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Muistisairaiden
ei uskota hyötyvän
kuntoutuksesta.
Sirpa Granö
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Tiesitkö?
On aika opetella puhumaan muistisairauksista. Vuosittain yli 13 000 suomalaista saa tällaisen diagnoosin. Yleisimmät muistisairaudet ovat Alzheimerin
tauti, verisuoniperäinen muistisairaus,
otsalohkorappeumasta johtuva muistisairaus, Lewyn kappale -tauti ja
Parkinsonin tauti.
Muistisairauksien kuluista peräti 85 prosenttia tulee laitoshoidosta.
Nykyjärjestelmällä 10
vuoden kuluttua kustannukset ovat jo 24 prosenttia korkeammat.

S

uomen menestyminen on viime kädessä kiinni
siitä, miten pärjäämme kansainvälisessä vaihdannassa. Jos kauppa ei käy, ei ole rahaa hyvinvoinnin ylläpitämiseen.
Emme enää elä teollisuusyhteiskunnassa. Se
juna meni jo. Avoimessa maailmantaloudessa tavarat ja niitä tukevat palvelut tuotetaan siellä, missä se on edullisinta ja
missä ovat markkinat.
Eucalyptussellu on korvannut pastillit. Kotoperäistä energiaa ja luonnonvaroja täällä kuitenkin aina jalostetaan. Mutta
muu perusteollisuus on kysymysmerkki, joka yhä useammin
on muuttumassa tuskaiseksi huutomerkiksi!
Tulevaisuuden hyvinvoinnin Suomeen tuovat muutamat
uudet teknologiatuotteet ja alat, jotka kytkeytyvät hyvinvointiin,
energiaan ja ympäristöön sekä kokonaisvaltaisesti luovuuteen.
Luovat alat tarkoittavat kaikkea sitä, minkä tulevaisuutta emme tiedä, mutta johon siitä huolimatta uskomme.
Kansantaloutemme koostuu maakuntien aluetalouksista.
Niiden vahvuudet ja mahdollisuudet vaihtelevat.
Pohjois-Suomesta koko arktinen alue luonnonvaroineen
avautuu eri tavalla kuin muusta Suomesta. Itä-Suomi on vahvasti kohtalonyhteydessä Venäjän lähialueisiin mukaan lukien
Pohjois-Euroopan merkittävin metropoli, Pietari. Länsi-Suomi
ravitsee muuta maata. Etelä-Suomi on vahvin uusien innovaatioiden kehittäjä yhdessä maamme yliopistokeskusten kanssa.
Koska Suomi koostuu alueista, niiden kehittämiseen vaikuttava politiikka on aina myös aluepoliitiikkaa; sitä on Helsingin
metron kuin Seinäjoki–Oulu-radankin tukeminen.
Valtakunnallisesti tärkeintä on avata ovet ja ikkunat ulos
Euroopasta erityisesti idän kasvualueille. Ne alkavat rajan takaa jatkuen Itä-Aasiaan. Eniten väestöään kasvattaa Afrikka.
Suomi ja muut eurooppalaiset valtiot tekevät parhaan palveluksen itselleen, kun suuntautuvat Euroopan ulkopuolelle.
Sisäsiittoisuus ei ole koskaan ollut sankaritarina.
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Väitös kuntien
suoritusmittausjärjestelmästä
Monenlaiset ristiriidat vaikeuttavat kuntien taloushallintoa ja suorituksen mittausta,
osoittaa KTL Antti Rautiaisen laskentatoimen alan väitöskirja, joka käsittelee legitimaatioita ja paineita suoritusmittauksen käyttöönotossa ja käytössä kunnissa. Rautiainen väitteli 12. marraskuuta Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa.
Väitöstutkimus vahvistaa, että kuntien suoritusmittausjärjestelmien käyttöön ja
muutoksiin vaikuttavat taloudelliset, sosiaaliset ja poliittiset paineet, mutta myös yksilöjen intressit ja jopa kokeilunhalu. Rautiaisen tutkimus tukee laskentatoimen muutosprosessien johtamista kuntakentällä. Väitöstutkimusta on tukenut Kaks. Rautiainen toimii laskentatoimen lehtorina Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa.
Antti Rautiainen: Conflicting legitimations and pressures in performance measurement adoption,
use and change in Finnish municipalities, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu 2010,
ISSN: 1457-1986; 93 ja ISBN: 978-951-39-4065-2

Paras-kansalle
perspektiiviä historiasta
Lokakuussa Kaksin julkistama filosofian
tohtori Ari Mannisen kirjoittama kuntahistoria Palveluja vai byrokratiaa – Suomen kunnallishallinto sotien jälkeen on
laaja katsaus kunnallisen itsehallinnon
kehityslinjoihin.
Manninen piirtää kunnallishallinnon
kehittymisestä ja kuntarakenteen muutoksista pitkiä kaaria osoittaen, että
käynnissä oleva kuntarakenneuudistus
on uudistus toisten joukossa. Kuntakartta on useampaan kertaan muovautunut ulkoa ohjatusti olosuhteiden pakosta; ilman syvällisempiä perusteluja
ja laajempaa näkökulmaa. 1960-luvun
puolivälin suuri kuntauudistus jäi valtaosin kuntien rajojen siirtelyksi ylhäältä
annettujen mahtikäskyjen perusteella.
Ari Mannisen mukaan 1960-luvun kuntamuutokseen liittyi kuitenkin positiivisia näköaloja ja lupausta kehityksestä.
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Kaksin hallituksen puheenjohtaja Antti Rantakangas luovutti
Palveluja vai byrokratiaa -julkaisun pääministeri Mari Kiviniemelle.
– Tämän päivän kuntamuutosta perustellaan globaalilla rakennemuutoksella ja ulkopuolelta tulevalla pakolla.
Keskusteluissa kuuluu huomattavan
usein verbi ”lakkauttaa”, hän kiteyttää.
Paras-kansan kannattaa tarttua Mannisen teokseen. Lähihistorian tuntemus
lienee ansioksi tehtäessä ”historiallisen
suurta kuntauudistusta”. Edellisistä

Suomen kuntien historioiden ilmestymisestä on ehtinyt vierähtää aikaa:
maalaiskuntien historiaa valottava teos
ilmestyi 1966 ja kaupunkien historiaa
vuonna 1984.
FT Ari Manninen: Palveluja vai byrokratiaa –
Suomen kunnallishallinto sotien jälkeen.
Kaks 2010.
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Vesimaksujen
korotukset valuvat
kuntapalveluihin
Vesilaitoksen voitto voi vastata kunnan tuloissa jopa
kunnallisveron puolta prosenttiyksikköä. Siksi kunnat haluavat yhä suuremman osan vesilaitosten voittovaroista kuntapalvelujen rahoittamiseen. Tämä käy
ilmi Tampereen teknillisen yliopiston TkT Pekka Pietilän, dosentti Tapio S. Katkon ja DI Vuokko Kurjen
tutkimuksessa Vesi kuntayhteistyön voiteluaineena.
- Kun vesilaitoksille itselleen ei jää voittovaroja,
välttämättömiin investointeihin ja ennakoivaan kunnossapitoon ei jää rahaa. Vesimaksujen korotusten
perusteena pitäisi olla vesihuoltojärjestelmän turvallisuuden varmistaminen, painottaa dosentti Tapio S.
Katko.
Tutkimuksen on rahoittanut Kaks ja se on julkaistu säätiön julkaisusarjassa. Tutkimus on saatavissa
myös säätiön Nettijulkaisuja-sarjassa (kaks.fi).

Kuntarakenteen
vaihtoehtoa

Toteutuneet kuntaliitokset ovat pikemminkin hidastaneet
kehitystä kuin vieneet sitä eteenpäin, väittää Jalasjärven
kunnanjohtaja, dosentti, YTT Esko Kalevi Juntunen Polemia-sarjan tuoreessa kirjassaan Suljetusta avoimeen – talouden globaalimyrsky. Hän esittää viisi vaihtoehtoa kuntarakenteen kehittämiseksi.
Ensimmäisessä vaihtoehdossa edettäisiin nykyisenlaisella kuntarakenteella tukeutuen yhteiseen valtakunnalliseen tietohallintoon, joka mahdollistaisi asiakkaille yhdenmukaistettuja sähköisiä palveluja. Toisessa mallissa
nykyistä suuremmat kunnat hyödyntäisivät yhteistä palvelualustaa maakunnallisten ja valtakunnallisten yhtiöiden
sekä liikelaitosten avulla. Kolmosvaihtoehto perustuu
kuntien liittoumaan tai suurempaan kuntaan: tavoitteena 20 000–40 000 asukkaan kokonaisuus haettaessa
kustannustehokkuutta. Neljäs malli perustuu keskuskaupunkeihin tukeutuviin suurkuntiin. Malli jakaisi kuitenkin
kuntakentän menestyviin keskusseutuihin ja hiipuvaan
ympäristöön.
Viides vaihtoehto tukeutuu maakuntakeskuksen varaan rakennettavaan kuntaan, joka voimistaisi keskittymistä, tai maakuntapohjaiseen palvelutuotantoon, jossa
päätöksentekoa hajautettaisiin kuntayksiköihin. Juntusen
mukaan jälkimmäinen ratkaisu vähentäisi kuntatoimintojen päällekkäisyyksiä.
Juntunen sanoo kuntarakenteen ja demokratian toteutumisen haastavan poliittisen järjestelmän.
– Nähtävissä vain on, että poliittinen järjestelmä ei tiedä, mitä tulisi tehdä.

Kohtaako kunta köyhät?
Tampereen yliopiston tutkimushanke Köyhyys kuntatyön haasteena perkaa kunnallisen palvelujärjestelmän suoriutumista huonoosaisimpien kansalaisten auttamiseksi. Katse kohdistuu tamperelaisiin lapsiperheisiin, aikuisiin ja vanhuksiin, jotka ovat avun
tarpeessa.
Tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää ratkaisumalleja ja
käytäntöjä eri sektoreiden toimijoiden ja asiakasryhmien kanssa.
Tutkimusta johtaa sosiaalityön professori, YTT Irene Roivainen.
Vaikka tutkimuskohteena on tamperelainen köyhyys, tulosten
raportoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että johtopäätökset ovat yleistettävissä kuntakentällä. Kaks rahoittaa tutkimushanketta 80 000 eurolla.
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EK:n Mikko Pukkinen vaatii

kuntien palvelukustannukset

LÄPINÄKYVIKSI
Varoitus. Tässä haastattelussa Elinkeinoelämän keskusliiton
toimitusjohtaja Mikko Pukkinen harjoittaa hetkittäin paljon parjattuja
laatikkoleikkejä jäsentäessään hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuutta.
Pukkisen mukaan tulevaisuutemme suunnan ratkaisee se, kumman
ajattelutavan valitsemme: jakopolitiikan vai kasvupolitiikan?
TEKSTI: Eeva-Liisa Hynynen KUVAT: Valtteri Kantanen, iStockphoto, kuvankäsittely MCI Press

S

einäjoen ja Turun kaupunginjohtajina näkyvän uran
tehnyt Mikko Pukkinen tunnetaan miehenä, joka
puhuu kuntaliitoksien puolesta noin yleensä, ja
aivan erikseen kuntaliitoksien tarpeesta suurilla
kaupunkiseuduilla.
Hyvinvointiyhteiskunnan rakenteet ovat Pukkisen leipälaji:
hän on puhunut yliopisto- ja korkeakouluverkon tarkistamisen
tarpeesta, terveydenhuollon rakenteiden remontoinnista ja kuntien palvelurakenteiden uudistamisesta.
Moni kuntapäättäjä on arvellut Pukkisen valinnan EK:n imperiumin johtoon merkitsevän elinkeinoelämän katseen tarkentumista kuntien palveluvalikkoon. Ikään kuin Etelärannan isäntien
viesti kuuluisi korkealta ja kovaa: kuntien palvelumarkkinat auki!
Pukkinen kuitenkin puhuu rauhallisin äänenpainoin hyvinvointiyhteiskunnan nykytilasta, sen eloonjäämiskamppailusta ja
kuntien roolista tässä kamppailussa.
Pukkinen perkaa mahdollisuuksia ja uhkakuvia, järjestelmän
sisäisiä ”bugeja” ja virhetoimintoja. Ajattelutapoja, jotka pahimmillaan pamauttavat hyvinvointiyhteiskunnan selkä seinää vasten.
Priorisoinnin aika
Vakavin virhetoiminto on Pukkisen mukaan tuudittautumisemme jakopolitiikan jatkumiseen. Turvaverkko kattaa koko kansan
ja sitä parannellaan tuon tuosta.
– Mitkään resurssit eivät riitä sen ajattelun edessä, että kaikista saavutetuista eduista pidetään kiinni, ja että niistä ei saa
edes keskustella.
6
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Pukkinen väittää, että rajalinjat hyvinvointiyhteiskunnan säilyttäjien ja uudistajien välillä eivät ole puoluepoliittisia.
– Niin eduskunnassa kuin kuntien valtuustoissakin kaikkiin puolueryhmittymiin mahtuu jakopolitiikan kannattajia
ja kasvupolitiikan kannattajia. Osa päättäjistä katsoo, että resursseja tulee jakaa siitä riippumatta, onko niitä jaettavissa
ja osa painottaa ajattelussaan kasvun tukemista, josta syntyy
jaettavaa.
Pukkinen tunnustautuu kasvupolitiikan mutta myös priorisoinnin kannattajaksi.
– Ikääntyminen ja terveydenhuollon kysynnän kasvu painavat
kunnat kumaraan, ellemme korjaa rakenteita ja priorisoi.
Ajattelu, jonka mukaan kaikki ongelmat ratkaistaan lisäresursseilla, on Pukkisen mielestä kestämätön.
– Se johtaa tehottomaan ja laiskaan yhteiskuntaan. Ja jossain
määrin korjaamme tällaisen ajattelun satoa.
Pukkisen mielestä kuntien ja valtion on palattava takaisin hyvinvointiyhteiskunnan juurille ja asetettava etusijalle vanhukset,
sairaat ja lapset.
– Jakopolitiikan aikakausi on ohi. Ellemme tätä myönnä ja
toimi sen mukaisesti, muutos tapahtuu kriisiytymisen kautta.
Pukkinen painottaa, että hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee
säälliset rakenteet toimiakseen tehokkaasti. Hän kannattaa Tanskan mallin tapaista kuntaremonttia. Pukkisen mielestä valtiolla
on oltava vastuu kunta- ja aluerakenteista.
Hän pahoittelee, että nykyiset kuntaliitokset eivät tuo välittömiä tehoja. Lait ja liitossopimukset sementoivat henkilöstön ase-
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man viideksi vuodeksi. Lisäksi kumppanit
ostetaan liitoksiin hintavilla lupauksilla.
erikoissairaanhoito valtiolle
Mikko Pukkinen uskoo työssäkäyntialueen
kokoisen kunnan suoriutuvan tehtävistään. Poikkeuksena on erikoissairaanhoito, jonka hän haluaisi siirtää valtiolle.
– Erikoissairaanhoito on vaativin ja
ylivoimaisesti kallein osa terveydenhuoltoa. Mielestäni se edellyttää valtakunnan
tasoista koordinaatiota.
Kuka sitten kuntapalvelut tulevaisuudessa järjestää? Kunta vai markkinat?
– Järjestämisvastuu säilynee kunnilla,
mutta kunnat joutuvat arvioimaan tuotantotapojaan. Itse katson, että kuntien
tulisi noudattaa palveluiden järjestämi-

sessä samankaltaista menettelyä, kuin hankintalaki edellyttää kunnilta. Kunta voisi tuottaa palvelunsa itse tai ostaa ulkoa, mutta ratkaisu tulisi
tehdä sen perusteella, mikä on kustannustehokkain vaihtoehto.
Pukkinen ehdottaakin, että velvoite kuntapalveluiden tuottamisesta kustannustehokkaimman tavan mukaan liitettäisiin valtionosuusjärjestelmään.
– Sitä ennen olisi saatava vauhtia kuntapalveluiden kustannuslaskennan kehittämiseksi.
Jotta vertailu voisi olla aitoa, kuntien kustannuksissa pitäisi huomioida myös yleiskulut, jotka syntyvät hallinnoinnista.
Tilaaja–tuottaja-malleihin Pukkinen ei usko.
– Sehän on vähän kuin leikkisimme kauppaa. Sinä myyt minulle tyhjiä paketteja ja minä
ostan ne sinulta kivillä, hän naurahtaa.
Jaettavaa kasvun kautta

”

Jakopolitiikan
aikakausi
on ohi.

Mikko Pukkinen suuntaa keskustelun kärjen takaisin jako- ja kasvupolitiikkaan. Nyt pääosaan
nousee jälkimmäinen.
– Kuntien elinkeinopolitiikan pitää perustua
seudun yhteiseen etuun, kasvun turvaamiseen.
Elinkeinopolitiikan oikea mittakaava on työssäkäyntialue.
Kuntien elinkeinopoliittinen rooli liittyy
Pukkisen mukaan lähinnä yleisten edellytysten
turvaamiseen.
– Osaamistason nostaminen, kytkeytyminen
alueella toimivien yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa, kasvuyrittäjyyden edistäminen, Pukkinen luettelee.
Hän katsoo, että jatkossa Suomi pysyy parhaiten elinvoimaisena tukemalla kasvualueiden
edellytyksiä muodostaa kansantuloa.
– Näin syntyy jaettavaa myös niille alueille,
joissa kasvun politiikka ei toteudu.
Suomen aluerakennetta ei voida Pukkisen
mukaan ratkaista markkinoiden ehdoilla.
– Suomi pysyy asuttuna laajalti, mutta jokainen neliökilometri ei pysy. Globaali kehitys ja
aika ovat jo muokanneet aluerakennettamme ja
muutos jatkuu. Silti esimerkiksi Lapilla on suuria mahdollisuuksia matkailun ja kaivannaisten
ansiosta.
Arvoketjuajattelun lähteille
Mistä sitten jatkossa elämme? Mistä kansantuloa?
– Markkinat ovat yhä voimakkaammin Kiinassa ja Intiassa. Kun kotimarkkinat alkavat vetää siellä, ne ovat mittaamattomat. Tässä
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kontekstissa meidän pitää miettiä, minkälaisen roolin pieni Suomi pystyy omaksumaan.
Yksi vastaus löytyy arvoketjuajattelusta.
– Pitää toimia siten, että eniten arvoa
synnyttävät työvaiheet eli tutkimus, kehitys, innovaatiot ja tuotemerkit olisivat
jatkossakin Suomessa, vaikka teollisuus
ja kokoonpanotyö suuntaavat halvemman
kustannustason maihin.
Pukkinen varoittelee silti liian yksioikoisista tulkinnoista.
– Yhdysvalloissa päästettiin elektroniikka-alan halpatyö Kiinaan siinä uskossa, että tutkimus- ja kehitystoiminnot
pysyisivät Yhdysvalloissa. Nekin siirtyivät
perässä.
Hyvä analogia löytyy puunjalostus- ja
metalliteollisuudesta.
– Vaikka jatkossa Suomessa ei ole kovinkaan paljon yksinkertaista tuotantoa,
silti erityisesti puunjalostus- ja metalliteollisuus on säilytettävä täällä. Mehän
elämme raaka-ainelähteiden ääressä.
Pukkinen uskoo, että puun jatkojalostuksen puolella on vielä paljon petrattavaa.
– Ja tässä on maakuntien mahdollisuus synnyttää uutta lisäarvoa, josta riittää jaettavaa kunnanvaltuustoillekin.
Hän haluaa valtion edistävän riskirahoitusta innovatiivisille kasvuyrityksille.

– Kultahiput eivät löydy ilman riskejä.
Valtio olisi oikea taho kantamaan riskit.
Koulutus valinkauhassa
Suomi on tänään palvelutalous, mutta Pukkisen mukaan palvelualalta löytyy
vielä neitseellistä maaperää.
– Ikääntyminen tarkoittaa monenlaisten palvelutarpeiden kasvua. Tässä on
mahdollisuus elinkeinojen kehittämiseen
kasvukeskusten ulkopuolisillakin alueilla. Yritysten kannattaa kehittää selkeitä
palvelukonsepteja. Kunnat voivat edistää
palvelumarkkinoiden syntymistä palvelusetelien avulla.
Valinkauhassa ei ole ainoastaan elinkeino- tai kuntarakenne. Myös koulutuksen rakenteet haastetaan.
– Olemme Pisa-osaajia, mutta jokin
”bugi” iskee korkeakouluvaiheessa. Opinnot kestävät. Osin ehkä siksi, että nuoret
eivät tiedä, mitä seuraavaksi.
Pukkinen kysyykin, miksi riskin pitkästä kouluttautumisesta kantaa yksin
opiskeleva nuori.
– Haluaisin nähdä, että yliopistojen
ja yritysten välillä kehitettäisiin oppisopimuksen kaltaisia menettelyjä ja kiinnitettäisiin huomiota työelämän tarpeisiin.
Kaikki laskukaavat vahvistavat, että nuorten on valmistuttava työelämään nykyistä
nopeammin.

Mikko Pukkinen
•
•
•
•

•
•

synt. 27.11.1954
kotipaikka: Helsinki
koulutus: varatuomari
keskeinen työura: asianajaja,
Seinäjoen kaupunginjohtaja 1999–,
Turun kaupunginjohtaja 2006–,
EK:n toimitusjohtaja 2010–
perhe: vaimo ja
kaksi aikuista poikaa
harrastukset: eränkäynti,
golf, musiikki

Toimitusjohtaja arvioi, että edessä
ovat myös yliopisto- ja korkeakouluverkon harvennushakkuut.
– Jos ammattikorkeakoulujen toimipisteitä on toistasataa, siinä on kenties
puolet liikaa. Silti lähettäisin terveisiä
maakuntiin. Jos haluatte pitää kiinni toimipisteistänne, älkää houkutelko nuoria
katteettomaan koulutukseen. Kytkeytykää alueen elinkeinoelämän kanssa, panostakaa osaamiseen, jolla on alueella kysyntää. Sellainen oppilaitos tuskin loppuu
alta, Pukkinen sanoo. n

”Yksi mies ei pysty muuttamaan Turkua”

K

un Elinkeinoelämän
keskusliitto ilmoitti kesäkuussa valinneensa
uudeksi toimitusjohtajakseen Turun kaupunginjohtaja Mikko Pukkisen, uutinen yllätti kuntasektorin.
Kunta-alan kärkijohtajia on vain harvoin kelpuutettu elinkeinoelämän johtotehtäviin.
Pukkinen työskenteli Turussa vuoden 2006 alusta elokuun 2010 loppuun. Hänen aloittaessaan Turun talous oli
kuralla. Vuoden 2005 tilikauden tulos oli 39 miljoonaa
euroa miinusmerkkinen ja vuosikate riitti kattamaan poistoista vain 21 prosenttia. Vuoden 2009 tilinpäätöksen tulos oli jo 17,6 miljoonaa euroa plussalla ja vuosikate kattoi
poistoista peräti 130 prosenttia.

Talouden tasapainottaminen ei ole ollut kivutonta. Kaupunki on turvautunut pakkolomautuksiinkin. Mutkatonta ei
ole ollut Turun johtaminen muutoinkaan. Pitkään politiikassa mukana ollut päättäjä arvioi Pukkisen saaneen jossain
määrin valuvikaisen koneen käsiinsä. Elinkeinopolitiikka oli
ehditty luovuttaa apulaiskaupunginjohtajan käsiin.
Ajoittain johtajiston ongelmat nousivat otsikoihinkin, mikä tuskaannutti päättäjiä. Kunnallispolitiikan konkari arvioi
Turkua haasteelliseksi toimintaympäristöksi, johon on vain
sopeuduttava. ”Yksi mies ei pysty muuttamaan Turun toimintaympäristöä. On helpompaa, jos mies sopeutuu”,
päättäjä summaa Pukkisen johtajakauden saldoa.
Plussat Pukkinen kerää päättäjiltä kuitenkin talouden
tasapainottamisesta, kyvystä piirtää isoja linjoja ja elinkeinopoliittisesta ajattelustaan.
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Myydään yhtiö
raakaan bisnesmaailmaan...
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Koulutuksen alasajo
huolestuttaa kuntajohtajia
Koulutus- ja konsultointiyhtiö FCG:n tilanne puhuttaa kuntaväkeä:
Mitä kuntien omistamalle yhtiölle on tapahtumassa?
Ja mistä osuvaa täsmäkoulutusta kuntien ylimmälle johdolle?
TEKSTI: Eeva-Liisa Hynynen KUVAT: AJ Savolainen

M

itä monimutkaisemmaksi kuntien toimintaympäristö käy, sitä parempaa
osumatarkkuutta edellytetään kuntien johdon
koulutukselta. Kuntajohtajilla ei ole aikaa
eikä rahaa koulutukseen, josta jää vain vähän villoja käteen.
Suomen Kuntajohtajat ry:n hallituksen jäsenet ovat seuranneet hämillään
Finnish Consulting Group Oy:n organisaatiouudistuksia. Yhtiön koulutustoimintoja on väännetty uuteen asentoon ja
johdon koulutuksen konkariasiantuntijat
ovat poistuneet yhtiön palveluksesta. Yhtiön pääomistaja on kuntien keskusjärjestö Kuntaliitto.
On ehditty puhua FCG:n menosta
pörssiin ja yhtiön on arvioitu korostavan
kansainvälisten konsulttitoimintojensa sekä insinööripainotteisten suunnittelupalveluidensa roolia. Kuntajohtajien toiveet
ovat kuuluneet entistä heikommin yhtiön
uuteen toimitaloon.
Suomen Kuntajohtajat ry:n hallituksen puheenjohtaja, Jyväskylän apulaiskaupunginjohtaja Arto Lepistö sekä hallituksen jäsenet Harjavallan kaupunginjohtaja
Jaana Karrimaa, Hausjärven kunnanjohtaja Päivi Terävä ja Sallan kunnanjohtaja Kari Väyrynen myöntävät nykytilanteen
herättävän huolta.
– Kuntajohdon ”sielunelämän” ja kuntien toimintaympäristön tuntemus on
karkaamassa kuntien omistaman yhtiön
ulkopuolelle, muotoilee Arto Lepistö.

Lepistö kollegoineen tietää, että avoimet kunnanjohtajan virat eivät synnytä
pitkiä ehdokasjonoja. Kuntajohtajan pitäisi olla paineensietokykyinen muutosagentti, joka vakuuttaa henkilöstönsä, päättäjät,
kuntalaiset ja myös median muutoksen
välttämättömyydestä ja suunnasta.
– Suurimmat haasteemme liittyvät
muutoksen kohtaamiseen ja sen johtamiseen. Tätä työtä ei tehdä markkinavetoisilla myyntipuheilla. Kunta-alalla painitaan
vakavien yhteiskunnallisten vastuiden parissa. Kuntajohtajat tarvitsevat parasta
mahdollista täsmäkoulutusta ja nyt sitä ei
ole saatavilla.
Koulutus takaisin Kuntaliittoon
Sallan Kari Väyrysen mukaan pienten ja
syrjäisten kuntien seurusteluyhteydet
ovat kaventuneet viimeisen vuoden aikana
FCG:n suuntaan.
– Aiemmin kuntien johdon koulutuksesta vastaavat asiantuntijat kiersivät
maakunnissa ja puhuimme samaa kieltä.
Tuskin tuntisin yhtiön uutta johtoa, jos
vastaan kävelisivät. Ainoa yhteydenotto,
jonka olen yhtiön johdolta saanut, on ollut kutsuvieraslippu jääkiekko-otteluun
160 kilometrin päähän Rovaniemelle.
Väyrynen haluaa, että koulutustoiminnot siirretään takaisin Kuntaliittoon, joka
perustaa uuden, kuntia aidosti palvelevan
oman organisaation.
– Kun FCG tähyää kansainvälisille
markkinoille ja panostaa suurten kuntien
koulutukseen, niin myydään yhtiö raakaan

Kunnallisopistosta
FCG:n aikaan
• Kunnallisliiton Kunnallisopisto ja Kaupunkiliiton
Kaupunkiopisto Kuntaliiton perustamisen
yhteydessä 1.1.1993
Kuntakoulutus Oy:ksi,
konsultointia varten
Efektia Oy
• Kuntakoulutus Oy ja
Efektia Oy fuusioitiin
Efeko Oy:ksi 1.1.2005,
yhtiö siirtyi 1.9.2005
osaksi Finnish Consulting Groupia, johon myös
Suunnittelukeskus Oy
ja pääasiassa Helsingin
yliopiston rahastojen
omistama kansainvälisiin
projekteihin keskittynyt
HCG Oy
• FCG Efeko Oy:nä toiminut organisaatio FCG
Oy:hyn 1.11.2009
• Kuntaliiton omistus yhtiöstä 59 prosenttia
• FCG:n hallituksen puheenjohtaja on Kuntaliiton toimitusjohtaja KariPekka Mäki-Lohiluoma
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Kuntien johtoa ei
palvele kovan rahan
liikkeenjohdon koulutus.

bisnesmaailmaan ja katsokoot, pärjäävätkö paremmin kuin Pöyry-yhtiöt. Näin yhteiskunnan piilotuki jää pois.
Markkinahenkinen suuruuden ekonomiaa suitsuttava koulutus ei auta Sallan tapaisia kuntia.
– Suomi on laaja maa, eivätkä kaikki
yli 340 kuntaa voi sijaita Helsingin naapurissa. Kuntien johdon kouluttajien tulisi tuntea myös se kuntamaailma, jossa palveluiden ääreen matkaa voi kertyä
toistasataa kilometriä.
Väyrynen sanoo, että valtio on käytännössä jo jättänyt alueen oman onnensa nojaan.
– Paitsi valtionavut sentään tulevat
vielä. Nyt kuntien omistama kouluttaja on tehnyt saman paljon lyhyemmässä
ajassa kuin valtio. Olemme kaukaisimpia
kuntia Helsingistä. Yhden henkilön lähetyskulut kurssille ovat korkeita kurssimaksujakin korkeammat. Niinpä olemme
tarttuneet Kuntaliiton Uuden sukupolven
organisaatio -hankkeeseen.
”Ei varaa ohareihin”
Päivi Terävä sanoo johdon koulutukseen liittyvien ongelmien olevan tuttuja
myös Hausjärvellä. Lähes 9 000 asukkaan
kunnalle koulutus on merkittävä talou-

dellinen kysymys. Sekä kuntajohtaja että toimialajohtajat toivoisivat koulutusta
muutoksen johtamiseen.
– Mutta on vaikeaa löytää pidempikestoisia koulutuspaketteja, joiden tuloksellisuudesta voisi olla varma.
Terävän mukaan ”ohareihin” ei ole
varaa.
– On kysymys suurehkoista summista
sekä koulutuksen varsinaisten kustannusten että käytetyn työajan kannalta. Kuntien johtoa ei palvele kovan rahan liikkeenjohdon koulutus. Ongelmat ovat paljolti erilaisia muun muassa kuntien dualistisen johtamisjärjestelmän vuoksi.
Terävä toivoo, että kuntien johdon
koulutus palaa arvoonsa FCG:llä ja että
Kuntaliiton asiantuntijoiden kunta-alan
tuntemus hyödynnettäisiin yhtiössä jatkossa täysipainoisesti.
Myös Harjavallan kaupunginjohtaja
Jaana Karrimaa vahvistaa tunnistavansa

johdon koulutukseen liittyvät haasteet.
Paineita Harjavallassakin asettavat aika, raha ja epävarmuus koulutuksen laadusta.
– Täältä ei lähdetä kevein perustein Helsinkiin. Jos laadusta ei voi olla varma, koulutus jää väliin. Monessa asiassa kevyehkön koulutuksen korvaa kuitenkin internet. Ainakin itse haen tietoa verkosta aktiivisesti. Eri asia on sitten pitkäkestoinen
johdon koulutus.
Sallan kunnan tapaan Harjavallan
kaupunki on mukana Uuden sukupolven
organisaatio -hankkeessa.
– Työstämme itse tulevaisuuden organisaatiomme useamman vuoden mittaisessa hanketyöskentelyssä alan parhaiden asiantuntijoiden luotsaamana. Kun
työhön osallistuu kaupungin keskeinen
luottamushenkilö- ja viranhaltijajohto,
uudistamisen suuntaviivoihin sitoudutaan, Karrimaa kiteyttää. n

Kuntajohdon koulutus liikesalaisuus?
Polemiikki pyysi FCG Oy:n toimitusjohtajalta Paul Paukulta vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
Miten merkittävä rooli kunnille tarjottavalla koulutuksella on FCG:n
toiminnassa tänään? Onko kuntien
koulutustoiminta yhtiöllenne kasvava toimiala vai onko sen painoarvo
vähenemässä jatkossa?
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Ja edelleen: Miten arvioitte
yhtiönne tarjoaman kuntajohdon
koulutuksen laatua ja osumatarkkuutta? Entä kuntien toimintaympäristön tuntemustanne? Kuinka
vahva kunta-alan kokemus koulutuksesta vastaavillanne on? Miten
merkittävä osa liiketoimintaanne
on jatkossa kunta-alan palveluko-

konaisuus; sekä kuntien koulutus
että konsultointi?
Toimitusjohtaja Paukku ilmoitti,
ettei voi vastata kysymyksiin, koska ”vastaukseni olisivat liikesalaisuuksiemme avaamista”. FCG:n
henkilöstöjohtaja Eeva Kokki vahvistaa yhtiön johdon käynnistäneen yt-neuvottelut.

PUUMERKKI
kirjailija
Kaari Utrio

Pitäjästä kappeliksi ja takaisin

K

otipaikkani on 35 vuoden ajan ollut
Somerniemi, pikkuruinen pitäjä VarsinaisSuomen ja Lounais-Hämeen rajalla. Juuri
kun olimme tutustuneet paikkakuntaan,
se liittyi naapuriinsa, 10 000 asukkaan
Someroon. Somerniemen nimi jäi postinumeroon ja
seurakuntaan. Liitokselle irvisteltiin, vaikka se ymmärrettiin väistämättömäksi.
Somerniemi oli kauhuesimerkki kylien riitelystä. Pitäjään ei syntynyt varsinaista keskusta: kirkko seisoi
yhdessä kylässä, pappila toisessa, kunnantalo löytyi
kolmannesta ja kaupat, pankit ja neuvola neljännestä.
Terveyskeskus sijaitsi Somerolla.
Näin kunnalliskriisien aikana äimistellään, miten ihmeessä Suomen kokoisessa maassa voi olla sadoittain paikallishallinnon yksiköitä. Eihän täällä ole ihmisiäkään.
Vielä vähemmän, neljä miljoonaa, oli väkeä lapsuudessani, jolloin Suomessa oli viisisataa kuntaa. Ei sitä silloin kummasteltu. Kunnat, kauppalat ja kaupungit
syntyivät luonnollista tietä, tarpeeseen, joka joskus oli
taloudellinen, mutta useimmiten kirkollinen. Vähäinen
Somerniemi noudatti kaavaa: 1600-luvulla siitä muodostettiin emäseurakunnan Someron kappeli, joka sitten 1920-luvulla hurjistui omaksi kunnakseen kunnes
palasi takaisin vanhaan talliin.
Harvan asutuksen maassa jo hirmuiset matkat suosivat emäpitäjien kappeliseurakuntien itsenäistymistä.
Sitten irtautuivat entisten kappelien kappelit. Niin kes-

kiajan lopun sata kirkkopitäjää lisääntyi viidessä vuosisadassa viideksisadaksi.
Kappelien itsenäistymisen voi mieltää myös palkkapoliittisena toimenpiteenä. Parin vuosisadan takaiselle pappisköyhälistölle piti saada elinkelpoisia virkoja. Surkeimmat apupapit joutuivat elättämään perheen
muutamalla vuotuisella viljatynnyrillä. Koko säädyn arvokkuus vaarantui, kun rassukat myyskentelivät viinaa.
Pitäjien jako oli myös tulonjakoa säädyn sisällä.

Niin keskiajan lopun sata
kirkkopitäjää lisääntyi viidessä
vuosisadassa viideksisadaksi.
Toki myös väestö kasvoi, veronmaksajia tuli koko
ajan lisää. Maallisen kuntahallinnon synty ei lopettanut jakautumista, kun se kerran oli hyväksi havaittu: joka tehdaskylä ja tienristi halusi omaksi kunnaksi. Niitä
oksia nyt karsitaan, kun enää ei tarvitse lähteä naapurikuntaan soutaen tai hevoskyydillä. Pian päästään takaisin keskiaikaan.
Mitä tapahtui Somerniemellä liitoksen jälkeen? Riitaiset kylät lopettivat sanaharkan, kotiseutuhenki nousi kuin tulvavesi, perustettiin musiikkiteatteri ja kesätori. Unissaankaan ei somerniemeläinen sanoisi
olevansa somerolainen.
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Kuntaministeri Tapani Tölli kuntataloudesta:

Veropohjaa laajennettava
Kuntatalous on oletettua heikommassa tilassa. Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli (kesk.) toivoo kuntien pureutuvan keinoihin,
joilla menokasvu taitetaan alle neljän prosentin. Ministeri haluaa
kohentaa kuntataloutta muun muassa osuudella pääomatuloverosta.
TEKSTI: Eeva-Liisa Hynynen KUVAT: iStockphoto, Lehtikuva Oy/Valtioneuvoston kanslia

V

aikka vuoden 2009 kuntien tilinpäätökset kertovat
kuntatalouden olevan 5,7 miljardia euroa ylijäämäinen, ministeri Tapani Tölli on ehtinyt vahvistaa
kuntatalouden alijäämäiseksi. Tämä johtuu 1998
muuttuneista kirjanpidon poistokäytännöistä.
Töllin mukaan peruspalvelubudjetin tunnusluvut ovat viestineet kuntien tulorahoituspohjan notkahtamisesta ja kuntien nopeasta velkaantumisesta. Silti ministeri painottaa, että kunnilla ei
ole syytä paniikkijarrutuksiin: talouden tasapainottamistoimien
suunta on oikea. Toimia on vain jatkettava.
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– Kunnissa onnistuttiin vuonna 2009 puolittamaan toimintamenojen kasvu, ja tästä annan kuntapäättäjille täyden tunnustuksen.
Tölli arvioi, että hallituksen kehysriihessään sopima tukipaketti on ollut kunnille erinomainen apu yli taantuman.
– Tässä paketissa Kela-maksun poisto sekä kiinteistöveron
ala- ja ylärajojen nostot ovat pysyviä muutoksia. Yhteisöveron
kunnille menevän jako-osuuden korotus kymmenellä prosenttiyksiköllä on voimassa vielä ensi vuoden.
Tölli tähdentää, että kuntien pitää onnistua nyt painamaan
menokasvu pysyvästi alle neljän prosenttiyksikön.

”

Vahingollisinta kunnille olisi
hallituskausittain poukkoileva
kuntapolitiikka.

– On tehtävä määrätietoista työtä palvelutuotannon uudistamiseksi. Erityisesti odotan toimenpiteitä suurimmilta kaupungeilta, jotka näyttävät suunnan kuntataloudelle.
Ministeri muistuttaa, että yksi prosenttiyksikkö kuntien menopuolella tarkoittaa noin 350 miljoonaa euroa.
– Vastaavasti yksi prosenttiyksikkö kuntien verotuloissa on
vain noin 175 miljoonaa euroa. Mikäli menokasvu ryöstäytyy tulokasvua suuremmaksi, mikään lisäraha ei riitä.
Puitelain jälkeiset linjaukset edessä
Ministeri Tölli ennakoi, että huhtikuun 2011 eduskuntavaaleissa
ja sen jälkeisissä hallitusneuvotteluissa kuntapolitiikka on yksi
keskeisistä kysymyksistä.
– Isoja kysymyksiä ovat, kuinka Paras-hanketta jatketaan puitelain päätyttyä: annetaanko valtioneuvostolle toimivalta kuntien
pakkoliitoksiin ja kuinka kuntien rahoitusjärjestelmää uudistetaan? Tässä puolueiden välillä on suuria eroja. Tiedän myös, että peruspalveluministeriöllä on omia suunnitelmia kuntien varalle.
Tölli liputtaa Paras-hankkeen nykyisten linjausten puolesta.
– Vahingollisinta kunnille olisi hallituskausittain poukkoileva
kuntapolitiikka. Kunnat tarvitsevat työrauhan.
Ministeri painottaa, että valtion tulee pidättäytyä uusista velvoitteista kunnille.
– Enkä näkisi huonona, että jo olemassa oleviakin velvoitteita tarkasteltaisiin kriittisesti. Se edellyttää tulevalta hallitukselta
poliittista rohkeutta. En tarkoita nyt hyvinvointipalvelujen alas-

ajoa vaan sitä, että kuntia ei pidä jättää
yksin ratkomaan ongelmia.
Tölli esittää kuntien verotulopohjan
laajentamista muun muassa jäteverolla
tai osuudella pääomatuloverosta. Hän
katsoo, että jo periaatteessa kunnan jokaisen asukkaan tulisi osallistua kotikuntansa palveluiden rahoittamiseen.
– Myös heidän, jotka saavat tulonsa
pääomatuloina.
Ministeri pahoittelee, että keskustelu kuntataloudesta näyttää kiertyvän
huutokaupaksi kuntien lukumäärästä.
– Vaikka 200 pienintä kuntaa asukkaineen häviäisi kuntakartalta, se on vasta noin 13 prosenttia kuntatalouden kokonaismenoista. Ei ole tarkoituksenmukaista keskittyä vain tähän kuntajoukkoon, kun valtaosa menoista syntyy
kahdessakymmenessä suurimmassa kunnassa.
lakeja kuntien tueksi
Syksyn kuluessa eduskunnalle on tulossa uusia lakiesityksiä, jotka tukevat kuntien uudistamistyötä.
– Olen antamassa puitelain muuttamiseksi lakiesityksen,
jossa kunnat velvoitetaan perusterveydenhuollossa väestöpohjaltaan riittävän laajaan yhteistoiminta-alueeseen vuoden 2013
alusta, sekä sosiaalihuollon palvelut päivähoitoa lukuun ottamatta eheytetään yhteistoiminta-alueilla vuoden 2015 alusta, Tölli
selvittää.
Valmisteilla on myös kauan odotettu laki julkisen hallinnon
tietojärjestelmien yhteensovittamiseksi. Lisäksi on annettu lakiesitys puitelaissa mainittujen kaupunkiseutujen selvityshenkilömenettelystä maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelua
varten. Helsingin seudun metropolihallintoa koskeva selonteko
tulee marraskuussa eduskunnan käsittelyyn. Myös kuntien ”perustuslaki” eli kuntalaki uudistuu. n

Henkilöstömenot talousjohtajien säästölistan kärjessä
Mistä kunnat säästivät vuonna 2009? Millaisin keinoin taloutta on tasapainotettu? Tätä Kaks kysyi kuntien talousjohtajilta. Vastaukset viestivät kuntien kohdentavan säästönsä
suurimpiin menoeriin: henkilöstömenoihin, hankintoihin ja investointeihin, hoitotyöhön sekä opetuspuolelle.
Henkilöstösäästöihin on turvautunut 58 prosenttia vastanneista. Kuvaavaa on, että kuntien menoista yli puolet on henkilöstömenoja. Kyseeseen ovat tulleet vapaaehtoiset henkilöstösäästöt kuten lomarahojen vaihto vapaaksi, mutta myös
sijaisten ja määräaikaisen henkilöstön karsiminen.
Hankinnoista ja investoinneista kertoo säästäneensä 29
prosenttia vastanneista kunnista, kiinteistöistä 15 prosent-

tia. Talouden tasapainottamisohjelmiin turvautui 29 prosenttia vastanneista.
Tuloja kunnan kassaan on kerätty erityisesti kiinteistöveroja ja vesimaksuja korottamalla.
Vuosien 2011–2013 säästösuunnitelmia kysyttäessä
talousjohtajat haluaisivat oikaista kunnan perustoiminnan
rakenteita. Säästölistalta löytyy vapautuvien virkojen täyttämättä jättämisiä, henkilöstön käytön järkiperäistämistä, palveluiden keskittämistä harvempiin toimipisteisiin, laitoshoidon vähentämistä ja avohoidon lisäämistä. Ehdolla on myös
investointien karsinta ja omaisuuden myynti.
Lue lisää: www.kaks.fi
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Kallein
kansantauti

haastaa kunnat kovimman mukaan
Muistisairaiden hoidon vuosikustannukset ovat 2,5 miljardia euroa.
Jos kunnat eivät tartu ennaltaehkäisyyn, lasku kasvaa.
Kyseessä on kallein kansantauti.
TEKSTI: Anna-Mari Tyyrilä KUVAT: Pentti Potkonen

K

eskuudessamme elää 130 000 muistisairasta.
Tilanne kunnissa on kirjava, kertoo tuore Muistibarometri. Kunnissa on laadittu strategioita.
Muistipoliklinikat ja -hoitajat ovat yleistyneet.
Mutta ongelmat alkavat sen jälkeen.
– Kuntoutussuunnitelmia tehdään vähän, seuranta ja tuki on puutteellista. Kunnissa on selvästi asenneongelmaa ja
uskonpuutetta. Muistisairaiden ei uskota hyötyvän kuntoutuksesta, pahoittelee kehittämisjohtaja Sirpa Granö Muistiliitosta.

Granö huomauttaa, että kaikki mitä voidaan tehdä ennen
laitoshoitoa, on kannattavaa kunnille.
– Esimerkiksi Etelä-Karjalassa laskettiin, että jos pitkäaikaishoidon kustannus on 100 euroa päivässä, ja sadan ihmisen laitokseen siirtymistä voitaisiin viivästyttää vuodella sijoittamalla avohoitoon 50 euroa vuorokaudessa, kertyisi
säästöä 1,83 miljoonaa euroa vuodessa.
Granö harmittelee, että sairastuneet ja heidän omaisensa
jäävät yksin, jos kunnassa ei ole saatavilla ryhmämuotoista
ensitietoa tai sopeutumisvalmennusta.
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Muistisairaat
keskuudessamme
• Muistisairaita noin 130 000
• 85 000 vähintään keskivaikeassa
vaiheessa
• 2020 muistisairaita noin 250 000
• Vuosittain yli 13 000 uutta diagnoosia
• Sairastuneista 40 000 asuu yksin
• Sairauden kustannukset
noin 170 000–200 000 euroa/
potilas
• Lisää tietoa: muistiliitto.fi

Liperin vanhainkoti Iltarusko huolehtii muistisairaista, kun kotona asuminen ei enää suju.

”

– Onneksi osa sairastuneista ja omaisista löytää tiensä muistiyhdistysten toimintaan.

Kaikki mitä voidaan
tehdä ennen
laitoshoitoa,
on kannattavaa.
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Sirpa Granö

Omaisille yksi osoite
Sairauden alkuvaiheessa sairastuneen
omat voimavarat olisi saatava käyttöön,
että omahoito käynnistyisi. Sairastuneen perheellä pitäisi olla myös yksi selkeä osoite, josta saisi neuvoja. Esimerkiksi puhelinnumero.
– Kun sairaus etenee ja apua tarvitaan,
kaikki keinot kehiin! Koti- ja lyhytaikaishoitoa on lisätty, mutta omaishoitajat tarvitsevat joustavia palveluja. Ateriapalvelu tai tarkistuskäynti ei ihan riitä, Granö sanoo.
Hän painottaa, että perheiden tarpeita
vastaava tuki ei ole kunnille kalliimpaa.
Kuntien kannattaisi järjestää päivätoimintaa ja omaishoitajille kotilomittajia.

– Muistibarometri kertoo myös, että
omaishoidon tuen saatavuus on vähentynyt. Jos kelkkaa ei käännetä, ei hyvältä
näytä. Puolessa barometriin vastanneista kunnista tai yhteistoiminta-alueista ei
koota lainkaan asiakaspalautetta. Granön
mielestä palaute on perusasia, jos halutaan puhua asiakaslähtöisyydestä.
Muistisairaista huolehtiminen ei ole
vain sosiaali- ja terveyspuolen murhe,
oman osansa siitä pitäisi kantaa myös
kuntien kulttuuri- ja liikuntatoimien sekä kolmannen sektorin.
Muistisairaiden määrä kasvaa vauhdilla. Samaan aikaan poistuu sosiaali- ja terveydenhuollosta valtava määrä tekijöitä.
Tehyn selvityksen mukaan lähihoitajista
on jäämässä eläkkeelle 40 prosenttia vuoteen 2023 mennessä.
oikeusturvassa puutteita
Muistiliitto on huolissaan muistisairaiden oikeusturvasta. Kun muisti heikkenee, toteutuvatko yksilön oikeudet? OTT
Anna Mäki-Petäjä-Leinonen tutki väi-

Liperi on Leena Laanisen vetovastuulla kehittänyt muistihoitajan palveluja.
Vastaanotolle on jono.

töskirjassaan dementoituvan henkilön
oikeudellista asemaa. Hän ehdotti useita
muutoksia muistisairaiden aseman parantamiseksi.
– Yksi ehdotuksistani oli, että vielä terveenä ollessa olisi mahdollista hakea ennakkoon edunvalvojan määräämistä. Tämä on toteutunut niin, että vuonna 2007
säädettiin laki edunvalvontavaltuutuksesta. Valtuutus tulee voimaan maistraatin
vahvistamisella ja vain siinä tapauksessa, ettei valtuuttaja kykene huolehtimaan
asioistaan itsenäisesti.
Sosiaali- ja terveysministeriössä on
parhaillaan vireillä kaksi keskeisesti vanhuksia ja muistisairaita koskevaa lainsäädäntöhanketta: laki vanhusten palveluista
ja laki itsemääräämisoikeuden rajoituksista sosiaali- ja terveydenhuollossa.
– Jälkimmäisellä korjataan selkeä lainsäädännön puute luomalla raamit esimerkiksi muistisairaiden palveluissa käytettävälle pakolle ja suojatoimenpiteille.
Oikeusturva on edelleen puutteellinen.
Mäki-Petäjä-Leinonen on nostanut yhdessä Henna Nikumaan kanssa epäkohtia
esille tänä vuonna ilmestyneessä THL:n
raportissa ”Pääseekö asiakas oikeuksiinsa?”. Muistisairaat eivät ole yhdenvertaisessa asemassa muihin sairaus- ja vammaryhmiin nähden käsiteltäessä sosiaaliturvaa.
– Tämä konkretisoituu kuntoutuspalveluissa ja vammaispalvelulain nojalla
myönnettävissä palveluissa.
Palvelujen yhdenvertainen saatavuus
on varmistettava seuraamalla sosiaaliturvan päätöksentekoa. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö tarvitsee myös
koulutusta muistisairauksien erityishaasteista.

– Lisäksi vammaispalvelulain uudistuksissa ja valmisteilla olevassa vanhuspalvelulaissa muistisairaat on otettava
huomioon merkittävänä erityisryhmänä,
tutkija tähdentää.
lakiin ilmoitusvelvollisuus
Mäki-Petäjä-Leinosen mukaan tarpeen
ovat myös valtakunnalliset ohjeet kotihoidossa olevan turvallisuuden huolehtimisesta.
– Ammattihenkilöstö kokee, että vastuuta ei ole määritelty. Muutosta kaipaa
myös avun tarpeessa olevan muistisairaan
tilanteeseen puuttuminen, jos sairastunut
kieltäytyy avusta.
Tarvetta on selkeisiin ohjeisiin siitä, miten toimitaan ja mihin on otettava
yhteyttä, kun muistisairaan oikeusturva
vaarantuu.
– Pahimmillaan itsemääräämisoikeuden liiallinen kunnioittaminen voi johtaa
sairastuneen jäämiseen kotiinsa heitteille.
Mäki-Petäjä-Leinosen mukaan muistisairaan kaltoinkohtelu on yleistä.
– Yleisimmin kyse on taloudellisesta
hyväksikäytöstä, mutta myös fyysistä ja
psyykkistä kaltoinkohtelua tapahtuu.
Tutkija esittääkin, että ammattihenkilöstöllä tulisi olla lakiin perustuva velvollisuus ilmoittaa huomaamastaan kaltoinkohtelusta. Ilmoitusvelvollisuus koskisi
niin ammattihenkilön kuin omaisen aiheuttamaa huonoa kohtelua.
– Asiasta voitaisiin säätää esimerkiksi
vanhuspalvelulaissa.
Muistihoitajalle jono
Osa kunnista on ottanut muistisairaudet
vakavasti. Pohjois-Karjalassa tietä on viitoittanut Liperi.

– Vuonna 2001 aloimme suunnitella vanhusneuvolaa. Silloinen lääninhallitus ohjeisti, että kuntiin tulisi nimetä
muistihoitajat. Pohjois-Karjalan dementiayhdistys järjesti samana vuonna asiantuntijakoulutusta. Näin saimme Liperiin
muistihoitajan, vanhuspalvelujen johtaja
Leena Laaninen taustoittaa.
Ensimmäinen muistihoitaja loi toimenkuvan. Toimintalinja on vakiintunut
vuosien aikana.
– Vuoden 2005 taitteessa aloimme ostaa geriatripalveluja. Nykyisin geriatri käy
2–3 kertaa kuukaudessa pitämässä vastaanottoa. Ostamme hänen palvelujaan
myös kotisairaanhoidon asiakkaille.
Muistihoitajan vastaanotolle tulee
asiakkaita pääsääntöisesti kahta kautta:
lääkärin ohjauksesta ja omatoimisesti.
– Asiakkaita on paljon, ja he ovat valveutuneita ottamaan itse yhteyttä, Laaninen kertoo.
Nykyiset resurssit eivät tulevaisuudessa riitä. Muistihoitajalle on noin kahden
viikon jono ja geriatrille 1–2 kuukauden.
– Suunnitteilla ei ole toisen muistihoitajan palkkaamista. Taloustilanne on
huono. Jatkossa on mietittävä työn sisältöjä; muistihoitajan tehtävien liittämistä
osaksi muiden töitä, Laaninen miettii. n

Ainoa alallaan
Oikeustieteen tohtori Anna Mäki-Petäjä-Leinonen
(s. 1972) väitteli vuonna 2003 Helsingin yliopistossa aiheenaan Dementoituvan henkilön oikeudellinen asema. Väitöskirjassaan hän tarkasteli
niitä keskeisiä oikeussääntöjä, jotka vaikuttavat
dementoituvan ihmisen oikeudelliseen asemaan
ja oikeusturvaan. Hän on ainoa muistiasioista
väitellyt oikeustieteilijä Suomessa. Väitöstyötä tuki Kaks.
Mäki-Petäjä-Leinonen työskenteli väitöstä seuraavana vuonna Helsingin yliopiston yksityisoikeuden laitoksella tutkijana, kun Kaks myönsi hänelle 13 500 euron suuruisen tunnustuspalkinnon.
Vuosina 2004–2009 Mäki-Petäjä-Leinonen
työskenteli Muistiliiton edunvalvonta-asiamiehenä
ja tutkijana. Tämän vuoden alusta hän on toiminut vanhusoikeuden tutkijana Helsingin yliopistossa oikeustieteellisessä tiedekunnassa.
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1. Eduskunnan oikeusasiamies on puuttunut päiväkotien
liian suuriin ryhmiin. Mikä ratkaisuksi?
2. Pitäisikö lasten kotihoitoa lisätä korottamalla Kelan hoitorahan
tasoa ja nostamalla hoitorahan ikärajaa kolmesta vuodesta ylöspäin?
3. Pitäisikö päivähoito siirtää sosiaalitoimesta opetustoimen piiriin?
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Raija Vahasalo
kansanedustaja (kok.),
Kirkkonummi

Simo Pokki
päivähoidon asiantuntija, konsultti,
Vantaa

1. Päivähoidossa ei ole varsinaisia
ryhmäkokoja, vaan on määritelty kasvatushenkilöstön ja lasten välinen lukumääräsuhde. Sitä tulee noudattaa koko ajan. Tarkkoja tietoja
ryhmien suuruudesta ei ole kerätty, joten ensin olisi tärkeää
saada selvitys siitä. Sen pitää
ratkaista, mitä lainsäädännölle
tulee tehdä.
2. Suomessa on vahvasti panostettu moneen päivähoitomuotoon,
joiden pitäisi olla taloudellisesti samanarvoisessa asemassa vanhemmille. Lainsäädännössä tasavertaisuus ei toteudu. Siksi olisi hyvä
korottaa kotihoidontuen tasoa. Kunnat ovat nostaneet tasoa vapaaehtoisilla kuntalisäpäätöksillään. Tästä
johtuen perheet ovat eriarvoisessa
asemassa eri kunnissa.
3. Päivähoidon hallinto on suurimmassa osassa kuntia siirretty opetustoimen puolelle. Valtakunnankin
tasolla päivähoidon hallinto pitää
mahdollisimman nopeasti siirtää sosiaali- ja terveysministeriöstä opetusja kulttuuriministeriöön. Hallinnollinen
siirto vauhdittaa tuiki tärkeää päivähoitolain kokonaisuudistusta.

1. Oikeusasiamiehen kanta ei nojaudu niihin mittareihin, joilla päivähoidon täyttöastetta kunnissa arvioidaan. Päivähoidon mitoituksissa ei
ole tällä hetkellä ongelmaa ottaen
huomioon nuo mittarit ja se, mitä
laki ja asetus asiasta lausuvat.
2. Yhteiskunnan tulisi kannustaa
malleihin, joilla voidaan joustavasti yhdistää lastenhoito ja
äitien työssäkäynti. Jokainen
äiti tarvitaan tulevaisuudessa työmarkkinoille melko varhain, eikä
ole mahdollista venyttää kotihoidon kokonaisuutta nykyisestä.
Tuen nostaminen sille tasolle, että se korvaisi palkan, ei ole mahdollista. Hyvä tavoite on, että lapset voidaan hoitaa kotona 1,5–2-vuotiaiksi.
3. Eduskunta on antanut kunnille vapauden arvioida, onko päivähoito painotuksiltaan sosiaalihuollollista vai
varhaiskasvatusta. Kunnissa suunta
opetustoimeen on ollut vahva. Ensi vuoden alusta yli puolet kunnista on yhdistänyt päivähoidon ja opetustoimen. Päivähoidon kannalta kysymys ei lyhyellä
tähtäimellä ole kovin merkittävä.

Kommentoi
aihetta
kaks.fi

EIPÄJOELTA
E.I. Tuskin

Verot verta tuo

Kuntalaki uusiksi,
nykyistä rukattu 21 kertaa
Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Töllin asettama asiantuntijatyöryhmä kartoittaa parhaillaan kuntalain uudistamisen tarpeita. Virkamiestyöryhmälle on annettu aikaa tammikuun 2011 loppuun asti. Varsinaisen suururakan saa
sen jälkeen pöydälleen parlamentaarinen komitea, joka
asetetaan vuoden vaihteessa.
Nykyinen kuntalaki on ollut voimassa vuodesta 1995.
Lakiin on tehty useita osittaisuudistuksia ja tarkistuksia.
Lakia on rukattu eri tavoin kaikkiaan 21 kertaa.
Parlamentaarinen komitea pääsee aikanaan linjaamaan kuntien johtamista ja siihen liittyvää päätöksentekojärjestelmää, samoin kuntien roolia palvelutuotannossa.
Kunnat ovat yhtiöittäneet toimintaansa ja palveluja tuotetaan yhä enemmän yksityisten palvelujentarjoajien toimesta. EU-kilpailuoikeus asettaa vaatimuksia kuntien toiminnalle. Voimassa oleva kuntalaki ei tunnista enää kaikin
osin kuntien muuttunutta toimintaympäristöä. Myös kuntatalouden sisäisen ohjauksen tarve sekä kuntien mahdollisuudet ohjata kuntayhtymien menoja ovat korostuneet
kuntien yhteistoimintajärjestelyjen myötä.
Virkamiestyöryhmän työtä raamittavat kunta- ja palvelurakenneuudistuksen linjaukset. Kuntien määrään työryhmä ei ota kantaa. Uusi kuntalaki tulee voimaan vuonna
2017.
Työryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Päivi Laajala valtiovarainministeriöstä. Jäseninä ovat johtaja Kirsi
Kangaspunta opetus- ja kulttuuriministeriöstä, johtaja Eija
Koivuranta sosiaali- ja terveysministeriöstä, lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala oikeusministeriöstä, rakennusneuvos Matti Vatilo ympäristöministeriöstä, hallitusneuvos
AuIi Valli-Lintu sekä finanssineuvos Rainer Alanen valtiovarainministeriöstä ja Kuntaliittoa edustavat lakiasiain
johtaja Arto Sulonen sekä johtava lakimies Kari Prättälä.
Sihteereinä toimivat valtiovarainministeriön ylitarkastajat
Anu Hernesmaa ja Markku Mölläri.

– Miten kävi syksyn veropäätösten kanssa Eipäjoella? Oliko pakko korottaa veroprosenttia?
– Eipä ollut pakko korottaa.
– No varmaan olivat kuntalaiset tyytyväisiä, kun verotus säilyi entisellään. Eikä ollut varaa alentaakaan… noin leikkimielellä kysyttynä?
– Oli varaa alentaa. Eikä ollut pakko korottaa. Korottivat hyvinkin mielellään.
– Mitä hullua?
– Viisaudeksi sitä täälläpäin sanotaan. Mielellään kai sitä itselleen
antaa.
– Mutta kun verottaja vie kaiken.
– Verottaja olen minä. Sinä voit sanoa saman, ja jokainen muu. Se
minkä maksaa yksityiselle, menee jollekin toiselle. Yritykset toimivat
asiakkaiden, siis toisten, rahoilla. Se minkä maksaa veroina, ei mene
toisille vaan itsellemme.
– Kuulostaa siltä, että verotusta pitäisi korottaa ja että mitä enemmän veroja, sen parempi?
– Ei kuulosta. Järkevä talous lähtee kohtuuden pohjalta, ei voiton
maksimoinnin.
– Mutta eikö työn verotus ole kohtuutonta?
– Voi ollakin, kohtuuttoman alhaista siis. Ihminen tekee työtä puolet elinajastaan. 40 vuotta on työelämää, muita elämänvaiheita saman
verran. Eli puolet voisi laittaa verotukseen, ja se kaikki menisi vielä itselle. Velan puolella siis ollaan koko ajan, ja joskus velkaa täytyy hoitaakin, vaikkei se niin mukavaa olisi.
– Saavatko kuntalaiset lisää palveluja veronkorotuksen vastikkeeksi?
– Eivät oikeastaan. Tehokkuutta kyllä koetetaan parantaa, ja kunnassa tehokkuus tarkoittaa oikeudenmukaisuutta. Jos yhteiskunnassa
sovitaan, että jotkut asiat ovat yhteisiä ja kuuluvat kaikille, niin täytyyhän ne myös toteuttaa sillä tavalla. Ja verotus on pitkän päälle toimivin tapa toteuttaa asiat oikeudenmukaisesti. Vauraus ei sillä lisäänny,
että siirretään rahaa taskusta toiseen, sanottiin ennen, ja sen vuoksi
veronalennukset eivät sinänsä tuota yhtään mitään.
– Tästä ei taida sitten mitään veroparatiisia tullakaan?
– Eipä taida. Aina nämä ihmisten hommat sen verran vajavaisia
ovat. Jos paratiisi tosiaan tehdään ja hoidetaan veroilla, niin kyllä sellaisessa veroparatiisissa lienee aika korkeakin verotus.

Murehtivana veronmaksajana
kunnansihteeri Tuskin
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Lue lisää www.kaks.fi osiosta

Puheena!

”Perustulomalli

torjuisi syrjäytymistä”

Suomessa hyvinvointia on pyritty jo pidempään
rakentamaan aktiivisen työvoimapolitiikan avulla.
Sosiaalipolitiikan yliopistolehtori Anita Mattilan
mielestä apua tulisi hakea erilaisista perustulomalleista, joilla on kiinteä kytkentä työmarkkinoihin.
TEKSTI: Etunimi Sukunimi KUVA: Etunimi TEKSTI: Ari Rytsy KUVA: Raija Törrönen
Sukunimi

I

tä-Suomen yliopistossa työskentelevän Anita Mattilan yhdeksän vuotta sitten julkaistussa väitöskirjassa tarkastellaan suomalaisia kansalaistulo-, kansalaispalkka- ja
perustulomalleja sosiaaliturvan ja palkkatyön näkökulmasta. Liki kymmenen vuotta
sitten kansalaistuloasia oli näyttävästi esillä, mutta sittemmin julkinen keskustelu on
vaiennut. Yksi syy löytyy vallitsevasta työvoimapolitiikasta, joka korostaa työttömien
aktivointia ja heidän henkilökohtaisten valmiuksiensa kehittämistä.
– Nykyisessä toimintamallissa ei juurikaan huomioida sosiaaliturvan merkitystä. Yhtälö ei
toimi erityisesti siirtymätyömarkkinoita ajatellen. Talousnotkahduksen seurauksena aktiivitoimenpiteisiin ja siirtymätyömarkkinoille tulee koko ajan uusia asiakkaita, vaikka
entisetkään eivät ole työllistyneet, Mattila pohtii.
Sosiaaliturva ei pysy globalisaation perässä
Mattilan väitöksessään lanseeraamat uudet perustulomallit kuulostavat kokeilemisen arvoisilta. Ensimmäisessä riittäviä etuuksia tarjottaisiin matalapalkkaisille ja osa-aikaisille työntekijöille. Tarveharkintaisten etujen remontointi helpottaisi erityisesti pitkäaikaistyöttömien asemaa, sillä he joutuvat
turvautumaan toistuvasti useisiin määräaikaisiin tukimuotoihin.
Mattilan toisessa perustulomallissa riittävän korkea etuisuus tarjottaisiin lähes kaikille työikäisille. Epävakaissa työsuhteissa työskentelevät
työntekijät hyötyisivät etuisuuksista eniten. Molemmat etuudet laskisivat työtulojen kasvaessa. Vaikka perustulomalleja ei ole käytännössä
kokeiltu, Mattila uskoo perustulon tuovan sosiaaliturvaan tarvittavaa
notkeutta ja pitkäkestoisuutta sekä kannustavan työtulojen kasvattamiseen.
– Vähimmäisturvan nostaminen ei riitä, koska sosiaaliturvajärjestelmä ei vastaa riittävästi niihin haasteisiin, jotka kohdistuvat
ihmiseen hänen siirtyessään työstä työttömyyteen tai työvoiman
ulkopuolelta työvoimaan ja takaisin.
Tutkimusta järjestöjen työllisyystoiminnasta
Tällä hetkellä Mattila on tekemässä KAKSin rahoituksella tutkimusta järjestöjen työllisyystoiminnasta. Siirtymätyömarkkinoiden kantavaksi voimaksi muodostuneesta kolmannesta sektorista ja järjestöistä on
tullut pitkäaikaistyöttömille ehkäpä tärkein yksittäinen väylä kohti avoimia työmarkkinoita.
– Siirtymätyömarkkinoiden heikoin lenkki liittyy työllistettyjen saattamiseen avoimille työmarkkinoille. Tätä varten kaivataan asennemuutosta, lisää
yhteistyötä yritysten kanssa, resursseja työttömien tukemiseen yrityksissä ja
soveltuvia työtehtäviä, Mattila arvioi.
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Numerot mallillaan

Kuntatalous tiukalla, mutta 2009 tilinpäätöstietojen mukaan
joukko kuntia on pärjäillyt silti mallikkaasti.
(lähde:Tilastokeskus/Kuntaliitto)

4

2000-luvulla 4 kunnalla vuosikate
on riittänyt joka vuosi poistoihin.
Parhaaseen A-ryhmään kuuluvat Kerava,
Luumäki, Rauma ja Oulu.

80

Kaikkiaan 22 kunnalla omavaraisuusaste oli yli 80 %.
Kärjessä Valtimo 91 %, Luumäki 91 %,
Tuusniemi 90%, Harjavalta 89 %

95

0

Vuoden 2009 lopussa oli 7 kuntaa,
joilla on velkaa 0 euroa:
Harjavalta, Juuka, Kuortane, Luumäki,
Rautjärvi, Tuusniemi, Valtimo.

8 348
Eniten kertynyttä ylijäämää asukasta
kohden kirjasivat Kaskinen 8 348 e,
Eurajoki 4 296 e, Kannonkoski 3 941 e
ja Oulu 3 712 e

Ja sokerina pohjalla: 95 kunnalla vuosikate ei
kertaakaan negatiivinen 2000-luvulla!

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.

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

PALVELUJA VAI
BYROKRATIAA
– uusin kuntahistoria
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

