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Mitä kansa tahtoo?

V
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Tiesitkö?
• Kansalaiset nostavat kansanedustajan
ominaisuuksista tärkeimmäksi yhteydenpidon äänestäjiin myös vaalien
välillä. Näin arvioi yli puolet Kansalaismielipide ja kunnat -kyselyyn
vastanneista.
• Toiseksi tärkeimmäksi katsottiin hyvä
esiintymiskyky. Liki yhtä
tärkeänä pidetään ehdokkaan
kokemusta politiikasta. Kansalaisten viesti oli selkeä
julkkisehdokkaille: pelkästään mediasta tutut kasvot eivät riitä mandaattiin Arkadianmäellä.

aalien lähestyessä gallupit ovat kunniassaan.
Toki puolueiden kannatuskyselyjä alkaa olla jo niin
tuhkatiheään, että on ähkyn vaara.
Kannatusgallupeissa on tällä kertaa poikkeuksellinen haaste. Se on kannatuskertoimien laskeminen. Ja etenkin yhdelle puolueelle eli perussuomalaisille.
Puolueen kannatuksen muutos on ollut niin suuri ja nopea,
että epäilen, pysyvätkö kertoimien laskijat perässä.
Tässä vaiheessa niin ehdokkaita kuin mediaakin kiinnostaa, mitä kansa todella tahtoo. Sitä mekin kysyimme.
TNS-gallup teki toimeksiannostamme laajan kyselyn kansalaisille ja valtuutetuille viime vuoden lopupuolella.
Ensimmäinen johtopäätös on, että kunnallisiin palveluihin
ollaan edelleen tyytyväisiä. Tätä mieltä on yhdeksän kymmenestä.
Uutena piirteenä on etenkin valtuutettujen näkemys siitä,
että maakunnallinen palvelujen järjestäminen on toiseksi paras vaihtoehto verojen korottamisen jälkeen. Tämä kanta on
vahvistunut kahdessa vuodessa ja sitä mieltä on enemmistö
kaikkien puolueiden valtuutetuista.
Valtuutettujen piirissä on myös vahvaa ymmärrystä palvelujen valtakunnalliseen järjestämiseen. Jopa 63 prosenttia heistä olisi valmis sirtämään terveydenhuollon rahoituksen valtakunnalliseksi, esimerkiksi Kansaneläkelaitokselle.
Vastaavasti kuntaliitosinto on hiipunut. Se on tipahtanut
parissa vuodessa 48 prosentista 30 prosenttiin. Yhdenkään
puolueen kannattajien enemmistö ei ole innokas pistämämään hynttyitä yhteen naapurinsa kanssa.
Vähiten liitosintoa on Etelä-Suomessa ja eniten SuurHelsingin alueella. Siellä taas on ajauduttu entistä syvempiin juoksuhautoihin Helsingin ja Vantaan liitosselvityksen
kariuduttua.
Uusi hallitus ei voi edetä laput silmillä vain vanhoja liitosmantroja toitottaen. Pakkopullan syöttökään tuskin onnistuu.
Ja epäilen, onko haluakaan.
Vaaditaan nykyistä merkittävästi radikaalimpaa uudistusotetta ja kokonaisuuden ymmärrystä. Sitä näyttää löytyvän
kansalta ja valtuutetuilta. Entä valtakunnan poliitikoilta?
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Facebook, uutiskirje ja
Puheena-palsta

Kaks on avannut oman sivuston yhteisöpalvelu Facebookissa
(www.facebook.com) ja toivottaa kuntaväen sivustolleen tervetulleeksi.
Facebook tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden kuvallisen käyttäjäprofiilin
luomiseen sekä yhteydenpitoon ystävien kanssa. Facebookissa on mahdollista liittyä erilaisiin yhteisöihin ja saada tietoa tulevista tapahtumista.
Lisäksi Kaks kertoo toiminnastaan uutiskirjeellä, jonka voi tilata suoraan säätiön kotisivuilta: www.kaks.fi
Säätiön etusivulta löytyy myös Puheena-palsta, jolla julkaistaan
kunta-alan ajankohtaisia uutisia sekä Polemiikki-lehden Äläys, jossa
uutisoidaan lyhyesti tuoreimman lehden jutuista.

Johanna Kalliolle
10 000 euron tunnustus
Kaks myönsi nuoren kuntatutkijan tunnustuspalkinnon valtiotieteiden
tohtori Johanna Kalliolle Turun yliopistosta. Palkinto luovutettiin Suomi, Eurooppa ja maailma -seminaarissa.
Johanna Kallion viime vuonna Turun yliopistossa hyväksytyssä,
sosiaalipolitiikan alan väitöskirjassa Hyvinvointipalvelujärjestelmän
muutos ja suomalaisten mielipiteet 1996–2006 tarkasteltiin ihmisten
asennoitumista hyvinvointipalveluihin. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti siihen, kuinka ihmiset ovat asennoituneet yksityisen ja julkisen työnjakoon palveluissa.
Kansalaiset suhtautuivat kriittisesti tehtyihin muutoksiin palveluissa. He kritisoivat palvelujen siirtämistä markkinoille ja olivat huolissaan kunnallisten vanhuspalvelujen riittävyydestä. Kansalaiset kannattivat hyvinvointijärjestelmän uudelleenmuotoilun keinoista eniten
sellaisia vaihtoehtoja, jotka eivät merkittävästi muuttaisi nykyistä järjestelmää.
– Suomalaiset haluavat yhä pitää kiinni universaalista ja julkisesta hyvinvointipalvelujärjestelmästä, vaikka turvan hankinta yksityiseltä
sektorilta on lisääntynyt ja tuloerot kasvaneet, Kallio sanoo.
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EIPÄJOELTA
E.I. Tuskin

Lisää kuluja ja byrokratiaa!

Tasavallan presidentti palkitsi

Arjen turvaajia

Kunnallisalan kehittämissäätiön järjestämässä seminaarissa
palkittiin tänä vuonna kuntasektorin kannalta esimerkillisiä
sivistys-, kulttuuri- ja nuorisotyön osaajia. Ennätysmäärän
ehdotuksia saanut valitsijaraati myönsi 2 500 euron stipendin näyttelijä Vesa Kaikkoselle, joka on vienyt alueteatteria eriikäisten kajaanilaisten ja pohjoispohjanmaalaisten ulottuville.
Vastaava tunnustus annettiin myös projektivastaava Jouko
Lehtolaiselle mittavasta työstä Nilsiän sivistys- ja sosiaalitoimen hankkeiden parissa sekä raisiolaiselle koulukuraattori
Irmeli Lipposelle systemaattisesta oppilashuollon kehittämisestä. Tasavallan presidentti Tarja Halonen ojensi palkituille
kuvanveistäjä Matti Peltokankaan Arjen turvaaja -veistokset.

Kuntatalous osaksi kehystä
Kehysmenettely ei nykymuodossaan riitä turvaamaan hyvinvointivaltion rahoitusperustaa, lausuu Valtiontalouden tarkastusvirasto tammikuussa julkistamassaan erilliskertomuksessa.
Kunnat eivät todennäköisesti tule selviämään tehtävistään nykyisellä rahoituksella. Kehysmenettely tulisikin VTV:n
mukaan laajentaa kattamaan koko julkinen talous mukaan
lukien kuntatalous. Valtiontalouden kehykset kattavat nyt
vain noin kolmasosan julkisen talouden menoista.
Kuntatalouden kannalta olennaista olisi rajoittaa valtion
toimenpiteistä kunnille aiheutuvaa kustannusrasitusta. VTV:n
mukaan kuntatalouden tilanne on oletettua heikompi. Kuntien
poistoihin liittyvät käytännöt ovat kätkeneet alleen kuntatalouden alijäämäisen kehityksen.

– Onko uusia tuulia Eipäjoella?
– Eipä ihmeitä. Tai ehkä jotain. Onhan tässä ilmaantunut eräs semmoinen hyvin äänekäs ryhmä, joka sosiaalisessa mediassa vaatii kunnalle lisää kuluja ja byrokratiaa.
– Kuulostaa erikoiselta.
– Eipä siinä mitään erikoista ole. Sehän on valtavirta tässä kuntakeskustelussa nykyään.
– Kuinka?
– Heillä on aivan selkeitä käytännön ehdotuksia, ja
ehdotuksia tutkimalla olemme havainneet, että niiden avulla tosiaan saataisiin aikaan merkittäviä kulujen ja byrokratian lisäyksiä.
– Mitä asioita siellä sitten ehdotellaan?
– Ydinasia noissa vaatimuksissa on yksityistäminen. Ja
vaikka monet sitä vähättelevät ajatuksena, niin kyllä se vain
taitaa olla melkoinen taikasana aikamoisiin muutoksiin.
– Hyvä, että suhtaudut positiivisesti ja ennakkoluulottomasti.
– Sitä tässä tosiaan tarvitaan. Ajattele nyt, jos vaikka
kunnan koulutoimi annetaan jonkin yrityksen hoidettavaksi. Yritys luo siihen oman organisaationsa, siinä on työntekijät ja näiden esimiehet ja päällikkötaso ja kaikki asiaankuuluva. Tarvitaan sama määrä työntekijöitä ja syntyy
suunnilleen samat menot kuin ennenkin. Mutta kunta puolestaan nyt tarvitsee myös sangen mittavan organisaation,
koska tätä koko toimintaa täytyy koko ajan kilpailuttaa ja
myös valvoa. Ajattele mikä kasvu. Kun ennen oli yksi organisaatio, niin nyt saadaan saman asian tiimoille jo kaksi
päällekkäistä organisaatiota. Ei toki voida sanoa, että koululaitoksen pyörittämiseen saataisiin upotettua kaksinkertaista rahamäärää mutta merkittävää kasvua syntyy. Ei yksityistäminen tosiaankaan ole tyhjä sana.
– Mutta tuohan kuulostaa hienolta, jos saadaan kasvua
aikaan. Suosittelen samaa myös vaikkapa jätehuoltoon. Kun
jokainen asukas hankkii ja kilpailuttaa oman jätehuoltonsa
niin liikenne saadaan huimaan kasvuun. Ajattele nyt, pienelläkin kadulla pyörii joka päivä jonkin jätefirman auto ja
parhaana päivänä ne jo tönivät siinä toisiaan, kun kaksi eri
firman autoa tulee naapuritalojen pihoille samaan aikaan.
Eikö ole upeaa!
– Täällä Eipäjoella kehiteltiinkin oma ratkaisu tuohon
asiaan. Kunta hoitaa jätteiden keruun itse.

Muutoksen tuulia haisteli
kunnansihteeri Tuskin
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Budjettivalta poliitikoille
Politiikan tutkija, YTT Anne Luomala ja kansanedustaja,
YM Tuomo Puumala ovat julkaisseet kuntien ja eduskunnan budjettivaltaa käsittelevän Polemia-sarjan kirjan ”Budjetti – julkinen salaisuus vai salainen julkisuus?”
– Eduskunnan ja valtuuston pelivara on kaventunut ja
hallinto toimii tahtomattaankin poliittisesti. Keskeisistä
virkamiehistä on tullut ammattipoliitikkoja. Vaaleilla valitut
ovat häviämässä taistelun vallasta, kirjoittajat korostavat.
Luomalan ja Puumalan mielestä edustuksellinen politiikka
on teknistynyt ja luottamushenkilöiden rooliksi budjettikäsittelyssä jää usein vain hyväksyä tai hylätä virkamiesten esitys. Aloitteellisuuskaan ei välttämättä ole poliitikkojen käsissä.
Kirjoittajat harmittelevat julkisen budjettikeskustelun
vähäisyyttä ja sitä, että budjettikäsittely on jo pitkällä, kun
edustajat saavat luvut ensimmäistä kertaa silmiensä alle.
Tämä koskee niin eduskuntaa kuin kuntien valtuustoja.
Budjettivaltaa tutkineet kirjoittajat esittävät budjettiprosessien reipasta uudistamista. Uudistamisvastuun
tulee olla eduskunnalla ja valtuustoilla itsellään.
– Budjettikehysten määrittely ei saa olla pelkkä tekninen suoritus, jossa toteutetaan virkamiesten tahto. Poliittisten toimijoiden pitäisi astua areenalle jo silloin, Tuomo
Puumala sanoo.
– Valtuustoissa budjetin julkisia käsittelyvaiheita pitäisi
olla useammin. Budjetin poliittiseen käsittelyyn pitäisi
varata enemmän aikaa ja se täytyisi aloittaa nykyistä
aikaisemmin. Voisiko budjettia käsitellä esimerkiksi valtuuston julkisessa seminaarissa jo keväällä ja asettaa
esitys julkisesti nähtäville syksyllä kaavaesitysten tapaan,
Luomala kysyy.
Luomala on väitellyt tohtoriksi politiikan mahdollisuudesta valtuuston talousarviokokouksessa. Puumala on
tehnyt gradunsa eduskunnan budjettivallasta.
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Kuntalakityöryhmä
luovutti raporttinsa
Kuntalain uudistusta valmistellut virkamiestyöryhmä luovutti raporttinsa puheenjohtajan, valtiovarainministeriön kuntaosaston ylijohtajan Päivi Laajalan johdolla hallinto- ja kuntaministeri Tapani Töllille 4. helmikuuta Helsingin Säätytalolla.
Työryhmän mukaan kuntalain kokonaisuudistus on välttämätön kuntien toimintaympäristön muutoksen ja erilaistumiskehityksen takia. Keskeistä työryhmän mukaan on, millaisiin
kunta- ja palvelurakenteisiin kuntalakia luodaan sekä miten
kuntalailla ohjataan kunnan toimintaa ja talouden hoitoa.
– Kuntalain valmistelun pohjaksi tarvitaan tästä parlamentaarisen komitean strateginen näkemys, Päivi Laajala
kiteytti.
Työryhmän tehtävänä oli kartoittaa ne asiakokonaisuudet, joiden uudistamista myöhemmin asetettavan parlamentaarisen komitean tulisi työssään käsitellä.

Tulorahoitusvaje 9 miljardia
Vuoden 1997 jälkeen kuntasektorin vuosikate ei ole minään
vuonna riittänyt poistonalaisten investointien omahankintamenoihin. Näin on syntynyt tulorahoitusvajetta, jota kunnat
ovat rahoittaneet omaisuuden myynnillä ja ennen kaikkea
lainanotolla.
Tulorahoitusvajetta on syntynyt vuosien 1997–2010 aikana yhteensä yli 9 miljardia euroa. Samanaikaisesti kuntasektorin velka on kasvanut noin 8 miljardia euroa.
(Lähde: Kuntaliitto)

Taloussäännöksillä
kiire
Kuntalain kokonaisuudistusta valmistellut virkamiestyöryhmä kiirehtii taloussäännöksien uudistamista. Säännökset voisivat tulla voimaan
jo vuonna 2013. Työryhmä painottaa, että kuntatalouteen
on saatava oikeat ja vertailukelpoiset mittarit ja tunnusluvut.
Säännösten kiirehtiminen johtuu osittain kuntien poistokäytäntöihin liittyvistä ongelmista, joiden takia kuntatalouden
tulos näyttää paremmalta kuin se todellisuudessa onkaan.
Edelleen työryhmä painottaa kuntatalouden sisäisen
ohjauksen vahvistamisen tarvetta. Kuntien mahdollisuudet
ohjata erityisesti kuntayhtymien menoja korostuvat uusien
yhteistoimintajärjestelyjen takia.

Toisaalta-toisaalta

Verokatto, lainakatto
vai menokatto?
tataloutta? 		

a kun
1. Mitkä ovat parhaat keinot tasapainotta
Menokatto?
2. Tulisiko kunnille asettaa verokatto?
3. Entä lainakatto?

Teemu Lehtinen
toimitusjohtaja,
Veronmaksajain keskusliitto
1. Kuntien menokasvua pitää hillitä
nostamalla tuottavuutta yhdellä prosentilla per vuosi. Käytännössä se
tarkoittaa, että kunnissa pitää jatkossa pärjätä nykyisellä henkilöstömäärällä. Kuntataloudelle siis
tiukka menokehys eli menokatto, ja kuntien valtionosuudet sidottaisiin prosentin vuosittaiseen tuottavuuden nostoon.
2. Veronmaksajain keskusliitto ei lämpene verokatolle.
Jos asetetaan yksioikoinen verokatto, kaikki kunnat hilaavat
tuloveroprosenttinsa ylärajaan.
Emme myöskään vaadi kunnallisverojen yleistä alentamista.
Kannatamme vakaata ja maltillista kunnallisverotusta, jossa ei
tapahdu suuria heilahteluja.
3. Lainakatto olisi keinotekoinen ratkaisu. Jos kuntien menokehitys pidetään kurissa, lainakantakin pysyy
kohtuullisena. Eri kunnat kestävät
velkaantumista eri tavoin ja pitää
muistaa, että suhdanteet vaihtelevat. Lainakaton sijaan siis menokatto.

Komm
entoi
aihetta
kaks.fi

Heikki Laukkanen
kunnanjohtaja, Juva
1. Menokattoa on mahdotonta säätää
kuntakohtaisesti. Tasapainottamiskeinoina siis arkinen, yksikkökohtainen tuottavuustyö, enemmän
tekemistä – vähemmän julistusta. Kunnilla on paljon tekemistä
toimintavoissa, palvelurakenteissa sekä teknologian
hyödyntämisessä. Uusilla
normeilla ei saa luoda esteitä
tuottavuuskehitykselle. Mutta
koko kuntasektorin kustannuskehitystä on syytä hallita.
Siihen vaikuttaa palkkakehitys
ja pidättäytyminen uusista
tehtävistä.
2. Ei pidä, se olisi hankala
toteuttaa, mutta seuraavalle eduskuntakaudelle voisi
asettaa velvoitekaton. Ei
uusia velvoitteita kunnille ellei
rahoitusta ole varmistettu nykyisiin ja uusiin palveluihin ja ellei
valtio vastaa osuudestaan.
3. Normaalisti lainan antajien
tulisi korolla reagoida kuntariskiin eli siihen, jos kunta ottaa
liikaa lainaa. Riittää, kun tällainen tekijä on yksi kriisikuntakriteeri. Lainakaton ongelma olisi
siinä, miten käsiteltäisiin kuntakonserneja ja miten arvioitaisiin eri kehitysvaiheessa olevien kuntien taloutta.
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Helsingin piispa Irja Askola:

Päättäjä ei halua
olla ”paha”
Ei pidä kuvitella, että Helsingin piispa Irja Askola on kirkon
harmiton täti-ihminen, vaikka hän puhuu asiansa hiljaisin
äänenpainoin. Piispa perää eduskuntavaalien alla avointa ja
rehellistä keskustelua yhteiskunnan eriarvoistumisesta,
joka on johtanut jopa periytyvään köyhyyteen.
TEKSTI: Eeva-Liisa Hynynen KUVAT: Valtteri Kantanen KUVANKÄSITTELY: MCI Press

O

n leikkauslistojen aatonaatto. Huhtikuussa käydään eduskuntavaalit ja sen jälkeen ryhdytään
muodostamaan maalle uutta hallitusta. Viimeistään toukokuussa todennäköisesti puhutaan ääneen julkisen talouden leikkauskohteista.
Nimittäin: valtiontalouden tarkastusviraston tammikuussa
julkistaman raportin mukaan kuntien miljardien eurojen rahoitusvaje ja painava velkalasti voivat jopa vaarantaa hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjan.
Jos vaaliehdokkaat vielä toistaiseksi välttelevät paljastamasta
korttejaan, Helsingin piispalla Irja Askolalla on tarjota eettiset
laatukriteerit aikanaan käynnistyvälle säästökeskustelulle.
– Ajattelen, että yhteiskunnallamme on kolme keskeistä laatumittaria, joiden valossa voimme arvioida päätöksentekojärjestelmän
suoriutumista eettisistä vastuistaan. Ensinnäkin päätöksenteon
avoimuus, toiseksi heikoimpien kohtelu ja kolmanneksi kyky kuulla ja ottaa todesta kansalaisten arkikokemukset, piispa summaa.
Hyvästit pienen piirin päätännälle
Irja Askola muistuttaa, että nämä laatukriteerit koskevat yhtä
lailla valtion, kuntien kuin kirkon päätöksentekoa.
– Myös kirkko on taloudellisten sopeuttamistoimien edessä.
Ja kun näin on, meidän on pidettävä huolta siitä, että eri tahoilla tehdyt vaikeat päätökset eivät kohdennu toistuen heikompi8
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osaisiin. Me emme suoriudu tästä urakasta ihmisiksi, jos päättäjät vetäytyvät pienessä piirissä kaltaistensa kanssa kirjoittamaan
leikkauslistoja, joissa ei tunnisteta jo nyt ahtaalla olevien kansalaisten arkea.
Irja Askola uskoo, että kansalaisten muistissa on vielä
1990-luvun laman ratkaisumallit. Monet maksavat tuon laman
laskuja vielä tänäänkin.
Vaikka elämme Pisa-menestyjien valtakunnassa, tutkijat puhuvat periytyvästä köyhyydestä ja syrjäytymisestä. Askola muistuttaa, että viimeisen 15 vuoden aikana kaikista OECD-maista
juuri Suomessa kansalaisten tuloerot ovat kasvaneet voimakkaimmin. Ja sama kehityssuunta koskee kansalaisten välisiä terveyseroja.
– Me liputamme pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan
puolesta, mutta se ei säily ilman tekoja ja oikeita arvovalintoja.
En usko, että kukaan päättäjä haluaa olla tahallaan ”paha”, enkä usko, että kukaan haluaisi tietoisesti lisätä kansalaisten välistä eriarvoistumista. Silti yhteiskunnan rakenteissa ja rahoitusjärjestelmissä eri mekanismit saattavat ylläpitää ja edistää epätoivottua kehitystä.
Askola tähdentää, että laatukriteeri numero kaksi ”heikoimpien kohtelu” edellyttää päätöksentekijöiltä jatkuvaa hereillä oloa
ja arviointia siitä, keihin tehdyt päätökset kohdentuvat, ja mitä
niistä seuraa yksilön arjessa.

9

”

Yhteiskunnallamme on kolme keskeistä
laatumittaria: päätöksenteon avoimuus,
heikoimpien kohtelu ja kyky kuulla ja
ottaa todesta kansalaisten arkikokemukset.
Suljettuun päätöksentekokulttuuriin
sisältyy aina riskinsä.
– Ja tähän liittyykin kolmas laatuvaatimus. Osaammeko kuunnella niiden ihmisten arkikokemuksia, jotka ovat
kaikkein heikoimmilla? Kuulemmeko
ja uskommeko heidän kokemuksensa ja
sen, mikä on heille totta, jos sulkeudumme vain kaltaistemme seuraan?
Ratkaisut eivät näy
peruutuspeileistä
Jotta julkishallinnon päätöksenteossa säilyisi kuuntelukyky, Irja Askola rohkaisee
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päättäjiä hakeutumaan vuoropuheluun
erilaisten, eri elämänpiirissä toimivien
kansalaisten ja kansalaisryhmittymien
kanssa.
– Kun erilaiset kosketuspinnat kohtaavat, tilanteissa on aina mahdollisuus
muutokseen ja perusta jollekin uudelle.
Sen sijaan, että käyttäisimme energiamme peruutuspeiliin katsomiseen, olisi
tärkeää vapauttaa kaikki energia siihen
pohdintaan, millainen on yhteiskunta,
joka voi rakentua kestävien arvojen pohjalle silloinkin, kun edessä on saavutetuista eduista luopumista ja karsintaa.
Askola painottaa, että niukkuutta
jaettaessa kansakunnan yhteinen tulevaisuus voi löytyä vain avoimen vuoropuhelun tuloksena. Tässä avoimessa dialogissa kirkolla on Askolan mukaan paikkansa.
– Kirkon vahvuus on arjen luja asiantuntemus ja tuntuma yhteiskunnan katvealueisiin. Me toimimme myös siellä, missä ihmisen elämään liittyy paljon
häpeää ja syrjäytymisen kierrettä, murheellisia kohtaloita ja osattomuutta, joka
on tehnyt näistä ihmisistä lähes mykkiä
yhteiskunnan suuntaan.
Hän muistuttaa, että kirkon on toimittava ”sivustaan jätettyjen” äänitorvena.
– Olisi tärkeää saada näille kansalaisille välitetyksi se viesti, että ei ole heidän
vikansa ja syynsä, jos kovien kokemusten
ajamana he ovatkin liukuneet pois sosiaalisista tilanteista ja yhteisöistä, ja pois
myös yhteiskunnan resurssien ääreltä.
Ei ole oikein, että he joutuvat tuntemaan
häpeää tilanteestaan.
Piispa tähdentää, että kirkko on julkisista toimijoista harvinaisessa asemassa
myös siksi, että sen työntekijöille avautuvat yhä kotien ovet.
– Papit, diakoniatyöntekijät ja lapsityöntekijät näkevät perheiden sekä
yksin elävien arkea päivittäin. Kohtaamme ahdinkoa, puutetta ja murhetta, mutta myös arkea, jossa kaikki sujuu
hyvin. Kirkon työntekijöillä on hiljaista
tietoa kansalaisten arjesta. Toivottavasti
tällä tiedolla on kysyntää, kun keskustelemme hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta.

Irja Askola

Kaikille oikeus kasvurauhaan
Kirkko julkisti tammikuussa hallitusohjelmatavoitteensa, jotta
keskustelu vaalien alla fokusoituisi nimenomaan syvenevän köyhyyden ehkäisyyn.
Askola alleviivaa kirkon keskeisen vaatimuksen: seuraavan
hallituksen pitää ottaa köyhyyden nujertaminen ykköstavoitteeksi. On köyhien vuoro.
– Näin pienellä maalla ei ole moraalisesti eikä taloudellisestikaan varaa siihen, että kasvava joukko nuoria syrjäytyy. Nyt moni peruskoulunsa päättävä jää vaille minkäänlaista jatkopaikkaa.
Kirkko haluaa kääntää päättäjien katseen myös monin muin
tavoin koventuneeseen arkeen. Koulumaailma ja työelämä ovat
jatkuvien tuottavuusvaatimusten puristuksissa. On päästävä
nopeammin sisään oppilaitoksiin, ja nopeammin sieltä ulos.
Nopeammin työelämään ja nopeammin saatava aikaan tuloksia.
Riski on, että kiihtyvä suorittaminen ajaa nelikymppisiä ja
nuorempiakin ulos työelämästä. Kun eletään kvartaalissa, lepääminenkin on ”suoritettava” juostessa.
Askola haluaa kääntää kirkon ja yhteiskunnan katseen myös
yhteiskunnan vastuullisiin, joiden kalenterit on buukattu täyteen vuodeksi eteenpäin.
– Haluaisin, että meitä kaikkia koskisi yhä edelleen jonkinlainen kasvurauha. Että tuettaisiin kykyä viipyillä ja odottaa.
Askola kysyykin, että eikö tälle yhteiskunnalle riitä tavoitteeksi ”kohtuullisen hyvin”?
– Kaikkea ei tarvitse saavuttaa heti. Tätä ajattelua toivon
toteutettavan erityisesti lasten ja nuorten parissa. Jos aikuisuus
näyttää heistä sarjalta kiireisiä suorituksia ja vaatimuksia, jossa loppuun palaminen väreilee kaiken aikaa ilmassa, nuoret
eivät koe aikuisuutta houkuttelevana ja kutsuvana elämänvaiheena, josta kannattaisi uneksia ja johon olisi ihanaa kasvaa, piispa
kiteyttää.

•
•
•
•

•
•

synt.: 18.12.1952
kotipaikka: Helsinki
koulutus: teologian maisteri
keskeinen työura: Seurakuntaopisto,
Geneven Ekumeeninen keskus,
piispa Heikan erityisavustaja, Helsingin piispa
perhe: asuu yksin
harrastukset: runoilu ja ruuan kokkaus ystäville

Irja Askola haluaa päättäjien sanovan ”ei” sähköjänisten yhteiskunnalle.
Päättäjien huoneentauluun piispa kirjoittaa kaksi lausetta.
Ensin: Kuuntele arjen asiantuntijoita. Ja toiseksi: Välittäminen
kannattaa aina.
– Ja toivon päättäjien lukevan tämän lauseen siten, että
sanalla ”kannattaa” on sen molemmat merkitykset voimassa
samanaikaisesti.
Askola tietää, että kun käsillä on vaikeita päätöksiä, on suuri
houkutus kuiskutella asioista kabinetissa samanmielisten kanssa.
– Nyt tarvitaan sellaisia päätöksentekijöitä, jotka puhuvat
kansalaisille ja perustelevat ajatuksensa. Uskon lujasti suomalaisten arkijärkeen. Jos meille selitetään avoimesti, miksi mitäkin tehdään, me ymmärrämme kyllä. Uskon myös suomalaisten
oikeudentuntoon. Olen varma, että jos päättäjät asettavat vaalien jälkeen köyhyyden kitkemisen ykköstavoitteeksi, kansalaiset
liputtavat sen puolesta.

”Ei aseteta köyhiä keskenään vastakkain”

P

iispa Irja Askola toivoo, että niukkuutta jaettaessa päättäjät eivät unohda globaalia näkökulmaa: maailman köyhiä.
– Vaikka tavoitteenamme pitää olla köyhyyden kitkeminen suomalaisesta yhteiskunnasta,
emme voi sulkea samanaikaisesti silmiämme siltä, mitä
maailmalla tapahtuu. Meidän köyhiämme ja maailman köyhiä ei saa asettaa vastakkain. Ja jos oikein lujasti haluamme, kykenemme vastaamaan molempiin haasteisiin.
Piispa muistuttaa, että joka päivä maailmalla kuolee
17 000 lasta aliravitsemukseen ja nälkään.
– Se on hirveä luku. Niin monta ihmiselämää katkeaa
perustavimpien resurssien puutteeseen: ravinnon puutteeseen.

Viime kädessä globaalit kysymykset kääntyvät julkisuudessa keskusteluksi kehitysavun määrärahoista. Askola toteaa, että vaikka olemmekin erilaisten taloudellisten sopeuttamispäätösten edessä, olemme yhä vauras kansakunta.
– Meillä on varaa kantaa globaalia vastuuta. Jos
kykenemme viisaaseen dialogiin hyvinvointiyhteiskunnan
arvovalinnoista, voimme löytää monia keinoja tehdä asioita
”toisin”, jopa resursseja vapauttaen.
– Jos valtio, kuntakenttä, kirkko, vastuulliset yritykset ja
kolmannen sektorin toimijat yhdessä kansalaisten kanssa
ottavat hyvinvointiyhteiskunnan turvaamisen ykkösasiakseen, niin tapahtuu. Kysymys on arvovalinnoista. Kirkon
valinta on selkeä: meidän tulee puhua heikoimpien puolesta ja heidän kanssaan, Suomessa ja maailmalla.
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Raimo Väyrynen, Pekka Haavisto, Tarja Cronberg ja
Teppo Turkki arvioivat globaalin kehityksen suuntaa.

Maailma muuttumassa
Tyynimeri-keskeiseksi
Suomi, Eurooppa ja Maailma Visio – 2020 -seminaarissa arvioitiin globaalia muutosta ja sen vaikutuksia Suomeen. Keskustelua
herättivät erityisesti Afrikan ja Itä-Aasian näkymät.
TEKSTI: Ari Rytsy KUVAT: Valtteri Kantanen

K

aksin helmikuisessa
juhlaseminaarissa
arvioitiin kehittyvien markkinoiden
näkymiä poikkeuksellisen ajankohtaisessa tilanteessa.
Kansanedustaja Pekka Haavisto analysoi Afrikan tulevaisuutta Egyptin kriisin keskellä. Sitran viestintäjohtaja Tep-
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po Turkki valotti vastaavasti Itä-Aasian
näkymiä.
Pohjois-Afrikan ”arabikatua” viime aikoina koetelleet kriisit ovat olleet seurausta korruptiosta, nuorisotyöttömyydestä
sekä elintarvikkeiden hintojen noususta.
Ihmisten vimmaa ovat lietsoneet myös
nepotistiset vallanperimystavoitteet. Johtajien kyynisyyden vastapainoksi on
noussut kansalaismedian eri välineiden

hyödyntäminen internetistä tekstiviesteihin. Niiden avulla välitetty informaatio on vauhdittanut vallanpitäjien toimiin
kyllästyneiden kansalaisten vastarintaa.
Levottomuuksista huolimatta Afrikassa
tapahtuu myös positiivista kehitystä.
– Afrikassa on menossa tällä hetkellä investointien kolmas aalto. Samaan
aikaan Kiinan ja Afrikan välinen suhde on
syventymässä. Kyseessä on nouseva mark-

Katso KAKSin seminaarin videot
www.kaks.fi

Reetta Ristimäki ja Musiikkiteatteri Kapsäkki vauhdissa.

Tasavallan presidentti Tarja Halonen saapui juhlaan Kaksin hallituksen
pj:n Antti Rantakankaan sekä asiamies Antti Mykkäsen saattelemana.

kina-alue, jonka mahdollisuuksista
kilpailevat muun muassa Yhdysvallat,
Intia, Brasilia, Qatar, Saudi-Arabia ja
Venezuela, Haavisto kertoi.
Arvojen ja uskontojen maanosaksi
luonnehdittu Afrikka kärsii edelleen
ilmastonmuutoksesta ja turvallisuusongelmista, joita on lisännyt islamin
nousu. Toisaalta Afrikan unionista on
tulossa mantereen todellinen toimija,
jossa on mukana yhteensä 53 maata.
Yksi Afrikan unionin kunnianhimoisista tavoitteista on saavuttaa yhteismarkkinat vuoteen 2028 mennessä.
– Suomessa katsotaan edelleen
Afrikkaa liikaa pelkkänä kehitysyhteistyön kohteena. Meidän pitäisi nostaa
se esille myös talousasioissa ja politiikassa, Haavisto muistutti.
Afrikan ohella Kiina panostaa ItäAasian maiden väliseen yhteistyöhön.
Siellä sen tärkeimpiä kumppaneita
ovat Japani ja Etelä-Korea.
– Itä-Aasian talouskasvun myötä maailman kartta on muuttumassa
entistä enemmän Tyynimeri-keskeiseksi, Turkki arvioi.

venäjän talouden
kehittyminen kesken
Aiemmista työministerin ja kansanedustajan tehtävistään tunnettu Tarja
Cronberg pohti Venäjää käsittelevässä puheenvuorossaan itänaapurimme
roolia. Sen ydinasevaltiona saavuttama
painoarvo maailmanpolitiikassa tulee
eittämättä säilymään, mutta öljy- ja
kaasuvarantojen turvin muodostettu
energiasuurvallan asema on huomattavasti häilyvämpi.
Cronbergin arvion mukaan kyseisten energiamuotojen painoarvon asteittainen väheneminen tulee lopulta
johtamaan Venäjän aseman heikkenemiseen. Talouden modernisaatiossa
Venäjän haasteet liittyvät sen pitkään
perinteeseen, joka on tarkoittanut
teknologian kehittämistä sotateollisuuden ehdoilla. Siviilipuolen kehitystä hidastavat sekä tavoitteiden että
resurssien puute.
– Venäjän talouden kehittyminen
on vielä kesken. Pelko suurvalta-aseman menetyksestä on yksi tekijä, joka
hidastaa tehokasta modernisaatiota.

EU:n talouskomissaari Olli Rehn.

Yleisö innostui keskustelemaan.

Eurooppa
varovaisen kasvun tiellä
Eurooppa on nousemassa jaloilleen talouskriisin jälkeen. Reaalitalous vahvistuu vähitellen Saksan vetämänä. Euroopan visiota on kuitenkin liian aikaista
luonnehtia ruusuiseksi.
– Eurokriisin kohdalla huhut sen kuolemasta
ovat liioiteltuja. Talouden haasteet eivät ole täysin
väistyneet. Olemme nyt siirtymässä uuteen vaiheeseen kriisinhallinnassa, seminaarissa puhunut EU:n
talouskomissaari Olli Rehn pohti.
Brysselissä asetettujen tavoitteiden mukaan tähtäimessä ovat julkisen talouden alijäämän alentaminen, rahoitussektorin tervehdyttäminen sekä kasvun
ja työllisyyden rakenteiden uudistaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa tiukan menokurin jatkumista.
Rehn muistutti, että uudistukset luovat mahdollisuuksia selviytyä vaikeista ajoista myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi Saksan kymmenen vuoden aikana
tekemät rakenneuudistukset onnistuivat pitämään
työttömien määrän kolmessa miljoonassa. Kriisin
alkaessa luvun pelättiin nousevan jopa viiteen miljoonaan.
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”

Olemme osanneet
tehdä oikeita
valintoja.
Mari Kiviniemi

Professori Raimo Väyrynen.

Tämä siitäkin huolimatta, että venäläisten uusi sukupolvi valmistuu jo Harvardista ja London School of Economicsista,
Cronberg arvioi.
Yhdysvallat kaipaa
uusia talouden vetureita
Yhdysvalloissa republikaanien ja demokraattien välinen valtataisteltu vaikeuttaa
tulevaisuuden arviointia. Professori Raimo Väyrysen mielestä maan politiikka on
hyvin polarisoitunutta ja jopa vihapuheen
sävyttämää.
– Republikaanien leirissä on päätetty tehdä Barack Obamasta yhden kauden presidentti. Sen takia he eivät halua
antaa demokraateille minkäänlaisia po-

Pääministeri Mari Kiviniemi.

liittisia voittoja. Tämä nähtiin muun muassa äänestettäessä Yhdysvaltojen elvytyspaketista sekä terveyslaista.
Myös demokraattien piirissä on aistittavissa pettymystä Obaman saavutuksiin.
Verokompromissi sekä Guantanamon
vankileirin lopettamisessa epäonnistuminen eivät ole niitä näyttöjä, joita korkealle jalustalle nostetulta presidentiltä toivottiin. Väyrysen näkemys asiasta on, että
puheillaan ja retoriikallaan kansalaisiin
vetoava Obama ei ole tehnyt riittävästi
sitä poliittista jalkatyötä, jota tavoitteiden
läpiviemiseksi tarvitaan. Vuoden 2012
presidentin vaaleja silmällä pitäen Obaman on otettava jatkossa entistä enemmän poliittisia riskejä.

– Tuoreessa liittovaltion tilaa käsittelevässä puheessaan Obama nosti esille
innovaatioiden, koulutuksen ja vihreän
teknologian merkityksen maan tulevaisuudelle. Niiden taustalla on huoli Yhdysvaltojen talousaseman hiipumisesta. Kiinan talouskasvun jatkuminen nykyiseen
tahtiin johtaa siihen, että vuonna 2025
sen absoluuttinen talous on Yhdysvaltoja
suurempi, sanoi Väyrynen.
Yhdysvaltojen taloutta koettelee
muun muassa liittovaltion velkaantuminen, joka lähestyy sille asetettua velkarajaa. Sen odotetaan tulevan vastaan touko-kesäkuussa, jolloin Yhdysvallat joutuu
tekemään päätöksiä mahdollisesta velkarajan korottamisesta.

Menestyjä myös tulevaisuudessa
Suomen kaltaiselle pienelle maalle maailman muutosten ymmärtäminen on pärjäämisen elinehto.
Pääministeri Mari Kiviniemi
korosti, että Suomelle on käynyt
muutoksissa yleensä hyvin.
– Voisi sanoa, että vastoinkäymisetkin ovat kääntyneet uudeksi
nousuksi. Olemme osanneet tehdä oikeita valintoja.
Kiviniemen mukaan Suomen
kilpailukyvyn kehittäminen edellyttää investointeja uuteen tuotantokapasiteettiin sekä uusimpaan
teknologiaan. Osaamiseen, innovaatioihin ja yrittäjyyteen perustuvalla toimintamallilla luonnonvaroistaan rikas Suomi voi olla
menestyjä myös tulevaisuudessa.
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– Tarvitsemme panostuksia
osaamiseen ja infrastruktuuriin.
Koulutus- ja hyvinvointipolitiikka
ovat kasvun mahdollistajia. Koulutuksen tuottama osaamisen
kasvu sekä terveys-, sosiaali- ja
työvoimapolitiikan tuoma työkyvyn parantaminen ovat tulevaisuudessa keskeisiä menestystekijöitä.
Uusien työpaikkojen ja investointien avulla Suomi voi pysäyttää velkaantumisen ilman yhteiskunnan heikoimpiin osuvia
leikkauksia tai veroasteen voimakasta nostamista. Velkaantumisen lopettaminen edellyttää myös
valtion ja kuntien menojen kasvun
saamista kuriin.

– Usein julkisesta keskustelusta voi päätellä, että kunnantalojen lukumäärä olisi vaihtoehto hyvinvointipalveluille. Pitää muistaa,
että 200 pienimmän kunnan yhteenlasketut menot ovat vain 13
prosenttiyksikköä kuntatalouden
menoista, Kiviniemi sanoi.
Pääministerin mukaan kuntaliitoksia tarvitaan jatkossakin,
mutta kuntien lukumäärän vähentäminen ei ole ratkaisu hyvinvointipalveluiden rahoitukseen. Keskustelu tulisi kohdistaa sinne, missä
kustannuksia syntyy: palveluihin,
niiden organisointitapoihin, johtamiseen ja tuottamiseen.

PUUMERKKI
kirjailija
Katri Tapola

Sivistyskunta

S

ivistysvaltion tunnistaa siitä, miten
se pitää huolta lapsistaan ja vanhuksistaan. Sydämen sivistys on se, mikä puntarissa painaa. Sydämen sivistykseen
kuuluvat ikuiset arvot: myötätunto, eläytymiskyky, välittäminen, yksinkertainen ystävällisyys
ja toisen ihmisen kohtaaminen.
Mikä ihme sitten voisi olla sivistyskunta? Olisiko
se kunta, joka pitää hyvää huolta niistä ihmisistä, jotka huolehtivat muista? Kunta, joka panostaa sydämen
sivistykseen ja myös osoittaa sen työntekijöitään
arvostavilla teoilla?
Anna Krogeruksen kirjoittamassa hurjassa tragikomediassa Kuin ensimmäistä päivää näytelmän katsoja pääsee visiitille vanhainkotiin (jota nykyaikana
kuuluu kutsua nimellä ’hoitokoti’). Näytelmän päähenkilöksi kohoaa viisikymppinen perushoitaja Ritva, jolla
on sydämen sivistystä vaikka koko kuntayhtymälle
jakaa. Yksinhuoltaja Ritvalla on kultaisen sydämen
lisäksi päättymäisillään oleva määräaikainen työsopimus, kolme työvuoroa putkeen ja ennen aikoja vanhentunut kroppa.
Ritva rakastaa työtään ja vanhuksiaan. Hän on
avulias työtovereitaan kohtaan ja joustava suhteessa
työnantajaan. Työnantaja sen sijaan pitää luottotyöntekijäänsä epävarmuudessa työn jatkumisen ja siinä jaksamisen suhteen. Kuntayhtymä kehittää. Kiireen kes-

kelle pukkaa paksua nivaskaa työhyvinvoinnista.
Pilottiprojektit, leikkaukset, henkilöstövähennykset,
ekotekotempaukset, väsymys ja riittämättömyys limittyvät hoitoyksikön ehdokkuuteen valtakunnallisessa
vanhustenhuollon huippuyksikköohjelmassa. Ohessa pitäisi sentään ehtiä aamupesut, vaipanvaihdot ja
lääkkeiden jaot niille, joiden koti toisten työpaikka on.
Syömisetkin olisi ehdittävä – siitä huolimatta, että
vanhainkoti tulee saada tuottamaan.

Sydämen sivistys on se,
mikä puntarissa painaa.
Työpaikkalääkärin mukaan Ritva ei panosta riittävästi itseensä. Ritva yrittääkin viimeisillä voimillaan
tehdä Motivaatio hukassa -harjoitusohjelmaa ja lausua
peilin edessä jämäkästi ääneen: Seis. Tässä menee
minun rajani.
Mutta Ritva ei rajojaan löydä. Eikä Ritva enää riitä.
Komedia kääntyy tragediaksi ja katsoja kysyy: miksi? Siksikö vain, että huippuyksikköohjelmasta, pilottihankkeista ja tuottavuudesta puhumisen sijaan olisi jo
aika pitää huolta niistä, jotka muista huolen pitävät?
Ja ojentaa sivistyskunta-palkinto sille kunnalle, joka
tämän tekee.
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TEKSTI: Anna-Mari Tyyrilä
KUVA: iStockphoto

Gallupien tehtävänä
on kanavoida kansalaismielipiteitä, mutta niiden
tulkinta vaatii lukutaitoa sekä
tiedon tuottajilta että käyttäjiltä.
Politiikan tutkija Sami Borgin
mielestä gallupit ovat pääsääntöisesti
luotettavia, ja kyselyt voivat
vaikuttaa myös kuntien toimintaan.

Kansalaiskyselyt
luotettavia?

V

aalien lähestyessä puolueiden kannatusmittauksia
uutisoidaan näkyvästi.
– Puoluegallupeillakin on vaikutusta ja tulevia
vaaleja ajatellen ne vaikuttavat enemmän kuin pitkään aikaan. Usein ei uskota, että pienten puolueiden ehdokkailla on mahdollisuuksia päästä pienestä vaalipiiristä läpi, mutta nyt mittausten mielikuvavaikutus on nousemassa merkittäväksi, tutkija Sami Borg näkee.
Borg on työskennellyt Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston
johtajana toistakymmentä vuotta. Hän on seurannut vaaligallupeja työkseen 20 vuoden ajan.
Kuinka luotettavia gallupit sitten ovat? Pitäisikö uskoa vaiko
sivuuttaa olankohautuksella?
– Kyselyt ovat pääsääntöisesti luotettavia, varsinkin vakiintu-
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neiden mielipidemittauslaitosten tuottamat gallupit. Harvemmin
lukijoita johdatellaan harhaan.
Eduskuntavaalien kampanjointi perustuu pitkälti mielikuviin ja tavallisesta kansalaisesta tuntuu usein, ettei puolueiden
välillä ole eroja. Borg on osittain samaa mutta myös eri mieltä.
– Näissä vaaleissa puolueiden erot voivat kirkastua. Jos esimerkiksi katsotaan, mitä palveluja kunnista voitaisiin karsia,
puolueiden kannoissa on huomattaviakin eroja.
Borg viittaa Kunnallisalan kehittämissäätiön Kansalaiset ja
mielipide -kyselyyn, jossa verrattiin valtuutettujen ja kansalaisten näkemyksiä muun muassa kuntapalveluista ja -talouden korjaamistoimista.
Päättäjät yli puoluerajojen kokoomusta lukuun ottamatta liputtavat kunnallisveron korotuksille. Erityisesti vasemmiston ja

”

Kansalaiskyselyt
vaikuttavat välillisesti.

vihreiden päättäjät olisivat valmiita korottamaan kunnallisveroa
ja ottamaan lisää lainaa palvelujen turvaamiseksi. Kaikissa puolueissa kannatetaan lujasti palveluiden järjestämistä maakuntatasolla. Lisäksi oikeisto ja keskusta karsisivat ja ulkoistaisivat
palveluja sekä nostaisivat palvelumaksuja. Maksujen korotuksia
kannattavat myös vihreät.
Eri gallupien tuloksien Borg uskoo vaikuttavan pidemmällä aikavälillä.
– Suoria budjettileikkauksia tulokset eivät aiheuta, mutta ne
muuttuvat puheenaiheiksi ja lopulta ehkä teoiksi, Borg sanoo.
Puhu niin, että sinua ymmärretään
Tulevissa vaaleissa on useita teemoja, joiden Sami Borg uskoo
nousevan esille.
– Hyvinvointipalvelujen rahoitus ja valtiontalouden kestävyysvaje tulevat olemaan keskiössä. Kunta-alan polttava asia on
myös työurien pidentäminen, onhan ala työvoimavaltainen.
Borg listaa keskusteluihin myös Paras-hankkeen ja tuloerojen kasvun. Tuloeroista puhunevat erityisesti opposition edustajat vaaliteemoissaan. Molemmissa aiheissa on vahvat kuntaulottuvuudet.

– Vaalikeskustelun kannalta ongelmallista on, kuinka
puhua ymmärrettävästi esimerkiksi talouden yleisistä rakenteista ja muista monimutkaisista asioista. Siinä on haaste niin ehdokkaille kuin toimittajillekin.
Borg toivoo, että ehdokkaat nostaisivat esille asioita, joita
kansalaiset pitävät tärkeinä. Mitkä esimerkiksi ovat keskeiset
ongelmat kunnissa? Mitkä ovat ongelmien ratkomiseen käytettävät välineet? Ja kuinka ehdokas tai puolue niitä käyttäisi? Ja
jälleen pitäisi puhua suomea – puhua ymmärrettävästi.
Kaksin kyselyssä kansalaisten toive-ehdokas pitää aktiivisesti yhteyttä äänestäjiinsä vaalien välillä. Hänellä tulee olla hyvä
esiintymiskyky ja ulosanti sekä runsaasti kokemusta politiikasta.
Jos Sami Borg olisi ehdokkaana, hän tietäisi kuinka toimisi.
– Kysymys on hypoteettinen, mutta haluaisin puhua
asioista periaatteen tasolla ja
asiallisesti. Kampanja olisi
selkeä eikä ristiriidassa puolueen linjausten kanssa. Asioita voisi höystää kiinnostavalla kevyemmällä tyylillä. Ja
mainonta on hyvä asia, kunhan se pysyy renkinä.

Ilmapuntarissa arvokasta tietoa
Kunnallisalan kehittämissäätiö on tuottanut kansalaismielipiteistä kyselyjä 20 vuoden ajan. Politiikan tutkija Sami Borgin
mielestä kyselyt tarjoavat arvokasta tietoa kuntapäättäjien
työn tueksi.
– Kunnissa nämä Ilmapuntariksi nimetyt kyselyt tunnetaan ja uskon, että myös luetaan tarkkaan. Kaks tekee arvokasta työtä tarjotessaan tietoa mielipiteiden ja trendien kehittymisestä, Borg kiittää.
Tutkijan mielestä Ilmapuntareiden tulosten pitäisi saada
nykyistä enemmän näkyvyyttä mediassa. Kyselyt ovat tutkimusorientoituneita, eivät mitään pieniä mielipideselvityksiä.
Kansalaismielipide ja kunnat -kysely valottaa kunta-asenteita ja niiden muuttumista. Näkökulmat ulottuvat myös valtakunnan politiikkaan ja siellä tehtäviin valintoihin. Raportin erityisteemana ovat tämän kevään eduskuntavaalit.
Kyselyssä haastateltiin henkilökohtaisesti yli tuhat kansalaista. Vertailuaineisto koostuu noin 900 kunnanvaltuutetun
antamista kirjallisista vastauksista.
Yhtenä ajankohtaisena teemana ovat kuntien säästöt.
Selvitys kertoo, että kansalaiset säästäisivät ensiksi toi-

meentulotuesta ja seuraavaksi kouluista ja oppilaitoksista.
Tiukimmin kiinni pidetään vanhustenhuollosta. Vastaajista
kuitenkin yli kolmannes ei ottanut asiaan kantaa.
Valtuutettujen valinnat olivat varsin samanlaisia. Myös
heistä kolmannes jätti vastaamatta, mikä kertoo asian vaikeudesta.
Kirjastot, kulttuuri ja liikunta oli listattu niin sanottujen
kevyempien palvelujen ryhmään. Valtuutetut olivat valmiit
säästämään mieluummin kulttuurista kuin urheilusta, kansalaisten säästölistalla järjestys oli päinvastainen.
Kysymyksiin talouden ja palvelujen turvaamisesta vastattiin varovaisesti. Eniten kannatusta saivat kunnallisveron korottaminen, investointien lykkääminen ja kunnan omaisuuden
myynti. Torjutuin oli ajatus kunnan palvelujen laadun alentamisesta.
Kuntaliitoksiin suhtauduttiin tässä kyselyssä selvästi torjuvammin kuin kaksi vuotta sitten. Asenteet olivat kalseampia kuin kertaakaan aiemmin.
Kysely kokonaisuudessaan: www.kaks.fi/node/891
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55 tutkittua tarinaa

TEKSTI: Eeva-Liisa Hyn
ynen KUVAT: Merja Oja
la

luukuttamisen arjesta
Köyhimmät kansalaiset
syrjäytyvät jopa
sosiaalitoimen
tukiluukuilta, vaikka
he tarvitsevat apua
kipeimmin.

Y

ksinhuoltajaäiti, jonka seitsemän
euron päiväbudjetin pitäisi riittää
ruokkimaan neljä lasta. Vanhus,
jonka jääkaappi ammottaa tyhjyyttään. Aikuinen mies vailla asuntoa
ja toimeentuloa. Yhteistä heille on häpeän kokemus kunnallisen palvelujärjestelmän edessä.
Työn alla on tutkimus, joka pureutuu köyhimpien kansalaisten arkikokemuksiin ja kunnallisen palvelujärjestelmän kykyyn auttaa heitä.
Tutkimuksen ”koelaboratorio” on Tampere.
Köyhyys kuntatyön haasteena -tutkimushanketta johtaa Tampereen yliopiston sosiaalityön professori, YTT Irene Roivainen ja tutkimusta hänen kanssaan työstävät sosiaalityön lehtori, YTT
Satu Ylinen sekä Jyväskylän yliopiston sosiaalityön professori, YTT Jari Heinonen. Aiheen ympäriltä syntynee aikanaan myös opiskelijoiden
graduja ja ehkäpä jatkotutkimustakin.
Tähän asti suomalainen köyhyystutkimus on
keskittynyt lähinnä makrotason tarkasteluun.
Köyhyyttä on tutkittu enimmäkseen tilastojen
valossa. Viimeistään ensi syksynä ymmärryksemme köyhyydestä lisääntyy yksilön kokemuksien kautta, kun tamperelainen tutkijaryhmä julkaisee tuloksensa.
Irene Roivainen tutkii syvähaastattelujen
kautta 16 yksinhuoltajaäidin kokemuksia, Satu Ylinen keskittyy 20 vanhuksen arkeen, joista
kaikki ovat pienellä rahalla sinnitteleviä naisia.
Jari Heinonen on syventynyt 19 aikuisen miehen
köyhyyskokemuksiin. Kaikkiaan 55 erilaista kohtaloa, mutta köyhyyden arkikokemuksissa on silti paljon samaa.

19

Köyhimmät vanhukset joutuvat
tinkimään myös ruoasta.

Apu löytyy, jos löytyy, suljettujen ovien takaa.

”

Jos onnistut saamaan
toimeentulotukea,
lapsilisät leikkautuvat
saman tien pois.
Irene Roivainen

Selvityksiä, lippuja ja lappuja

Köyhyys kuntatyön
haasteena
•

•
•

•

•
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Tampereen yliopiston Sosiaalityön tutkimuksen laitoksen
hanke
Tampereen kaupunki yhteistyökumppanina
Rahoittaja Kunnallisalan
kehittämissäätiö KAKS:
80 000 euroa
Kolme tohtoritasoista tutkijaa: sosiaalityön professori
(ma.), YTT Jari Heinonen,
lehtori, YTT Satu Ylinen ja
hankkeen johtaja, sosiaalityön professori (ma.), YTT
Irene Roivainen
Hankkeen aikataulu:
1.9.2010–15.5.2011

Vaikka tutkimus ei ole vielä kansissa, jo
nyt tiedetään, että köyhimpien on vaikeaa ja usein jopa lähes mahdotonta päästä
sosiaalitoimen palveluluukulle.
Sosiaalitoimen auttamisjärjestelmä
vaatii avun hakijalta omaa aktiivisuutta ja
jaksamista. Lähes yrittäjähenkeä.
– Kaupungin sosiaalitoimiston ovet
ovat avoinna rajatusti, tapaamis- ja puhelinajat ovat ”kortilla”. Hakemuksiin vaaditaan taustaselvityksiä, lippuja ja lappuja. On varauduttava juoksemaan paikan päällä ja selvittämään jokainen asia
erikseen. Ja tuloksena saattaa olla silti
bumerangi, mikä voi masentaa hakijan
niin, ettei hän yritä heti kohta uudelleen,
Irene Roivainen tietää.
Vaikka sosiaalitoimen viranhaltijat
toteuttavat annettua ohjeistusta, apua
hakeva asiakas kokee jäykät menettelyt
luukutukseksi.
– Haastatellut kokevat, että heidän
kertomuksia omasta arjesta ei joko ymmärretä tai uskota. Häpeää tuottaa jopa

lainsäädäntö. Jos onnistut saamaan toimeentulotukea, lapsilisät leikkautuvat
saman tien pois.
Valtakunnan päättäjät ovat painottaneet, että lapsilisät kuuluvat kaikille, joilla on lapsi.
– Myös rikkaimmille. Mutta kaikkein köyhimmille ne eivät kuitenkaan
näytä kuuluvan. Miten päättäjät voivat
selittää tämän epäkohdan köyhimmille
yksinhuoltajaperheille, joille lapsilisä olisi kaikista tarpeellisin?
Jos avun hakija ei jaksa juoksuttamisen kulttuuria, apu jää saamatta.
– Avun hakeminen voi myös kompastua muutaman euron esteisiin. Jos ei ole
rahaa bussilippuun, bussikortin lataamiseen, tai puhelinlinjoilla jonottamiseen
saadakseen ajan etuuskäsittelijälle, apu
tyssää siihen.
Etuuskäsittelijän vastuulla ovat lakisääteiset tukimuodot. Tarveharkintaan
perustuvat avustukset kuuluvat sosiaalityöntekijöille.
– Voi käydä niin, että asiakas ei pääse
lainkaan levittämään elämäntilannettaan
kokonaistarkasteluun sosiaalityöntekijän
pöydälle. Tätä näyttää tapahtuvan yllättävän paljon, Roivainen sanoo.
Äidit luopuvat tarpeistaan
Irene Roivaisen tutkimuksen yksinhuoltajaäidit ovat ajautuneet köyhyyteen esimerkiksi avioerojen, pitkän työttömyyden, katkonaisten työurien ja heikon
koulutustason takia. Millaista heidän
arkensa sitten on?

– Äärimmäisen niukkaa. Haastatteluista käy ilmi, että äidit asettavat lapsensa etusijalle ja laiminlyövät omat tarpeensa säästämällä terveyspalveluista ja
harrastuksistaan.
Roivainen kertoo neljän lapsen yksinhuoltajaäidistä, jolla on käytettävissään
seitsemän euroa päivän ruokakassiin.
Tällä budjetilla ei osteta valmisruokia,
hedelmiä eikä herkkuja.
– Pienille lapsille voi vielä hankkia
kierrätysvaatteita, mutta lasten kasvaessa
äidit kokevat syyllisyyttä ja häpeää, kun
eivät voi vaatettaa teinejä ikätoveriensa
vaatimusten mukaisesti.
Yksinhuoltajaperheen köyhyys merkitsee lähes poikkeuksetta vuokra-asumista ahtaissa tiloissa, arkea ilman autoa,
sanomalehtiä, tietokoneita lomamatkoista nyt puhumattakaan. Köyhän Stockmann on kirpputori.
Roivainen myöntää, että köyhyyden
arkikokemukset järkyttävät ja hiljentävät.
– Kyllä niitä tarinoita jää miettimään.
Vanhukset nälkäisinä
neljän seinän sisällä
Entäpä vanhojen, yksin asuvien
naisten köyhyys? Saavatko he
apua? Satu Ylinen tietää, että
ikääntyvälle ihmiselle kynnys sosiaalitoimen tukiluukun ääreen
on tavattoman korkea.
– Eivätkä he sinne usein löydäkään. Jo kotoa lähteminen voi olla ylivoimaista ihan terveydellisistä ja
taloudellisista syistä. Taustalla vaikuttaa

häpeä, joka liittyy taloudellisen avun pyytämiseen. Myös paperibyrokratia voi nousta ylivoimaiseksi esteeksi.
Tutkimusryhmä on haastatellut
kaupungin sosiaalityön, seurakunnan
diakoniatyön ja vapaaehtoistyön väkeä.
Kotipalvelun työntekijät osaavat kertoa
yksinelävien vanhusten tyhjistä jääkaapeista. Kun arki perustuu kansaneläkkeeseen eivätkä rahat riitä, vanhukset laiminlyövät itseään säännönmukaisesti.
Ylinen on kyseenalaistanut päättäjien
juhlapuheet ja strategiat, joiden mukaan
vanhusten pitää saada asua mahdollisimman pitkään omissa kodeissaan.
– Siihen sisältyy suuria riskejä. Kun
itseään laiminlyövät yksinäiset vanhukset
jäävät rahan puutteessa ja häpeän kokemuksineen neljän seinän sisälle, he eivät
saa sitä apua, jonka palveluasumisen piirissä ja laitoksissa saisivat. Auttamisjärjestelmä ei välttämättä löydä heitä neljän
seinän sisältä.
Satu Ylinen näkee Irene Roivaisen
tutkimusaineiston haastateltavien kohdalla ison riskin pudota köyhyyteen pysyvästi.
– Elleivät kuntien auttamisjärjestelmät vedä näitä ihmisiä avun piiriin ja
saata ulos jatkuvasta köyhyydestä, yksinhuoltajaäidit saattavat päätyä samaan asemaan kuin nämä tutkimusosioni vanhat
yksin elävät naiset. Se on pelottava näköala, että arki kääntyisi vieläkin niukempaan suuntaan, Ylinen tiivistää.

Neljän A:n yhtälö
Kun professori Jari Heinosen tutkimusosio saa valmiin muodon, tiedämme nykyistä enemmän köyhyydessä elävien yksinäisten miesten arjesta ja siitä,
kuinka kunnallinen auttamisjärjestelmä jopa hylkii heitä.
– Lähes poikkeuksetta syvään köyhyyteen pudotaan neljän A:n yhtälön kautta. Ensin menetetään
ansiotulot, sitten tulee avioero. Erossa menee asunto. Ja jos mies vielä menettää lopuksi autonsakin,
hänellä ei ole syytä pitää yllä ryhtiliikettä. Jostain
syystä auto on suomalaiselle miehelle lähes myyttisellä tavalla tärkeä, Heinonen sanoo.
Heinosen kohderyhmän miehet ovat löytäneet
apua seurakunnan Musta Lammas -toimipisteestä,
jossa on tarjolla ruokaa ja keskusteluapua, ja josta
voi saada muutaman kympin käteen ilman hallinnollista paperinpyöritystä.
– Kirjastot, uimahallit ja muut kaupungin edulliset tai maksuttomat matalan kynnyksen palvelut
näyttävät olevan näille miehille tärkeitä. Jos sosiaalitoimi haluaa varmistaa avun päätymisen köyhimmille, mallia voisi hakea seurakunnan diakoniatyöstä ja erilaisista kansankahvila-tyyppisistä
hankkeista, Heinonen sanoo.
Hänen mukaansa kaupungin sosiaalitoimen,
Kelan ja työvoimatoimiston Bermudan kolmioon
on hukkunut moni hyvä jätkä toistuvan luukuttamisen jälkeen.
Sekä Irene Roivainen, Satu Ylinen että Jari Heinonen ovat tutkimuksessaan törmänneet kaikki
samaan ongelmaan: kaupunki on lakkauttanut
useilta asuinalueilta sosiaalitoimen lähipalvelupisteet ja avun piiriin pääseminen on vaikeutunut siksi oleellisesti.
Irene Roivainen ja Jari Heinonen ovat Tampereen kaupunginvaltuuston jäseniä. Roivainen edustaa vihreitä ja toimii kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Heinonen käyttää ääntä köyhien puolesta
kommunistien ainoana kaupunginvaltuutettuna.
– Tutkiessamme olemme tutkijoita ja valtuustosalissa päättäjiä, joilla on vastuu kuntalaisten palveluista. Toki tuomme tutkimustiedon tamperelaisten päättäjien käsiin. Huoli siitä, miten kaupungin
palvelujärjestelmät pystyvät kitkemään köyhyyttä,
on uskoakseni päättäjille yhteinen, Irene Roivainen
sanoo.
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Puheena!

Syvyyssukellus
terveyden etiikkaan
Heikki Saxén paneutuu länsimaisen vapaus- ja
oikeudenmukaisuusajattelun aatehistoriaan
terveyden etiikan näkökulmasta.
TEKSTI: Eeva-Liisa Hynynen KUVA: Valtteri Kantanen

J

o ennakkoon tutkijapiireissä Heikki Saxénin väitöstyöhön kohdistuu odotuksia. Puhutaan lahjakkaasta nuoresta tutkijasta, jolle
teoreettinen pohdinta ei tuota tuskaa. Mutta mistä tällainen aihevalinta?
– Olen opiskellut laajan klassisen tutkinnon pääaineena historia, ohessa monipuolisesti filosofiaa, yhteiskuntatieteitä, hallintoa, taloutta ja
oikeutta. Tällaisten opintojen pohjalta vain yksinkertaisesti päätyy monesti
pohtimaan oikeudenmukaisuuden kaltaisia aiheita. Ne ovat jotenkin ikiaikaisia ja nousevat esille kaikilla elämänaloilla, 26-vuotias tutkijalupaus selvittää.
Saxén kertoo seuloneensa väitösaiheeksi muutamia eri vaihtoehtoja,
mutta kärkeen nousi terveys.
– Onhan terveys keskeinen osa ihmiselämää. Toinen tärkeä aihepiiri olisi voinut olla globaali oikeudenmukaisuus. Toivon, että väitöskirjani voisi
valottaa sekä terveyden oikeudenmukaisuutta että avata uusia näkökulmia
konkretian kautta yleisempään oikeudenmukaisuuspohdintaan ja -keskusteluun.
Perimmäinen motiivi tutkimustyölle on Heikki Saxénin mukaan uteliaisuus.
– Olen jatkuvasti ollut kiinnostunut tietämään siitä, mitä maailmassa ja
yhteiskunnassa tapahtuu. Hiljalleen kiinnostuksesta on kasvanut jotakin, mitä voisi nimittää ehkä jopa kutsumukseksi. Nyt kysyn, mitä terveys ylipäänsä
on. Tällaiseen kysymykseen vastaamiseksi olen kaivanut esiin aineistoa hyvin
monilta tahoilta, muun muassa palaten antiikin filosofien ajatteluun.
Keskustelun kohteeksi terve elämä
Heikki Saxén painottaa, että terveyden määrittely ei ole merkityksetöntä
”filosofointia”. Kysymyksen pitäisi olla jokaisen huulilla ennen kuin puhutaan mistään muusta aiheeseen liittyvästä.
Saxénin mielestä meidän tulisi keskustella siitä, millainen on kohtuuden
puitteissa terve elämä.
– Voisimme ennemmin miettiä vaikkapa ihmisten todellista toimintakykyä kuin sitä, millaiset veriarvot meillä kulloinkin on, ja mitä mieltä
ammattilaiset ovat tästä. Toimintakyvyn parantaminen vie katseen paljolti
oikeastaan terveyden ulkopuolelle, muun muassa siihen, miten yhteiskunnan palvelut on järjestetty.
Viime kädessä kansalaiset päättävät, mikä on yhteiskunnallisessa terveydenhoidossa oikeudenmukaista.
– Bioetiikan keskeinen teesi on pyrkiä tuomaan terveyden etiikan kysymykset kansalaiset ulottuville ja keskustelun alaisiksi. Siksi on tärkeää kuulla heitä aidosti sekä saada ihmiset osallistumaan. Tiukat taloudelliset ajat ja
väestön ikääntyminen asettavat oikeudenmukaisuuden koetukselle terveydenhuollossa ja vastaavilla saroilla yhteiskunnassa.
Kaks on myöntänyt Saxénille 3-vuotisen apurahan väitöstutkimukseen.
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Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoituspäätökset 2010
Itä-Suomen yliopisto
”Johtamisen duaalimalli kuntien sosiaali- ja
terveyspalveluissa”
70 000 euroa

YTT, KM Anita Mattila, Itä-Suomen yliopisto
”Järjestöt sosiaalisena työllistäjänä
– post doc työ”
18 000 euroa

Eija Heinola, Jyväskylän yliopisto
”Kriisikunnan ja valtion suhde”
Suomen Kunnallisliiton rahastosta apuraha
1 200 euroa

Tampereen yliopisto
”Köyhyys kuntatyön haasteena”
80 000 euroa

VTM Jarkko Heinonen, Turun yliopisto
”Kunnan päätöksenteon vaikutus yritysten
toimintaedellytyksiin – väitöskirjatyö”
18 000 euroa

Mikko Mehtonen, Tampereen yliopisto
”Kärpäspaperivaikutus Suomessa”
Artturi Hiidenheimon rahastosta apuraha
1 200 euroa

HM Heikki Saxén, Tampereen yliopisto
”Länsimaisen vapaus- ja oikeudenmukaisuusajattelun aatehistoria terveyden etiikan
näkökulmasta – väitöskirjatyö”
54 000 euroa

Heikki Saxén, Tampereen yliopisto
”John Rawlsin oikeudenmukaisuusteorian ja
poliittisen liberalismin merkitys länsimaisessa yhteiskunta-ajattelussa”
Mikko Jokelan rahastosta apuraha
1 200 euroa

Tampereen yliopisto
”Kuntien innovaatiojärjestelmää etsimässä”
80 000 euroa
Palkansaajien tutkimuslaitos
”Kunnallisveroprosentin määräytyminen”
40 000 euroa

TM Heidi Sipiläinen, Itä-Suomen yliopisto
”Yli 65-vuotiaiden henkilöiden kaltoin kohtelu
pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja palveluasumisen yksiköissä – väitöskirjatyö”
18 000 euroa

Tampereen yliopisto
”Pitkäaikaishoito kahtena viimeisenä
elinvuotena”
90 000 euroa
Aalto-yliopisto
”Sovittelu maankäyttö- ja ympäristöriidoissa”
30 000 euroa
Suomen Kuntaliitto
Kuntien vaakunakokoelman täydentäminen
6 000 euroa

VTT Tomi Venho
”Suomalaisen vaalirahoituksen perustutkimus – post doc työ”
18 000 euroa
FM Teemu Makkonen, Helsingin yliopisto
matka-apuraha 1 000 euroa

HM Niklas Lundström, Vaasan yliopisto
”Pirulliset kuntaliitokset – väitöstyö”
36 000 euroa

TtM Tarja Välimäki, Itä-Suomen yliopisto
matka-apuraha 1500 euroa

HM Anni Jäntti, Tampereen yliopisto
”Kunnan ja kuntajohdon roolin muutos kunnan päätösvallan ja tehtävien vähentyessä
– väitöstyö”
18 000 euroa

HTT, OTL Kauko Heuru, dosentti Erkki
Mennola, professori Aimo Ryynänen
”Kunta – kunnallisen itsehallinnon perusteet”
– toinen, uudistettu painos
julkaisuapuraha 1 200 euroa

TtM Maria Valtokari, Oulun yliopisto
”Erikoissairaanhoidon hoitotakuun toteutuminen vuosina 2006–2010 – väitöstyö”
18 000 euroa

Kunnallisalan kehittämissäätiön
hallinnassa olevien rahastojen
apurahat

HM Risto A Niemelä, Tampereen yliopisto
”Kuntajohtajainstituutio toimintaympäristön
puristuksessa – väitöstyö”
18 000 euroa

Kati Ukkonen, Tampereen yliopisto
”Kuntien ja alueiden vaikuttaminen Euroopassa – Alueiden toimistot Brysselissä”
Suomen Kunnallisliiton rahastosta apuraha
1 200 euroa

Kaija Annikki Halonen, Lappeenrannan
teknillinen yliopisto
”Alaistaidot kuntaorganisaatiossa,
Case Kaakon kaksikko”
Hallintososionomien rahastosta apuraha
1 200 euroa
Markus Syrjänen, Helsingin yliopisto
”Suurten kaupunkialueiden optimaalinen
kuntarakenne Suomessa”
Jalo Lahdensuon rahastosta apuraha
1 200 euroa
Jukka Kuisma, Rovaniemen ammattikorkeakoulu
”Ihmisten johtamisen vaikutus työhyvinvointiin”
Aarne Eskolan rahastosta apuraha
1 200 euroa
YTM Tuula Tuominen, Itä-Suomen yliopisto
”Syrjäytynyt – minäkö?, nuorten miesten
syrjäytyminen”
Suomen Kunnallisliiton rahastosta apuraha
4 000 euroa
FM Johanna Jalonen, Tampereen yliopisto
”Nuori yksinhuoltaja äitiyden ja aktivointipolitiikan ristipaineessa”
Paavo Pekkasen rahastosta apuraha
1 500 euroa
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Piispa Irja Askola:
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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!

Arvottava palkinto on noin 800 euron arvoinen iPad.

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 kevätkaudella 2011. Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan 1.8.2011. Voittajalle ilmoitetaan
sähköpostitse tai kirjeitse. Syyskauden lukijapalkinnon MacBookin, voitti Tilisanomat-lehden lukija Erkki Rekola.
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Kuntagolf

7.6.- 2.9.2011

Kuntaväen oma golfkilpailu
-tule mukaan!
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Tervetuloa kilpailemaan
kuntaväen golfmestaruudesta!
Kuntagolf 2011 on kaikkien Suomen
kuntien, kuntayhtymien ja kunnallisten organisaatioiden edustajille
tarkoitettu amatöörikilpailu. Kilpailu
pelataan kahden hengen joukkuein
tasoituksellisena Greensome-lyöntipelinä. Samasta organisaatiosta voi
osallistua useampiakin joukkueita.
Alkukarsintojen jälkeen 50 joukkuetta
pääsee loppukilpailuun upealle Vierumäki Golfin Cooke -kentälle!
Lisätietoa ja ilmoittautumiset
31.5.2011 mennessä osoitteessa

www.kuntagolf.fi

