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Pidän työpöydälläni Polemiikki-lehtien ohella yhtä Kuntalehteä 
muistimerkkinä. Se on kahden vuoden takaa. Kannessa silloinen minis-
teri Marina Guzenina-Richardson sanoo: ”Aukaisin Sote-solmun”. Tie-
dämme kuinka kävi. Umpisolmuun jäi. Ministeri lähti. 

Kun sitten hallituksen päähanke, kuntauudistus, karahti rytinällä 
karille, keskityttiin taas sote-uudistukseen. 80 kuntaa muuttui opposi-
tion tuella viideksi sosiaali- ja terveysalueeksi. Viimeisin linjaus on, että 
palvelujen tuotanto annetaan korkeintaan 19:lle, noin maakunnan ko-
koiselle alueelle. Tuskin tämäkään on uudistuksen pääteasema.

Yksiportaisesti, vain kuntien rajoja siirtelemällä, ei nykyisiä kuntien 
tehtäviä voi järjestää. Tässä mielessä sote-uudistus on oikeilla linjoilla. 
Mutta asiakaslähtöisyydestä ei ole vielä tietoa. Rahoitusmallikin tulee 
vielä justeerattavaksi.

Demokratia on toinen kysymys. Sote-mallissa sitä on hankala hoi-
taa tyylipuhtaasti. Suoraa kansan mandaattia ei ole järkevä rakentaa 
viidelle vain yhtä toimintoa varten perustetulle alueelle. Sen sijaan noin 
19 kansanvaltaista aluetta istuisi perustuslakiinkin.

Merkittävimpien palveluiden järjestämisvastuu voi yleisemminkin 
olla korkeintaan 19 alueella. Tämä käy ohjeeksi myös toisen asteen kou-
lutuksen tulevaisuuteen. 

Kansa jättäisi kuntien kontolle noin kolmanneksen niiden nykyteh-
tävistä. Tästä piirtyy kuvaa myös tulevaisuuden kuntaan. Se on nykyis-
tä selvästi kevyempi. Se ei enää ole laitoskunta, vaan pikemminkin hy-
vän elämän puitteiden luoja ja lähiyhteisö.

Tutkijat ovat prosessissa valittaneet muiden ohella, että heidän 
ääntään ei ole kuultu. Kantoja yleensä kerrotaan hallituksen jo teke-
miin esityksiin, mutta luovaa ideointia ennen päätöksentekoa odottai-
si enemmän. 

Keväällä oli täydellinen hetki, kun sote-uudistus lanseerattiin, mut-
ta todellinen sisältö oli vielä auki. Kuinka moni tutkija käytti tilaisuut-
ta hyväkseen?

Toki poliittisten päättäjien käytäntö on tiedossa. Mikäli tutkimus-
tieto ei tue päätöksentekijöiden enemmistön kantaa, sitä ei ote-
ta huomioon. 

Vaikuttavuutta saadakseen tutkijoi-
den onkin markkinoitava päättäjille tut-
kimustuloksiaan ennakoivasti. Ja rat-
kaistava päättäjien ongelmia. Ne eivät 
lopu.

Antti Mykkänen
päätoimittaja

Sote-solmun aukaisijat

Kaks on  
myös  

facebookissa.
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Uusi julkiselle sektorille suunnattu Vastuuta sydämellä -palvelumallimme täydentää perinteistä perintäpalvelua. 
Toiminnan ytimessä on yhteiskuntavastuun kantaminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Palvelumalliin kuuluu 
ohjausvastuun jakaminen, nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja velallisasiakkaiden elämänhallinnan tukeminen.

Vastuuta sydämellä 

09 4242 3080  |  myynti@svea.fi   |  www.svea.fi /vastuuta
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teksti | Marjatta Pöllänen  kuvat | Merja Ojala

AJASSA

Vuonna 1990 Suomessa asui 64 922 ulkomailla 
syntynyttä. Vuoteen 2013 heidän määränsä on 
kasvanut 469 prosenttia.

MAAHANMUUTTAJAT KOTOUTUVAT  
PARHAITEN ARJESSA KANTAVÄESTÖN KANSSA
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Työvoimaa tarvitsevien kuntien kannattaa olla valppaina omasta  
vetovoimastaan myös monikulttuuristen perheiden kannalta.  
Näin osoittaa Siirtolaisuusinstituutin pian valmistuva tutkimus.

MAAHANMUUTTAJAT KOTOUTUVAT  
PARHAITEN ARJESSA KANTAVÄESTÖN KANSSA
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Siirtolaisuusinstituutin tutkimuk-
sessa käy ilmi, että maahan ja kun-
taan muuttaneista voidaan pitää 

kiinni, vaikka kerran lähtenyt voi lähteä 
herkästi uudestaankin.

Ihmissuhteet ja työ ovat edelleen 
kärkisyitä saapumiselle ja lähtemisel-
le. Jopa 70 prosenttia tänne tulleista on 
saapunut parisuhdesyistä.

– Valtaosa tutkimuksen maahan-
muuttajista viihtyy Suomessa hyvin, ei-
kä halua muuttaa täältä pois. Kunnissa 
ja ylipäätään Suomessa tyytyväisimpiä 
ollaan turvallisuuteen, rauhallisuu-
teen ja hyvään sosiaaliturvaan. Tyyty-
mättömimpiä korkeaan hintatasoon 
ja työnsaantimahdollisuuksiin. Eni-
ten kritiikkiä saavat maahanmuuttajien 
työllistämispalvelut ja suomen kielen 
opetus, sanoo tutkija Heli Sjöblom-Im-
mala Siirtolaisuusinstituutista.

Sjöblom-Immalan mukaan työllis-
tämistä ja muuta kotouttamista ei saa 
jättää pelkästään suomalaisen puolison 
harteille. Kuntien pitää ottaa päävastuu 
näistä palveluista, vaikka suomalaisen 
kanssa perheen perustaneen verkos-
to onkin parempi kuin yksin tänne tu-
levien.

Kunnat ovat suurimpia työllistäjiä - 
myös maahanmuuttajille erittäin mer-
kittäviä esimerkiksi sosiaali- ja terveys-
alalla tai muun muassa koulunkäynnin 
avustajina sekä kieltenopettajina. Sjöb-
lom-Immala listaakin keinoja, joilla pi-
tää kiinni näistä työntekijöistä: 

– Heti maahantulon alussa tarvitaan 
tehokas kotouttaminen ja riittävän pe-
rusteellinen kielenopetus. Kielikursseja 
on järjestettävä myös ilta-aikaan, jolloin 
työssäkäyvillä on mahdollisuus osal-
listua niihin. Toisaalta työnantaja voisi 
panostaa ja antaa mahdollisuuden kie-
lenoppimiseen työaikana. Myös mento-
rin käyttäminen maahanmuuttajan pe-
rehdyttämisessä on hyvä keino.

Mahdollisimman nopea kotoutumi-
nen ja työllistyminen ovat hyvästä sekä 
yksilön oman hyvinvoinnin että yhteis-
kunnan kannalta.

Kuntien ei myöskään pitäisi asut-
taa kaikkia maahanmuuttajia samalle 
alueelle, ettei syntyisi liian eriytyneitä 
asuinalueita ja sen myötä sosiaalisia on-
gelmia. 

Maahanmuuttajien keskinäinen 
kanssakäyminen ja siihen soveltuvien 
tilojen järjestäminen on luonnollises-
ti tärkeää. Parhaiten he kuitenkin ko-
toutuvat, kun ovat arjessa kantaväestön 
joukossa. Myös maahanmuuttajien ja 
kantaväestön yhdessä tekeminen lisää 
ymmärrystä puolin ja toisin.

Tutkimuksen tekijän yllätti lähin-
nä se, että useimpien lähtömuuttoa har-
kinneidenkin suunnitelmat ovat niin 

epämääräisiä ja epävarmoja sekä muu-
ton ajankohdan että muuttokohteenkin 
suhteen. 

– Pääasiassa sekä suomalaiset että 
maahanmuuttajavastaajat, jotka ulko-
maille harkitsevat muuttavansa, suun-
nittelevat muuttoa maahanmuuttaja-
puolison syntymämaahan

Sjöblom-Immalasta on hyvä, että yli 
80 prosenttia ei suunnittele lähtevänsä 
Suomesta. Asettuminen ainakin toistai-
seksi Suomeen näyttää neljälle viides-
tä selvältä. Vähiten muuttosuunnitel-
mia on virolaisilla ja venäläisillä, eniten 
turkkilaisilla ja thaimaalaisilla. 

Esimerkiksi Iso-Britannia ja Suomi 
ovat samankaltaisia maita, mikä saat-
taa hillitä haluja lähteä pois Suomesta. 
Toisaalta taloudellinen tilanne vaikut-
taa kuitenkin muuttoihin, eikä työlli-
syys Iso-Britanniassakaan ole tällä het-
kellä hyvä.

– Kuntien välinen muuttoliike näyt-
tää suuntautuvan erityisesti Helsinkiin 
ja muualle pääkaupunkiseudulle, mikä 
ei tietysti ole hyvä suuntaus muun Suo-
men ja erityisesti pienten kuntien kan-
nalta. 

Korkea hintataso, ilmasto ja byro-
kratia ovat taas työntäviä asioita, joita 
on vaikeaa tai mahdotontakin muuttaa. 
Niitä väkevämpiä työntäjiä ovat koti-
ikävä ja sukulaiset.

Olen onnellinen, koska 
minulla on työ, puoliso, 
asunto, turvallinen maa ja 
hyvät työystävät.  
(N / Venäjä / 53 v.)

Voi uskoa ihmisia,  
kun ne kertovat etta ne  
hoittavat asian. Luottamuus 
on minulle keskeinen.  
Rauhallinen paikka  
Suomi on.  
Ja hyvat ihmiset.  
(M / Turkki / Helsinki / 36 v.)

Ylisuuret tuloerot, johdon  
tolkuttomat ansiotulot sekä 
järjestelmä, joka suosii em.  
vääristymiä, konsulttivetoinen 
demokratia, varojen haaskaa-
minen ”kehittämisen kehittä-
miseen” ja kaikenlaisiin turhan-
päiväisiin projekteihin (ml. EU 
hankkeet ja rakennerahastot 
ym.) samalla kun resursseja ei 
riitä perustehtävien hoitoon. 
Kuninkaan uudet vaatteet  
tulee mieleen.  
(N / Viro / Pirkanmaa  / 63 v.)

Suomessa asui viime vuonna 207 511 ulkomaan kansalaista. Se on 4 prosenttia koko väestöstä. 

Ulkomailla syntyneitä on 304 279 henkeä, mikä vastaa 6 prosenttia koko väestöstä. 
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Vuoden Lempo -arvonimen pariskun-
nalle valitsi monien eri yhdistysten 
muodostama toimikunta. Samalla teh-
tiin historiaa: ensimmäisen kerran Suo-
messa maahanmuuttaja sai kunnallisen 
palkinnon.

Nyt elämä on kiireistä. Monikult-
tuurisen perheen vanhemmat ja lapset 
vaikuttavat monella taholla. 

Outi-äiti opettaa kanteleensoittoa 
Nokian ja Tampereen kaupungin palk-
kalistoilla kansalaisopistojen viides-
sä pisteessä kaikkiaan neljällä paikka-
kunnalla. Isä kiertää maata ja maailmaa 
edelleen Piirpauken rummuissa, mutta 
myös muun muassa tanssipedagogina. 

Vanhemmilla on myös Senfi-nimi-
nen yhtye. Koska nimenomaan illat ja 
viikonloput ovat yleisintä esiintymisai-
kaa, koko perhe on harvoin yhtä aikaa 
koolla.

– Ei sitten niin lainkaan, Ou-
ti vakuuttaa, kun tulee puheeksi, on-
ko Sanén perhe harkinnut muuttoa esi-
merkiksi pääkaupunkiseudulle.

Marraskuisena viikonloppuna isä 
soitti Tampereen Jazz Happeningissa, 
äiti veti kanteleleiriä Akaassa ja kuopus 
oli viikonloppuna turnauksessa Uudes-
sakaupungissa ja tytär Turussa. Moni-
kulttuurisuus on varsin konkreettista-
kin tässä perheessä, ei vain kehystä.

– Tällaista meidän elämämme on, 
äiti päivittelee kaiken keskeltä.

Ismaila tuli Piirpauken kanssa Suo-
meen ensimmäistä kertaa 1989 ja oli 
viettänyt pitkiä aikoja Espanjan ja Suo-
men välimaastossa. Pariskunta oli ensin 
hyviä ystäviä ja ajan myötä ystävyydestä 
jalostui rakkaus ja perhe.

Sanét aloittivat perheen eheyttä-
misen ja toivat Suomeen Ismailan tei-
ni-ikäiset lapset. Perhe perustettiin 
vuonna 1999 Lempäälään. Seuraavana 
vuonna muutti Ismailan poika Espan-
jasta ja tytär Senegalista siitä vuoden 
päästä. Vain vanhin poika jäi Senegaliin. 

– Etsimme lapsille suojaisia ympy-
röitä. Pääkaupunkiseutua pienemmässä 
kunnassa olisi ehkä helpompi kasvaa ja 

Lempäälä otti omakseen:

VUODEN LEMPO  
–ARVONIMI  
MAAHANMUUTTAJA- 
PERHEELLE
Piirpauke-yhtyeessä tutustuneet Ismaila ja Outi Sané  
ovat jo pitkään asuneet senegalilais-suomalaisena  
perheenä Lempäälän Kuljun Palomäessä.

Tyytymättömyys koh-
distuu lähinnä tämän-
hetkisen taloustilanteen 
aiheuttamaan kuntien 
säästölinjaan, jossa 
ainakin omassa kun-
nassani tehdään välillä 
mielestäni vääränsuun-
taisia linjauksia.  
(N / Viro / Uusimaa / 27 v.)

Terveydenhuolto, koulujen 
jatkuva lakkauttaminen,  
vanhusten hoito.  
(N / Venäjä / Kanta-Häme / 40 v.)

Monikulttuurista perhettä suunnit-
televille tutkija osaa luetella jäämisen 
kannalta hyviä puolia. 

– Suomeen kannattaa jäädä, jos ar-
vostaa sellaisia perustavanlaatuisia ar-
voja kuin turvallisuus, rauhallisuus, 
luonnonläheisyys ja hyvä sosiaaliturva. 
Näiden rinnalla epäedullisen ilmaston 
kaltaiset tekijät ovat pikkujuttuja. 

Kantaväestönkin pitäisi kuitenkin 
panostaa ennakkoluulojen ja stereo-
typioiden vähentämiseen ja maahan-
muuttajien kohtaamiseen yksilöinä, 
tutkija usuttaa. – Kotoutumisessa pu-
hutaankin kaksisuuntaisesta vuorovai-
kutuksesta, jolloin kantaväestö ja maa-
hanmuuttajat ovat avoimia kohtaamaan 
toisiansa niin työkavereina, ystävinä 
kuin naapureina, Heli Sjöblom-Imma-
la sanoo. ∙

Suomessa asui viime vuonna 207 511 ulkomaan kansalaista. Se on 4 prosenttia koko väestöstä. 

Ulkomailla syntyneitä on 304 279 henkeä, mikä vastaa 6 prosenttia koko väestöstä. 

➨ tutkimusta rahoittaa KAKS.
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saada kavereita. Samalla mietimme, mi-
ten työmatkamme luonnistuvat. 

Tampereen seudulta on noin kak-
si tuntia yli 3,5 miljoonan ihmisen luo. 
Lentokenttä on 20 minuutin päässä ja 
Helsinkiin vie moottoritie puolessatois-
ta tunnissa. 

- Yksimielisesti päätimme muut-
taa ”maalle” Tampereen kehyskuntaan, 
Outi kertoo.

Lasten suomen kielen opiskelu ta-
pahtui Tampereella ja sen jälkeen käy-
tiin normaalit opiskelut. Nyt 27-vuotias 
poika on vakituisissa töissä metallimie-
henä Helsingin kaupungilla ja tytär 
asuu kolmen lapsen kanssa kosmetolo-
gina Tampereella. 

– Kaikki meni niin kuin suunnitte-
limme! Lempäälä valikoitui kodiksi no-
pean elinkeinoasiamiehen vuoksi. 

– Laitoimme sähköpostiviestejä 

Tampereen ympäryskuntiin. Nopein oli 
Lempäälän elinkeinoasiamies, joka työ-
kiireittensä vuoksi hankki meille kon-
sultin kunnasta, joka hankki ensimmäi-
sen asunnon ja esitteli eri toimijoille. 
Perustimme yhtyeemme lisäksi toimi-
nimen ja perheen uuteen kuntaan. Ja 
nyt 15 vuoden kuluttua emme haluaisi 
yhä edelleenkään muuttaa täältä pois, 
Outi kertoo. 

– Ismaila on casamancelainen, mi-
nä olen keskisuomalainen, mutta lapset 
ovat ilmoittaneet olevansa kuljulaisia!

Perheen kolme nuorinta lasta, tytär 
Aminata eli Ami ja pojat Lamine Sire 
sekä yhdeksänvuotias kuopus Alabatou, 
käyvät peruskoulua. Kaikki ovat juni-
orikoripalloilijoita Tampereen Pyrin-
nössä ja soittavat kanteletta Lempäälän 
helkanuorissa, joita Outi vetää. Kausti-
sellakin on esiinnytty.∙

 Kaikki meni niin kuin  
suunnittelimme!  

Lempäälä valikoitui  
kodiksi nopean  

elinkeinoasiamiehen vuoksi.”
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EI YLLÄTY, KUN YLLÄTTYY

MIKAEL JUNGNER:

teksti | Marjatta Pöllänen  kuva | Merja Ojala

Filosofiaa, psykologiaa ja  
politiikkaa harrastava kansan-
edustaja, oikeustieteiden  
lisensiaatti Mikael Jungner  
on kirjoittanut sattumasta.

Sattuman kautta  
maailmaa tarkasteleva 
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Kunnat eivät Mikael Jungnerin 
mukaan opi toisiaan matkimalla 
eivätkä myöskään tiukalla sään-

telyllä. Kokeilukulttuuri on tehokas 
keino hyödyntää onnekasta sattumaa. 

Jotta onnistuttaisiin, tarvitaan eri-
laisuutta ja monipuolisuutta: asian-
tuntijoita kuten soininvaaroja, suos-
tuttelijoita kuten kataisia ja sosiaalisia 
aktivisteja kuten kanervia vähän joka 
kuntaan. Opimme ja hyödymme toi-
sinajattelijoista, kuntapäättäjän tai 
yritysjohtajan kannattaa muistaa. 

Ikääntymisestä ruikuttaminen kan-
nattaisi kääntää strategiseksi mah-
dollisuudeksi. Eikä tekisi pahaa, vaik-
ka keksittäisiin pistää opiskelijoista 
koostuva kesätyöntekijäjoukkue vas-
taamaan uimahallin hoidosta, mark-
kinoinnista ja kehittämisestä, Jungner 
suosittaa.

Mikä on oman elämäsi  
paras sattuma? Miksi?
– Tyttäreni äidin tapaaminen. Kun 
kuuntelen tyttäreni puheita, en kos-
kaan lakkaa ihmettelemästä, miten 
olen voinut olla mukana noin hurmaa-
van olennon syntymisessä.

Mikä psykologiassa ja filosofiassa  
Sinua kiinnostaa, miksi niitä  
harrastat?
– Ihmisen mieli on niitä viimeisiä tutki-
mattomia paikkoja maapallolla. Psyko-
logia ja filosofia ovat työkaluja tutus-
tua ihmisen mieleen. Tai siis omaani. 
Mitä enemmän ihmiset ovat vilkkaas-
sa vuorovaikutuksessa, sitä tehok-
kaamman dynaamisen systeemin eli 
keskinäisriippuvaisen järjestelmän he 
muodostavat. 

Tämä taisi päteä myös eduskuntaa 
edeltävissä työpaikoissasi, vai?
– Kyllä. Microsoftia oli ehkä helpoin 

yrittää ymmärtää. Yleisradion sisäiset 
vuorovaikutukset opin hahmottamaan 
joten kuten. SDP:n kentän aivoitukset 
sen sijaan yllättävät minut edelleen – 
hyvässä ja pahassa.

Miten sattuman kautta maailmaa 
tarkasteleva eroaa muista maail-
man tarkkailijoista?
– Sitä ei ylläty kun yllättyy. Lisäk-
si maailma näyttää toivorikkaammal-
ta. Koskaan ei tiedä mitä mahtavaa ta-
pahtuu huomenna. 

Oletko sattumoisin huomannut,  
kuinka sattumanvaraisiksi säät  
ovat viime vuosina muuttuneet?  
Vai onko se sittenkään sattumaa?
– Minusta säätiedotukset pitävät ny-
kyisin melkein aina paikkansa. Se on 
vähentänyt elämän yllättävyyttä. Hie-
no juttu, vaikka saakin olon haikeaksi. 
Ennen oli mielenkiintoisempaa. Kun 
sääennusteisiin ei voinut luottaa.

Esittelet myös sattuman guruja. Aal-
to-yliopiston filosofi Jukka Jär-

vilehto on sitä mieltä, ettei ihmisen 
mieltä voi sijoittaa vain pään sisäl-
le, vaan myös toimintaympäristöön. 
Amerikkalaisprofessori Daniel Den-
nett esitteli 1990-luvun pääteokses-
saan mallin ihmismielen toiminnas-
ta ja tietoisuudesta. Hänen mukaansa 
mieli ei ole ruumiista ja aivoista erilli-
nen kokonaisuus. Jukka Helttula te-
kee väitöskirjaa sattuman yhteiskun-
nallisista ulottuvuuksista. 

Mitä muuta kirjallisuutta kuin oma 
opuksesi sattumasta kiinnostuneen 
kannattaisi aivan alkuun lukaista, 
jollei satu olemaan alan opintoja 
takana? 

– Nassim Taleb. Ehdottomasti. Anti- 
fragile eli Antihauras on huipputeos. 
Ja kyllä, hieman oudolla tyylillä kir-
joitettu. Kuten useat mestariteokset 
ovat.

Onko taloudellisesti surkea nyky-
aika otollisempaa riskille, ketteryy-
delle ja sattumalle kuin hyvät ajat? 
Miksi?
– On. Silloin kun menee huonosti, 
vaatii pärjääminen osaamisen lisäksi 
onnea. Hyvinä aikoina pärjäävät kaik-
ki, jotka osaavat. Myös ne, joita onni ei 
potki. 

Pokerissa ja yrittämisessä tarvitaan 
riskinottoa, muuten ei suju.  
Ottaako suomalainen päättäjä  
riskejä, pitäisikö?
– Ei ota. Ehkä se on hyväkin. Se te-
kee maailmasta ennustettavamman. 
Toisaalta täysin riskitön elämä johtaa 
väistämättä kuihtumiseen. Niin yksi-
lö- ja yritystasolla kuin kansakunnas-
sakin.

Sattumaan voi vaikuttaakin eikä  
vain odotella niitä: miten asenne  
ja onnekkuus korreloivat?
– Ne korreloivat täysin. Ei ole olemas-
sa onnekkaita ihmisiä. On vain ihmisiä, 
joiden asenne avaa onnelle oven tul-
la. Ja sitten on niitä ihmisiä, jotka eivät 
anna onnelle edes mahdollisuutta. Tä-
mä on tutkittu juttu.

Onko Sinulla sattumoisin uutta 
kirjaa putkessa? Mistä aihepiiristä?
– Haluaisin kirjoittaa kirjan naisista, 
mutta se vaatii vielä kyllä hiukan lisää 
paneutumista aiheeseen. Ja roppa-
kaupalla rohkeutta julkaista sen, mitä 
luulen aiheesta ymmärtäväni. ∙
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Lataa tästä:

PAKETTI-
KAUPALLA
ENERGIAN- JA 
RAHANSÄÄSTÖÄ.

PAKETTI-
KAUPALLA

L&T auttaa, kun kunnan palvelut kaipaavat 
kustannus- ja energiatehokkuutta.

www.lassila-tikanoja.fi
 JÄTEHUOLTO JA KIERRÄTYS  
 KIINTEISTÖHUOLTO JA -TEKNIIKKA   
 SIIVOUS JA TUKIPALVELUT   
 VIEMÄRIHUOLTO  
 VAHINKOSANEERAUS  
 PROSESSIPUHDISTUS 
 YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN

Tarjoamme tehokkaita ratkaisuja kuntien kiinteistöjen yllä-
pitoon. Meiltä kannattaa kysyä apua palvelujen nykytilan 
kartoitukseen, mitoitukseen ja kustannuslaskentaan 
sekä kehitysehdotuksia.  Suunnittelemme palvelupaketit 
aina kunnan tarpeiden mukaisiksi ja kehitämme palveluita 
jatkuvasti entistäkin paremmiksi. 

Pidämme vuosikymmenien kokemuksella kiinteistöt 
kunnossa, siis teinä ja energiatehokkaina sekä käyttäjille 
turvallisina ja viihtyisinä. 

Voimme ylpeänä todeta, että L&T:n palvelut ovat ympäristö-
ystävällisyyden ja energiatehokkuuden edelläkävijöitä.

Ota yhteyttä ja kysy L&T:n palveluista!

Kuntapalveluratkaisut, Petteri Paananen, puh. 050 385 6170

POLEMIA-SARJASSA  
PIAN SATA JULKAISUA
Kunnallisalan kehittämissäätiön 
kustantama Polemia-sarja herättelee  
pian sadalla opuksella ajatuksia kunnille 
tärkeistä strategisista aiheista. 

Ensimmäiset julkaisut vuodelta 1992 
olivat vuotuisen mielipidetiedustelun ensi 
raportti Kansalaismielipide ja kunnat – 
Ilmapuntari sekä Erkki Mennolan  
Idea kunnasta.  

Sen jälkeen mukana on ollut mm. 
poliitikkoja, tutkijoita ja viranhaltijoita  
kuten Terho Pursiainen, Eero Ojanen,  
Erkki Pystynen, Martti Sinisalmi, Pertti 
Hemánus, Jorma Hämäläinen, Pekka Sauri, 
Esko Aho, Markku Lehto, Pasi Holm,  
Sami Borg, Matti Wiberg, Jussi-Pekka 
Alanen, Wille Rydman ja Yrjö Hakanen.

Mikael Jungner on työskennellyt  
mm. pääministeri Paavo Lipposen  
erityisavustajana, Microsoftissa 
vastaamassa tietoyhteiskuntasuhteista 
Suomessa ja Baltiassa, Yleisradion 
toimitusjohtajana, SDP:n puoluesihteerinä 
ja nykyisin kansanedustajana. 
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teksti | Pirjo Tuusa  kuvat | Merja Ojala ja iStockphoto

TEEMA: SYRJÄYTYMINEN

Köyhyydestä  
KOHTI PÄRJÄÄMISTÄ
Kohtaamisen kokemus tukee irtoamista köyhän roolista, tutkijat vahvistavat.

teksti | Pirjo Tuusa  kuvat | Merja Ojala

M
ikä on olennaista köyhyydessä? 

- Se, että tyypit kokevat ole-
vansa kuin pienessä supus-
sa, tutkijatohtori Anna-Maria 

Isola sanoo. 
Hän toivoo, että mahdollisimman 

moni pääsisi pois ”supusta” ja voisi an-
taa panoksensa kansalaisyhteiskunnan 
toimintaan.

Isolan köyhyystutkimus ”Syrjäyty-
misestä selviytymiseen” ei ole kerto-
mus ruusutarhasta.

- Oli haasteellista löytää selviyty-
mistä. Meidän yhteiskuntamme ei ole 
enää sellainen, että se nostaisi yksilön 
köyhyydestä ketterästi ylös, selviyty-
mään. Pienituloisuus pitkittyy, Anna-
Maria Isola toteaa.

Hän tutki 147 kansalaista, jotka 
osallistuivat köyhyyttä käsittelevään 
kirjoituskilpailuun vuonna 2006. Mi-

tä heille kuului vuonna 2012? Mukana 
tutkimuksessa oli myös 20 diakoniara-
hastosta apua hakenutta henkilöä. 

Suurin osa tutkimusvastauksista oli 
kirjallisia, mutta Isola myös haastatte-
li 30 kansalaista. Tutkimukseen innos-
ti osallistumaan 20 euron lahjakortti 
ruokakauppaan jokaiselle osallistujalle 
- ja kolmen kylpyläviikonlopun arvonta 
vastaajien kesken.

Tutkimusjoukkoon siilautui paljon 
varttuneempia naisia, 45-60 -vuotiai-
ta,  joiden elämässä oli kuuden vuoden 
aikana tapahtunut ”pientä muutosta”, 
vaikka taloudellinen toimeentulo ei ol-
lut ratkaisevasti kohentunut. 

-  Heillä oli tunne siitä, että vapaus 
oli lisääntynyt ja elämänlaatu parantu-
nut. Ei kirjoitettu niin paljon tuonpuo-
leisesta ja kuolemasta kuin 2006,  An-
na-Maria Isola kertoo.
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Pitäisi myös keskustella  
siitä, kuinka ennakoitavaa  
elämän tulisi olla.”
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Kokeillaan vapaaehtoista perustuloa Helsingissä!

Perustuloa kannattaisi kokeilla Helsingissä, sosiaalipolitiikan professori Heik-
ki Hiilamo ehdottaa. 
Ilman kokeilua ei Hiilamon mukaan saada koskaan tietää, pitävätkö perustu-

lon vastustajien väitteet paikkansa. 
- Yhden vasta-argumentin mukaan perustulo passivoi ja toisen mukaan ih-

miset jäävät vaille viranomaisten tukipalveluita, jos rahat tulevat automaatti-
sesti tilille. Nämä ovat vain olettamuksia niin kauan kuin perustuloa ei ole ko-
keiltu.

Perustuloa pitäisi Hiilamon mielestä kokeilla paikkakunnalla, jolla on oikeasti 
työtilaisuuksia. Paras kokeilupaikka olisi Helsinki.

Työmarkkinoiden ulkopuolella on pääkaupungissa iso joukko ihmisiä. 
- Osallistumisen pitäisi olla vapaaehtoista. Olisi hyvä, että osallistujien jouk-

ko olisi heterogeeninen, Hiilamo toteaa. 
Perustuloa on jo ehdotettu esimerkiksi omaishoitajien perustoimeentulon 

muodoksi.
Hiilamo on optimistinen ja uskoo perustulon vähentävän syrjäytymistä nel-

jän seinän sisään.
- Kun antaa ihmiselle tietyn vapauden, niin töitä voisi löytyä, hän arvelee.

➨ tutkimusta rahoittaa KAKS.

Eroja ja kohtaamisia
Tutkimusryhmää johtanut sosiaalipoli-
tiikan professori Heikki Hiilamo mää-
rittelee selviytymiselle kolme syytä.

- Keski-ikäiset naiset olivat pääs-
seet eroon surkeista aviomiehistään tai 
kumppaneistaan. Lasten aikuistumi-
nen ja pärjääminen elämässä vaikutti-
vat myös vahvasti selviytymisessä.

Kolmantena vaikutti sosiaalityönte-
kijän tai muun auttajan kohtaaminen. 

- Tämä oli yllättävällä tavalla paneutu-
nut heidän tapaukseensa ja tuonut jotain 
uutta. Oli tapahtunut käänne: ihminen 
oli kokenut tulevansa kohdatuksi ja se oli 
aiheuttanut myönteisen sysäyksen, Hii-
lamo listaa.

- Ihminen näki pidemmälle tulevai-
suuteen ja koki, että hän on arvokas ja 
hänellä on mahdollisuuksia, Anna-Ma-
ria Isola toteaa. 

Moni oli kokenut, ettei tule kuulluksi.
Onnekkaimmillaan ”supussa oleva” 

ihminen on kohdannut lääkärin, joka ta-
juaa ja ymmärtää häntä ja myös sosiaali-
työntekijän, joka on osannut antaa sopivia 
vinkkejä. Tämä on esimerkiksi neuvonut 
hakeutumaan harrastuksiin ja työhön, 
jossa voi säädellä omaa stressitasoa.

Pienistä tuloista ei ole noustu kol-
men tonnin kuukausipalkoille, mutta va-
pautta ja toimeentuloa on ratkaisevasti 

parantanut esimerkiksi pääsy työmark-
kinatuelta työkyvyttömyyseläkkeelle.

- Tai on löytynyt oikea työ kuten 
siistijälle, joka sai työttömyyden jäl-
keen räätälöidyn kuntouttavan työn. 
Siinä hän siivoamisen lisäksi kuunte-
li asunnottomien äijien huolia ja mur-
heita. Se oli hänelle tärkeää, koska hän 
pystyi siinä antamaan oman panok-
sensa. Se, että voi antaa panoksensa ja 

joku tunnustaa tämän työn arvon, vie 
ihmistä eteenpäin, Isola tiivistää.

Lisää ennakoitavuutta
Miten muuttaa maailmaa paremmak-
si? Tutkija toivoisi enemmän ennakoita-
vuutta pienituloisten elämään.

- Paitsi, että pohditaan, millä sum-
malla pitäisi tulla toimeen, pitäisi myös 
keskustella siitä, kuinka ennakoitavaa 
elämän tulisi olla. Nyt monien ihmisten 
odotusaika on kaksi viikkoa kerrallaan, 
kun haetaan vaikkapa toimeentulotu-
kea. Elämää pitäisi pystyä suunnitte-
lemaan kauemmas kuin kahden viikon 
päähän, Anna-Maria Isola sanoo.

Toinen toive liittyy köyhän vapautu-
miseen roolistaan. Moni on sopeutunut 
puhumaan itsestään kuin sosiaalityön-
tekijälle puhutaan, ongelmien kautta.

- Näitä rooleja pitäisi rikkoa. Työ 
olisi tietysti paras ratkaisu, mutta jos si-
tä ei ole, niin ihmisen olisi hyvä tehdä 
jotain yhteiskunnallisesti konkreettis-
ta, niin kuin moni jo tekeekin. Ihmistä 
kannattaisi jeesata löytämään oma kan-
salaistoiminnan lajinsa, tutkija sanoo. ∙

VTT Anna-Maria Isolan ja professori  
Heikki Hiilamon tutkimus ”Syrjäytymisestä 
selviytymiseen” valmistuu talvella 2015. 

- Yhteiskuntamme ei ole enää sellainen, 
että se nostaisi yksilön köyhyydestä ket-
terästi ylös, sanoo Anna-Maria Isola.
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teksti | Pirjo Tuusa  kuvat | iStockphoto ja Merja Ojala

Ruoka-apu on tullut jäädäkseen
-Ruokakassi on tarpeellinen laas-

tari, joka auttaa hetken, tutkija 
Maria Ohisalo määrittelee.  

Hän toivoo, että ruoka-avun jakelu-
pisteissä tarjottaisiin myös jalkautuvaa 
sosiaalityötä ja muuta apua niin kunnal-
ta, Kelasta, velkaneuvonnasta kuin TE-
toimistosta.

Maria Ohisalo ja kumppanit ovat 
tutkineet leipäjonossa kävijöiden taus-
taa, heidän hyvinvointiaan, palveluiden 
ja tulonsiirtojen käyttöä, jonotukseen 
liittyvää stigmaa eli häpeää, jonottaji-
en luottamusta muihin ihmisiin ja jär-

jestelmään sekä ruoka-avun jakotapoja 
eri maissa. 

Osa jonottajista käänsi selkänsä tut-
kijoille, mutta 3 474 ruoanhakijaa vas-
tasi kyselyyn. Mukana Itä-Suomen 
yliopiston tutkimuksessa oli jakelupis-
teiden asiakkaita 11 kunnasta ja kirkon 
diakonia-avun saajia. 

Tutkimustulokset kumosivat ruoka-
avun käyttäjiä koskevia yleisiä väittämiä.  

Ruokajonossa ei seiso hulttioita, 
maahanmuuttajia ja uusavuttomia, vaan 
väki on pääasiassa keski-ikäistä ja iäkästä. 

40 prosenttia on työttömiä ja 40 

Leipäjonotutkija Maria Ohisalo:

Ylijäämäruoan jakeluun  
turvautuu joka viikko  
yli 20 000 ihmistä. 

Kun ajattelen elämääni viimeisen kuukauden aikana, olen tuntenut itseni: 

tyytyväiseksi  
elintasooni

jatkuvasti
9,1 %

melko usein
22,7 %

nälkäiseksi
jatkuvasti

6,7 %

melko usein
15,1 %

yksinäiseksi
jatkuvasti

9,1 %

melko usein
15,0 %

tyytyväiseksi  
henkiseen terveyteeni

jatkuvasti
26,1 %

melko usein
40,9 %
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prosenttia eläkeläisiä. 
Yhdeksän kymmenestä on ”vanha-

suomalaisia” ja kymmenesosa maahan-
muuttajia. 

60 prosenttia jonottajista asuu yksin. 
45 prosentilla vastaajista jäi käteen 

alle 100 euroa kuukaudessa pakollisten 
menojen jälkeen.

Ruoka-apu paikkaa toimeentulon 
aukkoja. Kaikki eivät taivu viranomais-
ten luukuille tai eivät osaa hakea tai ky-
kene hakemaan virallista apua talous-
pulmiinsa ja muihinkaan ongelmiinsa.

- Toimeentulotukeen oikeutettu-
ja on arvioitu olevan jopa kaksi kertaa 
niin paljon kuin tuen piirissä jo on, tut-

kija muistuttaa aiempien tutkimuksien 
tuloksista.

Sosiaalinen etäisyys kasvanut 
Lähihistorian leipäjonot alkavat EU:n 
ruoka-avusta vuonna 1995. Maitojau-
hetta ja muuta ylituotantoa jaettiin köy-
hille. 1990-luvulla leipäjonot ja köyhät 
kiinnostivat mediaa ja nälästä kirjoitet-
tiin kirjoja. Sittemmin aihe on painunut 
marginaaliin.

- Nykyisin ruoka-avusta puhutaan 
pelkästään ekologisena kysymyksenä. 
Keskustelu keskittyy ruokahävikkiin. 
Ihmiset ovat innoissaan, kun hävikki-
ruokaa annetaan hyväntekeväisyysjär-

jestöille, Maria Ohisalo toteaa.
Hän haluaa muistuttaa sosiaalipo-

liittisesta näkökulmasta: ruokaa noude-
taan tarpeeseen.  

Moni ruoanjonottaja on pudonnut 
huono-osaisuuden notkelmaan. Sosiaa-
linen etäisyys eri väestöryhmien välil-
lä on kasvanut. Hyväosaiset eivät tunne 
eivätkä kohtaa huono-osaisia ja toisin-
päin: harva leipäjonolainen tunnistaa 
töölöläisen omistusasujan elämää. 

Miten virallinen vero-Suomi koh-
taa leipäjonot? Ylintä sote-auktoriteet-
tia edustavalle sosiaali- ja terveysminis-
teriölle leipäjono on kiusallinen asia.

- Suomessa sosiaali- ja terveys-

tunnen itseni  
huono-osaiseksi

täysin samaa mieltä
18,9 %

jokseenkin samaa mieltä
30,9 %

saan kaupungilta riittävästi 
tukea, apua ja palveluita

täysin samaa mieltä
16,1 %

jokseenkin samaa mieltä
20,5 %

saan ystäviltä ja sukulaisilta 
taloudellista  tukea tarvittaessa

täysin samaa mieltä
18,8 %

jokseenkin samaa mieltä
23,5 %

ihmisiin voi luottaa
täysin samaa mieltä

12,8 %

jokseenkin samaa mieltä
33,9 %

pärjään elämässäni 
täysin samaa mieltä

26,7 %

jokseenkin samaa mieltä
38,0 %

pystyn huolehtimaan  
veloistani

täysin samaa mieltä
27,1 %

jokseenkin samaa mieltä
19,3 %
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ministeriö ei koske tikullakaan ruo-
ka-apuun, kun Tanskassa vastaava mi-
nisteriö on tunnustanut ruokapankin 
olemassaolon ja avustanut sitä rahalli-
sesti, Ohisalo kertoo.

Suomessa ruoka-apu ei ole  
byrokraattista
Maria Ohisalo on tutustunut ruoka-
avun jakoon Euroopassa, paikan päällä-
kin seitsemässä maassa. 

Useimmissa maissa ruoka-apu on 
tarveharkintaista ja liitetty sosiaalityön 
osaksi. 

Isossa-Britanniassa sosiaalitoimesta 
voi saada kupongin ruokapankkiin. Ym-
päri Eurooppaa on sosiaalisia supermar-
ketteja, joissa jättiketjut, kuten Carrefour 
jakavat myymättä jääneitä elintarvikkei-
taan vain vähävaraisille, joille kunnan so-
siaalitoimi on antanut kauppaan kortin.  

- Monissa maissa on rakennettu vä-
hävaraisille oma ruokamaailma. On eet-
tinen kysymys, onko tämä oikea suunta, 
tutkija huomauttaa.

Suomessa kunta saa tehdä yhteistyö-
tä ruoka-aputoimijoiden kanssa, mutta 
kunta ei voi järjestää ruoka-apua itse.  

Tämän estää ministeriön mielestä pe-
rustuslain 19. pykälä, jonka mukaan julki-
sen vallan pitää turvata perushyvinvointi.

Kirkko on ottanut suurimman 
ruokavastuun
Ruoka-avulla on Suomessakin pitkä his-
toria.  

Kunnanmakasiineista on jaettu jyviä. 
Nälkävuosina 1860-luvulla ruokapulan 
torjunnassa epäonnistuttiin surkeasti. 

1930-luvulla nöyrä köyhä saattoi 
saada kunnalta säkillisen leipäjauhoja, 
Kalle Päätalo kertoo Iijoki-sarjassaan. 

Sotien jälkeen lasten ilmainen koulu-
ruoka oli monelle perheelle tärkeä tuki.  

Ruoka-avun jakamiseen osallistuu 
2010-luvun Suomessa arviolta 400-500 
toimijaa. Ne työskentelevät erillään. 

Yhteinen ääni puuttuu, voima, jo-
ka nostaisi köyhyysongelman poliittis-
ten päättäjien priorisointilistan kärki-
paikoille.

Suurimman vastuun ruoka-avun ja-
osta kantaa evankelisluterilainen kirk-
ko. Mikään perustuslain pykälä ei estä 
seurakuntia jakamasta ruokaa. 

Ylimääräruoasta ei tutkijan mukaan 
tule pulaa, koska kaupoilla on intressi 
päästä hävikkiruoasta eroon. EU-sään-
nökset ovat muuttumassa siten, että ruo-
anjakelun logistiikkaan voi saada tukea.

Jalkautuvaa viranomaistyötä 
kehittämään!
Ruoka-apu toimii aika hyvin. Virallisen 
Suomen palvelut pienituloisille sen si-
jaan ovat jääneet jälkeen ajan riennossa.

- Miksei sosiaalityö jalkaudu leipäjo-
nojen ääreen? Miksei oteta koppia näis-
tä ihmisistä, tutkija Maria Ohisalo kysyy.

Helsingin Myllypuron ja Heikki 
Hurstin jonojen lähellä voi jo aika ajoin 
tavata sosiaalityöntekijän. Jonossa ei 
jaeta toimeentulotukea, mutta tarjolla 
on tietoa toimeentulotuesta ja asumis-
tuesta ja samalla voi varata tapaamis-
ajan toimistoon. 

Tämäkin on jo paljon, koska viras-
ton soittomuuri ja lyhyet soittoajat voi-
vat olla monelle liian korkea este.

Tutkijaa askarruttaa eniten avun-
saannin keskittyminen useisiin erillisiin 
toimistoihin. Paljon voitettaisiin, jos 
asiakkaita kohdattaisiin heidän omassa 

elinpiirissään.
- Sosiaalityöntekijöiden lisäksi myös 

velkaneuvojat, TE-toimiston ja Kelan 
ihmiset voisivat jalkautua leipäjonojen 
luokse, Maria Ohisalo ehdottaa. 

Työtapojen muutos voisi kohen-
taa monen ihmisen elämää ja palauttaa 
luottamusta yhteiskuntaan. 

Leipäjonossa odottavista vastaajista 
vain 22 prosenttia oli sitä mieltä, että vi-
ranomaisiin voi täysin luottaa. 

Vielä huolestuttavampi oli vastaus 
kysymykseen, voiko ihmisiin luottaa. 
Vain 13 prosenttia oli täysin samaa miel-
tä väitteen kanssa. 12 prosenttia ei luot-
tanut ihmisiin lainkaan. ∙

Leipäjonossa odottavista vastaajista vain 22 prosenttia luotti täysin viranomaisiin.

- Miksei sosiaalityö jalkaudu leipäjo- 
nojen ääreen, Maria Ohisalo kyysy.

Ruoan dyykkaaminen on nykyään 
vaikeampaa kauppojen ratkaistessa 
ruokahävikin muilla keinoilla.

➨ tutkimusta on rahoittanut KAKS.
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H anna Kuisma on projektikoordi-
naattorina Yhteinen pöytä -hank-
keessa. Kaupunki ja seurakunnat 

ovat yhdistäneet voimansa ja hakevat 
ESR-rahoitusta ruoanjakelun uudelle 
vantaalaiselle mallille. 

EU-kielen puhuminen on Kuismal-
le tuttua aiemmista töistä, mutta hän 
myös sisäistää hankkeen tavoitteet.

- Päämääränä on kansalaistoimin-
nan kehittäminen sekä osallistujien työ- 
ja toimintakyvyn parantaminen, hän 
kertoo.  

Tavoitteena on saada hävikkiruo-
an jakelusta sisäänheittäjä osallistumi-
seen.

Avuksi haetaan ESR-rahalla kahta 
palkallista vapaaehtoistoiminnan koor-
dinaattoria. Vapaaehtoisia ei löydetä il-
man ponnisteluja. 

Yhteisessä pöydässä työskentelisi-
vät myös seurakuntayhtymän diakoni 
ja kaupungin yhteisötyöntekijä ainakin 
osaksi. 

Tavoitteena on luoda toimiva yh-
teistyöverkosto, jossa ovat mukana asu-

kastilat, järjestöt, seurakunnat, kaupat, 
kauppaketjut sekä muutkin sidosryh-
mät ja neuvonantajat.  

Ruoka vetää mukaan toimintaan, 
jossa vahvistetaan ihmisten osallistu-
mista kansalaistoiminnan, vapaaehtois-
työn ja työllistämisen avulla. Luodaan 
myös toimintamalli ruoka-avun ja hä-
vikkiruoan logistiikan kehittämiseksi ja 
jakamiseksi tarvitseville. 

Käytössä on jo kylmäauto ja raken-
teilla on logistiikkakeskus Soliferin en-
tiseen tehtaaseen Vantaan Koivukyläs-
sä. Siellä toimii jo kierrätyskeskus ja 
tiloihin on suunniteltu kaupungin logis-
tiikkakeskusta ja työllisyyspalvelujen 
pesulaa. Vieressä toimii kehitysvam-
maisten työllistämisyksikkö.

- Olemme ottaneet yhteyttä ruoka-
kauppoihin ja jo 35 kauppaa on kerto-
nut olevansa kiinnostunut uudesta ruo-
anjakelumallista, Hanna Kuisma kertoo. 

HOK-Elanto on luvannut hoitaa tie-
dotuksen myymälöihinsä. Yhteyshen-
kilö on saatu myös Suomen Lähikaup-
pa Oy:stä.

Yhteisöä kaivataan
Yhteinen pöytä -hanke haluaa olla toi-
mijoiden yhdysside. Vantaalla on nykyi-
sin seurakuntien lisäksi kymmenkunta 
ruokaa tavalla tai toisella jakavaa tai tar-
joavaa yhdistystä. Jakelua on myös yh-
dessä kaupungin asukastiloista.

Luvassa on monenlaista tekemistä. 
Logistiikkakeskuksessa voi olla palk-
katukityötä, työkokeiluja ja vapaaeh-
toistyötä. Seurakunnan tiloissa ja asu-
kastiloissa voitaisiin jatkossa tarjota 
vapaaehtoistöitä, työllistää, pitää kurs-
seja, järjestää ruokailua ja tarjota sosi-
aalityön palveluneuvontaa. 

- Ihmisten toivotaan ruokailun avul-
la pääsevän mukaan yhteisöön ja kiinni 
elämään, Hanna Kuisma sanoo.  

Edellytyksiä tähän on, koska pääkau-
punkiseudun leipäjonotutkimuskin ker-
too monien osallistujien arvostavan tut-
tujen tapaamista ja keskusteluja jonossa. 
Erakoita lienee vähemmistö jonottajista.

Ratkaisevaa hänen mukaansa on 
luottamuksen saavuttaminen niin vapaa-
ehtoisten kuin osallistujien kanssa. ∙

Ruoka-apupaikoista kansalaistoiminnan pisteitä

Vantaalla rakennetaan Yhteistä pöytää
Vantaan kaupunki ja seurakuntayhtymä rakentavat yhdessä  
ruoanjakelun uutta mallia. Yhteinen pöytä lupaa ruokaa,  
mutta myös osallistumisen paikkoja ja lievitystä yksinäisyyteen.

Yhteisen pöydän pilotit  
syksyllä 2014 Vantaalla:

1. Kylmäauto ja kuljettaja järjestöjen avuksi

2. Lämpimän ylijäämäruoan jakelukokeilu  
     kolmelle yhdistykselle ja yhdelle asukastilalle.

teksti | Pirjo Tuusa  kuva | iStockphoto
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Leena Lehtolainen
kirjailija

Kaikkein paras kirjailijakoulu

KOLUMNI

MINUSTA OLISI TUSKIN tullut kirjailijaa ilman Outokummun kirjastoa. Sain 
kirjastokortin kuusivuotiaana, ja siitä lähtien olin vakioasiakas.  Vaikka kotiinikin 
hankittiin kirjoja, oli kirjasto aarreaitta, portti uusiin maihin ja maailmoihin, tietoon 
ja oppimiseen. Myöhemmin siitä tuli myös ystäväpiirimme kohtauspaikka. Pääsy 
maailmankirjallisuuden aarteisiin rohkaisi nuorta kirjoittajaa, ja kirjojen sivuilta löytyi 
hengenheimolaisia. Lukeminen opetti minut kirjoittamaan.

   Muiden paikkakuntien kirjastoissa käyminen sekin oli elämys, valikoima kuiten-
kin vaihteli. Kesäpaikoissa Vesannolla, Pielavedellä ja Juvalla sekä erityisesti mum-
min kotikaupungissa Kuopiossa suorastaan hamstrasin itselleni uusia kirjaystäviä.  
Myöhemmin opin käyttämään maakuntakirjaston kaukolainausjärjestelmää. Edel-
leen tunnen kihelmöintiä astuessani kirjastoon: mikähän yllättävä kirjakohtaaminen 
minua tänään odottaa?

    Kirjasto on yksi suomalaisen sivistyksen kulmakivistä. Se on demokraattinen 
laitos, jonne jokaisella on vapaa pääsy.  Monelle yksinäiselle kirjasto on toinen koti, 
monelle varattomalle ainoa mahdollisuus sivistää itseään ja hankkia viihdykettä  
elämään. Vaikka kirjaston asiakkaat eivät olisi tekemisissä keskenään, meitä yhdistää 
salainen side: emme osaa elää ilman lukemista. Opettajaystäväni ovat kertoneet  
oppilaistaan, joiden ensimmäinen kirjastokäynti on salvannut heidän henkensä:  
”Ope, saanko minä ihan todella lainata mitä vain? Eikö se oikeasti maksa mitään?”

   Kierrän työni puolesta esiintymässä niin suomalaisissa kuin ulkomaisissakin 
kirjastoissa. Olen tavannut valtavasti työstään innostunutta, ammattitaitoista ja  
kirjoja rakastavaa kirjastoväkeä. Stereotypiat nutturapäisistä, hiljaisuutta vaativista  
kuivakkeista eivät pidä lainkaan paikkaansa.  Sääli, ettei kirjastoväen taitavuus näy 
palkkauksessa. Tekninen kehitys vaatii jatkuvaa ammattitaidon päivittämistä,  
ja kirjatulvan kyydissä pysyminen jäsentelykykyä.  Hyvä kirjastovirkailija tuntee  
asiakkaansa tarpeet ja osaa vinkata tälle sopivaa lukemista.  

  Niukkenevina aikoina kulttuuri on monen kuntapäättäjän ensimmäinen supis-
tuskohde.  Kirjastotoimesta säästäminen on erittäin lyhytnäköistä ja typerää. Ihmi-
nen on sekä henkinen että fyysinen olento.  Molempien puolien kuntoa tarvitaan, 
että kykenemme elämään tasapainoisina.
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Kunnittaisista väes-
töennusteista voi-
daan tehdä ainakin 

kaksi johtopäätöstä. 
– Tarvitaan kuntaliitoksia 

ja keskustelua vanhusten 
hoivan rahoituksesta, 

Elinkeinoelämän tut-
kimuslaitoksen Et-
lan tutkija, FT Niku 

Määttänen tiivistää.
Etlassa on lasket-

tu, millainen ikäsuhde 
kunnissa vallitsee 2012 ja 

2040. Ikäsuhteella tarkoite-
taan 65 vuotta täyttäneiden 
määrää 20-64 –vuotiaisiin 

verrattuna. 
Ikääntyneimmissä viidessä 

kunnassa on nyt 7-9 ikäihmistä 
10 työikäistä kohti, mutta vuon-
na 2040 vanhoja on ankarimmin 
ikääntyneissä kunnissa jopa 15 

kymmentä työikäistä kohti. 
Ennuste saa tutkijan soitta-

maan hälytyskelloja.
- Pienissä kunnissa on pahin 

ikäongelma jo tällä hetkellä, mut-
ta ongelma tulee kärjistymään 
erityisesti niissä, tutkija summaa.

Niku Määttäsen ja tutkimus-
johtaja Tarmo Valkosen tutki-
mus vanhusten pitkäaikaishoi-
don tarpeesta kunnittain vuoteen 
2040 valmistuu ensi vuoden alus-

sa. 
Tutkimusta on rahoittanut 

Kunnallisalan kehittämissää-
tiö. Pohjana ovat Tilastokes-
kuksen väestöennusteet.

Pakkoliitoksia  
odotettavissa?
Kuntaliitoksia on tapahtunut eni-
ten keskisuurissa kunnissa, mutta 
nyt tarvittaisiin tutkijoiden mie-
lestä rivakkaa liitosvauhtia pienis-
sä kunnissa. Pieniä pitäisi liittää 
isompiin kuntiin, joissa on nuo-
rempaa väestöä.

- Köyhimpiä ei tosin mielel-
lään oteta mukaan eli voi hyvinkin 
olla, että tässä mennään pakko-
liitosten puolelle ja pieniä yhdis-
tetään johonkin isompaan kau-
punkiin, tutkimusjohtaja Tarmo 
Valkonen arvioi.

Moni pieni kunta on isoihin 
byrokratioihin verrattuna kekse-
liäämpi palvelujen tuottamisessa. 
Raha kuitenkin alkaa puhua lii-
toksien puolesta, kun vanhusten 
määrä kasvaa edelleen. 

Eikö ole muita ratkaisuja kuin 
liitokset? Valtionosuuksien jako-
politiikka, aluepolitiikka tai pelas-
tava ”kansallinen” sote-sopu. 

- On selvää, että kuntien pää-
tösvalta omien rahojen käytön 
suhteen on sote-alueessa pienem-
pi kuin nykytilanteessa, Tarmo 
Valkonen toteaa. Hänen mukaan-
sa muuta tietä ei kuitenkaan ole. 

Sote-alueen rahoitus kapitaa-
tioperusteella poistaisi menojen 
ennakoimatonta vaihtelua pienis-
sä kunnissa. Se ei kuitenkaan pois-
ta sitä, että monen kunnan hoiva-
menot kasvavat tulevaisuudessa 
rajusti. Kun on enemmän vanhuk-
sia, menot kasvavat.

ETLA: 
Palvelusetelit käyttöön 
myös vanhusten hoivassa

Moni pieni kunta on  
isoihin byrokratioihin  
verrattuna kekseliäämpi  
palvelujen tuottamisessa. 

teksti | Pirjo Tuusa  kuva | iStockphoto
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ETLA: 
Palvelusetelit käyttöön 
myös vanhusten hoivassa

Tutkijat kannattavat kapitaa-
tiolaskutusta, mutta myös hoivan 
rahoituksen uudistamista.

Hoivavakuutus keventäisi  
maksutaakkaa
- Hoivamenot ovat iso osa kun-
nan menoissa ja laitoshoiva on to-
della kallista. 10 – 20 vuoden pääs-
tä suuret ikäluokat tulevat hoivan 
tarpeeseen. Ei ole tarkoitus syyl-
listää suuria ikäluokkia, mutta 
hoivan rahoitusta on pohdittava, 
Niko Määttänen sanoo.

Hän kannattaa esimerkiksi 
asunto-omaisuuden realisointia 
hoivan kustantamiseksi. 

Myös hoivavakuutus voisi olla 
mahdollinen ratkaisu. 

- Vakuutusta pitäisi pohtia, 
kun rahoituspaineet ovat kovat. 
Pelkään, että poliittisista syistä, 
vaikka laitoshoidon tarpeet joten-
kin tyydytettäisiinkin, ruvettaisiin 
tinkimään muista asioista. Näen 
tämän uhkana hyvinvoinnille, tut-
kija Määttänen toteaa.

Yksityinen rahoitus täyden-
täisi julkista. Määttäsen mukaan 
pitää lähteä siitä, että jokaisel-
le taattaisiin hoiva varallisuudes-
ta riippumatta, mutta keskiluokka 
pitäisi saada osallistumaan hoi-
vansa kustannuksiin omalla varal-
lisuudellaan nykyistä enemmän.

Kenen pussista  
150 000 euroa?
- Keskimääräinen laitoshoitoaika 
on loppujen lopuksi hämmästyttä-

vän lyhyt, tutkimusjohtaja Tarmo 
Valkonen muistuttaa. 

Suomalainen on laitoksessa 
keskimäärin kolme vuotta ennen 
kuolemaansa. Kolmen vuoden 
hoito maksaa noin 150 000 euroa, 
jonka moni pystyisi kuittaamaan 
asunnon hinnalla tai muulla omai-
suudella.

Hoivavakuutus voisi Määt-
täsen mukaan pienentää yksilön 
kustannustaakkaa. Kulut jakaan-
tuisivat: osa tarvitsee hoitoa pit-
kään, osa ei käytä laitoshoitoa päi-
vääkään.

- Tulosidonnainen hoivapal-
veluseteli kannattaisi myös ottaa 
käyttöön, hän ehdottaa.  

Seteli antaisi asiakkaalle ja 
omaisille enemmän valinnanva-
raa. Nykyisin valinnanmahdolli-
suus on vain täysin itse kustanne-
tun hoidon ja kunnan osoittaman 
hoitopaikan välillä – jos sellaisen 
onnistuu saamaan. 

Valinnanmahdollisuus voisi 
laajentaa hoivan kirjoa, kun kun-
talaisen hoivan tarve on todettu ja 
todistettu. 

Huonomaineista paikkaa pys-
tyisi ehkä välttämään. Aviopuoli-
sot voisivat päästä samaan hoito-
paikkaan. Yhteisöasumistyyppiset 
ratkaisut voisivat saada ilmaa sii-
pien alle.  Nykyisin hoiva-ala ei ole 
ehkä kivunnut innovatiivisuuden 
huipulle. Palveluseteli voisi virkis-
tää vanhustenhoitoa. ∙

Ikäsuhde  
kunnittain 2040, ennuste

ENITEN IKÄÄNTYNEITÄ

*)ikäsuhde= 65 v täyttäneiden    m
äärä 20-64 -vuotiaisiin verrattuna

Limingan ennuste:  
3 ikäihmistä  
10 työikäistä kohti

Kunta   Asukasluku  Ikäsuhde  
 2040  2040

Kustavi         855    1,51
Kaskinen    1 352     1,46
Puumala     1 561    1,43
Luhanka       663      1,36
Kökar            244    1,35
Padasjoki      2 851     1,21
Sysmä            3 471     1,18
Hyrynsalmi    1 874     1,18
Savitaipale    2 679     1,17
Sulkava         2 099     1,16

VÄHITEN IKÄÄNTYNEITÄ

Liminka     12 440    0,30
Helsinki     727 605    0,35
Jomala         6 681       0,36
Vantaa      257 595      0,36
Espoo     323 875       0,36
Luoto      6 980            0,37
Tampere    251 687     0,38
Vaasa       76 450        0,38
Jyväskylä   156 575      0,39
Uurainen     4 689         0,40

*
 

Kustavin ennuste: 
15 ikäihmistä  
10 työikäistä kohti
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➨ tutkimusta rahoittaa KAKS.
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Kuntatutkijat ovat alansa asi-
antuntijoita, mutta päättä-
jät valikoivat omien tavoittei-

densa mukaisesti, mitä kuuntelevat 
tai kuuntelevatko lainkaan. 

- Kuntatutkimuksen yksi peri-
aate on, että ensin tutkitaan ja sel-
vitetään, sen jälkeen kirkastetaan 
ratkaisuja ja vaihtoehtoja. Mei-
tä tutkijoita on kuultu, mutta aina 
ei voi olla varma, onko kuunneltu, 
Antti Syväjärvi sanoo.

Hannu Katajamäki tiukentaa: 
- Kuntatutkijat on melkein 

unohdettu. Päättäjät kokevat sa-
nomamme hyttysen ininänä, jota 
ei haluta kuunnella. Tarjottua mo-
nipuolista tietoa ei haluta käsitel-
lä asioiden valmisteluprosesseissa 
varsinkaan silloin, kun esitämme 
jotakin yllättävää.

Katajamäen mielestä tarjolla 
olevista vaihtoehtoisista malleis-
ta ei haluta keskustella, olipa kyse 
kunta- tai sote-uudistuksesta.

- Nyt esillä olevat mallit saat-
tavat osoittautua toimimattomiksi, 
mutta kriittisten äänien toivotaan 
vaikenevan. 

Vuokko Niiranen on samalla 
kannalla, ettei tutkijoita kuulla riit-
tävästi.

- Asioiden valmistelussa voi-
taisiin kyllä kuunnella tutkijoita 
monipuolisemmin ja hiukan ava-
rakatseisemmin, riippumatta po-

liittisista suhdanteista.
- Erityisesti eduskunnan pää-

tösten osalta myös lainsäädännös-
sä edellytetään, että päätöksiä teh-
täessä otetaan huomioon päätösten 
yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja 
toiminnallinen tehokkuus. Näitä 
asioita tutkijat käsittelevät tutki-
muksissaan.

Jarmo Vakkuri on edellisten 
kanssa samaa mieltä:

- Kuntatutkimusta ei ole hyö-
dynnetty laaja-alaisesti. Voi-
si miettiä, miten olemassa olevaa 
tutkimusta hyödynnettäisiin refor-
mien suunnitteluvaiheessa. Kyl-
lähän meitä tutkijoita pyydetään 
asiantuntijoiksi erilaisiin ryhmiin 
ja eduskuntaankin, mutta oleelli-
sempaa on se, onko meitä kuunnel-
tu ja onko viestimme vaikuttanut 
mihinkään.

Timo Aarrevaara sanoo varo-
vaisemmin:

- Kuntatutkijat ovat käyttä-
neet uudistuksista merkittäviä pu-
heenvuoroja, joita on vaihtelevasti 
kuultu päätöksenteossa.

Aiheita on,  
rohkeutta tutkijat!
Kunta- ja sote-uudistukset tarjoa-
vat koko ajan uusia tutkimusaihei-
ta, siitä haastatellut ovat yhtä miel-
tä.

- Esimerkiksi Paras-hanke on 

tuottanut graduja ja pidemmälle-
kin edenneitä tutkimuksia. Mut-
ta jälleen: ei niitä ole kovin paljon 
hyödynnetty, Hannu Katajamäki 
harmittelee.

Vuokko Niiranen muistut-
taa Kuntaliiton ja kuuden yliopis-
ton yhteisestä ARTTU-ohjelmasta 
(2008 –2013), joka tuotti useita tut-
kimusraportteja erilaisten kunta-
rakenne- sekä sote-rakenneuudis-
tusten toimivuudesta.

Niin Syväjärvi kuin Katajamä-
ki painottavat myös sitä, että tut-
kijoiden pitäisi itsekin olla aktiivi-
sempia. 

- Tutkijoiden pitäisi rohkeas-
ti sanoa suoraan, mitä tutkimustu-
lokset osoittavat, kaikenkin uhalla. 
Suomalaiset tutkijat ovat mieles-
täni aivan liian kilttejä, Katajamä-
ki sanoo.

Niiranen painottaa, että hy-
vä tutkimustieto auttaa kuntatoi-
mijoita myös ymmärtämään omaa 
toimintaansa ja sen vaikutuksia

- Tämä koske myös valtionta-
son päätöksiä: hyvä ja kestävä tut-
kimustieto voi auttaa valtionhal-
linnon toimijoita näkemään kuntia 
koskevien ratkaisujen seurauksia.

Yhteistyötä eri alojen välille
Kuntatutkimuksen näkyvyyden 
yksi ongelma piilee yliopistouudis-
tuksessa.

Kuntatutkijat kriittisinä:

Mitä enemmän muutoksia kunta-alalla, sitä enemmän tutkittavaa. 

TIETOA ON TARJOLLA, MUTTA KUULLAANKO SITÄ?

teksti | Anna-Mari Tyyrilä   kuva | iStockphoto
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- Nykyinen rahoitusmalli kan-
nustaa tutkijoita julkaisemaan kan-
sainvälisissä julkaisuissa. Suoma-
laisen todellisuuden kertominen ei 
välttämättä kiinnosta kansainväli-
sesti, Hannu Katajamäki sanoo.

Vuokko Niiranen ei ole täysin 
samaa mieltä.

- Eri rahoittajat rahoitta-
vat myös kuntiin kohdistu-
vaa tutkimusta edellyttäen, et-
tä hakemukset ovat laadukkaita. 
Suomalaisia kuntia koskevasta tut-
kimuksesta ollaan kiinnostuneita 
myös kansainvälisesti, ja artikke-
leita hyväksytään korkeatasoisiin 
kansainvälisiin lehtiin ja kirjoihin.

Timo Aarrevaarakin näkee, et-
tä kuntien asema ja merkitys Suo-
messa on kansainvälisesti kiinnos-
tava.

Antti Syväjärven mielestä tilan-
ne vaatii, että kuntatutkijoiden tu-
lee Suomessa asemoida paremmin 
itsensä yhteisön ja monen yliopis-
ton sekä tutkimusryhmän kokonai-
suutena.

Myös Jarmo Vakkuri puhuu 
monialaisuuden puolesta.

- Kuntien kannalta relevant-
tia tutkimusta tehdään moni-
en tieteenalojen tutkimuksessa. 
Kaikki eivät nimeä tätä ”kuntatut-
kimukseksi”. Monille tärkeille tee-
moille kunta tarjoaa lähinnä in-
stitutionaalisen viitekehyksen. 

Esimerkiksi ”terveys”, ”koulutus”, 
”elinympäristö” jne. ovat erittäin 
isoja teemoja kuntien kannalta, 
mutta niiden tutkimus on pirsta-
loitunut eri puolille.

Ja Vuokko Niiranen jatkaa:
- Yksi tavoite ja ehdottomas-

ti myös osaamista edellyttävä on 
poikkitieteellinen kunta-alaa kos-
keva tutkimus. Sitä tarvitaan lisää. 

- Eivät poliittiset päättäjätkään 
tee päätöksiään yksinomaan esi-
merkiksi kapeiden taloudellisten 
tai juridisten tai esimerkiksi sosi-
aalipoliittisten näkemysten perus-
teella, vaan kyllä he ottavat erilai-
sia näkökulmia huomioon.

Tutkimukselle on tarvetta
Kaikilla haastatelluilla on yhteinen 
näkemys, että kuntatutkimuksel-
le on tarvetta, jopa aiempaa enem-
män.

- Uudistukset lisäävät kunta- 
ja julkishallintoon liittyvää tutki-
muksen tarvetta merkittävästi, Jar-
mo Vakkuri toteaa. 

Lähes samoin sanoin kuvaa ti-
lannetta Antti Syväjärvikin.

- Kuntatutkimuksen tulee ke-
hittyä ja muuttua sekä ajassa et-
tä toimijoissa. Perinteitä tulee toki 
kunnioittaa, mutta uutta ja edis-
tyksellistä syntyy useammin ravis-
teltaessa opittuja tapoja ja asian-
tuntijuuksia.

Hannu Katajamäki puolestaan 
kaipaa tutkimuksissa esille enem-
män paikallista näkökulmaa. 

- Paikallisia asioita ei ole kos-
kaan käsitelty laajemmin, mutta 
näen, että tuuli on kääntymässä. 
Pelkkä eteläsuomalaisten ekono-
mistien näkökulma ei riitä.

- Nyt tutkijat: reippaasti vain 
paikallisia näkökulmia esille ja ky-
symään, mitä päättäjien tekemät 
ratkaisut tarkoittavat käytännössä, 
arjessa, Katajamäki kiteyttää. ∙

HAASTATELLUT;  
PROFESSORIVIISIKKO:
Timo Aarrevaara, professori,  
Helsingin yliopisto, politiikan ja  
talouden tutkimuksen laitos

Hannu Katajamäki, professori,  
Vaasan yliopisto, aluetieteen  
yksikkö

Vuokko Niiranen, professori,  
Itä-Suomen yliopisto, sosiaali- ja  
terveysjohtamisen laitos

Antti Syväjärvi, professori,  
Lapin yliopisto, hallintotiede

Jarmo Vakkuri, professori,  
Tampereen yliopiston johtamis- 
korkeakoulu

TIETOA ON TARJOLLA, MUTTA KUULLAANKO SITÄ?
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TtM Riitta Tur-
jamaan väitös-
tutkimus kertoo 

karua kieltä iäkkäiden ihmisten koti-
hoidosta. Tutkimus on otsikoitu ”Iäkkäi-

den ihmisten yksilölliset voimavarat ja niiden 
huomioiminen kotihoidossa”. Turjamaa teki 
väitöksensä Itä-Suomen yliopistossa.

- Haastattelin sekä asiakkaita että hen-
kilöstöä, ja tulosten perusteella iäkkäillä 
asiakkailla on sekä omasta että kotihoidon 
henkilökunnan mielestä voimavaroja, jotka 
tukevat kotona asumista. 

- Ne tarkoittavat mielekästä arkea: as-
kareita, harrastamista, käyntiä torilla, ystä-
vien ja sukulaisten tapaamista, mutta myös 
luottamuksellista suhdetta kotihoitoon.

Iäkkäille ihmisille erityisen tärkeää oli 
psyykkinen hyvinvointi. He halusivat vai-
kuttaa omaan elämäänsä ja tulla kuulluksi 
myös yhteiskunnallisesti. 

Tutkimuksen tuloksista kuitenkin ilme-
ni, että henkilökunta ei ottanut riittävästi 
huomioon asiakkaiden yksilöllisiä voimava-
roja hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kotihoidossa oleville tehdään hoito- ja 
palvelusuunnitelmat, joiden toteutumista 
seurataan.

- Käytännön työ on kiireistä, eikä tukea 
ole. Lääkehoito on rutiininomaista ja hoi-
totoimista tehdään vain välttämättömät. 
Lääkehoito nousi selvästi esille, mutta huo-
lestuttavaa on, ettei haitta- ja sivuvaikutuk-
sia juurikaan seurata, Turjamaa kertoo.

Lisäksi sekä henkilökunta että asiak-
kaat kritisoivat kotihoidon pirstaleisuutta. 

Iäkkäiden asiakkaiden kodeissa käy kun-
nan kotihoidon työntekijöitä, yksityisiä pal-
veluiden tuottajia sekä kolmannen sektorin 
työntekijöitä.

- Asiakkaat kuvaavat kotiensa olevan 
kuin matkustajakoteja, joissa ihmisiä tulee 
ja menee omilla avaimillaan.

Riitta Turjamaa keräsi tutkimusmateri-
aalia myös videoimalla kotihoidon henkilö-
kunnan toimintaa asiakkaiden luona.

- Videointiaineisto toi todellisuuden 
esille. Henkilökunta teki asioita asiakkai-
den puolesta, jolloin asiakkaiden yksilöllis-
ten voimavarojen tukeminen jäi vähäiseksi.  

Entä mitä tutkijan mielestä voisi tehdä 
toisin ihmisten kodeissa?

Yhtenä keskeisenä haasteena väestön 
ikääntyessä on kehittää kotihoidon palve-
lukokonaisuuksia monipuolisiksi, itsenäis-
tä selviytymistä ja elämänlaatua edistävik-
si. Tarvitaan yksilöllisesti suunniteltuja 
kotihoidon palveluita, jotka pohjautuvat 
voimavaralähtöiseen hoitoon. Tutkimus 
osoittaa, että viikonloppuisin työntekijöillä 
ei ole edes aikaa kysyä iäkkäältä asiakkaal-
ta, mitä hänelle kuuluu.

- Voisiko asiakkaille antaa hieman 
enemmän aikaa, tulisiko se sittenkään kal-
liimmaksi? 

Mietittävää Turjamaan mielestä on sii-
näkin, onko kotihoidon palveluita ja henki-
lökunnan resursointia valmistettu siihen, 
että yhä huonokuntoisemmat sinnittelevät 
kodeissaan.∙

➨  tutkimusta on tukenut KAKS.

TÄTÄ TUTKIN

Riitta Turjamaan tutkimus osoitti 
kuinka kipeästi tarvitaan voima-
varalähtöiseen hoitoon perustu-
via yksilöllisesti suunniteltuja  
kotihoidon palveluita.

Kotihoidon henkilökunnalla on asiakkaidensa 
luona kiire. Niin kiire, että heitä hävettää, 
kertoo tuore väitöstutkimus. 

ASIAKKAIDEN KODIT  
                   KUIN MATKUSTAJAKOTEJA

Riitta Turjamaa tutki kotihoidon tilaa

teksti | Anna-Mari Tyyrilä  kuva | Merja Ojala ja iStockphoto
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54%
haluaa ehdokkaan, joka 

toimii koko valtakunnan 

etua ajatellen

kansalaisista...

52%
kannattaa ankarampia 

rangaistuksia rikoksista

51%
korostaa Suomen 

 itsenäisyyttä

48%
haluaa puolustettavan 

vähemmistöjen  

oikeuksia

42%
kannattaa ehdokasta, joka 
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tamista työllistäjänä ja hyvin-

vointipalveluiden tarjoajana

36%
toivoo ehdokkaan  

tukevan julkisen 

 sektorin menojen  

karsimista

22%
kannattaa ympäristö- 

ja haittaveroja

kannattaa ehdokasta, 

joka ajaa ulkoista-

mista

7%
kannattaa vapaiden  

markkinoiden ja yritystoi-

minnan sääntelyn lisäämistä 

nykyisestä
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Sote-uudistus tarvitsee kilpailua
”Yksityisyrittäjänä tiedän,  
että ilman kilpailua ei synny tehokkuutta.”

Harry ’Hjallis’ Harkimo
liikemies, yksityisyrittäjä 


