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Kun ne ei ymmärrä

T
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Tiesitkö?
Vuosien 1996–2007 välisenä aikana
yksityinen sektori on kasvattanut
työntekijämääräänsä erityisesti
Pohjois-Suomen ja Lapin alueella. Koko Pohjois-Suomessa
yksityissektorin työpaikkojen
määrä lisääntyi tänä aikana
kaikkiaan 83,3 prosenttia
ja Lapin alueellakin 75,6
prosenttia.
Vastaava kasvu
koko Suomessa oli
52,1 prosenttia.

utkimuksella on päättäjiin suora ja epäsuora
vaikutus. Suora vaikutus näkyy heti. Tutkimus noteerataan tai sitten ei.
Epäsuora vaikutus voi tulla vuosienkin viipeellä.
Jotkut tutkimukset ovat jättäneet mielen sopukoihin
muistijäljen, joka sitten sopivien impulssien myötä pullahtaa
sieltä toimintaohjelmaksi tai osaksi sitä.
Päättäjän yksinkertainen kysymys kuuluu: Auttaako tämä
tutkimus ja sen tieto minua, kunnallista, maakunnallista tai
valtakunnallista päättäjää tekemään työni paremmin? Joku voi
vielä kysyä: Auttaako tämä minua uudelleen valinnassa?
Tutkija puolestaan voi kysyä itseltään: Kuinka syvällisesti
omaksun tiedon, jota en ymmärrä? Näin avautuu loppukäyttäjien maailma.
Tutkijan on hyvä saada kaksi tahoa kiinnostuneeksi työstään. Ne ovat tutkimuksen loppukäyttäjät ja media. Jälkimmäinen helpottaa ensimmäistä.
Tämä rohkaiskoon kaikkia tutkijoita selkeään ja ymmärrettävään viestintään. Ollakseen vaikuttava, tutkimuksen on oltava ymmärrettävä – ainakin johtopäätösten ja päättelyketjun.
Ilman tätä tutkimuksen ydintieto ei läpäise ohuintakaan asennepanssaria.
Tapa viestiä tutkimuksesta on erittäin tärkeä ja selvästi aliarvioitu osa tutkimusprosessia. Tutkija ajattelee liian usein, että tutkimus puhuu puolestaan. Näin käy vain poikkeustapauksessa ja hyvällä tuurilla.
Helppo neuvo on tiivistää tutkimuksen ydinsanoma kaikille
ymmärrettävään muotoon heti alkuun. Ymmärrettävyyden kannalta ihanteellinen tutkijatiimi voisi olla tutkijan ja tutkivan journalistin yhdistelmä.
Oikea ajatus tarvitsee tuekseen oikean ajoituksen. Tässä
suhteessa kannattaa olla sitkeä, eikä harmistua, jos tutkimus
ei julkaisuhetkellä juuri ketään sykähdyttänyt. Sopiva hetki voi
tulla myöhemmin hereillä olevalle. Tässä suhteessa netti on
mitä oivallisin. Se on paras ja käytetyin kuntatiedon pankki.
Aina kaikkea ei olekaan tarkoitettu kaikkien ymmärrettäväksi. Tärkeää onkin, että tutkija ymmärtää jo tutkimusta tehdessään kohdejoukkonsa ja rakentaa tajuamisasteen sen mukaiseksi.
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Kainuun malli on

turvannut palveluita
Valtiovarainministeriön julkistama arviointitutkimus Kainuun hallintokokeilusta vahvistaa kokeilussa saadun hyviä tuloksia peruspalveluiden järjestämisessä. Vaikeissa olosuhteissa kainuulaisten palvelut on
pystytty turvaamaan ilman merkittäviä heikennyksiä palveluverkossa
tai palveluiden sisällöissä. Kustannusten kasvua on onnistuttu hillitsemään muuta Suomea paremmin.
Myönteisten vaikutusten arvioidaan olevan seurausta voimavarojen
kokoamisesta maakunnan alueella. Kokeilulla katsotaan olleen myönteisiä vaikutuksia myös kunnallishallintoon.
– Tehtäväjako ja yhteistyö kuntien ja maakunnan välillä ovat osoittautuneet varsin toimiviksi eikä merkittäviä päällekkäisyyksiä kuntien
ja maakunnan tehtävissä ole havaittavissa, arvioinnin laatineet tutkijat
painottavat.
Sen sijaan maakunnan aluekehitystä ei ole onnistuttu vahvistamaan
hallintokokeilun tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi kainuulaiset kokevat
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuutensa heikoiksi huolimatta maakuntatason päätöksenteon kansanvaltaistumisesta. Asukkaat ovat tyytymättömiä maakuntansa päätöksentekoon ja tiedottamiseen, mutta
suhtautuvat silti myönteisesti Kainuun mallin jatkamiseen.
Tutkimus on tehty Tampereen yliopistossa professori Arto Haverin
johdolla.
Loppuarviointiraportti: www.vm.fi/julkaisut.

Taantuma koettelee
kaikkia maakuntia
Tuotannon voimakas lasku ja työttömyyden kasvu ovat heikentäneet kaikkien
alueiden kehitysnäkymiä Suomessa. Muutos nousukaudesta taantumaan tapahtui nopeasti ja työllisten määrä on pudonnut eri alueilla vuoden 2005 tasolle. Viime kuukausina on ollut merkkejä siitä, että taantuman pohja on saavutettu. Työttömyyden arvioidaan kuitenkin edelleen kasvavan ja hellittävän vasta
vuoden 2011 aikana. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön analyysissä Maakuntien suhdannekehitys 2008–2010.
Talouden laskusuhdanteen myötä työttömyys on noussut syksystä 2008 lähtien jatkuvasti kaikissa maakunnissa ja kaikissa seutukunnissa. Myös julkisen sektorin talousongelmat erityisesti kuntatalouden osalta vaikeuttavat työllisyyden nopeaa paranemista.
Maakuntien suhdannekehitys 2008–2010 on luettavissa
www.tem.fi/julkaisut
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Vuoden toinen haku
päättyy elokuun lopussa

Kunnallisalan kehittämissäätiö myöntää rahoitusta tutkimushankkeisiin ja tutkijoille apurahoja (väitöskirja-, post doc- ja lisensiaatintyöt sekä gradut).
Lisäksi apurahoja myönnetään julkaisuihin ja opintomatkoihin.
Vuoden toinen haku päättyy elokuussa.
Hakuohjeet www.kaks.fi

Vuonna 2014 kuntien lainaa
Ehdota vuoden 2010
arjen turvaajaa
Kaks etsii vuoden 2010 Arjen turvaaja -palkittavia sivistyksen, koulutuksen ja kulttuurin piirissä työskentelevistä.
Kaupunkien ja kuntien lisäksi ehdotuksia voivat tehdä
alan järjestöt, organisaatiot ja yksityiset kansalaiset.
Ehdotuksia Arjen turvaaja -palkinnon saajasta voi tehdä KAKS:n verkkosivuilla www.kaks.fi olevalla lomakkeella
29.10.2010 asti.
Palkinnot jakaa Tasavallan presidentti Tarja Halonen
helmikuussa 2011.
Arjen turvaaja -palkinnon myöntämisen perusteet ovat
seuraavat:
• Vähintään kymmenen vuoden työkokemus kunnan tehtäviin kuuluvalta toimialalta. Pitkä työkokemus ei sinänsä
ole valinnan peruste, mutta se varmistaa, että näyttöjä
on ennättänyt syntyä.
• Poikkeuksellista sitoutumista ja omistautumista työlle. Se
voi ilmetä esim. hyvänä asiakaspalautteena, oman työyhteisön kehittämisenä tai yhteistyön aikaansaamisena.
• Jokeriperuste, joka on joku muu erityisen painava syy,
jonka taustat kuvataan ja perustellaan ehdotuksessa.

19 miljardia

Kuntien lainakannan arvioidaan kasvavan kohisten.
Valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton laatiman Peruspalveluohjelman (PPO) mukaan tänä vuonna kuntien ja
kuntayhtymien lainakanta kohoaa jo 12,57 miljardiin
euroon, ensi vuonna 14,02 miljardiin ja vuonna 2014
lainakanta olisi jo 19,42 miljardia.
Vuosituhannen alussa lainaa kunnilla ja kuntayhtymillä oli 4,03 miljardia euroa. Viidessätoista vuodessa
lainakanta olisi siis viisinkertaistumassa. Tästä vuodesta eteenpäin velkaa kertyisi vuosittain 1,5–1,8 miljardia euroa lisää, ja lainakannan kasvu vaihtelisi vuosittain 10–13 prosentin haarukassa.
Hurjia lukuja. Tähänkö kuntien pitää sopeutua, Juvan kunnanjohtaja Heikki Laukkanen?
– Tällainen velkaantuminen ei yksinkertaisesti ole
mahdollista kuntien kannalta. Korkoriski kasvaisi kohtuuttomaksi. Oletan, että ennuste lähtee siitä, että lainakannan kehitys on tällainen, ellei mitään tehdä.
Mitä sitten pitäisi tehdä?
– Valtion on tietenkin tunnettava vastuunsa kuntataloudesta, mutta kuntienkin on käytävä investointitarpeensa tarkoin läpi. Toisaalta, onko kuntien taseissa
sellaista omaisuutta, jota voitaisiin realisoida, jos velkaantuminen välttämättömien palveluinvestointien takia olisi näin suurta?
Laukkanen sanoo kuuluvansa siihen kuoroon, jonka mukaan kuntien pitäisi pystyä parantamaan tuottavuuskehitystään.
– Kuntasektorin moitteeksi on sanottava, että tuottavuus on parhaiten edistynyt pakon edessä. Tuottavuushypyt eivät näytä onnistuvan, kun kansantaloudella menee hyvin.
Juvalla lainaa on 1 300 euroa asukasta kohden,
mikä on alle kuntien keskiarvon.
– Ja siitä lähdemme, että velka ei juuri kasva. On
joitakin investointeja, jotka on pakko jaksottaa velalla,
mutta valtaosin pystymme mitoittamaan investoinnit
poistotasoon.
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Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

Ilmastonmuutos kannustaa

maakunnat
uuteen nousuun
Tulevaisuuden Suomi ei rakennu viiden kasvukeskuksen varaan, vaan
menestyviä alueita on enemmän. Näin vakuuttaa elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen. Hän uskoo aluepolitiikan keinoihin yli
kolmenkymmenen politiikassa viettämänsä vuoden jälkeen.
Superministerillä on salkussaan uuden aluepolitiikan instrumentit.
TEKSTI: Eeva-Liisa Hynynen KUVAT: Valtteri Kantanen, iStockphoto, kuvankäsittely MCI Press

V

aikka kaikki viimeaikaiset tutkimukset, selvitykset
ja skenaariot kertovat Suomen nojautuvan jatkossa
yhä vahvemmin 3–5 kasvukeskuksen varaan, elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen pitää aluetutkijoiden skenaarioita yksioikoisina ja tarpeettoman

synkkinä.
Lappi ei ole elinkeinoministerille taantuva maakunta, metsäteollisuus ei ole auringonlaskun ala, eikä väestön ikääntyminen rusikoi valtaosaa kaupunkiseutujen ulkopuolisesta Suomesta kriisialueiksi.
– Kovia haasteita riittää, mutta niin ei ole, että jotkut alueet
olisi predestinoitu häviämään ja toiset automaattisesti valittuja
voittamaan. Eikä ainakaan valtion pidä omilla toimillaan katalysoida sen suuntaista kehitystä, joka johtaisi alueiden yhä vahvempaan eriytymiseen, Pekkarinen painottaa.
Ministeri puhuu monikeskuksisen Suomen puolesta. Hän
muistuttaa, että myös maailmanlaajuinen uusi ilmastojärjestys
nostaa maakunnat ja monikeskuksisuuden arvoonsa. Ilmastonmuutos kannustaa Pekkarisen mukaan maakunnat vielä uuteen
nousuun.
Maakuntien parempi tulevaisuus liittyy Pekkarisen mukaan
paljolti juuri luonnonvaroihin: kaivannaisiin, puuhun ja uusiutuviin energianlähteisiin.
6
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– Tuotantomme ja elinvoimaisuutemme tekijät ovat hajallaan
eri puolilla maata, enkä keksi yhtäkään syytä, miksi ne pitäisi
yrittää runnoa 3–5 keskukseen. Se ei ole toivottava kehityssuunta suurten kaupunkikeskustenkaan kannalta. Emme tule viiden
kaupunkiseudun varassa autuaiksi, ministeri kiteyttää.
Maakunnilta rohkeita linjauksia
Millaista aluepolitiikkaa siis tarvitsemme 2010- ja 2020-lukujen
Suomessa? Mauri Pekkarisen mukaan tarkoin ongelmakohtiin
sekä myös vahvuuksiin osuvaa. Ei kaikkea kaikille, vaan kullekin
alueen erityisten tarpeiden mukaan.
Pekkarinen listaa aluepolitiikan keskeiset haasteet kolmeen
kategoriaan. Ensiksi aluepolitiikan tulee tunnistaa suuret väestödemografiset muutokset. Toiseksi on voitava hyödyntää
luonnonvaroja nykyistä paremmin. Kolmanneksi valtion tulee
kohdentaa tukensa entistä osuvammin alueiden keskeisiin osaamisvahvuuksiin.
– Pallo on kuitenkin maakunnilla ja kunnilla itsellään. Siellä nähdään aidosti se, millaisen osaamisen ja elinkeinojen varaan
oma tulevaisuus voidaan perustaa. Maakuntien on oltava aloitteellisia ja rohkeita linjauksissaan. Valtio ja elinkeinoministeriö
eivät voi tulla sanelemaan, että jatkossa te elätte tästä tai tuosta.
Tämä tieto pitää olla maakunnilla itsellään.
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Voimme siis ajatella, että
keskisuomalainen pieni Kivijärven
kunta toimii ”kasvattajaseurana”
pääkaupunkiseudun
”työelämän liigalle”.

– Puuosaaminen on loistanut kaikissa ohjelmissa poissaolollaan, vaikka olemme metsäkansaa ja -osaajia.
Millaisin instrumentein jatkossa sitten vastataan aluepoliittisiin haasteisiin? Pekkarinen muistuttaa, että Suomessa on 15–
20 seutukuntaa, joiden demografinen kehityskuva on suorastaan
surkea. Ministeri täsmentää, että emme puhu nyt pelkästään Lapista ja Itä-Suomesta, vaan väestön ikääntymisen kanssa kamppailevia seutukuntia löytyy ympäri Suomen.
– Jos huoltosuhde kunnassa alkaa olla sellainen, että yhtä
työtä tekevää kohden on huollettavana yksi yli 65-vuotias, tällaiset kunnat ja seudut ovat vakavasti helisemässä palveluiden rahoittamisen kanssa.
Haasteellisimmilla alueilla osuvin aluepoliittinen instrumentti löytyy Mauri Pekkarisen mukaan kuntaministerin salkusta.
– Kuntien valtionosuusjärjestelmän on tunnistettava rajut
demografiset muutokset, ja ongelmakunnille on pystyttävä varmistamaan jonkin verran nykyistä runsaampi rahoitus peruspalveluihin. Lisäksi kuntia on kaikin tavoin patistettava uudistamaan palvelurakenteitaan ja tuotantotapojaan.
Lappi ja Kainuu sarjanousijoita
Yllättäen Mauri Pekkarinen visioi Lapin ja Kainuun tulevaisuuden
monin verroin valoisammaksi kuin erilaiset barometrit ovat antaneet ymmärtää. Näille maakunnille luvataan toistuen sysimustia tulevaisuudennäkymiä, vaikka molemmat kylpevät luonnonvaroissa.
– Lapin tulevaisuudenkuva on nähdäkseni parempi kuin juuri minkään muun alueen. Matkailun lisäksi kaivannaiset ja puu
ovat pohjoisen tulevaisuutta, ja valtiovallan pitää tukea Lapin
kaltaisia alueita luonnonvarojen jalostumisessa työpaikoiksi ja
osaamiseksi. Tämä tarkoittaa valtiolta riittäviä satsauksia alueen
infrastruktuuriin.
Mauri Pekkarinen tietää saavansa tukea Lapin ja Kainuun skenaarioilleen kaivosteollisuuden ennusteista. Kun vuonna 2008 kaivosteollisuuden louhintamäärät kohosivat Suomessa viiteen miljoonaan tonniin, ennusteiden mukaan vuonna 2020 puhutaan jo
50–60 miljoonasta tonnista.
– Kaivannaisia louhitaan vuosikymmenen kuluttua
10–14-kertaisesti verrattuna tähän päivään. Se tarkoittaa melkoista määrää uusia työpaikkoja alueille, joita on ehditty ajatella
jo menetettyinä maakuntina.
Ministeri näkee maakuntien uuden tulemisen liittyvän myös
puun jatkojalostamiseen.
– Metsäteollisuus ei tee kuolemaa, vaikka niin näytetään ajateltavan laajalti. Parhaillaan tuotekehittely on kovassa vauhdissa. On
silti sääli, että metsäteollisuus hukkasi tuotekehityksen kannalta
vuosia keskittyessään maailmanmarkkinoiden valloittamiseen.
Pekkarinen kuitenkin vakuuttaa, että tulossa on pikapuolin ”yhtä ja toista”, mikä nostaa puun uuteen arvoonsa.
– Parhaillaan puun jalostamisessa hyödynnetään
nanoteknologiaa, syntyy uudenlaisia kestäviä puukuituja
ja erilaisia älymateriaaleja. Myös puurakentaminen tulee
uudelleen. Kaikki tämä synnyttää tuotantoketjuja, jotka etenevät metsästä yliopistokeskuksiin asti.
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Mauri Pekkarinen

Seudullinen yhteisövero harkintaan
Mauri Pekkarinen on istunut politiikan pöytien ääressä niin kauan,
että hän tuntee aluetalouden rakenteet omien taskujensa tapaan.
Ministeri tähdentää, että kaikki satsaukset, jotka tuovat uusia
työpaikkoja ja uutta rahaa aluetalouteen, ovat tärkeitä.
Tärkeää on Pekkarisen mielestä myös ”vanha raha”, joka
suunnataan kunnille valtionosuusjärjestelmässä.
– Meidän on opittava pois vastakkainasettelusta ja ymmärrettävä, että nykyisenlainen verotulotasausjärjestelmä ei tarkoita
”almuja” ja ”tulonsiirtoa” kaupungeilta maakuntiin, vaan se on
korvausta siitä työstä, jota kunnat ovat alueilla tehneet satsatessaan nuorten koulutukseen.
Pekkarinen muistuttaa, että kasvavat kaupunkiseudut korjaavat valtaosan tästä sadosta haaliessaan työvoimaa yrityksiinsä ja
veronmaksajia kuntiin.
– Voimme siis ajatella, että keskisuomalainen pieni Kivijärven kunta toimii ”kasvattajaseurana” pääkaupunkiseudun ”työelämän liigalle”, ministeri veistää.
Mauri Pekkarisen äänenpainoista kuuluu, ettei hän ole vaikuttunut nykyisenlaisesta kuntarakennekeskustelusta, jossa
kuntakoko tuntuu ajavan kaikkien asiakysymysten edelle.
– Valtaosa keskuskaupungeista on hurmautettu kilvoittelemaan siitä, ollaanko viidenneksi tai kymmenenneksi suurin kaupunki, jos saadaan naapurit kuntaliitoksen mukaan. Tällainen
pullistelu on täysin höperöä touhua.
Kuntaliitokset ovat Pekkarisen mukaan järkeviä silloin, kun
kunnilla on yhteinen yhdyskuntarakenne.
– Mutta ne eivät ole itsetarkoitus, eivätkä tuo kunnille onnelaa. Kaupunkiseuduilla kannattaisi käyttää voimat pikemminkin siihen, että osaamis- ja tutkimuspotentiaali generoituisivat
uusiksi työpaikoiksi ja koko alueen menestykseksi.

•
•
•
•
•

•

synt. 1947, Kinnula
kotipaikka: Jyväskylä
yhteiskuntatieteiden maisteri,
Jyväskylän yliopisto 1974
kansanedustaja 1979–, Suomen Keskusta
sisäasiainministeri 1991–1995, kauppa- ja
teollisuusministeri 2003–2007,
elinkeinoministeri 2008–
perhe: puoliso Raija Pekkarinen, 1972–,
lapset Tero, s. 1973; Teemu, s. 1976;
Tiina, s. 1982; Tuulimari, s. 1988

Pekkarinen arvioi, että kuntaliitoksista saatavat tehot ovat
ylipäätään pieniä verrattuna siihen, mitä kunnilla on saatavissa
palvelurakenteita uudistamalla ja ennen kaikkea satsaamalla tehokkaaseen elinkeinopolitiikkaan.
Ministeri painottaa kuntien välisen elinkeinoyhteistyön merkitystä työssäkäyntialueilla.
– En pitäisi mahdottomana ajatusta yhteisövero-osuuden
jakamisesta työssäkäyntialueen kuntien kesken. Se kannattaisi
ainakin selvittää. Yritykset tosin sijoittuvat yksittäiseen kuntaan,
mutta usein edellytykset yritystoiminnalle syntyvät koko alueelta. Seutukohtainen yhteisövero edellyttäisi, että myös elinkeinopolitiikan tulisi olla alueen kunnilla yhteinen, mutta sehän
on tässä maailmanajassa järkevää muutoinkin. Seudullinen yhteisövero patistaisi kuntia toimimaan samansuuntaisesti alueen
elinvoiman puolesta. n

Cleantechistä toinen Nokia?

E

linkeinoministeri Mauri Pekkarinen toivoo kunnilta nykyistä tiiviimpää ja aktiivisempaa yhteistyötä elinkeinopolitiikassa, mutta
energiapolitiikassa kuntien rooli on ministerin
mukaan lähinnä ”omistajan rooli” ja yrityksillä
on keskeinen vetovastuu.
Kuntien sekä energiayhtiöiden yhteinen intressi voi jatkossa löytyä Cleantechistä, uudesta ympäristö- ja energiaosaamisen klusterista. Jos jostakin, niin täältä saattaa
Pekkarisen mukaan löytyä ”uusi Nokia”, kansainvälisillä
markkinoilla toimiva osaaja, joka tahkoaa alueille ja kuntiin
työtä, verotuloja ja hyvinvointia.
Pekkarinen painottaa, että Suomesta löytyy kaikki keskeinen osaaminen, joka liittyy veden ja ilman puhdistamiseen, jätteiden käsittelyn prosessointiin, energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen.

– Oikeastaan kyseessä ei ole mikään uusi ala, vaan ”synergiapysäkki”, jossa yhdistetään keskeiset suomalaisten
osaamisalueet. Ilmastonmuutos toimii sparraajana myös
tällaiselle teknologialle.
Cleantech Finland -klusterin sisällä toimii jo yli 600 suomalaista yritystä.
– On aivan mahdollista,
että maakuntiin syntyy alan
huippuosaajia samaan tapaan kuin Ylä-Savoon Vieremälle on syntynyt maailman kolmanneksi suurin
metsäkoneosaaja Ponsse,
ministeri summaa.
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Suomen

tulevaisuuden

”

Valtiolle tiukempi
ohjausvalta.
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Esko-Juhani Tennilä

polut vähissä
Toimiiko suomen veturina tulevaisuudessa ympäristö,
markkinavoimat vai politikka? Tähän kysymykseen haettiin
ratkaisua Kaksin seminaarissa Suomi ja sen alueet 2030.

H

Teksti: Heidi Gedik Kuvat: iStockphoto

uhtikuun lopussa
päättyneessä Kunnallisalan kehittämissäätiön aluetutkimushankkeessa tutkittiin
Suomen toteutunutta ja ennakoitavissa olevaa aluekehitystä.
Tutkimuksen tuloksia esiteltiin ”Tervetuloa Suomi ja sen alueet 2030” -seminaarissa, ja kuultiin suurimpien eduskuntapuolueiden ajatuksia Suomesta noin 20
vuoden kuluttua.
Kaikki puolueet asettivat tavoitteekseen eheän Suomen, jossa yhä enemmän
on pyrittävä tunnistamaan kunkin alueen
omia vahvuustekijöitä sekä hyödyntämään
niitä nykyistä paremmin.
”Hajasijoitus tulee liian kalliiksi”
Kaksin aluetutkimushanke ennakoi, että jo nyt voimakas väestön keskittyminen
taajamiin ja keskuksiin jatkuu myös tulevaisuudessa. Vihreiden Ville Niinistön mukaan ihmisten hajasijoitus tulee Suomelle
liian kalliiksi eikä se voi jatkua nykyisellään. Tämä herätti laajoja vastakommentteja ja Niinistö joutuikin lieventämään
kommenttiaan siten, että hajasijoitus voi
jatkua, mutta vain kunkin haja-asutus-

alueella asuvan omalla kustannuksella:
laajaa julkisella rahoituksella tehtyä infrastruktuuria ei enää voida viedä syrjäseuduille.
Keskustan Tapani Töllin mukaan vahvan aluepolitiikan aika ei ole Suomessa
ohi. Hän ei kuitenkaan kannattanut erillistä aluepolitiikkaa vaan jokaisen politiikan osaalueeseen sisällytettyä aluepolitiikkaa.
”VALTIOLLE TIUKEMPI OHJAUSVALTA”
Vasemmistoliiton Esko-Juhani Tennilän
mielestä nykyinen markkinavetoinen kehitys on tullut tiensä päähän. Hän vaatikin tulevaisuuden Suomessa valtiolle yhä
tiukempaa ohjausvaltaa ja otetta. Samalla hän korosti myös kuntien roolia ja sen
vahvistamista nykyisestään.
Myös SDP:n Kimmo Kiljunen oli osittain samoilla linjoilla.
– Markkinat ovat hyvä renki, mutta
huono isäntä. Julkisella valalla on tasaava tehtävä, ja me näemme valtion jakopolitiikan investointina inhimilliseen pääomaan, Kiljunen totesi.
Kiljusen tulevaisuuden mallissa tärkeä
paikka on vahvoilla kunnilla julkisen palvelun ydintehtävien toteuttajana.
Kokoomuksen Tapani Mäkisen mukaan tulevaisuudessa tarvitaan yhä vä-

hemmän ja yhä suurempia kuntia. Mäkisen mukaan näin pystytään merkittävästi
lisäämään tuottavuutta ja vähentämään
byrokratiaa.
Kolme kehityspolkua
Seminaarissa esitellyssä ”Suomi ja alueet 2030” oli kolme skenaariota maamme
alueista ja niiden tulevaisuudesta. Skenaarioissa tutkijat esittävät Suomelle kolme vaihtoehtoista kehityspolkua, joissa vetureina
ovat ympäristö, markkinat tai politiikka.
– Palveluvaltainen ympäristö-Suomi
-skenaariossa Suomi on lähtenyt kansainvälisen kehityksen eturintamassa tekemään ekologisesti kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja.
– Markkinoiden ehdoilla onnistuva Suomi -mallissa kehitys on vahvasti
markkinavetoista, talouskasvun hyödyt ja
haitat jakautuvat epätasaisesti ja ympäristöongelmat kärjistyvät.
– Kolmannessa, alueellisesti tasapuolista kehitystä hakeva Suomi -skenaariossa taloudellinen hyvinvointi on jakautunut tasapuolisesti. Materialistiset arvot
ovat heikentyneet ja kulttuurin monimuotoisuus säilyy.
Tutkimusta kommentoinut kirjailija
Kalle Isokallio lisäsi mukaan vielä oman
skenaarionsa, jonka mukaan elintaso Suo-
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”

Meillä ei ole
rohkeutta luoda
riittävän isoja
alueellisia
keskittymiä.
Kalle Isokallio

messa laskee tulevaisuudessa, koska teollisuuden määrä vähenee, väestö ikääntyy
ja suomalaisia ylikoulutetaan.
– Synteesinä skenaarioista voisi sanoa,
että meillä ei ole rohkeutta luoda riittävän isoja alueellisia keskittymiä, Isokallio totesi.
Hänen mukaansa lääkkeeksi tarvittaisiin taantuvien alueiden hallittua alasajoa,
kasvavien alueiden tukemista ja yritystoiminnan tukemista toimialan ei sijaintialueen perusteella.
Seminaarin osallistujakunta sai äänestää kolmen skenaarion todennäköisyydes-

tä ja toivottavuudesta. Halutuin malli oli
palveluvaltainen ympäristö Suomi ja eitoivotuin oli markkinoiden ehdoilla toimiva Suomi.
Osallistujat pääsivät ottamaan kantaa
myös siihen, miten toivottavaa ja hyvää
Suomen ja sen alueiden kehitys on ollut
viime vuosikymmenillä. Lähes 70 prosenttia piti nykyistä suuntausta ei-toivottavana. Äänestyksessä ilmeni myös, että
läsnäolijoista suuri osa ajatteli tasapainoisen aluekehityksen ja kansantalouden nopean kasvun olevan toteutettavissa yhtäaikaisesti. n

Aluetutkimushanke päätökseen

K

unnallisalan kehittämissäätiön
aluetutkimushanke jakaantui kolmeen
pääosaan. Sen aikana tehtiin aluetalousanalyysi Suomen alueiden viimeaikaisesta ja ennakoitavissa olevasta
kehittymisestä, analysoitiin Suomen aluerakenteen
toteutunutta ja tulevaa kehitystä paikkatietoaineistojen avulla sekä luotiin kokonaisluonteinen alueiden
vertailu ja laadittiin vuoteen 2030 ulottuvia skenaarioita Suomen alueiden kehityksestä. Tutkimus tehtiin Kajaanin yliopistokeskuksessa, Oulun yliopistossa ja Suomen Aluetutkimus FARissa.
Yhtenä tutkimuksen tärkeimmistä havainnoista tutkija Timo Tiainen pitää sitä, että talouskasvun
merkittävin tekijä on kokonaistuottavuuden kehitys.
– Talouskasvu on hidastunut 2000-luvulla ja syynä on ollut nimenomaan kokonaistuottavuuskehityksen heikkeneminen.
– Suorituskyvyn kehityksen heikkenemisen ohella
voitiin havaita merkittäviä alueellisia suorituskyvyn ja hyvinvoinnin tasoeroja. Tiainen yllättyi tutkimuksessa erityisesti siitä, miten voimakkaasti arvonlisäykset kirjautuvat toimialasta riippumatta Uudellemaalle, vaikka monet
tuotantolaitokset sijaitsevat kuitenkin maakunnissa.
– Toinen yllätys oli se, kuinka voimakkaasti nimenomaan Uudenmaan talouskasvu ja kokonaistuottavuus hidastuivat siirryttäessä 2000-luvulle. Kolmanneksi yllätyin siitä, kuinka voimakkaasti
investointiasteet ovat alentuneet.
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tutkimuksessa havaittua:

• Työikäisten määrä kasvaa tällä hetkellä 25
seutukunnassa, mutta väestöennusteen mukaan
vuonna 2020 kasvua on enää 15 seutukunnassa.
• Nykyisin yli 50-vuotiaat ovat poistuneet työvoimasta vuoteen 2025 mennessä, suuri osa
jo ennen vanhuuseläkeikäänsä.
• Maan suurin poistumatoimiala on terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen toimiala.
• Poliittiset linjaukset tasapainoisesta alueellisesta
kehityksestä ja todelliset ratkaisut ovat ristiriidassa keskenään.
• Suomen väestön keskittyminen seuraa muiden
Pohjoismaiden suuntausta. Sen sijaan muuhun
Eurooppaan verrattuna tämä suuntaus on
poikkeavaa.
• Koko muu Eurooppa on tiheästi asuttua aluetta,
kun taas meillä on harvaa asutusta lähes ympäri
maata. Meillä on iso maa ja vähän väestöä,
muualla väestön määrä on kymmenkertainen.
• Kotitalouksien tulojen alueellinen uudelleenjako
onnistui paremmin 2000-luvulla kuin 1990-luvun
lopulla.
• Maaseudun elinkeinorakenne perustuu niin
pitkälti alkutuotantoon, ettei positiiviselle
väestönkasvulle jää mahdollisuuksia.
Lue lisää www.kaks.fi osiosta

Puheena!

PUUMERKKI
kirjailija
Riikka Ala-Harja

Kunnan oma leffateatteri

A

sun 9 000 asukkaan kunnassa Ranskan
Normandiassa. Naapurikunnatkin ovat
pieniä – tässä maassa ei juuri kuntaliitoksia tunneta. Kaupungintalo seisoo kylän
kukkulalla. Kukkulan alapuolella on koulu,
harrastus- ja nuorisotalo sekä urheilukenttä. Leipomon
ja lihakaupan takaa siintää iso, pittoreski rakennus.
Se on kunnallinen elokuvateatteri.
Puuristikkoisessa normandialaistalossa on 350 istuimen sali, iso laajakangas, korkeatasoinen äänentoisto ja 3D-tekniikka.
Samankokoisessa naapurikaupungissa, tai kyliähän
nämä oikeastaan ovat, on samanlainen, samalla tavalla kunnan verorahoilla pyörivä, kaikkien ulottuvilla oleva elokuvateatteri.
Leffassakäynti maksaa viisi euroa, mutta eläkeläisiltä, teineiltä ja työttömiltä neljä. Kunta pyörittää elokuvateatteria niin kuin mitä tahansa kulttuurilaitosta.
Kirjasto on pieni ja huono, enkä tiedä ketään, joka
siellä kävisi.
Leffassa juoksee koko kunta, sillä ohjelmisto sopii
kaikenikäisille ja monenlaisista elokuvista pitäville.
Elokuvateatteri tekee yhteistyötä Oulun kokoisen
Caenin kanssa. Sieltä saamme isoon kaupunkiin tilatut kelat.
Jokainen elokuva esitetään ainoastaan viisi kertaa,
olkoon suosittu tai ei. Tämän kuun ohjelmistosta löytyy
perushollywoodilaista toimintaa, hassuttelevaa ranskalaista komediaa, dubbaamatonta italialaista taide-elokuvaa ja ruotsalaista lastenelokuvaa. Lastenlipun hintaan kuuluu askartelu- ja mehuhetki. Eläkeläisille on
kuukausittain oma näytös, tässä kuussa Piukat paikat.
Elokuvan jälkeen senioreille tarjotaan siideriä ja suola-

tikkuja. On luontevaa jäädä juttelemaan muiden kanssa elokuvasta.
Eikä rakennuksessa näytetä vain elokuvia. Siellä
järjestetään myös keskustelutilaisuuksia, harrastajateatterin esityksiä ja konsertteja. Sen suurempaa salia
ei pienestä kunnasta löydy.
Olen istunut viiden vuoden ajan viikoittain elokuvissa – enemmän kuin Suomessa asuessani. Selkeä
muutos johtuu sekä kiinnostavasta ohjelmistosta että
kaksi kertaa halvemmista lipuista.

Väistämättä mietityttää,
miksei tasokasta kunnallista
leffateatteria voisi Suomessakin
pitää instituutiona, joka olisi
tasavertainen kirjaston,
teatterin ja taidemuseon kanssa.
Väistämättä mietityttää, miksei tasokasta kunnallista leffateatteria voisi Suomessakin pitää instituutiona, joka olisi tasavertainen kirjaston, teatterin ja
taidemuseon kanssa. Eikö Suomessa vieläkään pidetä seitsemättä taiteenlajia samanarvoisena kuin
kirjallisuutta, klassista musiikkia tai muita vanhoja
taiteenlajeja?
Olisi aika laskea lapsesta lieka ja antaa sen itsenäistyä kunnalliseksi itsestäänselvyydeksi.
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Katseet takaisin

kuntien
itsehallintoon
TEKSTI: Eeva-Liisa Hynynen KUVAT: Erkki Karén, iStockphoto

Professori Arto Haverin mielestä kunnallista itsehallintoa
tulisi tutkia nykyistä enemmän. Entä osaavatko kunnat
ylipäätään hyödyntää saatua tutkimustietoa työssään ja
tuovatko tutkijat riittävästi tietoa kuntien käyttöön?

T

utkimustietoa kunta-alasta on saatavilla tänään enemmän kuin koskaan aikaisemmin,
mutta professori Arto Haveri harmittelee,
että kaikki kunnat eivät silti osaa hyödyntää
uusinta tietoa.
– Kehitys näyttäisi olevan kaksijakoista.
Janan toiseen ääripäähän asettuvat suurimmat kaupungit ja toiseen joukko pieniä kuntia.
Haverin mukaan suurimmissa kaupungeissa tieteelliset tutkimukset, erilaiset selvitykset ja arvioinnit kuluvat asiantuntijoiden käsissä linjattaessa palvelutuotantoa. Kaupunkikonsernien
pitkän aikavälin strategiat paalutetaan tutkimustiedon varaan,
eikä muunlaiseen menettelyyn ole varaa, jos liikutellaan satoja
miljoonia euroja ja vastuu on yli 100 000 asukkaan palveluista.
– Suurimmilla kaupungeilla on palveluksessaan tutkimustoiminnasta vastaavat johtajat, jotka linkittävät tutkimuksen
päätöksentekoon. Helsingin, Tampereen, Oulun ja Jyväskylän
kaltaisissa yliopistokaupungeissa rakennetaan pitkäjänteistä yhteistyötä ja tutkimusohjelmia yliopistojen kanssa. Ilahduttavaa
on, että näiden suurimpien lisäksi myös Hämeenlinnan ja Seinäjoen kaltaiset keskukset näyttävät esimerkkiä tutkimustiedon
hyödyntämisessä.
Janan toisessa ääripäässä olevista kunnista Haveri on huolissaan. Monet pienet ja keskisuuretkin kunnat ovat saneeranneet
hallintonsa niin, ettei voimia kehittämistoimintaan enää ole
– Vielä 1980-luvulla suunnittelusihteerit ja kunnansihteerit
paneutuivat kehittämiseen ja pitkän aikavälin suunnitelmiin. Nyt
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monissa kunnissa eletään kädestä suuhun ja voimat menevät päivänkohtaisten ongelmien ratkomiseen. Kaikilla kunnanjohtajilla
ei ole enää käytössään riittävän asiantuntevaa organisaatiota.
Haveri ei malta olla vertaamatta yritysmaailman ja kunnallishallinnon suhtautumistapoja organisaatioidensa kehittämiseen.
Jos firmaan palkataan asiantuntija johtajan vierelle, näin tehdään
johtamisen ja toiminnan kehittämiseksi. Mutta jos kunnassa haluttaisiin tehdä samoin, se katsotaan byrokratian lisäämiseksi.
– On ymmärrettävää, että ahtaassa taloustilanteessa keskitytään akuutteihin kysymyksiin palveluiden parissa, mutta jos
kaikki resurssit suunnataan vain tästä päivästä selviytymiseksi,
mikä mahtaa olla kunnan tulevaisuus?
Yliopistoja ei kannusteta alueelliseen vaikuttamiseen
Ongelmaton ei ole tutkijoidenkaan asema. Arto Haveri muistuttaa, että yliopistoissa painotetaan nykyään kansainväliset mitat
täyttävää julkaisemista. Ykkösasia on, että tutkijat julkaisevat artikkeleita kansainvälisissä tieteellisissä aikakauskirjoissa.
Sen sijaan yliopistojen ”kolmas rooli” eli yhteiskunnallinen
vaikuttaminen ei tuota tutkijalle meriittiä, eikä tutkimusrahaa.
– Järjestelmä ei kannusta tutkijaa ottamaan vastuuta tutkimuksen jälkihoidosta, eli siitä että tutkimuksen tulokset pyrittäisiin viemään käyttäjille ymmärrettävässä muodossa.
Entä mikä rooli on tutkimuksen ja kuntakentän välimaastossa
olevilla toimijoilla kuten Kuntaliitolla, ministeriöillä ja Kakslla?
– Näillä kaikilla on mahdollisuus edistää tutkimustiedon leviämistä. Kaksin roolin näen vahvasti uuden tiedon tuottajana.

”

Kuntalainen voi olla
pelkästään asiakas.
Asiakas ei ole
vastuullinen yhteisöstä, 		
mutta kuntalainen on.

Kaks on tutkimusmaailmassa harvinaisen joustava rahoittaja ja
sillä on kaiken lisäksi hyvä tarttumapinta kuntiin.
Käsitys itsehallinnosta ja
kunnan roolista kadoksissa
Arto Haveri sanoo kunta-alan tutkimusten painottuneen viime vuosina palvelusektoreihin. Tutkijat ovat halunneet vastata
haasteisiin, joiden parissa kunnat ovat painineet. On kuitenkin riski, että päivänpolttavien kysymysten parissa kadotetaan
iso näky.
– Tutkimuksissa on korostunut kunnan rooli palveluiden järjestäjänä, mutta kunnallinen itsehallinto on jäänyt vähemmälle
tarkastelulle. Uskon, että myös monet palveluihin liitetyt ongelmat ovat parhaiten ratkaistavissa lähestymällä asiaa itsehallinnon näkökulmasta.
Haverin mielestä kunta-alan vakavin kysymys on, olemmeko
kadottamassa idean kunnallisesta itsehallinnosta?
– Nähdäkseni näin on tapahtumassa. Osa kuntapäättäjistä ja
kunnan viranhaltijoistakin on hukannut käsityksen siitä, mikä
kunta oikeasti on. Jos kunnan rooliksi ajatellaan vain palveluiden järjestäminen, se ei legitimoi ja oikeuta nykyisenlaista kunnallishallintoa.
Haveri pelkää, että palvelujen ylikuorma murskaa kunnallisen itsehallinnon kuoliaaksi. Palvelut pirstoutuvat eri tahojen
käsiin eli palveluja on siellä ja täällä, mutta ei enää toimivaa ja
kansanvaltaista kuntayhteisöä.
– Meillä ei ole tällä hetkellä kokonaisvaltaista käsitystä
kuntien roolista, vaan eteenpäin sinnitellään pienten korjausten ja himmeleiden myötä. Toimintaa ohjaavat sektorikohtaiset näkemykset ja tällainen ajattelu näyttää sopivan myös

valtiolle. Kuvitellaan, että palvelut pelastetaan säätelemällä
sektori kerrallaan, mutta näinhän asia ei ole. Kuntapalvelut
pelastetaan vahvistamalla kunnallisen itsehallinnon toimintakykyä.
Haverin mukaan kuvaavaa on, että yhä useammin kuntalainen redusoidaan puheissa vain ”asiakkaaksi”.
– On hyvä, että tämäkin näkökulma nousee keskusteltaessa
palveluista, mutta ei kuntalainen voi olla pelkästään asiakas. Asiakas ei ole vastuullinen yhteisöstä, mutta kuntalainen on.
Haveri painottaa, että kunnallinen itsehallinto toteutuu
vain, jos kuntalaiset ja kunta
voivat tehdä aitoja valintoja.
Valtion ohjauksen kiristäminen ja kaikkien pakottaminen
samaan muottiin ei ratkaise
kuntien ongelmia.
– Kuntakenttä on innovaatiojärjestelmä, jossa syntyy kaiken aikaa uutta. Siksi vierastan
ajattelua, jonka mukaan kaikkiArto Haveri
en kuntien tulisi tuottaa palvelut
samoin kuin niistä edullisimmin
suoriutuvat kunnat. Eihän se ole itsehallintoa. Kunnat saavat painottaa juuri niitä asioita, jotka ovat kuntalaisille tärkeitä.
Arto Haverin mukaan kuntien toimintaympäristö on tänään monimutkaisempi ja vaikeampi kuin koskaan aikaisemmin, kuntatalous on ahtaalla ja päättäjät toistuen epäkiitollisten valintojen edessä. Parhaimmillaan tutkimustieto voi auttaa
kuitenkin näkemään metsän puilta. n
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Yritykset uskovat Lappiin
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Lapin tulevaisuuteen uskotaan.
Siitä kertoo muun muassa se,
että maakuntaa rakennetaan
paljolti yksityisellä rahalla.

Lappsetin toimitusjohtaja Juha Laakkonen ja
maakuntajohtaja Esko Lotvonen leikkimässä
SmartUs Steps hyppelyruudukolla.
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TEKSTI: Timo Rehtonen KUVAT: Harri Tarvainen

L

apissa 1990-luvun laman jälkeinen rakennemuutos on ollut
dramaattinen; Lappi on ainoa maakunta, jossa valtion ja kuntien työpaikat ovat vähentyneet. Samaan aikaan yksityisten
työnantajien tarjoamat työpaikat ovat lisääntyneet merkittävästi.
Lapin liiton maakuntajohtajan Esko Lotvosen mukaan tapahtunut rakennemuutos on Lapille vahvuus.
– Voimme suhtautua luottavaisina tulevaisuuteen, koska emme ole julkisen sektorin varassa siinä määrin kuin aikaisemmin, Lotvonen sanoo.
Yksityisen puolen kasvua on tapahtunut muun muassa matkailun, kaupan, erilaisten palveluiden ja rakentamisen aloilla. Lotvosen mukaan tulevaisuuden kasvavia aloja Lapissa ovat ainakin luontopohjainen elämystuotanto,
kylmäteknologian kehittäminen ja luontoa kestävästi kohteleva kaivostoiminta.
– Elämystuotannossa on jo hyvä meno päällä. Kylmäteknologiaa ja arktista testaustoimintaa auttaa tietysti se, että Lappi on niissä paljolti luonnonlaboratorio, Lotvonen sanoo, mutta valittelee, että valtio ei ole vielä täysin ymmärtänyt kylmäteknologian mahdollisuuksia.
– Kylmäteknologiaa ei ole nostettu omaksi strategiseksi asiakseen kuten
esimerkiksi Ruotsissa.
Rovaniemellä toimivat Lapin korkeakoulut tuottavat osaajia ja arktista
ympäristöä hallitsevia ammattilaisia niin elämystuotantoa kuin kylmäteknologiaakin varten.
Lapin matkailun investoinnit kestävät
Matkailun investoinneista Lotvonen ottaa esimerkiksi Ylläksen ja Levin alueet,
joita on viimeisen kymmenen vuoden aikana rakennettu yhteensä kymmenellä
miljardilla eurolla. Tästä summasta yksityistä rahaa on yli 96 prosenttia.
– Keskukset on huomattavilta osin rakennettu eri puolilla Suomea asuvien
kotitalouksien varoin. Yksityisen rahan osuuden ollessa näin suurta, voidaan
uskoa, että investoinnit ovat kestäviä, Lotvonen sanoo.
Hän katsoo, että Lapin matkailuelinkeino kasvaa vielä huimasti.
– Uskon, että eurooppalaiset suuntaavat yhä enemmän lomiaan pohjoiseen; tähän voi vaikuttaa omalta osaltaan ilmastonmuutoskin. Tosin ei tänne
tarvitse kaikkien tulla, meille riittää pienikin osa maailmaa.
Yhteistyötä ja markkinointia Pohjois-Norjan ja Pohjois-Ruotsin kanssa
Lotvonen pitää välttämättömänä, koska isommasta markkina-alueesta hyötyvät kaikki osapuolet.
Matkailu ja teollisuus voivat elää rinnakkain
Lapissa on tällä hetkellä kolme toimivaa kaivosta, lisää on rakenteilla. Lappilaisessa yleisessä keskustelussa matkailu, luontaiselinkeinot, metsätalous
ja kaivostoiminta törmäävät päivittäin toisiinsa. Epäillään, että samaan maakuntaan ei voida mahduttaa kaikkea.
– Kyllä tänne sopii sekä matkailua että luonnonvaratoimintaa. Lappibrändiä ei pitäisi varata vain yhtä tarkoitusta varten, Lotvonen sanoo.
Hänen mukaansa teollisuus ja mahdollinen ydinvoimala voidaan
sijoittaa läänin etelärajalle ja varsinainen luontomatkailu kohdentaa Keski- ja Pohjois-Lappiin.
Väki keskittyy
Arvioiden mukaan Euroopan kaasuja öljytuotanto kohdentuu tulevaisuudessa Barentsin ja
Jäämeren alueelle.
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Haastattelujen
pohjana Kaksin
aluetutkimusohjelma.
Lue lisää
www.kaks.fi

Kuvateksti.

– Maanteistä ja rautateistä puhutaan
varmasti tulevina vuosina ihan eri tavalla kuin nyt, Lotvonen sanoo, mutta toppuuttelee innokkaimpia visionäärejä,
jotka ovat rakentamassa raiteita kohti
Jäämerta kahta puolen Lappia.
– Rautatietä ei pidä rakentaa hallinnollisiin päätöksiin vaan todelliseen kysyntään perustuen, hän sanoo.
Maakuntajohtaja arvioi, että kaupunkien lisäksi Lapissa pysyvät lämpiminä
alueet, joissa on vahvoja matkailu- tai
luonnonvarakeskittymiä. Pohjoisinkin
Lappi säilyy asutettuna, koska yhteistyö
Norjan kanssa lisääntyy.
– Keski- ja Etelä-Lapin maaseudun
väestö siirtyy ja keskittyy kuntakeskuksiin, Lotvonen ennustaa ja uskoo, että tulevaisuudessa Lappi monikulttuuristuu.
– Lappi ei ole perinteisesti ollut monikulttuurinen maakunta, mutta pian tarvitsemme muualta tulevia osaajia juuri
matkailun, elämystuotannon ja kaivostoiminnan tarpeisiin, Lotvonen sanoo.
Lappset – leikin asiantuntija
Lappset Group Oy on yksi johtavista leikkipaikkavälinevalmistajista Euroopassa. Viime vuonna yritys teki historiansa parhaan
tuloksen: liikevaihto oli 47,6 miljoonaa
euroa, liikevoitto 4,7 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta yli 60 prosenttia tuli viennistä.
Lappset luokittelee itsensä edelleen
perheyritykseksi vaikka Antero Ikäheimon vuonna 1970 perustama yhden miehen yritys on paisunut 300:n työntekijän
yhtiöksi, joka toimii 40:ssä eri maassa.
Toimitusjohtaja Juha Laakkonen pitää
tärkeänä, että yrityksellä on toimintaansa
varten määriteltynä selkeitä arvoja, joita
se myös kunnioittaa.
– Arvoihimme kuuluu vastuu ympäristöstä ja yhteiskunnasta. Pyrimme
olemaan vastuullinen työnantaja ja yl-
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läpitämään positiivista, innovatiivista työympäristöä, Laakkonen sanoo.
Lappsetin henkilöstö on sitoutunutta, vaihtuvuus on pientä. Vuosittain yritys pyrkii jakamaan 15–20 prosenttia tuloksestaan henkilöstölle bonuksina, viime
vuonna summa oli 700 000 euroa.
Yrityksellä ei ole aikomuksia muuttaa
pois Rovaniemeltä.
– Olemme vahvasti sitoutuneita pohjoiseen sijaintiin, ja esimerkiksi joulupukki on ollut alusta asti meille keskeinen
henkilö. Markkinoinnissa ”eksoottinen”
lappilainen yritys erottuu massasta, eikä
tuota hirvittäviä haasteita saada merkittäviä asiakkaita käymään täällä, Laakkonen
luettelee lappilaisuuden hyviä puolia.
Pohjoisen sijainnin etuja on myös raaka-aineen saatavuus.
– Käytämme raaka-aineena Paltamon
ja Kuusamon välillä kasvavaa pitkäkasvuista mäntyä, eikä Outokummun terästehdaskaan ole kovin kaukana.
Lappset on laajentanut tuoteskaalaansa lapsista nuoriin, aikuisiin ja senioreihin. Avainsanoja ovat leikki, liikkuminen ja hyvinvointi. Tuotekehitys
tapahtuu pääosin Rovaniemellä, mutta
keskustelua käydään myös yrityksen eri
maiden edustajien kanssa.
Juha Laakkosen mukaan taantuma
antaa mahdollisuuden yritysostoihin. Viimeksi Lappset on ostanut yrityksiä vuosina 2000 ja 2007.
– Perheyrityksessä täytyy kuitenkin
harkita tarkkaan, että rahaa laitetaan vain
kannattaviin ostoihin. Yrityshän on tarkoitus luovuttaa jossakin vaiheessa seuraavalle sukupolvelle.
ADC urakoi ja valmistaa
räätälöityjä kairauskoneita
Rovaniemeläinen Arctic Drilling Company aloitti toimintansa vuonna 2004. Yh-

tiö on kuudessa vuodessa kasvanut 70
henkeä työllistäväksi yritykseksi, jonka
liikevaihto on arviolta tänä vuonna noin
12 miljoonaa euroa.
ADC valmistaa teloilla liikkuvia laitteistoja sekä maanpäällistä että -alaista
käyttöä varten. Ympäristövaikutukset on
otettu suunnittelussa huomioon: useita
tonneja painava kone ei jätä kumiteloistaan juuri mitään jälkiä maastoon.
Vaikka Juha Säärelällä ja Timo Kämäräisellä ei ollut yritystä perustaessaan kokemusta kaivos- ja kairausalalta, heillä oli vankkaa konerakentamisen
osaamista tierakentamisen puolelta.
Tänä vuonna valmistuu ADC:n kymmenes kairauskone. Osa koneista on
myyty, loput työskentelevät kairausmiehistöineen Lapin kaivoksilla. Yritys toimii myös kairausalan tarvikkeiden maahantuojana.
Kaivosalalla tuotteiden markkinoinnilla ei ole juurikaan merkitystä, piirit
ovat pienet. Tärkeintä on valmistaa luotettavia laitteita, jotka ovat käyttäjä- ja
ympäristöystävällisiä.
– Reikien pitää syntyä nopeasti, näytteiden sisällöllä on vaikutusta muun muassa pörssikursseihin. Ja koneet eivät saa
seisoa, huollon pitää toimia nopeasti, Säärelä sanoo.
– Kun maine alkoi kiiriä, kysyttiin,
voimmeko tehdä lisää koneita ja mehän tehtiin. Räätälöidysti, asiakkaan
toiveiden mukaisesti, Timo Kämäräinen lisää.
ADC:n kaikki kairauskoneet työskentelevät tällä hetkellä Lapissa, mutta niitä
voidaan käyttää missä tahansa maapallon
ääriolosuhteissa.
– Tilauksia olisi jo nyt muualle maailmaan, mutta toistaiseksi kotimaan markkinat ovat vieneet kaiken kapasiteetin, Juha Säärelä sanoo. n

Uusimaa nauttii
metropolin eduista

”

Yksityisen rahan osuuden
ollessa näin suurta,
voidaan uskoa, että
investoinnit ovat kestäviä.
Esko Lotvonen

Uudenmaan liiton johtaja Pertti Rauhio pitää
alueen suurimpana vahvuutena sen nauttimia agglomeraatioetuja (keskittymisetuja).
– Jos jollekin alueelle ennakoidaan lähitulevaisuudessa runsasta väestönkasvua, yritykset ja yksityiset toimijat perustavat sinne
omia laitoksiaan. Vastaavasti taas väestö
muuttaa alueelle, jolle ennustetaan taloudellisen aktiviteetin kasvua.
Hän uskoo, että Uudenmaan suotuisa kehitys johtuu pitkälti siitä, että Uusimaa on
pääkaupungin ja samalla Suomen ainoan
metropolin alue.
Pertti Rauhion mielestä tulevaisuuden
suotuisaa kasvukehitystä Uudellamaalla turvataan parhaiten sillä, ettei vahingoita tätä
suuntausta millään aktiivisella toimenpiteellä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että pyritään luomaan kasvavalle väestölle riittävä
määrä koulutuspaikkoja sekä tarpeeksi toimiva, fyysinen infrastruktuuri.
– Jos emme luo riittävästi koulutuspaikkoja, pakotamme ihmiset joko lähtemään ulkomaille tai jättämään koulutuksensa vähemmälle. Jos taas infrastruktuuria ei rakenneta,
syntyy ruuhkaa ja kasvu hidastuu.
– Kysymys onkin siitä, missä julkisen investoinnin tuotto on parempi; onko esimerkiksi tien tai rautatieradan tuotto parempi
siellä missä on liikennettä vai siellä missä sitä ei ole? Kannattaako perustaa ammattikorkeakoulun uusi yksikkö sinne, missä on 20–23-vuotiaita vai sinne, missä on
68–73-vuotiaita?
Rauhion mukaan tieto- ja palvelualat ovat
Uudellamaalla tärkeimpiä pitkän tähtäyksen
kasvualoja. Lisäksi Uudeltamaalta löytyy kilpailukykyisiä yrityksiä perinteisen metalliteollisuuden aloilta Karkkilasta ja Järvenpäästä.
Uudenmaan plussaksi Rauhio laskee
myös hyvän koulutustason sekä riittävät tuote- ja tutkimusinvestoinnit.
Mitä Uusimaa sitten on kymmenen vuoden kuluttua?
– Maahanmuuton positiiviset ennusteet
sekä määrällisesti että maahanmuuttajien
työllistymisasteen osalta eivät toteudu niin
myönteisesti kuin viisi vuotta sitten odotettiin. Tämä kasvu-ura putoaa alemmaksi, mutta jatkaa tältä tasolta jälleen nousemistaan.
Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että koko
Suomen ja myös Uudenmaan väestöongelmat ovat pahemmat kuin odotettiin.
Teksti: Heidi Gedik
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Kuntaliiton tuore toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma suosittelee STTK-lehden haastattelun mukaan:
– Sekä itsemme että yhteiskunnan kannalta olisi hyvä, jos jokainen meistä tekisi hoitotestamentin.
– Viimeisenä kahtena vuonna asukkaan kustannukset ovat 80 prosenttia hänen koko eliniän kustannuksistaan.
Jokainen yli satavuotias maksaa yhteiskunnalle keskimäärin 33 000 euroa vuodessa, Mäki-Lohiluoma huomauttaa.
1. Voidaanko iäkkäiden ihmisten hoitotestamenttien avulla hoitaa kuntatalouden ongelmia?
2. Jos hoitotestamentteja tehdään tästä näkökulmasta, onko hoitotestamentti enää iäkkään
vanhuksen aito toive omasta hoidostaan vai yhteiskunnan esittämä pakote?
3. Mikä hoitotestamentin ajatus on teidän mielestänne ollut alun perin?

Kati Myllymäki
Johtava ylilääkäri, Kouvola
1. Ei todellakaan. Suurimmat kustannukset vanhuspalveluissa eivät suinkaan tule
lääketieteellisestä hoidosta vaan pitkäkestoisesta hoivasta. Ja hoivaa (= asuminen,
ruoka, puhtaus ja huolenpito) ei tietenkään
voida jättää antamatta.
Hoitotestamentti ei myöskään ole pelkästään vanhusasia. Itse olen huolehtinut
siitä, että lähiomaiseni tietävät toiveeni
hoidon suhteen esimerkiksi vakavan tapaturman, sairaskohtauksen varalta.
2. Katso edellinen vastaus. Lääkärinä en
myöskään katso, että jättäisin vaikuttavaa
hoitoa antamatta, mikäli hoitotestamentti olisi säästöperusteilla kirjoitettu.
3. Alun perin ja yhä edelleen hoitotestamentti on kannanotto hoitoon siltä varalta, että ei pystyisi itse enää ilmaisemaan
tahtoansa, toiveitansa. Useimmiten nämä
sisältävät kiellon elämän pitkittämisestä
hengityskoneen avulla / tehohoidolla, mikäli on tajuton eikä toivetta toipumisesta
enää ole. Hoitotestamentti ei myöskään
ole pelkkiä kieltoja, vaan myös toiveita hyvästä hoidosta. Esimerkiksi toive omasta
huoneesta, saunaan viemisestä, ehtoollisesta, hieronnasta ja ulkoilemaan viemisestä. Hoitotestamentti on myös omaisille
ja hoitohenkilökunnalle tärkeä. Kun tietää
hoitavansa potilasta hänen omien toiveittensa mukaisesti, hoitotilanteet ovat helpompia ja omaisille myös luopuminen ja
surutyö on aikanaan helpompaa.
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Kari-Pekka
Mäki-Lohiluoma,
Toimitusjohtaja,
Kuntaliitto
1. Ei voida hoitaa.
2. Hoitotestamentteja ei tule tehdä tästä
näkökulmasta. Henkilö
tekee hoitotestamentin
omista lähtökohdistaan.
3. Hoitotestamentti on
potilaan itse
määräämis
oikeuden ilmaisemisen keino
hänen hoitoaan
koskevissa kysymyksissä.
Lue lisää:
Kokkonen P, Holi T,
Vasantola S:
kirjassa Hoitotahto.
Kustannus Oy
Talentum,
Helsinki 2004.

Kommentoi
aihetta
kaks.fi

EIPÄJOELTA
E.I. Tuskin

Huhtikuun kuntakuva
Konkreettisia ratkaisuja
vastaan

Jari Pulkkinen
Hessundin silta aamu-usvalla

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

Voita matkalahjakortti!
Samalla voit antaa aihe-ehdotuksia ja
vaikuttaa lehden sisältöön.
Vastaa heti lyhyeen kyselyyn osoitteessa
www.mcipress.fi/lukijapalvelu

Arvottava palkinto on
Tjäreborgin matkalahjakortti,
jonka arvo on 1 000 euroa.

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

– Mutta sano nyt lyhyesti, konkreettisesti, yhdellä sanalla tai esimerkillä, että mitä tämä Eipäjoen meininki ihan käytännössä on, ja miten
te tässä aina vain onnistutte sinnittelemään?
– Eipä sitä voi ihan sillä tavoin sanoa.
– Täytyyhän teillä olla konkreettisia linjauksia ja yksittäisiä asioita,
jotka te teette toisin kuin muualla ehkä tehdään?
– Sellaista me juuri yritämme välttää.
– Kun te nyt esimerkiksi olette onnistuneet säästämään energiaa ja luontoa näinkin paljon, niin täytyy teillä olla jotain konkreettisia niksejä.
– Jos me sellaisia etsisimme, ei säästöistä taitaisi tulla mitään.
– Miten niin?
– Eipäjoen meininki on juuri siinä, että me emme pyri mihinkään
yksittäisiin nikseihin. Ajatellaan nyt vaikka näitä energiansäästölamppuja. Siinä on esimerkki yksittäisestä ideasta, jonka luvataan pelastavan maailman ja sitten kaikki innostuu että juhuu, nyt tehdään jotain
konkreettista. Mutta sitten huomataan, että se luvattu hyöty taisi olla aivan ylimitoitettu, ja kaikki se kampanjointi itsessään vie energiaa
niin että todellinen säästö jää vähäiseksi.
– Sattuuhan niitä erehdyksiä, hyvän asian puolesta.
– Mutta eipä niihin hyviin asioihin montaa kertaa riitä ihmisillä
intoa ja motivaatiota, jos ilmenee että ei se touhu lopulta niin kannattanutkaan. Eikä mihinkään informaatioon sen jälkeen uskota entistäkään vähää.
– Mutta eihän yleisillä puheilla ja kauniilla sanoilla saa mitään aikaan?
– Mistä sinä sen tiedät? Sitähän juuri ei ole tutkittu lainkaan. Oletetaan automaattisesti, että konkreettiset teot ovat parempia kuin yleiset puheet, vaikkei asiasta ole mitään näyttöä.
– Selvä asiahan se on.
– Niin on, mutta juuri päinvastoin kuin sinä näyt luulevan. Ihmisen toiminta on kokonaisuus, ei sitä voi noin vain pirstoa pelkiksi erillisiksi teoiksi. Jos ihmisellä on täysin selvä vakaumus, että hän haluaa
vaikkapa säästää luontoa, niin kyllä se jossain käytännön teossa aina
ilmenee, vaikka huomaamatta ja ajattelematta ja tiedostamatta. Me
luotamme yleisiin puheisiin ja kauniisiin sanoihin, niillä tämä meidän
tulos on saatu aikaan, ei yksittäisillä konsteilla.

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 2010. Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan 31.7.2010. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.

Eipäjoen kevätkuohuissa kiivaili
kunnansihteeri Tuskin
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Lue lisää www.kaks.fi osiosta

Puheena!

Kansalaismielipiteellä

ei vaikutuksia kuntien päätöksiin
Kädenvääntö kuntapalveluiden
ulkoistamisesta, yksityistämisestä
ja markkinoistumisesta on saanut
tänä keväänä uusia sytykkeitä
painavasta tutkimustiedosta.
Harvoin tutkimus osuu niin
ajan hermoon kuin Johanna
Kallon väitöstutkimus kuntien
hyvinvointipalveluista ja
kansalaismielipiteestä.
TEKSTI: Eeva-Liisa Hynynen
KUVA: Susanna Kekkonen

J

ohanna Kallio väitteli helmikuun alussa Turun yliopiston sosiaalipolitiikan
oppiaineesta. Väitöstutkimus Hyvinvointipalvelujärjestelmän muutos ja
suomalaisten mielipiteet 1996–2006 pohjautuu laajoihin kyselyaineistoihin
sekä 1990- että 2000-luvulla. Mukana tutkimuksessa ovat KAKSin keskeiset
ilmapuntari-tutkimusaineistot.
Erityisesti Kallion tutkimuksessa keskitytään kansalaisten asenteisiin yksityisen ja
julkisen sektorin välisestä työnjaosta hyvinvointipalveluissa.
Mitä laajoista aineistoista on käynyt ilmi? Johanna Kallion mukaan varmuudella
ainakin se, että kansalaiset suhtautuvat kriittisesti jo tähän mennessä tehtyihin muutoksiin.
– Kansalaiset osoittivat olevansa huolissaan kuntien päätöksistä siirtää palveluita
markkinoiden tuotettavaksi.
Johanna Kallion mukaan tutkimus osoittaa, että kansalaiset kaikissa eri väestöryhmissä liputtavat julkisten hyvinvointipalveluiden puolesta. Tämä näkyi myös ylimpien
tuloluokkien ja korkeasti koulutettujen kansalaisten kohdalla.
Hyvinvointipalveluiden kehitystrendi on ollut kuitenkin toisensuuntainen. Kallion
tutkimuksesta käy ilmi, että esimerkiksi sosiaalipalveluiden kohdalla yksityisten tuottajien määrä liki kaksinkertaistui vuosikymmenessä. Kun vuonna 1996 yksityisiä palvelutuottajia oli 1 800, vuonna 2006 heitä oli jo 3 500.
kunnat pakkotilanteessa?
Johanna Kallion mukaan palvelujärjestelmän institutionaalinen kehitys ja harjoitettu
politiikka ovat kulkeneet koko tutkimuksen kattaman ajanjakson eri suuntaan kuin
kansalaismielipide.
– Kunnat ovat karsineet palvelujärjestelmäänsä ja tehtäviä on siirretty yksityisille
toimijoille. Päättäjien on pitänyt samalla löytää perustelut kansalaismielipiteen sivuuttamiselle. Perusteluissa on korostettu vastuullisuutta, välttämättömyyttä sekä pyrkimystä säilyttää hyvinvointivaltio. On painotettu, että vaihtoehtoja ei ole.
Johanna Kallion mukaan vaihtoehdottomuuspuhe ei ole kuitenkaan vaikuttanut
kansalaismielipiteeseen. Hyvinvointivaltion uusi karsinnan politiikka, ideologinen
suunnanmuutos ja uudelleenmuotoilu eivät ole merkinneet julkisen palvelujärjestelmän kannatuksen heikentymistä.
Erityisen mielenkiintoiseksi Johanna Kallion tutkimuksen tekee sukellus kuntien institutionaaliseen, poliittiseen ja sosiaaliseen kontekstiin. Kallio ei tyytynyt katsomaan kuntakenttää yhdenmukaisena harmaana mattona, vaan tarkasteli tutkimusaineistoaan myös kuntien poliittisten voimasuhteiden kautta.
– Oli selkeästi nähtävissä, että oikeistoenemmistöisissä kunnissa oltiin suopeampia
palveluiden markkinoistamiselle.
Kallio onnistui kaivamaan esille myös kuntajohtajien ja kansalaisten välisen näkemyseron: kuntajohtajat asennoituivat kuntalaisia kielteisemmin laajaan kunnalliseen
palveluvastuuseen.
– Tavallaan tuloksissa yllätti eniten se, että suuria yllätyksiä ei tullutkaan. Se keskustelu, jota on käyty viimeisen vuosikymmenen ajan mediassa, näkyy varsin hyvin
tutkimustuloksissakin.
Johanna Kallio: Hyvinvointipalvelujärjestelmän muutos ja suomalaisten mielipiteet
1996–2006. Helsinki, Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 108, 2010.
Väitöstutkimusta rahoittanut Kaks.
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1.

KUVITA KUNTA

-kilpailun parhaat palkittiin
Suomen 4H-liiton organisoiman Kuvita kunta -kuvataidekilpailun parhaat palkittiin toukokuun lopussa Linnanmäellä. Kunnallisalan kehittämissäätiön tukemaan kilpailuun lähetettiin
kaikkiaan yli 14 000 teosta eri puolilta Suomea. Kilpailusarjoja oli kaksi, 1–3-luokkalaiset sekä
4–6-luokkalaiset. Kummassakin sarjassa palkittiin kolme osallistujaa.
Tämänvuotisen kilpailun tavoitteena oli tutustuttaa lapset omaan kotikuntaansa kunnassa työskentelevien ihmisten välityksellä. Aajatuksena oli myös herättää kouluissa keskustelua siitä, mikä kunta on?
Kuvita kunta -kuvataidekilpailun 20 parasta työtä
on koko kesän esillä Linnanmäellä, Linnunrata-laitteen tunnelissa.

2.
Sarja 1.–3. luokat

3.

1. palkinto: Tulimies
Ville Hannuksela
Vihtavuoren koulu, 2. luokka, Vihtavuori
2. palkinto: Kunnan huoltomies
Kaarlo Keränen
Huovilan koulu, 2. luokka, Muhos
3. palkinto: Poliisit jäljittävät iloiten
Lauri Rauhala
Myllyhaan koulu, 1. luokka, Paimio

Sarja 4.–6. luokat

1.

2.

3.

1. palkinto: Talonmies
Mirkka Laitila
Konginkankaan koulu, 6. luokka,
Konginkangas
2. palkinto: Toipilas
Liisa Nissinen
Friitalan koulu, 6. luokka, Ulvila
3. palkinto: Kirjastonhoitaja
Katri Vanttola
Huhtisen koulu, 6. luokka, Porvoo
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JUURET
Ihmisen täytyy olla jostain kotoisin
sanoo Ilmajoki-lehti
kysyn mummalta isovanhempien nimiä
mutta hän ei muista
minkä niminen tuntematon on
kulkenut ojan vartta pitkin
peräseinäjoella, pojanluomalla
missä tahansa loukossa, metsätaipaleen
päässä
on ojia joiden vartta pitkin olen kulkenut
tuntemattomana minuna, olen
mittaillut miten syvään uppoan
jos annan mennä pohjaan saakka
ja se uppoaa. Jalka, polvi, lantio ja kämmen
kuin pieni puro, joka tippuu
jumalan otsalta
maahan ja imeytyy, valuu ojanperän peltoon
jossa valtakuntani rajat
huuhtoutuvat
pajujen juuriin ja ylös lehtiin
pudotakseen kasvojeni päälle kuin viltti
jonka alla sanon nimeäni
ja lepattaen kuin leikki
pysyn keskenään risteilevien juurten
loukussa.
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