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Pienet paukuttavat menemään. Niillä on siihen selvä syy: Olemassa-
olo. Tämä näkyy hyvin maakunta-sote -uudistuksen valmistelussa. Pie-
nimmät maakunnat ovat työssään pisimmällä. Näistä esimerkkeinä ovat 
vaikkapa Kainuu ja Keski-Pohjanmaa.

On ymmärrettävää, että maakunnat, joiden olemassaolon oikeutuk-
sesta on keskusteltu, haluavat omalla työllään osoittaa, että ne osaavat 
hoitaa tulevaisuudessakin hommansa. Hyvä niin.

Keskikokoiset maakunnat näyttävät valmisteluissaan olevan jo-
ko kärkiryhmää tai vähintään keskikastia. Eturiuhdoilla ovat molemmat 
Karjalat. Myös monet muut maakunnat ovat saaneet valmistelun hyvin 
käyntiin. 

Kiteytys: Niissä maakunnissa, joissa keskuskaupunki on suurimpana 
toimijana löytänyt rakentavan ja yhteistyöhakuisen roolin, eteneminen 
on ollut nopeinta ja sulavinta.

Valtioneuvosto on antanut poikkeuksellisen paljon liekaa kunnille ja 
maakunnille uudistuksen alkuvalmisteluissa. Tämä on näkynyt prosessis-
sa. Suurimmat maakunnat, Uusimaa, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi, ovat 
edenneet hitaimmin. Tähän saakka. Tähän on selviä syitä. 

Osa keskuskaupunkien päättäjistä haikailee vielä menneitä liitosmal-
leja. Osa taas katsoo, että asiat kaupungeissa hoituvat ihan omin voimin. 
Jotkut suurimmat kaupungit haluaisivat ikioman mallin. Osa kaataisi ko-
ko uudistuksen. On myös muita syitä. 

Mikään näistä ei ole onneksi kansanvallan ja suomalaisen palvelu-
järjestelmän kehittämiselle, sillä kaikki mallit on jo testattu eri hal-

litusten valmisteluissa. Nyt edetään viimeisellä, jäljelle jääneellä.
Vajaan vuoden kuluttua pitää olla valmista, sillä silloin rem-

miin astuvat viralliset valmisteluorganisaatiot. Niilläkään ei ole 
ylimääräistä aikaa vuoteen 2019.

Siksi tarvitaan menestyksen resepti: Vahva kuntien ja eri 
toimijoiden yhteistyö, riittävä tasapaino maakuntien kehit-
tämisen ja soten järjestämisen välillä, sekä onnistunut jär-

jestämisvastuun organisointi. Parhaassa tapauksessa 
maakuntakeskukset vahvistuvat, palveluja kyetään 

turvaamaan eri puolilla Suomea, syntyy uutta alan 
yrittäjyyttä ja kansantalous elpyy.

Kysyin vuosi sitten tällä samalla palstalla: ”Tuo-
ko Tuomas Pöysti Suomen lopulta Eurooppaan?” 

Nyt voi sanoa: Siltä näyttää. Mutta erilaiseen. 

Eri tahtista etenemistä

Kaks on  
myös  

facebookissa.

Antti Mykkänen
päätoimittaja
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AJASSA
teksti |Eeva-Liisa Hynynen / Pirjo Tuusa (Suomi Areena)  kuva | Merja Ojala

SOTE-VALINNANVAPAUS  
NOUSEE UUTEEN  
KESKUSTELUUN LOPPUSYKSYSTÄ

Sote- ja maakuntauudistuksen 
laajat lakiesityspaketit värittävät 
politiikan syksyä. Suurin osa laki- 

esityksistä lähtee lausuntokierrok-
selle elo-syyskuun taitteessa, mutta 

marraskuussa keskustellaan  
valinnanvapaudesta ensi kertaa 

uudenlaisin tulokulmin.

Syksyn poliittisiin vääntöihin 
haettiin vauhtia Porin Suomi 
Areenassa Kunnallisalan ke-

hittämissäätiön KAKSin järjestä-
mässä keskustelussa 12. heinäkuuta.

Kesäpuheet olivat maltillisia. 
Pääministeri Juha Sipilän halli-
tuksen ratkaisu siirtää sote-järjes-
tämisvastuu 18:lle maakunnalle on 
hyväksytty myös eduskunnan suu-
rimmissa oppositioryhmissä.  

- Oikea ratkaisu, sanoi KAKSin 
keskustelutilaisuudessa Sdp:n edus-
kuntaryhmän puheenjohtaja Antti 
Lindtman. 

Myös vihreiden eduskuntaryh-
män puheenjohtaja Outi Alanko- 
Kahiluoto piti maakuntamallia kel-
vollisena, mutta varoitteli valinnan-
vapauden mukanaan tuomista ris-
keistä: ei ole hyvä, jos päädytään 
tilanteeseen, jossa julkiselta puo-
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Lataa tutkimus tästä:

lelta palveluja leikataan ja yksityisiä 
palveluja käyttävät ne, joilla on sii-
hen varaa.

Päällisin puolin hallituksen rivit 
näyttäisivät olevan suorassa. Kokoo-
muksen sisällä on nielty maakunta-
malli sote-ratkaisun pohjana, vaikka 
maakuntahallinto ei ole intoa puolu-
een riveissä nostanutkaan.  

- Tällä 18 maakunnan mallilla 
mennään, se on iso askel eteenpäin, 
sanoi eduskunnan  toinen varapuhe-
mies Arto Satonen.

Kokoomuksessa vannotaan eri-
tyisesti valinnanvapauden nimiin.

- Sote-palveluiden käyttäjät pää-
sevät valitsemaan. Kaikkein vaativin 
hoito tulee kuitenkin tapahtumaan 
julkisen palvelujärjestäjän kautta, 
Satonen lupasi.

Keskustan eduskuntaryhmän pu-
heenjohtaja Antti Kaikkonen koros-
ti, etteivät sote-uudistuksen tavoittee-
na ole niinkään säästöt, vaan kulujen 
ennakoitua maltillisempi kasvu. 

Näin siis heinäkuussa. 

Elokuussa Sdp on tullut ulos jo use-
ampaan kertaan kritisoiden eri-

tyisesti sote-uudistuksen valinnan-
vapautta. Puolueen puheenjohtaja 
Antti Rinne sanoi Helsingin Sano-
mien haastattelussa 13. elokuuta, että 
jos Sdp istuu seuraavalla kaudella hal-
lituksessa, se kaataa sote-valinnan- 
vapauden. 

- Valinnanvapaus pirstaloi palve-
lut ja yhtiöittäminen romuttaa jul-
kisen terveyden- ja sosiaalihuollon. 
Kustannukset nousevat ja terveys-
erot kasvavat. Me ei hyväksytä täl-
laista, Rinne totesi.

Valinnanvapaus nousee toden-
näköisesti uudelleen keskustelun-
aiheeksi marraskuun aikana. Silloin 
lähtenee lausunnolle lakiesitys va-
linnanvapaudesta.

Juuri tähän asiaan on liitetty pal-
jon pelkoja: veroparatiisit, korruptio- 
alttius, kustannustason nousu, julki-
sen puolen sote-tuottajien jääminen 
jalkoihin, tai esimerkiksi julkisuus-
lain ulottumattomuus yhtiöihin.

Sote- ja maakuntauudistuksen 
valmistelusta vastaava valtioneuvos-
ton alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti  
on vakuuttanut, että uudistukseen 
liittyvät riskit ratkotaan parhaalla 
mahdollisella tavalla. 

Valinnanvapauteen liittyvää kri-
tiikkiä lieventänee ainakin se, että 
Pöystin mukaan parhaillaan valmis-
tellaan lainsäädäntöä, jossa julkisia 
palveluja tuottavat yhtiöt ulotettai-
siin julkisten toimintojen osalta vir-
kavastuun piiriin. 

- Niitä koskisi näiltä osin julki-
suuslaki, Pöysti sanoo.

Mutta kyseessä on paljon moni-
vivahteisempi ja suurempi kysymys 
kuin pelkästään kysymys siitä, kuka 
palvelun tuottaa. 

- Kyse on siitä, miten valinnanva-
paus liittyy koko modernin julkisen 
hallinnon ajatteluun – siis siihen, että 
palvelut ovat ihmisiä varten ja asiak- 
kaalla on oikeus valita. Esimerkiksi 
vammaisjärjestöt ovat tuoneet esil-
le sen tosiasian, että meillä on kovin 
järjestelmäkeskeinen tapa lähestyä 
asioita sen sijaan, että lähestyisimme 
asiaa palvelun tarvitsijan näkökul-
masta, Pöysti sanoo.

Tähän asti valinnanvapaudes-
ta on keskusteltu liian usein hyvä-
paha-akselilla ideologisin asentein 
suuntaan ja toiseen.

- Lähestymme sote-uudistuk-
sessa asiaa pragmaattisesti useas-
ta eri näkökulmasta. On syytä selvit-
tää, missä tilanteissa valinnanvapaus 
on toimiva ja hyvä keino - ja missä ei, 
Pöysti sanoo. 

Kyse ei ole joko-tai-asiasta. 

-On mahdollista tuottaa pal-
veluja jopa yhteistuotannon 

keinoin, julkinen ja yksityinen palve-
luntarjoaja toimivat siis yhdessä. 

Pöysti toteaa, että valinnanva-
pauslainsäädännössä paneudutaan 
tarkoin perustuslain  kysymyksiin, 
hyvän hallinnon vaatimuksiin ja pal-
veluiden kustannuksiin. 

Julkishallinnon hyvät periaatteet 
eivät siis ole kaupan, vaan Pöystin 
mukaan työn alla on lakiesitys, joka 
voisi tuoda muutosta ideologisvärit-
teiseen sote-keskusteluun.

Marraskuussa nähdään, pääs-
täänkö poliittisessa keskustelussa 
valinnanvapaudesta ulos vanhoista 
poteroista ja asetelmista. 

Kansalaiset eivät kuitenkaan 
näytä vierastavan ajatusta valinnan-
vapaudesta. 

KAKS kysyi kesän alkupuolella 
kansan näkemyksiä sote-palve-

luiden tuottamisesta sekä julkisis-
sa että yksityisissä yhtiöissä. Vastan-
neista peräti 62 prosenttia eli lähes 
kaksi kolmesta suhtautui joko myön-
teisesti tai neutraalisti siihen, että 
julkiset sote-palvelut tuotetaan jo-
ko julkisten tai yksityisten yhtiöiden 
toimesta.  

Mitään suurta onnelaa vastaajat 
eivät silti odottaneet valinnanvapau-
desta löytyvän. Moni uskoi, että kus-
tannukset nousevat kilpailutuksen 
myötä, mutta vastaavasti turhat poti-
laskäynnit vähenisivät samalla. ∙ 

Parhaillaan valmistellaan lainsäädäntöä, jossa julkisia palveluja tuottavat 
yhtiöt ulotettaisiin julkisten toimintojen osalta virkavastuun piiriin.
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Nuoret tampesterilaiset:

KANSALTA SELKEÄ  
TYÖNJAKO  
KUNNILLE JA MAAKUNNILLE

teksti | Eeva-Liisa Hynynen  

KAKS tutki:

Kansan näkemys kunnalle jäävistä tehtävistä on selkeä. 
Kolme neljästä vastanneesta – eli yli 70 prosenttia - 
katsoo, että lasten päivähoidon, nuorisotyön ja lii-

kunnan järjestäminen ovat kunnan vastuulla. 
Edelleen selkeä enemmistö (67 prosenttia) katsoo, et-

tä kunnat ylläpitävät kirjastoja, kulttuuria (61 prosenttia) 
ja kansalaisopistoja (59 prosenttia) sekä lukiokoulutusta  
(57 prosenttia).

Enemmistö jättäisi myös rakennusvalvonnan ja jäte-
huollon kuntien käsiin.

Mitäkö luovutettaisiin maakuntien tehtäväksi?
Eniten kannatusta saivat maakuntakaavoitus (61 pro-

senttia), erikoissairaanhoito (57 prosenttia) ja ammatilli-
nen koulutus (51 prosenttia).

Ammattikorkeakoulujen siirtämistä maakunnille kan-
natti vajaa puolet eli 48 prosenttia vastanneista.

Valtiolle kansalaiset eivät sen sijaan siirtäisi mitään 
kuntien nykyisistä tehtävistä.

Merkillepantavaa on, että hallitus- ja oppositiopuolu-
eiden kannattajat suhtautuvat ratkaisumalleihin varsin sa-
mansuuntaisesti. 

Vuonna 2012 toteutetussa vastaavassa tutkimuksessa 
maakuntien tilalla oli ”kuntien yhteistyö”. Tuolloin kaikki-
aan 22 tehtävästä peräti 13 oli sellaisia, joissa kuntien yh-
teistyö oli suosituin vaihtoehto. 

Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 3. – 9. ke-
säkuuta. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 035. Vastaajat 
edustavat maamme 18 – 75 vuotta täyttänyttä väestöä Ah-
venanmaata lukuun ottamatta. Tulosten virhemarginaa-
li on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suun-
taansa. ∙

Kunnallisalan kehittämis-
säätiön kesäkuussa  

TNS Gallupilla teettämässä 
tutkimuksessa kansa  

vastasi kysymyksiin  
kuntien ja maakuntien 

välisestä työnjaosta.

Lataa tutkimus tästä:
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KANSALTA SELKEÄ  
TYÖNJAKO  
KUNNILLE JA MAAKUNNILLE

KAKS tutki:

Asumisen ratkaisut 
eri elämänvaiheisiin

Kysy lisää!
Kerromme miten voit saada laadukkaan päivä- tai hoivakodin totuttua edullisemmin!
Ota yhteyttä: Jorma Koskelo, puh. 040 531 3833 tai jorma.koskelo@lapti.fi

Toimivaksi suunniteltu. Pitkäikäiseksi rakennettu. Aina vahva laatulupaus sekä 
kilpailukykyinen hinta. Siksi Lapti on rakentanut jo yli sata hoivakiinteistöä.

tutustu 
tarkemmin 
lapti.fi

• Päiväkodit • Asunnot • Hoivakodit • Yhteisölliset ratkaisut

Olemme 
mukana Kunta-

markinoilla!
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Opettaja ohjaa ja tukee, ei kaa-
da ylhäältä päin tietoa ja 
kontrolloi sen perillemenoa. 

Oppilaat viihtyvät tun-
neilla ja innostuvat ottamaan 

asioista selvää. 
Ryhmissä he perehtyvät laajoihin tee-

moihin, kuten ilmastonmuutokseen, kas-
vavaan epätasa-arvoon, globalisaatioon, 
maahanmuuton ongelmiin – siis konkreet-
tisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Utopistista, epärealistista, erheellistä?
No, ehkä tänään, mutta totta huomen-

na. 
Tekniikan tohtori Riku Ruotsalainen 

pitää uuden opetussuunnitelman määrit-
tämää suuntaa oikeana. Hän seuraa, miten 
matka kohti tavoitetta sujuu. 

Amsterdamin yliopiston organisaa-
tioteorian apulaisprofessori Ruotsalainen 

tutkii sosiaalisia prosesseja, jotka jarrut-
tavat tai edistävät avoimien oppimisympä-
ristöjen suunnittelua ja käyttöönottoa suo-
malaiskouluissa.

Elokuussa voimaan tullut opetussuunni-
telma velvoittaa jokaisen koulun tarjo-
amaan monialaisia, ilmiölähtöisiä oppi-
miskokonaisuuksia. Kun oppilaat toimivat 
luovasti ja yhteisöllisesti tiimeissä, se vai-
kuttaa myös tilaratkaisuihin.

teksti | Pirjo Silveri   
kuvat | Merja Ojala ja iStockphoto

KOULU
–mikä ja mitä se on?

Seinät kaatuvat  
kouluissa. Avoimet,  
projektityöskentelyyn 
soveltuvat tilat  
korvaavat perinteisiä 
luokkahuoneita 
ja käytäviä.

TUTKIMUSKOHTEENA UUDET OPPIMIS- 
YMPÄRISTÖT JA INTO OPPIMISEEN: 
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- Joissakin kunnissa ja kouluissa 
saattaa jo olla hyvät valmiudet oppimis-
kokonaisuuksien toteuttamiseen, toisis-
sa juuri tilakysymykset rajoittavat käyt-
töönottoa, Riku Ruotsalainen sanoo.

Rakennusten elinkaariin ja kuntien  
taloustilanteeseen liittyvien haastei-
den lisäksi opettajien muutosvastarinta 
saattaa hidastaa prosessia.

- Tämä on erityisen todennäköis-
tä yläkouluissa, joissa eri oppiaineille 
on omat tuntinsa, ja niitä pitävät kysei-
seen aineeseen erikoistuneet opetta-
jat. Muutoksen läpivientiin voi mennä 
5 – 10 vuotta, Ruotsalainen arvioi.

Organisaatiotutkijaa kiinnostaa, mi-
ten opettajakunta, oppilaat, vanhemmat 
ja koko yhteiskunta nykyään ymmärtä-
vät ja mieltävät koulun ja oppimisen.

- Kunnissa, joissa on viime aikoi-

na suunniteltu uusia koulurakennuk-
sia, uudistusta on ruvettu ajamaan tilat 
edellä. Muutosjohtamisen näkökulmas-
ta pedagoginen puoli on kuitenkin 
isompi ja vaikeampi asia. Opetusta on 
järjesteltävä toisin kuin ennen. Perintei-
sestihän yksittäiset opettajat ovat päät-
täneet ja käyttäneet valtaa siihen, mitä 
tunnilla tehdään ja millainen oppimis-
tapahtuma on.

Koulun luonne muuttuu vääjäämättä. 
Sote-uudistuksessa koulutus on 

kunnille jäävä ”iso tehtävä”, joten kuviot  
liittyvät kiinteästi toisiinsa. Tilanne pa-
kottaa yhä tarkemmin pohtimaan esi-
merkiksi koulurakennuksen roolia.

- Rakennusinvestoinnin merkitys 
kasvaa, siitä halutaan maksimaalinen 
hyöty. Monessa kunnassa ruvetaan var-
masti pohtimaan, mitä muita toimin-
toja sinne sijoittaisimme. Olisiko se sa-
mantapainen kokoontumiskeskus kuin 
oli kyläkoulu entisaikaan, Ruotsalainen 
pohtii. 

- Opettajakunnan tosin voi olla vai-
kea sopeutua, ettei koulu enää ole vain 
heidän toiminnalleen, ja etteivät he saa 
entiseen tapaan päättää ”mitä täällä mi-
nun luokassani tehdään”, hän jatkaa.

Neliöitten sitominen pelkästään 
koulukäyttöön on Ruotsalaisen mieles-
tä erittäin epätehokasta:

- Vuodessa on 190 koulupäivää, ja 
koulussa ollaan keskimäärin seitsemän 
tuntia päivässä, ei iltaisin, viikonloppui-
sin eikä kesäisin. Nopeasti laskettuna 
käyttöaste jää noin 15 prosenttiin.

Omassa tutkimuksessaan Riku Ruotsa-
lainen perehtyy uuden yläkoulun suun-
nittelu- ja toteutusprojektiin Pieksä-
mäellä. Hän on kerännyt aineistoa sekä 
arkkitehtitoimistossa että kunnan vir-
kamiesten ja opettajien keskuudessa. 

Varsinainen analyysivaihe ajoittuu 
ensi vuoteen.

- Pieksämäen tapaus on mielenkiin-
toinen. Kaupungin taitavat, innovatii-
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viset virkamiehet ovat yrittäneet kään-
tää kelkkaa. Heillä on ollut suuret visiot, 
miten rakentaa aivan uudentyyppinen 
kouluympäristö, elämänkaarikylä. Ylä-
koulun lisäksi samalla alueella sijaitsee 
päiväkoteja ja vanhusten asumiskoko-
naisuuksia. 

Eri ikäryhmät siis kohtaisivat ky-
lämäisesti koulurakennuksen ympä-
ristössä. Eri toimintojen keskittämi-
nen tehostaisi myös opettajaresurssien 
käyttöä. 

- Minusta ajatus on hieno: taloudel-
linen tehokkuus ei ole pois sisällöistä, 
vaan päinvastoin hyödyntäisi ja auttai-
si myös oppimista.

Rakentamisen piti käynnistyä tou-
kokuussa ja koulun valmistua elokuussa 
2017. Viime hetkellä päättäjät kuitenkin 
painoivat jarrua. Suunnittelu keskeytet-
tiin, hanke pantiin jäihin. 

Riku Ruotsalainen muovasi tutki-
musasetelmaansa, ja selvittää nyt, mik-
si näin kävi.

- Koulu-uudistuksessa kyse ei ole 
vain tilasta tai rakennuksesta, vaan po-
liitikkojen ja kuntalaisten pitää radikaa-
listi muuttaa käsityksiään, mikä koulu 
on ja mitä siellä tehdään. Muutos on iso, 
ja ymmärrän, jos tämä hämmentää, ai-
heuttaa epävarmuutta, jopa pelkoja.

- Suuri yleisö ajattelee herkästi, 
kuinka koulussa pitää olla kuria ja kont-
rollia. Tämä on etenkin vanhempien su-
kupolvien kanta järjestyshäiriökeskus-
teluun. 

Uusi opetussuunnitelma lähtee kui-
tenkin aivan toiseen suuntaan. Opetus-

sisältöjen pitää olla niin mielenkiin-
toisia, että oppilaat tykkäävät käydä 
koulua.

Riku Ruotsalainen tunnistaa tässä 
muutosjohtamisen haasteen.

- Miten saada kaikki ymmärtämään 
kehittämisen suunta eli miksi vapau-
teen pohjautuva oppiminen monialais-
ten kokonaisuuksien kautta on itse asi-
assa relevantti, moderni tapa toteuttaa 
koulutusta. Uskon sen olevan myös op-
pilaiden kannalta mielenkiintoinen ta-
pa.

Rehtorit ja kuntien sivistystoimenjoh-
tajat ovat avainasemassa siirryttäessä 
avoimiin oppimisympäristöihin.

- He ovat keskeiset johtajat fasilitoi-
massa prosessia, tukemassa opettajien 
kehittymistä opettajina. Myös opettaji-
en itsensä pitää pohtia, mitä uusi opet-
taminen tarkoittaa. Kun on tottunut 
tekemään tietyllä lailla, nyt täytyy kehit-
tää uusia tapoja opettaa vanhoja sisältö-
jä. Se vie työaikaa ja tietää paljon konk-
reettista työtä.

Uudenlaiseen ajatteluun siirtymi-
nen tai sopeutuminen ei ole sukupolvi-
kysymys.

- Monet vanhat opettajat ovat hur-

jan innostuneita. Samaan aikaan on pal-
jon nuoria opettajia, jotka haluaisivat 
opettaa aivan perinteisesti. Kaikissa 
ikäryhmissä on kaikenlaisia opettamis-
tyylejä, Ruotsalainen tietää.

Ammattikunta yleisesti on erittäin 
tunnollista.

- Opettajat oikeasti välittävät oppi-
laidensa oppimisesta. Silloin on riskinä, 
että haluaa ylikontrolloida ja varmistaa, 
olettehan varmasti oppineet tämän ja 
tämän. Minusta pitäisi toimia päinvas-
toin eli lisätä vapautta. Kyse on siitä, mi-
ten opettajat uskaltavat antaa oppilaille 
enemmän valtaa ja vastuuta. Ei kukaan 
meistä tykkää, jos koko ajan vahvasti 
kontrolloidaan, mitä kulloinkin teem-
me. Kun saa tehdä sellaisia juttuja, jois-
ta itse innostuu, motivaatio syntyy kuin 
luonnostaan.

Eri ikäryhmät siis kohtaisivat  
kylämäisesti koulurakennuksen 

ympäristössä. Eri toimintojen  
keskittäminen tehostaisi myös 

opettajaresurssien käyttöä. 
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Riku Ruotsalainen nostaa esiin mo-
popojat, joita herkästi mollataan: ”eihän 
ne mitään opi”.

- Sopii vain ajatella, paljonko pojat 
ovat valmiita käyttämään tunteja oppi-
akseen ymmärtämään moottorin toi-
mintaa, jotta osaavat rassata ajopelinsä. 
Kun asia on oikea, he ovat äärimmäisen 
motivoituneita. Siksi on suuri haaste 
saada koulun oppimissisällöt tarpeeksi 
kiinnostaviksi.

Digitalisaatio on päivän sana, mutta 
ei iPadien tuominen luokkaan vielä mo-
tivoi. Ratkaisevaa on, mitä laitteen sisäl-
tä löytyy.

- Ihan sama, käytetäänkö tablettia 
vai mennäänkö ulos luontoon, kunhan 
se sopii oppijoille. Eri kunnissa ja eri 
konteksteissa oppijatkin ovat erilaisia. 

Riku Ruotsalainen haluaa kääntää kat-
seita koulun uudistamisen suuntaan, 
koska näkee siinä niin monia hyötyjä.

- Joka kunnassa pitäisi laajalti poh-
tia, mitä koulu meillä tarkoittaa. Jos 
keskustelua ei vielä ole aloitettu, nyt on 
korkea aika. Eri tahojen välillä tarvitaan 
runsaasti vuoropuhelua. Toimijoilla on 
kollektiivinen vastuu, miten asioita ru-
vetaan tekemään.

Oppilaiden viihtymistä koulussa on 
syytä yrittää parantaa - Ruotsalaisen 

mielestä jopa sen uhalla, että oppimis-
tulokset hiukan heikentyvät. Hänestä on 
pitkän päälle kestämätöntä, jos opettaja-
keskeisesti saavutetaan hyvät oppimistu-
lokset, mutta oppilaat voivat huonosti.

- Nuoret täytyy saada terveinä ja hy-
vinvoivina kasvamaan aikuiseen elämään. 
He ovat kuitenkin niitä, jotka 15 – 30 vuo-
den päästä pitävät Suomea pystyssä. Tu-
levaisuudessa vanhusten määrä suhtees-
sa työssä oleviin on paljon huonompi kuin 
tällä hetkellä, joten aikamoinen taakka 
lapsillamme tulee olemaan.

- Toivon, ettei nuoria pidetä pelkäs-
tään Pisa-tutkimusten ja Suomen mai-
neen viejinä. On tärkeää, että he myös 
yksilöinä ja henkilöinä kasvavat vastuun 
ottamiseen. ∙

➨ KAKS rahoittaa tutkimusta.
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Sote- ja maakuntauudistus 
myllää julkisten palveluiden 
verkkoa. Moni kiinteistö  
joutuu tarkastelun alle. 

Ennakointi suunnitteluvaiheessa 
ehkäisee jälkipaniikkia

Oulun yliopiston tutkijat pureutuivat julkisten rakennusten käytettävyyteen

J ulkisen rakentamisen ennakoi-
vuutta tarkasteleva kaksivuotinen 
ETTA-hanke on valmistunut Ou-
lun yliopistossa. Hankkeen päätut-

kija, tekniikan tohtori Emilia Rönkkö  
sanoo, että käyttäjien ja varsinaisten 
osallisten mukaantulo varhempaan vai-
heeseen on halvempaa kuin vastaval-
mistuneen rakennuksen korjaaminen.

Hanketta rahoittivat Kunnallisalan 

kehittämissäätiö KAKS, Oulun yliopisto 
ja Sodankylän kunta, jonka terveys- eli 
hyvinvointikeskushanketta pohdittiin.

Uudisrakentamiseen keskittynyt 
hanke osoittaa, että asiakaskeskeisyys 
on tärkeää myös julkisella puolella. Yk-
sityisellä se on ollut välttämätöntä jo 
pitkään.

- Äkilliset korjausliikkeet tulevat 
kalliiksi. Uusissakin terveydenhuollon 

teksti | Marjatta Pöllänen   kuvat | Merja Ojala 
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Oulun yliopiston tutkijat pureutuivat julkisten rakennusten käytettävyyteen

tiloissa ne ovat valitetta-
van yleisiä. Jos olisi kysyt-
ty ajoissa, tarpeelliset asi-
at olisivat mukana ilman 
jälkikustannuksia, Emilia 
Rönkkö sanoo.

- Työkaluja kyllä on. 
Sodankylässä saatiin tie-
toa kolmelta työpajalta, 
hän jatkaa. 

Esimerkiksi sairaala-
suunnittelussa käytetään 
nykyään kolmiulotteisia 
virtuaalitiloja, joissa voi 
astua huoneeseen ja ha-
vaita, millaiselta se näyt-
tää. Myös hoitohenkilö-
kuntaa käytetään apuna 
ja esimerkiksi HUSin uu-
den lastensairaalan suun-
nittelussa lapsipotilaat 
vanhempineen ovat olleet 
mukana prosessissa koke-
musasiantuntijoina.

-Nyt luovutaan uskos-
ta, että tiedetään tu-

levaisuus. Sairaalara-
kentamisessa on menty 

muuntojoustavuuteen. Muut kuin kal-
liisti varustellut erikoistilat pyritään 
suunnittelemaan geneerisiksi, yleis-
muunneltaviksi. Puhutaan myös avoi-
mesta rakentamisesta, Rönkkö tiivistää.

Mitä enemmän paukkuja laitetaan 
varhaiseen huolelliseen suunnitteluun, 
sitä enemmän voidaan tuottaa arvoa ra-
halle. 

- Eräiden arvioiden mukaan tarvesel-
vitysvaiheessa lyödään lukkoon noin 60 
prosenttia hankkeen kustannuksista. En-
nakoinnin vastakohtana on panikointi.

Emilia Rönkön mukaan epävarmat 
tulevaisuudenkuvat saattavat johtaa en-
nakoinnin sijasta panikointiin sairaan-
hoitopiireissä. Uutta on rakenteilla seu-
raavien kymmenen vuoden aikana noin 

viiden miljardin euron edestä. Kunta-
liiton arvion mukaan kunnilla on myös 
yli viisi miljardia korjausvelkaa. 

Maakuntauudistuksessa syntyvät it-
sehallintoalueet voivat ostaa tai 

vuokrata vain kirsikat kakusta.
- Pahimmat tulevaisuudenkuvat 

näyttävät siltä, että kunnista tulee sote-
kiinteistöjen roskapankkeja. Siellä on 
kasoittain vanhainkoteja, kunnanvi-
rastoja, kouluja ja sairaaloita, Rönkkö 
summaa.

- Kyllähän tilanne huolestuttaval-
ta vaikuttaa. Toisaalta olen odottaval-
la kannalla siitä, mitä sote-kuvio tulee 
olemaan ja miten se vaikuttaa. Resurs-
sien hukkaamistakin pidän vakavana. 

Terveyskeskuksesta voi tulla ter-
veysasema tai -kioski sinne, missä ih-
misiä eniten liikkuu.

Vaikka edessä on isoja ongelmia, 
Emilia Rönkön mukaan on muistettava, 
miten norsu syödään: pala palalta.

- Itse olen tutkinut maaseudun taa-
jamia rakennemuutoksessa. Kolman-
nen sektorin toimijat ovat saaneet edul-
lisesti käyttöönsä tyhjentyneitä tiloja. 
Yhdessä tekeminen on parempi kuin 
yksinäinen etätyö maalla. 

Esimerkiksi vanhoissa kunnanta-
loissa voi olla hyvät tietoliikenneyhtey-
det, joista pienet yritykset voivat yhdes-
sä hyötyä. 

- Mielestäni on aina parempi, että 
ihmiset tekevät asioita yhdessä kuin yk-
sin, Rönkkö toteaa.

- Kun esitimme Sodankylän työpa-
jassa vision terveyspalveluista pyörien 
päällä, ihmiset halusivatkin mieluim-
min käydä kirkolla niitä hakemassa kuin 
pysyä yksin kodissaan.

Asiakkaan ja potilaan roolit ovat jul-
kisella puolella pohdinnassa, kun yksityi-
sellä asiakaskeskeisyys on päivänselvää. 

Rönkkö kysyykin, kenelle julkisia 
rakennuksia tehdään ja vastaa samalla, 

että kuntalaiselle, ihmiselle, veronmak-
sajalle, ei niinkään kunnalle.

- Siksi hänen äänensä tulisi kuulua. 
Kaavoituksessakin osallistuminen on 
paremmalla tolalla kuin rakentamisessa.

Miten tästä rivivaltuutettu älähtäisi? 
- Näkemyksen aikatähtäintä kan-

nattaisi ajatella. Pitäisi muistaa, että nyt 
rakennetaan päiväkodeissa oleville, vaik-
kei voidakaan tietää, millainen maailma 
on edessä, Emilia Rönkkö korostaa. 

Entä mitä tutkija tekisi vanhoille 
sairaaloille kuten Kangasalan Kaivan-
non sairaalalle?

- Nyt puhutaan muun muassa hy-
vinvointimatkailusta ja hyvinvointira-
kentamisesta. Ennakoivassa suunnit-
telussa vihersuunnittelu, akustiikka, 
materiaalit ja yleensä kokemuksellisen 
ympäristön näkökulma kannattaisi olla 
alusta asti mukana, teknis-taloudellisen 
lisäksi. ∙

Kaivannon sairaalalla  
on ollut hiljainen kesä.  
Rakennus on täysin  
toimintakuntoinen ja 
ympäristöstä huoleh-
ditaan.

Emilia Rönkkö on ETTA-hankkeen  
päätutkija. 

 Ja
ri

 R
ön

kk
ö

➨ KAKS rahoitti hanketta.
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Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ta-
lousjohtaja Pasi Virtanen oli ke-
väällä mukana selvittämässä 

sote-uudistukseen liittyen sosiaali- ja 
terveydenhuollon tiloja. Pirkanmaalla 
niitä on noin 500 kiinteistössä. Nyky-
hintaa niille tulisi 993 miljoonaa euroa.

- Määrä yllätti. Osa on tosin sosiaali-
toimen vuokrahuoneistoja, Virtanen sa-
noo. 

Tiloja oli viime vuonna lähes mil-
joona kerrosneliötä. 

Kiinteistötyypeittäin kalleimpia 
ovat sairaalat, terveyskeskukset ja -ase-
mat sekä palveluasuminen.

Nyt mies on myymässä Pirkanmaan 
sairaanhoitopiiriltä muun muassa van-
haa ”B-mielisairaalaa” eli Kaivannon 
sairaalaa Kangasalta, Mäntän sairaalaa, 
osia Pitkäniemen sairaalasta sekä Ylisen 
kehitysvammaisten hoitolaitosta Ylöjär-
veltä.

– Ei se varmaan koskaan helppoa 
ole ollut, mutta ei niinkään koon kuin 
erityiskäyttötarkoituksen puolesta, Vir-
tanen arvioi urakkaansa.

Kangasalan Kaivantoa rakennettiin 
1960-luvun alussa Kalle Päätalon ol-
lessa rakennusmestarina. Tuolloin aja-
teltiin että kaunis paikka sopii potilaille 
ja vetoaisi henkilökuntaankin. 

Potilaat lähtivät rakennuksesta 
marraskuussa 2015, jolloin sen vuokra-
si SPR vastaanottokeskukseksi. Senkin 
toiminta päättyi keväällä. 

- Kaivannosta voi sanoa, että mo-
neen muuhun verrattuna se on hel-
poimmasta päästä myytävissä sijain-
tinsa puolesta. Lisäksi kiinteistön 
kunnosta on pidetty koko ajan huolta.

Tampereelle on vain parikymmentä 
kilometriä, luonto on kaunista ja ympä-
rillä matkailukohteita kuten jo 1920-lu-
vulta suosiossa pysynyt Vehoniemi ja 
valtakunnallinen sääksikeskus muun 
muassa luontokuvaajille.

- Toimimme kunnan kanssa yhteis-
työssä, jotta näkemyksemme ovat yhte-
neväisiä.

Pasi Virtasen mukaan on vaikea ku-
vitella, että puoli vuosisataa sitten olisi 
mietitty tämän vuosikymmenen tarpeita.

- Pihalle olisi ajettu sellainen ehdot-
telija, joka 1960-luvulla olisi halunnut 
omat huoneet, vessat ja parvekkeet kul-
lekin potilaalle. 

Nytkin vielä ajatellaan liikaa histo-
rian kautta, Virtanen pohtii.

- Esimerkiksi kirjastoja rakenne-
taan yhä sellaiseksi kuin ne aina ovat ol-
leet, vaikka tiedossa on, ettei paperi-
kirjoja enää tulevaisuudessa säilötä. Ei 
lentokentillä enää näe paperin vaan näy-
tön lukijoita.

Päättäjissä on konservatiivisuut-
ta eikä Pasi Virtasen mukaan edes ikä- 
vaan asennesyistä.

Juhannuksen tienoilla julkistettiin 
aikeet yhdestä valtakunnallisesta kiin-
teistöyhtiöstä, jolta maakunnat vuok-
raisivat sote-toimitilansa. Kuntien tuli-
si vuokrata omistamiaan tiloja ainakin 
kahdeksi vuodeksi.

- Perustelut ovat ymmärrettävät, 
mutten ole vakuuttunut, että Helsingissä 
hallittaisiin Pirkanmaan, Pohjanmaan tai 
Lapin asiat tähänastisella tarkkuudella. 
Varsinkin maaseudulla sote-rakentami-
nen vähenee huomattavasti ja keskittyy 
meillä Tampereen Kauppiin ja suurim-
piin kuntakeskuksiin. Siitä seuraa luon-
nollisesti säästöjä, mutta toisaalta myös 

haittaa yleiselle ta-
loudelle, kun ei ra-
kenneta. 

Virtasen mu-
kaan paikkakunnil-
la ei välttämättä aja-
tella samalla tavalla 
kuin pääkallonpai-
kalla esimerkiksi 
siitä, kuinka välttä-
vässä kunnossa ter-
veyskeskus vielä on.

Muunneltavuus 
ei ole aivan pelkkä 
nykypäivän sana.  
Ennenkin on pu-

huttu moduuleista ja viipaleista. 
- Minua on harmittanut puhe esi-

merkiksi parakkikouluista. Ne ovat usein 
toiminnallisesti parempia kuin alkupe-
räiset rakennukset. Itse olen miettinyt, 
pitääkö aina investoida se 6 – 10 miljoo-
naa euroa maksava uusi koulu, kun toi-
mivaan ratkaisuun riittäisi huomattavas-
ti halvempi standardoitu laitos. 

- Ne ovat siirtokelpoisia ja niitä voi-
si käyttää myöhemmin muuhunkin tar-
koitukseen kuin kouluna.

Suomalainen kuntapäättäjä tahtoo 
kuitenkin hienoa jälkeä. 

- Nämä ovat kyllä tunneasioitakin. 
Eräässäkin kunnassa päiväkoti pää-
tettiin korjata 7,5 miljoonalla eurolla, 
vaikka uusi olisi maksanut vain 3,5 mil-
joonaa. Perusteluissa mainittiin, että 
”minäkin olen siinä ollut hoidettavana”.  
Laajennuksen yhteydessä löytyi maasta 
ongelmajätettä, jonka poistaminen lisä-
si kustannuksia.

Virtanen toivoisi tutkimukselta ai-
nakin tätä:

- Jos rakentaisimme vain sitä, mitä 
oikeasti tarvitsisimme, paljonko yhteis-
kunta voisi säästää?

- Nykyisin kun julkisesti rakenne-
taan, on tapana kysyä käyttäjien toivei-
ta. Niiden kuuleminen on ehdottomas-
ti oikein ja asiaan kuuluvaa, mutta voi 
myös käydä kalliiksi. ∙

Sairaala myynnissä – kuka ostaa?
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Ehdota  Arjen turvaaja -palkittavia
Ehdota palkittavaksi henkilöä,  
joka on ansiokkaasti ja antaumuk-
sella tehnyt töitä kuntien vastuulla  
olevissa palveluissa. Henkilö voi 
työskennellä kunnassa, kolmannella 
sektorilla, järjestöissä tai yksittäise-
nä toimijana. 

Työpaikka voi olla esim. terveys-
keskus, sairaala, vanhainkoti,  
palvelutalo, koulu, päiväkoti, kirjas-
to, palo-ja pelastustoimi, hallinto,  
kotipalvelu, vapaa-ajan palvelu, 
kaavoitus, ympäristön hoito, teiden 
ja katujen ylläpito, energiahuolto  
tai joku muu kuntien tehtäväksi  
annettu palvelu. 

KAKS - Kunnallisalan kehittä-
missäätiö valitsee ehdottamistan-
ne henkilöistä kolme palkittavaa. 
Jokainen heistä saa 2 500 euron ar-
voisen stipendin sekä kuvanveistäjä  
Matti Peltokankaan suunnittele- 
man Arjen turvaaja -veistoksen. 
Palkinnot luovutetaan voittajille  
KAKSin seminaarissa Helsingissä 
helmikuussa 2017.

 
KENEN PALVELU ON TEHNYT LÄHTEMÄTTÖMÄN VAIKUTUKSEN?  
KUKA ON ARJEN SANKARI JA ARJEN TURVAAJA?

Arjen turvaaja -palkinnon myöntämisen perusteet ovat seuraavat: 
• Vähintään kymmenen vuoden työkokemus alalla.  
• Poikkeuksellista sitoutumista ja omistautumista työlle.  
• Jokeriperuste, joka on joku muu erityisen painava syy,  
 jonka taustat kuvataan ja perustellaan ehdotuksessa.

Tee ehdotuksesi 30.09.2016 
mennessä kotisivuillamme 
www.kaks.fi
Sivuilla on valmis lomake, 
jonka täyttämällä ja lähettämällä 
ehdotus tehdään. 
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Johtajasopimus on  

LUOTTAMUKSEN  
TYÖKALU

teksti | Salla Nazarenko  kuva | Merja Ojala

J ohtajasopimukset tulivat pakollisik-
si vasta vuonna 2015 voimaan tul-
leessa uudessa kuntalaissa. Vielä 

kymmenen vuotta sitten ne olivat käy-
tössä vähemmistössä kunnista.

Anu Kurkinen-Supperi pereh-
tyi hallintotieteiden alan väitöskirjas-
saan johtajasopimuksiin suomalaisen 
kunnallishallinnon kontekstissa. Tutki-
muksen empiirisessä osiossa on muka-
na seitsemän kuntaa: Harjavalta, Haus-
järvi, Hollola, Hämeenlinna, Jyväskylä, 
Järvenpää ja Kemijärvi. Kurkinen-Sup-
peri tarkasteli kirjallisia johtajasopi-
muksia ja haastatteli kunnanjohtajia 
sekä kuntien johtavia luottamushenki-
löitä. 

Johtajasopimuksien esiinmarssi kun- 
nissa on osa yleisempää New Public  
Management -doktriinia, jota seurail-
len julkisjohtamista yritetään parantaa 

omaksuen yritysmaailman toimintamal-
leja. 

Yksityisen sektorin ja kunta-alan 
johtajasopimusten merkitys  on kuiten-
kin varsin erilainen. Kuten Kurkinen-
Supperi muistuttaa, yksityisellä sekto-
rilla johtajasopimus luo muun muassa 
puitteet työsuhteen päättämiselle irtisa-
nomissuojan ollessa olematon. Sen sijaan 
kuntajohtajia, joiden johtamilla organi-
saatioilla on laaja lakisääteinen tehtä-
väkenttä, suojaavat työehtosopimukset 
sekä erilaiset viranhaltijoita koskevat 

säädökset. Kuntajohtajan kuitenkin voi 
muun muassa nimittää määräajaksi tai 
irtisanoa luottamuspulan perusteella. 

Johtajasopimusten eräs tärkeä teh-
tävä onkin vähentää epävarmuutta ja 
rakentaa tarkat raamit paitsi sille, mi-
tä konkreettista kuntajohtajalta odote-
taan, myös ristiriita- ja luottamuspula-
tilanteille.

Anu Kurkinen-Supperi keräsi aineis-
tonsa vuosina 2012 – 2013, jolloin 

johtajasopimukset pakolliseksi tehnyt 

Anu Kurkinen-Supperi on 
väitöskirjatyössään tutkinut 
johtajasopimuksia paperilla 
ja käytännössä. Hänen mu-
kaansa johtajasopimusten 
merkitys tulee kasvamaan ja 
tärkein kysymys koko  
prosessissa on luottamus.
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uusi kuntalaki ei vielä ollut voimassa, 
mutta sopimukset olivat yleistymässä 
kovaa vauhtia. Kun Kurkinen-Supperi 
teki samaa aihepiiriä sivuavan gradunsa 
vuonna 2006, johtajasopimukset olivat 
käytössä alle kolmanneksessa kunnista. 
Vuonna 2014 johtajasopimuksia oli 65 
prosentissa kunnista. 

Seuraavien kunnallisvaalien jäl-
keen, käytännössä kesällä 2017, jokai-
sessa Suomen kunnassa on oltava voi-
massa oleva johtajasopimus. Tämä 
tapahtuu samaan aikaan, kun sote-uu-
distus mullistaa koko kuntasektorin.

 Kurkinen-Supperi uskoo johtaja-
sopimuksien parhaimmillaan tukevan 
muutosta.

- Kuntien lakisääteisessä tehtävä-
kentässä on käynnissä suuri rakenteelli-
nen ja kulttuurinen muutos. Uskon sen 
pelkästään lisäävän kunnanjohtajien 
työn merkitystä: kukapa muukaan kuin 
kunnanjohtaja yhdessä luottamushen-
kilöjohdon kanssa voisi näitä uudistuk-
sia lopulta viedä eteenpäin. 

Kurkinen-Supperi ei olisi huolissaan 
esimerkiksi kuntajohtajien työn ”katoa-
misesta” tai siitä, etteivätkö palkat vaati-
vasta työstä pysyisi kilpailukykyisinä. 

- En usko, että kuntajohtajan työ 
niin radikaalisti muuttuu. Nyt he teke-
vät keskimäärin 49-tuntista työviikkoa. 
Työ on lisäksi erittäin julkista ja kun-
nanjohtajien on oltava saavutettavissa 
24/7. Kunnille jää uudistuksenkin jäl-
keen paljon tehtäviä, erityisesti kuntien 
elinvoimaan ja edunvalvontaan liittyen. 
Siinä kunnanjohtajat ovat jatkossakin 
tärkeässä asemassa.

Johtopäätöksissään Anu Kurkinen-
Supperi jaotteli johtajasopimuksia ja 

niihin liittyviä käytäntöjä kahteen tyyp-
piin: kunnanjohtajakeskeiseen ja dua-
listiseen. Kunnanjohtajakeskeinen joh-
tajasopimus korostaa kunnanjohtajan 
roolia ja siihen on kirjattu lähinnä kun-
nanjohtajaa koskevia asioita. Dualisti-
nen sopimus huomioi myös poliittisen 
johdon roolin kunnan johtamisessa. 

Yhdessäkään Kurkinen-Supperin 
tutkimuskunnassa ei ollut tilannetta, 

jossa sekä kirjallinen sopimus että siihen 
liittyvät käytännöt olisivat dualistisia. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
kunnanjohtajien itsensä on pitänyt olla 
varsin aktiivisia johtajasopimukseen liit-
tyvissä kysymyksissä, jopa muistutellen 
luottamushenkilöjohtoa sopimuksesta. 

Joissakin kunnissa johtajasopimus-
ta ei myöskään tarkisteta eikä päivitetä, 
vaan kunnanjohtajan työn painopisteitä 
arvioidaan muutoin. Itse sopimus saat-
taa pysyä kymmenen vuotta samankal-
taisena.

Kurkinen-Supperin mukaan johta-
jasopimusasioissa olennaista on, että 
johtajasopimusta todella käytetään sel-
laisena johtamistyökaluna, jollaiseksi se 
on alun perin tarkoitettu. 

- Kunnanjohtajan tehtäväkuva on 
hyvin laaja, ja johtajasopimus mahdol-
listaa painopisteiden kirjaamisen. Johta-
jasopimus voi toimia kunnan strategiaa 
tukevana asiana ja se voi antaa poliitti-
selle johdolle keinoja ohjata kunnanjoh-
tajan työtä. Sopimus tekee odotukset ja 
niiden arvioinnin läpinäkyväksi. 

- Lisäksi konkreettiset kysymykset 
ylitöiden vapaana pitämisen pelisään-
nöistä, erokorvauksesta ja vastaavista 
asioista olisi hyvä kirjata sopimukseen.

A nu Kurkinen-Supperin tutkimis-
sa tapauksissa kuntakohtaiset erot 

liittyivät lähinnä kunnanjohtajan 
työn painopistealueisiin ja tavoittei-
siin. Tutkija peräänkuuluttaisi luotta-
mushenkilöjohdolta aktiivisuutta sekä 

yleistä avoimuutta.
- Haastatteluissa tuli esiin tarve ta-

savertaiseen kumppanuuteen kunnan-
johtajan sekä luottamushenkilöjohdon 
välillä. Luottamushenkilöiden tulisi 
myös sitoutua itsensä kehittämiseen, ja 
kunnanhallituksen puheenjohtajan tu-
lisi ottaa selkeä esimiesrooli.

- Mitä tulee johtajasopimusten laa-
timiseen, luottamushenkilöjohto ei aina 
kokenut kunnanjohtajan työn tavoittei-
den asettelua tai työn arviointia helpok-
si. Tähän olisi hyvä kiinnittää huomiota.

Kurkinen-Supperi ihmettelee myös 
avoimuuden puutetta johtajasopimus-
asioissa. 

- Johtajasopimukseen liittyvät asiat 
ovat usein varsin pienen piirin tiedossa. 
Johtajasopimus kuitenkin on julkinen 
asiakirja. Lisäksi on hassua se, että val-
tuusto on usein prosessista syrjässä sii-
tä huolimatta, että nimenomaan valtuus-
to päättää muun muassa palkkauksesta 
ja mahdollisten erokorvauksien maksa-
misesta. ∙

Anu Kurkinen-Supperin väitöskirja  
”Kunnanjohtajan johtajasopimus,  
sen rooli ja merkitys kunnan  
johtamisessa” tarkastetaan  
Tampereen yliopistossa 9.9. 2016. 

Kysymykseen vastaa Tampereen  
yliopiston kunnallistieteiden opis-

kelijoiden Hallat ry:n puheenjohtaja 
Linnea Mäkinen.

- Ilman muuta pysyy. Kuinka mo-
nessa muussa ammatissa voi toimia 
niin erilaisilla rajapinnoilla erilaisten 
toimijoiden  – kuntalaisten, luotta-
musmiesjohdon, firmojen – kanssa  
kuin kunnanjohtajana? Sote muuttaa  
työtä, mutta ei tee siitä vähemmän 
kiinnostavaa. 

Mäkistä eivät huoleta edes speku-
laatiot siitä, että sote kenties laskisi 
kuntajohtajien palkkoja.

- Palkat ovat olleet 2000-luvun  
aikana nousussa eikä työn määrä var-
masti tule vähenemään. On muistet-
tava, että kuntajohtajien palkat ovat 
edelleen paikoin varsin matalia ver-
rattuna esimerkiksi yksityisen sekto-
rin johtajiin. Palkkojen aleneminen 
saattaisi olla riski osaavien johtajien 
löytymiselle.

Pysyykö kuntajohtajan ammatti  
kiinnostavana sote-uudistuksen jälkeenkin?

⇨ 9.9.2016:

➨ KAKS tuki väitöstyötä.



20 polemiikki 3/2016

Väitöstutkimus mainetyöstä kuntien kehittämisessä:

teksti |Salla Nazarenko

PAIKKAA, JOTA EI TUNNETA,  
EI OLE OLEMASSA
Timo Halosen väitös kertoo, miten mainetyöllä saadaan kunnat 
pysymään houkuttelevina muutoksen keskellä.

M
ikkelin kaupunginjohtajan Timo 
Halosen varsin ajankohtainen 
väitöskirjatyö tarkastelee mai-
neen merkitystä kaupunkiseu-

tujen kehitykselle. Väitöskirjassaan Ha-
lonen pohtii, miten mainetyö voitaisiin 
ottaa osaksi kaupunkiseudun johtamista 
ja strategista kehittämistä. 

Kolmen tapaustutkimuksen – Iisal-
men, Kajaanin ja Oulun seudun – avulla 
Halonen pohdiskelee sitä kohtalonkysy-
mystä, miten kaupungit ja kunnat pysty-
vät rakentamaan yhteisöllisyyttä ja säilyt-
tämään vahvan identiteettinsä, kun eräs 
kuntien perustehtävistä, hyvinvointiteh-
tävä, siirtyy maakunnille. 

”Kaupunkiseutua, joka ei synnytä 
mielikuvia, ei ole olemassa ulkoisille ei-
kä pidemmän päälle sisäisillekään sidos-
ryhmille”, Halonen lataa väitöskirjansa 
tiivistelmässä.

Timo Halosen kiinnostus kaupun-
kimaineeseen on hyvin konkreettinen. 
Väitöksessään kaupunginjohtaja pyrki 
selvittämään, miten mainetyötä on mah-
dollista käyttää osana kaupunkiseudun 
kehittämistä. Se, että hyvä maine on me-
nestystekijä, lienee itsestäänselvyys; se, 
miten mainetyöllä voisi vauhdittaa myön-
teistä kehitystä, on suomalaisten kuntien 
avainpäättäjille usein vielä mysteeri. 

Halonen pyrki myös tutkimaan mai-
netyön vaikuttavuutta. Mainekeskustelu 
on useimmiten keskittynyt markkinoin-

Taksikuski kyllä kertoo totuuden 
– virallisen sloganin ohessa.
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Väitöstutkimus mainetyöstä kuntien kehittämisessä:

tiin ja mainontaan ja sitä käydään eni-
ten yritysmaailmassa. Halonen pyrkii 
laajentamaan näkökulmaa kuntiin ja 
hallintotieteeseen sekä pohtimaan mai-
netta sen kolmen ulottuvuuden kaut-
ta: on strategia-ajattelusta kumpuava 
talousmaine, yhteisöllisyyttä liippaava 
toimintamaine sekä merkityksiä luova 
tarinamaine. Kunnat ja kaupungit tar-
vitsevat näitä kaikkia. 

 -  Viimeistään sote-uudistus pa-

kottaa miettimään asiaa tässä ajassa. 
Systeemi muuttuu, ja muutoksessa on 
pysyttävä mukana. Kaupunki ei ole or-
ganisaatio, vaan kuntalaisten yhteisö. 
Meidän täytyy olla mukana luomassa 
mielikuvia ollaksemme houkuttelevia 
erilaisille yhteisöille. 

- Aikaisemmin kuntalaiset ikään 
kuin ostettiin strategisten kilpailuky-
kypanostusten taakse hoitamalla hy-
vinvointitehtävää. Nyt kuntalaisten 

luottamus ja veronmaksuhalukkuus on 
ansaittava toisin, Halonen pohtii. 

Taksikuski, tuo totuuden torvi
Olennaista mainetyössä on ymmärtää, 
että se perustuu identiteettiin ja kaik-
kien on oltava siinä mukana. Kaupun-
kien on kyettävä yhdistämään erilaisia 
mainetyön tyyppejä. Strategialähtöinen 
mainetyö on tavoitteiltaan erilaista kuin 
”paikan henkeen” vetoava mainetyö. 
Jälkimmäistä kuvaa Timo Halosen ku-
vitteellinen esimerkki nykyisestä työ-
paikastaan Mikkelistä.

- Jos asetamme kaupungintalol-
la tavoitteen, että ”Mikkeli on kaunis” 
ja sitten tänne saapuu vierailija, jol-
le taksikuski sitten sanoo että niinpä 
niin, sellaisen ne keksivät, mutta totuus 
on toista, niin olemme väärillä jäljillä. 
Omat asukkaamme ovat maineemme 
suurlähettiläitä. 

Ihmiset muodostavat mielikuvia 
paikoista, joita he eivät tunne, ja nämä 
mielikuvat ohjaavat ihmisten käyttäyty-
mistä. Erityisesti asuinpaikan valinnalle 
asetamme suuria tavoitteita. 

- Koko yhteisön on oltava tavoit-
teidemme takana. Lisäksi monella paik-
kakunnalla vähätellään sitä hyvää, mitä 
omassa kaupungissa on. Maine on työ-
kalu, jolla kuntalaiset saadaan strategia-
prosessin taakse.

Mainetyöhön liittyy oikeastaan 
kaikki se, mikä liittyy paikkakunnan 
identiteettiinkin: se voi olla oma urhei-
lujoukkue, tunnettu turistikohde, kaikki 
paikkakunnan tekeminen – tai määrä-
tietoisesti rakennettu mielikuva, kuten 
olemassa oleva käsitys Oulusta ICT-
kaupunkina. Jälkimmäinenkään ei ole 
riskejä vailla. 

Halosen tutkimus paljastaa, miten 
taloudellisesti menestyvän teknologia-
kaupungin ja ”Oulu-ilmiön” kääntöpuo-
leksi muodostuivat sosiaaliset ongelmat 

Kaupunki ei ole organisaatio, 
vaan kuntalaisten yhteisö. 
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ja väkivaltarikollisuus. Halosen mu-
kaan tällaisissa tilanteissa mainetyössä 
korostuu yhteisön rakentamisen tarve: 
mainetyö ei ole pelkästään taloudellis-
ta menestystä, vaan sen avulla rakenne-
taan perusta sille, että ihmiset haluavat 
olla osa kaupungin tarinaa ja elää siel-
lä. Kaupungin on osoitettava kantavan-
sa vastuuta asukkaistaan.  

Pohjana totuus ja teot
Timo Halonen käytti väitöskirjan-
sa empiirisenä aineistona kolmen kau-
punkiseudun toimintakertomuksia 
ja hankeraportteja ja muita asiakirjo-
ja. Lisäksi hän teki teemahaastattelu-
ja, joiden avulla hän selvitti mainetyön 
ymmärtämistä ja käytäntöjä Oulussa, Ii-
salmessa ja Kajaanissa.

Oulu erottui aineistosta selkeänä 
maineosaajana. Edellä mainituista han-
kaluuksista huolimatta Oulun määrätie-
toinen mainetyö on onnistunutta. 

Kajaanin Halonen nimeää ”maine-
vangiksi ja pyristelijäksi”; taantuvan 
teollisuuspaikkakunnan sekä Kainuun 
”nälkämaan” maine dominoivat myös 
Kajaanin mainetta, eivätkä kaupunki-
seudun omat pyrkimykset ole riittäneet 
erottamaan Kajaania muusta Kainuusta 
erilliseksi. 

Iisalmi puolestaan on keskellä stra-
tegiamuutosta, joka voi Halosen mu-
kaan johtaa maineen kehittymiseen. 
Epäonnistuessaan Iisalmesta tulee tuu-
liviiri ja strateginen harhailija. 

Erityisen tärkeää on muistaa se, että 
maineen on oltava aito. Kaupungin toi-
minta ei voi ulospäin näyttäytyä erilai-
sena kuin mitä se todella on. 

Kaupunkilaisten on jaettava käsitys 
maineesta; se on osa kaupunkilaisten 
identiteettiä. Toisaalta pelkkä maine ei 
kanna kaupunkiseutua pidemmän pääl-
le, vaan sen taakse tarvitaan todelliset 
hyvät teot, hyvä viestintä ja ennen muu-
ta niitä seuraava hyvä kokemus. 

- Kyse on oikeastaan siitä, että si-
sälle päin rakennetaan yhteisöllisyyt-
tä ja ulospäin näytetään vetovoimai-
selta. Tämä pitää tehdä yhdessä. Tämä 
tarkoittaa oikeastaan paluuta ”vanhaan 
aikaan”, demokratian juurille, jossa va-
paat ihmiset kokoontuivat torille päät-
tämään, Halonen maalailee.

Maineen suuri merkitys on siinä-
kin, että onnistuneesti luotu ja hallittu 
maine on poliittinen etu. Tutkimustie-
don mukaan maine tuo kaupunkiseu-

dulle jopa itsenäisyyttä suhteessa muu-
hun julkishallintoon, suojaa poliittisilta 
hyökkäyksiltä ja auttaa avainhenkilöi-
den rekrytoinnissa. 

Halonen käyttää termiä ”asukkai-
den itsetuntovaikutus”; kaupunkiseu-
dun hyvä toiminta synnyttää halun ol-
la mukana hyvässä kehityksessä. Tämä 
toimii myös toisin päin: jos käsitys jos-
takin asiasta on heikko, muiden toimin-
ta heikentää asiantilaa entisestään. Esi-
merkiksi Oulun hyvä maine on saanut 
sen kantamaan kansallista vastuuta ko-
ko Pohjois-Suomesta. 

Ja kuten kriiseistä tiedämme: vai-
valla rakennettu maine voi romahtaa 
lyhyessäkin ajassa. Siksi maine vaatii 
kaikkien jatkuvaa sitoutumista. ∙

iStockphoto

⇨ 2.9.2016:
Timo Halosen väitöskirja ”Maineella 
menestykseen – mainetyö kaupunki-
seudun kehittämisen välineenä” tar-
kastetaan Lapin yliopistossa 2.9. 2016.

Oulu erottui aineistosta 
selkeänä maineosaajana  
hankaluuksista huolimatta. 

Sisälle päin rakennetaan  
yhteisöllisyyttä, ulospäin 
näytetään vetovoimaiselta.

➨ KAKS tuki väitöstyötä.
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teksti |Pirjo Silveri  kuvat |Merja Ojala

JULKISUUSLAIN MUKAINEN TULKINTA TIETOPYYNNÖISTÄ KANGERTELEE:

Kysyjä saa  kirjavaa kohtelua   
ja vaihtelevasti tietoa
Miten kunnallishallinto selviytyy tietopyynnöistä? 
Tästä on viimein tutkittua tietoa. 

V astaako viranomainen tietopyyn-
nön esittäneelle taholle oikeal-
la tavalla? Mikä käytännöissä ja 
julkisuuslain tulkinnassa menee 

pieleen?
- Kolmannes kunnista toimii erin-

omaisesti, kolmannes kohtalaisesti ja 
kolmanneksella on aika paljon ongel-
mia, kiteyttää Aleksi Koski Jyväskylän 
yliopiston tuoreen tutkimustuloksen.

Vuorovaikutuksen puute osoittautui 
pahaksi kompastuskiveksi.

Perustuslaki takaa jokaiselle oikeu-
den julkisiin viranomaistietoihin. Tämä 
on demokratian kulmakivi ja sananva-

pauden toinen puolisko: jotta voi kes-
kustella yhteiskunnallisesti merkittä-
vistä aiheista, niistä on saatava tietää.

Projektitutkija Aleksi Koski ja tutki-
muskoordinaattori Heikki Kuutti lähes-
tyivät käytännönläheisesti aihetta, joka 
oli molemmille entuudestaan tuttu. He 
tekivät sähköpostitse tietopyynnön jo-
kaiseen Manner-Suomen kuntaan.

- Tapa osoittautui hyväksi. Huoma-
simme heti, että viranomaisilla oli on-
gelmia vastaamisessa, Koski sanoo.

Tutkimusraportti Läpinäkyys kunnan 
toiminnassa. Tietopyyntöihin vastaami-
nen (2016) kertoo myös karua vaikenemi-

sen kieltä. Joka kolmas kunta ei reagoinut 
mitenkään tutkijoiden tietopyyntöön.

Terveydenhuolto ja tekninen toimi 
saavat eniten tietopyyntöjä. Toistuvat 

tietyntyyppiset pyynnöt osataan Aleksi 
Kosken mukaan kunnissa hoitaa hyvin.

- Tilanne muuttuu, jos esimerkiksi 
terveydenhuollosta kysytäänkin jotakin 
muuta, vaikkapa hallinnosta ja resurssi-
en käytöstä. Sitä ei enää osata oikein kä-
sitellä, vaan pyytäjältä saatetaan vaatia 
henkilökohtaista tunnistautumista, tiet-
tyä lomaketta tai paikan päälle tuloa.

- Rutiinit toimivat, mutta jos tu-

Aleksi Koski

➨ KAKS tuki väitöstyötä.
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lee epätavanomainen pyyntö epäta-
vanomaiselta pyytäjältä epätavan-
omaisella tavalla, sitten ilmaantuu 
ongelmia. Omassa tutkimuksessamme 
nämä kaikki toteutuivat. Olimme kun-
nan ulkopuolisia tutkijoita. Kysyimme 
tietoa sähköpostilla, emme puhelimitse 
tai kasvokkain, kuten kuntalaiset usein 
tekevät. Lisäksi pyysimme sellaista tie-
toa, jota kunnasta harvoin kysytään.

Kun ketjun heikot lenkit ja hankaus-
kohdat on nyt tutkimuksella tunnis-

tettu, niihin pystyy myös puuttumaan.
Perinteisesti virkamiehet ovat ol-

leet hyvin tehtäväorientoituneita. Alek-
si Koski painottaa vuorovaikutuksen 

merkitystä.
- Kunnassa pitää olla henkilö, jolla 

on sekä aikaa keskustella tietopyytäji-
en kanssa että tarpeeksi tietotaitoa hoi-
taa asiaa, ja jolla on valtuutus tehdä sii-
nä myös ratkaisu. Vuorovaikutuskyvyn 
pitää ehdottomasti olla kunnossa, jotta 
prosessi onnistuu.

Onnistunut vastaaminen on monen 
tekijän summa.

- Vuorovaikutushalukkuus ja palve-
luasenne ovat ratkaisevia, jotta pyyntö 
viedään eteenpäin ja se toteutuu. Muut-
kin seikat vaikuttavat: työn organisointi, 
yksilön tietotaidot, asianhallintajärjes-
telmä, yhdessä sovitut vastaamiskäytän-
nöt, toimiva yhteistyö eri virkamiesten 
kesken, ja siihen liittyen oikeat ohjeis-
tukset ja mietityt hinnoittelut. Kyse on 
isosta kokonaisuudesta.

Jyväskylän yliopiston 
tutkimustulokset ei-

vät vahvista käsitystä, 
että vain suurkaupun-
git pystyvät hoitamaan 
leiviskänsä.

- Joistakin pienis-
tä kunnista tuli nopeasti 
kattava vastaus, saimme 
kaikki pyydetyt tiedot.

Aleksi Koski toivoo 
tutkimusraportin kulu-
van kuntaväen käsissä. 
Siinä on paljon konk-
reettista opiksi otetta-
vaa.

- Keskustelkaa yh-
dessä ja käykää poru-
kalla läpi oman kunnan 
tilanne. Toteutuuko 
vuorovaikutus tällä het-
kellä? Onko meillä so-
vittu, kuka tai ketkä 
hoitavat tietopyyntöjä? 
Keskitetäänkö vai ha-
jautetaanko vastaami-
nen? Onko asianomai-
sella henkilöllä riittävä 
tietotaito? Onko hänel-
lä myös oikeus ratkais-
ta, saako tietoa luovut-
taa vai ei? Ehtiikö hän 
lukea saapuvia sähkö-

posteja ja jutella ihmisten kanssa?
Nykyisin pyyntöjä pallotellaan pai-

kasta toiseen tai ne päätyvät henkilölle, 
joka ei ehdi vastata. Valmius keskusteluun 
kuntalaisten kanssa on selvä pullonkaula.

- Tietopyyntöihin vastaaminen saa-
tetaan keskittää päällikkötason henkilöl-
le, jolla todellisuudessa ei ole aikaa puhua 
ihmisten kanssa. Kuitenkin organisaati-
on velvollisuus on vastata, ei yksilön.

Kunnissa ilmeni haparointia tieto-
pyyntökäsitteen tuntemisessa ja vel-

voittavuudessa.
Mikä on julkisuuslain mukainen tie-

topyyntö?
- Kunnan viranomaisen toimintaan 

liittyvän tiedon tai asiakirjan pyyntö, jo-
hon on aina vastattava. Ellei pyyntö liity 
viranomaisen toimintaan, siihen ei tar-
vitse reagoida. Esimerkiksi yleiset kyse-
lyt, mielipidetiedustelut, mainokset ja 
tiedotusluonteiset materiaalit eivät ole 
lain tarkoittamia tietopyyntöjä.

Jos pyyntö liittyy kunnan viran-
omaisen toimintaan niin, että joku ky-
syy vaikka virkamiehen mielipidettä 
jostain asiasta, silloin hallintolain mu-
kaan täytyy vastata. 

- Tietoa ei kuitenkaan tarvitse luo-
vuttaa, ellei se sisälly asiakirjoihin.

- Jos pyyntö liittyy olemassa olevaan 
tietoon eli se löytyy jostakin asiakirjas-
ta, silloin julkisuus on ratkaistava, ja jul-
kinen tieto luovutettava tai kysyttävä 
pyytäjältä, tehdäänkö päätös luovutta-
matta jättämisestä.

Julkisuuslaki tunnetaan ja siitä osa-
taan yleisesti puhua, mutta sen hallit-

seminen on eri asia. Aleksi Koski myön-
tää toteuttamisen vaikeaksi.

- Monet pykälistä tai momenteista 
ovat sellaisia, että tulkinta vaatii hiukan 
oikeustapauksien ja muun muassa hal-
lituksen esitysten tuntemusta. Lain so-
veltaminen vaatii käytännön kokemusta 
ja taustatietoja.

Tärkeää on muistaa, että rinnalla käy-
tetään yhä hallintolakia ja perustuslaista 
nousevia hyvän hallinnon perusteita.

Heikki Kuutti
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- Vaikka julkisuuslain mukaan tie-
donluovutukselle on varattu enimmäis-
määräaika, hallintolain mukaan vies-
teihin täytyy vastata muutaman päivän 
sisällä. Tietopyyntö pitää noteerata he-
ti, vaikka tieto luovutettaisiin vasta kah-
den viikon päästä. Samalla olisi asiallis-
ta ilmoittaa, kuka asiaa käsittelee, mitä 
tietoa on tulossa ja milloin se on odotet-
tavissa, liittyykö mukaan laskutusta, on-
ko aineistossa salattavaa tietoa.

Jyväskylän yliopiston tutkimus antaa 
kattavan kuvan, miten epätasainen 

tietopyyntöjen käytännön toteutus val-
takunnallisesti on.

- Suomen julkisuuslaki mahdollis-
taa kevyen ja epävirallisen lähestymis-
tavan. Kun asiat eivät aina mene kul-
mikkaan byrokraattisen koneiston läpi, 
hallinto ja kansalaiset voivat olla no-
peassa vuorovaikutuksessa ja yhteis-
työssä. Kansainvälisesti ajatellen pidän 
tätä hyvänä, sanoo Aleksi Koski, ja nä-
kee myös kolikon toisen puolen:

- Kun lakiamme tulkitaan tilanne-
kohtaisesti, ja jos viranomaisen puolel-
la kaikki ei ole kohdallaan, tietopyyn-
tö hukkuu helposti matkalle. Vaikuttaa 
siltä, että suomalaisessa järjestelmässä 
yksittäisen virkamiehen rooli on hyvin 
tärkeä tietopyyntöjen onnistumiselle.

T eoriassa ihanteellisinta on, jos joka 
kunnassa on asianhallintajärjestelmä, 

joka kirjaa tietopyynnöt mahdollisimman 
automaattisesti. Sen lisäksi kirjaamossa 
tai tietopalvelussa ammattilaiset palvele-
vat auliisti ja nopeasti tietopyytäjiä.

Käytännössä näin ei ollenkaan kaik-
kialla ole, joten on turvauduttava mui-
hin konsteihin. 

Aleksi Koski antaa vinkkejä:
- Jos julkinen tieto on käsillä, esi-

merkiksi asiakirjana, antakaa se heti. 
Jos tietoja pitää etsiä, kertokaa tästä ky-
syjälle ja luovuttakaa kahdessa viikossa. 
Jos taas täytyy kieltäytyä jostakin, kysy-
kää, haluaako pyytäjä virallisen päätök-
sen, josta voi valittaa. Pyytäkää silloin 
lähettämään tietopyyntö kirjallisena 
sähköpostilla. Pyyntö kirjataan ja kä-
sitellään normaalina hallintoasiana eli 
siitä tehdään päätös lakipykälineen ja 

valitusosoitteineen.
Laki ei vaadi tietopyynnön kirjaa-

mista. Aleksi Kosken mielestä kirjaa-
mattomuus ei ole ongelma tapauksis-
sa, joissa kysyjä saa haluamansa julkiset 
tiedot. Sen sijaan salattavat tai muuten 
luovuttamattomat tiedot on hyvä kirjata 
ja hoitaa virallista reittiä.

On tärkeää kirjata kielteiset tieto-
pyyntövastaukset, jotta pyytäjän oi-
keusturva toteutuu. Kaikkien pyyntöjen 
kirjaaminen olisi hyvä muun muas-
sa tutkijoita tai tilastointia varten, koska 
muuten esimerkiksi kansainvälistä ver-
tailua on vaikea tehdä.

Tutkimushanke nostaa päivänvaloon 
myös korruptionomaisia käytäntöjä. 

Viranhaltijan on helpompi luovut-
taa tietoja tutulleen kuin ei-toivotulle 
henkilölle.

Monessa kunnassa tietopyyntöi-
hin vastaaminen on järjestetty niin, et-
tä tietojen pimittämisen mahdollisuus 
on olemassa. 

Aleksi Koski näkee kuviossa vaaral-
lisen periaatteellisen sudenkuopan.

Jo aiempi tutkimus on paljastanut, 
että rakenteellinen korruptio ja hyvä-
veli-verkostot ovat Suomessa ongelma. 
Tietopyyntökäytäntö mahdollistaa val-
lan hallinnollisen väärinkäytön.

Vaikkei väärinkäytöksiä todellisuu-
dessa olisi, tilanne näyttää pahalta. Kun 
kuntalainen innostuu tekemään tieto-
pyynnön, taustalla vaikuttaa aika kova 
motiivi, kuten oma talo tai terveys, ja 
mukana voi olla suuria tunteita.

- Lähtökohta on usein jännitteinen. 
Jos asioi esimerkiksi kunnan teknisen 
puolen kanssa, epäilee virhettä ja miet-
tii asian riitauttamista, tilanne on han-
kala, jos tieto pitääkin pyytää teknisen 
puolen pomolta, siltä ”pääepäillyltä”. 
Jos vastaamisessa sitten ilmenee on-
gelmia, pyytäjän silmissä kunnan virka-
mies leimautuu roistoksi ja salailijaksi, 
vaikkei näin edes olisi.

Tietopyynnöt teettävät joskus paljon 
työtä, eikä kaikki tieto ole kaivettavis-

sa hetkessä ja helposti. Siksi aineistojen 
luovuttamisesta peritään maksuja, joilla 
pyritään kustannusvastaavuuteen.

Hinnoittelu osoittautui erittäin kir-
javaksi.

- Vaikuttaa siltä, että monessa kun-
nassa palveluhinnasto on luotu ajatuk-
sella, että sellainen pitää olla. Yksityis-
kohtia ei ole loppuun asti mietitty, ja 
siksi soveltamisessa tulee virheitä.

Jos pyydetty aineisto sisältää vaik-
kapa kopioita tavanomaista kalliimmista 
kartoista, niistä on perusteltua laskuttaa, 
mutta samoilla rutiineilla ja perusteilla 
ei kuulu laskuttaa kaikesta muusta.

- Lähtökohtaisesti tietopyynnön te-
keminen on ilmaista. Jos kunnallinen 
viranomainen huomaa, että luovutetta-
vien asiakirjojen joukossa on sellaisia, 
joista laskutetaan, se on hyvä ilmoittaa 
pyytäjälle etukäteen, ja samalla kertoa 
maksuperusteet.

Viime aikoina on paljon puhuttu 
kansalaisten osallistamisesta. Tietopyy-
täjä on omaehtoisesti kiinnostunut kun-
nan asioista.

- Kaikki maksut ovat maksumuure-
ja, joilla hillitään aktiivisuutta. Mielestä-
ni kannattaa pyrkiä siihen, että laskutet-
tavaa on mahdollisimman vähän, ja silloin 
kun laskutetaan, se pitää hyvin perustella.

Internetin, somen ja avoimen tiedon 
aikakaudella julkisella puolella tarvi-
taan valmiutta totuttujen, perinteisten 
toimintatapojen muuttamiseen.

- Tietopyynnöt lisääntyvät, odotuk-
set tiedon saatavuudesta ja liikkumisen 
nopeudesta kasvavat, samoin hallinnon 
läpinäkyvyyden vaatimus. Yksittäisten 
ihmisten aktiivisuus on nousussa, ja se 
on demokratialle vain hyväksi. Enää ei 
jätetä asioiden selvittämistä median, 
poliittisten puolueitten ja luottamus-
henkilöitten varaan, vaan halutaan itse 
tutkia, tutkija Aleksi Koski sanoo.

Yksilöllisen yhteisöllisyyden tren-
di lisää sen tärkeyttä, että tietopyynnöt 
kunnissa hoidetaan hyvin. ∙

Tutkimushankkeen raportti:  
Aleksi Koski ja Heikki Kuutti:  
Läpinäkyvyys kunnan toiminnassa.  
Tietopyyntöihin vastaaminen (2016)

➨ KAKS tuki tutkimusta.
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Jyrki Kiiskinen
kirjailija

Hallinto-oikeuden kautta helsinkiläiseksi

KOLUMNI

NAISYSTÄVÄNI PÄÄTTI muuttaa Ranskasta Suomeen vuonna 2009. Ajattelimme, 
ettei se varmaan hirveän vaikeaa ole, elämmehän Euroopan Unionissa. 

Hän oli onnistunut etukäteen löytämään lastenhoitotyötä Helsingistä, kielitaidon 
kartuttua hän voisi etsiä koulutusta vastaavaa hommaa. Talvi oli luminen ja kaunis.

Maahanmuuttajan piti löytää paikkansa, oppia kieltä, löytää suomalaisia ystäviä.
Onneksi kaupungissa oli kotoutumisohjelma. Siihen päästäkseen piti käydä ulko-

maalaispoliisin pakeilla, hankkia Euroopan Unionin kansalaisen oleskeluoikeuden rekis-
teröintitodistus, kirjautua Maistraatissa helsinkiläiseksi ja hakeutua Työvoimatoimiston 
kautta kotoutumisohjelmaan.

Pientä paperisotaa osasimmekin odottaa.
Ulkomaalaispoliisin luona jännitti, mutta poliisi löi papereihin leiman. Sitten seinä 

nousi pystyyn. Maistraatin eriskummallisen päätöksen mukaan naisystäväni ei asunut 
vaan oleskeli Helsingissä. Kuukausilippu maksoi moninkertaisen hinnan. Kirjastokorttia 
ei saanut, mutta terveyspalvelut varmaan järjestyisivät.

Totta kai. Ei ketään jätetä hoitamatta. Sen huomasimme Meilahden päivystyspoli-
klinikalla. Perässä tuli 600 euron lasku. Minkä maan sosiaaliturvan piiriin naisystäväni 
kuuluikaan? Vastaus oli: ei minkään. Ranska oli pyyhkinyt nimen yli väestökirjanpidos-
taan eikä eurooppalaista sairausvakuutuskorttia voinut enää saada.

Kunnallisveroja kaupungissa työskentelevä vähävarainen oleskelija sai maksaa, 
mutta Maistraatin päätös esti pääsyn helsinkiläisille maahanmuuttajille tarkoitettuun 
kotoutumisohjelmaan.

Kielikurssit piti pulittaa omasta pussista. Suomi ei tuntunut haluavan kahden  
korkeakoulututkinnon maahanmuuttajaa. Lohtua toi Tuomari Nurmion ilmaiskeikka 
Pihlajamäen lähiöfestivaalilla.

Sisukas nainen piti pintansa: Hän puhuu suomea, opettaa ranskaa munkkinieme-
läisessä koulussa ja äänestää kuntavaaleissa. Hänestä tuli helsinkiläinen aikoja sitten: 
Hallinto-oikeus määräsi vuonna 2011 Maistraatin oikaisemaan rekisteripäällikön alle-
kirjoittaman lainvastaisen päätöksen. Se tehtiin liian myöhään: kotoutumisohjelmalle 
ei ollut enää tarvetta. Mutta nyt osaamme arvostaa Helsingin palveluita. Ja tulipahan 
todistetuksi, että uusi kotimaakin on oikeusvaltio. 

H
ei

ni
 L

eh
vä

sl
ai

ho



28 polemiikki 3/2016

KUNTAKUVA

teksti | Eeva-Liisa Hynynen  kuva | Merja Ojala

Takaisin kouluun

Elokuussa ensimmäisenä koulupäivänä repun 
selkäänsä kiskaisi 59 000 seiskalaista. Uudesta 

luokasta, opettajista ja kavereista oli kodeissa illalla 
kerrottavana yhtä monta  erilaista tarinaa. Päivä uu-
dessa seiskaluokassa saattoi olla melkein yhtä jän-
nittävä kuin 61 500 pikkukoululaisella, jotka aloitti-
vat ensimmäisella luokalla ja saivat reppuunsa oman 
aapisen ja kohtasivat "oman opensa". Voi vain arva-
ta, millaisia asioita kodeissa illalla kerrottiin uudes-
ta koulusta. 

Ekiksiä, seiskalaisia ja kaikenikäisiä koululai-
siamme opettaa ja ohjaa yksi maailman parhaiten 
koulutetuista opettajakunnista. Ja oikeastaan he 
ovat omine taitoineen yhdessä se uusi opetussuun-
nitelma, joka peruskouluilla otettiin tänä syksynä 
käyttöön. "Opet" jos ketkä tekevät kuntatyötä, joka 
on työtä tulevaisuudelle.
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TÄTÄ TUTKIN

Lähes kaikki digikuvaavat melkein kaikkea  
kaiken aikaa. Kuvaamista opettava ja  
kuvia tutkiva Altti Näsi toivoisi enemmän  
asia edellä -tapaa kuin viihdekäyttöä.

DIGIKUVA  
VAHVISTAA  
HEIMOJA

teksti | Marjatta Pöllänen   kuvat | Merja Ojala
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Väitöstutkija Altti Näsi:

Kuva voi myös opettaa, estää paho-
ja tapahtumasta tai virittää ajat-
telua. Se voi toimia sosiologisena 

liimana yhteisöjen sisällä vaikkapa päi-
väkotilasten perheiden ja henkilöstön 
välillä. Se on nopea ja joustava.

Taiteen maisteri Altti Näsi on opet-
tanut valokuvaamista ja kuvakerrontaa 
yrityksensä kautta sekä Tampereen yli-
opistossa että Lapin yliopistossa, jol-
le on tekemässä väitöskirjaa. Väitöstut-
kimus koostuu kolmesta artikkelista ja 
taiteellisesta produktiosta. 

Ensimmäinen osa käsittelee näp-
päilyvalokuvien historiaa, toinen luki-
joiden kuvia mediatalojen uutisvirrassa 
ja kolmas yhteisöjä, joissa kuvia jaetaan 
osana päivittäistä viestintää. 

Taiteellinen osio esittelee miehen 
omaa asuinaluetta Lempäälän Höytä-
möä (hoytamo.com), josta kunta pal-
kitsikin hänet vuoden kulttuuriteon 
palkinnolla. Kunnallisalan kehittämis-
säätiö KAKS puolestaan on tukenut ko-
ko väitöskirjan tekoa 20 000 eurolla. 
Näsi toivoo työnsä valmistuvan vuon-
na 2018.

– Lukijan kuvat voidaan jakaa kar-
keasti kahteen kategoriaan: tunnel-
ma- ja uutiskuviin. Lukijan kuva voi ol-

la söpö orava, koira tai vaikka kaunis 
maisema. Toisaalta lukijan kuva voi ol-
la uutinen, sillä lehden lukijat tallenta-
vat kännykällään kohtaamiaan tilanteita 
kaiken aikaa. Lukijan uutiskuva koetaan 
usein autenttisena ja siinä on kova uutis- 
arvo, varsinkin jos kuva on onnistunut 
ja otettu oikealla hetkellä. 

Söpö tai esteettinen kuva myös si-
touttaa lukijaa, Keski-Pohjanmaata, Ka-
levaa ja Aamulehteä tutkinut Näsi ker-
too. Moni lehden lukija tuntee kuvan 
ottaneen henkilön sekä kuvassa esiin-
tyvän koiran, lapsen tai maiseman. Sekä 
kuvan ottaja että kuvauskohde herättä-
vät keskustelua lukijoiden keskuudes-
sa. Uutiskuvien osalta hälytetty kuvaaja 
on varsinkin yllättävissä onnettomuuk-
sissa myöhässä verrattuna paikan pääl-
lä uutistapahtuman kokeneeseen ohi-
kulkijaan. 

Näsi on tutkinut sitäkin, miten ama-
töörien kuvien funktio on muuttunut 
digitalisaation vuoksi. Filmiaikaan ku-
via aseteltiin takan päälle ja kehystettiin 
seinille tai kerättiin albumeihin. Nyt ku-
vista on tullut viestinnän työkaluja, joita 
jaetaan verkon välityksellä. 

Positiivisesti ajateltuna kuvilla voi-
daan herättää luottamusta, läpinäky-

vyyttä ja yhteen sitomista. Esimerkkinä 
älypuhelinten pikaviestipalvelun Whats- 
App-ryhmiä on syntynyt päiväkotien 
hoitajien ja vanhempien välillä. Viesti-
ryhmä on kuin heimo, joka jakaa jotain 
yhteistä. 

- Päiväkodeissa ja kouluissa jaetaan 
paljon kuvia, joilla viestitään sanoja no-
peammin ja ymmärrettävämmin. Jos 
lapsi on saanut haavan päähänsä hoi-
dossa, on kätevämpää kuvata haava ja 
lähettää kuva lapsen vanhemmille, jot-
ka heti näkevät, tarvitaanko laastaria vai 
terveyskeskusta. Toki ryhmissä voidaan 
vain fiilistellä. Perheet voivat lähettää 
vaikka matkoilta terveisiä muille ryh-
mään kuuluville.

- Toivoisin toki, että tällaisissa päivä-
koti- ja kouluryhmissä mentäisiin enem-
män asiakeskusteluun. Hyviä aiheita 
voisi olla muun muassa kasvisruoka, vii-
koittaiset liikuntapäivät, uskonnollinen 
kasvatus ja koskeen heitetyt polkupyörät 
tai likainen vessa paremmin kuin hymyi-
levät naamat, oravat ja auringonlaskut. 
Vaikeita asioita voi kuvata tai kuvailla 
kannustavasti ja positiivisessa hengessä 
esimerkiksi kuvaamalla hyviä käytäntö-
jä sujuvamman arjen saavuttamiseksi tai 
vaaran välttämiseksi.
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➨ KAKS tukee väitöskirjan tekoa.

NUMEROT AUKI
koonnut | Eeva-Liisa Hynynen  

54%
uskoo, että palveluiden  

tasavertaisuus maan  
eri puolilla heikkenee

PESSIMISTI EI PETY,
sanoo Juha Sipilä
Ja näin ajattelee myös kansa sote-uudistuksesta

- Digitaalinen yhteys voi myös joh-
taa kahvitteluun, hän hymyilee.

Työssään Punaisen Ristin viestintä-
koordinaattorina Altti Näsi käyttää tie-
tokonetta esityslistoihin, muistioihin, 
sähköposteihin ja tulostaakin välillä, 
mutta rinnalle ovat tulleet myös teksti-
viestit ja WhatsAppit, jotka ovat osoit-
tautuneet kevyemmiksi, joustavammik-
si ja nopeammiksi viestintätavoiksi.

- Varsinkin kriisitilanteissa esimer-
kiksi massatekstiviestien nopeus on 
tärkeää. Saamme avustusjärjestönä no-
peasti selville, mitkä ovat materiaali- ja 
henkilöresurssit, kun auttajat kuittaa-
vat viestin.

- Se kiinnostaa, miten asioita esite-
tään, Näsi tunnustaa. Kaikkien ryhmien 
kuten vanhusten, maahanmuuttajien 
tai koululaisten kaikkia asioita ei tarvit-
se lastata kuntien kontolle, kun ihmiset 
ryhtyvät omatoimisiksi ja hyödyntävät 
olemassa olevia lähes ilmaisia viestin-
täkanavia. Tutkin tavallaan myös sitä, 
miten visuaalisesti voi parantaa kunnan 
asemaa ja hyödyntää paremmin palve-
luja.

Väitöskirja-ajatus lähti arkises-
ta Punaisen Ristin käsienpesukuva-
sarjasta vessan seinässä, josta Näsi 
tuli ajatelleeksi kuinka viesti menee ku-
vallisuudella paremmin perille kuin sa-
nallisesti. Joku voi nähdä heikosti, ei 
vielä osaa lukea tai ymmärrä kieltä tai 
on lukihäiriöinen. Visuaalinen oikeaop-
pinen käsienpesuesitys toimii ennalta-
ehkäisevänä apuna tartuntatautien vä-
hentämisessä. 

Tämä ei toki ole mikään uusi kek-
sintö. Ehkäisevän terveydenhuollon 
kultakaudella hampaidenharjaustarra 
koristi tuhansien 1970-luvun kylpyhuo-
neiden peiliseinää ja osaltaan johti ter-
veempiin hampaisiin. ∙

54%
uskoo palveluiden  
saavutettavuuden 

 heikkenevän

uskoo palveluiden  
määrän pienentyvän ja  

saavutettavuuden  
heikkenevän

KAKSille  tutkimuksen toteutti TNS Gallup Oy. 
Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla  
3.-9.6 2016. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 035. 
Tulosten virhemarginaali on suurimmillaan  
vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.
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Työttömyyden vähättely 
on häpeällistä

”
Työttömyys on paitsi Suomen  
monen ongelman syy myös  
valtava inhimillinen tragedia.  

Väitän, että se on taitettavissa rohkeilla  
työmarkkinauudistuksilla ja kilpailua  
lisäämällä, mutta poliittinen eliitti ei uskalla 
edistää niitä. Se on häpeällistä."

Mikael Pentikäinen
toimitusjohtaja
Suomen Yrittäjät
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