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”
Koko maassa säästöt  
olisivat jopa sata miljoonaa 
euroa vuodessa,  
jos kaikki lääkehankinnat  

 tehtäisiin keskitetysti.
   Jouni Asikainen
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Tiesitkö?

Taantumassa kuntajohtaminen 
on kestävyyslaji

antti.mykkanen@kaks.fi

s
eitsemän Ja Plus. se on arvosana kuntajoh-
tamisesta. tällä numerolla jäädään selvästi alle 
suomalaisen johtamisen kahdeksan keskiarvosta. 
valtuutetut ja kuntajohtajat itse arvioivat johtami-
sen heikentyneen viime vuosina.

sama joukko katsoo, että tärkeimpiä asioita ovat johtami-
sen ja päätöksenteon asiantuntevuus ja tehokkuus, varautumi-
nen äkillisiin muutoksiin sekä työnjako virkamiesjohdon ja po-
liittisen ohjauksen välillä. 

tärkeimmät lähtökohdat kunnan johtamisessa puolestaan 
ovat toimintaympäristön ja sen muutosten hallinta, kuntatalou-
den kiristyminen sekä sosiaali- ja terveysalan kasvava palve-
lutarve.

kuntajohtamisessa on sovitettava yhteen lainsäädännön vel-
voitteet, kuntalaisten toiveet ja rajalliset voimavarat. olisi help-
poa ajatella, että asettamalla tehtävät tärkeysjärjestykseen, asia 
hoituisi kohtuudella. näin ei kuitenkaan näytä olevan.

taantuman taltuttamiseksi puolet kansalaisista ja kaksi 
kolmesta valtuutetusta korottaisi veroja. säästöjäkään ei torju-
ta. yli 70 prosenttia suomalaisista on valmis säästöihin, mut-
ta käytännössä vain kulttuurista, viherrakentamisesta ja yritys-
tuista. niistä taas ei säästöjä heru.

kuntapalvelujen laatu pitäisi säilyttää. Palkkoihin ja työ-
aikoihin ei saisi koskea. karsia ei saisi oikein mistään. tätä 
mieltä on kansan enemmistö ja suuri osa valtuutetuista.

tuoreimman kansalaismielipide ja kunnat -tutkimuksen mu-
kaan kuntia ei voi taantumassa johtaa kuin veroja korottamal-
la ja investointeja lykkäämällä. nämä eivät yksin riitä ratkai-
suksi.

kuntien on johtamisessaan käytävä käsiksi koko kunnan 
toiminnan repertuaariin. Painopiste on kiinnitettävä ensiksi 
sinne, missä menot ovat suurimmat. samalla kannattaa luoda 
nykyistä suurempia palvelujen järjestämisvastuualueita. Palve-
luremontti on avainsana.

vastuu on valtuutetuilla. muille sitä ei voi siirtää.  

Koululaitoksen käyttömenot 
olivat Tilastokeskuksen mu-
kaan vuonna 2007 yhteensä 
10 miljardia euroa. Kasvua 
edelliseen vuoteen oli  
3,6 prosenttia. Suurimman 
osuuden koululaitoksen 
käyttömenoista muodostavat 
perusopetuksen kustan- 
nukset, jotka nousivat  
3,7 miljardia euroa 
vuonna 2007. 
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tieto+
Ehdota

kaks etsii yhteistyössä sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys 
yty:n kanssa arjen turvaajaa 2010. tarkoitus on löytää palkittaviksi pit-
kään palvelleita sosiaali- ja terveystoimen eli hyvinvointialan eturivin työn-
tekijöitä kunnista ja järjestöistä.

kaupunkien ja kuntien lisäksi yty:n kautta mukana on yli sata sosiaali- ja 
terveysalan järjestöä tekemässä esityksiä arjen turvaaja -palkinnon saajista, 
jotka voivat työskennellä kaikissa kunnan hyvinvointipalvelujen tehtävissä.

ehdotuksia arjen turvaaja -palkinnon saajasta voi tehdä kaks:n verk-
kosivuilla kaks.fi olevalla lomakkeella 30.10.2009 asti.

Palkinnot jakaa tasavallan presidentti tarja halonen 5.2.2010 järjes-
tettävässä kaks:n seminaarissa helsingissä.

Kuka Suomea hallitsee?
suomen hallituksesta ei tiedetä tarpeeksi. tämä kammottava tie-
tovaje koskee niin ministerien työtä ja sen organisointia kuin hal-
litusta kokonaisuudessaan. näin väittää professori Matti Wiberg, 
jonka kirja Hallitseeko hallitus? julkaistiin kesällä kaksin Polemia-
kirjasarjassa.

Wibergin mukaan hallitusta koskevan tiedon tuottamisen ovat 
laiminlyöneet kaikki: yhteiskuntatieteilijät, toimittajat ja korkeilla po-
liittisilla paikolla toimivat ministerit ja kansanedustajat.

– hallituspuolueiden ryhmäkurin taakse paenneet ministerit 
ovat vetäytyneet parlamentaarisen vastuun ulottumattomiin. halli-
tuspuolueiden kansanedustajat eivät uskalla asettaa ministereitä 
vastuuseen hallituspuolueiden johdosta tulevan sanktioinnin pelos-
sa, Wiberg toteaa teoksessaan.

samalla hän kysyy, toteutuuko nyky-suomessa enää parlamenta-
rismi, jos itse asiassa hallitus valvoo eduskuntaa eikä päinvastoin.

– ei toteudu, on Wibergin yksiselitteinen vastaus.
hän kritisoi myös kansalaisia, jotka itse eivät ota riittävästi sel-

vää politiikasta. alamaiskulttuuri kukoistaa. tästä kertoo erityisesti 
presidentti-instituution ihannointi, joka on Wibergin mukaan seu- 
rausta parlamentaarisen eetoksen laiminlyönnistä.

Wiberg esittää teoksessaan noin 400 kysymystä valtioneuvos-
ton eli maan hallituksen nykytilasta ja tulevaisuudesta ja pyrkii an-
tamaan vastauksia muun muassa siihen, kuka suomea hallitsee.

matti Wibergin teos Hallitseeko hallitus? sekä dosentti, valtiosih-
teeri Risto Volasen vastakommentit löytyvät kaksin verkkosivuilta 
kaks.fi.

arjen turvaajaa
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kunnallisalan kehittämissäätiö jakoi kuntatutkijoil-
le 12 apurahaa. lisäksi rahoitettiin kahta kunta-alan 
selvitystä. yhteensä jaettu summa oli 106 182  
euroa.

säätiön hallitus päätti vuoden ensimmäisessä 
haussa jätetyistä hakemuksista kesäkuussa. vuoden 
toinen hakuaika päättyi elokuun lopussa. siitä teh-
dään päätökset joulukuussa.

KunnaLLisaLan KehittäMissäätiön päätöKset:
km •	 Lea hennala, lappeenrannan teknillinen yliopis-
to, ”Kuntalainen palvelujen innovoijana” – väitöskirja-
työ, yksivuotinen tutkija-apuraha 18 000 euroa.
tam •	 Marketta heinonen, lapin yliopisto, ”Erikoissai-
raanhoidon vuodeosasto vanhuspotilaan hoitoympä-
ristönä” – väitöskirjatyö, yksivuotinen tutkija-apuraha 
18 000 euroa.
ytl •	 Kati turtiainen, Jyväskylän yliopisto, ”Luotta-
muksen rakentuminen pakolaisten ja suomalaisten 
viranomaisten välille” – väitöskirjatyö, yksivuotinen 
tutkija-apuraha 18 000 euroa.
elt •	 Outi Lepistö, ”Ympäristöterveydenhuollon  
maksullisuus” – post doc -työ, tutkija-apuraha  
7 000 euroa.
Phd soc.sc (ytt) •	 sarolta németh, ”Maaseudun  
sosio-teknologiset verkostot” – post doc -työ, yksi- 
vuotinen tutkija-apuraha 19 500 euroa.
ktt •	 Jussi Leponiemi, ”Monikulttuurinen esimiestyö – 
erityisesti kunta-alalla” – julkaisuhanke 1 500 euroa.

Proviisori •	 Jouni asi-
kainen, ”Lääkehuol-
topalvelujen keskit-
täminen – Etelä-Savon 
lääkemenojen kehitys 
2000-luvulla” julkaisu-
hanke 1 500 euroa.
yth •	 Jussi Laine, matka-
apuraha 2 200 euroa.
 •	saku Rikala, tampereen 
yliopisto, ”Kunnan liikunta-
palvelut” – pro gradu -työ, apura-
ha 1 200 euroa (suomen kunnallisliiton rahasto).
 •	antti Veilahti, helsingin yliopisto, ”Nuorten Internet  
– pohjainen osallistuminen ja kuuleminen kunnissa”  
– pro gradu -työ, apuraha 1 200 euroa (artturi hiiden-
heimon rahasto).
 •	hanne-Mari Virta, Jyväskylän yliopisto, ”Kunnallisen 
verkosto-organisaation viestinnän haasteet” – pro gradu 
-työ, apuraha 1 200 euroa (mikko Jokelan rahasto).
 •	Marja-Liisa stenroos, kuopion yliopisto, ”Pitkäaikaista 
laitoshoitoa tarvitsevien potilaiden terveyteen liittyvä  
elämänlaatu ja hoitoon tyytyväisyys” – pro gradu -työ, 
apuraha 1 200 euroa (hallintososionomien rahasto).
 •	tmi p.t. Kettunen, ”Selvitys kuntatutkimuksen voimava-
roista”, 7 000 euroa.
 •	aspectum public Oy, ”Kuntien johtamisen nykytilan  
selvittäminen ja vertailu vuoden 2005 tilanteeseen”  
– selvitys, 9 882 euroa.

Yli 100 000 euroa kuntatutkimukseen

Terveydenhuollon kustannukset kasvussa

suurten ja keskisuurten kaupunkien terveyden-
huollon kustannukset kasvoivat viime vuonna 
eniten kymmeneen vuoteen. tämä käy ilmi kun-
taliiton selvityksistä. suurten kaupunkien kustan-
nukset kasvoivat reilut kahdeksan prosenttia ja 
keskisuurten kaupunkien hieman vajaat kahdek-
san prosenttia. suurimpana syynä kustannusten 
kasvuun oli yleinen palkkatason nousu. myös hoi-
totakuun edellyttämät erikoissairaanhoidon laajen-
nukset ja väestön ikääntyminen lisäsivät kustan-
nuksia.

selvityksessä oli mukana 11 suurta kaupunkia 
ja 15 keskisuurta kuntaa, joukossa kainuun maa-
kuntayhtymä.

suurista kaupungeista eniten terveydenhuollon 
kustannukset kohosivat kotkassa ja lahdessa, 
joissa nousua edellisvuoteen oli reilusti yli seit-
semän prosenttia. keskimääräistä alhaisempaa 

terveydenhuollon kustannusten kasvu oli suurista 
kaupungeista helsingissä (2 %), tampereella (1,8 %), 
oulussa (1,2 %), espoossa (1,8 %), Jyväskylässä 
(0,5 %) ja Porissa (1,3 %). kuopio hillitsi menojaan 
kaikista suurista kaupungeista eniten. siellä kus-
tannukset alenivat 0,1 prosenttia.

keskisuuret kunnat ovat vertailleet selvityk-
seen terveydenhuollon kustannusten lisäksi myös 
sosiaalitoimen kustannuksia. lasten päivähoito ja 
esiopetus vievät suurimman osan sosiaali- ja ter-
veystoimen kustannuksista, eli lähes 17 prosent-
tia. Päivähoitoon ja esiopetukseen menee kunnis-
sa keskimäärin 531 euroa asukasta kohti.

suurimmat koko sosiaali- ja terveyssektorin 
kustannusten hillitsijät vuonna 2008 olivat Järven-
pää, sipoo, mikkeli, kainuun maakunta -kuntayhty-
mä ja kemi. näissä kunnissa kustannukset aleni-
vat vuonna 2008 edellisvuoteen verrattuna.



Koulutuspaikka
KaiKille

Opetusministeri Henna Virkkusen mielestä kaikilla peruskoulun  
päättävillä nuorilla pitäisi olla oikeus opiskelupaikan saamiseen.  
– Erityisesti tilanteessa, jossa työmarkkinat eivät vedä, on tärkeää,  
että kaikki pääsevät koulutukseen. 

teKsti: heidi Gedik KuVat: Jakke nikkarinen

Opetusministeri vaatii

O
petusministeri Henna Virkkusesta suomalainen 
koulutusjärjestelmä on kahden haasteen edessä: 
Peruskoulutuksessa maan alueelliset erot kasvavat 
ja varsinkin Itä- ja Pohjois-Suomessa on pelko sii-
tä, että koulumatkat venyvät pitkiksi. Toisaalta pe-

ruskoulunsa päättävien nuorten tilanne huolestuttaa Virkkusta.
Tällä hetkellä noin 98 prosenttia peruskoulun päättäneistä si-

joittuu lukioon tai ammatilliseen koulutukseen tai valmistavaan 
koulutukseen. Virkkusen mukaan nyt on paneuduttava jäljelle 
jäävään kahteen prosenttiin.

Elokuun alussa ministeri Stefan Wallinille jätettiinkin aiheeseen 
liittyvä työryhmäesitys moniammatillisen yhteistyön kehittämisestä.

– Tässä korostuu kunnan eri viranomaisten yhteistyön osuus. 
Joka kunnassa on oltava joku, joka ottaa kopin näistä nuorista. On 
todella paljon kuntia, joissa tämä työ on jo hyvässä mallissa, mutta 
varsinkin suurissa kaupungeissa tätä toimintamallia ei ole järjes-
tetty yhtä hyvin. Tällöin on vaara, että nämä nuoret syrjäytyvät.

OiKeus tOisen asteen KOulutuKseen

Opetusministerin tavoitteena on myös, että kaikki peruskoulunsa 
päättävät nuoret saisivat itselleen koulutuspaikan toiselta asteelta.

Virkkunen muistuttaa, että nykyhallitus on jo lisännyt 
ammatilliseen koulutukseen 7 000 aloituspaikkaa. Silti Virk-
kunen esittää lisäbudjetissa vielä noin tuhatta uutta aloitus-
paikkaa.

– Ammatillisen koulutuksen vetovoima on kasvanut viime 
vuosina, ja nyt jo yli puolet peruskoulun päättäneistä hakee ensi-
sijaisesti ammattikoulutukseen. Minusta kaikilla tulee olla oike-
us toisen asteen koulutukseen.

Opetusministeri puhuu myös niin sanotun Ammattistartti-
mallin puolesta.

– Monet nuoret tarvitsevat peruskoulun jälkeen lisää ohjaus-
ta muun muassa siinä, mille alalle heillä olisi mahdollisuuksia ja 
mitkä ovat heidän vahvuutensa. Tällaisissa tapauksissa Ammat-
tistartti on hyvä vaihtoehto.

Malli on tarkoitettu niille nuorille, joilla ei vielä ole selvää ku-
vaa siitä, mille alalle hakeutuu. Ammattistartin avulla pääsee nä-
kemään ammatillista puolta ja myöhemmin koulutuksen aikana 
suoritetut opinnot luetaan hyväksi.

Lukion puolella lukiolaisten liiton tekemä kysely osoittaa, et-
tä 60 prosenttia lukiolaisista tulee lukioon lähinnä hakemaan li-
säaikaa jatko-opintoihin.
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– Siksi on 
tärkeää, että lu- 

kioissa on riittävästi oh- 
jausta ja nuoret pystyisivät sel-

kiyttämään lukion aikana ajatuksiaan 
siitä, minne heidän kannattaisi hakea. 
Siksi tarvittaisiin entistä tiiviimpää yh-

teistyötä työelämän ja lukioiden välillä.
Virkkusesta on ollut huolestuttavaa 

lukea EK:n jäsenyrityksilleen tekemää 
tutkimusta, jonka mukaan viime vuonna 
EK:n jäsenyrityksistä vain neljä prosent-
tia teki lukioiden kanssa yhteistyötä. 

Virkkunen korostaa myös lukioiden 
oppilaanohjaajien roolia ja valittelee, että 
koulukohtaiset erot ovat suuria.

– Läheskään kaikilla lukioilla ei ole 
päätoimista oppilaanohjaajaa. On tiedos-
tettu, että kurssimuotoinen lukio vaatii 
paljon enemmän ohjausta. Kaikille oppi-
laille ei ole itsestään selvää, min-
kä verran opintoja kan-
nattaa valita ja mitkä 

ovat omat resurssit, ja he 
tarvitsevat ohjausta.

– Tämä on myös jokaisen 
aineenopettajan tehtävä. Ai-

neenopettajat näkevät oppilaissa 
erilaisia vahvuuksia, ja on tärkeää, 

että opettajat muistavat kannustaa 
ja kertoa, minne kannattaa suunnata.

PerusKOulutus lähellä

Henna Virkkunen näkee suomalaisessa 
koulutuksessa paljon voimavaroja. Hän 
kehuu suomalaista koulutusjärjestelmää. 
Kuitenkin alueelliset erot ja asutuksen jat-
kuva keskittyminen kasvukeskuksiin tuo-
vat tälle järjestelmälle uusia haastetta.

Tulevaisuudessa lasten määrä laskee 
hyvin voimakkaasti monissa Pohjois- 
ja Itä-Suomen kunnissa, ja ne joutuvat 
miettimään, miten perusopetus järjeste-
tään laadukkaasti ilman, että koulumat-
kat venyvät kohtuuttoman pitkäksi.

Virkkunen muistuttaa, että kuntalii-
tostenkin jälkeen Suomessa on noin 40 
sellaista kuntaa, jossa lapsia syntyy vuo-
sittain alle 15. 

– On tärkeää, että laadukas pe-
rusopetus pystytään järjestämään 
jatkossakin joka puolella Suomea, 

mahdollisimman lähellä oppilaita, Virkkunen 
painottaa.

etäKOulustaKO ratKaisu?

Monissa kunnissa juuri kouluverkosto on joutu-
nut taloustaantumassa säästökohteiden listalle. 
Vielä 1990-luvulla peruskouluja oli yli 5 000, nyt 
lakkautusten jälkeen määrä on noin 3 500.

– Nyt meillä alkaakin olla hyvin harvaan asut-
tuja, suuria kuntia, joissa koulumatkojen pituus 
on vähitellen ongelma.

Esimerkiksi Pudasjärvellä suunnitellaan 
parhaillaan, miten koulumatkoja voitaisiin 

jatkossa hyödyntää koulunkäyntiin ja 
opetukseen.

– Etätyöskentely on mo-
nelle aikuiselle arkipäivää. 

Työmatkat käytetään hyödyksi ja 
monet työnantajat lukevat junamatkat osaksi 
työpäivää. Myös koulutuksen järjestäjät joutuvat 
miettimään tällaisia tietotekniikan tuomia mah-
dollisuuksia harvaanasutuilla alueilla.

Virkkunen myöntää, että etäopiskelua ei voi-
da käyttää peruskoulussa kaikkein pienimmille, 
mutta jo hivenen isommille koululaisille se on 
mahdollista.

– Esimerkiksi harvinaisempien kielten opis-
kelussa etäopetusta hyödynnetään jo nykyään.

Virkkunen muistuttaa samalla, että Paras-se-
lonteossa on jo kiinnitetty paljon huomiota so-
siaali- ja terveydenalan palveluihin harvaanasu-
tuilla alueilla.

– Toivoisin, että samassa yhteydessä keskus-
teltaisiin enemmän myös opetuksesta, koska pe-
rusopetus on kaikkien kuntien peruspalveluita. 
Perusopetuksen pitää jatkossakin olla lähipalve-
lua, koska lapset käyttävät sitä päivittäin.

ryhmäKOOt PienemmiKsi

Hallitusohjelman mukaisesti perusopetuksen 
laadunparannukseen on tälle vuodelle varattu 
noin 40 miljoonaa ja ensi vuodelle 60 miljoonaa 
euroa. Tämä summa sisälsi tänä vuonna ryhmä-
kokojen pienentämiseen suunnatun rahan, joka 
annettiin kunnille valtionosuuksissa.

Toukokuussa opetusministeriö järjesti yhdes-
sä Kuntaliiton kanssa kyselyn, miten nämä rahat 
oli käytetty.

– Iloinen yllätys oli, että noin 85 prosenttia 
kunnista oli käyttänyt rahan tähän tarkoitukseen. 

Ensi vuonna rahaa suunnataan edelleen ryh-
mäkokojen pienentämiseen ja jakotunteihin. Li-

”Peruskoulun pitää jatkossakin 
olla lähipalveluita.

8 polemiikki 3/2009      
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Osaamiselle luokitus

säksi sitä käytetään erityisopetuksen tukemiseen ja opettajien 
täydennyskoulutukseen.

– Tärkeä osa perusopetuksen laatua on, että opettajat pystyvät 
päivittämään osaamisensa laatua kaikissa kunnissa.

Kuntiin ollaan myös laatimassa erityisiä opetuksen laatukri-
teereitä. Niistä on tarkoitus luoda kunnan opetusalan toimijoille 
työkalu, jolla he voivat koko maassa yhtenäisesti arvioida ja ke-
hittää omaa toimintaansa.

– Pidän silti perusteltuna, että kunnilla on jatkossakin koulu-
tuksen järjestämisvastuu ja päätösvalta sen toteuttamistavoista, 
sillä olosuhteet eri puolilla Suomea vaativat eri kunnissa erilai-
sia sovellutuksia.

– Lisäksi tarvitaan yhteisiä suosituksia. Jatkossakin vanhem-
pien on saatava luottaa siihen, että jokaisen kunnan jokaisessa 
koulussa saa laadukasta opetusta.

OPintOihin aiemmin

Alkuvuodesta puhuttiin paljon työurien pidentämisestä.
– Kun suuret ikäluokat eläköityvät muutaman vuoden kulut-

tua, on työuria pidennettävä molemmista päistä.
Suomessa korkeakouluopintoihin päästään kansainvälisesti 

vertaillen melko myöhään, noin 21-vuotiaina ja maistereiksi val-
mistuvista alle puolet on alle 28-vuotiaita.

– Tällä hetkellä haetaan keinoja siihen, miten saadaan toi-
selta asteelta opintonsa päättävät nykyistä nopeammin korkea-
kouluihin. Opiskelupaikan löytyminen vaatii yleensä noin kolme 
vuotta, mikä on liian pitkä aika, Virkkunen painottaa.

Opetusministeriön tarkoitus onkin löytää vuoden loppuun 
mennessä korkeakoulujen kanssa esitykset siitä, miten opiskelu-
valintoja yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa uudistetaan.

o
Petusministeri henna virkkunen koros-
taa, että nykyisessä taloustilanteessa kannat-
taa investoida koulutukseen.

– 1990-luvun laman jälkeen t&k-toimintaan 
tehdyt panostukset ovat luoneet suomesta 

esimerkin eu- ja oeCd-maille. monet maat käyvät hakemas-
sa meiltä juuri sitä tietoa, miten suomi nousi lamasta ni-
menomaan investoinneilla osaamiseen, tutkimukseen ja tuo-
tekehitykseen. tätä osaamista meidän tulisi nyt tuotteistaa.

samalla virkkunen kuitenkin myöntää, että suomen 
koulutusjärjestelmässä tehdään paljon päällekkäistä työtä.

– tärkeä asia on se, että saamme aiemmin opitun 
osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt jo-
kaiselle koulutusasteelle.

loppukesästä julkaistiin erityinen tutkintojen kansalli-
nen viitekehys, jossa on määritelty eri tutkintojen tuotta-

ma osaamisen taso. kehys perustuu eurooppalaiseen jär-
jestelmään, ja sen mukaan suomessa tutkintojen tuoma 
osaaminen on jaettu kahdeksaan luokkaan. Peruskoulu-
pohja on tämän järjestelmän mukaan osaamistasolla kak-
si, ja kahdeksikon tasolla ovat lisensiaatin tutkinnot ja 
tohtorit. ammatillinen koulutus ja lukio tuottavat viitekehyk-
sessä samantasoisen pätevyyden.

– seuraava haaste on, että saamme laajennettua tä-
män tutkinnoista koko osaamista käsitteleväksi, siten et-
tä myös muu osaaminen voitaisiin luokitella. 
suomalainen yhteiskunta on hyvin tutkinto-
orientoitunut, vaikka usein työelämän kannal-
ta tutkinto ei ole olennainen vaan osaa-
minen.

Henna Virkkunen

Kansanedustaja, filosofian lisensiaatti,  •	

Jyväskylän yliopisto 

Synt. 4.6.1972 Joutsa•	

Asuinpaikka Jyväskylä•	

Ura:•	

Opetusministeri 2008–

Kansanedustaja 2007–

Apurahatutkija 2003–2006 Jyväskylän yliopisto, 

viestintätieteiden laitos

Osakas ja viestinnän suunnittelija Viestintä-

toimisto Medita Communication 1998–2003

Toimittajana mm. sanomalehti Keskisuomalai-

sessa sekä freelancerina

Luottamustoimia yms.:•	

Kansallinen Kokoomus r.p varapuheenjohtaja 

2008–

Jyväskylän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 

2005–2008

Jyväskylän kaupunginvaltuutettu vuodesta 1997

Keski-Suomen maakuntavaltuutettu 1997–

Keski-Suomen maakuntahallituksen 1. varapj. 

1999–2005

Perhe: Hankasalmen kunnanjohtaja,  •	

FM Matti Mäkinen, poika Väinö (2004)
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laadusta ei tingitä

teKsti: Jari jokinen KuVat: istockphoto

Taantuma iskee kuntatalouteen kovalla kädellä, 
mutta siitä selviytymiseksi on sekä kuntalaisilla 
että valtuutetuilla varsin yksituumainen  
näkemys. Peruspalveluista ei olla valmiita  
luopumaan ja ne ollaan valmiita kattamaan  
vaikka kunnallisveron korotuksella.
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laadusta ei tingitä ”Kuntalaiset ovat valtuutettuja 
ehdottomampia siinä, 
mistä ei saa säästää.

t
NS-Gallup Oy on 
tutkinut jo pitkään 
suomalaisten suh-
tautumista kun-
nallishallintoon. 
Kansalaismielipide 
ja kunnat – Ilma-
puntari 2009 -tutki-

mus selvitti, miten taantuma taltutetaan. 
Tutkimukseen vastasi 1 135 yli 15-vuoti-
asta kuntalaista ja 809 valtuutettua. Juuri 
valmistunut tutkimus on järjestyksessään 
jo 18., joten vertailupohjaa löytyy.

Finanssikriisin myötä taantuma ravis-
telee erityisesti kuntia, joista iso osa on jo 
joutunut avaamaan kuluvan vuoden bud-
jettinsa. Taantuma ei koske pelkästään 
kuntakentän ”köyhälistöä”, veronkorotuk-
sia ja säästöjä on tiedossa kunnan koosta 
ja väestörakenteesta riippumatta. 

Takana on pitkä ja hyvä vaihe, mutta 
nyt on jouduttu kaivamaan esiin 1990-lu-
vun laman ajoilta tuttuja säästölistoja. 
Mutta ovatko kuntalaisten ja tuoreiden 
valtuutettujen mielipiteet keinoista ja 
kohteista muuttuneet vuosien saatossa?

Sekä kuntien asukkaat että tuoreet val-
tuutetut hyväksyvät säästötoimenpiteet. 
Kolmessa vuodessa mielipiteet ovat muut-
tuneet eikä väestöryhmissä ole toisinajat-
telijoita. Kuntalaiset ovat valtuutettuja eh-
dottomampia siinä, mistä ei saa säästää. 

PerusPalveluista ei saa tinKiä

Sosiaali-, terveys- ja koulutoimi ovat säi-
lytettävien palvelujen kärki. Päättäjien 
asema ei ole helppo, sillä kuntalaiset ovat 
säästötoimenpiteiden kohdentamises-
sa kitsaampia. Todennäköisesti tieto lisää 
tuskaa, sillä valtuutetut ovat paremmin 
perillä, mitä nämä peruspalvelut kunnil-
le maksavat.

Melko yksimielisiä ollaan myös siitä, 
mistä voidaan karsia: kulttuuritarjonta, 

urheilu- ja liikuntapalvelut sekä viher- ja 
virkistysalueiden kunnossapito kestävät 
tutkimuksen mukaan säästötoimenpitei-
tä. Erityisesti kirjastopalveluista ollaan 
valmiita tinkimään.

Säästökohteiden kärki on sikäli ym-
märrettävä, kun niitä suhteutetaan kun-
nan tarjoamien palveluiden saamiin arvo-
sanoihin. Urheilu-, liikunta-, kuntoilu- ja 
kirjastopalvelut ovat siellä listan kärjessä 
ja saavat 84–86 prosentilta arvosanan erit-
täin tai melko hyvä. 

Vanhus- ja terveyspalvelujen laajuus ja 
julkinen keskustelu huomioon ottaen nii-
hin kohdistunutta kritiikkiä voidaan pitää 
jopa vähäisenä. Peräti 69 prosenttia kun-
talaisista antaa myönteisen arvosanan, ja 
huonona näitä palveluja pitää ainoastaan 
seitsemän prosenttia.

Päättäjien ei pidä kuitenkaan huokais-
ta helpotuksesta, sillä suhteellinen tyyty-
mättömyys kohdistuu palveluihin, joita pi-
detään myös tärkeimpinä. Tyytyväisyys tai 
tyytymättömyys vaihtelevat myös asuin-
kunnan tyypin mukaan. Palvelupula kas-
vaa pääkaupunkiseudulla ja kulttuuri-
tarjonnan puute korostuu pienemmissä 
kunnissa.

tasa-arvOPeriaatetta  
ei Pidä hOrjuttaa

Mielipiteet säästötoimien kohdentamises-
ta ovat varsin yhdenmukaisia. Ikä ja puo-
luekanta eivät aiheuta suuriakaan heittoja: 
eniten peruspalvelujen juustohöylää vas-
tustavat ikääntyvät ihmiset ja puolueken-
tän vasen laita. 

Kuntapalvelujen kohdentaminen pel-
kästään vähävaraisille torjutaan: 62 pro-
senttia kuntalaisista on sitä mieltä, et-
tä tasa-arvoperiaatetta ei pidä horjuttaa. 
Kymmenen vuoden aikana suhtautumi-
nen on muuttunut kielteisemmäksi. To-
dennäköisesti tämä johtuu siitä, että 

Tarvitaanko 
peruspalveluja  
maakunta- 
tasolla?

Ensimmäistä kertaa kyse-

lyssä selvitettiin haluk-

kuutta maakuntatasoiseen 

yhteistyöhön säästöjen 

aikaansaamiseksi ja palve-

luiden säilyttämiseksi. 

Koko väestön ja valtuutet-

tujen mielipiteet erosivat 

melkoisesti.

Valtuutetuista peräti 53 

prosenttia oli sitä mieltä, 

että peruspalveluja voitai-

siin toteuttaa maakuntata-

solla. Tämä vaihtoehto sai 

verrattain laajan hyväk-

synnän kaikilta poliittisilta 

ryhmiltä.

Kuntalaiset eivät ole 

asiasta yhtä innostuneita: 

ainoastaan 21 prosenttia 

kannatti tätä vaihtoehtoa. 

Valmius veronkorotuksiin 

oli molemmilla ryhmillä 

listan ykkösenä. Valtuu-

tettujen keskuudessa 

maakuntavaihtoehto oli 

toisena ja väestön keskuu-

dessa seitsemäntenä.
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”Kunnallisverossa  
ei ole kattoa.

Maahanmuuttajat hoitotyöhön

ikääntymisen ja taantuman myötä niiden 
määrä, joilla ei ole varaa yksityisiin palve-
luihin, voi kasvaa.

Kolme neljästä kuntalaisesta pitää  
oikeutta ilmaisiin tai lähes ilmaisiin palve-
luihin tärkeänä, maksoi mitä maksoi. Va-
jaa puolet valtuutetuista oli samaa mieltä. 
Talousvastaavien mielestä tällainen asen-
ne saattaa kuulostaa painajaismaiselta, 
mutta pitää muistaa, että vastaajatkaan 
eivät ole kevytmielisiä. Kysymys on pe-
ruspalveluista.

Puolet vastaajista myönsi kuitenkin, 
että kuntien palvelut ovat paisuneet yli 
maksukyvyn. Tässä ei niinkään otettu 
kantaa palvelujen määrään vaan kustan-
nusten paisumiseen.

Kyselyn perusteella kävi kuitenkin il-
mi, että kunnallisverossa ei ole tunnis-
tettavaa kipurajaa eli tärkeistä perus-

palveluista ollaan myös valmiita 
maksamaan veroja. Peräti 78 

prosenttia vastaajista oli 
sitä mieltä, että kun-

nallisvero ei ole koh-
tuuttoman korkea. 
Seurantaa on teh-
ty vuodesta 1992 
saakka, ja vero-
myönteisyys oli nyt 

korkein. Liike-elä-
män termein kauppa-

ehdot ovat kohtuulliset.

sOsiaaliset Ongelmat  
huOlestuttavat

Valtuutetut olivat tulevaisuudesta paljon 
kuntalaisia huolestuneempia ja murheet-
kin olivat osittain erilaisia. Kuntalaisten 
selkeä huolenaihe oli terveyspalvelujen 
heikko saatavuus ja huono laatu, kun val-
tuutetut murehtivat kunnan talouden 
kestävyydestä.

Kuntalaisten listalla viiden kärkeen 
nousivat myös sosiaaliset ongelmat: huu-
meiden käytön lisääntyminen ja rikolli-
suus. Nämä ongelmat korostuivat, mitä 
isommasta kunnasta oli kyse. Isoissa kau-
pungeissa kannettiin huolta myös vuok-
ra-asuntojen saatavuudesta ja hinnasta, il-
mansaasteista ja kuntalaisten puuttuvasta 
yhteisvastuusta. 

Hieman yllättävää oli, että luonto ja 
ympäristö olivat vastauksissa korkeim-
millaan vain keskikastissa. Joko viesti 
luonnon ja ympäristön tilan vaalimisesta 
ei ole mennyt perille tai sen sisältöä ei us-
kota todelliseksi huolenaiheeksi.

Taantumasta ja taloudellisesta ahdin-
gosta huolimatta kunta on edelleen kunnias- 
saan. Samalla ihmisten yleinen mielipide 
on vuosina 2003 ja 2006 tehtyihin tutki-
muksiin verrattuna siirtymässä kilpailuta-
loudesta sosiaalivaltion suuntaan: perus-
arvoja ja -palveluja ei saa heikentää. n

v
iime keväänä maa-
hanmuuttokriittisyys 
nosti päätään poliitti-
sessa keskustelussa 
euroopan parlament-

tivaalien myötä. Perussuomalais-
ten lausunnot pakottivat muutkin 
puolueet ottamaan asiaan kantaa.

tuoreen tutkimuksen mukaan 
kansalaisten mielipiteet eivät ole 

muuttuneet miksikään kuudes-
sa vuodessa. reilu puolet ihmi-
sistä suhtautuu vierastyövoimaan 
edelleen nihkeästi. vastaajista 
61 prosenttia yhtyi populistiseen 
heittoon, ”ettei suomeen kanna-
ta tuoda ulkomaisia työntekijöitä, 
kun työtä ei riitä suomalaisille-
kaan”. valtuutetuista tätä mieltä 
oli 44 prosenttia.

myönteisimmin maahanmuut-
tajiin suhtautuivat vihreät ja hei-
dän kannattajansa. vankimpia 
vastustajia löytyi perussuomalais-
ten joukoista. alueellisesti pää-
kaupunkiseudulla suhtautuminen 
oli muuta suomea myönteisem-
pää. maahanmuuttomyönteisyys 
kasvoi nuorempien ja koulutetum-
pien ihmisten joukossa.
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Vaivaistalo vai nykyajan suurperhe
– vanhustenhoidon akuutteja haasteita

Naisen työnteon ja itsellisyyden 
kunnioitus on iskostunut syvälle 
meihin sodanjälkeisiin sukupolviin.

PUUMeRKKi 
kirjailija
Sirpa Kähkönen

u
sein kuulee sanottavan, että entis- 
aikaan elettiin usean sukupolven suur-
perheissä, joissa kaikista huolehdittiin.

tämähän ei täysin pidä paikkaansa. 
maaseudun idyllisiksi kuvitelluista yhtei-

söistä on lähdetty kaupunkiin, amerikkaan, mierontiel-
le ja kunnan vaivaistaloon. keskenkasvuisia tyttöjä ja 
poikia on lähetetty torpista ja tölleistä maailmalle hy-
vin pieni nyytti olallaan.

kun suomi alkoi teollistua, kaupunkeihin muut-
ti suuri määrä nuoria ihmisiä, jotka eivät välttämättä 
tunteneet uudella asuinseudullaan ketään. kun löytyi 
kumppani ja syntyi lapsia, oli aloitettava perhe ja suku 
aivan alkutekijöistä.

sanotaan, että ennen pihapiirissä oli aina joku van-
hus, joka katsoi lasten perään. näin parhaassa ta- 
pauksessa ehkä olikin maaseudulla; joku sitkeä ukko 
tai akka, jota eivät olleet taudit eikä raskas työ sorta-
neet, käpsehti pihalla tehden pieniä askareita. mutta 
kaupunkien työläiskodeissa lapset jouduttiin usein jättä-
mään yksin siksi aikaa, kun vanhemmat olivat töissä.

tämän vuoksi esimerkiksi 1940-luvun lehdissä on 
niin paljon pikku-uutisia, joissa kerrotaan lapsen hukku-
neen vesisaaviin tai sytyttäneen tulipalon varomattomi-
en leikkien seurauksena. Pienet, vastuuttomat lapset 
joutuivat jäämään omiin hoteisiinsa, lukkojen taakse.

voimme kuvitella, miten äiti keskittyy työhönsä täl-
laisessa tilanteessa. voimme myös kuvitella, minkä 
verran lasten perään jaksaa katsoa työkyvytön vanhus.

oma isoäitini lähti pienestä mökistä maailmalle 
suuren laman aikaan 1920-luvun lopussa. hänestä tu-
li piika ja sitten työläisnainen kaupunkiin. ankara maa-
laiselämä ja kuluttava taistelu leivästä lama-ajan kau-
pungissa jättivät häneen pysyvät merkit. tiedän, että 
hän pelkäsi puutteeseen ja kurjuuteen suistumista.

mummoni hoiti minut sylivauvasta nelivuotiaaksi. 
äitini oli mentävä töihin, kun olin parin kuukauden ikäi-
nen, eikä hoitopaikkoja ollut helppo saada. lapsia kau-
piteltiin hoitoon ilmoitustauluilla ja lehdissä. mummo 
kävi aamuöisin jakamassa sanomalehtiä ja hoiti päivi-
sin minua ukkini kanssa. ukkini oli tuolloin jo vakavasti 
sairas. mummo kiinnitti haalarini rintamukseen kulku-
sen, koska kumpikaan ei jaksanut juosta perässäni.

tämä kovaa työtä tehneiden naisten sukupolvi 
opetti lapsilleen – suurille ikäluokille – ja lapsenlapsil-
leen, että naisen on ensinnä hankittava itselleen työ 
ja toimeentulo ja vasta sitten lähdettävä harkitsemaan 
naimakauppoja. ”Ja lapsia ei oo pakko laittoo”, mum-
moni aina tähdensi.

tässä on yksi syy siihen, että syntyvät ikäluokat ovat 
pieniä. naisen työnteon ja itsellisyyden kunnioitus on is-
kostunut syvälle meihin sodanjälkeisiin sukupolviin. toi-
mivat raskaudenehkäisymenetelmät ja yhteiskuntapoliitti-
set toimet, kuten päivähoidon kehittäminen, ovat tehneet 
naisten työnteon mahdolliseksi ja kannattavaksi.

huolta omaisista se ei ole poistanut.
toivoisin todella, että nykyajan miesasiamiehet 

ryhtyisivät ajamaan oikeuksiaan paitsi seksuaalisuu-
den myös perhepolitiikan alalla. toivoisin, että he ryh-
tyisivät vaatimaan itselleen tasa-arvoista oikeutta 
omaishoitajuuteen.

Jos vanhusten tahdotaan suurin joukoin siirtyvän 
laitoksista kotihoitoon, niin kuin sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön uusi linjaus edellyttää, vastuu heistä siirtyy 
yhteiskunnan alueelta kansalaisten tasolle. se edellyt-
täisi pikaista, rehellistä keskustelua siitä, miten työn-
jako tulevaisuudessa hoidetaan ja miten esimerkiksi 
asuntorakentamisessa tällaiset muutokset tullaan ot-
tamaan huomioon. yhteisöasumisen mahdollistavia 
moderneja suurperherakenteita pitäisi alkaa kehittää 
kiireesti, sillä 1960–1970-luvun maaltapaon seurauk-
sena suomalaiset suvut ovat hajallaan pitkin maata ei-
kä jokaisella ole lähiomaisia turvanaan.

tämän kehityksen hallittu hoitaminen on yksi suu-
rimmista haasteista, jonka tasa-arvoinen suomalainen 
hyvinvointiyhteiskunta tulee lähivuosikymmeninä koh-
taamaan, ja sen aiheuttamat muutokset ulottuvat sy-
välle perherakenteisiin saakka.



teKsti: Mia heiskanen KuVitus: susanna tuononen

Kuntajohtamisen kolme tärkeintä kehittämiskohdetta ovat johtamisen 
ja päätöksenteon asiantuntevuus ja tehokkuus, varautuminen äkillisiin 
muutoksiin sekä työnjako virkamiesjohdon ja poliittisen ohjauksen 
välillä. Tämä käy ilmi Aspectum Oy:n KAKS:lle tekemästä 
tutkimuksesta, johon vastasi yli 2 000 valtuutettua ja kuntajohtajaa 
toukokuussa 2009.

KuntaJOhtaMisen 
yhteistyökyky ontuu

T
utkimuksessa tarkasteltiin Suomen kuntien joh-
tamisen tilaa keväällä 2009 ja tutkimustuloksia 
verrattiin soveltuvin osin kevään 2005 vastaavaan 
tutkimukseen. Nyt toteutetussa tutkimuksessa oli-
vat aiemmasta poiketen vastaajina mukana myös 

kunnanvaltuutetut. Edelliseen tutkimukseen vertailukelpoinen 
yleisarvosana 7,66 (valtuutetut eivät mukana) osoitti, että kunta-
johtamista kohtaan ollaan entistä kriittisempiä ja pääosan johta-
misen osa-alueista arvioidaan heikentyneen. Aiempaa tutkimusta 
parempia arvosanoja saivat tosiasiatiedon käytettävyys päätök-
senteossa, palvelustrategian ajantasaisuus sekä selviytyminen 
kiristyneestä kuntataloudesta. 

Kaikkien vastaajien mielestä kuntajohtamisen vahvuudet 
Suomessa ovat kuntien selkeästi määritelty visio ja strategia sekä 
tosiasiatieto päätöksenteon pohjana. Tutkimustulosten mukaan 

kunnan toiminnan kehittämisen painopistealueet ovat kyselyyn 
vastanneille hyvin selvillä ja myös kuntien toimintaan kohdistu-
vat muutosvoimat ja riskit on kunnissa tunnistettu.

muutOsvalmius huOnOlla tasOlla

Kriittisenä kehittämiskohteena kuntien johtamisessa pidetään 
varautumista nopeisiin ja äkillisiin muutoksiin. Myös työnja-
ko virkamiesjohdon ja poliittisen ohjauksen välillä tunnistetaan 
keskeiseksi kuntajohtamisen kehittämiskohteeksi. Kaikkein mer-
kittävin tekijä yleisarvosanan kannalta oli johtamisen ja päätök-
senteon asiantuntevuus ja tehokkuus, jonka ei koettu olevan riit-
tävällä tasolla. 

Tutkimustulosten mukaan kunnan johtaminen on myös si-
säänpäinkääntynyttä, mikä on tulkittavissa siten, että kunnissa 
koetaan tärkeämmäksi tekemisen tapa kuin se mitä saadaan ai-

%

% €

€ €
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KuntaJOhtaMisen 
yhteistyökyky ontuu

Yhteenveto vastauksista
yhdistettäessä vastaaJien taustatekiJät, myönteisim-
min kunnan johtamisen tilan näki kunnalla töissä oleva,  
yli 50-vuotias, vähintään toisen kauden valtuutettu alle  
6 000 asukkaan kunnasta (Pohjanmaalta). kriittisin 
vastaaja puolestaan oli alle 30-vuotias, työtön, ensimmäi-
sen kauden valtuutettu (kymenlaaksosta). valtuutetut ja 
kuntajohtajat antoivat yleisarvosanaksi kunnan johtami-
sesta 7,29. myönteisimpiä olivat kuntajohtajat (8,04) ja 
kriittisimpiä valtuutetut (7,16). valtuustojen ja hallitusten 
puheenjohtajien arviot asettuivat edellisten välimaastoon 
arvosanalla 7,55.

alueellisesti kunnan johtamiseen tyytyväisimmät vastaa-
jat löytyivät Pohjanmaalta (7,60), kainuusta (7,49) ja etelä-
karjalasta (7,47). huonoimpana tilanne nähtiin kymenlaak-
sossa (6,78), itä-uudellamaalla (7,00), Päijät-hämeessä 
(7,06) sekä uudellamaalla (7,07).

vastaajien mielestä tärkeimpiä lähtökohtia kunnan 
johtamisen kehittämiseen ovat kunnan koosta ja vastaa-
jan asemasta riippumatta kunnan toimintaympäristön ja 
muutosten hallinta, kuntatalouden kiristyminen sekä so-
siaali- ja terveysalan kasvava palvelutarve.

lisätietoa tutkimuksesta osoitteessa kaks.fi

Mitä mieltä, professori aimo Ryynänen?

kaan. Tärkeimmiksi yksittäisiksi asioiksi koetaan päätöksente-
on asiantuntevuus ja tehokkuus sekä työnjako poliittisen ohja-
uksen ja virkamiesjohdon välillä. Vastaavasti elinkeinorakenne, 
kunnan palvelustrategia ja imago koetaan vastaajien keskuudes-
sa vähemmän tärkeiksi. Yli 30 000 asukkaan kaupungeissa elin-
keinorakenne ja imagon houkuttelevuus olivat muita kuntia pa-
remmalla tolalla.

avOimuus Puuttuu

Tutkimustulosten mukaan myös yhteistyökyvyssä on paranta-
misen varaa. Vastaajien mielestä vähiten tärkeimpiä johtamisen 
osa-alueita kunnissa ovat yhteistyön tuloksellisuus naapurikun-
tien sekä valtion alue- ja paikallishallinnon kanssa. Vastaajien 
mielestä kunnan strategia ei myöskään ohjaa yhteistyötä kunnan 
sisällä, eikä yhteistyö kunnan ja kunnassa toimivien sidosryhmi-
en välillä ole avointa ja tehokasta. Pienissä, alle 6 000 asukkaan 
kunnissa yhteistyön tuloksellisuus naapurikuntien kanssa ja sel-
viytyminen kiristyneestä kuntataloudesta koettiin keskimääräis-
tä paremmaksi. n

% €

€
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t
amPereen ylioPiston kun-
nallisoikeuden professori aimo 
ryynänen ei ole yllättynyt siitä,  
että kriittisyys kuntajohtamista 
kohtaan on tutkimustulosten 

mukaan kasvanut. hänen mielestään 
on selvää, että jatkuvasti niukkenevat 
voimavarat kunnissa lisäävät tyytymättö-
myyttä, vaikka se ei välttämättä suoraan 

kerrokaan kuntajohtamisen laadusta. 
– on aiheellista pohtia, miten tutkimukseen vastanneet 

ovat mieltäneet termin ”kuntajohtaminen”.  vastaajat ovat 
mahdollisesti kohdentaneet arvionsa virkajohtoon, vaikka 
kuntajohtamisesta vastaavat myös kunnan johtavat luotta-
mushenkilöt ja tutkimuksen vastaajina toimineet yksittäiset 
valtuutetutkin, ryynänen arvelee.

hän näkee tutkimustuloksissa myös positiivisia piirteitä, 
jotka voidaan tulkita kuntajohtamisen laadun kehittymisenä. 
vuoden 2005 tutkimukseen verrattuna nyt toteutetussa tutki-
muksessa annettiin parempia arvosanoja tosiasiatiedon käy-
tettävyydelle päätöksenteossa, palvelustrategian ajantasai-
suudelle ja selviytymiselle kiristyneestä kuntataloudesta.  

ne ovat ryynäsen mukaan kuntajohtamisen ydinasioita ja  
kertovat siitä, että kuntalaisten kannalta keskeisiä asia- 
kokonaisuuksia on hoidettu taidolla.

Positiivinen yllätys hänen mielestään oli asiantuntemuk-
sen ja tosiasiatiedon tärkeyden nouseminen vahvasti esille. 

– ne ovat suomalaisen kuntajohtamisen vahvuuksia niin 
virka- kuin luottamushenkilöjohtamisessa ja samalla suuri 
haaste kuntajohdon koulutuksen ja tiedon ajan tasalla pitämi-
sen suhteen. 

tämä vahvistaa ryynäsen mukaan käsitystä siitä, että tu-
levaisuudessa kunnissa tarvitaan entistä enemmän virka- ja 
luottamushenkilöjohtajia, jotka tukevat näkemyksensä ja pää-
töksensä asiaosaamiseen. 

– tässäkin tutkimuksessa nousi jälleen pintaan tarve ke-
hittää työnjakoa kunnan virkajohdon ja poliittisen ohjauksen 
välillä, ryynänen huomauttaa. 

hän toivookin, että valtiovarainministeriön viime keväänä 
julkistama selvityshenkilöraportti (kunnan johtaminen – de-
mokratia, työnjako ja vastuu) onnistuisi poistamaan tämän 
tärkeäksi koetun osa-alueen ongelmia.

Aimo Ryynänen toimii Orimattilan kunnanvaltuutettuna



Keskittämisellä  
MiljOOnien  
säästöt
Koko maassa kunnat voisivat  
säästää lääkemenoissaan jopa  
sata miljoonaa euroa vuodessa  
keskittämällä lääkehankinnat  
Etelä-Savon mallin mukaan.

16 polemiikki 3/2009

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin apteekki  
toimii uusissa tiloissa; keskussairaalan yhteyteen  

rakennetussa lisäsiivessä. Myös lääkkeiden
valmistus tapahtuu nyt moderneissa puhdastiloissa.
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teKsti: Kari Kauppinen KuVat: Jere Lauha

MiljOOnien  
säästöt

16 polemiikki 3/2009

Apteekkari Jouni Asikainen  
on tyytyväinen työssään.  

Hän tarkastaa itsekin  
osastolle meneviä tilauksia.

E
telä-Savon sairaanhoitopiirin aptee-
kin apteekkari Jouni Asikainen on 
tyytyväinen.

– On mukavaa tehdä tutkimus, 
jolla voi osoittaa, että tekemämme 

keskittäminen on oiva konsti lääkemenojen hil-
litsemiseen.

Myös alueen kuntapäättäjät ovat vakuuttu-
neet Asikaisen tutkimuksesta: kasvavista lääke-
menoista saadaan keskittämällä säästettyä rahaa 
muuhun käyttöön.

Aiemmin ei ole selvitetty lääkehuoltopalve-
lujen keskittämisen kustannusvaikutuksia. Nyt 
Etelä-Savossa on ryhdytty toimeen. Lähes kaikki 
sairaanhoitopiirin yksiköt, kuten sairaalat, terveys-
keskukset ja vanhainkodit, ovat mukana keskite-
tyssä lääkehankintajärjestelmässä. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että lääketilaukset ja jakelu 
hoidetaan yhdestä paikasta, Mikkelin keskussairaa-
lassa toimivasta sairaanhoitopiirin apteekista.

Sairaanhoitopiirin lääkemenosäästöiksi Asi-
kainen arvioi viime, tänä ja ensi vuonna reilun 
miljoonan vuodessa. Kokonaissäästöt vuodesta 
2001 kasvavatkin ensi vuonna jo yhdeksään mil-
joonaan euroon. Raha on suoraa säästöä kunnil-
le. Esimerkiksi sairaanhoitopiirin suurimmalle 
rahoittajalle Mikkelin kaupungille jää summasta 
yli puolet käytettäväksi muuhun toimintaan.

Lääkemenojen säästö onkin yksi keino paran-
taa kuntataloutta. Esimerkiksi Mikkelin talous on 
ollut tiukka – jopa huono – vuosikausia, ja erityi-
sesti sosiaali- ja terveysmenot rasittavat Mikke-
lissä kuntataloutta. Kaikkialla muuallakin tämä 
sektori vie suurimman osan kunnan tuloista.

Koko maassa säästöt olisivat Asikaisen arvion 
mukaan jopa sata miljoonaa euroa vuositasolla, 
jos kaikki lääkehankinnat tehtäisiin keskitetysti.

Asikainen on laskenut säästöennusteet siten, 
että hän on arvioinut valtakunnallisesti toteutu-
neiden lääkemenojen kasvun suhteessa väestöön, 
ja siirtänyt mallin Etelä-Savoon alueen väestöön 
suhteutettuna.

Tehty työ on herättänyt kiinnostusta myös 
muualla kuin Etelä-Savossa. Hänen tutkimuk-
sensa on toimitettu kaikkiin sairaanhoitopiirei-
hin ja kyselyjä on tullut eri puolilta.

tOiminnallisia etuja  
rahansäästön lisäKsi

Keskittämisellä on Etelä-Savossa havaittu rahan-
säästön lisäksi myös muita etuja, kuten työmää-
rän väheneminen, sairaanhoitopiirin apteekin 
muuttuminen koko alueen alan informaatiokes-
kukseksi, potilasturvallisuuden paraneminen ja 
lääkehävikin pieneneminen.
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”Lääkemenojen säästö 
onkin yksi keino  
parantaa kuntataloutta.

Jouni Asikainen

– Meiltä voi kysyä mitä tahansa ja esi-
merkiksi alueen terveyskeskuksista voi ai-
na soittaa meille, Jouni Asikainen sanoo.

Eikö sitten voisi suoraan kysyä lääk-
keiden toimittajilta?

– Tukkuliikkeet eivät toimi neuvojina; 
ne vain toimittavat lääkkeitä.

– Meillä on kokemusta erilaisista lääk-
keistä, sillä erikoissairaanhoidossa koh-
taamme jatkuvasti erilaisia tapauksia, 
Asikainen jatkaa suuren yksikön etujen 
luettelointia.

Aikaa säästyy myös henkilökunnalta, 
kun lääkkeitä käsiteltäessä ei tarvitse ko-
ko ajan miettiä, vaan tarvittaessa voi kysyä 
yhdestä sovitusta pisteestä neuvoa. Samal-
la potilasturvallisuus paranee, kun kaikista 
yksiköistä löytyy aina samat lääkkeet. Jos 
sairaalassa hoito aloitetaan tietyllä lääk-

keellä, samaa löytyy var-
masti esimerkiksi terveys-

keskuksesta, vuodeosastolta ja 
vanhainkodilta. Virheiden riski pienenee. 

Pieniin yksiköihin ei jää lääkkeitä vanhe-
nemaan.

– Jos pieni yksikkö tilaa lääkkeensä 
itsenäisesti, se voi joutua ottamaan yh-
tä lääkettä tuhannen kappaleen erän, 
vaikka sitä tarvitaan vain 200 kappaletta. 
Jos loppuja ei tarvita, ne jäävät vanhene-
maan. Meiltä saa juuri sen määrän, mitä 
tarvitsee ja myöhemmin voi tilata lisää.

Aikaa säästyy myös kilpailutuksessa, 
jonka sairaanhoitopiirin apteekki tekee kes-
kitetysti. Jos kokematon kilpailuttaja tekee 
työn, tarjouksen laatimiseen,vertailuun ja 
muuhun käsittelyyn menee herkästi kuu-
kausien työpanos.

– Minultakin menee muutama viikko, 
päivät ja yöt, tarjousten vertailuihin ja kä-
sittelyyn, kokenut Asikainen heittää.

Rahaa säästyy myös, kun ei tarvitse 
rakentaa kalliita puhdastiloja lääkkei-
den, esimerkiksi syövän hoidossa käy-
tettävien sytostaattien, valmistamiseen 
”vieri viereen” pitkin maakuntaa. Nyt 
tällaiset puhdastilat ovat Mikkelin kes-
kussairaalan viime vuonna valmistu-
neessa osassa.

isOt lääKe-erät, suuret alennuKset

Lääkkeitä toimittavat yritykset ovat kiin-
nostuneita sairaanhoitopiirien kokoisista 
tilaajista. Ne antavat suuria tarjouksia tä-
män kokoluokan tilaajalle. Samalla yritys 
saa hyvän sopimuskumppanin, joka os-
taa paljon lääkkeitä. Käytännössä pienen 
terveyskeskuksen lääketilaus ei juurikaan 
tuota alennusta. Hinta katsotaan listasta, 
eikä tinkimisvaraa juuri ole.

Farmaseuttioppilas Tuomas Tiilikainen 
lähtee osastokäynnille hakemaan
lääkepalautuksia.

Lääketyöntekijä Tuula Matiskainen 
kerää lääketilauksia osastolle. 
Matiskaisen jälkeen farmaseutti 
tarkistaa osaston tekemän  
sähköisen lääketilauksen,  
jonka jälkeen tuotteet  
lähtevät osastolle.

Tutkimus  
kokonaisuudessaan:

Jouni Asikainen & Jaakko  
Asikainen: Lääkehuoltopalvelujen 

keskittäminen, Etelä-Savon  
kunnallisten lääkemenojen kehitys 

2000-luvulla. KAKS on tukenut  
tutkimusta, joka on  
luettavissa kaks.fi
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Isot alennusprosentit sairaanhoitopii-
rien kaltaisille toimijoille ovat bisnestä 
tekeville lääkefirmoille hyödyllisiä myös 
lääkkeiden kuluttajamyynnissä.

– Kun potilaalle on sairaalassa aloitet-
tu lääkitys, hän jatkaa usein samalla lääki-
tyksellä kotiin päästyään ja ostaa lääkkeet 
kuluttajille tarkoitetusta avoapteekista, 
Jouni Asikainen sanoo.

Avoapteekkien lääkkeet tuottavat val-
mistajille yksikköä kohden suurostajia 
enemmän, sillä siellä lääkkeen yksikkö-
hinta on korkeampi.

PelKO muuttui tyytyväisyydeKsi

Lääkehankintojen keskittäminen toteu-
tettiin Etelä-Savossa vuosina 2001–2007. 
Keskittämisoperaatiossa ei irtisanottu ke-
tään, vaan kaikki paitsi eläkkeelle jääneet 
vaihtoivat työpaikkansa Mikkelin keskus-
sairaalaan. Eläköityneiden tilalle ei pal-
kattu uusia, joten siltä osin kunnissa tu-
li säästöä.

Keskittämistä kohtaan oli aluksi epäi-
lyjä, mutta ne ovat vaimentuneet lähes 
kokonaan. Osan työmatka kasvoi 40–50 
kilometriä. Yksittäisissä terveyskeskuk-
sissa oli myös pelko siitä, että farmaseut-
tinen osaaminen katoaa, tai paikallinen 
apteekki surkastuu.

Mutta kiitosta on jo alkanut tulla.
– Nyt on olemassa yksi selkeä kontak-

ti, josta saa varmasti apua ja lisäselvyyttä 
ongelmissa. Tarvittaessa voi tehdä päivit-
täin lääketilaukset, annettu palaute kuu-
luu.

Asikainen vakuuttaa, että kauimpa-
na olevaan sairaanhoitopiirin pisteeseen 
Puumalaan 80 kilometrin päähän lääkettä 
saadaan tarvittaessa tunnissa. n

Laboratoriopalveluiden  
keskittäminen onnistui
keskittämisestä on itä-suomessa hyviä kokemuksia. valtaosa neljän itä-
suomalaisen sairaanhoitopiirin laboratorioista yhdistettiin puolitoista vuotta sit-
ten liikelaitoskuntayhtymäksi.

reilussa vuodessa kaikki tavoitteet ovat itä-suomen laboratoriokeskuksen lii-
kelaitoskuntayhtymän (islaB) toimitusjohtajan, johtava ylilääkäri Kari punnosen 
mukaan toteutuneet. tavoitteet olivat rahansäästö, palvelujen turvaaminen alu-
een paras asiantuntemus kaikkiin yksiköihin.

laboratoriopalveluita ei luonnollisesti käytännön syistä keskitetty yhteen paik-
kaan vaan eri yksiköistä muodostettiin samaan liikelaitokseen kuuluvat yksiköt. 
vaikutukset ovat kuitenkin samat kuin keskittämisellä eli esimerkiksi hankinnat 
tehdään suurostoina, ei erikseen. Juuri tämä on tuonut paljon säästöjä.

myös henkilöstöä on helpompi houkutella suureen yritykseen kuin yksittäi-
seen laboratorioon. kaikkien eri ihmisten osaaminen on tullut kaikkien käyttöön.

Valmiita tutkimusaiheita opiskelijoille
aPteekkari Jouni asikainen esittää tutkimuksessaan lääkehuoltopalvelujen 
keskittämisestä lisää tutkimusaiheita. hän sanoo, että jatkotutkimusaiheet 
sopivat gradujen ja väitöskirjojen aiheiksi.

asikaisen mielestä nykyisen tutkimuksen voisi laajentaa koskemaan use-
ampaa sairaanhoitopiiriä, ellei koko maata.

– Jos tutkimuksen myötä saataisiin tietoa kilpailutukseen liittyvistä kustan-
nuksista, tarjouskierrosten laajuudesta ja sopimusajasta, voitaisiin selvittää 
syitä, jotka rajoittavat siirtymistä keskitettyyn alueelliseen lääkehuoltoon, asi-
kainen selvittää.

asikainen sanoo, että kilpailutusprosessiin kuluvat työtunnit ja niiden kus-
tannukset pitäisi tutkia. tämä auttaisi näkemään, mitä eroja on, kun jokin yk-
sikkö tekee kilpailutuksen yksin tai se tehdään keskitetysti.

lisäksi pitäisi myös selvittää, mitkä lääkkeet eri ikäryhmissä kasvavat.
– tällöin voitaisiin nähdä, mikä on todennäköisyys sairastua eri tauteihin ja 

ennakoida lääkkeiden tarvetta, kehittää hoitomuotoja. yhteiskunta pystyisi va-
rautumaan taloudellisesti, mitä sairauksia eri ikäryhmissä tarvitsee todennä-
köisesti hoitaa.

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin  
apteekki:

toimii mikkelin keskussairaalassa•	
hoitaa lähes koko sairaanhoitopiirin sairaaloiden,  •	
terveyskeskusten ja vanhainkotien lääkehuollon
toimii farmasian opetusapteekkina sekä  •	
erikoistumispaikkana (vuosittain neljä opiskelijaa) 
parikymmentä työntekijää•	
viime vuonna 156 000 osastotoimitusta (voi •	
sisältää useita lääkkeitä ja niiden määriä); 
määrä sisältää 6 000 sytostaatti-
laimennosta ja reilut 2 000 muuta 
omavalmistetta
toimii sairaanhoitopiirin lääke- •	
informaatiokeskuksena.
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1. Pitäisikö subjektiivista oikeutta päivähoitoon rajoittaa, jos vanhemmista  
jompikumpi on kotona yhtäjaksoisesti vähintään kuukauden?
2. Pitäisikö oikeusviranomaisten varmistaa, että subjektiivinen oikeus  
päivähoitoon on jokaisessa kunnassa myös ilta-, yö- ja muilla vuorotyöläisillä?
3. Pitäisikö päivähoidon korkeinta maksuluokkaa korottaa?

Kuuluuko päivähoito-oikeus

KaiKiLLe?

Toisaalta-toisaalta

Ari Kuhmonen,  
päiväkodin johtaja,
Espoo 

1. Jos vanhemmista toinen tai 
molemmat ovat kotona, oikeut-
ta voisi rajata. Puoli- tai osa-
aikaiseen hoitoon pitäisi kui-
tenkin kaikilla olla oikeus. 
myös sosiaalisista syistä 
kokopäivähoitoa tarvitsevil-
le lapsille oikeus pitäisi taa-
ta, vaikka vanhempi olisikin 
kotona.
2. kunnan on järjestettävä 
päivähoito tarpeen mukaan. 
mielestäni hoitoon pitäisi ol-
la ehdoton oikeus, jos tarve 
johtuu työstä tai opiskelus-
ta, oli sitten kyseessä mihin 
aikaan tahansa suoritetta-
va työ.
3. tämä on iso poliittinen kysy-
mys, johon ei ole yksioikoista 
vastausta. mitä halutaan tarjota 
ja millä hinnalla? lapsen oikeus 
varhaiskasvatukseen ei saa olla 
kustannuskysymys. nyt keskitu-
loisetkin kuuluvat korkeimpaan 
maksuluokkaan; heille korotus 
olisi kohtuuton. ennemminkin 
maksu voisi olla prosentuaali-
nen osuus perheen tuloista.

Sirkku Ingervo,  
Helsingin kaupunginvaltuutettu  
ja sosiaalilautakunnan jäsen 
(vihr) 

1. ei. ensinnäkin on lapsen kannal-
ta huono asia, jos päivähoitopaikka 
vaihtuisi aina vanhemman palates-
sa työhön. Pätkätyöläisten on ylipää-
tään vaikea tietää, milloin työt taas 
alkavat. myös pitkäaikaistyöttömän 
lapsella on otava oikeus varhaiskas-
vatukseen, ei heitä voi jättää siitäkin 
osattomaksi. sitä paitsi työnhakukin 
on vaikeaa, jos lapset ovat kotona.
2. kyllä, ilta- ja vuorohoidon pitäi-
si vastata tarvetta. on selvää, että 
kunnallisia ympärivuorokautisia hoi-
topaikkoja on harvassa ja niihin kul-
jettaminen tuottaisi monille pienipalk-
kaisille vuorotyöläisille ongelmia. isot 
yritykset voisivat tänäkin päivänä jär-
jestää omia hoitopaikkojaan, niin kuin 
ne joskus tekivätkin.
3. ei, vastahan maksuja korotettiin. 
silloin kun lapset ovat pieniä, myös 
asumiskulut ovat monilla korkeimmil-
laan. maksut ovat jo nyt huomattavan 
korkeita ja väliinputoajia tulisi liikaa.
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,

Henriikka Tavi

eiPäjOelta
E.I. Tuskin

Eipäjoki nousuun

J
oko eiPäJoella on päästy nousuun?

– kyllä se siltä nyt vähän vaikuttaa.
– niin että pohjakosketus olisi jo saavutettu?
– on tässä jo muutaman prosentin nousua nähty 

useinkin.
– mutta onko nousu jo kestävällä pohjalla?
– kai sitä pysyvästä käänteestä voidaan puhua.
– onpa hyvä, että saadaan eipäjoki vihdoin nousuun. niin-

hän ne näyttävät otsikotkin kilkattavan: ”hyvää nousua”, ”rei-
pasta nousua”, ”iloinen nousuralli eipäjoella”. komeita, iloi-
sia otsikoita päivästä toiseen.

– näkyi tosiaan olleen kymmenen prosentin nousu silloin 
kun tuo viimeisin otsikko oli.

– eikö se jo kohenna mielialoja? että näkyy se valo jo tun-
nelin päässä. Paremmat ajat ovat taas tulossa.

– taitaa vaan nousta kohta liikaakin.
– kuinka? tai niin, voihan sitä jotain tilapäisiä heilahtelu-

ja taas tulla. Ja korjausliikkeitä. mutta suunta on nyt vakaasti 
ylöspäin, niin me uskomme.

– siltä se kyllä näyttää.
– no hyvä, että sinäkin sen myönnät. Ja katsopas tätä! 

nyt tuli viimeisimmät uutiset pitkän ajan trendistä. sama 
suunta on kuin muuallakin. eipäjoki on noussut muutamassa 
kuukaudessa yli 50 prosenttia ja nousu sen kuin näyttäisi jat-
kuvan, jopa kiihtyvänä.

– aijaijai.
– nyt saa lama ja laskukausi kyytiä! kun nousu alkaa, niin 

se on usein suorastaan yllättävän ripeää ja nopeaa. kaikki 
on nyt pysyvässä nousussa ja nousutrendi tulee varmasti jat-
kumaan yhtäjaksoisesti pitkään. eiköhän tässä käy niin, että 
eipäjokikin ylittää vielä kaikki ennätykset. tätä nousun tulvaa 
ei pidättele enää mikään. eipäjoki hautaa vielä alleen kaikki 
lamamaakarien synkistelyt, sen minä sanon.

– saattaahan siinä niinkin tietysti käydä. eihän sitä mi-
kään pidättele niin.

Toimittajan kanssa Eipäjoella samoili
kunnansihteeri E.I. Tuskin

Voita upea  
kamerapaketti!

Samalla voit antaa aihe-ehdotuksia ja  
vaikuttaa lehden sisältöön.

Vastaa heti lyhyeen kyselyyn osoitteessa 
www.mcipress.fi/lukijapalvelu

Vastaaminen on helppoa.
1. Kirjaudu osoitteeseen www.mcipress.fi/lukijapalvelu.
2. Valitse kyseinen lehti.
3. Merkitse tilaajanumero-kohtaan numerosarja 082288
4. Tämän jälkeen pääset lukijakyselyyn klikkaamalla  

kyselyyn-painiketta. 
Ja sitten vain onnea arvontaan!

Lukijakyselyyn voi vastata kahden viikon sisällä lehden  
ilmestymisestä. Kyselyyn voivat osallistua kaikki MCI Press Oy:n  
tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn jokaisen  
ilmestyvän numeron yhteydessä, mutta vain yhdellä vastauksella  
lehden numeroa kohden. Kysely ja arvonta koskevat lehtiä, jotka  
ilmestyvät syyskaudella 2009. Palkinnon arvontaan osallistuvat  
kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan 31.12.2009. Voittajalle  
ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.

Kevätkauden lukijakilpailun palkinnon, multimediakannettavan,  
voitti TEK-lehden lukija Pertti Vesanto. Onnittelumme!

Arvottava palkinto on Canonin järjestelmäkamerapaketti,  
jonka arvo on noin 1 000 euroa.

Lue viikon kuntaruno
kaks.fi

henriikka tavi

POHJAPIIRRUSTUSFRAGMENTTI

katu piirretään käsin niin kuin polku on piirretty paljain sammaleisin

sorkin uhka piirretään huolella niin kuin

laakson on piirtänyt vellova ohi

kulkeminen
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N
urmijärven talousjohtaja Tuula Valtonen kuvailee kunnan tilannetta vaka-
vaksi. Kuluva vuosi on edellyttänyt vyön kiristämistä ja lisää on luvassa. Ke-
vään mittaan valtuustoseminaareissa hahmoteltu ensi vuoden budjettikehys 
osoittaa kulujen kasvavan yhdessä kunnan väkiluvun kanssa. Samalla on kui-
tenkin haettava aktiivisesti uusia säästökohteita verotulojen ehtyessä. 

– Noin 85 prosenttia kunnan menoista kohdistuu sivistystoimeen sekä sosiaali- ja terveys-
palveluiden tuottamiseen. Suurimmat resurssit on ohjattava sinne, Valtonen priorisoi. 

Ensi ja tulevien vuosien suunnittelussa on keskityttävä rakenteisiin, toimintatapoihin 
ja prosessien toimivuuteen.

Jo aikaisemminkin käytössä ollutta luvanvaraista menettelyä jatketaan rekrytoinneis-
sa. Hankinnoista ja investoinneista toteutetaan vain kaikkein välttämättömimmät. Nurmi-
järven tiukka säästökuuri ei pysäytä kunnan velkaantumista, mutta pitää sen toivottavasti 
kohtuullisella tasolla. Tulopuolella Nurmijärvellä on tehty tulevalle vuodelle vaihtoehtoisia 
laskelmia myös tuloveroprosentin ja kiinteistöveron nostamiseksi.

sOPeuttamista janaKKalan malliin

Janakkala on tasaista vauhtia kehittyvä kunta, joka oli vuoden 2003 lopulla lähes kokonaan 
velaton. Suurien investointikulujen vuoksi velkataakka on viime vuosina kasvanut.

– Tänä vuonna Janakkalan yhteisöveron tuotto on pudonnut noin puoleen. Virkamies-
tasolla tilanteeseen havahduttiin jo vuoden alussa, jolloin esitettiin uusien virkojen ja 
toimintojen jäädyttämistä. Ehdotus ei kuitenkaan mennyt läpi, joten olemme joutuneet 
tyytymään kosmeettisiin sopeuttamistoimiin, Janakkalan kunnan talousjohtaja Heikki 
Horila kertoo.

Ensi vuoden osalta valmistautuminen on jo täydessä käynnissä. Henkilöstö voi nukkua 
yönsä rauhassa, sillä kunta ei ole aikeissa lähteä lomautusten tai irtisanomisten tielle. 

– Yksityisellä sektorilla kysyntä vähenee laskusuhdanteen aikana. Kuntapuolella käy 
juuri päinvastoin. Siksi henkilöstöstä halutaan pitää kiinni, Horila perustelee. 

Nurmijärven tapaan Janakkalassa varaudutaan tulo- ja kiinteistöveron korotuksiin. Tu-
loveroon on luvassa ensi vuonna puolen prosenttiyksikön nousu. Kiinteistöveron ei uskota 
kipuavan uudelle ylärajalle asti. 

– Valtion budjetti jättää likaisen työn kuntien harteille. Tätä menoa tuloveroprosentit 
nousevat reilusti seuraavan viiden vuoden aikana, Horila enteilee.

Talousjohtaja ennakoi
KUNtAvero  
NoUsee rAJUstI

Kunnallisalan kehittämissäätiö teki keväällä kuntien talousjohtajille  
suunnatun kyselyn kuntasektorien säästö- ja tulonlisäystoimista.  
Toiminnallisen sopeuttamisen lisäksi monessa kunnassa harkitaan  
tuloveroprosentin ja kiinteistöveron korotusta. 

teKsti: ari Rytsy KuVa: istockphoto

lue koko  
artikkeli sekä  

kuntien säästölista  
osoitteesta 

kaks.fi. 
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taLOusKasVua

K
AKSin aluetutkimuksen 
väliaikatulokset osoitta-
vat, että Suomen keskit-
tyminen jatkuu edelleen. 
Suomen aluerakenne on 

muuttunut yhä kaksijakoisemmaksi: taa-
jamien ulkopuolisten alueiden asutus 
harvenee väestön keskittyessä kaupunkei-
hin. Mikäli kehitys jatkuu entisellään, ko-
ko maan asuttu alue pienenee ja väestön-
tiheys kasvaa myös tulevaisuudessa.

Asutus keskittyy lähinnä suurimpiin 
kasvukeskuksiin, jotka yleensä ovat sa-
malla myös yliopistokaupunkeja. 
Tutkimuksessa tehdyn aluetalousanalyy-
sin mukaan edellislaman jälkeinen ta-
louskasvu oli nopeaa ja alueelliset kas-
vuerot lisääntyivät. Taloudellisen kasvun 
hidastuessa tällä vuosikymmenellä myös 
kasvuerot ovat pienentyneet. Talouskas-
vua on ollut kaikissa maakunnissa, mut-
ta koko maan talouskasvusta neljä maa-
kuntaa on aikaansaanut suurimman osan 
(noin kaksi kolmasosaa). Nämä maakun-
nat ovat Uusimaa, Pirkanmaa, Varsinais-
Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa.
Vaikka kasvua on tapahtunut kaikkialla, 
niin se on ollut epätasaisesti jakautunut-
ta, jolloin alueelliset erot ovat jatkuvasti 
syventyneet – tosin 2000-luvulla lievästi 
hidastuen. Kuitenkin taloudellinen ak-
tiviteetti jatkaa keskittymistään harvoil-
le alueille ja harvoihin keskuksiin, mitkä 
luonnollisesti heijastuvat työllisyys- ja vä-
estökehityksiin. Kehitys näkyy myös työl-
lisyys- ja tulokehityksissä.

Pääosa talouskasvusta on syntynyt ko-
konaistuottavuuden kasvusta. Vain har-
voissa maakunnissa talouskasvua on saa-
tu aikaan tuotantopanoksia lisäämällä. 
Tutkimus kuitenkin osoittaa, että koko 
maassa kokonaistuottavuuden kehitys on 
hidastunut 2000-luvulla.

alueista halutaan Pitää huOlta

Aluekehityshankkeeseen kuulunut kyse-
ly osoittaa, että asutuksen keskittymisen 

vain muutamilla alueilla

uskotaan jatkuvan. Merkittä-
vänä keskittävänä tekijänä pi-
detään työpaikkojen ja palve-
lujen sijoittumista keskuksiin.

Keskittymistä kannattavia ja 
vastustavia oli kyselyssä suurin piir-
tein yhtä paljon. Kehitystä vastustet-
tiin, koska sitä pidetään luonnonvarojen 
ja vanhan infrastruktuurin tuhlauksena. 
Lisäksi liian tiiviin asumisen uskotaan 
huonontavan elämisen laatua. Toisaal-
ta keskittymistä puolustettiin kehityk-
sen kustannustehokkuuden ja ekologisen 
kestävyyden vahvistumisella.

Kunnallisalan kehittämissäätiön alue-
tutkimusohjelmaa toteuttavat Oulun 
yliopiston Kajaanin Lönnrot-instituut-
ti yhdessä Oulun yliopiston maantieteen 
laitoksen ja Suomen Aluetutkimus FAR:n 
kanssa ja se valmistuu helmikuussa 
2010.

Tutkimuksesta vastaa eri-
koistutkija Jouni Ponnikas 
Kajaanin yliopistokeskuk-
sesta.

Lisätietoja kaks.fi

tutkimuksessa on käytetty yhtenä menetelmänä Gis-analyysia (Geographical 
information system tai Geographic information system) eli paikkatietojär-
jestelmää, jonka avulla voidaan tuottaa, tallentaa, hallita, analysoida ja/tai esittää 
paikkatietoa. Paikkatietojärjestelmä koostuu laitteistoista, ohjelmistoista, paikka-
tietoaineistoista, käyttäjistä ja käytänteistä.

Paikkatiedon tuottamiseen liittyy geometriatiedon ja ominaisuustietojen tuot-
taminen. uutta tietoa kerättäessä voidaan käyttää hyväksi gPs-tekniikkaa. tällöin 
kerätään maastosta gPs-laitteen avulla koordinaattipisteitä, jotka siirretään paik-
katietojärjestelmään pisteinä tai murtoviivoina. järjestelmässä niistä muodoste-
taan uutta paikkatietoa järjestämällä niitä ja liittämällä niihin ominaisuustietoa.

Talousjohtaja ennakoi
KUNtAvero  
NoUsee rAJUstI

Kunnallisalan kehittämissäätiö teki keväällä kuntien talousjohtajille  
suunnatun kyselyn kuntasektorien säästö- ja tulonlisäystoimista.  
Toiminnallisen sopeuttamisen lisäksi monessa kunnassa harkitaan  
tuloveroprosentin ja kiinteistöveron korotusta. 



Nappaa kuukauden kuntakuva  
tai äänestä mielestäsi parasta otosta!
Katso tarkemmin kaks.fi

arto korhonen, raisio

killinkiven heitto

sini hollstrÖm, lieksa

koli ja pinkit reiskat

vilma tanninen, kaarina
työmaalla


