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Palvelujen kolme vaihtoehtoa
puntarissa
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Yhdysluokat
rikastuttavat opetusta.
		

Taina Peltonen

Tiesitkö?
Tämän vuoden toukokuussa myönnettiin rakennuslupia yhteensä 4,3
miljoonalle kuutiometrille. Tämä on 12
prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.
Asuinrakennusten lupakuutiot kasvoivat 56 prosenttia. Erityisesti rivi- ja
ketjutalojen lupakuutiot kasvoivat kolminkertaistuen edellisvuoden
toukokuuhun verrattuna.
Suomalaisilla on
asuintilaa keskimäärin
38,6 neliötä henkilöä kohti.

uomen kunnallishallinnon historia on
pitkä ja ansiokas. Alkusyksystä ilmestyy asiaa
valaiseva historiateos. Se keskittyy viime vuosikymmenien kehitykseen. Historioitsija Ari
Manninen on tehnyt työtä toimikunta tukenaan
muutaman vuoden.
Kuntien rooli on niin vahva, että kokonaisesitystä on jo kaivattukin. Vuoropuhelua lähisotiemme jälkeen on käyty ennen
muuta kahdesta asiasta: Kunnan tehtävistä ja kansanvallan
roolista kunnissa. Tehtävien lisääntyessä vääntöä on käyty
kuntien ja valtion suhteesta.
Kuntien vahvaa asemaa perustellaan perustuslailla. Moni
tulkitsee perustuslain kuntalaisten itsehallinnon suoraviivaisesti kuntien itsehallinnoksi. Toki niin voi tehdä, mutta silloin
oikaistaan jo hieman mutkia.
Kuntien ja niiden vastuulla olevien tehtävien tulevaisuus tulee olemaan yksi ensi vaalien teemoista. Tähänkin keskusteluun ilmestyvä historiateos tuo valaisua.
Viime aikojen keskustelusta on helposti poimittavissa kolme peruslinjaa.
Yhdet peräänkuuluttavat ns. peruskuntalinjaa. Sen mukaisesti kuntakokoa rukkaamalla asiat järjestyvät. Kunhan kuntien määräksi saadaan jotain 150–200 väliin, ongelmat saadaan ratkaistua.
Toiset haluaisivat eniten rahaa syövien kuntien vastuulla olevien palvelujen järjestämisen noin 20 alueelle. Kunnat
jatkaisivat nykyisellään ja liitoksia tehden, mutta ns. peruskuntien vastuu kevenisi merkittävästi. Maakuntatasolla organisoidut palvelut olisivat joko suorilla vaaleilla valittujen tai
kuntien valitsemien valtuutettujen vastuulla.
Kolmannen linjan mukaan terveyden- ja sairaanhoito tulisi organisoida valtakunnallisesti. Palvelujen järjestäjänä olisi
Kansaneläkelaitos tai joku muu valtakunnallinen toimija.
Laajinta yksimielisyys näyttää olevan siitä, että kaikissa tapauksissa Suomessa ei voida edetä vain yhdellä kuntamallilla. Maan eri osien erilaisuus tukee tällaista ajattelua. Toki se
helpottaa myös tulevien kompromissien tekemistä; niitä, joita
eduskuntavaalien jälkeinen hallitus joutuu tekemään.
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tieto+
Eduskunta kiirehtii:

Kuntien tietojärjestelmät
yhteentoimiviksi
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tulee jatkossa yhä voimallisemmin paneutua kuntien tuottavuutta nostaviin toimiin
ja erityisesti tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen.
Valtioneuvosto käsitteli kesäkuussa juhannuksen alla
eduskunnan kirjelmän koskien marraskuussa 2009 kunta- ja
palvelurakenneuudistuksesta eduskunnalle annettua selontekoa. Kirjelmässään eduskunta antaa selkeän tukensa Parasuudistuksen etenemiselle.
Vastauksessaan eduskunta on kuitenkin kiinnittänyt erityisesti huomiota valtion ja kuntien tietojärjestelmien yh-

Hanko ja Kesälahti VM:n
kriisikuntamenettelyyn
Vaikka kuntien taloudellinen tilanne on ollut taloustaantumassa vähintäänkin haasteellinen, valtiovarainministeriön kriisikuntamenettelyyn päätyy tänä syksynä vain kaksi kuntaa.
Paras-puitelain 9 §:n mukaiseen arviointimenettelyyn vuosien 2008 ja 2009 tilinpäätöstietojen perusteella ovat valikoituneet Hangon kaupunki sekä pohjoiskarjalainen Kesälahden
kunta.
Vuonna 2006 käynnistetty arviointimenettely on ehtinyt
koskea kaikkiaan 39 kuntaa, joista ensimmäiset
valittiin arviointiin jo vuosien 2004–2005
tilinpäätöstietojen perusteella. Arviointimenettelyyn päätyneistä kunnista kaikkiaan 18 on ehtinyt tehdä päätöksen
kuntaliitoksesta ja 21 kuntaa on ainakin toistaiseksi päättänyt jatkaa
itsenäisenä. Ensi vuodeksi kuntatalouden asiantuntijat ennakoivat
menettelyn piiriin noin kymmentä uutta kriisikuntaa.
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teentoimivuuden kehittämiseen. Asialla on eduskunnan
mukaan kiire. Eduskunta edellyttää, että vielä tällä vaalikaudella annetaan tarvittavat säädösehdotukset, joilla voidaan
toteuttaa julkisen hallinnon viranomaisten tietojärjestelmien
yhteentoimivuuden varmistavat menetelmät ja standardit,
ja että kunnat sekä muu julkinen hallinto velvoitetaan ottamaan ne käyttöön.
Kirjelmässään eduskunta linjaa, että tietojärjestelmien
yhteensovittamiseksi tulee varata myös riittävät taloudelliset
resurssit.

Suomalainen kuntatutkija
maailmankonferenssissa
Kuopiossa väitöskirjaa valmisteleva terveystieteiden maisteri Tarja Välimäki edusti Suomea terveyden edistämiskonferenssissa Genevessä heinäkuussa. Konferenssiin osallistui yli 2000 tutkijaa
eri puolilta maailmaa.
Välimäki esitteli tilaisuudessa väitöstyötään,
jossa tarkastellaan suomalaisten omaishoitajien
terveyttä ja elämänlaatua.
Välimäen tutkimus osoittaa muun muassa sen,
että omaishoitajista erottuu jo varhaisessa vaiheessa riskiryhmä, jolle on ominaista depressiivisyys ja huono elämänlaatu.
Näiden omaishoitajien tunnistaminen ja auttaminen jo varhain antaa mahdollisuuden pitkittää hoidettavien kotihoitoa.
Itä-Suomen yliopistossa tohtorikoulutettava Tarja Välimäki
sai matkaansa Kunnallisalan
kehittämissäätiön matka-apurahan.

Kaksi huippugradua Tampereelta
Kauppatieteiden yo. Mikko Mehtosen ja hum.kand. Heikki Saxénin tuoreet pro gradu -työt ylsivät huippuarvosanoihin. Mehtosen
gradu sai arvosanan magna cum laude approbatur ja Saxén eximia
cum laude approbatur.
Mehtosen kansantaloustieteen gradu käsittelee ns. kärpäspaperivaikutusta Suomessa.
– Kärpäspaperivaikutus syntyy silloin, kun valtion kunnalle maksama tuki “takertuu” kunnan budjettiin. Ilmiössä on kyse siitä, että
kunta käyttää tuen kokonaisuudessaan budjetin kasvattamiseen,
vaikka se voisi palauttaa osan tuesta kuntalaisille keräämällä vähemmän veroja.
Saxén tutki gradussaan filosofi John Rawlsin oikeudenmukaisuus- ja liberalismi ajatusten soveltuvuutta suomalaiseen kansalaisyhteiskuntaan.
– Yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja kansalaisvapauksien määrä ja laatu riippuvat olennaisesti kunnissa tehtävistä ratkaisuista, toteaa Saxén.
Mikko Mehtonen sai Kunnallisalan kehittämissäätiöltä Artturi
Hiidenheimon -rahaston apurahan ja Heikki Saxén Mikko Jokelan
-rahaston apurahan.

Heikki Saxen

Mikko Mehtonen

Vesi kuntayhteistyön
voiteluaineena
Kunnat ovat pitkään tehneet vesihuollon yhteistyötä. Jos
hyvää vettä ei löydy omasta kunnasta tai sitä ei ole riittävästi, on ryhdytty yhteistyöhön. Vesiyhteistyön on todettu edistävän myös muuta kuntien välistä yhteistyötä.
Vesihuollon yhteistyön kehittymistä ja toimivuutta on
selvitetty Tampereen teknillisen yliopiston tuoreessa tutkimuksessa. Se julkaistaan Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisusarjassa alkusyksystä.
Suurimmassa osassa kunnista on oma kunnallinen
vesihuoltolaitos, mutta kuntien välinen vesiyhteistyö on
kolminkertaistanut viime vuosikymmeninä. Useamman
kunnan omistamia yhtymiä tai yhtiöitä on jo 24.
Tutkimuksessa vertailtiin kuntien yhteistyötä Ruotsiin
sekä haettiin kokemuksia Yhdysvalloista. Ruotsissa yhteistyö on edennyt meitä hitaammin. Yhdysvalloissa ylikunnallista vedenhankintaa, vesiensuojelua ja kastelua
hoitavat tukkumuotoiset kuntayhtymät (special districts),
jotka voivat muun muassa laskea liikkeelle joukkovelkakirjoja rahoittaakseen hankkeitaan.
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Asuntoministeri Jan Vapaavuori:

Jos pehmeä ohjaus ei riitä

Jämäkät keinot
käyttöön
Ei varaa harjoittelukierroksiin. Asuntoministeri Jan Vapaavuori
(kok) painottaa eheän yhdyskuntarakenteen merkitystä, jotta
välttyisimme kalliilta virheratkaisuilta kansalaisten, kuntien ja
kansantalouden kannalta. Suurennuslasin alle ministeri asettaa
pääkaupunkiseudun sekä muut suuret kaupunkiseudut.
TEKSTI: Eeva-Liisa Hynynen KUVAT: Valtteri Kantanen, iStockphoto, kuvankäsittely MCI Press

M

oni on ehtinyt yllättyä asuntoministeri Jan Vapaavuoren kannanotoista kaupan suuryksiköiden sijoittumiseen. Kokoomuksesta ei noussutkaan asuntoministeriksi ”joo-mies”, joka
päästäisi kaupan väen piirtämään maankäytön
linjaukset haluamallaan tavalla.
Ministeri on sanonut ”ei” yhdyskuntarakennetta hajottaville
kaupan suurhankkeille. Hän on puolustanut kaupunkikeskustoja ja lähipalveluja, puhunut metropolialueen ja muiden suurten
kaupunkiseutujen kuntien yhteistyön ja kuntaliitosten tärkeydestä. Ja hankkinut samalla ”metropolimiehen” maineen.
Jan Vapaavuori myöntää, että paneutuminen maankäytön ja
asumisen kysymyksiin on tuonut mukanaan varovaisuutta.
– Virheitä tehdään kaikilla elämänalueilla, mutta näin perustavanlaatuisissa ratkaisuissa kuin maankäytön ja rakentamisen
ratkaisut ovat, virheisiin ei olisi varaa. Usein valitetaan, että kaavoitus kestää kauan, mutta toteutetun kaavan vaikutukset vasta
kauan kestävätkin. Virheratkaisujen kanssa joudutaan elämään
vuosikymmeniä ja niiden korjaaminen on erittäin kallista. Pahinta on, että kaikkia virheitä ei voida korjata rahallakaan.
Ongelmana kaupungin ja maaseudun välialue
Jan Vapaavuori painottaa, että hänen kielteinen kantansa muun
6
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muassa Vihdin Ideaparkiin sekä kaupunkirakenteen ulkopuolelle kaavailtuihin muihin kaupan suuryksiköihin perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin ja valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, jotka painottavat eheää yhdyskuntarakennetta.
Varoittavia esimerkkejä löytyy maailmalta. Yhdysvalloissa
on kaupunkikeskustoja, jotka ovat autioituneet suurten ostoskeskusten sijoituttua moottoriteiden varsille. Ja lisäksi on myös
tyhjäksi jääneitä kauppakeskuksia kaupunkien kehillä. Vapaavuori muistuttaa, että Suomessakin on kaupunkikeskustoja, joiden
elinvoimaisuutta lähiseutujen peltomarketit ovat olennaisesti
heikentäneet.
– Tarvitseeko meidän toistaa samat virheet, vai voisimmeko
oppia muiden virheistä?
Vapaavuori tiedostaa, että hänen lausumansa ”ei” Ideaparkeille on tulkittu pääkaupunkiseudun ulkopuolella helsinkiläisministerin kotiinpäinvedoksi ja haluttomuudeksi kehittää maaseutumaisia yhdyskuntia.
– En ole missään vaiheessa ottanut tiukkoja kantoja maaseudun ja sen haja-alueen suunnitteluun, sillä eihän se ole kansallisella tasolla tai ilmastonmuutoksenkaan kannalta suuren
mittaluokan ongelma. Sitä paitsi monet keskisuuret ja pienet
kaupunkikeskustat ovat huomattavasti haavoittuvampia kuin
Helsinki.
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Jos asuisin syrjäalueen pienissä kunnissa,
vaatisin ilman muuta Helsingin seudun
kuntien liittymistä yhteen.

Ministeriössä ollaan huolissaan nykyisenlaisesta kehityskulusta. Kaupunkiseutujen kehille
ja reunoille on syntynyt vaikeasti
hahmotettavia laajoja alueita, jotka eivät ole kunnolla sen paremmin kaupunkia kuin maaseutuakaan,
mutta joissa asuu paljon ihmisiä.
– Kun isot joukot lähtevät päivittäin töihin, harrastamaan ja kaupoille suurten väylien varresta, se tapahtuu henkilöautolla. Suurimmilla
kaupunkiseuduilla puhumme merkittävistä liikenteen volyymeistä, mikä tarkoittaa tuntuvia hiilidioksidipäästöjä. Jos kaupunkirakenteen ulkopuolelle vietäisiin kaupan suuryksikötkin, se vaikuttaisi
kaupunkikeskuksien elinvoimaisuuteen ja kasvattaisi liikenteen volyymiä ja päästöjä entisestään.
Ministeri tähdentää, että väestön ikääntyessä lähipalvelut tulevat kaupungeissa entistäkin tärkeämmäksi.
– Ei ole syytä tehdä ratkaisuja, jotka vievät palvelut kehille kaupunkien keskustoista ja
edellyttävät autoilua arjen sujumiseksi. Kehityksen tulisi olla juuri päinvastainen ilmastonmuutoksenkin kannalta: kohti eläviä kaupunkikeskustoja tukien jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä.
tampereella ja turussa pitäisi tapahtua
Kaupan suuryksiköiden sijoittumisesta käytävä keskustelu on Jan Vapaavuoren mukaan
vain osa isompaa kokonaisuutta. Painavin kysymys on, kuinka kaupunkiseutujen kunnat
saavat asumisen, liikenteen, maankäytön suunnittelun ja palvelut toimimaan tehokkaasti
kuntarajoihin katsomatta. Jos ministeri saisi asian ratkaista, hän poistaisi kuntarajat vähintäänkin suurimpien kaupunkiseutujen kuntien väliltä.
Vapaavuori muistuttaa, että meillä seudulliset asuntomarkkinat, työssäkäyntimarkkinat ja hakeutuminen palveluihin sekä harrastuksiinkin on pitkälti seudullista. Ja samanaikaisesti meillä on kunnallinen itsehallinto, kaavoitusmonopoli sekä verotusoikeus.
– Kuntapäättäjän tulokulma on ymmärrettävästi sellainen, että asioita katsotaan oman
kunnan talouden näkökulmasta. Usein yksittäisen kunnan osaoptimointi menee työssäkäyntialueen yhteisen edun edelle.
Riski on, että suurimmilla kaupunkiseuduilla keskuskaupungit jäävät vastaamaan
vanhuksista ja pienituloisesta väestöstä naapurikuntien houkutellessa ns. hyvät veronmaksajat vihreämmälle nurmelle.
– Tiedämme, että jokaisen kehyskunnan merkittävin kilpailuvaltti on elävä keskuskaupunki ja että keskuskaupunki tarvitsee dynaamisia ympäryskuntia. Tämä keskinäinen
sidos myönnetään yleisellä tasolla, mutta päätöksenteossa sitä ei useimmiten huomioida,
ja se alkaa näkyä kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteessa.
Paras-hanke puitelain edellyttämine kaupunkiseutusuunnitelmineen on toiminut
ministerin mielestä kohtuullisen hyvänä keskustelun herättäjänä. Monilla kaupunkiseuduilla työ on tuottanut tulosta. Yleisarvosanaksi kaupunkiseutujen tekemälle työlle ministeri tarjoaa kahdeksikkoa, mutta suurimmat kaupunkiseudut putoavat reilusti arvosanan alle.
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Jan Vapaavuori

– On Salon, Kouvolan, Jyväskylän ja Oulun kaltaisia kaupunkiseutuja, jotka ovat kyenneet tekemään kuntaliitoksia ja Lahden
seutu on lujasti tulossa tähän joukkoon mukaan. Mutta sitten ovat
nämä suurimmat eli pääkaupunkiseutu ja Tampereen sekä Turun
kaupunkiseudut, joissa ei ole tapahtunut mitään, vaikka juuri näillä olisi tähdellisintä saada aikaan vaikuttavia uudistuksia.
Erityisen huolissaan Vapaavuori sanoo olevansa Turun seudusta, jossa Turun ja ympäryskuntien välinen yhteistyö näyttää
ottaneen jopa takapakkia Paras-hankkeen käynnistyttyä.

•
•
•
•
•
•

Yhdyskuntarakenne ei ole kuntien yksityisasia
Nykyisessä hallituksessa kaupunkiseutujen ongelmat tunnistetaan. Näkemykset ratkaisuista vain vaihtelevat.
– Meillä on ollut vallalla ajattelutapa, että kunnioitamme
kuntien omia ratkaisuja, mutta olisi paikallaan miettiä myös
kuntalaisia, jotka joutuvat ylittämään kuntarajat päivittäin. Jossain vaiheessa valtioneuvoston on arvioitava, riittävätkö pehmeän ohjauksen keinot suurilla kaupunkiseuduilla, vai tuleeko
valtiovallan ottaa jämäkämmät keinot käyttöön. Tämä voi olla
seuraavan hallitusohjelman kysymys tai sitä seuraavan. Kovin
paljon aikaa tulosten odotteluun ei ole.
Ministeri kiteyttääkin, että mitä suurempi kansantaloudellinen merkitys yksittäisellä kaupunkiseudulla on, sitä suurempi
merkitys sillä on valtakunnan kannalta. Esimerkiksi Helsingin
seutu tuottaa kolmasosan valtakunnan bruttokansantuotteesta.
– Kyllä vain, metropolialue sekä Tampereen ja Turun kaupunkiseudut ovat kansantalouden kannalta tärkeitä. Ei ole kuntien
yksityisasia, miten tehokkaasti ne asiansa näillä seuduilla hoitavat ja millaista yhdyskuntarakennetta kuntien yhteistyö tuottaa.

•

synt. 1965
kotipaikka: Helsinki
koulutus: oikeustieteen kandidaatti
Kansallisen Kokoomuksen kansanedustaja
vuodesta 2003
Asuntoministeri vuodesta 2007
perhe: puoliso, pieneläinkirurgian professori
Outi Vapaavuori
harrastukset: kaikenlainen liikunta ja urheilu

Jan Vapaavuori viittaa viimeaikaisiin tutkimuksiin, jotka
osoittavat, että hajanainen yhdyskuntarakenne on myös kuntatalouden kannalta epäedullinen.
– Kun huomattava osa kunnista elää enemmän tai vähemmän erilaisilla tukirahoilla, jotka kierrätetään niille valtion toimesta verotulotasauksen ja muiden mekanismien kautta, niin
tällaisilla alueilla kansalaisten kannattaisi vaatia, että suuret kaupunkiseudut toimivat tehokkaasti. Jos asuisin syrjäalueen pienissä kunnissa, vaatisin ilman muuta Helsingin seudun kuntien liittymistä yhteen, ministeri kärjistää.
Vapaavuori toteaa, että Helsingin tai Tampereen pärjääminen ei ole suurin ongelma.
– Nämä kaksi pärjäävät kyllä, mutta jos tavoittelemme kansantalouteen liikkumavaraa tilanteessa, jossa väestö ikääntyy ja
palvelutarve kasvaa, toimiva keino olisi hakea sitä kaupunkiseutujen kuntaliitoksien kautta. n

Pieksämäki tavoittelee 1000:tta uutta työpaikkaa

K

aupan suuryksiköiden rakentaminen on tuttu
keskustelunaihe Pieksämäelläkin, jossa uskalletaan yhä edelleen unelmoida Ideaparkista ja uusista työpaikoista. Kiistellyllä kaavalla
kaupunki tavoittelee tuhatta uutta työpaikkaa.
-- Tällä voitaisiin hidastaa negatiivista kehitystä Varkauden–Pieksämäen seudulla, Pieksämäen kaupunginjohtaja
Tapio Turunen sanoo.
Turunen toteaa, että Pieksämäen asukkaiden hyvinvointi
ei ole lisääntynyt viimeisten 20 vuoden aikana, eikä kehitys
ole ollut asukkaiden näkökulmasta kestävää.
-- Kaupunki on menettänyt yli 2 500 työpaikkaa ja noin
4 500 asukasta. Lähimmän naapurimme Varkauden kehitys on myös jokaisen tiedossa.
Parhaillaan Etelä-Savon maakuntakaava on vahvistettavana ympäristöministeriössä. Turusen mukaan ympäristöministeriön viranhaltijat ovat useammassa yhteydessä
todenneet vastustavansa suurten kauppakeskittymien rakentamista pienempien kaupunkien yhteyteen.
-- Yleisin peruste on ollut se, että kaava hajottaa yhdyskuntarakennetta. Onneksi Pieksämäen tapauksessa näin
ei ole.

Peruste maakuntakaavan lainvastaisuudelle on löydetty kasvihuonepäästöjen lisääntymisestä.
-- Ympäristöministeriön virkamiehet
ovat väittäneet, että Pieksämäen tyyppinen kaavamerkintä lisää toteutuessaan yksityisautoilua ja on siten valtakunnallisten ilmastotavoitteiden vastainen. Olemme osoittaneet tutkimustiedon turvin, että Itä- tai Keski-Suomeen
sijoittuva kauppakaupunki vähentää yksityisautoilua kokonaisuudessaan.
-- Ajatus, että kasvihuonepäästöt lisääntyisivät Pieksämäelle, mutta eivät esimerkiksi Leppävaaraan, rakennettavan kauppakeskuksen myötä, ihmetyttää suuresti, koska
pääkaupunkiseutu saa jo nyt 6–7 Ideaparkin liikevaihtoa
vastaavan ostovoiman siirtymän alueensa ulkopuolelta.
Kaupunginjohtaja toivoo asuntoministerin vahvistavan
kaavan ja ottavan huomioon pieksämäkeläisten hyvinvointiin liittyvät näkökohdat.
-- Jos ympäristöministeriö pyrkii perusteluillaan osoittamaan maakuntakaavan lainvastaiseksi, tilanne ei vastaa
käsitystäni kuntalaisten hyvinvoinnin eikä alueellisen tasaarvon edistämisestä.
9

Vahva itsetuntemus
auttaa jaksamaan työelämässä
Työelämän muutokset
haastavat ihmistä uudella
tavalla. Työntekijä on vaarassa
uupua kovenevien vaatimusten
ja muutosprosessien keskellä.
Tarvitaan yksilön vahvistumista.
TEKSTI: Jari Jokinen KUVAT: iStockphoto

10

polemiikki 3/2010

S

uurten ikäluokkien
siirtyessä eläkkeelle on Suomessakin
herätty pohtimaan,
miten työuria pidennetään. Tämä ei
onnistu ainoastaan
teknisesti eläkeikää
nostamalla. Yksilön kohdalla työelämän
muutoksia voidaan tulkita monella tavalla: työn muutoksena, henkisen kuormittavuuden ja uusien osaamisvaatimusten
kasvuna tai yhä enemmän yksilöllistyvinä
prosesseina.
Muutos on nähty yhtäältä myönteisenä, joustavana, innovatiivisena ja uusia
mahdollisuuksia tuottavana itsensä toteuttamisen areenana ja toisaalta haasteellisena, yksilöä riistävänä ja pahoinvointia
tuottavana uusien vaatimusten, menestyksen ja kilpailun näyttämönä.

”

auttaa työntekijän jaksamista ja edistää
myös työuran pitenemistä. Mahlakaarron voimaantumisohjelman tavoitteena
on vahvistaa työntekijöitä kohtaamaan itseensä kohdistuvat paineet, kehittämään
itseään ja omaa identiteettiään sekä asettamaan rajoja ulkoapäin tuleville liiallisille paineille.
– Ihmisen identiteetti syntyy aikaisemmista kokemuksista ja merkityksistä. Esimerkiksi 50-vuotiaat ovat kokeneet täysin
erilaisen työelämän kuin nuoret ja viimeiset kymmenen vuotta työelämässä saattavat
tuoda esiin turhautumisen ja uupumuksen,
ellei ole mahdollisuutta tukeen tällaisessa
siirtymisvaiheessa, Mahlakaarto toteaa.
– Tämä ongelma ei koske kuitenkaan pelkästään vanhempia työntekijöitä.
Viime aikoina on noussut esiin jopa alle
30-vuotiaita loppuun palaneita nuoria, erityisesti miehiä, jotka jäävät pois työelämästä.

Fakta on, että työnantajat eivät ole
huomanneet ohjauksen ja tuen merkitystä.

Yhä kiristyvät tehokkuuden ja moniosaamisen vaatimukset saattavat ajaa
ihmiset merkityskuoppaan, jossa yksilön
ja työyhteisön odotukset työnteosta eivät kohtaa. Sairauseläkkeelle siirtyminen
on kymmenessä vuodessa puolitoistakertaistunut, mielenterveyssyistä johtuvat
sairauslomat ovat kaksinkertaistuneet ja
masennuslääkkeiden kulutus on kuusinkertaistunut. Tilastojen mukaan noin puolet ihmisistä kokee voivansa työssä aiempaa huonommin. Erityisesti tämä tulee
esiin ihmissuhdealoilla kuten opetuksessa,
hoitotyössä ja kasvatuksessa eli kuntasektorin työtehtävissä. Salme Mahlakaarron
väitöskirjassa ”Subjektiksi työssä – Identiteettiä rakentamassa voimaantumisen kehitysohjelmassa” käsitellään aihetta yksilön identiteetin kautta.
Väitöskirjassa todetaan, että psyykkisten voimavarojen vahvistaminen voi edes-

Jatkuvaa identiteettityötä
Salme Mahlakaarto toteaa tutkimuksessaan, että työelämän muutokset koskettavat yksilön ammatillista, persoonallista
ja sosiaalista identiteettiä uudella tavalla.
Organisaatiot edellyttävät henkilöstöltä
vastuullista sitoutumista, tuloksellista toimintaa ja työyhteisön jäsenenä toimimisen
taitoja. Ihminen joutuu pitämään tällöin
huolta omasta kilpailukyvystään, itsensä
markkinoinnista, sosiaalisista taidoista ja
jatkuvasta oppimisesta. Tämä edellyttää
vahvaa tietoisuutta itsestä, omista resursseista ja kehittymistarpeista sekä itsensä
paikantamista suhteessa ympäristöön.
Organisaatioiden haasteena on löytää sekä työyhteisöjä että yksilöitä kannustavia keinoja, joilla tukea ihmisiä
muutoksessa.
– Julkisella sektorilla ei ehkä ole kiinnitetty riittävästi huomiota esimerkiksi

Jaettu johtajuus
päivähoitotyössä
• KM, LTO Leena Halttusen väitöskirjassa tutkittiin päivähoitotyötä ja
johtajuutta hajautetussa
organisaatiossa. Vastaavia organisaatiorakenteita
on käytössä muun muassa koulutoimessa, joten
tutkimustuloksia voidaan
hyödyntää laajemminkin
kuntasektorilla.
• Halttusen tutkimuksen
mukaan työntekijöiden
keskinäisessä työssä
korostuivat tiimityö, itseohjautuvuus ja itsenäisyys. Johtajan ja
työntekijöiden välisessä
työnjaossa näkyi vuorovaikutteisuus ja
jaettu johtajuus.
• Jaettu johtajuus ei vähennä johtajan merkitystä
• Työntekijät pitivät tärkeänä, että johtaja näkisi
nykyistä enemmän heidän työnsä arkea, johtajat
puolestaan painottivat
hyvien työolosuhteiden
turvaamista.
• Työnjako edellyttää
sopimuksia. Halttusen
tutkimuksessa kävi ilmi,
että työnjaon muutoksista ei oltu keskusteltu.
Työnjako oli vain hakenut
vähitellen uomansa.
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”

Hyväkään työilmapiiri
ei riitä, jos ihmisen sisin
on hukassa.

moniosaamiseen tai siihen, mitä muutos ihmiseltä vaatii. Muutos on aina yksilöllinen ja vaatii aikaa sekä harjoittelua
uusiin rooleihin.
– Fakta on, että työnantajat eivät ole
huomanneet ohjauksen ja tuen merkitystä ajoissa. Toki on myös niin, että ihmisen
kuuluu myös itse kantaa vastuuta omasta
muutoksestaan ja osaamisestaan. Kaikkea ei voi sälyttää työnantajan vastuulle.
Työn ja identiteetin suhde
Mahlakaarron tutkimus perustuu ajatukseen, että työntekijä tuo koko persoonansa työyhteisöön, toisaalta onneksi ja
toisaalta valitettavasti. Työn ja identiteetin suhde on vastavuoroinen, molemmat muokkaavat toisiaan. Tutkimuksen tulosten pohjalta voidaan päätellä,
että subjektiuden ja voimaantumisen kysymyksissä joudutaan ajattelemaan koko
identiteettiä, sen persoonallista ja ammatillista puolta, jotka ovat vahvasti kietoutuneita toisiinsa. Työelämässä on paljon
esimerkiksi 40-65–vuotiaita ihmisiä, jotka ovat joutuneet omassa toiminnassaan
siirtymään uuteen kulttuuriin. Oman jaksamisen ja työn kannalta olisikin hyvin tärkeää, että murrosvaiheessa he saisivat tukea, joka auttaisi löytämään uutta vahvuutta minuuteen ja estämään työuupumista
tai liian varhaista eläkkeelle siirtymistä.

Jos suhde itseen on kovin hauras ja
oma tarina itselle tuntematon, on vaikea
selviytyä työelämän pyörteissä. Työyhteisön haasteena onkin, että se pystyy jatkuvaan kehitykseen vain silloin, kun ihmisen omaa voimaa kehitetään.
Mahlakaarron tutkimuksen voimaantumisen kehitysohjelma toteuttiin erään
sairaalan henkilöstön hyvinvointiohjelmana 2000-luvun alussa. Tutkimukseen
osallistui 19 henkilöä.
Mahlakaarto toteaa, että tutkimus
oli viiden vuoden seurantatutkimus, eikä ohjelmaa sellaisenaan ole tarkoituksenmukaista toteuttaa työpaikoilla. Työelämässä tähän voi pyrkiä esimerkiksi
rakentamalla coaching-prosesseja, jotka
toteutetaan 6–7 kerran ryhmätapaamisina puolen vuoden aikana.
– Olisi hyvä, jos voidaan tukea sekä
yksilöiden identiteettityötä että yhteisöllisyyttä tukevia kehittämisprosesseja rinnakkain, koska organisaation rakenne,
päätöksenteko ja sosiaalinen tuki ovat
tärkeitä voimaantumisen tukiprosesseja. Toisaalta hyväkään työilmapiiri ei riitä, jos ihmisen sisin on hukassa. Jokainen
työnantajakin toivoo hyvinvoivaa työyhteisöä. Jos työntekijä ajattelee, että kun
jaksaisi vielä viisi vuotta tai jaksanko vai
perustanko lammasfarmin, edessä on aikapommi, Mahlakaarto kiteyttää. n

Palkitsemisjärjestelmistä apua rekrytointiin
Julkinen sektori toivoo, että palkitsemisjärjestelmistä
löytyisi apua rekrytointiin, työhyvinvointiin ja sitouttamiseen. Aalto yliopiston Teknillisen korkeakoulun tutkijat Anu Hakonen ja Kiisa Hulkko-Nyman pureutuvat
asiaan tutkimushankkeessaan.
– Julkisella sektorilla palkkaus on säädellympää
kuin yksityisellä ja taloudelliset resurssit ovat rajoitetummat, Anu Hakonen toteaa ja lisää, että palkitsemisjärjestelmiä on tutkittu jo vuodesta 1996 lähtien.
– Yksityisellä puolella monet tekevät työtä ansaitakseen, mutta julkisella sektorilla työskennellessä
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korostuu myös yhteinen hyvä. Kuntasektorilla palkitsemisjärjestelmiä käytetään, mutta siellä päätöksentekoprosessit ovat byrokraattisempia ja hitaampia.
Ainainen huoli on, mistä saadaan rahat palkitsemiseen, Hakonen sanoo.
Ensi vuonna valmistuvasta tutkimuksesta, jonka
rahoittaa Kunnallisalan kehittämissäätiö, tehdään
tietopankki nettiin ja tutkimusjulkaisu. Anu Hakonen
uskoo, että tutkimuksesta on hyötyä erityisesti kuntien palkitsemisasioista vastaaville henkilöille ja käytännössä palkitsemista soveltaville esimiehille.

PUUMERKKI
kirjailija
Riina Katajavuori

Saari valtameren keskellä

O

lemme matkalla maailman ääriin.
Reissu on ollut pitkä, ja nyt koittaa
jännittävin osuus. Astumme 12-paikkaiseen alukseen, joka vie meidät Iso-Britannian syrjäisimmälle asutulle saarelle, Fair
Islelle. Laivamatka kestää kaksi ja puoli tuntia. Pyydän
kipparilta matkapahoinvointipillerit itselleni ja pojilleni.
Yksi neljästä miehistön jäsenestä saapuu rahastamaan. 3,40 puntaa aikuiselta, 20 penceä per lapsi.
– Halpa hinta seikkailusta! sanon.
– Tietysti, virnistää mies ja ojentaa matkaliput, joissa lukee aluksen nimi: Good Shepherd IV.
Iloisen hymyn takana piilee vakavampiakin ilmeitä.
Tuttavamme Ian on töissä tällä aluksella, joka seilaa Fair Islen ja Shetlannin pääsaaren väliä kolmesti
viikossa, vuoropäivinä kahdeksanpaikkaisen pienkoneen kanssa. Joskus puuskat, myrsky tai sumu estävät liikennöinnin. Silloin ollaan motissa.
Laivamatka voisi maksaa enemmän, Ianin vaimo Lise myöntää.
– Kaikki Shetlannin saarten laivayhteydet ovat samanhintaisia, vaikka meidän matkamme on pisin, 39
kilometriä Shetlannin pääsaaren eteläkärjestä. Bressayn saari on kivenheiton päässä pääkaupunki Lerwickistä, mutta sinne liikennöi iso lautta useasti viikossa, samaan hintaan.
Shetlannissa on 23 000 asukasta, joista 4 000
työskentelee kunnan palveluksessa. Niin myös Lise ja
Ian. Lise opettaa viulun- ja pianonsoittoa saaren pikkukoulussa. Syksyllä kunta lakkaa subventoimasta lasten soittotunteja.

Good Shepherd IV -aluksella kävi kaksi väliportaan
esimiestä tarkastuskäynnillä. Iania jurppii: siinä missä
hänen tulee pukeutua töihin valkoiseen kauluspaitaan
ja laivastonsiniseen merimiesjumpperiin, kunnan esimiehet esiintyivät rentoina omissa vaatteissaan.
Myöhemmin esimiehet poikkeavat taloon. Sipsien,
irlantilaisen siiderin ja shetlantilaisen oluen äärellä turistaan leppoisasti. Rivien välissä kuitenkin piilee tiukkaa paikallispolitiikkaa.

Sipsien, irlantilaisen siiderin ja
shetlantilaisen oluen äärellä
turistaan leppoisasti.
Lise ja Ian selittävät miehille, että huonot, harvat ja haavoittuvaiset kulkuyhteydet aiheuttavat ongelmia niin yläkoululaisten koulukuljetuksissa pääsaarelle, poikkeustilanteissa (hautajaiset tai häät)
kuin liikuntaesteisten kohdallakin. Tarvittaisiin isompi alus.
Ehkä emme sittenkään ole tulleet maailman laidalle. Fair Islen itäpuolella on Pohjanmeri, länsipuolella Atlantti. Saarelaisten näkökulmasta Fair Isle ei ole
kaukana kaikesta, vaan kaiken keskipisteessä. Kun
katson kaikkialla ympärilläni siintävää valtamerta, olen
samaa mieltä.
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Uusi kunta tarvitsee yhteisen tarinan

Keskustelunavaus
kuntaliitoksista
Mikä takaa, että kuntaliitos synnyttää aidosti uuden kunnan?
Entä kuuluuko kuntalaisen ääni liitoksen valmistelussa tai uudessa
kunnassa? Tyydymmekö hallinnollisiin kuntaliitoksiin,
joissa pääpaino on suuruuden ekonomiassa?

K

TEKSTI: Eeva-Liisa Hynynen KUVA: iStockphoto

esäkuussa Kaksin Polemia-sarjassa julkistettu keskustelunavaus Uusi kunta
vai kuntaliitos – kuntalaisen itsehallinto haastaa kuntaväen perusteelliseen pohdintaan kunnallisen itsehallinnon tulevaisuudesta.
Päijät-Hämeen liitosta Pirkanmaan maakuntajohtajaksi siirtyvä Esa
Halme ja projektipäällikkö Lauri Kuukasjärvi kysyvät yli 80-sivuisessa keskustelualoitteessaan vaikeita, mutta tarpeellisia kysymyksiä Paras-hankkeen ympäriltä. Halme ja Kuukasjärvi tarjoavat teoksessaan vaihtoehtoisen lähestymistavan nykyisenlaisille kuntaliitoksille, joissa pienemmät liitoskunnat saavat usein
yhdistymisen jälkeen huomata palveluiden karsinnan käynnistyvän kovalla kädellä uuden kunnan periferiasta. Hallinnon valmistelemassa liitoksessa kansalaisten osallisuus on ollut käytännössä olematonta.
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– Olemme nähneet viimeaikaiset monikuntaliitokset, joissa
kuntalaisille on luvattu kaunista ja hyvää, mutta liitospäätöksen
jälkeen seuraava päätös onkin saattanut olla pienen liitoskumppanin lukion lakkauttaminen, Lauri Kuukasjärvi muistuttaa.
Salon, Kouvolan ja Hämeenlinnan kaupunkien ympärille syntyneet monikuntaliitokset nostetaan mielellään todisteiksi kuntauudistuksen onnistumisesta. Jos kunta-alan vaikuttajat pystyvätkin perustelemaan tyhjäksi jääneiden kunnantalojen idean,
erilaiset tilaaja-tuottaja-mallit ja uudet hallinto-organisaatiot
useine kovapalkkaisine muutosjohtajineen, kuntalaisten hämmennys näyttää Esa Halmeen mukaan olevan median palstoilla
sitäkin suurempaa.
– Jos kuntaliitoksen valmistelijat eivät ole onnistuneet
tuottamaan kuntalaisilleen ensimmäistäkään viestiä palveluiden parantumisesta tai lupaavammasta tulevaisuudesta, se
kertonee vähintäänkin uudistuksen tiedottamisen epäonnistuneen.

Lähidemokratia ja kuntalaisten ääni unohdettu
Halmeen ja Kuukasjärven mukaan nykyisissä kuntaliitoksissa
kompastutaan useimmiten kunnallisen itsehallinnon käsitteeseen. Kuntavaikuttajien näkökulmasta itsehallinto on kunnallishallinnon itsehallintoa.
– Mutta kuntalaki painottaa itsehallinnon olevan kuntalaisten itsehallintoa. Ellemme onnistu saamaan kansalaisia mukaan
uusien kuntien valmisteluun, kuntaliitoksilta putoaa henkinen
pohja pois, Halme väittää.
Esa Halmeen ja Lauri Kuukasjärven mielestä perinteisten
kuntaliitosten tie on kuljettu loppuun.
– Kysymys ei enää ole kuntien liittymisestä yhteen tai pienten kuntien liittämisestä suureen kuntaan, vaan uuden kunnan
luomisesta täysin uudelta perustalta. Uudella kunnalla tulee olla
yhteinen tarina.
Lisäksi uuden kunnan tulee järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut korkealaatuisina lähipalveluina.
– Ellei kuntaliitos pysty vahvistamaan palveluita ja lähidemokratiaa, mihin kuntalaiset liitosta tarvitsevat, Halme kysyy.
Lauri Kuukasjärvi pahoittelee, että viimeaikaisissa kuntaliitoksissa on askarreltu lähes kaiken muun parissa, mutta lähidemokratia on jäänyt taka-alalle. Pienemmille liitoskumppaneille
luvataan silmänlumeeksi erilaisia aluelautakuntia tai neuvotte-

lukuntia, mutta niiden vaikutusmahdollisuudet ovat kyseenalaisia ja budjetit käytännössä olemattomia.
Turvallinen eilinen ja pelottava huominen
Kirjassaan Halme ja Kuukasjärvi ovat nostaneet ”testauskohteeksi” Päijät-Hämeen Uusi Kunta -hankkeen,
josta he visioivat uudenlaista Vellamon kuntaa vahvistetun lähidemokratian ja lähipalveluiden tuella. Halmeen
ja Kuukasjärven visioima Vellamo tunnistaa myös maaseutualueiden vahvuudet.
Halme ja Kuukasjärvi ravistelevat kuntapäättäjiä
pohtimaan kuntaliitosta muidenkin kuin kunnan työntekijöiden ja päättäjien näkökulmasta. Ovatko alueen
yrittäjät, nuoriso ja vanhukset mukana luomassa yhteistä
tarinaa? Kuinka elinkeinoelämä pääsee tuomaan osaamisensa yhteiseen pöytään kirjoitettaessa yhteistä tarinaa?
– Jos peruutuspeilistä näkyy tuttu ja turvallinen
eilinen, mutta etulasista katsottaessa edessä on uhkakuvien täyttämä huominen, kukapa liitoksen puolesta liputtaisikaan,
Halme toteaa. n
Esa Halme, Lauri Kuukasjärvi: Uusi kunta vai kuntaliitos – kuntalaisen itsehallinto
Polemia-sarjan julkaisu 76, Kunnallisalan kehittämissäätiö
Lisää tietoa: www.kaks.fi

Dosentti Erkki Mennola:

Kunnallinen itsehallinto tuhottu kuntaliitosmylläkällä
Kuinka jaksaa kunnallinen itsehallinto nykyisten kuntaliitosten aikakaudella? Dosentti, HT, OTL
Erkki Mennolan mukaan erittäin huonosti.
-- Näen Paras-hankkeen suorana jatkona ja
uutena taktiikkana Suomessa jo 1960-luvulla
Ruotsin mallin mukaisesti aloitetulle ”suurelle
kuntauudistukselle”. Sen perimmäinen tavoite
on koko ajan ollut keskusjohtoisuuden laajentaminen ja vahvistaminen kaikessa yhteiskunnallisessa elämässä.
Mennolan mukaan aikaisemmat laajamittaiset liitosyritykset kompastuivat poliittisiin erimielisyyksiin ja käytännön ongelmiin.
-- Nyt on ministeriöiden ja keskusjärjestöjen tasolla kehitelty sekä puolueita, liikemaailmaa että kaikkia teknokraatteja sopivasti kosiskeleva etenemismalli, joka näyttää menevän
paremmin kaupaksi.
Mennola arvioi, että kuntaliitoshankkeiden toteutumista
helpottaa se, ettei nykyinen Facebook-sukupolvi ole pätkääkään kiinnostunut koko asiasta.
-- Puolueet ja valtion keskushallinto saavat tehdä kunnille
heidän puolestaan mitä tahansa. Vaikka asiat näyttävät nyt
etenevän ikään kuin paremmassa sovussa, lopputulos ei tule
olemaan yhtään onnellisempi.

Mennolan mielestä Suomen perinteinen kunnallinen itsehallinto on jo tuhottu ”liitosmylläkällä”.
-- Ihmisten käsitys siitä, mistä he oikeastaan ovat kotoisin
ja mikä on heidän vastuunsa oman elinympäristönsä asioista,
on hävitetty.
Erkki Mennola katsoo, että valtion keskushallinnon sanastosta kunnallinen itsehallinto hävisi viimeistään silloin, kun
kunta-asiat siirrettiin valtiovarainministeriöön.
-- Kuntaliitto, joka ei tosiasiassa ole kuntien vaan puolueiden hallitsema keskusjärjestö, puhuu vain ”palvelukunnasta”.
Äskettäin kunnallisen itsehallinnon käsitteen nosti kyllä elinkeinoelämän keskusjärjestö EK. Se haluaa – kuntamaailmasta tulleen uuden toimitusjohtajan avulla – kaventaa kuntien
itsehallinnollista asemaa, koska se on nyt EK:n mielestä liian
vahva, dosentti pamauttaa.
Mennola nosti huolenaiheensa esille jo 1990-luvun alussa
Kaksin Polemia-sarjassa julkaistussa pamfletissaan Idea kunnasta.
-- Esille nostamiini kuntien olemassaolon peruskysymyksiin
ei kuitenkaan ole tartuttu. Ei silloin, eikä myöhemmin. Miksi
historiallista kehitysprosessia pitää kunnioittaa ja sen tuottamia yhteisöjä ja instituutioita arvostaa? Mitä asioita varten
kuntaa oikeastaan tarvitaan?
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Tohtoreilta näkökulmaa kouluverkostokeskusteluun:

Kyläkoulut
arvokkaitA

oppimis- ja kasvuympäristöjä

”

Kuntien sivistystoimen
päätöksenteossa olisi
oltava muitakin arvoja
kuin eurot. Taina Peltonen
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TEKSTI: Ilpo Lommi KUVAT: iStockphoto, Hanna Lind

K

unnat ja kaupungit ovat säästötalkoissa harventaneet
hanakasti kouluverkostoaan viime vuosikymmeninä. Kyläkoulujen määrä on pudonnut alle 800:aan, kun
parikymmentä vuotta sitten niitä oli vielä yli 4 000. Lakkautusvauhti on kiihtynyt. Neljänä viime vuotena noin
300 pientä, yleensä 1–4 opettajan ja 20–70 oppilaan koulua on suljettu.
Suurin lakkautusaalto on kohdistunut Itä- ja Pohjois-Suomeen.
Kehityssuuntaan on vaikuttanut suuruuden talousetujen tavoittelun
rinnalla yhteiskunnan rakennemuutos eli väestön väheneminen etenkin sivukyliltä ja keskittyminen keskustaajamiin sekä ikäluokkien pieneneminen.

Koulujen lakkauttamiset eivät ole kivuttomia ja ne ovat usein herättäneet
kiistelyä taloudellisuus- ja toiminnallisuusperusteista. Asialla on säästöargumenttien rinnalla myös opetuksellinen ja kasvatuksellinen puoli.
Pienten koulujen merkityksestä kasvatustieteiden tohtoreiksi väitelleet Mänttä-Vilppulan sivistysjohtaja, KT Taina Peltonen ja Siilinjärvellä
Kuvateksti työskentelevä KT Risto Kilpeläinen arvioivat pienten
luokanopettajana
koulujen merkitystä laajakatseisesti paitsi omien työkokemustensa myös
tutkimustiedon perustalta. He arvostavat kyläkouluja arvokkaina oppimis- ja kasvuympäristöinä. Lisäksi ne ovat monesti kyläyhteisöjen henkinen ”sydän”.
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T

aina Peltonen käsitteli vuonna 2002 valmistuneessa tohtorinväitöksessään Oulun yliopistoon
pienten kyläkoulujen opetuksen kehittämistä esikouluista
yläkouluun. Myös hänen lisensiaattityönsä koskee kyläkouluja. Peltonen on työskennellyt kyläkouluissa
muun muassa Kiuruvedellä ja on
kokenut koulunsa lakkauttamisen.
Suuremmista kouluista hänellä on
kokemusta rehtorina Kärsämäeltä,
joten hän tuntee ruohonjuuritasolta
erikokoiset koulut työ- ja oppimisympäristönä.
Taina Peltonen kummeksuu suomalaista arvomaailmaa, jossa kyläkouluille usein tunnusomaista yhdysluokkakäytäntöä eli eri-ikäisten
opettamista samassa luokkaympäristössä ei arvosteta, vaan pikemminkin se nähdään epäkohtana.
– Sitä on jopa käytetty pienten
koulujen lakkautusperusteena. Monet ulkomaiset tutkimukset muun
muassa Hollannista ja Yhdysvalloista
sekä saadut palautteet pitävät yhdysluokkia sosiaalisesti, opetuksellisesti ja kasvatuksellisesti rikastuttavina.
Yritysmaailman keskittämistrendi on
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saanut turhan voimakkaan jalansijan
kuntien sivistystoimen päätöksenteossa, vaikka siellä olisi oltava muitakin arvoja kuin eurot.
– Pienten koulujen kohtaloa olisi
katsottava pidemmällä kuin yhden
budjettivuoden tähtäimellä ja sitä
olisi arvioitava riittävän monilla perusteilla. Kustannusten rinnalle on
nostettava opetuksen laatu. Koulujen lakkautusten todelliset säästöt eivät ole niin yksiselitteisiä kuin
usein esitetään, jos mukaan lasketaan esimerkiksi oppilaiden kuljetuskustannukset ja kulut uudessa koulussa, Taina Peltonen muistuttaa.
Hänen mielestään opetusministeriössä ei ole riittävästi monipuolista
asiatietoa pienten koulujen vahvuuksista eivätkä ne välttämättä tule
esiin edes opettajankoulutuksessa.
– Eduskunnan vuonna 2006
poistama pienten koulujen valtionosuuskerroin oli viesti kunnille kyläkouluverkoston supistamiseksi. Se
onkin vaikuttanut lakkautusten lisääntymiseen.
Kiertäessään Suomea luentomatkoilla Peltonen on huomannut eroja kuntien ja viranhaltijoiden pieniin
kouluihin suhtautumisessa.

en

Sivistysjohtaja Taina Peltonen:
Yhdysluokat kyläkoulujen vahvuus, ei epäkohta

to
Pel
Taina

n

– Kummallista arkuutta olen todennut päättäjillä tulla keskustelemaan kyläkouluista ja saada ruohonjuuritason tietoa. Pelätäänkö
siinäkin, että tieto tuo tuskaa koulun
lopettamisessa.
Ratkaisut hötkyilemättä

Taina Peltonen kiistää suhtautuvansa kyläkouluihin tunteenomaisesti.
– Tottahan kyläkoulujakin joudutaan lakkauttamaan, jos niihin ei
riitä oppilaita. Ratkaisut pitää tehdä silloin laaja-alaisen, tosiasioihin
perustuvan harkinnan perusteella ja myös kyläläisten ääntä kuunnellen.
– Hyvänä esimerkkinä pidän
Kontiolahdella Pohjois-Karjalassa
annettua kyläkoulujulistusta (www.
selkie.fi), jossa toivotaan kolmea
vuotta aikaa selvittää koulun tulevaisuuden näkymät äkkilakkautuksen sijasta. Näin teimme myös
Mänttä-Vilppulassa Pohjaslahden
koulun osalta. Jos koulun oppilasmäärä putoaa alle 11:n, koulu
muuttuu yksiopettajaiseksi tai siirtyy Vilppulan taajamaan.

”

Risto Kilpeläinen tohtoriväitöksessään:
Kyläkouluilla on useita erityisvahvuuksia

Opettajat viihtyvät kyläkouluissa

Tutkimukseen osallistuneista kyläkoulujen opettajista suurin osa viihtyi työssään erinomaisesti.
– Opettajista heijastui työn ilo.
He halusivat ja pystyivät kehittämään työkenttäänsä. Opettajien työviihtyvyys näytti tutkimuksessa vaikuttavan myönteisesti oppilaisiin,
heidän opiskelumotivaatioonsa ja
yleensäkin koulun yhteisölliseen ilmapiiriin.
Kilpeläisen väitös kuvasi, millainen oppimis-, opetus- ja kasvuympäristö kyläkoulu on nyky-Suomessa.
Tutkimusaineiston Kilpeläinen keräsi

maaseudun
pienten
lä
koulujen
l pe
i
K
opettajien
Risto
käytännön työkokemuksista ja
kyläkoulujen toiminnasta. Kyselyyn
vastasi vajaa sata opettajaa kautta maan. Tutkimusaineisto jakautui
fyysiseen, psykososiaaliseen sekä
pedagogiseen oppimis- ja kasvuympäristöön.

n

ilmeni etenkin liikunta- ja käsityötiloissa.
Kyläkoulujen pedagogisen oppimis- ja kasvuympäristön vahvuuksina opettajat näkevät hyvät mahdollisuudet eriyttää opetusta yksilö- ja
ryhmätasolla sekä oppilaiden eriikäisyyden ja siihen liittyvän apuopettajatoiminnan hyödyntämisen
yhdysluokkaopetuksessa.
– Ns. lähivyöhyketeorian mukaan
lapsi oppii tietoja ja taitoja herkemmin hieman itseään vanhemmalta
kaverilta kuin aikuiselta. Lisäksi vuosiluokkiin sitomaton opetus tarjoaa
hyviä kehittämismahdollisuuksia
opetukseen.

in
e

K

asvatustieteiden
tohtoriksi Oulun yliopiston Kajaanin opettajakoulutusyksikössä
kesäkuussa väitellyt
Risto Kilpeläinen on osoittanut tutkimuksessaan, että maaseudun kyläkoulut ovat pedagogisesti arvokkaita oppimis- ja kasvuympäristöjä.
Kyläkoulujen psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön vahvuuksiksi kohosivat kyläkouluopettajille tehdyssä
kyselytutkimuksessa vahvan yhteisöllisyyden lisäksi oppimista tukeva
perhemäinen, turvallinen ja viihtyisä
ilmapiiri.
– Pienessä yhteisössä kaikki tuntevat toisensa. Opettajien oppilastuntemus tukee lasten oppimista ja
kasvua. Oppilaiden häiriökäyttäytymistä ja kiusaamista esiintyy vain
harvoin. Koulun ja vanhempien yhteydenpito on tiivistä ja kasvatustavoitteet yhtenevät, Kilpeläinen
kertoo.
Hänen mukaansa kyläkoulujen
fyysisen oppimisympäristön vahvuudeksi painottuu lähiluonto, turvallisuus ja lapsiystävällisyys.
– Luontoympäristöä ja kyläyhteyttä hyödynnetään runsaasti opetuksessa. Opettajat kuvasivat kyläkoulujen sisätiloja kodikkaiksi ja tarkoituksenmukaisiksi. Puutteita tosin

Käykö kyläkoulumalli
suurempiin kouluihin?

Kilpeläinen toteaa väitöksensä johtopäätöksenä ja kannanottonaan
kunnalliseen kouluverkostokeskusteluun, että ihmisläheisillä kyläkouluilla voi olla suuri merkitys tulevaisuuden koulusuunnittelussa.
– Niin Suomessa kuin ulkomaillakin on kohtalokkaita esimerkkejä
lasten ja nuorten kouluviihtymättömyydestä, henkisestä pahoinvoinnista, syrjäytymisestä ja koulupudokkaista. Olisi pysähdyttävä
pohtimaan, miten laadukas osa suomalaista koulujärjestelmää lakkautetaan kyläkouluja sulkemalla. Vai
voitaisiinko kyläkoulujen toimintamallia kokeilla myös suuremmissa
kouluissa?

”

Lapsi oppii tietoja ja
taitoja herkemmin
hieman itseään
vanhemmalta kaverilta
kuin aikuiselta.
Risto Kilpeläinen
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Kommentoi
1. Voidaanko koululaisten välipalan tarve hoitaa makeis- ja
aihetta
virvoitusjuoma-automaateilla? Mitä muita vaihtoehtoja on tarjolla?
kaks.fi
2. Vähentääkö automaattien poistaminen nuorten makeistensyöntiä
vai siirtyykö kysyntä muualle?
3. Millä korvataan automaateista koulujen oppilaskunnille saatu tuotto?
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Johanna Sydänmaa
Helsingin kaupunginvaltuutettu
(kok)

Teppo Säkkinen
Suomen Lukiolaisten Liiton
puheenjohtaja

1. Limu- ja karkkiautomaatit eivät ylipäätään tarjoa välipaloja, ne tarjoavat
limua ja karkkia. Parasta olisi, että
kouluissa olisi kahvila, jossa olisi tarjolla edullisia, terveellisiä välipaloja:
hedelmiä ja leipää. Toki automaateissakin voitaisiin myydä muutakin kuin
makeisia, kuten välipalakeksejä, mutta esimerkiksi hedelmät eivät automaateissa säily.
2. Jos koulun vieressä on kauppa,
veikkaan, että lapset siirtyvät ostamaan makeiset sieltä. Pointti onkin
siinä, että ei ole koulun tehtävä edistää epäterveellisiä ruokatapoja.
3. Automaatit ovat oppilaskunnille
helppo rahansaantilähde. Mikseivät
oppilaskunnat vaikka myy niitä terveellisiä välipaloja. Se vaatii tietenkin
enemmän viitseliäisyyttä, mutta piti
raha ennenkin hankkia muilla keinoilla. Automaattien tuotto ei edes ole
kovin merkittävä. Minun puolestani
vaikka opetusvirasto voisi tukea oppilaskuntia pienellä summalla, mutta pitää myös itse viitsiä tehdä jotain
rahan eteen ja käyttää siihen kekseliäisyyttä.

1. Koulupäivät venyvät pitkiksi, ja
moni kaipaisi iltapäivästä jotain
suuhunpantavaa. Toisaalta moni
saattaa jättää aamupalan syömättä, ja ostaa sitten pientä
purtavaa aamupäiväksi. Sokeripitoiset makeiset ja virvoitusjuomat eivät toki ole paras
mahdollinen välipala. On myös
olemassa välipala-automaatteja,
joilla voitaisiin korvata entiset
automaatit.
2. Monien koulujen vieressä
on kauppa tai kioski, jonne
on helppo lähteä välitunnilla. Mikäli automaattien
tilalle ei tule muuta tarjontaa,
siirtyy kysyntä ilman muuta lähimpiin kauppoihin.
3. Automaattien tuomat tulot
voivat olla koulujen oppilaskunnille korvaamaton tulonlähde.
Jos makeisautomaatit poistetaan, on sallittava esimerkiksi
välipala- ja kahviautomaattien
hankkiminen käytäville. Pidemmällä aikavälillä oppilaskunnille tulisi myöntää oikeus hakea
kunnilta nuorisolain mukaista
nuorisoryhmien tukea.

EIPÄJOELTA
E.I. Tuskin

15 kuntatutkijaa
sai apurahan
Kunnallisalan kehittämissäätiön hallitus jakoi
kokouksessaan kuntatutkijoille 15 apurahaa. Samalla
säätiö päätti rahoittaa kahta tutkimushanketta. Itä-Suomen yliopisto sai ”Johtamisen duaalimalli kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa” -tutkimushankkeelle 70 000 euron
apurahan ja Tampereen yliopisto ”Köyhyys kuntatyön haasteena” -tutkimushankkeelle 80 000 euroa. Yhteensä jaettu
summa oli 267 900 euroa. Hakemuksia tuli yhteensä 147
(tutkimushankkeet 32, väitöskirjatyöt 43, post doc -työt 7,
julkaisu- ja matka-apurahat 14 sekä lisensiaatin- ja pro
gradutyöt 19).

Tutkimukset verkossa
www.kaks.fi
KAKSin rahoittamat tutkimukset löytyvät
säätiön verkkosivuilta. Tutkimusrahoituksen alta
löytyvät niin käynnissä olevat kuin jo
valmistuneetkin tutkimukset. Tämän vuoden
puolella aloitetut tutkimukset löytyvät
myös Uusien rahoituspäätösten alta.
Lisäksi valikosta löytyy
tutkimusrahoituksen
hakuohjeet.

Murheenlaaksossa
– Miten meni Eipäjoella kesä? Oliko jotain erityisiä tapahtumia?
– Eipä täällä ihmeitä tapahdu. Ja tuskin tuo kesäkään niin
merkillinen oli. Mutta syksy alkaa lupaavasti.
– Eikö se ole haikeaa nyt kun märkä ja pimeä painavat päälle?
– Syksy on täällä parasta aikaa. Tuolla Murheenlaaksossa käyn
usein kävelemässä. Samalla suunnitellaan syksyn tapahtumia
sinne.
– Murheenlaaksossa? Mikä paikka se on? En ole koskaan
kuullut.
– Eipä ihme. Konsultin neuvot kuulostavatkin aina siltä, että
Murheenlaakso on aivan vieras paikka.
– Sellainen paikka pitää sulkea ja kieltää heti, jos sillä semmoinen nimi on. Eihän semmoista voi nykyaikana olla olemassa.
Eikä sellaista nimeä saa olla, joka ei ole nykyaikaa. Sulkekaa Murheenlaakso, raivatkaa se aluekin kokonaan pois ja rakentakaa tilalle uusi asuinalue. Sen nimeksi sopii Ilonkukkula. Eikö kuulosta
hienolta? Siitä tulee valtaisa menestys.
– Eipä siellä Murheenlaaksossa paljoa väkeä nykyään näekään,
täytyy sanoa. Tuntuu jäävän jotenkin sivuun tai unohduksiin koko paikka.
– On syytäkin. Puistattaa oikein tuollainen paikka, joka ei ole
tätä aikaa. Kaikki sellainen pitää hävittää ja Murheenlaaksoon
meno kieltää ehdottomasti suuren rangaistuksen uhalla. Ei sellaisesta paikasta saa puhuakaan. Ei mitään sellaista ole olemassakaan, ettekö te sitä tiedä?
– Täällä tuo näyttää kuitenkin olevan. Ja vanha paikka se kyllä on kuin mikä. Semmoinen merkillinen tunnelmakin siellä on.
Ennen siellä kävi ihmisiä paljon, oli suuriakin tapahtumia. Minäkin muistan kun vanhat ihmiset vielä puhui että vaellamme Murheenlaaksossa. Siellä oli kai hyvinkin pitkiä reittejä ja vaelluksia.
– Noin hölmöä en ole koskaan kuullut.
– Ja väittävät itse asiassa, että koko tämän seudun asutus olisi
sieltä alkanut. Että siellä olisi se ihmisen vanhin ja alkuperäisin
paikka näillä main. Mutta nyt on meno kyllä hiljentynyt.
– Sepä hyvä.
– Niin on. Vaikka hiljaista väkeä siellä kuulemma aina on asunut. Ja niin on nytkin. Kun sinne menee vaeltamaan niin ensin
ajattelee, että eihän täällä ole ketään. Mutta sitten huomaa, että
kyllä sinne vain kulkijoita tulee. Syksyn hiljaisia tapahtumia me
sinne nyt suunnittelemmekin. Ajat ovat sen verran kovat nyt, että
tosiasioita ei ole varaa unohtaa.

Syksyisen virran partaalla
kunnansihteeri Tuskin
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Lue lisää www.kaks.fi osiosta

Puheena!

Palvelujen tuotantoa

ei vapaaehtoisten varaan
Kolmannen sektorin toimijat ovat elintärkeitä maaseudun
palvelujen järjestämisessä. Tuoreen tutkimuksen mukaan
niiden toimintaa vaikeuttavat sekava lainsäädäntö sekä
resurssien puute.
TEKSTI: Ari Rytsy KUVA: AJ Savolainen

V

uoden 2010 maaseututoimijaksi valittu projektipäällikkö ja tutkija Ritva
Pihlaja luotsasi vuosina 2008–2010 toteutettua Kolmas sektori maaseutukunnissa -tutkimusta. Yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa läpiviety hanke keskittyi selvittämään maaseutukuntien
palvelujen järjestämistä.
– Järjestötyön merkitys maaseutukunnissa on edelleen suuri. Tätä järjestöjen tärkeää ja perinteistä roolia sosiaalisen pääoman kasvattajana tulisi korostaa vielä nykyistä enemmän. Myös kuntien pitäisi jatkaa järjestötoiminnan tukemista talousvaikeuksistaan huolimatta, sanoo Pihlaja.
Sitoutumista ja resursseja tarvitaan
Poliittisissa puheissa kolmas sektori liitetään usein palvelujen tuotantoon. Järjestöjen halutaan tuottavan palveluja julkisen sektorin kumppanina. Julistuksista huolimatta kolmannen sektorin asemaa palvelutuottajana ei kuitenkaan riittävästi tueta.
Rahoituksen epävarmuus ja järjestöaktiivien ikääntyminen ovat tekijöitä, jotka huolestuttavat tutkijaa.
– Nuoret joko muuttavat pois paikkakunnalta tai eivät vain halua sitoutua järjestötyöhön. Toinen ongelma on se, että jatkuvaa avuntarvetta ei voida hoitaa vapaaehtoisvoimin. Tällaisten palvelujen tuottaminen edellyttää kolmannellekin sektorille
palkattuja työntekijöitä ja rahaa.
Kyse on lähes poikkeuksetta matalan tuottavuuden palveluista. Niiden tuottamista lyhytkestoisin hanke- tai työllistämisvaroin kritisoidaan, ja järjestöissä kaivataan
pysyvämpiä ratkaisuja palvelutuotannon rahoitukseen. Toukokuussa voimaantullut
palkkatuen lakimuutos uhkaa edelleen heikentää järjestöjen mahdollisuuksia työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja tuottaa palveluja.
Helsinkikeskeisyys riivaa virkamieskoneistoa
Päättäjien ja virkamiesten tulisi etsiä Suomen maaseutumaiset olosuhteet huomioon
ottavia säädöksiä, joiden avulla voidaan turvata peruspalvelujen saatavuus ja maaseutukuntien asukkaiden perusoikeuksien toteutuminen.
– Useampi raportin lukenut henkilö on pitänyt maaseutukuntien tilannetta ahdistavana. Väestö ikääntyy, eivätkä tulot riitä. Tilanteen korjaamiseksi ministeriöiden
virkamiesten täytyy uskaltautua Helsingin ulkopuolelle, Pihlaja sanoo.
– Kansalaisten perusoikeuksien toteutumisen näkökulmasta katsottuna yhteiskunnallinen yrittäjyys voisi olla hyvä vaihtoehto. Siinä kyse ei ole ns. kovasta bisneksestä, mutta ei myöskään harrastustoiminnasta.

Suomen Kylätoiminta ry valitsi
Ritva Pihlajan Vuoden 2010
maaseututoimijaksi.
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KAKS osallistuu

yliopistojen pääomittamiseen

K

unnallisalan kehittämissäätiö – KAKS osallistuu yliopistojen pääomittamiseen yhteensä noin
200 000 eurolla, joka valtion kertoimen myötä
merkitsee vajaan 700 000 euron pottia yhdeksälle yliopistolle.
Kuntatutkimukseen käytetään suhteessa kuntien toiminnan
määrään ja vaikuttavuuteen nähden Suomessa vähän voimavaroja, alle prosentti kunnissa kiertävästä rahasta. Päätöksellään
Kunnallisalan kehittämissäätiö korostaa kuntia palvelevan tutkimuksen tärkeyttä maamme yliopistoissa.
Säätiö toivoo, että yliopistot lisäävät kuntia ja niiden järjestämisvastuulla olevien palvelujen tutkimusta.
Jyväskylän yliopiston professori Pekka Kettusen tekemän
Kuntatutkimuksen voimavarat 2008 -tutkimuksen mukaan tutkimukseen osallistuneiden 17 yliopistoyksikön suojissa tehtyihin kuntatutkimuksiin käytettiin toissa vuonna vajaa seitsemän
miljoonaa euroa.
20-vuotias Kunnallisalan kehittämissäätiö on toimintansa
aikana ollut rahoittamassa lähes kaikissa Suomen yliopistoissa
tehtyä tutkimusta. Säätiön säännöt mahdollistavat yliopistojen
pääomittamisen. n

Säätiön hallitus päätti kohdentaa rahoitusta
seuraaville yliopistoille:
Helsingin yliopisto

30 000 €

Itä-Suomen yliopisto

20 000 €

Jyväskylän yliopisto

25 000 €

Lapin yliopisto 		

15 000 €

Lappeenrannan
teknillinen yliopisto

15 000 €

Oulun yliopisto 		

20 000 €

Tampereen yliopisto

30 000 €

Turun yliopisto 		

25 000 €

Vaasan yliopisto 		

15 000 €

Anna palautetta lehdestä ja voita MacBook!
Jokainen numero on uusi mahdollisuus osallistua
Vastaaminen on helppoa ja nopeaa!
1. Kirjaudu osoitteeseen www.mcipress.fi /lukijakyselyt.
2. Valitse kyseinen lehti.
3. Merkitse numerosarja 082288.
4. Tämän jälkeen pääset
lukijakyselyyn klikkaamalla
Lähetä-painiketta.
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 10.1.2011. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse. Kevätkauden voittaja
on Summa-lehden lukija Sirpa Kuitunen Keravalta.

Arvottava palkinto on noin 1 000 euron arvoinen MacBook.
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Tartu
ajan
ennakkotila
etuun!

PALVELUJA VAI
BYROKRATIAA
– uusin kuntahistoria ilmestyy syyskuussa
Miten suomalainen hyvinvointiyhteiskunta luotiin? Löytyykö edellisestä
lamasta apua taantumatalkoisiin? Millaisia vääntöjä kunnat ja valtio ovat
viime lähivuosikymmeninä käyneet? Miten kuntien itsehallinto on kehittynyt?
Mm. näitä kysymyksiä syväluodataan FT Ari Manninen Kunnallisalan kehittämissäätiölle kirjoittamassa teoksessa: Palveluja vai byrokratiaa – Suomen kunnallishallinto sotien jälkeen. Kirja on hyvä apu kaikille valtuutetuille ja kuntavaikuttajille
tutustua kuntahallinnon lähihistoriaan.
Historiateoksen ohjevähittäismyyntihinta on 54 € (sis.alv.).
Tarjoamme kirjaa ennakkomyynnissä seuraavin alennuksin:

5–25 kpl, 40 euroa kpl.
26–50 kpl, 35 euroa kpl.
51 kpl tai enemmän, 30 euroa kpl.

Ennakkotilauksia otetaan vastaan osoitteessa:
Pole-Kuntatieto Oy, Fredrikinkatu 61 A, 9 krs., 00100 Helsinki ja sähköpostitse: toimisto@kaks.fi

