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Peruskoulutus. Perusterveydenhuolto. Perusturva. Siinä ovat suo-
malaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin ja sivistyksen kolmikivet. Ne ovat 
samalla jakopolitiikan kolmiyhteys. Niiden on oltava kunnossa. Aina. Nyt 
ei ole. 

Sote–uudistus on kansanvallan syynissä. Sen lähtökohta on oikea. 
Lopputulosta emme vielä tiedä. Arkadianmäki ei ole Strömsö. Työtä jää 
vielä tulevillekin parlamentaarikoille.

Sote-uudistus on tehtävä riittävän kunnianhimoisesti. Poliittisesti 
on määriteltävä palveluiden tavoitetasot, joihin tähdätään, kuten muun 
muassa Aalto-yliopiston tutkijat ovat esittäneet. Tehokkaasti tähän 
saakka hommansa hoitaneita on pikemminkin palkittava kuin ran-
gaistava. Hyvät mallit löytyvät jo nyky-Suomesta. Kauemmaskin saa 
katsoa.

Tärkeintä on edetä. Kaikki puolueet ovat ilmoittautuneet uudis-
tuksen taakse. Viime vuosien sadat tuhannet kuntauudistukseen hu-
katut selvitystunnit eivät saa valua täysin hukkaan. Turhautumisen 
määrä kasvaa muuten sellaisiin mittoihin, että kuntaväen liike loppuu. 
Se halvaannuttaisi yhteiskuntaa.

Mikäli koko sote-pakettia ei ole mahdollista viedä eteenpäin, 
edettäköön osittaisuudistuksin. Peruslinja on selvä. Painopiste 
nykyistä vahvemmin ennaltaehkäisyyn, perusterveydenhuol-
toon ja aukottomaan palveluketjuun.

Perusturva on välttämättömyys pätkämaailmassa, jossa 
haetaan joustoja joka paikasta. Se varmistaa yhteiskunnan 
pyörien pyörimistä ja henkilökohtaista turvaa. Yhdistä-
mällä kaikki perusturvat säästettäisiin tavattomasti tur-
haa byrokratiaa ja luukutusta.

Yksi on jäänyt erityisesti jalkoihin; perusopetus, 
jonka varassa sivistyksemme ja koko yhteiskunnan 
osaaminen lepää. Osin syinä ovat ikärakenteemme ja 
yleinen huoli sosiaali- ja terveyspalveluista. Nykyval-
tuutetuista 70 prosenttia ei ole ikänsä vuoksi käynyt 
peruskoulua. Onko otetta?

Perusopetuksen oppimistulokset ovat olleet las-
kussa kohta kymmenen vuotta. Perusta on kallistunut 
kuin Pisan torni. Valtionosuudetkin ovat parissa vuosikym-
menessäpuolittuneet alle 30 prosenttiin. Jo yksin tällä hallitus-
kaudella koulutusjärjestelmään on tehty lähes parin miljardin leik-
kaukset. 

On tarkistuksen paikka. Nostetaan perusopetus kunniaan. Yhte-
näistetään sen rahoitusta. Kootaan pienet hankepurot kunnon virraksi, 
jolla on samalla strategista merkitystä. Varmistetaan kohtuulliset koulu-
matkat. Kortteerikouluihin ei ole paluuta. 

Ja lopuksi. Annetaan opettajillekin mahdollisuus.

Antti Mykkänen
päätoimittaja

Arkadianmäki ei ole Strömsö

Kaks on  
myös  

facebookissa.
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Tervetuloa kilpailemaan 
kuntaväen golf-
mestaruudesta!
 

Kuntagolf 2015 on kaikkien Suomen 

kuntien, kuntayhtymien ja kunnal-

listen organisaatioiden edustajille 

tarkoitettu amatöörikilpailu. Kilpailu  

pelataan kahden hengen joukkuein 

tasoituksellisena Greensome-lyönti-

pelinä. Samasta organisaatiosta voi 

osallistua useampiakin joukkueita. 

Alkukarsintojen jälkeen 50 joukkuetta 

pääsee loppukilpailuun upealle Linna 

Golfin kentälle Hämeenlinnaan!

Lisätietoa ja ilmoittautumiset

31.5.2015 mennessä osoitteessa

www.kuntagolf.fi

Kuntagolf
6.6.-4.9.2015

Kuntaväen oma golfkilpailu
                           – tule mukaan! www.k

untagol
f.fiLisätie

toja:
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sotesoppaa 
sivistyssalaattia

kuntakeittoa

teksti | Eeva-Liisa Hynynen  kuvat | Merja OjalaAJASSA

KUNTA, KOULU JA 
SOTE TIENHAARASSA

KAKSin juhlaseminaari Sotesoppaa, si-
vistyssalaattia & kuntakeittoa mars-
sitti estradille kuntaväen kannalta 

tämän hetken kuumimmat poliittiset vai-
kuttajat. Peruspalveluministeri Susanna 
Huovinen (sd.), opetusministeri Krista 
Kiuru (sd.) ja kuntaministeri Paula Risik-
ko (kok.) linjasivat soten, koulutuksen ja 
kuntien tulevaisuutta. 

Seminaarin avasi KAKSin hallituksen pu-
heenjohtaja Antti Rantakangas (kesk.), joka 
painotti puheessaan, että koko suomalainen 
kuntajärjestelmä on mietittävä uudelleen.

 - Nyt on aika rauhoittaa kunnat ja kun-
tapäättäjät. Näennäisiä pakkoselvittelyjä ei 
tarvita, Rantakangas sanoi.

 Rantakankaan mukaan sosiaali- ja ter-
veydenhuollon uudistus muuttaa toteu-
tuessaan suomalaista kuntajärjestelmää. 

- Jo nyt on tullut täysin selväksi, että Suo-
messa ei ole mahdollista rakentaa nykyisil-
lä kuntien tehtävillä järjestelmää, jossa ovat 
vain kunnat ja valtio. Tämän perustotuuden 
kieltäminen on maksanut kansakunnalle jo 
riittävän paljon niin aikaa, voimavaroja kuin 
rahaakin, Rantakangas korosti.

KAKS TARJOILI

Suuret kunta- ja sote-uudistukset ovat kesken ja kuntapalvelut valin- 
kauhassa. Avoinna on oikeastaan koko kuntajärjestelmän tulevaisuus. 

Susanna Huovinen Krista Kiuru Paula Risikko

Juha Kinnunen
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KAKS TARJOILI

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen 
perusteli sote-palveluiden rakenneuu-

distuksen ja integraation välttämättömyyttä.
- Meillä on kuntia, joiden lapsista kym-

menen prosenttia on lastensuojelun asiakkai-
ta. Emmekö todella pysty parempaan? Autta-
maan peruspalveluiden kautta näitä lapsia?

Huovisen mukaan on välttämätöntä 
saada terveydenhuollon perustaso kuntoon 
– ja perustason, sote-palveluiden sekä eri-
koissairaanhoidon integraatio toimivaksi.

- Emme voi kehittää näitä palveluja 
niiden mukaan, jotka eniten huutavat. On 
kuultava kaikkien ääntä. Myös niiden ään-
tä, jotka eivät jaksa enää itse huutaa.

Huovisen mukaan rakenteiden muutta-
minen on välttämätöntä intgraation toteut-
tamiseksi. 

- Ellemme uskalla tehdä uudistuksia, 
meiltä loppuvat rahat ja henkilöstö. 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johta-
jan, professori Juha Kinnusen mukaan 

sote-järjestämislaki voi mahdollistaa tai 
hankaloittaa sote-palveluiden järjestämistä, 
mutta laki sinällään ei ratkaise kaikkea.

Kinnusen mukaan keskeistä on, mihin 
kohdistetaan fokus. Professorilla itsellään 
oli tähän yksiselitteinen vastaus: yhdenver-
taisuuteen.

Terveydenhuollon haasteena ovat huo-

no-osaisimmat kansalaiset.
- Suomalaisten matalakoulutettujen 

miesten elinajanodote ei ole muuttunut 
vuoden 1988 jälkeen lainkaan.

Kinnunen kertoi Keski-Suomen sairaan-
hoitopiirin selvittäneen, mihin rahat koh-
dentuivat palveluiden käytössä vuonna 2013. 

- Selvisi, että 980 potilasta aiheuttaa 
meille yli 47 miljoonan euron kustannuk-
set. Siis alle tuhat potilasta. Ja tässä on vain 
erikoissairaanhoidon menot, mukana ei ole 
vielä perusterveydenhuollon, sosiaalitoi-
men tai Kelan kustannuksia.

Professori Kinnusen mielestä sote-in-
tegraatio olisi merkityksellinen juuri tähän 
ongelmaan puututtaessa.

Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja 
Anssi Kujala mielestä sote-ratkaisun 

tulee edistää monipuolista tuotantoraken-
netta ja kehittää palvelumarkkinoita.

– Näin sekä julkinen että yksityinen sek-
tori voisivat tuottaa palveluita ja terve kilpai-
lu toimisi. Toimivan kilpailun kautta ihmiset 
saavat parempia palveluita ja verovaroja käy-
tetään tehokkaammin, Kujala korosti.

– Nyt tehtävillä päätöksillä eduskunnan 
täytyy ohjata muodostamaan Suomeen sel-
lainen sote-palveluiden rakenne, jolla tuot-
tavuutta parannetaan ratkaisevasti. Palvelut 
pitää tuottaa tehokkaimmalla mahdollisella 

Anssi Kujala
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tavalla, oli kyseessä yksityinen tai julki-
nen tuottaja, Kujala jatkoi.

Kun sotesopasta siirryttiin sivistys-
salaattiin, opetusministeri Kris-

ta Kiuru puolusti kantaansa oppivel-
vollisuusiän pidentämisestä. Maailman 
parhaaksikin luonnehdittu koulutus-
järjestelmämme on viimeaikaisten tut-
kimusten mukaan haastettuna: perus-
koululla on suuria ongelmia opettaa 
nuoria oppimaan.

- Tämä on vakava kysymys sen takia, 
että jostakin syystä ei ole kysymys vain 
siitä, että nuoret eivät peruskoulussam-
me opi oppimaan. Näyttää siltä, että em-
me osaa tukea nuoria oppimaan.

Pisa-tutkimuksessa huolestuttavinta 
eivät Kiurun mukaan ole oppimistulok-
set, vaan se, että nuoremme eivät viihdy 
koulussa. Suomalaisnuoret ovat koulu-
viihtyvyydessä häntäpään joukkoa.

- Katajainen kansa käy kyllä koulun-
sa, mutta ei tunnu tällä hetkellä oppi-
van yhtä innokkaasti kuin aikaisemmin, 
Kiuru kiteytti huolenaiheensa.

Kiuru muistutti, että jos suomalai-
nen koulutusjärjestelmä notkahtaa, sii-
nä samalla notkahtaa paljon muutakin.

Suomen Rehtorien yhdistyksen pu-
heenjohtaja Riikka Lindroos toi 

terveiset suoraan koulumaailmasta, jos-
sa yhä vaikeampiin haasteisiin vasta-
taan yhä niukemmin resurssein.

Lindroos muistutti, että koulun tu-
lisi tarjota nuorille tiedon lisäksi ar-
jen taitoja, vuorovaikutusta, viestintä-
taitoa, digitaalisen toimintaympäristön 
ymmärtämistä, medialukutaitoa ja kes-
tävään tulevaisuuteen suuntautumista.

 Eikä tässä vielä kaikki.
- Myös huolehtimista omasta hyvin-

voinnista.
Lindroos kysyikin, onko kouluväki 

asetettu mahdottoman eteen. Lisään-
tyykö sivistys opetussuunnitelmat uu-
distamalla?

- Toivon paikalliselle tasolle mah-
dollisuuksia ja vapautta. Tässä työssä ei 
raha saisi näytellä pääosaa. Parasta in-
vestointia on satsaus nuoriin, kouluun 
ja koulutukseen, Lindroos tiivisti.

Juvan kunnanjohtaja Heikki Lauk-
kanen käänsi näkökulman kunnan-

virastoon, jossa otetaan vastaan saman-
aikaisesti valtionosuusleikkauksia sekä 
uusia normituksia.

- Toivoisin, että normihurmio hävi-
äisi – se, että säädetään lakeja, mutta ei 
tiedetä, mitä niillä saadaan.

Kuntaliiton Reijo Vuorennon ko-
lumnia siteeraten Heikki Laukkanen 
kysyikin, voitaisiinko maailmanparan-
tamisessa pitää sellainen tauko, että jo-
ku löytäisi rahat.

- Kunnilta leikataan rahaa, mutta 
me emme saisi leikata niitä sotesta ja si-
vistyksestä. Meillä ei ole jemmassa sel-

laista rahaa, että leikkaukset voitaisiin 
tehdä kaikkialta muualta koskettamatta 
näitä suuria palvelusektoreita.

Juvalla toivotaan valtakunnan päät-
täjiltä vastausta siihen, onko kuntien 
tehtäviä tarkoitus lisätä vai vähentää. 

- Kumpaan suuntaan tässä nyt ol-
laan menossa, Laukkanen kysyi.

Kuntaministeri Paula Risikko vasta-
si kunnallisneuvos Laukkaselle.

- Velvoitteiden vähentäminen on 
välttämätöntä, ja on syytä ainakin antaa 
kunnille väljyyttä siihen, miten tehtävät 
hoidetaan.

Paula Risikon äänenpainot erosivat 
täysin edeltäjänsä Henna Virkkusen 
linjauksista.

Risikko korosti, että tulevaisuuden 
kuntamallille on erilaisia vaihtoehtoja 
– ja tehtäväkenttää jää sote-palveluiden 
siirtyessä pois kuntien käsistä. 

Ratkaisevaa Risikon mielestä on, että 
tehtävistä päätettäessä järjestämisvastuu 
ja rahoitus ovat aina samoissa käsissä.

Paula Risikko rohkaisi kuntia pohti-
maan elinvoimaansa ja hakemaan kunnan 

Riikka Lindroos

Jenni Airaksinen

Heikki Laukkanen

Katso juhlapuhujien videohaastattelut kaks.fi
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uutta roolia yhä vahvemmasta elinkeinopoli-
tiikasta – edellytyksien luomisesta yritysten 
toiminnalle ja verotulojen karttumiselle. 

- Oma lähtökohtani on se, että kunta-
pohjainen järjestelmä ja kunnat säilyvät, 
ministeri korosti.

Juhlaseminaarin intensiivisin ja värik-
käin vartti koettiin, kun lavalle nousi 

yliopistonlehtori Jenni Airaksinen Tam-
pereen yliopiston Johtamiskorkeakoulus-
ta. Hän vauhditti ja valotti kuntajohtami-
sen unelmaa kunnallisen itsehallinnon ja 
valtion harjoittaman yhdenvertaisen sään-
telyn ristiaallokossa.

 - Se, että on asukkaiden itsehallintoa 
ja voimakasta yhdenvertaista sääntelyä… 
ei tarvitse miettiä asiaa kuin minuutti, niin 
tietää, että nämä kaksi arvoa eivät voi sa-
manaikaisesti toteutua.

Airaksiselle kuntien erilaistuminen ei ole 
ongelma. Myös kuntajohtamisen haasteet 
nousevat paikallisesta identiteetistä käsin.

-  Mikä se paikallinen identiteetti on, 
sellaiseksi johtamisenkin täytyy muodostua.

Maakuntajohtaja Esa Halme Pirkan-
maan liitosta ”komppasi” Jenni Ai-

raksista ja visioi kunnan olemusta. Sen hän 
tiivisti kirkkaasti.

- On kaksi asiaa, joita ei voi kunnasta 
poistaa. Ensiksi: kunnassa toimitaan yh-
dessä, yhteisesti. Ja toiseksi: vahva kunta 
on se, jolla on kyky toteuttaa tehtäväänsä. 
Kunnan koko ei ole aina ratkaisevin asia. 

Esa Halme muistutti, että kuntien tule-
vaisuus ei voi olla pelkästään hallinnon laati-
koiden järjestämistä – jatkuvaa rakenneuu-
distusta. Hänen mukaansa hallintolaatikoita 
enemmän ratkaisee sittenkin johtajuus.

 - Ihmisverkostosuhteet ovat huomisen 
kuntajohtamista, Halme kiteytti. ∙

 

ARJEN TURVAAJA -PALKINNOT 
Espooseen, Kokkolaan ja Puumalaan
 KAKS jakoi juhlaseminaarissaan jo kahdennentoista kerran Arjen tur-

vaaja -palkinnot tunnustaen näin kuntatyön kannalta innovatiivisia ja 
esimerkillisiä toimijoita. 

Palkitut tulivat Espoosta, Kokkolasta ja Puumalasta.
 Suunnittelujohtaja YTK Seppo Kässi on toiminut Kokkolan kaupun-

gin palveluksessa vuodesta 1973 alkaen suunnittelijana, suunnittelusihtee-
rinä, suunnittelupäällikkönä ja vuodesta 2009 alkaen suunnittelujohtajana.

Kässi on palkitsemisperusteiden mukaan ”osallistunut luovasti ja roh-
keasti kaupungin ja koko alueen suunnittelun, strategioitten ja kehittämis-
hankkeiden rakentamiseen”.

Laitosmies Veli Lampinen on toiminut yli kaksikymmentä vuotta 
Puumalan kunnan palveluksessa. Lampisen tehtäviin kuuluvat kunnan 
kiinteistöhuollon tehtävät laajalti.

Lampinen on palkitsemisperusteluiden mukaan ”toimelias, työssään 
taitava, oma-aloitteinen ja ratkaisukeskeinen. Hän suhtautuu eteen tule-
viin työtehtäviin innostuksella ja osaa katsoa omia töitään myös muiden 
työntekijöiden kannalta. Hän on valmis toimimaan kunnan ja kuntalaisten 
hyväksi monipuolisesti ja kellonaikaan katsomatta.”

Nuorisonohjaaja Aija Malmberg on työskennellyt Espoon kaupungin 
nuorisopalveluissa nuorisonohjaajana vuodesta 1998 alkaen. 

”Hän on ollut koko ajan positiivinen, energinen, muut huomioiva ja 
oma-aloitteinen. Samalla hän on koko ajan kehittänyt itseään sekä ihmise-
nä että työntekijänä. Hänen merkityksensä työyhteisössä ja varsinkin asi-
akkaiden eli lasten ja nuorten elämässä ei ole ollut pelkkää nuorisonohjaa-
jana toimimista, vaan hän on ollut todellinen tuki ja turva, rinnalla kulkija 
sekä ystävä”, palkitsemisperusteluissa kiitetään.

 Arjen turvaaja -palkintoa oli luovuttamassa säätiön hallituksen pu-
heenjohtaja Antti Rantakangas. Palkinto on arvoltaan 2 500 euroa ja 
palkittu saa myös Arjen turvaaja -veistoksen.

Esa Halme

Arjen turvaajat 2015: Aija Malmberg, Veli Lampinen ja Seppo Kässi.
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teksti | Marjatta Pöllänen  kuva | Merja Ojala
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KYLÄMIESTEN KIRJA  
POHTII TULEVIA
Matti Mäkelä käsitteli lisensiaattityössään Suuri muutto 1970-luvun romaaneja. 
Oletko nyt kylien  tulevaisuuden ennustajana optimisti, pessimisti vai realisti?

Realisti, koska kehitys ei ole yh-
densuuntaista. Minusta näissä 
asioissa on liikaakin kylien hä-

dästä kumpuavaa katteetonta opti-
mismia.
Mistä saitte Juha Kuisman kanssa 
idean tähän teokseen?
Juha tätä ehdotti ja kun kumpikin on 
ollut Suomen kylätoiminnan SYTY 
ry:n kyläjaostossa, minä puheenjoh-
tajana ja Juha sihteerinä, ei ollut vai-
kea aloittaa. Oli vaikeaa löytää asioi-
ta, joista olisimme eri mieltä. 
Onko ihmisen kulloinenkin  
asuinkylä, taajama tai kaupungin-
osa se kaikista paras? 
On. Tottakai ihminen puolustaa omia 
kokemuksiaan objektiivisten kuten 
tietotekniikan muutoksen lisäksi. 
Nykyinen asuinkyläni Joensuun Niva 
on paras, kotikyläni Ilmajoen Honka-
kylä on jo muuttunut paljonkin.
Miten välttää sellainen kunnan 
asenne, ettei yhdelle voi antaa 
esim. kehittämisrahaa, kun  
sitten pitäisi antaa kaikille? 
Kadehtimatta. Monet yhdistykset 
voivat olla tehokkaampia kuin kylä-
toiminta, mutta edustavat vain yh-
tä asiaa.
Miksi valtuutettuihin luottaminen 

on kirjanne mukaan vaarallista? 
Miten soisit heidän perehtyvän 
kylätoimintaan?
Politiikka ja paikallisuus ovat eri asi-
oita. Politiikka oli niissä 70-luvun ro-
maaneissa enemmän leikkiä kuin 
kylien asiat, jotka voittivat puolueus-
kollisuuden. Valtuutettu voisi pereh-
tyä kuntaansa kylä kylältä. Toisaalta 
he edustavat enemmän jatkuvuutta 
kuin herkästi aaltoileva innostus ky-
lissä.
Eivätkös viimeisetkin mummot  
ole jo 80-luvulla muuttaneet  
kirkolle ja perässä on tullut  
seuraavaakin polvea, kun ovat 
nämä betonineliöt perineet?  
Mistä heitä enää tulisi?
Kysymys on yksipuolinen. Ei kaikista 
kylistä ole muutettu, on kukoistavia-
kin kyliä nuorine pariskuntineen.
Eikö EU ole liiankin iso leka  
pientä kylää auttamaan? 
Avainsana on leader-ohjelmat. Nii-
den kautta annetaan varoja muillekin 
kuin kylähankkeille, mutta nimen-
omaan maalle. Ainoa huono puoli on 
niiden väliaikaisuus, pari kolme vuot-
ta. Leadereiden kautta EU on myön-
teisempi kuin Suomen valtio.
Urheilun jälkeen Suomen toiseksi 

suosituin kansalaisliike on kylä-
toiminta. Mitäs ne rekisteröimät-
tömät kylätoimikunnat, ovatko 
yhtä tyhjän kanssa?
Niitä kutsumme ns. lepääviksi soluik-
si. Rekisteröinti on oikeushenkilö-
syistä kätevää.
Miten häviäjän julkisuuskuva 
käännetään paremmaksi?  
Onko väliä?
Media ottaa esille kylän, jolla menee 
erityisen huonosti. Mielestämme ky-
lien pitäisi saada yksi yhtenäinen pu-
hemies. Julkisuuskuva muodostuu 
toiminnasta. Teot ratkaisevat. Usein 
jutut perustuvat tietämättömyyteen.
Jos 70 prosenttia suomalaisista 
asuu kaupungeissa, eikö nykykylä 
ole kaupunkiin liitetty entinen 
kunta, lähiö, ainakin taajama? 
Oleellista on, tajuaako ruutukaava-
alue olevansa erilainen. Taajamienkin 
on muututtava.
Etätyö elättäisi. Miten vaipan-
vaihto onnistuu etätyönä, kun 
vain lähihoitajille tuntuu töitä  
riittävän ja päättäjissäkin on  
henkeä, että meitä itsemme  
ilmaisijoita ja muita näppiksen 
hakkaajia on jo liikaa?
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Kirjailija, fil.lis. ja esseisti Matti 
Mäkelä ja kolmen pääministe-

rin erityisavustajana työskennellyt 
kylätoiminnan ammattilainen, 
taloustieteiden kandidaatti ja 
kirjailija Juha Kuisma Lempää-
län Lastusista ovat kirjoittaneet 
yhdessä uusimman Polemia-kirjan 
kylien tulevaisuudesta. Kummal-
lakin on tilillään useita maaseutua 
käsitteleviä teoksia.

Suomessa on noin 4 000 kylää, 
joista 3 200:lla on rekisteröity ky-
läyhdistys ja kaikkiaan 1,3 miljoo-

naa asukasta. Kun osataan, ei ole 
mahdotonta saada omaan kylään 
vaikka reilut 50 omakotitonttia ja 
niille asukkaatkin. Näin kävi Lastu-
sissa, kun Kuisma pisti tuulemaan. 
Myös Mäkelällä on takanaan kym-
menen vuoden urakka paikallisena 
ja maakunnallisena kylätoiminnan 
pyörittäjänä ja valtakunnallisena 
kehittäjänä.

Tämä kirja ei sisällä ajatusta,  
että ihminen ei saisi asua kaupun-
gissa, tekijät kertovat. Kyliin voi 
muuttaa ja kylistä voi muuttaa.

Juha Kuisma ja Matti Mäkelä:  
Kylien tulevaisuus,  
Kunnallisalan kehittämissäätiön  
Polemia-sarja 96, 2015. 

Lataa tästä:

Muista seurata  

uutisia osoitteessa:

kaks.fi  

OSAAMINEN KEHITTÄÄ

Ei tietenkään, hoiva, hallinto ja mo-
ni teollisuudenalakaan ei sovellu etä-
työhön. Mutta jos edes puolet meistä 
näppiksenhakkaajista olisi etätyössä, 
jo sillä olisi merkitystä.
Pääministerimme on hiljattain 
kertonut, ettei pidä sopimus- 
yhteiskunnasta, jota te näytte 
puoltavan. Onko sopiminen  
menossa historiaan?
Vapaan kapitalismin ainoa arvo on 
kustannushyöty. Se on kuitenkin vain 
kapea osa ihmisen arvosta. Talouden 
osuus on nykyään liian keskeinen.
Haette oikeutta rakentaa koti 
sellaiseen paikkaan ja ympäris-
töön, jossa eläminen onnistuu 
vielä 50 vuoden kuluttua. Ettekö 

puhu kuitenkin niistä onnellisista, 
joilla on varaa omaan kiinteistöön, 
kahteen autoon sekä sosiaalisen 
median vehkeisiin, kun yhteis- 
kunnallakaan ei ole varaa laittaa 
vielä edes perussähköä maan alle? 
Osittain myönnän, että maalla on 
isommat talot jne, mutta mökin 
mummon punainen tupa ja peruna-
maa ei enää olekaan arvossa. Saisi-
vat olla.
Täsmennätte yhteisöllisyyttä,  
joka melkein aina kulkee kylä-
toiminnan kanssa keskeisenä 
käsitteenä. Mikä näistä viidestä 
on tärkein vai ovatko turvallisuus, 
kasvatus, visio tulevaisuudesta, 

osallisuus päätöksentekoon ja 
yhteys koko maailmaan juuri  
tärkeysjärjestyksessä?
Saattaa ollakin. Tässä on sekä meitä 
että Jared Diamondin pohdintaa sii-
tä, mitä perinteisistä yhteiskunnista 
voi oppia. Muotisanaa yhteisöllisyys 
käytetään liian pinnallisesti. ∙
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Juha Kuisma ja Matti Mäkelä:  
Kylien tulevaisuus,  
Kunnallisalan kehittämissäätiön  
Polemia-sarja 96, 2015. 

Lataa tästä:

Kyösti Tornberg väitöstutkimuksessaan:

Kuntien määrän voisi puolittaa

teksti | Anna-Mari Tyyrilä  kuva | iStockphoto

Kolarin kunnanjohtaja Kyösti Tornbergin viime joulukuussa Lapin 
yliopistossa hyväksytyn väitöskirjan Kuntajako ja kunnallinen  
pakkoliitos päätelmät ovat karua luettavaa monille kunnanisille.  
Hänen mukaansa Suomi pärjäisi reilusti vähemmällä kunta- 
määrällä - jopa nykyisen kuntamäärän puolittaen.

K
olarin kunnanjohtaja Kyösti Torn-
bergin viime joulukuussa Lapin 
yliopistossa hyväksytyn väitöskir-
jan Kuntajako ja kunnallinen pak-

koliitos päätelmät ovat karua luettavaa 
monille kunnanisille. Hänen mukaan-
sa Suomi pärjäisi reilusti vähemmällä 
kuntamäärällä - jopa nykyisen kunta-
määrän puolittaen.

Kyösti Tornbergin tutkimuksen 
tausta ulottuu aina 1860-lukuun, jolloin 
Suomen kunnallishallinnon perusta ra-
kennettiin. Hän on selvittänyt maamme 
kuntajaon historiaa ja perusteita liittä-
en mukaan kansainvälisen vertailun. 
Siinä tilannetta on tarkasteltu pohjois-
maiden, Saksan, Ranskan ja Kanadan 
osalta.

- Aloitin väitöstutkimukseni vuon-
na 2009 ja ajattelin silloin, ettei kun-
tauudistus etene ilman pakkoliitoksia. 
Siksi olen tutkimuksessani tehnyt omat 
ehdotukseni, miten pakkoliitoksia voi-
taisiin käyttää tulevaisuudessa oikeu-

denmukaisesti.
Tornbergin tutkimus ajoit-

tui kuntakentän vello-
vaan alkuaikaan, 

joka jatkuu 

edelleen. Nyt kuntarakenneuudistuksen 
rinnalla kunnissa on lisäksi jo vuosia ih-
metelty sote-uudistusta.

- Sote-uudistus on nyt välitilassa. 
Mielestäni hankkeessa on tehty valta-
vasti turhaa työtä.

Tanskan malli ei sovi meille
Kyösti Tornberg nostaa esille joitakin 
käsitteitä, joista on monia mielipiteitä. 

- Väitöskirjassani yksi keskeinen 
asia on kuntakäsitys. Oma arvioni on, 
että kuntakäsitys on kapeutunut meillä 
viimeisten kymmenen vuoden aikana.

Tornberg perustelee näkemystään, 
että Suomessa hyväksyttiin Tanskan 
kuntauudistuksen mukainen malli vaik-
kakin tietyillä pehmennyksillä. Tanska-
han perusti oman kuntauudistuksen-
sa ajatukseen, että uusissa kunnissa tuli 
olla vähintään 20 000 – 30 000 asukasta.

- Meilläkin kuntauudistusta alettiin 
rakentaa peruskuntien varaan. Kym-
menen vuotta on korostettu palvelujen 
järjestämistä, ja samalla on unohdet-
tu kunnan merkitys. Kunta on edelleen 
merkittävä yhteiskuntaan kiinnittymi-
sen ja kansalaiskasvatuksen foorumi, 
Tornberg näkee.



14 polemiikki 1/2015

Jos kunta on niin köyhä, ettei se pysty  
tarjoamaan palveluja asukkailleen,  
sen on syytä liittyä naapureihinsa. 

Käsite optimikuntakoko saa Torn-
bergin varpailleen. 

- Olosuhteet asettavat reunaehtoja. 
Mekaaninen kuntien yhdistäminen toi-
mii Etelä-Suomessa, mutta ei harvaan-
asutussa Pohjois-Suomessa.

Yhdistämiset tarpeen  
eri perustein
Vajaan 10 vuoden aikana Suomen kun-
tamäärä on vähentynyt noin sadalla. 
Kyösti Tornbergin mielestä kaikki lii-
tokset eivät ole olleet järkeviä, mutta 
perusteita yhdistämisiin olisi edelleen.

- Jos kunta on niin köyhä, ettei se 
pysty tarjoamaan palveluja asukkail-
leen, sen on syytä liittyä naapureihinsa. 

- Meillä on myös kuusi reikäleipä-
kuntaa, joilla on päällekkäisiä palveluita 
ja siksi ne olisi syytä pakkoliittää. Kun-
taparit ovat: Kauniainen ja Espoo, Jär-

venpää ja Tuusula, Kaskinen ja Närpiö, 
Vaasa ja Mustasaari, Pietarsaari ja Pe-
dersöre sekä Kemi ja Keminmaa.

Kolmanneksi Tornbergin mielestä 
tulisi liittää yhteen pienet kunnat, joi-
den palvelut ovat kalliita. Hän määritte-
lee liitettävät alle 6 000 asukkaan kun-
niksi, joilla maapinta-alaa on alle 2 000 
neliökilometriä.

- Jos välimatkat ovat pitkät, silloin 
hyötyä ei tule.

Ongelmallisimmat kuntaliitokset 
koskevat keskuskaupungista riippuvai-
sia kuntia. 

- Niissä työpaikkaomavaraisuus on 
alhainen, ne hakevat palvelunsa muis-
ta kunnista ja asukkaat käyttävät pitkäl-
ti yksityisiä palveluja, Kyösti Tornberg 
listaa.

- Jos kaikki edellä mainittu toteutui-
si, kuntien määrä puolittuisi, hän jatkaa.

Isojen kuntien alueille  
päätösvaltaa
Vaikka Kyösti Tornberg näkee kunti-
en määrän vähentämisen tarpeelliseksi, 
hän puhuu myös kuntien aluedemokra-
tian puolesta.

- Yli 50 000 asukkaan kunnissa kun-
nanosavaltuustot pitäisi tehdä pakolli-
siksi. Ruotsissa tästä on olemassa toimi-
via malleja.

Kunnanosavaltuustojen jäsenet va-
littaisiin poliittisin perustein. Suomes-
sa näitä aluedemokraattisia toimielimiä 
on jo olemassa, mutta vaikuttavuus on 
alhainen.

- Ajantasainen lainsäädäntö asiaan 
liittyen puuttuu. Ei olisi iso asia perus-
taa toimikunta valmistelemaan asiaa, 
Tornberg näkee.

Taustalla on fakta, että yhdistyneis-
sä kunnissa äänestysprosentti on laske-
nut kautta linjan. Tornbergin mielestä 
syynä on aluedemokratian toimimatto-
muus.

Yli isompien rajojen
Pohjoisen Suomen näkökulmasta Suo-
men pärjäämistä tarkastelevan kunnan-
johtajan ja tutkijan mielestä yli valtiora-
jojen tapahtuva palvelujen käyttö olisi 
järkevää.

- Esimerkiksi Utsjoella olosuhteet 
ovat poikkeukselliset. Esittäisin sin-
ne territoriahallintoa Kanadan mallin 
mukaan: valtio määräisi hallinnon ja 
rahoittaisi omasta budjetistaan. Kun-
ta voisi hyödyntää Norjan puolella ole-
van Tanan kunnan palveluja erityissopi-
muksilla, Kyösti Tornberg ehdottaa.

Kolarissa lähin kunta sijaitsee Ruot-
sin puolella Pajalassa. Kolarin kunnan-
johtaja Tornberg toivoo, että yhteistyö 
Pajalan kanssa olisi tulevaisuudessa ar-
kea. ∙

➨  tutkimusta on tukenut KAKS.



polemiikki 1/2015           15

N
ykyisen kunnallishallinnon poh-
ja lepää vahvasti vuoden 1865 kun-
nallisuudistuksessa. Sen juuret 

ulottuvat Ranskan vallankumoukseen 
1790-luvulle.

- Euroopassa 1830-luku oli uudis-
tusaikaa. Oli ilmennyt jo ongelmia, joi-
den taustalla olivat teollistuminen ja 
modernisointi. Yhteiskuntarakenteen 
muutokset loivat haasteita paikallis-
hallintoonkin, jota haluttiin uudistaa, 
FM Tuomas Jussila kertoo.

Tuomas Jussila laatii artikkelia näl-
kävuosista ja kunnallisuudistuksesta, 
jotka ajoittuivat osin samoille vuosil-
le. Julkaisu liittyy eräänlaisena sivu-
polkuna hänen Helsingin yliopistossa 
toteutettavaan nälkävuosien jälkivai-
kutusta käsittelevään väitöskirjatutki-
mukseensa.

- Suomessa uudistamiseen vai-

kuttivat ulkomaiset mallit. Ruotsis-
sa vuonna 1862 toteutettu uudistus oli 
lähtökohtana meillä asiaa pohtineille 
komiteoille, Jussila sanoo.

Viralliselta nimeltään Keisarillisen 
Majesteetin Armollinen Asetus kun-
nallishallituksesta maalla tuli voimaan 
6. helmikuuta 1865. Kaupunkeja kos-
kevan kunnallisasetuksen alkutaival si-
joittuu myöhemmäksi, vuoteen 1873.

Vuoden 1865 asetuksella luotiin 
uudenlainen hallintojärjestelmä, jos-
sa erotettiin maalliset tehtävät kirkol-
lisista.

- Papisto ei kokenut muutosta me-
netyksenä, koska tämän jälkeen kirkol-
le vapautui enemmän resursseja tehdä 
omaa työtänsä. Enää kirkon ei esimer-
kiksi tarvinnut huolehtia köyhäina-
vusta.

Uudessa hallintojärjestelmässä 

kunnat saivat verotusoikeuden ja itse-
hallinnon.

- Asukkailla oli valta ohjata kuntien 
toimintaa, mutta maalaiskunnissa val-
ta oli talollisilla, eikä tilattomilla ollut 
edes äänioikeutta, Jussila selvittää.

Kunnalliskokous päätti esimerkiksi 
vaivaishoidon perusteista. Köyhäinhoi-
to muuttui asetuksessa budjettiperus-
teiseksi; enää se ei ollut seurakunnan 
armeliaisuuden varassa.

Vuoden 1865 päätöksen jälkeen 
kunnat saivat kolme vuotta aikaa jär-
jestää asiansa. Käytännössä siirtymä-
ajasta tuli pidempi, sillä maata vaivasi-
vat tuhoisat nälkävuodet.

- Uudistuksia toki toteutettiin, 
mutta ne alkoivat kantaa hedelmää 
vasta seuraavilla vuosikymmenillä.
 
Anna-Mari Tyyrilä

Kunnallishallinnon pohja luotiin 150 vuotta sitten
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T
utkijat eivät aio vierastaa blogia, Fa-
cebookia tai Youtubea ja he kuvaa-
vat haastateltaviaan videolle myös 
kansainvälistä käyttöä ajatellen. 

Kevään mittaan kartoitetaan ja aloi-
tetaan blogi, sitten kerätään aineisto ja 
raportoidaan, kirjoitetaan julkaisut ja 
viimeistellään. Videodokumenttia voi 
ehkä katsoa Kunnallisalan kehittämis-
säätiön sivuilta ja Kansalaiskioskin vi-
deopalvelussa. Siinä on haastattelujen 
lisäksi dokumentti koko prosessista. 

– Dokumentin teko on kiehtovaa ja 
kiinnostavaa. Sitä voi käyttää mm. kan-
sainvälisissä tutkijatapaamisissa tai saa-
da se valtakunnalliseen levitykseen ja 
arkistoaineistoksi tuleville tutkijoille. 
Pidämme Tiinan kanssa molemmat vi-
sualisoinnista ja tuli mieleen kokeil-
la videota, muun muassa kansatieteel-
listen kuvausten tekijöitä ja taiteilijoita 
tunteva Jarmo Rinne kertoo.

Ensi vuoden alkuun mennessä val-
mistuvalle tutkimukselle tekijät tahtoi-
sivat myös jatkoa. 

– Jos jatkorahoitusta saamme, ra-
kennamme pitempää ja kansainvälis-
tä hanketta, jossa ruoditaan kunnian-
himoisemmin kansalaisaktivismin eri 
muotoja, mitä se on, keitä siinä toimii, 

miksi ja keitä he edustavat, Rinne sanoo.
Tiina Rättilä työskentelee tutki-

jana ja tuntiopettajana Tampereen yli-
opiston Johtamiskorkeakoulussa, Tam-
pereen kasvatti ja tutkija Rinne nyt 
myös Helsingin yliopistossa lehtorina ja 
tutkimassa kuten aiemmin Jyväskylän 
ja Lapin yliopistoissa.

Yhteisöt ovat muuttuneet
Kolmen pojan pyöräilevä isä Jarmo Rin-
ne Tampereen Hervannasta on alun pe-
rin hämeenkyröläinen, jonka lapsuudessa 
kokoontuivat ompeluseuran tai vapaa-
palokunnan avaran katon alle niin naiset 
kuin sahtimiehet, lapsetkin siinä sivussa. 

Nyt eletään tämän yhteisöllisyyden 
jälkeistä aikaa, eikä Rinnekään tunne enää 
kotikulmiltaan puoliakaan asukkaista.

– Tarkoitus on kattaa Suomea pää-
kaupunkiseudulta, Tampereen alueelta, 
Itä-Suomesta, Oulusta ja Kainuusta se-
kä Lapista. Apuna on lehtien arkistoja ja 
erityyppisiä kansalaistoiminnan muo-
toja. Kymmenen kohdetta käydään lä-
pi tarkemmin. Tuloksena on näin kirjo, 
jossa on muutakin kuin kaavoitusasiaa 
eikä vain päättäjien ja viranhaltijoiden 
vastustamista. 

Sekaan mahtunee myös palveluja 

vaativia ja niitä kehittäviä tahoja vaik-
kapa vanhustenhuollon kolmannelta 
sektorilta.

Yksi kansainvälisistä Rinteen ja Rät-
tilän tutkijaikoneista on australialainen 
demokratian ja edustamisen teoriaa kä-
sitellyt Michael Saward.

– Asukasaktiiveja on tärkeää tutkia, 
Rinne sanoo. 

– 1900-luvun lopulla tapahtui kään-
ne. Politiikan teoreetikot halusivat aja-
tella, että kansalaiset on saatava entis-
tä voimakkaammin mukaan. Käytiin 
keskustelua yhteisön suunnasta. Meil-
läkin Vanhasen hallituksen aikana tuli 
esiin kansalaisvaikuttaminen, jotta näh-
täisiin miten kansalaisten ääni on kuu-
lunut ja mitä julkisen hallinnon insti-
tuutiot ovat tehneet sen kuulumisen 
puolesta, Rinne jatkaa. 

Hankkeen tunnettuus  
kuitenkin on vähäistä. 
- Harva tietää, että Tampereellakin on 

Asukasaktiivien tutkijat  

PITÄVÄT BLOGIA,  
SUKELTAVAT SOMEEN 
JA VIDEOIVAT 
Yhteiskuntatieteiden tohtori Jarmo Rinne tavoittelee yhdessä 
yhteiskuntatieteiden tohtori Tiina Rättilän kanssa tutkimuksella  
uutta tietoa siitä, keitä ja mitä asukasaktiivit edustavat kunnassa, 
mitä kansalaisvaikuttaminen on - ja millaisia aktiivit ovat toimijoina. 

teksti | Marjatta  Pöllänen  kuva | Merja Ojala

Jarmo Rinne (kuvassa) ja Tii-
na Rättilä saivat Kunnallisalan 
kehittämissäätiöltä joulukuus-
sa kumpikin 20 000 euroa tut-
kimukseen siitä, keitä ja mitä 
asukasaktiivit edustavat kun-
nassa. Tutkijoita kiinnostavat 
video ja sosiaalinen media tut-
kimusdokumentaatiossa.
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toiminut kuntademokratian kehittämis-
yksikkö jo kymmenen vuotta. Sillä on 
muutama työntekijä ja verkossa toimi-
va Valma, valmistelufoorumi, jossa asu-
kas voi kertoa mielipiteensä esimerkiksi 
koulun kehittämisestä, terveydenhuol-
lon päivystyksen järjestämisestä, kult-
tuuripalveluista jne. jo ennen kuin val-
tuustossa on lyöty päätökset lukkoon.

Some tuskin pelastus
– Sosiaalinen media on kätevä työka-
lu verkostoitumiseen. Se on ollut yksi 
poliittisen aktivismin tutkimusaiheeni, 
Jarmo Rinne kertoo.

Rinne ei pidä somea maailman pe-
lastuksena, vaan välineenä muiden jou-
kossa. Jo 1940-luvulla hehkutettiin de-
mokratiaa edistävää välinettä nimeltä 
radio, jonka ansiosta päättäjät joutuvat 
kuuntelemaan kansaa. 

Se on saanut uusia seuraajia, kan-
sanvallan työkaluja, 1960-luvulla televi-
sion ja 1990-luvulla internetin.

– Kaikki nämä ovat hyviä välineitä, 
mutta esimerkiksi kansainvälisissäkin yh-
teyksissä on tärkeää tavata myös henkilö-
kohtaisesti ja tietää mitä toisille kuuluu.

Voivatko kunnat hyötyä nykyistä ak-
tiivisemmasta sosiaalisen median käyt-
tämisestä?

– Valma on hyvä esimerkki, jossa 
kuntalainen pääsee vaikuttamaan en-
nen päätöksiä Skottitutkija Anne McIn-
tosh on puhunut 3E-osallistumisesta eli 
”enable, engage ja empowerista”, johon 
Valmakin voisi parhaimmillaan taipua ja 
jossa viranhaltijoiden ja päättäjien kans-
sa ei keskustele hallintoalamainen vaan 
kansalainen. Keskinäinen kunnioitus 
nostaa keskustelun tasoa, Rinne vastaa.

Kunnan valitusmekanismit ovat 
Rinteen mielestä ”järkyttävän hitaita”. 
Kaksi vuotta on Facebookissa ikuisuus, 
hallinnossa arkea, kun valitusajat ovat 
pitkiä ja käsittelyajat vielä pitempiä. 

Kauppias hoitaa homman nopeas-
ti, jos asiakas on löytänyt hyllyiltä mätiä 

kurkkuja, mutta kunta valmistelee, kuun-
telee ja taas palauttaa käsittelyyn. Vaikka 
katuja voi nopeastikin hiekoittaa, raken-
teellisiin muutoksiin menee pitkä aika.

Kunnanjohtajan haastattelutunnit 
eivät nekään olisi ongelmattomia. Kun 
viranhaltija ottaa kantaa, kunnanhalli-
tus voi pitää tätä omavaltaisuutena.

Turun seudulla on ollut kansalais-
paneelikokeilu. Siinä on selvitetty, mitä 
mieltä ollaan, sitten keskusteltu päättä-
jien kanssa ja katsottu, ovatko mielipi-
teet muuttuneet. Järvenpää kierrättää 
hyvää ympäristöteoilla tai tuomalla vir-
kistystä lasten päiväkoteihin ja vanhus-
ten palvelutaloihin.

Kolmas sektori otetaan yhä vakavam-
min - eikä pelkästään säästösyistä. Vapaa-
ehtoistyötä harrastetaan entistä enem-
män ja siitä uutisoidaan näkyvästi. ∙

➨ tutkimusta rahoittaa KAKS.
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teksti | Pirjo Tuusa  kuva | iStockphoto

Aluekehittämisen perustaksi tuli-
si tutkija Olli Lehtosen mieles-
tä valita nykyistä rohkeammin 

alueen omat ominaisuudet, joista tutki-
mukset tarjoavat runsaasti tietoa.

Uutta paikkatietoa voidaan hyö-
dyntää elinkeinopolitiikassa. Väestö-
ruutupohjaiset kartat välittävät tietoa 
tarkemmin kuin vanhat hallintorajoihin 
pohjautuvat jaot. 

Olli Lehtonen on kehittänyt uuden 
paikkaperustaisen aluekehittämisindek-
sin, joka ”kuvaa paikallistalouden reuna-
ehtoja ja tarjoaa lähtökohdan uudenlaisel-

le kehittämistyölle työpaikkakehityksen 
turvaamiseksi koko Suomessa.”

Vihreitä ja punaisia ruutuja
Indeksin korkeimmat lukemat saavat 
punaiset alueet, joilla on eniten kehitys-
haittoja ja eniten sijaintihaittoja. Vih-
reimpiä ovat alueet, joilla on vähiten ke-
hitys- ja sijaintihaittoja. 

Kehityshaittoja voivat olla yksipuo-
linen elinkeinorakenne, pitkään jatku-
nut muuttotappio ja keskittymisetujen 
puute. Ne eivät korjaannu, vaikka alu-
een keskus alkaisi kukoistaa.

Tutkija kannattaa paikkaperustaista aluekehittämistä:

Tarvitaan erilaistavaa  
elinkeinopolitiikkaa
Enemmän paikkaperustaista ajattelua, toivoo tutkija Olli Lehtonen.
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On oleellista, ettei toisia alueita pyritä  
matkimaan, vaan lähdetään liikkeelle kunnan, 
seudun tai alueen omista vahvuuksista ja 
omista, tutkituista olosuhteista.
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- Nyt tuetaan suurten keskusten 
kilpailukykyä, mutta vahvat kes-
kukset eivät kuitenkaan  säteile 

ympäristöönsä kovin laajalle.

➨ tutkimusta on rahoittanut KAKS.

Vihreille alueille, kasvuympäristöille, 
yhteistä oli työllisten keskittyminen, elin-
keinorakenteen monipuolisuus ja väestö-
rakenteen elinvoimaisuus. Toissijaisesti 
kehitykseen olivat yhteydessä luonnonre-
surssit sekä korkeakoulutettujen keskitty-
minen ja työttömyysaste.

Kasvualueita pitää kehittää, mutta hu-
naja ei kuitenkaan tihku niistä kovin laajalle 
ympäristöön. Kartta näyttää alueet, joilta on 
mahdollista käydä töissä keskuksissa.  Ulko-
puolella on tultava toimeen muin keinoin.

- Nyt tuetaan suurten keskusten kilpai-
lukykyä, mutta vahvat keskukset eivät kui-
tenkaan  säteile ympäristöönsä kovin laa-
jalle. Tämän vuoksi vaikeassa asemassa 
olevien alueiden pitää panostaa paikalli-
seen kehittämiseen, Lehtonen toteaa.

Liikkeelle omista  
vahvuuksista
Olli Lehtosen mukaan on oleellista, ettei 
toisia alueita pyritä matkimaan, vaan läh-
detään liikkeelle kunnan, seudun tai alu-
een omista vahvuuksista ja omista, tutki-
tuista olosuhteista.

- Paikallisesta kehittämisestä on hy-
viä esimerkkejä kuten Pohjois-Karjalassa 
Nurmes ja Lieksa. Nurmeksessa on suun-
nitteilla biohiiltämö ja Lieksassa bioöljyja-
lostamo, jotka molemmat perustuvat met-
sävaroihin ja - osaamiseen. 

Kehittämisessä ei ole merkitystä vanhal-
la kaupunki-maaseutu-jaolla. Uusi paikka-
tieto kertoo kehitysedellytyksistä tarkemmin 
esimerkiksi neliökilometrin tai kymmenen 
neliökilometrin suuruisin ruuduin. 

- Paikkaperustainen indeksi on avaus 
uuteen lähestymistapaan. Siinä annetaan 
työkaluja alueiden erilaisuuden ymmärtä-
miseen ja toiminnan erilaistumiseen, Leh-
tonen sanoo.

Indeksin avulla nähdään ne alueet, jot-
ka tarvitsisivat erityistä tukea paikallisen 
kehityksen kääntämiseksi. Jos alueiden vä-
lisiä eroja halutaan Suomessa tasata, tulisi 
keskustella paikallisen kehityksen tukemi-
sesta kartan punertavilla alueilla.

Askel eteenpäin  
aluepolitiikassa
Aluekehittämisessä tarvitaan Olli Lehtosen 
mukaan ajattelutavan muutos. 

Aluepolitiikka on viime vuosina perus-
tunut aluekeskusten oletettuun säteilyyn ja 
innovaatiopolitiikkaan, mutta rinnalle tar-
vitaan monipuolisempaa näkemystä.  

Perustana voisi olla erilaistava eli pai-
kalliset ominaisuudet huomioiva ja sijain-
titietoa hyödyntävä ajattelutapa. Suun-
nittelussa voitaisiin hyödyntää useita 
tietolähteitä yhdistävää paikkatietoa aluei-
den erilaisista kehitystarpeista.

Tutkimus ”Kuntien työpaikkakehityk-
seen vaikuttavat tekijät” on tehty Lukessa 
eli Luonnonvarakeskuksessa.  Luke aloitti 
toimintansa 1. tammikuuta 2015, jolloin sii-
hen yhdistyivät Metla eli  Metsäntutkimus-
laitos, MTT eli Maa- ja elintarviketalouden 
tutkimuskeskus ja RKTL eli Riista- ja kala-
talouden tutkimuslaitos. Lukessa työsken-
telee noin 1 700 henkeä.∙

Yllä näkyvän paikkaperustaisen  
aluekehittämisen  kartan löydät  

tämän kuvakkeen takaa tai osoitteesta:  
mapserver.mtt.fi/geoserver/www/ppindex.html

Lataa tästä:
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➨  tutkimusta on tukenut KAKS.
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Elinkeinorakenteen 
monipuolisuus tärkeää

Nurmes on keskisuurten yritysten  
kaupunki, jossa työpaikkaoma-
varaisuus on 104 prosenttia. 

teksti | Pirjo Tuusa  kuva | Lehtikuva

-K
aupungin voimana on elinkeinorakenteen 
monipuolisuus, Nurmeksen kaupungin-
johtaja, MMM, KTT Asko Saatsi toteaa.

Itärajalla sijaitseva 8 200 asukkaan 
kaupunki elää monesta työalasta. Noin 3 000 työ-
paikan joukossa on useita keskisuuria suomalaisia 
perheyrityksiä, joissa kussakin on kymmeniä työ-
paikkoja. 

Kaupungin 15 suurimmasta yhteisöveron mak-
sajasta viisi on metsäalan yrityksiä: Vapon saha, 
Euroopan suurin puupylväiden valmistaja Iivari 
Mononen Oy, metsäkoneyritykset Motoajo Oy ja  
S.Kuittinen Oy sekä Karjalan Metsä ja Energia. 

Metalliyrityksiä on seitsemän ja niillä yhtei-
nen Metallinyrkki-verkosto, jossa vaihdetaan in-
formaatiota.

Leipomoala työllistää yllättävän monta ihmis-
tä: Porokylän leipomossa ja Pielispakarissa on yh-
teensä 150 työntekijää. Kaupungissa on myös kak-
si kalanjalostusyritystä ja lihanleikkaamo. Nurmes 
on myös maidontuotantopitäjä. 

Biohiiltämö avaa uuden  
yritysalueen
Kaupungin uusin viritys on biohiiltämö. Se raken-
tuu bioteollisuudelle kaavoitetulle uudelle alueel-
le, jossa kunnallistekniikka on jo valmiina. 

Biohiiltämöllä on kolme tuotetta: puuhiili, jota 
käytetään kivihiilen ohessa voimaloissa, puuöljy, jota 
voidaan käyttää lämmityksessä öljyn kanssa ja etik-
kahappo, joka on kemianteollisuuden raaka-aine.

Asko Saatsi on johtanut Nurmesta lähes kolme 
vuotta. Sitä ennen rajan kaupunkia luotsasi 39 vuo-
den ajan onnistuneesti Pertti Vainionpää, kau-
punkineuvos. 

Saatsi työskenteli aiemmin Iisalmen teolli-
suuskylän ja Pielisen Karjalan Kehittämiskeskuk-
sen johtajana. Hän on väitellyt yritysklusterien ja 
seutujen menestystekijöistä Vaasan yliopistossa, 
pääaineenaan organisaatiot ja johtaminen.

- Tutkimus kertoo, että kannattaa pyrkiä yri-
tysryppäisiin. Työntekijätkin arvostavat aluetta, 
jolla on mahdollisuus vaihtaa työpaikkaa yhdestä 
yrityksestä toiseen saman alan toimijaan. 

Useamman yrityksen alueella tuotanto pysyy 
tehokkaana. Kone- ja laiteinvestoinnit eivät lisää 
työpaikkoja, mutta tehostavat tuotantoa, Saatsi sa-
noo.

Kunnan ei Saatsin mielestä kannata etsiytyä ai-
van uudelle ja oudolle alalle, jos kivijalkateollisuus 
tai vahva maatalous vähenee. 

- Pienten paikkakuntien ei kannata aloittaa 
nollapisteestä, vaan panostaa johonkin, josta on jo 
pohjaa ja tietämystä, hän arvioi.

Nurmeksen kaupunginjohtaja Asko Saatsi:

Vapon saha 2011, Nurmes

Sivarikeskus ilmoitus 210 70.indd   1 5.2.2015   9:16:09
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➨ tutkimusta rahoittaa KAKS.

Asiakas on liukas sisilisko
Nurmeksessa metsä ja maatalous ovat olleet vah-
voja aloja. Tuotteiden ostajina ovat kotimaiset ku-
luttajat ja yritykset. 

- Meidän yritystemme menestys on suomalai-
sista kiinni. Nyt suomalaisten ostovoima on hei-
kentynyt ja teollisuuden korvaus- ja uusinves-
toinnit ovat vähentyneet. On huolestuttavaa, että 
meillä on vähän omia tuotteitaan suoraan ulko-
maille vieviä yrityksiä, Asko Saatsi toteaa.

Näkymiä heikentää kuluttajien häilyvyys. Ku-
luttaja ei enää osta uskollisesti samaa tuotetta tai 
palvelua vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen - ei 
edes kotimaisuuden perusteella.

- Asiakkaat ovat nykyisin liukkaita sisiliskoja ja 
esimerkiksi verkkokaupan tulevaisuus on hämärän 
peitossa, Saatsi sanoo.

Seutukaupungissa pitää ajatella itse
Miten tästä eteenpäin? Nurmeksessa on pohditta-
va sitä paikallisesti. 

- Sama koskee muitakin 34:ää seutukaupunkia 
kuten Lieksaa, Iisalmea, Varkautta ja Kiteetä. Kes-
kuskaupungin kuten meillä Joensuun kasvupuls-
si ei säteile Nurmekseen asti, vaan joudumme itse 
kehittämään ja kehittymään. 

Keskuskaupungin vaikutus näkyy Saatsin mu-
kaan noin 60 kilometrin päähän. Sieltä vielä voi 
käydä päivittäin töissä. Pohjois-Karjalan kaltaisel-
la alueella työmatkat taittuvat tietysti yksityisau-
tolla. Bussi- ja junaliikenne ovat työmatkamieles-
sä pelistä pois.

Jos työpaikat ja palvelut pysyvät, asukkaatkin 
pysyvät ja muuttajia ilmaantuu. Kaikki eivät halua 
pakkautua Suomen 9 – 12 suurimpaan kaupunkiin.

- Väljää asumista arvostetaan. Moni nuori per-
he haluaa asua maaseudulla ja pitää hevosia ja koi-
ria. Silloin ei voi periaatteen vuoksi vastustaa yksi-
tyisautoilua, Saatsi toteaa.∙

Sairaanhoitajat ovat korkeasti koulutettuja hoitotyön ammattilaisia, 
joilla on hyvä käsitys siitä, mikä on potilaalle parasta. Tämän 
ammattiryhmän asiantuntemusta tarvitaan hoitotyötä koskevassa 
päätöksenteossa. Sairaanhoitajaliiton tehtävänä on huolehtia, että 
päättäjillä on riittävästi tietoa hoitotyön arjesta ja ajankohtaisista 
kysymyksistä.

Pysy ajan tasalla ja tilaa sähköpostiisi 
Sairaanhoitajaliiton noin neljä kertaa  
vuodessa ilmestyvä katsaus Ajankohtaispiikki:  
www.sairaanhoitajat.fi/piikki

Huomisen hyvästä hoidosta 
päätetään tänään

www.sairaanhoitajat.fi         www.facebook.com/sairaanhoitajaliitto         www.twitter.com/sairaanhoitajat

Suomen Sairaanhoitajaliitto ry:n tehtävä on kehittää hoitotyötä, antaa ammatillista tukea ja  
edistää sairaanhoitajien asemaa asiantuntijoina. Meihin kuuluu lähes 50 000 hoitotyön ammattilaista. 
Joukossamme on sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, kätilöitä ja ensihoitajia (AMK).

Sairaanhoitajaliiton 
tavoitteet Suomen 
hallitusohjelmaan 

löytyvät 
sairaanhoitajat.fi/

vaalit

Pienten paikkakuntien ei kannata aloittaa nolla- 
pisteestä, vaan panostaa johonkin, josta on jo  
pohjaa ja tietämystä, Asko Saatsi arvioi.
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Jukka Parkkinen 
kirjailija

Kadut ja kuntaliitokset

KOLUMNI

KUNTALIITOKSILLA ON OLLUT suuria vaikutuksia niin kunnille itselleen  
kuin kuntalaisillekin. Yksi keskeinen ja suurta remonttia aiheuttanut uudelleen-
järjestely koskee osoitteistoa. Monilla yhteen liitetyillä kunnilla on samannimisiä 
katuja. Ne pitää siis vaihtaa, jotta osoite saadaan yksilöityä. 

Laki ei edellytä kuntaliitoksissa osoitteiden muutosta. Kunnassa voisi olla  
useita samannimisiä katuja, kuten esimerkiksi Rantatie Kouvolassa, Kuusankoskella, 
Anjalankoskella, Elimäellä, Jaalassa ja Iitissä. Kun kunnat liitettiin Kouvolaan vuoden 
2009 alussa, ryhdyttiin nimiremppaan.

Valintoina nimien muutoksissa ja vanhan nimen voimaan jättämisessä olivat 
mm. kadun varrella olevien yritysten ja asukkaiden määrä. Haluttiin toimia  
”pienimmän riesan periaatteella”. Riesaa olisi ollut vähiten, jos ei olisi tehty mitään.

Tuntuu kuin kuntaliitoksissa häivytettäisiin entiset itsenäiset kunnat kokonaan 
näkyvistä. Kadunnimien muutosten perusteina käytettiin turvallisuutta ja talou- 
dellisuutta. Ambulanssin, taksin ja jakeluauton pitää löytää oikea osoite. Mutta  
jos osoitteena on Rantatie Iitti, tuskin ambulanssi olisi lähtenyt Elimäen Rantatielle 
tai osuuskaupan auto samannimiselle kadulle Anjalankoskelle.

Tämä osoitteiston muutostyö on ollut täysin perusteeton. Jos osoitteet ovat 
toimineet itsenäisten kuntien aikana tähänkin asti, minne osaaminen olisi kadon-
nut kuntaliitosten myötä? Eivät hallinnolliset muutokset sentään tee iittiläistä iden-
titeettiä kouvolalaiseksi. Tuskin nilsiäläinenkään kokee olevansa kuopiolainen tai 
varpaisjärveläinen lapinlahtelainen, vaikka ”Varpaisjärvi on taajama Lapinlahdel-
la”. Tämä katujen osoitteiden muutos on ollut hämärtämässä ihmisten maantieteen 
hahmottamista. Jos sanoo olevansa Kuopiosta ja asuvansa laskettelurinteen lähellä, 
ei ehkä ensimmäiseksi tule mieleen Nilsiän Tahkovuori, vaan pikemminkin Puijo.

Tehtyä ei saa tekemättömäksi. Navigaattorit ovat olleet uusista osoitteista  
ihmeissään, kansalaisten täytyy pitää mukanaan listaa kuntaliitoksista ja arvailla, 
ovatko laitteiden tiedot päivitetty ajan tasalle. Ettei aja Kuusankosken Valtakadulle, 
kun on matkalla Kouvolan entiselle Valtakadulle. Vaikka Kouvolaahan se  
Kuusankoskin on.

Sairaanhoitajat ovat korkeasti koulutettuja hoitotyön ammattilaisia, 
joilla on hyvä käsitys siitä, mikä on potilaalle parasta. Tämän 
ammattiryhmän asiantuntemusta tarvitaan hoitotyötä koskevassa 
päätöksenteossa. Sairaanhoitajaliiton tehtävänä on huolehtia, että 
päättäjillä on riittävästi tietoa hoitotyön arjesta ja ajankohtaisista 
kysymyksistä.

Pysy ajan tasalla ja tilaa sähköpostiisi 
Sairaanhoitajaliiton noin neljä kertaa  
vuodessa ilmestyvä katsaus Ajankohtaispiikki:  
www.sairaanhoitajat.fi/piikki

Huomisen hyvästä hoidosta 
päätetään tänään

www.sairaanhoitajat.fi         www.facebook.com/sairaanhoitajaliitto         www.twitter.com/sairaanhoitajat

Suomen Sairaanhoitajaliitto ry:n tehtävä on kehittää hoitotyötä, antaa ammatillista tukea ja  
edistää sairaanhoitajien asemaa asiantuntijoina. Meihin kuuluu lähes 50 000 hoitotyön ammattilaista. 
Joukossamme on sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, kätilöitä ja ensihoitajia (AMK).

Sairaanhoitajaliiton 
tavoitteet Suomen 
hallitusohjelmaan 

löytyvät 
sairaanhoitajat.fi/

vaalit
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S
osiaali- ja terveydenhuollon 
kustannukset vaihtelevat Suo-
messa suuresti alueittain ja 
kunnittain. Kustannuserot joh-
tuvat tutkijoiden mukaan erois-

ta tarjotuissa palveluissa ja erilaisista 
tuotantorakenteista, eivät niinkään sai-
rastavuudesta tai ikärakenteesta.

- Sote-palveluista löytyy paljon 
säästöpotentiaalia, jos hyväksytään, että 
voidaan ja saadaan säästää. Silloin läh-
detään hakemaan parhaita käytänteitä 
ja sovelletaan niitä paikallisesti, profes-
sori Teemu Malmi  tiivistää.

Säästäminen ja ihmisten yhdenver-
taisuus edellyttävät, että ”harmonisoi-
daan lääketieteellistä päätöksentekoa: 
ketä hoidetaan ja kuinka paljon”.  Ta-
loustieteilijä Malmi ei puutu harmo-
nisoinnin käytäntöön, joka on lääkäri-
en asia. Nykyisin palveluissa on ”julmia 
eroja”, vaikka jo yli sataan sairauteen on 
laadittu yhteinen Käypä hoito -suositus.

Keskitystä ja hajautusta
Hoitoketjut ja tietojärjestelmä pitää 
saada toimimaan. Osaoptimointia on 
vähennettävä. On myös päätettävä, mit-
kä sote-palvelut ovat keskitettyjä, mitkä 
taas hajautettuja.

Innostavia esimerkkejä, hyviä käy-
tänteitä löytyy Malmin mukaan paljon.  
Eksotessa yhdistettiin mielenterve-
ys- ja päihdetyö samaan organisatioon, 
kun psykiatria oli aiemmin terveyden-
huollon ja päihdetyö sosiaalitoimen 
alaa.  HUS -sairaaloiden kesken sovit-
tiin työnjaosta. 

- HUS on tehokas: kaikki sairaalat 
eivät tee kaikkea, vaan esimerkiksi Mei-
lahden, Jorvin ja Peijaksen sairaaloiden 
välillä on sovittu erikoissairaanhoidon 
työnjaosta pääkaupunkiseudulla, Mal-
mi toteaa.

Varsinkin pienemmissä sairaalois-
sa on julkilausumatta voimassa nor-
maali käytäntö: sitä tehdään, mitä osa-

taan. Kerrotaan anekdoottia lääkäristä, 
joka osasi leikata polvia erinomaisesti.  
Rutiinia oli ja niinpä tämän pienen sai-
raanhoitopiirin alueella polvia leikat-
tiin ainakin kaksinverroin keskimääräi-
seen verrattuna.

Potilaiden ja veronmaksajien kan-
nalta tällainen työnjako ei ole paras 
mahdollinen.

- Eroja voidaan vähentää, jos käy-
täntöihin puututaan. Jonkun johdossa 
pitäisi ohjata toimintaa. Onko niin, ettei 
tahtoa puuttua asioihin ole, vai eikö ole 
voimaa puuttua, Teemu Malmi kysyy.  
Lääkärien ulosmarsseja voidaan pelätä.

Katto menoille
Tutkimusraportin keskeinen kysymys 
on, miten palvelujärjestelmää voidaan 
ohjata.  Malmi ottaisi avuksi tavoiteoh-
jauksen. Annetaan sitova rahallinen ta-
voite, jota ei voi ylittää. Jos päästään ali, 
hyöty jää organisaatiolle itselleen.

”Sotesta löytyy 1,8 – 2,6 mrd euron verran säästöpotentiaalia”

PARHAAT 
KÄYTÄNNÖT  
SOVELLETTAVA  
OMIIN OLOIHIN

teksti | Pirjo Tuusa   kuvat | iStockphoto

Sote-rahoitukselle asetetaan katto. Tutustutaan 
parhaisiin käytäntöihin ja sovelletaan ne omiin 
oloihin. Näin säästetään jopa pari miljardia euroa.  
Neuvot antaa sote-palveluiden ja niiden kustan-
nusten alueellisia eroja tutkinut professori Teemu 
Malmi työryhmineen.
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- Asetetaan katto rahalle, mikä on 
käytössä. Silloin toimintaa kannattaa 
kehittää, hän esittää.

Valtion tuet pitäisi Malmin mieles-
tä kytkeä kiinni tehokkuusvaateeseen. 
Valtio maksaa kunnille sote-alan valti-
onapuja noin 6 miljardia euroa vuodes-
sa, joka kattanee 25 prosenttia kuntien 
järjestämien palveluiden kustannuk-
sista. Toiminnan tehokkuuden pitäisi 
tutkijoiden mielestä osittain vaikuttaa 
avun suuruuteen.

Sote-maksu tulisi tutkijoiden mu-
kaan muodostaa kaksiosaiseksi.  Perus-
maksun lisäksi tulisi kerätä lisämaksu 
tuottamisvastuussa olevan kuntayhty-
män aluetta varten, jos alue haluaa kes-
kimääräistä paremman palvelutason.  
Maantieteestä johtuvia kustannuksia 
voidaan ja tulisi ottaa huomioon.

Salla ja Rusko vertailussa
Mistä soten tehokkuus haetaan? Kes-

tääkö henkilöstö lisäpaineet? Hoitajia 
on jo poistunut alalta työn raskauden 
vuoksi.

- Tuottavuutta ei haeta henkilöstön 
selkänahasta. Ei hoitajan tarvitse juos-
ta nopeammin potilaan luota toisen luo.  
Tuottavuus syntyy automaatiosta, tek-
nologiasta, etähoidosta ja hyvästä joh-
tamisesta, Teemu Malmi sanoo.  Hyvää 
johtamista on esimerkiksi se, että työs-
tä tehdään houkuttelevaa ja palkitsevaa. 
Lisäksi tietotekniikka pitää saada pelaa-
maan. 

Tutkimukseen liittyy luettelo, jossa 
on listattu kaikki kunnat soten kalleu-
den mukaan. Ei ole yllättävää, että hal-
vimpien kärjessä ovat Muurame, Kem-
pele, Pirkkala, Kontiolahti ja Rusko ja 
kalleimpien kärkeen sijoittuvat Pelko-
senniemi, Salla, Kivijärvi, Ristijärvi ja 
Pello.

Unohtuiko tutkijoilta maantiede?  
Ehkä on helpompaa ja halvempaa jär-

jestää sote-palvelut  työssäkäyville nuo-
rille asukkaille 11 km:n päässä Turun 
torilta (Rusko) kuin itärajan pintaan 
työttömyyden vaivaamaan erämaiseen 
Sallaan?

- Kuntalista ei ole mikään kauneus-
järjestys eikä syyllisyysluettelo, mutta 
se havainnollistaa kustannuseroja, jotka 
ovat Suomessa jopa 1000 euroa/asukas.  
Ideana on, että koko kuntaskaalan pitää 
tulla alas kustannuksissa, myös nyt jo 
tehokkaimpien. Sotekustannukset eivät 
saa kasvaa nopeammin kuin bkt, profes-
sori korostaa. ∙

SOTESTA SÄÄSTÖÄ -TUTKIMUS LÖYTYY KAKSIN SIVUIL-
TA. TUTKIMUSTA ON RAHOITTANUT MYÖS YHDEKSÄN SAI-
RAANHOITOPIIRIÄ.  TEKSTISTÄ VASTAAVAT PROFESSORIT 
TEEMU AALTO JA ERKKI VAURAMO SEKÄ TUTKIJAT KTM PET-
RA KINNULA JA DI, KTM IIRIS RIIPPA.  SAMAAN KOKONAISUU-
TEEN LIITTYVÄT VIIME VUONNA JULKAISTUT TUTKIMUKSET 
SISÄLTÖÄ SOTE-UUDISTUKSEEN JA SAADAANKO SOTE-UU-
DISTUKSELLA TASALAATUA?.

Terveydenhuolto kaipaa  
hierarkioiden purkua

Terveydenhoito kaipaa tiimityötä ja hie-
rarkian purkua, Helsingin yliopiston 

tutkimus toteaa. Tulos saatiin Helsin-
gin yliopiston tutkijatohtorin Anu Kaja-
maan toteuttamassa ja Tekesin rahoit-
tamassa HETE-hankkeessa. 

Julkisen terveydenhuollon tehosta-
misessa tulisi tutkimuksen mukaan pa-
nostaa työyhteisöjen sisäiseen dyna-
miikkaan ja yhteistyöhön. Pitäisi saada 
aikaan hoitohenkilöstön yhdessä luomia 
toimintamalleja.

Tehottomuuden taustalla on usein 
heikkoa johtamista, puutteellista töiden 
organisointia sekä sisäistä hierarkiaa, jo-
ka nakertaa koko työyhteisön yhteistyö-
kykyä. Myös henkilöstön omat vaikutus-
mahdollisuudet töiden sujuvoittamiseksi 
jäävät usein ideoiden asteelle.

Kun muutoksia ohjataan selkeästi yl-
häältäpäin ja ilman tuntumaa käytännön 
arkeen, jäävät tulokset helposti puolitie-
hen.

➨  Lue lisää KAKS.fi

Säästäminen ja ihmisten 
yhdenvertaisuus edellyttävät,  
että ”harmonisoidaan 
lääketieteellistä päätöksentekoa:  
ketä hoidetaan ja kuinka paljon”.



Emilia Leinosen (s. 1987) pro 
gradu ”Henkilökohtainen bud-
jetti – systemaattinen kirjalli-

suuskatsaus kansainvälisestä tutki-
muksesta” valmistui viime vuonna. 
Sosiaalipoliittinen yhdistys palkitsi 
sen vuoden parhaana graduna.

Tutkielma käsitteli henkilökoh-
taisen budjetin käyttöä Englannis-

sa ja Hollannissa.
- Kyse on mallista, jossa asi-

akas saa tietyn rahasumman, 
jolla hän voi hankkia hoitoa 
hoivaa tai apuvälineitä. Hän voi 

valita sekä palvelun tuottajan 
että sisällön, Leinonen selvittää.

- Hollanti aloitti tämän pal-
velun ensimmäisenä 1990-luvun 

alussa, mutta väärinkäytöksien ja 
järjestelmän kalleuden vuoksi maa 
luopui siitä viime vuonna lähes ko-
konaan. Tämä näkökulma innosti 
tekemään gradun, koska aihetta ei 
oltu tutkittu.

Järjestelmä edellyttää, että 
asiakas huolehtii työnantajan vel-
vollisuuksista ja raportoinnista. 
Se sopii ihmisille, jotka pystyvät 
tekemään päätöksiä ja huolehti-
maan omista asioistaan. 

- Isoin ongelma on ollut, et-
tä vanhemmat ihmiset ovat stres-

saantuneet valtaistumisen sijaan. 
Lisäksi on ollut puutteita infor-
moimisessa ja tuen saamisessa.

- Suomessa tätä on kokeiltu ja nä-
en, että järjestelmä voisi toimia mo-
nen kohdalla, esimerkiksi liikun-

tavammaisten. Käytäntö voisi olla 
houkutteleva monille kunnille osa-

na sote-järjestelmää, sopisihan se myös 
omaishoitoon, Leinonen pohtii.

Henkilökohtaisella budjetilla voisi 
lisätä hyvinvointia muutoinkin. Autettu-
na ihminen voisi käydä vaikkapa teatte-
rissa.

Entä kuinka määritellään budjetin 
suuruus?

- Se on iso kysymys, mutta kaikel-
le on määrättävä hintalappunsa. Sum-
mat eivät voi olla isoja, ei tutkimusmais-
sakaan ollut. Esimerkiksi Englannissa 
10 000 puntaa vuodessa oli jo suuri sum-
ma.

Leinonen on jutellut asiasta vanhem-
pien ihmisten kanssa, ja he ovat olleet 
innoissaan. Heillä olisi enemmän pää-
täntävaltaa esimerkiksi siitä, milloin ko-
tihoitaja tulee. 

Emilia Leinonen kertoo, että hän voi-
si jatkaa tutkijan tiellä.

- Koska se vaan on niin mielenkiin-
toista! Asiat kiinnostavat, saa tehdä 
omaa työtänsä ja ainakin meillä Jyväs-
kylässä yhteiskuntatieteiden ja filosofian 
laitoksen työyhteisö on mukava.

Leinonen on hakeutumassa tohtori-
koulutukseen. Uusi innostuksen aihe on 
ikääntyneiden perhehoito.

- Kyse on uudenlaisesta tavasta jär-
jestää palveluita, eikä sitä ole juuri tut-
kittu.

Nuori tutkija suhtautuu tulevaisuu-
teen luottavaisesti, vaikka tietääkin, että 
apurahojen metsästäminen on jatkuvaa, 
ja työt ovat pätkätöitä.

- Mutta eihän tänä aikana mikään ole 
varmaa millään alalla. ∙

➨ KAKS palkitsi gradun juhlassaan.

TÄTÄ TUTKIN

Emilia Leinonen oli tuskin ehtinyt palauttaa gradunsa, kun hän jo mietti, mitä aihetta tutkisi seuraavaksi. 

TUTKIJAN URA KIINNOSTAA
Palkitun gradun tekijä Emilia Leinonen:

teksti | Anna-Mari Tyyrilä  kuvat | Merja Ojala ja iStockphoto
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Executive MBA in Public Management rakentaa valmiuksia 
jatkuvasti oppivan ja uusiutuvan organisaation toiminnan 
johtamiseen. 80 opintopisteen laajuinen koulutus koostuu 
koulutus ryhmän yhteisistä opinnoista sekä yksilöllisesti jousta-
vista valinnaisista opinnoista. Koulutuksen osasuorituksiksi 
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Näin ajattelemme sote-palveluista

torjuu ajatuksen 
yksityisten pal-
velutuottajien 
aseman paran-

tamisesta osana 
sote-ratkaisua. 
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Tutkimuksen KAKSille toteutti TNS Gallup Oy.

sanoo, että on  
samantekevää,  

miten  
sote-palvelut  
järjestetään,  

kunhan  
hoitoon pääsee.

katsoo, että  
asiakkaan tulisi  

voida valita  
yhteiskunnan  

maksamia tai osaksi  
maksamia terveys- ja  

hyvinvointi- 
palveluita  

vapaammin.

haluaa, että  
päävastuu sote- 

palveluiden  
tuottamisesta pysyy 

kunnilla ja kunta- 
yhtymillä.

79% 76% 56% 54% 52% 33%
vastustaa ajatusta 

kuntapalvelujen  
ulkoistamisesta  

yksityisten yritysten  
ja kolmannen  

sektorin  
hoidettavaksi.

kannattaa  
yksityisille sote- 

palveluiden tuottajille 
tasavertaista  

kilpailuasetelmaa  
julkisten palvelu- 
tuottajien kanssa. 
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Asian esittäjällä  
usein suurempi merkitys 
kuin asiasisällöllä

”
Liian moni hyvä hanke kaatuu siihen, et-
tä asiaa esittää ”väärä” taho. Turhan usein 
sorrutaan siihen, että oma oikeassa olemi-

nen on tärkeämpää kuin se, että aidosti kuunnel-
taisi, mitä toisella on sanottavana. 

Esimerkkejä löytyy varmasti jokaisen läheltä: 
alainen heittää ilmaan loistokehittämisehdotuk-
sen, mutta johdolle se ei kelpaa ennen kuin ko-
kevat sen itse keksineensä; saman poliittisen ryh-
män sisällä aiemmin erimielinen taho esittääkin 
fiksun kannan, voiko sitä kannattaa leimautumat-
ta pysyvästi; oppositio vastustaa hallituksen esi-
tyksiä ja hallitus opposition – välillä vain muodon 
vuoksi, vaikka esitys olisikin ihan kelpo. Esittäjäl-
lä on suurempi merkitys kuin asiasisällöllä - vali-
tettavasti.”

Heli Paasio
kansanedustaja (sd.)
ei enää ehdolla huhtikuun 2015 vaaleissa


