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Suomessa isoja remontteja ei ole helppo tehdä. Kysykää vaikka Jyrkiltä, Hennal-
ta tai Marialta. 

Meneillään oleva sosiaali-, terveys- ja kuntauudistus, lempinimeltään Sotku, on 
ollut jo pari vuotta lähtökuopissaan ja on sitä edelleen. Uudistuskaavailut tuntuvat 
sekoittaneen median, asiantuntijat, järjestöt ja kuntakentän.

Pääkirjoituksissa rintamalinjat ovat löytyneet. 
Sanomalehti Kaleva liputtaa selvästi kuntarempan puolesta. Kriittisimmin uudis-

tuskaavailuun suhtautuvat Iltalehti, Aamulehti, Talouselämä ja Suomen Kuvalehti sekä 
valtaosin kolumnistit. Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat ja maakuntien ykkösmedia oli-
vat alkuvaiheessa uudistusta ymmärtäviä tai tarkkailevia, nyt kriittisyys on lisääntynyt. 

Asiantuntijat tiedemaailmassa ja järjestöissä ovat harvoin olleet yhtä yksimieli-
siä: Pieleen mennään. Suurimpina huolenaiheina on pidetty uudistuksen sisältöä ja 
sen toteutusta. 

Oikeuskansleri pisti luokalle prosessin hallinnasta. Valtion talouden tarkastusvi-
raston pääjohtaja kritisoi, että uudistusta ajetaan eteenpäin ilman laskelmia, ”poliitti-
sen taloustieteen” keinoin. 

Harva asiantuntija uskoo, että suomalaisen yhteiskunnan palveluita kyetään pe-
lastamaan kuntarajojen siirroilla. Uudistuksen uskotaan lisäävän himmeleitä ja 

kustannuksia. 
Huolta on kannettu heikentyvistä palveluista, yhteisöllisyyden häviä-

misestä kunnissa, alentuvista äänestysprosenteista ja vallan keskittä-
misestä harvojen käsiin. 

Näin syntyy kuva, oikein tai väärin, että uudistukseen on lähdet-
ty omien mielihalujen siivittämin mututuntumin, todellisuudes-

ta, tutkimuksista, laskelmista ja lopputuloksesta välittämättä.
Hallitukselle on sinänsä turha ilkkua. 
Nykyvalmisteluun perustuva laaja uudistushanke oli-

si kenelle tahansa lähes ylivoimainen. Yleispuolueista koos-
tuva leveä hallituspohja merkitsee, että tiukimmat rinta-

malinjat kulkevat usein hallituksen sisällä. Etenkin kun 
kuntakenttä on jakautunut ja gallupeja tehdään vaali-
en välillä.

Uudistuksen puolella ovat lukuisat maakuntakes-
kusten ja niin sanottujen seutukeskusten vallan käyttäjät. 
Vastassa on lähes koko muu kuntajoukko, yleensä puo-
luekantoihin katsomatta. Kukaan ei halua liittyä itseään 
selvästi suurempaan, ei myöskään Espoo eikä Vantaa.

Sisällöstä nousevat kysymykset: Ovatko uudistuksen 
keskiössä ihminen palvelutarpeineen, osallisuus ja talo-
usvaikutukset? Ja prosessista: Onko perustana tutkittu 
tieto, avoimuus ja sitouttaminen?

Antti Mykkänen
päätoimittaja

Media, asiantuntijat ja Sotku

Kaks on  
myös  

facebookissa.



4 polemiikki 2/2013

teksti | Anna-Mari Tyyrilä  kuva | Merja Ojala

ajassa

VANHUKSEN  
ITSEMääRääMISOIKEUS 

V anhuksilla pitää ol-
la mahdollisuus vaikut-
taa palveluihinsa jo siinä 

vaiheessa, kun kunta neuvotte-
lee palvelun hankinnasta yksi-
tyiseltä palveluntarjoajalta. Käy-
tännöt kuitenkin vaihtelevat 
kunnissa suuresti.

- Puhutaan ihmisten itse-
määräämisoikeudesta, mutta 
kun kunta kilpailuttaa palvelu-
jaan, vanhusta ei oteta huomi-
oon. Ihmettelin, kuinka näin voi 
olla, vaikka osallisuus ja vaikut-
tamismahdollisuus on turvattu 
jo perustuslain tasolla, OTT, VT 
Anja Karvonen-Kälkäjä sanoo.

Hän kiinnostui aiheesta niin, 
että teki siitä väitöskirjan, joka 
tarkastettiin marraskuussa 2012. 
Parhaillaan hän laatii Kehitys-
vammaisten Palvelusäätiölle ja 
Invalidiliiton hallinnoimalle Ro-
tia-hankkeelle ohjeistusta, kuin-
ka vaikeavammaisten ja kehitys-
vammaisten henkilöiden tarpeet 
ja toiveet tulisi ottaa huomioon 
paremmin sosiaalipalveluja han-
kittaessa.

Karvonen-Kälkäjän väitös-
tutkimus on ajankohtainen el-
lei peräti kuuma. Kunnat kilpai-
luttavat sosiaalipalvelujaan yhä 
enemmän. Kuntaliiton viime 
vuonna julkaisemasta palvelu-
asumisen oppaasta ilmenee, et-
tä tavallisen ja tehostetun palve-

luasumisen paikoista reilusti yli 
puolet on jo yksityisten tai yh-
distysten käsissä.

Tarjouspyynnöissä  
puutteita
Tutkimustaan varten Anja Kar-
vonen-Kälkäjä kävi läpi sosiaali-
palveluiden hankinta-asiakirjat 
ja tarjouspyynnöt puolen vuoden 
ajalta käyttäen apunaan julkista 
hankintapalvelua HILMA:a, jo-
ta työ- ja elinkeinoministeriö pi-
tää yllä.

Sosiaalipalveluilla tutkimuk-
sessa tarkoitettiin kotipalvelu-
ja, palveluasumista, tehostettua 
palveluasumista ja laitosasumis-
ta.

- Selvitin, miten hankinnat 
on kirjattu auki, mitä palvelu-
ja hankinnoissa on ja mitä kun-
nat todellisuudessa ostavat. Löy-
sin materiaaleista ilahduttavan 
paljon asiakaslähtöisiä ja käyt-
täjäystävällisiä tarjouspyyntöjä. 
Yhdessä esimerkiksi sanottiin, 
että ”vanhus voi elää tottumal-
laan tavalla”.

Tarjouspyynnöissä oli myös 
puutteita, eikä asiakaslähtöisyys 
ollut aina ensisijaista.

- Johtuuko sitten arvoista tai 
toimintakulttuureista, etteivät 
tarjouspyynnöt ole asiakkaan 
tarpeita ja toiveita yksityiskoh-
taisemmin huomioivia? Resurs-

seista ei aina voi olla kyse.

Palvelun käyttäjä ei ole 
sopimusosapuoli
Anja Karvonen-Kälkäjä painot-
taa, että vanhuksen on voitava 
vaikuttaa oloihinsa jo palvelu-
jen suunnittelu- ja hankintavai-
heessa. 

- Jännitettä saattaa aiheut-
taa se, että palvelun käyttäjä-
nä oleva vanhus ei ole sopimus-
osapuolena kunnan ja yksityisen 
palveluntuottajan välisessä osto-
palvelusopimuksessa. Hän kui-
tenkin kuuluu sopimuksen vai-
kutuspiiriin ja kysymys on 
hänelle annettavista palveluista.

Hankintalaki turvaa pääosin 
vain palveluntuottajien oikeudet 
ja heidän tasapuolisen kohtelun-
sa. Käytännössä voi käydä niin, 
että hankinta on tehty kaikkien 
pykälien mukaan, mutta vanhus 
jää asiassa ulkopuoliseksi. 

Hankintalaki ei estä tai rajoi-
ta asiakkaan tarpeiden huomioon 
ottamista. Karvonen-Kälkäjän 
mielestä kuntien tulisi avata stra-
tegioitaan ja selventää esimerkik-
si, mitä tarkoittaa maininta ”tässä 
kunnassa on hyvä asua”.

- Lisäksi tärkein on unohtu-
nut eli hallintolain kolmas py-
kälä, jonka mukaan sopimuksen 
sisältöön pitää saada vaikuttaa 
sen, jota sopimus koskee. 

jää kilpailutukSen jalkoihin
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Tarjouspyynnöissä oli myös  
puutteita, eikä asiakaslähtöisyys 
ollut aina ensisijaista.

Karvonen-Kälkäjä selven-
tääkin, että suunnitellessaan 
palveluja hankintayksiköiden 
tulisi selvittää tarkemmin, mitä 
palveluja kuntalaiset haluavat. 
Jos kyseessä on vaikkapa van-
hainkodin rakentaminen, suun-
nittelussa voisi olla mukana esi-
merkiksi kansalaisraati.

Suunnittelun alkuvaihees-
sa mukana oleminen on siksi-
kin tärkeää, että siinä vaiheessa, 
kun palveluista on jo laadittu so-
pimus, ei yhden ihmisen ole juu-
ri mahdollisuuksia käytännössä 
vaikuttaa.

Palvelusuunnitelma  
yksityiskohtaisemmaksi
Vanhuksen tai hänen edustajan-
sa on syytä olla mukana myös 
silloin, kun tehdään palvelutar-
peen arviointi. Aina omaiset ei-
vät ole sopivimpia henkilöitä 

ottamaan kantaa, sillä he eivät 
välttämättä elä vanhuksen arjes-
sa. Parempia tilanteen valottajia 
olisivatkin lähellä asuvat, todel-
lisen tilanteen tietävät.

- Palvelusuunnitelmaan tulisi 
kirjata muutakin kuin tiedot ter-
veydentilasta. Esimerkiksi hen-
kilökohtaisia tietoja vanhuksen 
historiasta ja mieltymyksistä, 
Karvonen-Kälkäjä näkee.

Edelleen palvelusuunnitel-
man pitäisi sisältää varsin yk-
sityiskohtaisesti, mitä palvelua 
vanhus saa. Montako kertaa hä-
nen luonaan käydään päivässä, 
käytetäänkö häntä ulkona, jne.

- Asiakkaan kanssa pitää so-
pia palvelu yhteisymmärrykses-
sä niin, että kaikki asiat käydään 
läpi. Jos kaikkia toiveita ei ole 
mahdollista toteuttaa, niin sit-
ten sovitellaan.

TEHTäVäLUOKKA:
Sosiaali- ja terveystoimi yht.

Lastensuojelun laitos- ja perhehoito 
sekä muut lasten ja perheiden palv.

Päihdehuolto
Muut vanhusten ja vamm. palvelut2)

Vammaisten laitospalvelut sekä 
vammaisten työllistämistoiminta 

Vanhusten laitospalvelut 

Perusterveydenhuollon hammash.

Perusterveydenhuolto pl. hammash. 

Kotipalvelu 

Erikoissairaanhoito 

Lasten päivähoito

1) Käyttökustannukset – toimintamenot (ml. sisäiset erät) + poistot + vyörytyserät
2)mm. vanhusten ja vammaisten päivähoito, päivä-/palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit,  
ja muut vanhusten ja vammaisten asumispalvelut, vanhusten ja vammaisten perhehoito,  
vammaisetuudet sekä omaishoidon tuki

1997
2011
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OTT anna Mäki-
petäjä-leinonen tutki 
väitöskirjassaan (2003) 
dementoituvan henkilön 
oikeudellista asemaa. Hän 
ehdotti tuolloin useita 
muutoksia muistisairaiden 
aseman parantamiseksi.

Yksi ehdotuksista oli, 
että vielä terveenä olles-
saan ihminen voisi hakea 
ennakkoon edunvalvojan 
määräämistä.

- Tämä on toteutunut 
niin, että vuonna 2007 sää-
dettiin laki edunvalvonta-
valtuutuksesta. Valtuutus 
tulee voimaan maistraatin 

vahvistamisella ja vain siinä 
tapauksessa, ettei valtuut-
taja kykene huolehtimaan 
asioistaan itsenäisesti, Mä-
ki-Petäjä-Leinonen kertoo.

Edelleen on vireil-
lä kaksi vanhuksia ja muis-
tisairaita koskevaa lain-
säädäntöhanketta: laki 
ikääntyneen väestön toi-
mintakyvyn tukemises-
ta sekä iäkkäiden sosiaa-
li- ja terveyspalveluista eli 
vanhuspalvelulaki ja laki 
itsemääräämisoikeuden 
rajoituksista sosiaali- ja 
terveydenhuollossa. 

- Laatusuositukset 

ovat olleet vuosia voimas-
sa, mutta ei niistä ollut juu-
ri apua. Heinäkuun alussa 
voimaan tuleva vanhuspal-
velulaki ei näytä eroavan 
suosituksista, mutta jos nii-
tä noudatetaan, muistisai-
raidenkin asema voi paran-
tua. Tämä jää nähtäväksi, 
tutkija miettii.

Laki itsemääräämisoi-
keuden vahvistamisesta ja 
rajoitustoimista on tulossa 
lausuntokierrokselle tämän 
vuoden aikana. Kyse on 
keinojen kirjaamisesta la-
kiin, kun tavallisessa laitos-
hoidossa olevan vapaut-

ta joudutaan rajoittamaan. 
Nykyisin esimerkiksi kiinni-
sitominen tuoliin on perus-
tuslain vastaista.

Anna Mäki-Petäjä-Lei-
nonen toivoo, että muis-
tisairaiden asemaa paran-
nettaisiin edelleen. Yksi 
keino vaikuttaa omaan, 
heikkenevään tulevaisuu-
teen on hoitotahdon teke-
minen.

- Valmiita lomakkeita 
on olemassa. Hoitotahdolla 
voi ilmaista tahtonsa pait-
si esimerkiksi elvyttämises-
tä, myös hoitopaikasta ja 
omaisuuden käytöstä.

Laatusuosituksista ei ole ollut apua

➨  tutkimusta rahoitti KAKS.

vanhuspalvelulain hyöty 
epävarmaa
Anja Karvonen-Kälkäjä suosittaa, 
että vanhuksen vaikuttamismah-
dollisuudet omiin palveluihinsa 
tulisi kirjata lainsäädäntöön ny-
kyistä tarkemmin. 

Samalla tulisi selventää, mitä 
seurauksia vaikuttamismahdolli-
suuden puuttumisesta voi olla.

- Sinällään on kuitenkin epä-
varmaa, turvaako heinäkuun 
alussa voimaan tuleva vanhus-
palvelulaki vanhuksen riittävät 

sosiaalipalvelut nykyistä parem-
min. Vahvistaako se vanhuksen 
itsemääräämisoikeutta nykyises-
tä, jos palveluiden toteuttamiseen 
ei ole riittäviä resursseja eikä asi-
aankuuluvia sanktioita ole säädet-
ty, Karvonen-Kälkäjä kysyy. ∙

Kunnat                Yksityiset*

PAIKKOJen LuKuMäärä TuOTTAMISTAvAn MuKAAn

Vanhustenhuolto vanhainkodit (laitoshoito)** 14 351 1 731
  tehostettu palveluasuminen 13 768 14 876
  tavallinen palveluasuminen 2 982 3 693

Kehitysvammaisten  kehitysvammaisten laitoshoito** 1 650 284 
palvelut autettu asuminen (ympärivrk henk.kunta) 3 141 2 735
   
  ohjattu asuminen 1 767 401
  tuettu asuminen 732 240

Muut vammaisten  ympärivuorokautinen henkilökunta 167 1 868
asumispalvelut ei-ympärivuorokautinen 260 517

Mielenterveys- ympärivuorokautinen henkilökunta 165 3 606
kuntoutujien ei-ympärivuorokautinen 503 2 938
asumispalvelut

‘) yksityiset paikat sisältävät sekä järjestöjen että yksityisten tuottamat palvelut
**) vaikkeivat vanhainkodit ja kehitysvammaisten laitoshoito olekaan palveluasumista, ne on otettu mukaan 
taulukkoon kuvaamaan kokonaisvolyymia. 
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polemiikki 2/2013           7

koonnut | Eeva-Liisa Hynynen

kaks
Päätöksiä enemmän tiedon kuin tunteen pohjalta

Joensuun kaupunginjohtaja 
Kari Karjalainen, aloitit  
työskentelyn KAKSin   
hallituksen jäsenenä kulu-
van vuoden alussa.  Mikä 
merkitys tutkimustiedolla 
on tänään kuntajohdolle ja 
-päättäjille?
Verovaroilla ylläpidettävät  
rakenteet ovat parhaillaan  
sellaisessa muutoksen tilassa, 
että kaikki puolueeton tutki-
mustieto on todella suuressa 
arvossa. Valintoja sekä pää-
töksiä on syytä tehdä nykyistä 
enemmän tiedon kuin  
tunteen pohjalta.

 
Seuraatko alan tutkimusta / 
selvityksiä / raportteja? Mikä 
on oma ykköstietolähteesi?
Tiedon vyöry työssäni on  
niin suurta, että järjestelmälli-
nen tutkimusten ja selvitysten 

seuranta on mahdotonta.  
Ministeriöiden, Kuntaliiton  
ym. luotettavien tahojen tie-
toa käytän kuitenkin hyväkse-
ni koko ajan asioiden valmiste-
lun taustalla. Edellä mainittujen 
lisäksi ykköstietolähteikseni 
koen erilaiset jäsenyydet niin 
valtakunnallisissa kuin maa-
kunnallisissa työryhmissä.  
Organisaation ammattitaitoa  
ei sovi myöskään väheksyä  
tällä saralla.

 
Käyttekö johtoryhmäs- 
sänne / kaupunginhalli- 
tuksessanne keskustelua 
tutkimustiedon ympäriltä?
Virkamiespuolella enemmän 
kuin luottamuspuolella  
johtuen toiminnan luontees-
ta. Päätöksenteossa korostuu 
enemmän valmistelusta  
saatu tieto.

Joensuun haasteet  
juuri nyt?
Talouden tilan oikaisutarve  
lyhyellä aikajänteellä.  
Pysyvät rakenteelliset muu-
tokset lähivuosina. Elinvoiman  
ja kilpailukyvyn ylläpitäminen 
ja kasvattaminen jatkuvasti.

 
Mikä merkitys KAKSilla  
on kunnille ja mikä haaste 
houkutteli Sinut KAKSin  
hallitukseen? 
Tiedon tuottaminen kuntien 
käyttöön. Alaan liittyvän tutki-
mustoiminnan tukeminen.  
Eri tahojen verkottamises-
ta saatavien hyötyjen tuotta-
minen yhteiskunnalle. KAKSin 
hallitukseen halusin voidakse-
ni vaikuttaa em. asioiden  
sisältöön.

Kari KarjaLainen
• syntynyt 1957

• Joensuun kaupunginjohtaja 
vuodesta 2010

• toiminut Raision kaupungin-
johtajana 1995 – 2010

ti
et

o
Jo

en
su

un
 k

au
pu

nk
i

»
Kunnat                Yksityiset*



8 polemiikki 2/2013

teksti | Tiina Salo  

Sano Se SeLKoKieLeLLä!
Yhä useammalla julkisten palvelujen käyttäjällä on vaikeuksia ymmärtää 
hyvääkään yleiskieltä. Esimerkiksi vanhukset ja maahanmuuttajat ovat 
kasvavia ryhmiä, jotka hyötyvät selkokielisestä viestinnästä.

Arkipuheessa ilmaisu ”sa-
no se selkokielellä” tar-
koittaa ”puhu ymmärret-

tävästi”. Selkokieli ei kuitenkaan 
ole sama asia kuin ymmärrettävä 
yleiskieli, vaan se on suomen kie-
len muoto, jota on tietoisesti mu-
kautettu helpommaksi ymmärtää 
ja lukea.

Julkisen tiedonvälityksen läh-
tökohta on yksinkertainen: viran-
omaisten tulee kaikessa kielenkäy-
tössään ottaa huomioon jokaisen 
kansalaisen oikeus saada tietoa 
ymmärrettävässä muodossa. Kun-
nan viestinnälle asettaa haasteen 
se, että kuntalaisten joukossa on 
useita ryhmiä, joille ymmärtämi-

nen on tavallista hankalampaa.
Muistisairaiden, vanhusten 

ja maahanmuuttajien lisäksi jou-
kossa on erilaisia vammaisryh-
miä. Varovaisen arvion mukaan 
Suomessa on vähintään 300 000 
ihmistä, joille on hyötyä selkokie-
lisistä sovelluksista.

Kunnallisalan kehittämissää-
tiö on julkaissut selkokielen op-
paan kuntien avuksi. Viesti perille 
– selko-opas kunnille -teoksen on 
toimittanut Ari Sainio.
 
Ymmärrettävä  
viestintä kannattaa  
– myös taloudellisesti
Kun kuntalainen saa ymmärret-

tävää tietoa kunnan palveluis-
ta, hän osaa käyttää niitä oikein. 
Väärinymmärrykset saattavat ai-
heuttaa turhaa työtä ja johtaa uu-
siin palvelutarpeisiin. Selkeä tie-
dotus voikin olla tulevaisuudessa 
kunnan kilpailuvaltti.

- Kun palvelun käyttäjä ym-
märtää, miten pitää toimia, asia 
tulee kerralla selväksi. Ymmär-
rettävä viestintä tuo siten myös 
taloudellista hyötyä kunnille, to-
teaa Satakunnan maakuntajohta-
ja Pertti Rajala, joka oli ideoimas-
sa selko-opasta kunnille.

- Voimaan tuleva vanhuspal-
velulaki asettaa aivan uudenlai-
set velvoitteet kunnille viestiä 
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KAKSin  
syyskauden  

tutkimusrahoitus- 

haku umpeutuu 

30.8.2013

palvelujen käyttäjille ja heidän 
omaisilleen, jotka ovat itsekin 
usein ikäihmisiä. Tässä selkokie-
li ja selkokielinen vuorovaikutus 
ovat hyviä apuvälineitä. Samalla 
tavalla niistä on hyötyä maahan-
muuttajien kotoutumisprosessis-
sa, huomauttaa Rajala.

Viesti perille – Selko-opas 
kunnille antaa perustiedot sel-
kokielisen viestinnän toteut-
tamiseen kunnassa. Kirjassa 
opastetaan myös selkokieliseen 
vuorovaikutukseen arkisissa pal-
velutilanteissa, joissa asiakkaan 
voi olla vaikea ymmärtää, mitä 
palvelua hän on hakemassa ja mi-
ten ja keneltä sitä haetaan.

Hyviä esimerkkejä  
kunnista
Saavutettava ja esteetön viestintä 
palvelee kaikkia. Kunnissa on jo 
useita hyviä esimerkkejä toimi-
vista selkokielen sovelluksista.
 

Satakunnan sairaanhoitopiirissä 
selkokieli korvaa yleiskielen  
kaikissa potilasohjeissa. Selko-
kieli nähdään välineenä, jonka 
avulla potilaan asema paranee: 
ymmärrettävä tieto omasta  
sairaudesta vähentää potilaan 
ahdistusta ja tuskaa ja sitä  
kautta edistää paranemista. 
www.satshp.fi

 

Kouvolan kaupungin julkaisema 
selkokielinen opas kaupungin 
maahanmuuttopalveluista  
palvelee paitsi kymmenistä eri 
maista tulleita maahanmuutto-
palvelujen asiakkaita myös muita 
viranomaisia ja kuntalaisia.
http://www.kouvola.fi/index/
maahanmuuttajalle/oppaat-
jalinkit.html

Hämeenlinnan kaupunki on  
laatinut selkokielisen oppaan 
ikäihmisille tarkoitetuista pal-
veluista. Oppaan tavoitteena on 
ikääntyvien hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistäminen antamalla 
tietoa, ohjaamalla palveluihin ja 
tukemalla kotona asumista. 
www.hameenlinna.fi



10 polemiikki 2/2013

Selkokieli

•	 Suomen	kielen	muoto,	joka	on	yleiskieltä	 
 selkeämpää ja ymmärrettävämpää.
•	 Tekstin	sanasto,	rakenteet,	sisällöt	ja	ulkoasu	 
 on mukautettu selkeiksi.
•	 Sanasto	on	pääosin	tuttua	ja	jokapäiväistä.	Erikois-	
 sanastoa, pitkiä sanoja ja lyhenteitä vältetään,  
 samoin vaikeita taivutusmuotoja.
•	 Suositaan	lyhyitä	virkkeitä	ja	suoraa	sanajärjestystä.		
 Tärkein asia sijoitetaan päälauseeseen ja tarkennuk- 
 set sivulauseeseen. Tuttu asia sijoitetaan lauseen  
 alkuun ja uusi asia loppuun.
•	 Pyritään	konkreettisuuteen	ja	viljellään	esimerkkejä.
•	 Ulkoasu	on	selkeä	ja	yksinkertainen,	mutta	ei	tylsä.
•	 Palstan	leveys	on	50-60	merkkiä,	teksti	on	oikeasta		
	 reunasta	liehu,	tavujakoja	ei	käytetä.	Uusi	lause	 
 alkaa rivin alusta ja yhdelle riville pyritään sisällyttä- 
 mään yksi ajatuskokonaisuus.
•	 Kirjaintyyppi	on	yleinen	ja	selkeä,	kirjainkoko	on	 
 tavallista suurempi ja rivien välit ovat ilmavia.
•	 Vuorovaikutuksessa	käytetään	selkeää	arkipuhetta,		
 selitetään asia usealla eri tavalla, pilkotaan tieto  
 osiin ja varmistetaan, että asia on ymmärretty.

 
Helsingin sosiaalivirasto julkai-
see säännöllisesti ilmestyvää sel-
kokielistä kehitysvammahuollon 
tiedotuskirjettä, joka on tarkoi-
tettu kehitysvammaisille ihmisil-
le sekä heidän läheisilleen.
http://www.hel.fi/hki/Sosv/fi/
kehitysvammaisten_palvelut
 
Kuopion kaupunginkirjasto on 
tehnyt selkokielisen oppaan, 
jonka avulla pyritään saamaan 
kirjaston palvelut tutuiksi eri-
tyisryhmille, kuten vanhuksille, 
maahanmuuttajille ja ihmisille, 
joiden on vaikea hahmottaa tai 
ymmärtää lukemaansa.
http://kirjasto.kuopio.fi/Kirjasto-
tutuksi
 
Helsinginseutu.fi -verkko- 
palvelun selkokielinen sivusto 
on onnistunut esimerkki verk-
kopalvelusta, jossa on pyritty 
hyvään saavutettavuuteen ja 
selkokieliseen toteutukseen. 
www.helsinginseutu.fi/ 
selkokieli∙

”Tavoitteen toteuttamiseksi tarvitaan systemaattinen toimintamalli, jolla var-
mistetaan vahva ja horisontaalinen tietopohja yhteiskunnallisen päätöksenteon ja 
toiminnan tueksi. Tietoperustaista päätöksentekoa voidaan tukea vahvistamalla 
yhteiskunnan tutkimus- ja kehittämiskapasiteettia. Tämän vuoksi tutkimus- ja 
selvitystoiminnan yhteiskunnallista relevanssia tulee lisätä, tutkimusinstituutioiden 
toiminnallista ja taloudellista rakennetta tulee vahvistaa sekä suunnata rahoitusta 
kilpailtuihin tutkimusaiheisiin ja teemoihin. Tutkimusyhteisön ja yhteiskunta-
politiikan strategisen analyysin välistä keskusteluyhteyttä ja erityisesti tutkimuk-
sen tuottaman tiedon hyödyntämistä yhteiskuntapoliittisessa päätöksenteossa on 
vahvistettava. Lisäksi tulee huolehtia tutkimuksellisen kompetenssin vahvistumista 
sekä kehittää tiedon jalostuksen infrastruktuuria.”

Lue lisää: 
 VIESTI PERILLE – SELKO-OPAS KUNNILLE. TOIMITTANUT ARI SAINIO. www.KAKS.FI

Tästä avautuu 
Selko-opas:
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kuntatalous
teksti | Eeva-Liisa Hynynen

kuva | Merja Ojala

Ovatko sote- ja kuntauudistuk-
sen talousargumentit faktaa 
vai fiktiota? Tämän kysymyk-

sen Polemiikki esitti Tampereen yli-
opiston kunnallistalouden professori 
Jarmo Vakkurille.

Kuntarakenneuudistus tuo miljardi-
säästöt, väitti pääministeri Jyrki Katai-
nen (kok.) hallituksensa käynnistäessä 
suuren kuntauudistuksen. Katse kun-

tien hallintorakenteisiin ja julkinen ta-
lous tasapainottuu?

Tämän väitteen edessä professo-
ri Jarmo Vakkurin kasvoille leviää lie-
vä virne.

- Nyt liikutaan jo uskomustalouden 
puolella, hän naurahtaa.

Vakkuri muistuttaa, että julkisen ta-
louden kestävyysvaje - eli julkisten tu-
lojen ja menojen rakenteellinen epäta-

sapaino - on makrotason kysymys, jota 
ekonomistit lähestyvät usein tuottavuu-
den kautta.

- Yleinen olettamus on, että kestä-
vyysvaje taklataan osittain kuntaliitok-
silla. Kuvitellaan, että kuntaliitokset 
tuovat merkittäviä taloudellisia säästö-
jä. Taustalla on uskomus, että suurem-
mat kunnat ovat tuottavampia. Näin ei 
ole.

”Ei” kamrEEritalOudEllE, 
”kyllä” palVElutalOudEllE

Professori jarmo Vakkuri Perää ymmärrystä kuntauudistamiseen:
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Tutkimusmaailmassa on tiedet-
ty jo usean vuosikymmenen ajan, että 
kunnan asukasmäärän lisääntyminen 
ei automaattisesti lisää palvelutoimin-
nan tuottavuutta.

- Jos tarkastellaan kuntakokoa ja 
tuottavuutta, pienimmät ja suurim-
mat kunnat menestyvät vertailussa 
heikoimmin. Kuntaliitoksiin liittyvillä 
laatikkoleikeillä ei ole juuri yhteyttä sii-
hen, kuinka tuottavuutta voidaan nos-
taa. Sen sijaan sillä on yhteys, millaisia 
palvelujen tuottajayksiköt ovat koko-
luokaltaan ja toimintakulttuuriltaan.

Kuntaliitosten ensimmäisinä vuo-
sina menot kasvavat palvelutason, 
palkkojen ja tietojärjestelmien har-
monisoinnin kautta. Henkilöstöllä on 
viiden vuoden irtisanomissuoja. Ta-
vatonta ei ole sekään, että ennen kun-
taliitosta kunnat ”tyhjentävät kassan-
sa” ja investoivat itselleen tärkeisiin 
palveluihin turvatakseen ne liitoksen 
jälkeen. 

Mutta ei ole lainkaan varmaa, et-
tä ”kalliiden vuosien” 
jälkeen liitos alkaisi 
vaikuttaa taloudelli-
sesti toivotulla tavalla.

- On epävarmaa, 
tuottaako kuntalii-
tos hyötyä veronmak-
sajille. Mikä tahansa 
fuusio voi olla pitkään 
vaikea, jos organi-
saatiossa nukahdetaan tai ei uskalleta 
ryhtyä vaadittaviin toimiin. Kysymys 
on kuntaliitosten moninaisuuden ym-
märtämisestä ja myös taitavasta johta-
misesta, Vakkuri summaa.

Esimerkiksi sosiaali- ja terveyden-
huollon tuottavuus- ja vaikuttavuus-
kysymykset ovat monimutkaisia ja 
vaikeita. Jos tuloksia halutaan, pitäisi 
pureutua palveluprosesseihin hallin-
tolaatikoiden sijaan.

Miksi siis valtio - ja sen linjauk-
sia toteuttava valtiovarainministeriö -  
valitsee toistuvasti ensisijaisesti hal-

lintolaatikot?
Professori arvioi, että siksi, koska 

valtion intressissä on tehostaa julkista 
taloutta kuntien kautta. Mitä vähem-
män ohjattavia organisaatioita, sitä 
helpompaa ohjaaminen on. Nyt kestä-
vyysvajetta suitsitaan kuriin kuntalii-
toksilla.

Jarmo Vakkuri arvelee, että kestä-
vyysvaje on kytketty kuntarakentee-
seen kenties siksi, että se on politiikan 
toimintasyklinkin kannalta uskottava 
selitys. Hallituskaudella on mahdollis-
ta saada näkyviä kuntaliitoksia aikaan. 
Palveluprosessien korjaaminen on pit-
käkestoista, näkymätöntä, eikä lain-
kaan mediaseksikästä työtä.

- Kuntarakenneuudistus on hygiee-
ninen ratkaisumalli, jota vastaan on vai-
kea väittää, ellei ole perehtynyt asiaan.

Julkistalouden kestävyysvajet-
ta käytetään Vakkurin mukaan surut-
ta jopa verhona joillekin muille tavoit-
teille. Mutta millaisille tavoitteille? 
Professori ei halua arvailla poliittisten 

vaikuttajien motiiveja. Sen sijaan hän 
heittää keskusteluun tiedemaailmasta 
tutun peliteorian.

- Kuntauudistuksessa on pitkälti 
kysymys uudistamisen rationaalisuu-
desta. Siis siitä, millaisia perusteita pe-
likentälle tuodaan.

Pelaajia riittää. Hallituspuolueet, 
oppositio, kunnat ja valtio, erilaiset 
etu- ja intressijärjestöt, kansalaisjär-
jestöt, media ja niin edelleen.

- Pitää muistaa, että myös hallitus-
puolueiden kesken on näkemyseroja.

Kun toimijoita on useita ja kullakin 
omat intressinsä, mikään ei ole helppoa. 

Erityisen vaikeaa uudistamisesta tulee 
silloin, jos hallituksella ei ole selkeää 
tausta-analyysiä, tutkimusaineistoa - ja 
jos matkaan on ampaistu uskomuksien 
kera. Ja kaiken lisäksi aiotaan edetä il-
man parlamentaarista valmistelua.

Tiedeyhteisössä sote- ja kuntauudis-
tuksien etenemistä on seurattu tiiviisti, 
mutta ei niin hämillään kuin ne, jotka ei-
vät tunne hallinnon uudistamisen histo-
riaa ja teorioita. Kataisen hallitus ei ni-
mittäin ole ensimmäinen, joka joutuu 
vaikeuksiin uudistuksensa kanssa.

Amerikkalaisen Yalen yliopiston 
professori Charles E. Lindblom julkai-
si jo vuonna 1959 tutkimuksen räm-
pimisteoriasta. ”The Science of Mud-
dling Through” kertoo meille, miksi 
uudistajien puhe pysyy samana silloin-
kin, kun uudistuksen maali on jo loi-
tontunut.

Nyt nimittäin rämmitään. Uudis-
tus ajautui hallituksen sisällä solmuun 
heti alkumetreillä.

Kuntaliitoksiin liittyvillä laatikkoleikeillä ei ole juuri yhteyttä  
siihen, kuinka tuottavuutta voidaan nostaa. Sen sijaan sillä  
on yhteys, millaisia palvelujen tuottajayksiköt ovat  
 kokoluokaltaan ja toimintakulttuuriltaan.
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- Jos hallitus ei voi antaa periksi 
historialliseksi nimeämänsä rakenne-
uudistuksen tavoitteista, silloin käyte-
tään jäljellä olevia keinoja.

Sote-palvelut on valjastettu kunta-
liitoksille. Kuntatalouden ja palvelui-
den tuottavuuden kannalta tällainen 
linjaus on Vakkurin mielestä riski. Mi-
kään ei takaa, että sote-palveluiden saa-
tavuus paranisi ja niihin käytetyt eurot 
saataisiin ”kuriin”.

Professori sanoo, että jos hallituk-
sen agendana ovat vain kuntaliitokset, 
menetetään ne kaikki toimenpiteet, 
jotka olisivat menojen kasvun hillin-
nässä toimivia. Lisäksi uudistuspro-
sessiin on jo ehditty upottaa niin pal-
jon euroja, että hallituksen on vaikeaa 
perääntyä, vaikka yleinen mielipide on 
kääntynyt uudistamiskeinoja vastaan.

 
Vaihtoehtoja kuitenkin olisi.
- Ydinkysymys on terveydenhuollon ja 
sairaanhoidon tuottavuus. Siellä ovat 
ylivoimaisesti suurimmat kustannukset. 

Vakkuri ei usko, että terveyden-
huolto pelastetaan viemällä palvelut 
pitkälti suurkuntien tai sote-alueiden 
käsiin.

- En ole terveydenhuollon ammat-
tilainen, mutta tuottavuuskysymyksiä 
tutkittuani välttäisin viimeiseen asti 
lineaarisia kehitysmalleja. Ei ole niin, 
että kun kasvatat ja laajennat organi-
saatiota, toiminta muuttuisi samassa 
suhteessa paremmaksi.

Vakkurin mielestä  sote- ja kunta-
uudistuksia pitäisi tarkastella erilais-
ten rajapintojen kautta. Pitäisi ymmär-

tää ja arvioida nykyistä syvällisemmin 
valtion ja kuntien välistä sekä toisaal-
ta julkisen ja yksityisen välistä rajapin-
taa. Lisäksi pitäisi pohtia kansalaisen 
ja hallinnon välistä rajapintaa.

Nyt jäsenneltyä tausta-analyysiä ei 
ole. Kuntien tulevat vastuut ovat vielä 
hakusessa.

Kuntauudistusta vauhditetaan uh-
kakuvilla hurjista kunnallisveron ko-
rotuksista. Vakkurin mielestä julkinen 
keskustelu kuntataloudesta on ohutta, 
pinnallista ja harhaanjohtavaa.

- Keskustelua käydään vuosikat-
teista, mutta tavalliselle veronmak-
sajille tai toimittajillekaan ne eivät 
avaudu. Veronmaksajan kannalta iso 
kysymys on, kuinka paljon tähän ”us-
komusjärjestelmään nimeltä kuntata-
lous” oikeasti kannattaa luottaa?

Kunnanvaltuustot tekevät profes-
sorin mukaan itselleen hallaa perusta-
malla toimintansa sen varaan, että kun-
tatalous on yksin kamreerien työsarkaa.

- Tuottavuuden kysymyksiin vai-
kutetaan palveluyksiköissä. Siellä, 
missä ihmisiä hoidetaan. Jos talous on 
vain kamreerien käsissä ja muilla ei ole 
kustannuksista tietoakaan, miten tämä 
meno tästä paranisi, Vakkuri kysyy.

Vakkuri haluaa riisua kaikenlai-
sen salatieteen kuntataloudesta. Hän 
haluaisi viedä talousajattelun palvelu-
yksiköiden sisälle ja päästä eroon kam-
reeritalouden yksioikoisesta perinnöstä.

Hänen mukaansa tarvitaan mo-
nipuolisia kuntatalouden osaajia, uu-
denlaisia kamreereja.

- Tarvitaan hyvinvointipalvelujen 
kehittäjiä, jotka tunnistavat paremmin 
kuntatalouden periaatteet. On naiivia 
idealismia ajatella, että eurosäkki on 
tässä ja kansalaisten hyvinvointipal-
velut ovat tuolla eri säkissä ja osa pal-
velujärjestelmästä hoitaa rahasäkkiä 

ja osa palvelusäkkiä. Tällaisella ajatte-
lulla kunnat ja kaupungit tekevät itsel-
leen maksimaalisesti hallaa.

Vakkuri väittää, että kunnissa pu-
hutaan rahasta perustavalla tavalla 
vain silloin, kun makrotalous on lasku-
suunnassa.

- Kun valtio alkaa säästää kuntien 
kustannuksella, kuntatalous nousee 
julkiseen keskusteluun. Kaikkiaan 55 
prosenttia koko kansantaloudesta ge-
neroituu julkisen talouden kautta ja 
siitä kaksi kolmasosaa kuntatalouden 
kautta. Sillä, mitä kuntien palvelutuo-
tannossa tapahtuu, on suuri merkitys.

Tuottavuustutkijana Vakkuri tietää, 
että erilaiset rankinglistaukset ja mitta-
ristot kertovat usein aivan erilaisen ta-
rinan kunnista kuin yleensä ajatellaan.

- On liian vähän mittareiden luku-
taidon osaamista, minkä vuoksi mitta-
reista tulee helppoja politiikan välineitä.

Esimerkiksi kuntauudistusta pe-
rusteltiin heikkenevillä huoltosuhteil-
la ja ikääntymisellä, joista julkaistiin 
kuntakohtaiset luvut.

- Hallituksen johtopäätös näistä 
luvuista on, että kuntia pitäisi olla noin 
70.  Eihän tässä ole mitään syyn ja seu-
rauksen lakia, ei tieteellisesti tutkittua 
kytköstä toisiinsa.

Professoria vaivaa vielä yksi kunta-
talouteen liittyvä yleinen uskomus.

- Kunnissa tavataan ajatella, että 
mitä enemmän ylijäämää kunta tekee, 
sitä parempi. Mutta eikö kovin ylijää-
mäinen tilinpäätös kerro lopulta vain 
siitä, että kuntalaisia verotetaan liikaa?

Jarmo Vakkuri painottaa, että kun-
tatalous on palvelutaloutta ja talou-
den ratkaisuihin vaikutetaan joka päi-
vä kunnan palveluyksiköissä.

- Taloutta ei voi hoitaa erillään pal-
velutuotannosta. Kuntatalouden ny-
kyinen tilanne osoittaa, että ajatteluta-
van on muututtava. ∙

Keskustelua käydään vuosikatteista, mutta tavalliselle veronmak-
sajille tai toimittajillekaan ne eivät avaudu. Veronmaksajan kannalta 
iso kysymys on, kuinka paljon tähän ”uskomusjärjestelmään nimeltä 
kuntatalous” oikeasti kannattaa luottaa?



14 polemiikki 2/2013

teksti | Eeva-Liisa Hynynen  kuvat | Merja Ojala

 
TALKOOT

Keskustan puheenjohtaja, kansanedustaja Juha Sipilä haluaa  
Suomeen 200 000 uutta työpaikkaa. Mutta hän haluaa paljon 
muutakin: muun muassa uudistaa politiikan toimintatavat.

TYÖPAIKKA-
Puoluejohtaja Juha Sipilä haluaa
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li aika, jolloin Juha Si-
pilä nautti tuntematto-

muuden suojasta, eikä 
siitä ole kauan. Nyt poli-

tiikan uusi tähti tunnistetaan 
Helsinki-Vantaan lentoasemallakin. 

Kolmikymppinen mies tulee kättele-
mään Sipilän kahvilan pöytään.

Juha Sipilä nousi puolueensa pu-
heenjohtajaksi vuosi sitten. Sitä en-
nen hän ehti työskennellä kansan-
edustajana vain yhden vuoden. Sipilä 
on ehkä politiikan “keltanokka”, mutta 
yrityselämän konkari. Hän sanoo viet-
täneensä yritysmaailmassa “kuusi vaa-
likautta”.

- On ollut aikoja, jolloin olen joh-
tanut vain itseäni, ja aikoja, jolloin 
johtamassani yrityksessä on työsken-
nellyt lähes 2 000 työntekijää, puo-
luejohtaja sanoo.

Nyt Sipilää viedään. Keskusta toi-
voo, että  eduskuntavaalien jälkeen Si-
pilä johtaisi Suomea pääministerinä. 
Ensin kansalaisten pitäisi tietää, mil-
lainen olisi Sipilän Suomi.

suomi konttaa taantumassa
Toukokuisena arkiaamuna Juha Si-
pilä istahtaa Polemiikin toimituksen 
seurassa automatkalle. Reitti kulkee 
Helsinki-Vantaan lentoasemalta Hel-
singin Viikin koetilan pelloilta Kon-
tulan ostarille ja sieltä Kamppiin. Aa-
muruuhkassa on aikaa puhua.

Runsaan kymmenen kilometrin 
matkalle mahtuu Suomi pienoiskoossa: 

idyllinen koetila laidunniittyineen, de-
marien ja perussuomalaisten reviiriin 
lukeutuva Kontula sekä metropolin yti-
messä Kamppi, jossa on totuttu liputta-
maan kokoomukselle ja vihreille.

Sipilän maalaama kuva nyky-Suo-
mesta on harmaa. Suomi konttaa taan-
tumassa. Tarvittaisiin uusia työpaik-
koja ja uskoa tulevaan. Kansalaisten 
välinen eriarvoisuus kasvaa. Mutta 
pääministeri Jyrki Kataisen hallitus 
on juuttunut sote- ja kuntauudistus-
tensa seitteihin.

- Eniten olen huolissani nuoriso-
työttömyydestä. On tehtävä kaikki 
mahdollinen, ettei synny väliinputo-
ajien ikäluokkaa. Meillä ei ole varaa 
menettää yhtään nuorta työelämästä.

Oppositio sivupenkissä
Kunta-Suomi on käymistilassa, ellei 
peräti lamaantunut edessä olevan kun-

tajakoselvitysrumban ansiosta. Kun-
tien voimat valuvat jatkossa hallin-
tolaatikoiden selvittelemiseen, eivät 
nuorisotyöttömyyden ratkomiseen.

Juha Sipilä pahoittelee Kataisen 
hallituksen vauhtia. Suuret uudistuk-
set kuten sote- ja kuntauudistus, puo-
lustusvoimauudistus sekä vaalipiiri-
uudistus on valmisteltu ilman laajaa 
parlamentaarista yhteistyötä.

- Oppositio on jätetty kansallista 
konsensusta edellyttävissä isoissa ky-
symyksissä sivupenkkiin.

Viesti on ollut selvä.
- Linjauksiin emme ole voineet 

vaikuttaa, mutta nyt meidän pitäisi 
hallituksen mielestä siunata sote- ja 
kuntauudistuksen ratkaisut. Uudis-
tus on alusta alkaen ollut murheellis-
ta seurattavaa. Tästä voi syntyä pahaa 
jälkeä, Sipilä toteaa.

Eduskunta on televisioteatteri
Oppositiojohtaja arvioi, että Suomi ei 
nouse kasvu-urille ilman politiikan 
toimintatapojen muutosta. Kempele-
läinen diplomi-insinööri myöntää, et-
tä kaksi vuotta eduskunnassa on ollut 
omanlaisensa kokemus työyhteisö-
kulttuurista.

- Jos tavallisissa työyhteisöissä 
toimittaisiin näin, ei niissä mitään tu-
losta syntyisi.

Sipilä kertoo valtakunnan puolue-
politiikan olevan juuri sellaista kuin 
se Kempeleen kotisohvalta katsottu-
na näyttikin.

syntynyt: 25.4.1961
kotipaikka: Kempele
koulutus: DI
perhe: vaimo, viisi lasta, neljä  
lastenlasta ja kaksi mukavaa  
miniää
harrastukset: lenkkeily, puu- ja  
metallityöt, puukaasuautoilu
 
• Keskustan puheenjohtaja, 
    kansanedustaja

Kimmo Hautala tuli  
Juha Sipilän juttusille 
Kontulan ostarilla.
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- Kun televisiokamerat käynnisty-
vät eduskunnan istuntosalissa, teat-
teri alkaa. Salissa tulkitaan ja ym-
märretään tahallaan väärin toisten 
sanomisia. Toisinaan näytetään kaive-
levan asioita jopa viidentoista vuoden 
takaa, Sipilä summaa.

Kameroiden ulottumattomissa 
keskusteluvälit ovat asiallisemmat.

- Taustakeskusteluissa eri puolu-
eiden edustajien näkemykset voivat 
olla hyvinkin lähellä toisiaan.

Politiikkaa kasvun puolesta
Juha Sipilä haluaisi hallituksen ja 
eduskunnan käärivän hihansa uusi-
en työpaikkojen puolesta. Tähän hän 
haastaa kaikki puolueet ja keskeiset 
elinkeino- ja työelämän vaikuttajat.

- Ei ole ylivoimaista synnyttää 200 
000 uutta työpaikka, jos se on kaikki-
en puolueiden, elinkeinoelämän, am-
mattijärjestöjen ja muiden keskeisten 
sidosryhmien yhteinen tahto.

Sipilän mukaan suomalaiset ovat 
erityisen hyviä ratkaisemaan visaisia 
ongelmia käytännönläheisesti. Tällai-
sia globaaleja ongelmia ovat ilmaston-
muutos, ruoka-, vesi- ja energiapula. 

- Ei tarvitse olla suuri ennusta-
ja sanoessaan, että pitkässä juoksus-
sa uusia työpaikkoja syntyy niihin yri-
tyksiin, jotka omilla tuotteillaan ja 
palveluillaan ratkaisevat näitä ongel-
mia. Nämä ovat vahvuuksiamme. Nyt 
niiden ympärille on synnytettävissä 
uutta työtä.

Sipilä on puhunut biotalouden 
edistämisen puolesta. Esimerkik-
si puuosaaminen ja biopolttoainetuo-
tanto vahvistaisivat alueilla taloutta 
tuntuvasti.

- Toivon suurten metsäjättien läh-
tevän mukaan rahoittamaan käynnis-
tyviä puualan innovatiivisia yrityksiä 
ensin vaikka vähemmistöosakkaina.

Sipilä muistuttaa, että Suomi on 
täynnä ideoita ja innovaatioita, mutta 
valitettavan vähän niistä muuttuu suo-
malaisiksi tuotannollisiksi työpaikoiksi.

- Tekes toimii hyvin omalla tontil-
laan, mutta nuoret osaajat kohtaavat 
ongelmat, kun tuotekehityksestä pi-
täisi päästä yritystoimintaan. Ongel-
mia on osaamisessa, mutta suurempi 
pullonkaula on rahoituksen saaminen.

Ratkaisuksi Sipilä on tarjonnut 
miljardiluokan kasvurahastoa. Niihin 
hän keräisi pääoman valtionyhtiöi-
den myynnistä ja houkuttelemalla ko-
timaiset eläkeyhtiöt mukaan.

- Onko olemassa parempaa sijoi-
tusta Suomen tulevaisuuteen kuin 
nuorten osaajien kasvuyritykset, Sipi-
lä kysyy.

Hän korostaa, että suomalaisen 
työelämän on muututtava kannusta-
vaksi ja innostavaksi. Työhyvinvointiin 
vaikutetaan eniten johtamisella. Työn-
tekijät nääntyvät ilman hyvää johta-
mista ja onnistumisen kokemuksia.

- Suomalaisia johdetaan esimer-
killä. Ei voi odottaa työntekijöiltä sel-
laista, mihin ei ole itse valmis.

City- Vai maalaiskePulaisia?

Puoluejohtaja Juha Sipilän pärjääminen pää-
ministerigallupeissa ei  vielä tarkoita, että kes-
kustan tie pääministeripuolueeksi olisi mutka-

ton.
Valtio-opin professori kimmo Grönlund Åbo 

Akademista muistuttaa, että puolue on kerännyt 
äänensä perinteisesti suurten kaupunkiseutujen 
ulkopuolelta.

- Kannattajien ydinideologia on koko maan pitä-
minen asuttuna. Suurimmissa kaupungeissa asuvi-
en ja maaseudun haja-alueella sekä pikkukaupun-
geissa asuvien etujen ajamisen välillä on ristiriita. 
Keskustan pitäisi tehdä läpimurto Helsingissä, Tu-
russa ja Tampereella samaan aikaan kun on mobili-
soitava äänestäjiä Jalasjärvellä ja Pihtiputaalla.

Grönlund arvioi, että keskustan on vaikeaa pitää 
kiinni ydinkannattajistaan samalla kun se tavoitte-
lee kannatusta kaupungeista.

- Tämä on keskustan varsinainen “sudenkuop-
pa” seuraavissakin eduskuntavaaleissa. “Maaseu-
tukepulaisuutta” ja “citykepulaisuutta” on vaikeaa 
yhdistää.

Grönlund sanoo, että pääministeriksi yltääk-
seen Sipilän on ensisijaisesti mobilisoitava keskus-
tan vuoden 2011 eduskuntavaaleissa hylänneet ää-
nestäjät.

Juha Sipilä tunnistaa Kimmo Grönlundin analyy-
sin. Vaikka Kontulassa keskustan kannatus oli vii-
me kuntavaaleissa vaatimatonta neljän prosentin 
luokkaa, puolue ei ryhdy kikkailemaan lähiöissä tai 
kaupunkikeskuksissa.

- Keskusta tarjoaa vaihtoehdon, jossa kehitetään 
tasapainoisesti koko Suomea. Eiköhän jokainen 
suomalainen allekirjoita sen ajatuksen, että kaik-
kialla Suomessa pitää voida elää omalla työllään ja 
saada hyvät peruspalvelut, puoluejohtaja miettii.
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Kielikuvilla pystytetään  
muureja
Juha Sipilä harmittelee, että Suomi 
käyttää henkisen energiansa vastak-
kainasetteluihin.

Kunnat on laitettu toisiaan vas-
taan, puolueet toisiaan vastaan. Kes-
kittämispolitiikka ajaa alueet toisiaan 
vastaan. Työantaja- ja työntekijäjär-
jestöt ovat kaukana toisistaan istues-
saan saman pöydän ääressä.

Ja vastakkainasettelu näkyy verk-
kokeskusteluissakin. On “meitä” ja 
“muita”, “oikeassa” ja “väärässä” ole-
via. Ja kielikuvat, joilla muureja pys-
tytetään, ovat julmia.

- Mitä meille on tapahtunut kan-
sakuntana? Jos löytäisimme yhteisen 
suunnan ja näyn Suomesta, joka on 
kohtuullinen kaikille, vähän hitaam-
pikin vauhti riittäisi. Olennaista oli-
si, että etenisimme yhdessä samaan 
suuntaan ja pitäisimme huolen siitä, 
että olemme yhä samassa veneessä.

Sipilä tunnustautuu “matalan syk-
keen” mieheksi. Hän sanoo vierovan-
sa äänen korottamista ja poliittista 
pullistelua.

- Kun asioita tehdään määrätietoi-

sesti ja hyvässä hengessä, asiat etene-
vät.

Sipilä arvelee, että kansalaiset 
ovat väsyneitä olemaan rähmällään 
markkinoiden edessä. Epävarmuut-
ta ja turvattomuuden tunnetta lisää 
poukkoileva politiikka.

- Hallituksen kehysriihen osinko-
verouudistus oli kärjistynein esimerk-
ki poukkoilusta. Kansalaisille välittyi 
viesti siitä, että koko hallitus ei edes 
tiennyt, mistä se oli päättänyt.  

“ilmanaikusesta” perustyöhön
Juha Sipilä sanoo kokevansa hallituk-
sen sote- ja kuntauudistuksen huoles-
tuttavimmaksi viestiksi sen, että kan-
salaisten perusoikeudet on alistettu 
kuntaliitoksien ajamiseksi.

Keskusta seisoo kotikunta-maa-
kunta-mallinsa takana.

- Kuntien pitäisi voida keskit-
tyä lähipalveluiden järjestämiseen ja 
kunnan elinvoimaan sekä asuinviihty-
vyyteen. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelut olisi järkevintä koota maa-
kuntatasoiselle toimijalle.

Sipilä muistuttaa, että asiantunti-
jat ovat poikkeuksetta kannattaneet 

maakunnallisia sote-ratkaisuja ja ih-
metelleet, miksi niitä ei edes selvite-
tä vaihtoehtoisina ratkaisuna. Monet 
asiantuntijat ovat kehottaneet pereh-
tymään myös Ruotsin malliin.

- Perusterveydenhuolto ja erikois-
sairaanhoito on saatava yksiin käsiin. 
Myös tietojärjestelmät on saatava toi-
mimaan niin, että henkilöstö vapau-
tuisi perustehtäviinsä.

Nyt hoitajat ja lääkärit käyttävät 
aikaa kaikenlaiseen kirjaamiseen ja 
rekistereihin.

- Olen kysellyt paljonkin oululai-
silta sairaanhoitajilta ja lääkäreiltä 
heidän työstään. Monet sanovat, että 
työhön on tullut kaikenlaista “ilman-
aikusta”. Meillä tällä tarkoitetaan tyh-
jänpäiväistä hommaa. Järkevällä toi-
minnalla voitaisiin vapauttaa lääkärit 
ja hoitajat omiin töihinsä.

Millaista johtamista Juha Sipilä 
siis Suomelle tarjoaa?

- Rauhallista, laajaan yhteistyöhän 
perustuvaa johtamista. Olen ajatel-
lut jatkaa omana itsenäni. Jos sellai-
nen Juha Sipilä kelpaa, niin hyvä. Jos 
ei, kestän senkin. Yhteiskuntaa voi ke-
hittää monelta paikalta. ∙

Jos löytäisimme yhteisen  
suunnan ja näyn Suomesta,  

joka on kohtuullinen kaikille,  
vähän hitaampikin  

vauhti riittäisi.
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Mari Mörö 
kirjailija

Terveyttä raiteille

kolumni
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korkeaMMalta taholta on ehdotettu, että haja-asutusalueiden terveydenhuolto 
pitäisi osittain hoitaa busseilla. Liikkuva henkilökunta menisi sinne, missä asiakkaat ovat. Ikäihmi-
set eivät enää ajele autolla, ja yhteiskunnan pitäisi joka tapauksessa maksaa soolokuljetukset.  
Jo tätä nykyä monenlaiseen maksettuun taksi- ja pikkubussiralliin kuluu miljardi – ei ihan vähän. 

Yksityisautoilu jatkuu sillä erotuksella, että yhteiskunta maksaa sen. Muuten hyvä ehdotus, 
mutta tiestö alkaa olla kelvottomassa kunnossa. Kuka huimapää lähtee kalliilla erikoiskalustolla 
haja-asutusalueelle, kun esimerkiksi teiden auraus tai pikiteiden korjaus ei kiinnosta päättäjiä tai 
ainakaan siihen ei löydy rahaa. Mummot ja papat pitäisi kai saada asumaan tyhjiksi jääneille ky-
läkouluille ja kasarmeille tai tehtaisiin, jossa heitä voisi palvella tehokkaasti, ehkä automaattien 
tai aasialaisten toimesta. Jos on asunut jossain korpimökissä 60 vuotta, niin kynsin hampain siel-
lä halutaan olla synkkään loppuun saakka. Mieluummin kaatuu saappaat jalassa omaan pirttiinsä, 
on itsepäisillä vanhuksilla tapana sanoa. 

Mitä, jos VR kehittäisi ravintolavaunun kylkeen terveysyksikön? Homevauriota ei olisi, toisin 
kuin monissa sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Kiskot – osa paremmassa ja huonommassa kun-
nossa - ovat valmiina, eikä VR ole ainoa toimija maailmassa. Rytyytys maantiellä on monin ver-
roin vaarallisempaa, kiskoliikenteessä olisi paljon etuja. Miettikää nyt! Terveysjuna Helsingistä 
Rovaniemelle/Joensuuhun lähtee maanantaisin raiteilta kolme. Hylätyillä asemilla voitaisiin py-
sähtyä ja tehdä sinne vaikka sivuraiteita. Yhden päivän aikana saisi aikaan paljon: voisi rokottaa, 
kirjoitella reseptejä, tehdä pieniä operaatioita ja ottaa röntgenkuvia. Junan mukana kulkisi auto, 
joka voisi poimia tulijat hankalimmista paikoista. Muutama taksi saisi keikkoja. Yli-kansalliset ter-
veyspalvelujätit napannevat tämän idean, mutta onneksi ideoita riittää. 

Ehkä sotekeskustelu saadaan vihdoin raiteilleen. Tähänastinen raideleveys on vaihdellut  
luokattoman paljon. Lääkäriliiton entisen puheenjohtajan Kati Myllymäen radiouutisissa antamat 
kommentit olivat suhteellisen pysäyttäviä. Kukaan alan asiantuntija ei aamupäivällä tiedä, mitä 
virkamiehet ja poliitikot illalla päättävät. Kun terveys- ja sosiaalialan asiantuntijoiden yli polka-
taan kuntauudistuksen tahtiin, tehdään tasavallassa taatusti palvelus: toista viulua päätyvät  
soittamaan he, joita vielä äsken pidettiin ja arvostettiin juuri asiantuntemuksensa vuoksi.

Olisi muuten nimiehdotus tuolle junalle: Lentävä Kelakukko. Kun palvelut täytyy jostain  
ostaa niin Lentävä Kelakukko pelastanee sen Pihtiputaalla yhä asuvan mummon. Ensin hänet  
pitäisi kärrätä kiskoille, kenties Haapajärvelle. Tervetuloa raideliikenteen pituiseen sotepiiriin! 
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Ihmettelijälle kuitenkin en-
sin tiedoksi: Ei. Suuri sote- ja 
kuntauudistus ei koske Ahve-

nanmaata, jolla on laaja maakun-
taitsehallinto. Saarimaakunta tosin 
käynnistelee omaa yhteiskuntauu-
distustaan, jonka tarkoituksena on 
turvata asukkaiden palvelut. Mutta 
täällä katse ei käänny kuntarajoihin.

Sosiaalidemokraattien johta-
man maakuntahallituksen päämää-
ränä on saada yhteiskuntauudistus 
aikaiseksi vielä kuluvalla vaalikau-
della. Jo nyt on varmaa, että kuntia 
ei yhdistetä. Päinvastoin: kunnalli-
sia lähipalveluja vahvistetaan.

Ahvenanmaan nauttima erikois-
asema EU:ssa on tuonut maakunnal-
le vakaan taloudellisen pohjan, jolta 
ponnistaa. Maakunnalla on jopa va-
raa uskoa pienuuden voimaan.

Vakaasta taloudesta ja itsenäi-
sestä asemastaan huolimatta maa-
kunnan haasteet ovat väestöke-
hityksen osalta samanlaisia kuin 
muissakin Pohjoismaissa ja Euroo-
passa. Väestö ikääntyy ja terveyden-
huollon menot jatkossa tuskin pie-
nenevät.

Terveydenhuolto  
maksaa
Ahvenanmaan pienuus on vahvuus 
ja heikkous. Emämantereella Katai-
sen hallituksen kuntauudistajat kat-
sovat, että kunta pystyy itse järjestä-
mään sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelut vasta 20 000 asukkaan mi-
nimiväestöpohjalla.

Täällä uskotaan toisin, vaikka 
maakunnan kuudestatoista kunnas-
ta kahdeksassa on enintään viisisataa 
asukasta. Ahvenanmaan yhteiskunta-
uudistuksessa vahvistetaan pienten 
kuntien välistä palveluyhteistyötä.  

- Pienet kunnat tulevat refor-
min myötä tekemään yhteistyötä 
muun muassa päihdehuollossa se-
kä vanhusten- ja lastenhoidossa, us-
koo maakuntaneuvos Camilla Gu-
nell (sd.).

Terveyden- ja sairaanhoidon 
kustannukset ovat asukasmäärään 
nähden Ahvenanmaalla huikeat: 
kaikkiaan 80 miljoonaa euroa, siis 
yli 2 800 euroa asukasta kohden. 
Näistä kustannuksista vastaa maa-
kuntahallinto, joka ostaa paljon eri-
koissairaanhoitoa emämantereelta, 

mutta myös Ruotsista. Kuntien vas-
tuulla ovat sosiaalipalvelut ja niihin 
käytetyt rahat.

Kustannuksia nostaa myös laa-
ja ja elintärkeäksi osoittautunut sai-
raala-ambulanssitoiminta. Kuudella 

Eikö sote- ja kuntauudistus koske Ahvenanmaata,  
ihmettelee tuohtunut kansalainen median keskustelu-
palstalla. Toimittaja Maria Palo otti Polemiikin luki-
joille selkoa saarimaakunnan uudistamishankkeista.

Ahvenanmaa  
vAhvISTAA kuntiaan  

teksti | Maria Palo  

– eI YhdISTä
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Ahvenanmaan yhteiskunta- 
uudistuksessa vahvistetaan pienten  
kuntien välistä palveluyhteistyötä.
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saarikunnalla ei ole lainkaan silta-
yhteyttä emäsaareen. Näille saaril-
le tuodaan kuluvan vuoden aikana 
oma hammaslääkäritoiminta, jonka 
maksaa maakuntahallinto.

Vaikka maakunnan talous on va-
kaa, Camilla Gunell sanoo julkisten 
menojen kasvaneen viime vuosina 
yli kertyvien verotulojen.

- Yhteiskuntauudistuksen rin-
nalla maakuntahallitus painotte-
lee budjettia tasapainoon. Nyt käy-
tetään juustohöylää joka sektorilla, 
jotta menot saadaan sopivan ko-
koiseen hanskaan. Ahvenanmaal-
la ei pistetä päätä pensaaseen EU:n 
myönteisestä vaikutuksestahuoli-
matta, Gunell vakuuttaa.

Hän myöntää, että maakunnan 
itsenäisyys ja talous ovat vahvistu-
neet EU:n ansiosta.

- EU-jäsenyyden myötä Ahve-
nanmaasta tuli Ruotsin ja Suomen 
väliin kolmas valtio, jonka ei tar-
vitse kuulua EU:n välilliseen vero-
tukseen. Ilman tätä erikoisoikeut-
ta maakunnan asema olisi erittäin 
hankala. Juuri itsehallinto on ollut 
ja on vauhdittava tekijä maakun-
nan kehittämisessä sekä taloudelli-
sesti että poliittisesti. Erikoisasema 
EU:ssa on vahvistanut saarelaisten 
itsetuntoa ja yhteen henkeen puhal-
tamista.

Takuulaki kuntalaisille,  
vaihtoehtoja uudistamiselle
Vaikka maakuntahallitus on huo-
lissaan julkisen sektorin menoista, 
kuntien yhdistäminen ei ole asia-
listalla. Pienet kunnat saavat ää-
nensä helposti kuuluviin ja ennen 
kaikkea huuto kuuluu hyvin veden 
yli saaristokunnista. Täällä arvoste-

taan lähidemokratiaa. Kunta 
on muutakin kuin 

hallintopal-
velut.  

Maakuntahallitus on luvannut, 
että uuteen hallitusohjelmaan sisäl-
tyy erityinen takuulaki, joka varmis-
taa tasa-arvoisen ja oikeudenmukai-
sen palvelun kaikille asuinpaikasta 
riippumatta.

Nykyiset palvelut säilytetään 
ennallaan, mutta kuntien on tehtävä 
nykyistä enemmän yhteistyötä kes-
kenään. Tämä on maakuntaneuvos 
Camilla Gunellin tulkinta tulevasta 
takuulaista.

Gunell ei osaa vasta siihen, mil-
tä maakunnan yhteiskunta- ja pal-
velurakenne tarkalleen näyttää uu-
distuksen jälkeen. Mutta hän tietää 
suunnilleen, kuinka se pitää tehdä.

- Kuntien johtajat koolle kes-
kustelemaan nykytilanteesta, tule-
vaisuudesta ja vastuukysymyksestä 
palvelujen ja rahoituksen välillä.

Valmistelevalle työryhmälle an-
netaan tehtäväksi kolme erilaista 
palvelutuotantomallia sekä selvitys-
tehtävä siitä, miten mallit toimisivat 
sosiaalisesti, demokraattisesti ja ta-
loudellisesti. Gunell haluaa selvitys-
työhön mukaan ulkopuolisen tutki-
jan.

Tämän prosessin uskotaan kes-
tävän puolitoista vuotta. Sen jälkeen 
toimivimmaksi arvioitu malli ote-
taan käyttöön.

Camilla Gunellin mielestä maa-
kunnalla ja emämantereella on opit-
tavaa toisiltaan. Saarimaakunnan 
yhteiskuntauudistuksesta ja emä-
mantereen kuntareformista Gunel-
lilla on selkeä näkemys.

- Uudistuksissa ei saa koskaan 
unohtaa ihmistä. Ennen kuin ryh-
dytään muuttaman kuntarajoja tai 
yhteiskunnallisia raameja, ihmisille 
pitää taata turvallisuus ja toimivat 
lähipalvelut. Jos näitä perusasioita 
ei taata, uudistus kohtaa vain vas-
tarintaa, eikä se ole hyvä lähtökohta 
uudistamiselle. ∙

Saarille ilman siltayhteyttä tuodaan kuluvan 
vuoden aikana oma hammaslääkäritoiminta, 

jonka maksaa maakuntahallinto.

Åland
- Pääkaupunki Maarianhamina:  
 11 300 asukasta.
- 16 kuntaa.
- Virallinen kieli ruotsi.
- Suomen perustuslaki turvaa Ahvenan- 
 maalle maakunnallisen itsehallinnon.
- Lainsäädäntövaltaa käyttää suorilla  
 vaaleilla valittu maakuntapäivät, jota  
 johtaa maakuntaneuvos Camilla Gunell.
- Maakunnan BKT asukasta kohden noin  
	 43	%	suurempi	kuin	EU:ssa	keskimäärin.
- Merenkulku tuo lähes 30 % BKT:sta.
- Yli 6 000 saarta, joilla 21 tuulivoimalaa   
 vuoden 2012 lopulla.
- Sähkötuotannosta 23 prosenttia tuuli- 
 voimasta.
- Pystyisi tuulivoiman avulla olemaan  
 sähkötuotannossa omavarainen ja  
 myymään sitä.
- Euromääräisesti Suomen maakunnista   
 vähiten valtiontukea, mutta asukasta  
 kohden tuki Suomen suurin:  
 noin 8 000 euroa/asukas.
- Ei itsenäistä verotusoikeutta.
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”Hannu HanHien” saaristo?

Euroopan korkein tuottavuus ja alhaisin työttömyys. Tulevai-
suus voi olla tuulivoimassa. Tässä Ahvenanmaa pähkinän-

kuoressa.
Ahvenanmaalla on yli 28 000 asukasta ja maailmanlaajui-

sesti	tarkasteltuna	vahva	talous.	Maakuntaa	ei	koske	EU:n	vä-
lillistä verotusta sääntelevä lainsäädäntö.

Vahvan talouden takana on merenkulku, joka antaa toi-
meentulon yli 6 000 ahvenanmaalaiselle.  Tänään Maarianha-
minan länsisatamaa eivät miehitä niinkään Suomen ja Ruotsin 
välillä kulkevat alukset vaan luksusristeilijät. Kaikki suurille ris-
teilijöille varatut satamapaikat ovat jo varattuja vuoteen 2014 
asti.

Työttömyysaste on vain vajaa kaksi prosenttia. Maakun-
nassa toimii yli 2 300 yritystä, joista osa myös kansainvälisil-
lä markkinoilla.

Maakunnan elinkeinoministeri Fredrik karlström myön-
tää, että maakunta on ollut kitsas markkinoimaan Ahvenan-
maata ulkopuoliselle yrittäjille. Yleisin käsitys on, että maa-
kuntaan on vaikeaa, ellei melkein mahdotonta, muuttaa ilman 
jonkinlaista erityisosaamista.

Tämä ei pidä paikkansa. Hankalimpia ulkopuolisille yrittä-
jille ovat tähän asti olleet maakunnan maanomistus-, yrittäjä- 
ja kotiseutuoikeusjärjestelmät. Ne eivät ole houkutelleet eivät-
kä helpottaneet ulkopuolisia muuttamaan tai investoimaan.

Pohjoismaisittainkin erittäin nopeasti kasvavana talousalu-
eena maakunta on päättänyt myöntää vihreän kortin ulkopuo-
lisille yrittäjille. Kortti takaisi heille melkein samat osto-oikeu-
det kuin maakunnassa syntyneille. Rajoituksena ovat kuitenkin 
ranta-alueet: niitä maakunta ei myy eikä luovuta kuin kotiseu-
tuoikeuden omaaville.

Maria Palo
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Matkahuollon kustannus-
tehokas ja luotettava 

palvelukokonaisuus joukko-
liikenteen järjestämiseen

Matkahuolto tarjoaa valtakunnan kattavimman palvelu-
kokonaisuuden kaupunki-, paikallis- ja seutuliikenteen tarpeisiin.
Kokonaisuus sisältää lippu- ja maksujärjestelmän lisäksi mm. 
myyntiverkoston ja asiakaspalvelun. 

Matkahuollon palvelut täyttävät uuden joukkoliikennelain ja PSA:n 
asettamat edellytykset niin nykyisten lippusopimusten päättyessä 
kuin siirtymäajan päättyessä vaiheittain 2014–2019. Matkahuollon 
palvelukokonaisuus on toimiva, luotettava ja kustannustehokas 
vaihtoehto joukkoliikennettä järjestettäessä nyt ja tulevaisuudessa.
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Bussiliikenne tienhaarassa

Hyvin toimivan joukkoliikenteen toteuttaminen Suomen  
kaupungeissa on iso urakka. Nyt on aika tehdä päätöksiä siitä,  
miten bussiliikenteen asiat käytännössä järjestetään.

EU:n tuoreen palvelusopimusase-
tuksen ja Suomen uuden jouk-

koliikennelain myötä joukkoliikenteen 
organisoiminen on saanut uudet puitteet. 
Tiedämme, mitä pitää tehdä: ylläpitää ja 
kehittää kuntien ja kaupunkien joukko-
liikennettä siten, että uuden joukkolii-
kennelain ja palvelusopimusasetuksen 
asettamat edellytykset täyttyvät. Kysymys 
on siitä, miten. Kysymys on siitäkin, kuin-
ka vapaasti kunnat saavat valita omat 
yhteistyökumppaninsa.

Hyvin toimivan joukkoliikenteen, Suo-
messa lähinnä bussiliikenteen aikaan-
saaminen vaatii paljon muutakin kuin 
osaavia kuljettajia ja turvallisia busseja. 
Myös taustatyöt on tehtävä kunnolla.

Tarvitaan reittisuunnitelmia, aika-
tauluja, lippuja ja maksujärjestelmiä. 
Tarvitaan päätöksiä siitä, mitkä liput ovat 
voimassa milläkin alueella ja myös siitä, 
mitä matkustaminen missäkin maksaa. 
Lisäksi tulee huolehtia siitä, että myynti- 
ja asiakaspalveluverkosto on riittävän 
kattava, jotta matkakorttien hankkiminen 
ja lataaminen on matkustajille mahdolli-
simman sujuvaa.  

Matkustajien on myös saatava hel-
posti selville, millä bussilla pääsee min-
nekin ja milloin. Suomessahan aikataulut 

vaihtuvat kolmesti vuoden mittaan. 
Aika paljon tuosta kaikesta on jo 

toteutettu. Matkahuollolla on valmis lip-
pujen myynti- ja asiakaspalveluverkosto. 
Lisäksi Matkahuollolla on toimiva järjes-
telmä ja lukuisia erilaisia lipputuotteita, 
jotka soveltuvat käytettäviksi kaikkialla 
Suomessa. Matkahuollon matkakortit 
taipuvat valtakunnalliseen yhteiskäyttöi-
syyteen. Lippujen yhteiskäytön toteutta-
miseksi tarvitaan standardointia, ei uusia 
organisaatioita. 

Alueelliset reittioppaat ja hyvin 
toimiva sähköinen reittisuunnittelu kattaa 
jo reilut 20 Suomen kaupunkia. Tulevai-
suudessa järjestelmä voi kertoa miten 
kaupungin A pisteestä X pääsee kaupun-
gin B pisteeseen Y, bussilla. Jo nyt matka 
olisi mahdollista tehdä yhdellä Matka-
huollon matkakortilla, jos näin tahdotaan 
asia järjestää. 

Matkahuolto voikin tarjota kaikki seu-
dullisen joukkoliikenteen järjestämisessä 
tarpeelliset palvelut – tai vain sen osan 
niistä, mikä kullakin alueella katsotaan 
tarpeelliseksi. 

Laadukas joukkoliikenne on kansa-
laisille ja kuntalaisille merkittävä palvelu. 
Kuten kaikki muutkin palvelut, se on tuo-
tettava tehokkaasti. Kuntien on saatava 
itse päättää, mitkä palvelut ne tuottavat 
itse ja mitkä ne ostavat alan yrityksiltä. Ja 
kunnilla on oltava oikeus vaihtaa toimitta-
jaa, jos asiat eivät suju toivotulla tavalla. 

Kyse on paitsi julkisen liikenteen 
palveluista, myös kuntien oikeudesta 
rakentaa itse omaa tulevaisuuttaan.  l

Tämä muuttuu joukkoliikenteessä
•	 Nykyiset seutu-, kaupunki- ja työmatkalippusopimukset päättyvät kesällä 

2014. 
•	 Kuntien pitää järjestää joukkoliikenteen palvelut yhdessä ELY-keskusten 

kanssa EU:n palvelusopimusasetuksessa määrätyllä tavalla. Siirtymäaika 
päättyy vaiheittain vuosina 2014-2019

•	 Vielä on aikaa päättää siitä, miten tämä kaikki tehdään. Onneksi Suomessa 
on alan osaamista. 

” Laadukas joukkoliikenne  
on kansalaisille ja  

kuntalaisille merkittävä  
palvelu.”

ILMOITUS
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TäTä TuTKin
teksti | Anna-Mari Tyyrilä  kuva | Merja Ojala

t kT, tutkija Antti Peltokor-
pi Aalto-yliopiston HEMA-
yksiköstä tutkii kollegojensa 

kanssa terveydenhuollon palveluiden 
järjestämistapoja. Tutkimusmenetel-
mänä on optimointi.

- Optimoinnilla on mahdollis-
ta ratkaista monimutkaisia tehtäviä, 
joissa on erisuuntaisia tavoitteita, 
Peltokorpi sanoo.

Työryhmä selvitti esimerkiksi 
missä, monessako ja minkä kokoisis-
sa sairaaloissa on kannattavaa teh-
dä tekonivelleikkauksia. Vastaus oli 
seitsemässä, kun tänään leikkauk-
sia tehdään yli 30 sairaalassa. Sääs-
tö olisi noin 15 miljoonaa vuodessa.

- Tutkimme aiemmin, montako 
synnytyssairaalaa Suomessa kannat-
taisi olla. Luku oli 10. Optimointia 
voi soveltaa muillekin hoitoaloille.

Vellova sote-keskustelu on kes-
kittynyt pohtimaan hoitoyksikköjen 
kokoja niin, että niihin voitaisiin kes-

kittää ja yhdistää kaikki sote-palve-
lut. Peltokorven mielestä ongelmia 
on pohdittu liikaa yhden linssin läpi.

- Olisiko mahdollista perustaa 
suppeamman valikoiman klinikoi-
ta? Samassa kaupungissa sijaitsevat 
klinikat voisi keskittää yhdelle kam-
pukselle, jossa niillä olisi yhteinen 
hallinto, IT-osaaminen, logistiikka ja 
kliiniset tukipalvelut, kuten röntgen.

Peltokorven mielestä on iso 
joukko terveyspalveluja, joita ei tar-
vitse tarjota jokaisessa sairaalassa. 
Eikä kaikessa tarvita moniammatil-
lisia tiimejä.

- Pikemminkin näen, että eri-
koissairaanhoitoa pitäisi keskittää 
harvempiin yksiköihin kuin siirtää 
kuntien tehtäviksi.

Myös terveyskeskuksissa olisi 
kehittämisen varaa.

- Akuutit sairaudet on hyvä hoi-
taa lähipalveluina. Terveyskeskuk-
sissa pitää myös olla pitkäaikais-

sairaiden hoidon tuki ja kontrolli. 
Mutta pitäisikö tehtäviä jaotella sel-
keämmin? Peltokorpi kysyy.

Hän ehdottaa, että pitkäaikais-
sairaiden hoitoon kehitettäisiin oma 
malli ja organisaationsa. Olisi kehi-
tettävä sähköistä asiointia, ryhmä-
palveluja ja vapaaehtoistoimintaa. 
Jos tarkemmat tutkimukset ovat tar-
peen, potilas ohjattaisiin klinikalle 
tai lähisairaalaan.

Yhden käynnin asiakkaiden akuu-
tissa vastaanottotoiminnassa voisi 
mallia ottaa kaupasta: helppo saavu-
tettavuus, pidemmät aukioloajat.

- Liian laaja hoitokirjo on iso on-
gelma, Peltokorpi näkee.

Optimoinnissa laatu ja tuotta-
vuus kulkevat samaan suuntaan: 
molemmat lisääntyvät. Saatavuus on 
ratkaistava niin, että se pysyy riittä-
vällä tasolla.∙

OptimOinnista  
EVäitä  
sOtE-kEntällE
Terveyspalveluverkostojen optimoinnilla 
voi saada aikaan suuria säästöjä. Sote-
keskustelussa tämä ei ole noussut esiin.

➨  tutkimusta rahoittaa KAKS.

Antti Peltokorpi on  
erikoistunut terveyden-
huollon palveluiden  
tuotantostrategioiden ja 
toiminnanohjauksen  
tutkimukseen ja tuotta-
vuuden mittaamiseen ja 
parantamiseen.

Antti Peltokorpi tutkii terveydenhuollon järjestämistapoja



66%

MInä, SuOMALAInen, hALuAn ASuA
rauhallisessa, luonnonkauniissa ja yhdyskuntarakenteeltaan  
väljässä ympäristössä. 

63%
haluan asua alueella, jossa 
saa olla omissa oloissaan 
kenenkään häiritsemättä.

asumisen numeroita
teksti | Eeva-Liisa Hynynen

77%
asuinalueen maine on 
vähintään melko tärkeä 
asuin- ja elinympäristön 
valintakriteeri. 53%

taajamissa rakentamista 
säännellään nykyisin  
sopivassa määrin.30%

rakentamisen sääntely 
haja-asutusalueilla  
on liiallista. 

KAKSin  2013 Ilmapuntari selvitti suomalaisten suhtautumista omaan asuin- ja elinympäristöön sekä rakentamisen sääntelyyn.  
Haastatteluja yhteensä 1 010. Vastaajat edustavat 18 - 75 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta.  
Virhemarginaali on suurimmillaan kolme prosenttiyksikköä suuntaansa. TNS Gallup Oy toteutti tutkimuksen.

52%
en halua asua alueella, jossa 
on paljon maahanmuuttajia.  

40% torjuu tämän  
väittämän.  

asumisen tiivistämisellä  
ei ole tulevaisuutta.
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”
Väitän, että sote-uudistus parantaa perusterveyden-
huoltoa, eikä sen vuoksi jouduta sulkemaan yhtään 
terveysasemaa.  Päinvastoin! Pienten kuntien osal-

ta järjestämisvastuu saa nyt leveämmät hartiat. Suuren jär-
jestäjän on helpompi huolehtia siitä, että virkoihin saadaan 
lääkäreitä ja muita osaajia. Tällöin pienikin terveysasema 
pystytään paremmin pitämään auki, esim. muutamana päi-
vänä	viikossa.	Usein	tämä	riittää.	Päivystyspalvelut	voidaan	
hakea hieman kauempaakin paikasta, jossa on tarjolla myös 
röntgen ja laboratorio kellon ympäri.

Tämä rakenneuudistus ei vielä yksin riitä korjaamaan 
terveyskeskusten ahdinkoa ja lääkäripulaa. Terveyskes-
kustyötä on myös uudistava. Tarvitaan vaikutusmahdolli-
suuksia omaan työhön ja työaikoihin. Turha byrokratia se-
kä tarpeettomat todistukset on poistettava ja tietotekniikka 
saatava toimimaan. Työnjako on uudistettava ja nuorille lää-
käreille laadittava perehdytysohjelma ja taattava seniorien 
tuki. Tämä on tehtävä heti!”

hanna Tainio
Kansanedustaja (sd.), lääketieteen tohtori, 
kaupunginvaltuutettu, Tampere

▹  intä vastaan  
      tai  peesaa
       www.kaks.fi

Terveydenhuolto saa leveämmät hartiat


