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Mitä tehdä enemmistöllä?

k
uvitellaanPa, että Jollakin Puolueella 
olisi eduskunnassa rapsakka, reilun ¾-osan 
enemmistö. mahtaisiko tuo puolue aprikoida 
hallituspohjaa? olisiko pähkäillyt viikkotolkulla 
ohjelmaansa? tuskin.

Puolue vaan olisi käynyt valtaan ja painaisi päätöksiä. toki 
toivoen, että ei hajaantuisi sisäisiin erimielisyyksiin. tällainen 
”puolue” meillä on.

kuntapuolueella on paikkoja parlamentissa yli 150. todel-
la huikea enemmistö. demokratian näkökulmasta suorastaan 
musertava. mutta ei huolta. ei kuntapuolueesta ole vahvan 
vallan käyttäjäksi. 

kuntakentällä ei ole yhteistä näkemystä siitä, edetäänkö 
uudistuksissa palvelu- vai rakennepää edellä. niinpä kompro-
missina neulansilmästä on työnnetty keskivartaloa.

kuntarakenteesta ei ole yhtenäistä kantaa. suuren osan 
mielestä vähentää pitäisi, mutta miten? vapaaehtoisesti, pork-
kanoilla vai pakolla?  Ja mikä sitten on sopiva määrä? haaruk-
ka vaihtelee kahdestakymmenestä kolmeensataan.

niin sanottujen vahvojen peruskuntien mantraa on pyöritet-
ty jo vuosia.  Jos sen mukaan todella edetään, pärjätään suo-
messa 20 kunnalla tai vastaavat tehtävät hoitavalla organisaa-
tiolla.

valtaa haluavat kaikki, joko säilyttää tai lisätä. isot ja vielä 
isommat kunnat miettivät lähinnä sitä, miten voisivat laajentaa 
aluettaan niin, että itse ei tarvitsisi muuttua tai muuttaa voi-
masuhteita. Pienet etsivät mahdollisia kumppaneita, että vält-
tyisivät isojen ikeestä.

Palvelupuolella kiistellään siitä, hoitavatko homman kunnat 
itse vai annetaanko töitä myös yrityksille ja järjestöille. 

Paras-hanke teki suomen mittakaavassa historiallisen ura-
kan kuntakentällä. ne eväät on kuitenkin jo syöty. 

uusi hallitusohjelma linjaa kuntapolitiikkaa neljälle seuraa-
valle vuodelle. nyt mitataan eduskunnan vahvan enemmistön, 
eli kuntapuolueen kyky ja yhtenäisyys. veikkaan, että entinen 
malli jatkuu. Jos vastakkain pannaan valtion ja kunnan budje-
tit, valtio korjaa potin.

tiesitkö kuntatyöstä?
Kunta-alalla työskenteli vuoden 2010 loka-
kuussa 434 000 palkansaajaa. Lisäksi palkat-
tomalla virkavapaalla oli 31 000 henkilöä. 
Palkkaa saavista kuukausi palkkaisia oli  
421 000 ja tunti-palkkaisia 13 000 henkeä. 
Edelliseen vuoteen verrattuna henkilöstö-
määrä kasvoi noin tuhannella hengellä. 

Kuntien ja kuntayhtymien hen-
kilöstömenot olivat vuonna 2010 
noin 20 miljardia euroa. Säännöl-
lisen työajan ansiot olivat loka-
kuussa 2010 keski määrin 2 778 
euroa kuukau dessa ja kokonais-
ansiot keskimäärin 2 867 euroa 
kuukaudessa. Kuntasektorin 
henkilöstöstä lähes 80 prosenttia 
on naisia.
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työhyvinvointi 
tuottavuuden ydin
tuottavuus on kunnissa päivän sana. mutta mitä se 
on? suurehkon kaupungin vuosittaiset sairauspoissa-
olot tuottavat 9 miljoonan euron lisälaskun, mikä vastaa 
yli 200 työntekijän palkkakuluja vuodessa. työhyvinvoin-
nista on tulossa kuntatalouden kova ydin, sillä kuntata-
loudesta noin 60 prosenttia on henkilöstömenoja. 

työhyvinvoinnin vaikutuksen kuntatalouteen vah-
vistaa kevan, kuntatyönantajan, tampereen yliopis-
ton ja tykesin haku-hanke, joka on pilotoinut kunta-
alalle henkilöstön arvoa kuvaavia tunnuslukuja sekä 
toimenpiteitä työhyvinvoinnin lisäämiseksi. mukana 

hankkeessa on ollut yhdeksän kuntaa ja kuntayhty-
mää. hankkeen vastuullinen toteuttaja on tampereen 
yliopisto.  

haku-hankeessa on työstetty kuntasektorille ensi 
kertaa aidosti yhdenmukaiset ja vertailukelpoiset tun-
nusluvut, jotka toimivat kuntien johdon ja esimiesten 
työkaluina. Jatkossa saamme vertailtua tietoa muun 
muassa siitä, paljonko varsinaista työpanosta jää jäl-
jelle poissaolojen jälkeen, paljonko työaika maksaa, 
paljonko investoidaan henkilöstön koulutukseen tai 
työterveyshuoltoon.

Kaksille harjoitteluun

kunnallisalan kehittämissäätiö palkkaa vuosittain kaksi opiskelijaa harjoitte-
lijaksi. harjoittelujakso kestää viidestä kuuteen kuukautta. esimerkiksi ensi 
vuodelle haettavana ovat jaksot tammikuulta kesäkuulle ja heinäkuulta vuo-
den loppuun.

harjoittelijan tehtäviin kuuluvat erilaiset toimistotyöt sekä viestintä- ja tut-
kimusassistentin tehtävät. kaks on palkannut harjoittelijoita vuodesta 2008, 
ja käytäntö on todettu toimivaksi. opiskelijat saavat palkallista työkokemus-
ta, ja samalla kunta-ala tulee tutuksi säätiön näkökulmasta. kaksilla on 
myös vahva linkki yliopistomaailmaan, rahoittaahan se väitöskirjatöitä ja tut-
kimusta.

– harjoittelijat tuovat meille päiväkohtaisen tiedon yliopistoista opiskelijan 
näkökulmasta. Ja onhan tämä tällainen ”nuori-suomi”-ohjelma, jossa pyrim-
me sparraamaan nuoria lahjakkuuksia kunta-alalle, toteaa tutkimusasiamies 
Veli Pelkonen. aiheesta lisää: Liisa Kauppilan haastattelu s. 22.
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EIPÄJOELTA
E.I. Tuskin

kunnallisalan kehittämissäätiön hallitukseen on valittu 
uusina jäseninä toimitusjohtaja Jorma Hämäläinen tuu-
sulasta ja toiminnanjohtaja Kimmo Valta maaningalta. 

ikäpykälän mukaan erovuorossa olivat varatuomari 
Leif Engfelt helsingistä ja kunnallisneuvos Lauri Tirkko-
nen leppävirralta. engfelt ehti toimia säätiön hallitukses-
sa vuodesta 1990 alkaen, jolloin säätiö perustettiin.

Jorma hämäläinen toimii suomen lehtiyhtymän toi-
mitusjohtajana. aikaisemmin hän on työskennellyt muun 
muassa kunnanjohtajana Pihtiputaalla, äänekoskella ja 
tuusulassa.

kimmo valta on keskustan Pohjois- ja ylä-savon piirin 
toiminnanjohtaja. valta on myös maaningan kunnanval-
tuuston puheenjohtaja.

säätiön hallituksessa on kaikkiaan 16 jäsentä. hal-
lituksen puheenjohtajana toimii kansanedustaja Antti 
Rantakangas. 

Hämäläinen ja Valta  
säätiön hallitukseen

– Minkälaista tarvetta täällä on kunnan henkilöstökou-
lutuksen suhteen?

– Eipä juuri minkäänlaista. Juuri tulin henkilöstön 
muutosvastarintakoulutuksen jaksolta. Se on tarpeellista, 
mutta eiköhän sitä nyt ole tarpeeksi.

– Muutosvastarinnan koulutusta?
– Sillä asenteella Eipäjoki on pystyssä pidetty ja pide-

tään.
– En ymmärrä.
– Et. Tänne valittiin juuri uusi kunnanjohtajakin. Et-

sittiin ei kovin tehokasta muutoksenvastustamisjohtajaa ja 
juuri sellainen varmaan saatiinkin.

– Onpa typerää. Kuka sitten huolehtii kunnan kehittä-
misestä?

– Eipä siitä juuri huolehdita. Meillä on sitten erikseen 
kunnanjohtajan alainen kehittämisenvastustamispäällikkö, 
tai nyt häntä kutsutaan ennallaansäilyttämispäälliköksi.

– Niin että mikään ei saa muuttua, vai?
– Eipä tässä nyt sitä tarkoitettu. Joskus voi olla hyväksi, 

että tekee tai sallii pienemmän muutoksen, jos sillä onnis-
tuu sitten estämään jonkin isomman rysähdyksen. Ja onhan 
niitä joskus sellaisiakin muutoksia, jotka kannattavat ja tuo-
vat jotain hyvää.

– Ainahan muutos on hyvä asia.
– Suuri osa muutoksista on täysin turhia ja melkoinen 

osa niistä on selkeästi haitallisia. Jokainen tekemättä jätet-
ty organisaatiomuutos on kunnalle voitto. Muutoksenvas-
tustamistyö on tuonut valtavat säästöt ja lisää mielekkyyt-
tä koko toimintaan. Siitähän Eipäjoki pääsi jaloilleen, kun 
kehittämistä alettiin selkeästi vähentää ja heikentää. Täällä 
keritään hoitaa asiat sen sijaan, että niitä oltaisiin koko ajan 
muuttamassa.

– Mutta maailmahan muuttuu joka tapauksessa. Ette te 
sille mitään voi.

– Siinäpä se. Koska asiat joka tapauksessa muuttuvat, 
muutos täytyy pitää aisoissa. Suurin muutos on suurinta 
passiivisuutta, sitä että ajelehditaan virran mukana. Muu-
toksen vastustaminen taas vaatii aktiivisuutta ja taitoa, se 
on sitä että asiat pidetään jotenkin kurssissa ja hallinnassa.

– Te varmaan tarjoatte sitten kaikille tätä ilosanomaa?
– Eipä ole tarpeen hirveästi mainostaa. Eipävaarassa pi-

detään kursseja, ja toivotaan vain ettei niille tulisi kovin 
suurta tulvaa.

konsulttia opetti
kunnansihteeri Tuskin

Muutosvastarinta leviää

kunnissa hyödynnetään työntekijöiden jäljellä olevaa työkykyä 
entistä paremmin. osatyökyvyttömyyseläkkeiden osuus kaikis-
ta työkyvyttömyyseläkkeistä on noussut viimeisten 15 vuoden 
aikana, ilmenee kevan keräämistä tilastoista. tänään jo yli 
kolmannes eli 35 prosenttia kuntatyöstä työkyvyttömyyseläk-
keille siirtyneistä on osatyökyvyttömyyseläkkeen saajia. kym-
menen vuotta sitten osuus oli alle viidenneksen eli 17 pro-
senttia ja esimerkiksi vuonna 1995 vain 6 prosenttia.

osatyökyvyttömyys tarjoaa työntekijälle mahdolli-
suuden hyödyntää jäljelle jäänyttä työkykyä. työnan-
tajille osatyökyvyttömyyseläkkeistä koituu säästöjä 
verrattuna siihen, että henkilö olisi työkyvyttömyys-
eläkkeellä. työkyvyttömyyseläkkeiden yleisimmät 
syyt ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (42 %) ja 
mielenterveysongelmat (26 %). viime vuonna ke-
vaan tulleista työkyvyttömyyseläkehakemuksista 
myönteisen päätöksen sai 83 prosenttia.

osittainen työkyky kelpaa 

Jorma Hämäläinen Kimmo Valta
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Väitös työvoiman  
liikkuvuudesta
ktm Kirsi Mukkalan kansantaloustieteen väitöskirja  
”Essays on regional development and labor mobility in  
a knowledge-based economy” (esseitä alueellisesta kehi-
tyksestä ja työvoiman liikkuvuudesta osaamisperusteises-
sa taloudessa) tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 13. 
toukokuuta. vastaväittäjänä toimi professori Heikki  
Eskelinen itä-suomen yliopistosta ja kustoksena profes-
sori Hannu Tervo Jyväskylän yliopistosta. väitöstutkimusta 
on tukenut kunnallisalan kehittämissäätiö.

tutkimuskohteena oli talouden toimintojen keskittymi-
nen, työvoiman liikkuvuus ja korkean teknologian yritysten 
tukeminen alueella. 

työntekijöiden – erityisesti korkeasti koulutettujen osaa-
misintensiivisillä aloilla työskentelevien – alueellinen liikku-
vuus suuntautuu voimakkaasti kaupunkialueille, kun taas 
taajaan asutut alueet ja maaseutu menettävät osaajia. 

– työntekijät keskusten ulkopuolella ovat muita ha-
lukkaampia vaihtamaan työskentelyaluetta eli pieni työ-
markkina-alue kannustaa alueelliseen liikkuvuuteen. 
toimialaliikkuvuus puolestaan keskittyy suurille työmarkki-
na-alueille. innokkaimmat liikkujat löytyvät pienistä yrityk-
sistä ja palvelualoilta, kirsi mukkala selvittää. 

osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut (kiBs) hou-
kuttelevat korkeasti koulutettuja työntekijöitä ja korkean 
teknologian aloille hakeutuvat teknisen alan osaajat sekä 
korkean tulotason työntekijät. 

– tämä viittaa oikeansuuntaisiin osaamisvirtoihin. 
osaavan työvoiman lisäksi erityisesti pienet ja toimintan-
sa alkuvaiheessa olevat korkean teknologian yritykset toi-

vovat alueellisilta kehittäjiltä 
asiakaskohtaista tukea ja kykyä 
reagoida nopeasti muuttuviin 
tilanteisiin. alueen liiketoimin-
tapalvelujen kattavuus ja yri-
tysyhteistyön tukeminen muun 
muassa testausympäristöjen ke-
hittämisessä ja kansainvälisty-
misessä ovat avainasemassa, 
mukkala kiteyttää.  

nykyajan työelämän vaatimukset haastavat perinteisen nä-
kemyksen kiltistä ja kuuliaisesta vanhustyöntekijästä. tahto 
tehdä hyvää ja kyky sopeutua eivät enää riitä. työntekijöiltä 
edellytetään uudenlaista aktiivisuutta, kriittisyyttä ja laaja-
alaista vastuunkantoa. 

– vaaditaan vahvaa selkärankaa puuttua epäkohtiin ja 
pitää kiinni sovitusta linjasta, sanoo ytt Sanna Laulainen, 
joka väitteli viime joulukuussa itä-suomen yliopistossa so-
siaalihallintotieteen alalta. väitöstutkimusta ”Jos mittää et 
anna niin mittää et saa – Strateginen toimijuus ja organisaa-
tiokansalaisuus vanhustyössä” on tukenut kunnallisalan ke-
hittämissäätiö.

laulaisen mukaan näkemys siitä, millainen on hyvä van-
hustyöntekijä, on ajankuvansa tuote. vanhustyö on tänään 
tasapainoilua haasteiden keskellä. riittämättömät resurs-
sit, arvostuksen puute, strategiset ristiriidat ja epäselvä 
perustehtävä kuormittavat. mahdollisuus vaikuttaa omaan 
työhön ja laajemmin vanhustyöhön lisää työhyvinvointia ja 
työn hallinnan kokemuksia. strategisesti merkittävää on 
saada keskeiset tahot kehittämään yhdessä vanhustyötä. 
työntekijät kokevat vaikutusmahdollisuutensa vaillinaisiksi. 
ylimääräisen kehittämistyön nähdään olevan pois vanhuk-
silta tai lisärasite perustehtävän päälle. ymmärrys kehittä-
mistyön tarkoituksesta on jäänyt työntekijöiden keskuudes-
sa epäselväksi. 

Vanhustyö kaipaa  
kriittisiä työntekijöitä

kunnallisalan kehittämissäätiön kaverikampanja jatkuu face-
bookissa. kirjaudu kaveriksimme ja suosittele kaksia myös 
kaveriksi kaverillesi. kaksin sivuilta löytyy ajantasainen tieto 
säätiön tutkimusrahoituksen hakuajoista sekä käynnistyvis-
tä tutkimushankkeista.  

toukokuun puolivälissä kaksin kaveripiiri hipoi sataa. kak-
sin virtuaalinen tutkijankammio on kuitenkin avara: mukaan 
mahtuvat kaikki kuntatutkimuksesta kiinnostuneet. 

kaverikampanja facebookissa

Kirsi Mukkala
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Toisaalta-toisaalta

1. Kenellä tulisi olla vastuu terveyspalvelujen järjestämisestä?

2. Millainen väestöpohja tarvitaan ja kuinka paksu lompakko?

3. Kuinka varmistetaan perusterveydenhuollon ja  

    erikoissairaanhoidon tiivis yhteys?

Kenelle vastuu  
terveydenhuollosta?

Seppo Miettinen
kaupunginjohtaja, Lappeenranta

1. kunnille kuuluu hyvinvointivastuu 
asukkaistaan. kunta voi toteuttaa ter-
veyspalvelut myös tilaaja–tuottaja-järjes-
telyllä. siten, että saadaan luo-
tua toimivat palvelurakenteet, 
joissa on voitu poistaa van-
hojen rakenteiden raja-aitoja. 
etelä-karjalassa tällainen  
uudenlainen rakenne on syn-
tynyt sosiaali- ja terveyspiirin 
avulla, jolta lappeenrannan 
kaupunki tilaa sosiaali- ja ter-
veyspalvelut.  
2. näyttää selvältä, että  
20 000 asukkaan asukaspoh-
ja ei ole riittävä. lompakon 
paksuuden tulee olla sidok-
sissa muuhun kuntatalouteen. 
etelä-karjalan sosiaali- ja ter-
veyspiirin kuntarahoitukseen 
olemme luoneet yhteistyömallin, 
jossa kunnat ja piiri määrittävät 
vuosittaiset kokonaiskustannukset 
ja niiden hyväksyttävän muutoksen. 
Budjetointi on ennustettavaa. 
3. etelä-karjalan uusissa rakenteis-
sa tämä on palvelun tuottamisen ja 
palvelurakenteen perusoletus. so-
siaali- ja terveyspiirin perustamis-
vaiheessa tarve oli nimenomaan 
poistaa perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon raja-aita. tämä 
vaatii avoimuutta tarkastella palvelu-
prosesseja. 

Aino-Maija Luukkonen 
kaupunginjohtaja, Pori

1. kunnilla. tämä edellyttää rohkeaa 
kuntarakenteen muutosta siten, et-
tä kunnat ovat väestöpohjaltaan riit-
tävän isoja vastaamaan palvelujen 
järjestämisestä ja samalla olemaan 
mahdollisimman osaava palvelujen 

tilaaja suhteessa sairaanhoitopii-
reihin ja muihin sellaisten palve-
lujen tuottajiin, joita kunta ei itse 
tuota.
2. mitä pienempi kunta, sitä 
enemmän erityisesti erikois-
sairaanhoidon palvelujen käyt-
tö vaihtelee vuosittain, mistä 
seuraa, että budjetointi on han-

kalaa. mitä suurempi kuntayk-
sikkö, sitä vähemmän on vuotuis-

vaihteluita ja teoriassa lompakon 
paksuus pitäisi voida paremmin en-
nakoida. erikois- ja erityistason sai-
raanhoidon hinnoittelussa olisi  
kuntien näkökulmasta suotavaa nou-
dattaa valtakunnallisia, yhtenäisiä 
hinnoittelukriteerejä. 
3. yhtenäisten hoitoketjujen ja -pro-
sessien määrittelyllä ja niiden noudat-
tamisella, jotta perusterveydenhuol-
lon ja erikoissairaanhoidon rajapinta 
ei muodosta hallinnollista estettä po-
tilaslähtöiselle toiminnalle. uusi ter-
veydenhuoltolaki on mahdollistava ja 
rajapinta voidaan kunnan ja sairaan-
hoitopiirin sopiessa sijoittaa erikois-
sairaanhoito-perusterveydenhuolto-
jatkumossa eri kohtiin. 

kommentoi  aihetta 
kaks.fi



”Suuruuden ekonomia  
lyö kuntalaisia kasvoille”
Pakko on paha sana, sanoo Paras-hankkeen isä  
Hannes Manninen. Jos uusi hallitus aikoo piirtää mielensä  
mukaisen kuntakartan pakkoliitoksin, kartalle kertyy lopulta  
hurja hintalappu: paikallishallinnon tuhoutuminen.
TEKSTI: Eeva-Liisa Hynynen KUVAT: Valtteri Kantanen, Lehtikuva, kuvankäsittely MCI Press

Hannes Manninen:

E
i. Tämä ei ole jäähyväishaastattelu. Vaikka Polemii-
kin haastateltavana on mies, joka päätti valtiopäi-
väedustajan uransa huhtikuun eduskuntavaaleihin, 
kaupunkineuvos Hannes Manninen lupaa, että hä-
nellä on jatkossakin mielipiteitä kunta- ja aluehal-

linnosta. 
Haastattelu tapahtuu toukokuussa 2011, jolloin maalle muo-

dostetaan uutta hallitusta ja taustalla käydään uhopuheita suu-
resta kuntarakenneremontista.

Työnsä aloittava hallitus saa linjattavakseen sekä kuntalain 
että terveydenhuollon hallintoa koskevan lainsäädännön uudista-
misen. Pian käydään vääntöä kuntarajoista, hallintomalleista, ra-
hoitusratkaisuista ja kuntademokratiasta. Tässä mittelössä Man-
nisen puoluetoverit istuvat eduskunnassa oppositiossa. 

Puheet kuntaliitoksien miljardisäästöistä  
harhautusta

Mutta mitä mahtaa kunnilla olla edessään? Ja kuinka lähelle maa-
lia Paras-hanke ehti kuntia ohjata? Paras-puitelain voimassaolo-
aika päättyy eräitä pykäliä lukuun ottamatta vuoden 2012 lopulla.

Hannes Manninen muistuttaa, että Paras-hankkeen alkupe-
räisenä tavoitteena oli turvata kansalaisille mahdollisimman ta-
sa-arvoiset peruspalvelut asuinkuntaan katsomatta. 

Terveydenhuollon ja ammatillisen koulutuksen väestöpohja-
vaatimuksilla haluttiin torjua kuntien haavoittuvuus vaativien 
palveluiden järjestäjänä. 

– Kunnille annettiin kaksi yhdenvertaista tapaa lähteä uudis-
tamaan palvelurakenteitaan: kuntaliitosten ja kuntayhteistyön 
kautta. Kuntayhteistyö ei ole toissijainen, huonompi vaihtoehto.

Nopeassa ajassa on syntynyt ennätysmäärä kuntaliitoksia ja 
yhteistoimintamalleja, joilla vahvistetaan sosiaali- ja terveyden-
huollon toimintakykyä.

– Kuntarajan poistaminen ei välttämättä paranna palvelua, 
mutta siinä kustannukset jakautuvat kaikille kuntaliitoksen osa-
puolille tasaisesti. Kuntayhteistyössä jokainen kunta maksaa oman 
laskunsa. Kun siis arvioidaan kuntaliitosta ja yhteistyömalleja, 
kunnan kannattaa puntaroida ratkaisua näistäkin näkökulmista. 

Manninen pahoittelee, että Paras-hanke on viimeisten vuosi-
en aikana ajettu systemaattisesti umpikujaan.

–  On sääli, että sosiaali- ja terveysministeriö ei sitoutunut 
hallitusohjelmaan, vaan lähti sooloilemaan peruspalveluminis-
teri Paula Risikon johdolla. Kun terveydenhuolto on valjastettu 
kuntarakenneremontin kyytipojaksi ja uudenlaisia väestöpohja-
vaatimuksia on nostettu keskusteluun useampaankin kertaan, 
näin haitataan varmimmin kunnissa tehtävää työtä. 

Manninen sanoo, että kuntaliitos voi olla hyvä keino turvata 
palvelut, mutta se voi olla myös keino tuhota lähipalvelut. 

– Pelkkä rajojen poistaminen ei pelasta mitään. Kaikki riip-
puu toteutuksesta. Puhe kuntarakenteen kautta saatavista mil-
jardiluokan säästöistä on täyttä harhautusta. Kuntatalouden kan-
tokykyyn ei vaikuta se, montako kuntaa kartallamme on, vaan 
kuinka palvelut on järjestetty. 

menot hallintaan vain tuottavuutta Parantamalla

Hannes Manninen korostaa, että kuntatalouden menokasvu saa-
daan taittumaan vain kuntien tuottavuutta parantamalla. 

– Enkä tarkoita nyt sellaisia tuottavuusmalleja, joissa kunta-
työtä verrataan teolliseen liukuhihnatyöhön. Tuottavuuden nos-
taminen edellyttää teknologian parempaa hyödyntämistä kaikes-
sa, missä vain voidaan. On oikaistava prosesseja, joissa teknologia 
voi vapauttaa työntekijän niihin tehtäviin, joita teknologia ei ky-
kene hoitamaan. 

Manninen muistuttaa kuntatyön perimmäisestä luonteesta. 
Kuntatyössä ihminen palvelee ihmistä. Keskeistä ovat työhön  
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oikein kohdennetut resurssit, työssä jak-
saminen, hyvä esimiestyö. 

– Kuntien tuottavuuskeskustelussa 
on kiinnitetty liian vähän huomiota kus-
tannuksiin, jotka kertyvät kuntatyön si-
sällä sairauspoissaoloista, varhaiseläke-
maksuista ja ylipäätään työhyvinvoinnin 
ontumisesta. Kun kuntatyötä uudiste-
taan, keskiössä pitää olla palveltava kun-
talainen ja se työntekijä, joka palvelee. 

Manninen viittaa professori Heik-
ki Loikkasen tutkimukseen, joka kertoo 
Helsingin kaupungin maksavan 11 pro-
sentin suuruuslisää raskaan palveluko-
neistonsa takia. 

– On joitakin palveluita, joissa iso 
mittakaava tuo etuja, mutta on koko 
joukko palveluja, joissa pienuus voi olla 

etu tai väestöpohjalla ei ole merkitystä. Ei 
ole mieltä lähteä tuhoamaan kunnallista 
itsehallintoa suuruuden ekonomiaa suit-
suttavien puheiden perusteella.

megakunnat eivät ole  
Paikallishallintoa

Siis ”ei” suuruuden ekonomialle. Mutta 
miten tästä eteenpäin? Hannes Manninen 
puhuu alueiden lähtökohdat tunnistavan 
erilaistumisen puolesta. 

– Me emme tule yhden sapluunan 
mallilla autuaiksi. Nyt tulisi jatkaa Paras-
hankkeen mukaisin linjauksin. Annetaan 
kuntien tehdä uudistamistyö rauhassa. 
Kunnioitetaan kunnallista itsehallintoa. 
Nykyisen puitelain linjauksilla päästään 
tämän vuosikymmenen lopulle. Yksimie-

lisiä olemme siitä, että sen 
jälkeen pensseliremontti ei 
enää riitä, mutta ratkaisu-

malleista on varmasti erilaisia 
mielipiteitä.

Parinkymmenen suurkunnan 
kuntakartta pakkoliitoksin toteutet-

tuna olisi Mannisen mielestä irvikuva 
kunnallis- ja paikallishallinnosta.

– Kokoomuksen ja sosiaalidemo-
kraattien elättelemä ratkaisumalli on 
täysin väärä ja vastoin eurooppalaista it-
sehallinnon traditiota. Pakolla ei synny 
mitään hyvää. Sitä paitsi eivät Tampereen 
ja Turun ympäryskuntien kokoomuksen  
ja sosiaalidemokraattien päättäjätkään 
suostu liittämään kuntiaan osaksi Tam-
peretta tai Turkua. Kuntapäättäjät näke-
vät kyllä, että ei kuntarajan poistamisel-
la saada miljoonasäästöjä. Sen sijaan sillä 
saatetaan päästä lähipalveluista eroon.  

Manninen muistuttaa eurooppalai-
sen hallintojärjestelmän perustuvan sekä 
kansanvaltaiseen paikallishallintoon että 
aluehallintoon.

– Näitä ei pidä sotkea toisiinsa. Jos 
Suomeen jää vain 20–50 megakuntaa, se 
ei ole enää paikallis- ja kunnallishallintoa 
vaan aluehallintoa. Tämä tarkoittaisi pai-
kallishallinnon ja nimenomaan kunnal-
lisen itsehallinnon tuhoutumista. 

Manninen liputtaa virtaviivaista-
misen puolesta, mutta myös kansan-
valtaisen demokratian puolesta.

– Olisi järkevää muodostaa ras-
kaimmille palvelutehtäville maakun-

”Me emme tule  
yhden sapluunan  
mallilla autuaiksi.
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nan laajuinen organisaatio suorilla vaaleilla valittavine valtuus-
toineen. Vastaavasti jokseenkin nykyisen laajuinen lähikuntien 
verkko voisi vastata lähipalveluista, jotka olisivat suorilla vaaleilla 
valittujen kunnanvaltuustojen käsissä. Molemmilla tasoilla olisi 
lakisääteiset tehtävät. Verotustasoja ei kuitenkaan lisättäisi.

Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet lähipalveluihin säilyisivät.
– Emme kylväisi lisää juurettomuuden tunnetta. Sitä kansalaiset 

kokevat jo nyt aivan liiaksi, kun kuntaliitoksissa palvelut kaikkoavat 
reuna-alueilla ja kansalaisten vaikutusmahdollisuudet heikkenevät. 

alueiden omista tarPeista käsin

Hannes Manninen tiedostaa, että  ajatus maakuntatasoisesta hal-
linnosta ammutaan alas vedoten siihen, ettei Suomeen saa syn-
nyttää uutta hallinnontasoa.

– Mutta meillähän on jo tämä taso. On maakuntien liitot, sai-
raanhoitopiirit, koulutuskuntayhtymät ja muut kuntayhtymät, 
pelastustoimen alueet ja niin edelleen. Voisimme lakkauttaa 
kaikki kuntayhtymät ja saisimme tilalle kansanvaltaisesti ohjat-
tavan maakunnallisen hallinnon. Hallinto selkiytyisi, eikä lisään-
tyisi kuten väitetään. Voittajia olisivat kansalaiset. Pohdittavaksi 
jäisi, tulisiko yliopistotasoinen kaikkein haasteellisin sairaanhoi-
to siirtää esimerkiksi valtion vastuulle. 

Entä pääkaupunkiseutu? Myös metropolialue tarvitsee Man-
nisen mukaan oman hallintonsa suorilla vaaleilla valittavine val-
tuustoineen. Kunnat voisivat jatkaa itsenäisinä, jos alueen yhtei-
siä intressejä koskevat tehtävät siirtyisivät metropolihallinnolle.  

– Jos taas Helsinki, Espoo ja Vantaa liitettäisiin yhteen, olisi 
vaikeaa kuvitella, että tämän kokoisen väestöpohjan alue selviy-
tyisi ilman lakisääteistä lähidemokratiaa. 

kunnille menokatto

Paras-hankeen yksi keskeinen tavoite oli taittaa 
kuntien toimintamenojen kohtuuton kasvu alle nel-
jään prosenttiin.

– tässä on valitettavasti epäonnistuttu. hanke käynnis-
tyi vahvan talouskasvun kaudella, ja niin vain näyttää ole-
van, että kaikki tulot, mitä kuntien kassaan saatiin, pantiin 
myös menemään, hannes manninen arvioi. 

kuntatalous on tänään hankala yhtälö, eikä ihmelääk-
keitä ole tarjolla: väestö ikääntyy, palveluiden kysyntä kas-
vaa ja toimintamenoja kuvaava käyrä laukkaa kohti koil-
lista. myös kuntien korjausvelka kumuloituu samalla, kun 
kunnat korottavat tuloveroprosenttejaan.  

manninen ennakoi, että kuntalaisten verorasitus kohoaa  
tulevaisuudessa reippaasti.

– hyvä vertailukohde on ruotsi, jossa maakunta ja kun-
nat hoitavat suurin piirtein samantyyppiset tehtävät kuin 
kunnat ja kuntayhtymät suomessa. myös valtionavut ovat 
suhteellisesti samaa luokkaa. ruotsissa keskimääräinen 
kunta- ja maakuntavero on noin 33 prosenttia. emme kui-
tenkaan taida olla niin paljon fiksumpia kuin ruotsalaiset, 

että kykenisimme hoitamaan tämän saman palvelukokonai-
suuden 20 prosentin verotuksella. 

kunnallisveron manninen arvelee meilläkin lähestyvän 
seuraavan viidentoista vuoden aikana 30 prosenttia.

– ellei sitten laajenneta veropohjaa merkittävästi ja/tai teh-
dä suuria muutoksia valtion ja kuntien kustannustenjakoon.

Paras-hankkeen isä painottaakin, että kuntien tuottavuu-
den nostamiseksi on tehtävä kaikki, mitä tehtävissä on.

– mutta en usko siihen, että tuottavuuden paraneminen-
kaan säästäisi meitä merkittäviltä veronkorotuksilta. on syy-
tä varautua siihen, että kuntaverotus kiristyy ja kansalaisten 
omavastuu lisääntyy. 

manninen katsoo, että menokasvun hillitsemiseksi kun-
nille on syytä säätää menokatto.

– tämä tulisi tehdä peruspalveluohjelmassa valtuusto-
kaudeksi kerrallaan. kuntien menojen kasvu tulisi raamittaa 
nykyistä tiukemmin. menokaton tulisi tunnistaa erityyppiset 
kunnat kuten kasvukunnat ja väestöään menettävät kunnat. 
kunnat siis ryhmiteltäisiin eri kategorioihin ja kullekin kate-
gorialle määriteltäisiin menokasvulle sallitut raamit.

•	 synt. 20.12.1946 Kuusamossa

•	 kotipaikka: Tornio

•	 koulutus: hallintotieteen lisensiaatti

•	 kaupunkineuvos 1997

•	 keskeinen työura: Haapaveden kunnanjohtaja 1970–73, 

Tornion kaupunginjohtaja 1973–2010 , josta virkavapaalle  

1995

•	 kansanedustaja, Keskustan eduskuntaryhmä 1995–2011

•	 alue- ja kuntaministeri sekä asuntoministeri Anneli 

Jäätteenmäen hallitus ja Matti Vanhasen ensimmäinen 

hallitus 2003–2007

•	 perhe: puoliso Kaarina Manninen, neljä lasta,  

kahdeksan lastenlasta

Hannes Manninen

Hannes Manninen sanoo uskovansa vain niihin ratkaisumal-
leihin, joista löytyy kansalaisten hyväksyvä puumerkki. 

– Annetaan alueiden etsiä ratkaisut omista tarpeistaan käsin. 
Sallitaan monimuotoisuus. Ei tuhota sitä kehittämispanosta ja 
voimaa, mikä meillä on kunnallisessa itsehallinnossa ja kansa-
laislähtöisessä toiminnassa. Kunta on se alue, jossa asukkailla 
on yhteenkuuluvuuden tunne ja yhteinen intressi ajettavanaan. 
Suuruuden ekonomia lyö kuntalaisia kasvoille, eikä yhteenkuu-
luvuus synny pakkoliitoksilla.

Jos uusi kuntakartta kuitenkin piirretään pakkoliitoksin, Han-
nes Manninen arvelee tällaiseen manööveriin osallistuvien puoluei- 
den maksavan siitä seuraavissa vaaleissa kovan poliittisen laskun. 

– Enkä usko, että ratkaisumalli jäisi edes voimaan. On selvää, 
että kansalaiset äänestäisivät seuraavissa vaaleissa lähidemokra-
tian ja lähipalveluiden puolesta. Eiköhän linjaus pakkoliitoksista 
muuttuisi vaalien jälkeen. n
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Kunnallisella puolella  
lääkärien löytäminen on tuskallinen palapeli

Yksityinen viettelee
nykyihminen haluaa 
hallita elämäänsä  
enenevässä määrin.  
lääkärikunnassa  
suuntaus näkyy siinä, 
ettei kunnallinen työ  
houkuttele. kahta  
työtä tekevät hankkivat  
tienestinsä yksityiseltä,  
ja julkisella puolella 
työn tulos jää  
vaatimattomammaksi. 
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Kunnallisella puolella  
lääkärien löytäminen on tuskallinen palapeli

Yksityinen viettelee TEKSTI: Anna-Mari Tyyrilä  

KUVAT: Dreamstime

E
nää ei ole uutinen, jos ter-
veyskeskus tai sairaala ei 
saa lääkäreitä. Uutinen on, 
jos jossakin kaikki vakanssit 
ovat täynnä, ja lääkärikunta 

on viihtynyt viroissaan pitkään.
Yksityinen puoli vie, ja julkinen vikisee 

voimattomana.
Erikoistutkija Juha V. Virtanen Turun 

kauppakorkeakoulusta miettii, että kyse 
ei ole vain yksityisen tarjoamista suurem-
mista tuloista.

– Tämä korostuu, kun on kyse nuoris-
ta lääkäreistä, jotka tarvitsevat rahaa. Mut-
ta jos julkisuudessa puhutaan vain rahas-
ta, paljon oleellista jää näkemättä.

Virtasen mielestä julkinen sektori ei 
ole pystynyt vastaamaan yhteiskunnan 
muutoksiin riittävästi.

– Parikymmentä vuotta sitten oli vie-
lä tarjolla valmiita lokeroita, joihin hakeu-
tua töihin. Valtion leipä tiedettiin kapeak-
si, mutta pitkäksi, ja lääkäreiden kohdalla 
oli sama asia. Paketit otettiin vastaan sel-
laisenaan.

– Tänään halutaan hallita omaa elä-
mää: halutaan vapaata ja aikaa harras-
tuksille. Joku ei halua päivystää lainkaan, 
toinen haluaa olla osa-aikainen. Mutta 
julkisella puolella ajattelu-, hallinnoin-
ti- ja johtamistapa perustuu byrokraatti-
seen organisaationäkemykseen. Puhutaan 
tasapuolisuudesta, mutta se on tasapäis-
tämistä: ”Ei sinun kohdallasi voida tehdä 
poikkeusta, kun ei muidenkaan kohdalla 
ole tehty”.

Lääkäreillä on neuvotteluvoimaa, ja he 
voivat sanella ehtonsa. Työnantajat ovat 
voimattomia.

– Suuri ongelma ja haaste on siinä, et-
tei tällainen kehitys pysähdy vain lääkärei-
hin. Hoitajista jo kolmannes on alan ulko-
puolella, Virtanen toteaa huolestuneena.

Potilaita Palvelemaan

Virtanen väitteli viime vuonna sairaaloiden 
johtamisesta. Yksi väitöskirjan sanoma oli, 
että uudistuksista huolimatta vanhat kult-
tuuriset käytännöt ovat voimissaan, mikä 
näkyy erityisesti johtamisessa.

– Johtajan rooli pitäisi mieltää palvelu-
työksi, jossa hän auttaa asiantuntijoita te-
kemään työnsä parhaiten. Perustehtävän 
on oltava kirkkaana mielessä: kaikki ovat 
palvelemassa potilasta, Virtanen näkee.

Tärkeää edelleen on koota yksilöllisiä 
työaikoja tekevistä lääkäreistä toimiva ko-
konaisuus. Virtanen painottaa myös ky-
vykkyyden kehittämistä: riittävästi koulu-
tusta tarpeiden mukaan.

– Muutosta tarvitaan myös peruskou-
lutukseen. Nuorilla lääkäreillä on jo eri-
laisia näkemyksiä, mutta käytännöt eivät 
muutu hetkessä, siihen tarvitaan sukupol-
ven verran aikaa.

Johtajuusongelmaa pohtiessaan Virta-
nen mainitsee historiallisen rasitteen: pro-
fessionalistisen johtamisen perinteen, jon-
ka mukaan esimerkiksi johtajaylilääkärin 
on oltava dosentti ja erikoislääkäri.

– Miksi pitäisi olla näin? Johtajan am-
mattitaitoa arvioitaessa johtamismeriit-

turun yliopiston kauppakorkea-
koulu tutkii ja kehittää innovaa-
tiojohtamista terveyspalveluis-
sa. tutkimuksen tavoitteena on 
tuottaa uutta tietoa terveyspal-
veluita tuottavan organisaati-
on sisäisestä yrittäjyydestä ja 
johtamiskäytänteistä. lisäksi 
tavoitteena on edistää uudistu-
mista ja luovuutta johtamista 
kehittämällä.

kohderyhminä ovat härkä-
tien kuntayhtymän neuvola- ja 
kouluterveydenhuollon yksikkö, 
lääkäriasema Pulssi, salon so-
siaali- ja terveystoimen työter-
veyshuoltoyksikkö sekä tyks:n 
silmätautien tulosyksikkö. sel-
vityksen aikana tutkijat pitävät 
tiiviisti yhteyttä työyhteisöihin ja 
kehittämistarpeet koetetaan löy-
tää yhdessä.

tutkimushankkeen päätyttyä 
tulokset ovat laajemmin sosiaa-
li- ja terveydenhuollon hyödyn-
nettävissä.

hanke toteutetaan vuosina 
2010–2012. sitä rahoittavat 
kunnallisalan kehittämissäätiö 
ja tekes.

Johtamista  
kehitetään
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tien olettaisi olevan etusijalla. Medisiini-
nen tausta antaa varmasti toimintakentän 
ymmärrystä, mutta ei sinällään pätevöitä 
johtajaksi. Mutta asioiden muuttaminen 
on vaikeaa, koska kuvioon liittyy myös 
ammatillista edunvalvontaa.

Monet lääkärit joutuvat tekemään hal-
linnollisia, sekundäärisiä töitä. Virtanen 
antaisi nämä tehtävät muille, jotta lääkä-
rit pääsisivät keskittymään perustuotta-
vaan työhön. Jos työ ei motivoi, yksityi-
nen houkuttaa.

YksitYisestä mallia

Monimutkaisen kunnallisen johtamiskäy-
tännön Virtanen näkee yhtenä syynä sii-
hen, että lääkärit hakeutuvat yksityiselle 
puolelle. Yksityinen on joustavampi.

– Yksityisellä ajatellaan asiakasarvon 
kannalta. Se on hyvä ajattelutapa, jota jul-
kisella puolellakin kannattaisi soveltaa.

Oppia Virtanen ottaisi myös yksityisis-
tä vuokrafirmoista, joiden listoille lääkä-
rit ilmoittautuvat tehdäkseen vaikka kol-
me iltaa viikossa. Firmat osoittavat sitten 
paikan.

– Niillä johtamiskäytänteet ovat jo 
olemassa, mutta onko johtaminen eri-
laista? Miksi samoja oppeja ei voisi käyt-
tää julkisella sektorilla? Miksi toiset otta-
vat rahat välistä?

Vaikka julkisen monimutkaisen hal-
linnon vaikutusta talouteen ei Virtasen 
mielestä pystytä yksiselitteisesti laske-
maan, hänen mielestään vaikutus on it-
sestään selvää.

– Voi olla päällekkäisyyksiä, ja kun or-
ganisaatiota uusitaan, vanha toiminta-
malli säilyy alla ja byrokratia kasvaa.

Virtasta harmittaa, että etenkin ter-
veydenhuollon keskustelu keskittyy vain 
”isoihin” asioihin, kuten palvelujärjestel-
mien uusimiseen.

– Tärkeitä asioita nekin, mutta pitäisi 
olla enemmän kiinnostunut siitä, mitä ta-

pahtuu potilaspinnalla, tutkija suomii. Vir-
tanen on aiemmalta ammatiltaan lääkäri.

julkinen houkuttelevammaksi

Turun yliopistollisen keskussairaalan sil-
mäklinikalla vt. osaston ylilääkäri Hanna 
Vaahtoranta-Lehtonen kokoaa palapeliä. 
Usein iltaisin ja viikonloppuisin kotonaan.

– Työvuorolistojen palapeli on valtai-
sa! Lääkärit sanelevat, milloin ja miten 
paljon ja mitä työtä he haluavat tehdä. 
Kapasiteetti olisi kuitenkin saatava tehok-
kaaseen käyttöön.

Kaikki virat ovat täynnä, mutta vain 
yksi lääkäri on kokoaikainen. Sijaisia ei 
saada riittävästi.

– Kaikki potilaat eivät pääse silloin 
kuin haluaisivat, ja taistelemme joka päi-
vä, etteivät hoitotakuuajat ylittyisi. Lähe-
temäärät ovat koko ajan kasvaneet, mutta 
resurssit eivät. Työ on raskasta, joten lää-
kärit lähtevät helposti yksityiselle puolelle.

Vaahtoranta-Lehtonen tietää, että yksi-
tyisellä palkka on parempi, työ on kevyem- 
pää, sitovuus vähäisempää ja lomat saa pi-
tää silloin kun haluaa.

– Minulla on sellainen tuntuma, että 
lääkärit, jotka jakavat työn, tekevät yksi-
tyisellä urakkapalkalla mahdollisimman 

”Lääkärit sanelevat  
mitä työtä  
he haluavat tehdä.               

ahkerasti töitä. Jos päivä on ollut tiukka, 
julkisella puolella ei ehkä jakseta enää pa-
nostaa yhtä tehokkaasti. Tämä on harmi, 
koska työtä olisi kovasti ja tulos jää vaati-
mattomammaksi.

Osaston ylilääkäri harmittelee, et-
tä yksityinen kuorii kermat päältä. Siellä 
tehdään tuottavimmat työt.

– Julkinen sairaala päivystää aina. Ke-
säisin väestövastuu meillä kaksinkertais-
tuu ja samaan aikaan pyörivät lomat.

Vaahtoranta-Lehtosen mielestä julki-
sen sairaalamaailman houkuttelevuutta 
pitäisi lisätä muutoinkin kuin palkkoja 
korottamalla.

– Työn pitäisi olla mielekästä ja yh-
teisöllistä. Koulutusta tarvitaan lisää, sa-
moin konsultointia ja neuvottelua hoito-
linjoista. Lääkäreiden kesken tarvittaisiin 
myös yhteen hiileen puhaltamista ja yh-
teisymmärrystä, joustoa. n



14 polemiikki 2/2011 15

k
uva: o

tava / k
atja lösönen

idealismia ja kaurapuuroa, kiitos

Näkemys, että poliitikot olisivat 
olemuksellisesti epärehellisiä,  
tuntuu vallitsevan.

PUUMERKKI 
kirjailija
Riikka Pulkkinen

l
ukioiässä koin Järisyttävän oival-
luksen. tajusin, että politiikka koskee 
kaikkia ihmisiä. kuusitoistavuotiaalle  
oivalluksella oli maailmoja avaava merki-
tys. aiemmin olin mieltänyt poliitikot byro-

kraateiksi. he olivat jakkupukuisten rotu, jonka laji-
tyypilliset ominaisuudet saivat heidät vaeltelemaan 
pylväskäytävillä ja hapettumaaan kabineteissa. hei-
dän kielensä oli pykälien käsittämätön aakkosto, ja 
heillä oli yhtä paljon yhteistä minun tai kaltaisteni 
kanssa kuin sinitarralla. 

mutta sitten tajusin: nämä ihmiset rakentavat juu-
ri minun todellisuuttani. 

aloin seurata politiikkaa. noina vuosina raken-
nettiin lamanjälkeistä suomea. vyötä oli kiristetty ja 
hiukan jo höllennettykin. lipponen piti kuria valtio-
miehen elkein. media ei vielä määrännyt politiikan 
tekemisen tahtia metsästämällä pakonomaisesti pal-
jastuksia.

viime vuosina olen ollut politiikkaa seuratessani 
ymmälläni. näkemys, että poliitikot olisivat olemuk-
sellisesti epärehellisiä, tuntuu vallitsevan. toisaalta 
toinenkin merkittävä siirtymä näyttää tapahtuneen: 
monia suuria poliittisia päätöksiä valmistellaan ja pe-
rustellaan asiantuntijatietoon nojaten – ikään kuin 
olisi olemassa vain yksi, järjellistä päättelyä seuraten 
tavoitettu ratkaisu jokaiseen ongelmaan. erot arvos-
tuksissa ja ideologiset painotukset ovat kadonneet 
asiantuntemuksen uumeniin.

minun on vaikea sulattaa kumpaakaan näistä ten-
densseistä. en usko poliitikkojen epärehellisyyteen. 
Jos kepulipeliä haluaa harjoittaa ja siitä hyötyä, sitä 
ei varmasti kannata tehdä julkisessa työssä keskin-
kertaisella palkalla. toista poliittista ilmastoamme 
leimaavaa tunnuspiirrettä haluan vastustaa siteeraa-

malla Hannah Arendtia, joka määrittelee politiikan 
kiistan tai jopa väkivallan  purkautumiseksi puhees-
sa. Jos olisimme toisenlaisia, ratkaisisimme kiistam-
me nyrkein, mutta ihmisyyteen kuuluu olennaisena 
osana puhe. tämä on monessa mielessä ihmisyyttä 
määrittävin ominaisuus: tietyssä mielessä ihminen 
syntyy vasta puhuessaan toisille ihmisille. Politiikan 
ydin on täten vastakkaisten intressien esiin tuomista 
keskustelussa ja niiden yhteensovittamista. yhtä to-
tuutta ei ole, eikä sitä voi järkeilemällä tai asiantun-
temukseen nojaten politiikassa tavoittaa.

Politiikan määritteleminen kiistan purkautumisek-
si puheessa kohottaa ideologiset erot tärkeään ase-
maan. Jos minä saisin päättää, kannustaisinkin po-
liitikkoja tuomaan enemmän esiin ideologiaansa. 
kannustaisin heitä kartoittamaan haaveiden horisont-
tiaan, olivatpa he sitten kunnanvaltuutettuja, kansan-
edustajia tai ministereitä. Poliitikot ovat mahdollisen 
arkkitehteja, jotka toimivat lähes mahdottoman rajoil-
la. millainen on unelmien kaupunki, entä valtio? 

kustannustoimittajani kaipasi joskus romaanikä-
sikirjoitukseeni ”metafysiikan ja kaurapuuron” tasa-
painoa. hän halusi filosofisen pohdinnan lomaan ar-
kea, jokapäiväisyyden realiteetteja. tämä toiminee 
myös politiikan ohjenuorana, kun idealismi ujute-
taan käytännön työhön. siispä: idealismia ja kaura-
puuroa, kiitos.



16 polemiikki 2/201116 polemiikki 2/2011

TEKSTI: Eeva-Liisa Hynynen  

KUVA: Dreamstime; iStockphoto

Millainen veropolitiikka olisi suotuisaa kunnille: pitäisikö suhdanne-
herkkä yhteisövero poistaa kuntien tulopohjasta ja korvata se  
valtionosuuksilla vai tulisiko kuntien tulopohjaan lisätä uusiakin 
veromuotoja? Valtion elätti vai riskit kantava itsellinen isäntä?

PTT:n Pasi Holm:

”Ei” kuntien yhteisöveron  
poistamiselle

A
joittain keskusteluun nousee vaatimus yhteisöve-
ron jako-osuuden poistamisesta kuntien tulopoh-
jasta ja menetysten kompensoiminen kunnille 
valtionosuuksina. Viimeksi asian nosti esille alival-
tiosihteeri Martti Hetemäen johtama verotuksen 

kehittämistä pohtinut työryhmä. 
Pellervon taloustutkimuksen toimitusjohtaja Pasi Holm ja 

ekonomisti Janne Huovari julkistivat maaliskuussa selvityksensä 
Hetemäen työryhmän ehdotuksien vaikutuksista kuntatalouteen. 
Työryhmän esittämät toimenpiteet vähentäisivät kuntien verotu-
loja noin 2,1 miljardia euroa. 

Tuloverotuksen keventäminen leikkaisi kunnilta 560 miljoo-
naa euroa. Yhteisöveron tuoton poistaminen kouraisisi kuntien 
kassasta 1,5 miljardia euroa. Eniten uudistuksessa häviäisivät sel-
laiset kaupungit, joissa yhteisövero muodostaa merkittävän osan 
tulopohjasta. 

Salon verotulot vähenisivät kaikkiaan peräti 20 prosenttia, 
Raahen 13 prosenttia ja Porvoon, Kokkolan, Espoon, Oulun sekä 
Helsingin lähes 10 prosenttia. 

Verotyöryhmän mukaan valtion tulisi kompensoida kunnil-
le yhteisöveron kuntaosuuden poistamisesta aiheutuvat mene-
tykset korottamalla kuntien valtionosuuksia. Työryhmä katsoo 
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myös, että kuntien verotulojen menetyksiä tulisi paikata korot-
tamalla kiinteistöverotusta. 

komPensaatioiden kohdentaminen vaikeaa

Pasi Holm varoittelee nielemästä verotyöryhmän esitystä sel-
laisenaan. Hänen kantansa on ”ei” yhteisöveron kuntaosuuden 
poistolle. Holmin mukaan olisi lähes mahdotonta löytää osuma-
tarkka tapa kohdentaa korvaavat valtionosuudet oikeudenmukai-
sesti niihin kuntiin, jotka olisivat suurimpia menettäjiä.

– Mikä olisi se laskentaperuste, jolla saataisiin korvattua esi-
merkiksi Salon kaupungille 28 prosentin yhteisöverotuoton me-
netys ja kokonaisuudessaan yhteensä 20 prosentin tulopohjan 
romahdus? 

Holm sanoo, että kunnat eivät tule autetuiksi kiinteistövero-
jen korotuksilla, jos yhteisöveron jako-osuus katoaa tulopohjasta. 

– Puhumme aivan eri mittaluokan vaikutuksista. Salo saisi 
kiinteistöveron korotuksilla paikattua tulopohjaansa vain pari 
prosenttia. 

Yhteisövero on Holmin mukaan kuntien tulopohjassa kan-
nustavin elementti. Kuntien kannattaa harjoittaa dynaamis-
ta elinkeinopolitiikkaa, koska tulokset näkyvät euroina kunnan 
kukkarossa.  

– Jos yhteisövero poistetaan kuntien tulopohjasta ja menetys 
kompensoidaan valtionosuuksina, kunnat ovat entistä riippuvai-
sempia valtion toimista. Tällainen ajattelu sopii heikosti kunnal-
lisen itsehallinnon perusajatukseen. 

Holm kuitenkin toteaa, että valtion puolelta on perusteltua 
alentaa tilapäisesti kunnille taantuman ajaksi korotettu yhteisö-
veron jako-osuus 32 prosentista takaisin 22 prosenttiin.

– Ei voida ajatella, että kriisiajankohdaksi tilapäisesti korotet-
tu kuntien jako-osuus jäisi pysyväksi kuntien tulopohjaan. 

Holm katsoo, että kuntien tulopohjan tulisi koostua mahdol-
lisimman monista veromuodoista. Kuntaliitto on vaatinut kun-
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nille jäteveron tuottoa ja osuutta myös pääomaverosta. Holmista 
esitys on harkitsemisen arvoinen. 

– Tulopohjassa pitäisi olla riittävästi kannustavia elementtejä. 
Siitä voidaan sitten keskustella, onko esimerkiksi kuntien jako-
osuus yhteisöverosta 15 vai 20 prosenttia. 

ei tarvetta  
leikkauslistoille

Pasi Holm varoittelee valtakunnan päättäjiä paniikkiratkaisuista 
julkisen talouden tasapainottamiseksi. Pahinta olisi poukkoileva 
politiikka leikkauslistoineen. 

– Julkisen talouden kestävyysvajetta ei pidä lähteä hoitamaan 
ylimitoitetuin toimin. Leikkauslistoille ei ole tarvetta. Jos kuntien  
menokasvu saadaan vakautettua kolmen prosentin paikkeille,  
talous saadaan tasapainoon vähän pidemmällä ajanjaksolla.  
Hyvä apu olisi, jos valtio pidättäytyisi antamasta kunnille uusia 
tehtäviä.

Holm arvioi, että kun-
tien tuloveroprosentit ovat 
edelleen noususuunnassa. 

– Veronkorotuspainei-
den lisäksi on paineita lisä-
tä kansalaisten omavastuu-
ta. Myös kuntien, valtion 
ja Kelan välisissä vastuun-
jaoissa tulisi estää kaiken-
lainen osaoptimointi, joka  
siirtää kuluja yhdestä kuk-
karosta toiseen. Omavas-
tuun tulisi koskea julki-
siakin toimijoita. Se, joka 
siirtää vastuuta, maksaa  
aina oman osansa. n

PTT:n Pasi Holm:

”Ei” kuntien yhteisöveron  
poistamiselle

erilaiset tulopohjat, mutta sama murhe

salossa finanssikriisin Jälkeisen taantuman 
vaikutukset näkyvät puuttuvina euroina kaupungin 
kassassa. salo ei ole kuitenkaan haasteensa kanssa 

yksin. kaupungin talousjohtaja Seppo Juntti arvioi, että nyky-
rakenteinen verorahoitus ei riitä kattamaan kuntien tulevia 
tarpeita ilman merkittäviä kunnallisverojen korotuksia. 

– nykyinen verorahoitustaso on minimitaso. siksi yhteisö-
veron korotettua kuntaosuutta tulisi jatkaa. Jotta tällä rahoi-
tuksella pärjätään, pitää kuitenkin puuttua koko julkisen sek-
torin kustannusrakenteisiin ja palvelutasoon. 

salon talous on edelleenkin nokia-vetoista. yhteisövero-
jen tilitykset kaupungille pienevät vuositasolla pysyvästi kym-
meniä miljoonia euroja 2000-luvun alun tasoon verrattuna. 

– näillä näkymin aallon pohja saavutetaan 2013. heijastu-
maa tulee vuosien 2010 ja 2011 nokian tuloksista. verotulojen 
tasausjärjestelmän kahden vuoden viive nostaa salon maksa-

man tasauksen suurimmilleen vuonna 2012. yhteisöveron ko-
rotettu jako-osuus lieventäisi pudotusta, seppo Juntti painottaa. 

yhteisöveron jako-osuudestaan haluaisi pitää kiinni myös 
pohjoinen sallan kunta. vaikka salla monien muiden lapin 
kuntien tapaan mielletään valtionosuuksien varassa toimivak-
si kunnaksi, yhteisöveron jako-osuus tuottaa kunnan kassaan 
jokseenkin yhden veroprosenttiyksikön verran euroja. 

kunnanjohtaja Kari Väyrysen huoli on yhteinen salon sep-
po Juntin kanssa. kuntien tulopohja ei kestä enää pienintä-
kään nakertamista.

– verohuojennuksia ei saa jatkossa tehdä kuntien verotu-
loista. myös yhteisöveron jako-osuus tulee säilyttää kuntien 
tulopohjassa. meillä kuntaosuuden poistaminen tarkoittaisi 
noin 500 000 euron menetystä tulopohjassa. näkisin nykyi-
senlaisen järjestelmän parhaana. kuntien jako-osuus yhteisö-
verosta voisi olla tosin hiukan nykyistä suurempikin.
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Tamperelainen tutkijaryhmä perkaa pitkäaikaissairaiden  
viimeisiä elinvuosia sairaaloissa, hoivalaitoksissa ja kotona  
– myös polkua, kuinka kuolemaan päädytään.
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ikäihmisiä  
pompotellaan  
hoitopaikasta  
toiseen
Vanhan ihmisen viimeiset elinvuodet  
ovat yhtä arvokkaat kuin kaikki muutkin  
vuodet. Ikäihmisiä kuitenkin pompotellaan 
hoitopaikasta toiseen jopa monia kymmeniä 
kertoja. Palvelujen suunnittelupuheissa 
vanhukset ovat ”toisia”, joiden ”käsittelystä” 
koetetaan selvitä mahdollisimman vähällä 
vaivalla ja halvalla.

TEKSTI: Anna-Mari Tyyrilä KUVAT: Merja Ojala

T
ampereen yliopiston terveystieteen yksikössä on tutkittu van-
husten kahta viimeistä elinvuotta usean vuoden ajan. 

Käytössä oleva tutkimusaineisto on mittava. Ensim-
mäinen aineisto kattaa vuosina 1998, 2002 ja 2003 kaikki 
70-vuotiaina ja sitä vanhempana kuolleet. Vuosina 1999–
2001 kuolleista on otettu 40 prosentin satunnaisotos. Mu-
kana on yhteensä 145 000 kuolleen ikäihmisen anonyymit 
tiedot.

Meneillään olevassa jatkotutkimuksessa kahta viimeistä elinvuotta tarkastel-
laan vuosina 1996–2008 kuolleiden osalta. Ikäryhmät ovat samat, mutta aineisto 
on laajempi.

– Tutkimusten perusteella tiedämme, minkä verran vanhukset käyttävät niin 
sanottuja raskaan pään terveyspalveluja ja kuinka ne jakautuvat erilaisiin palvelu-
muotoihin. Tiedossa on myös polku, kuinka kuolemaan päädytään, tutkimusryh-
män johtaja, professori Pekka Rissanen kertoo.

– Palvelujen käytön saralla kaksi viimeistä elinvuotta ovat erilaiset kuin aiem-
mat vuodet. Palvelujen käyttö keskittyy kahteen viimeiseen elinvuoteen, tutkija 
Leena Forma lisää.

Voisi kuvitella, että mitä vanhempi ihminen on kyseessä, sitä enemmän hän 
käyttää palveluja. Näin ei kuitenkaan ole. Esimerkiksi yli 90-vuotiaina kuolleet 
ovat olleet erikoissairaanhoidossa vähemmän kuin nuorempana kuolleet.
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– Kaikissa ikäryhmissä naiset käyt-
tävät pitkäaikaista laitoshoitoa miehiä 
enemmän, kun taas miehet käyttävät sai-
raalaa enemmän kuin naiset. Tämä voi 
johtua siitä, että naiset elävät useammin 
yksin, eivätkä sitten enää pärjää kotona, 
Forma kertoo.

eroja kuntien välillä

Kuntien välillä on ilmennyt suuria sys-
temaattisia eroja, kun katsottiin, kuinka 
paljon vanha ihminen on käyttänyt pal-
veluja.

– Ihmettelimme, mistä tämä voi joh-
tua! Ilmeisesti kunnasta johtuvat tekijät, 
kuten kunnallinen palvelukulttuuri, vai-
kuttavat. Toistaiseksi meillä ei ole luo-
tettavia kansallisen tason tietoja, joiden 
perusteella voisi luoda selitysmallin, Ris-
sanen sanoo.

Tällä hetkellä nähdään, että selitystä 
ei löydy ainakaan kuntakoosta, maaseu-
tukunnasta tai kaupungista eikä talous-
tilanteesta. Tutkimus tällä saralla jatkuu.

vanhusten makuuttamista  
sakkomaksuilla

Tutkijat kirjoittavat artikkelissa Tutkija-
puheenvuoroja terveydenhuollosta (Sta-
kes 2008): Vanhojen ihmisten hoitoa ja 

hoitopaikkojen määrää 
Suomessa määrittävät ko-

tona asumisen suosiminen se-
kä ”oikean hoitopaikan” logiikka.

Kotihoito on alimitoitettua, mistä voi 
joskus seurata dementoituneen vanhuk-
sen lukitseminen kotiinsa tai huonokun-
toisen ja pelokkaan ihmisen kotiuttami-
nen yksinäiseen asuntoonsa. Toisaalta 
kunnat maksavat suuria sakkomaksu-
ja sairaaloille, että ne pitäisivät vanhuk-
sen osastolla, koska muutakaan paikkaa 
ei löydy.

Sairaalat, vanhainkotien osastot, hoi-
tokodit ja palveluasunnot luokittelevat ja 
valitsevat ihmisiä heidän sairauksiensa 
mukaan. Eli mistä he selviytyvät, mihin 
heidän psyykkinen toimintakykynsä riit-
tää ja mihin ei.

Kun etsitään ihmisille elinpaikkaa 
viimeisiksi vuosiksi, ”oikean hoitopai-
kan” logiikka on tutkijoiden mielestä 
kelvoton. Vanha ihminen voi pärjätä ko-
tonaan hyvin tänään, mutta ei enää pa-
rin viikon päästä. Silloin palvelua ja apua 
pitäisi lisätä kotiin, eikä miettiä uutta 
asuinpaikkaa. 

– Kotona asumista ei pidä kuiten-
kaan pitkittää liian kauaa, vaan jossain 
vaiheessa siirtyminen hyvään laitoshoi-
toon voi olla hyvä ratkaisu, Forma huo-
mauttaa.

– Omat tutkimustuloksemme kerto-
vat, että viimeisinä elinvuosinaan van-
hat ihmiset kokevat jopa monia kymme-
niä siirtoja hoitopaikasta toiseen, tutkijat 
kertovat.

Asiaa tarkemmin tutkineen tohtori-
opiskelija Mari Aaltosen mukaan keski-
määrin ihmiset siirrettiin kahden vuoden 

Keskussairaalat ovat välietappeja 
potilasrallissa.

Professori Pekka  
Rissanen ja tutkija 
Leena Forma ovat 
sukeltaneet aiheeseen, 
josta aiempaa tietoa 
ei ole.

Kaksivuotinen hanke

•	 Pitkäaikaishoito kahtena viimeisenä 

elinvuotena 1996–2008-tutkimuksen 

tavoitteena on analysoida vanhojen 

ihmisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

käyttöä, kustannuksia ja hoitopolkuja. 

•	 Tutkimuksessa haetaan vastauksia 

muun muassa kysymyksiin: miten pit-

käaikaishoidon käyttö ja kustannukset 

ovat muuttuneet, millainen on kuntien 

välinen vaihtelu pitkäaikaishoidon 

käytössä ja kustannuksissa sekä missä 

määrin ja millaisissa paikoissa vanhoja 

ihmisiä hoidetaan kuolemaan saakka 

samassa paikassa?

•	Tutkittavat pitkäaikaishoidon palvelut 

ovat terveyskeskuksen vuodeosasto, 

vanhainkoti ja tehostettu palveluasu-

minen. 

•	 Julkisen ja yksityisen osuutta tarkas-

tellaan erikseen.

•	 Jatkohanke käynnistyi tänä vuonna ja 

päättyy vuoden 2012 lopussa. 

•	  Kunnallisalan kehittämissäätiö rahoit-

taa hanketta 90 000 eurolla.
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”Viimeisinä elinvuosinaan 
vanhat ihmiset kokevat jopa 
monia kymmeniä siirtoja 
hoitopaikasta toiseen.

                                                                       
       Leena Forma

aikana seitsemän kertaa. Koko joukosta 
noin 13 prosenttia ei siirtynyt mihinkään, 
mutta ääripäässä siirtymiä oli pahimmil-
laan 168 kahden vuoden aikana.

Miehet siirtyivät eri hoitopaikkojen tai 
kodin ja hoitopaikkojen välillä enemmän 
kuin samanikäiset naiset. Nuorempana 
kuolleet puolestaan siirtyivät enemmän 
kuin vanhempana kuolleet. Siirtymien 
määrä kasvoi sitä enemmän, mitä lähem-
pänä kuolinhetki oli.

Tähänastinen näkemys on, ettei 
pompottelu tuo säästöä kustannuksiin. 
Rahan kulkua on tarkoitus perata jat-
kohankkeissa.

YksitYinen heittää terveYskes-
kukseen

Tutkijat epäilevät, että nykyinen palve-
lujärjestelmämme ei ole valmistautunut 
kohtaamaan vanhojen ihmisten tarpeita. 
Kotiin pitäisi tarvittaessa voida järjestää 
myös vaativampia terveydenhuollon pal-
veluja ja siellä pitäisi voida myös turval-
lisesti kuolla.

– Nykyisin kukin hoitopaikka tarjo-
aa omia palveluitaan, ja viimeisinä vuosi-
naan ihminen siirtyilee niiden välillä. Pa-
rempi olisi, jos vanha ihminen voisi asua 
samassa paikassa ja palvelut liikkuisivat, 
tutkijat painottavat.

Yksityisen tarjoamasta pitkäaikais-
hoidosta on havaittu, ettei vanhusta ole 
aina hoidettu loppuun saakka samassa 
paikassa.

– Viimeisten kuukausien aikana on 
siirrytty jonnekin muualle, todennäköi-
sesti terveyskeskuksen vuodeosastolle. 
Viimeiset kuukaudet ovat raskaimmat 
hoitaa, ja usein yksityiset vanhainkodit tai 

dementiaa sairastavat ihmiset viettävät viimeiset vuotensa pitkäaikaisessa laitos-
hoidossa. Sairaalan vuodeosastoilla heitä näkee harvemmin, vaikka tarvetta olisikin. Tämä 
käy ilmi Tampereen yliopiston terveystieteen yksikön uusimmista tutkimuksista.

– Dementiaa sairastavilla on usein muitakin sairauksia, jotka vaatisivat sairaalahoitoa. 
He eivät kuitenkaan pääse sinne samalla tavalla kuin ei-dementiaa sairastavat, tutkija Lee-
na Forma sanoo.

Yksi syy voi olla siinä, etteivät dementiaa sairastavat osaa ilmaista itseään ja kertoa 
vaivoistaan. Pitkäaikaishoidosta potilasta ei myöskään lähetetä helposti sairaalahoitoon.

– Jäävätkö dementiaa sairastavat huomiotta vai onko tämä tietoista toimintaa? Toistai-
seksi voi esittää vain arveluja, koska asiaa ei tunneta tarkemmin, Forma toteaa.

Tampereella on tutkittu myös, miten dementikkojen palvelujen käyttö on muuttunut 
vuosien saatossa.

– Pitkäaikaishoito on pysynyt samalla tasolla. Vaikka laitoshoitoa on pyritty vähentä-
mään jo pitkään, ei sitä ole tapahtunut ainakaan dementiaa sairastavien viimeisten vuosien 
aikana. Tätä tutkimme jatkossa pidemmällä aikasarjalla, uuden 13 vuotta kattavan aineis-
ton perusteella, Forma sanoo.

Dementikko ei pääse sairaalaan

asumispalveluyksiköt on suunniteltu tie-
tyntyyppisille ja -tasoisille ihmisille, joilla 
on vain tietty vaiva. Kun heidän kunton-
sa huononee, heitä ei pystytä hoitamaan, 
Forma sanoo.

Jatkossa yksi tutkimuskysymys kuu-
luukin: missä vanhukset hoidetaan lop-
puun asti?

”toisten” elämä on Yhtä arvokas

Elämänsä ehtoolla olevien vanhusten luo-
kitteleminen ”toisiksi” on murheellista.

– Palvelujen suunnittelupuheissa van-
hat ihmiset esiintyvät usein normaalivä-
estöstä poikkeavina ”toisina”. Järjestel-
män tavoitteena vaikuttaa olevan selvitä 
näiden ”toisten” käsittelystä mahdolli-
simman vaivattomasti ja halvalla, tutki-
jat suomivat.

Vanhalle ihmiselle itselleen viimeiset 
elinvuodet ovat kallisarvoisia edessä ole-
via vuosia. He haluavat jatkaa elämään-
sä samoina ihmisinä, joita he ovat ikän-
sä olleet.

– Toivoisi, että kunnat tunnistaisivat 
erityisyyden, joka elämän viimeisessä vai-
heessa on. Pitäisi etsiä yksilöllisesti sopi-
via ratkaisuja, eikä pompotella vanhuksia 
ympäriinsä, Forma toivoo.

– Joissakin kunnissa toimii palve-
luohjaaja, joka koordinoi kokonaisuut-
ta. Järjestelmämme on niin pirstaleinen, 
että kokonaiskuva olisi ehdottomasti tar-
peen muodostaa, Forma painottaa.

Tutkimusryhmään kuuluvat professo-
rit Pekka Rissanen ja Marja Jylhä, tohto-
riopiskelijat Leena Forma ja Mari Aalto-
nen sekä tutkija Jani Raitanen. n
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TEKSTI: Anna-Mari Tyyrilä KUVA: Valtteri Kantanen

L
iisa Kauppila lopettelee pro graduaan Aasian opintojen maisteriohjel-
massa Turun yliopistossa. 

– Olen opiskellut poliittista historiaa ja kandiaikoina (valtiotiede) 
matkustin paljon Aasiassa. Kiinnostuin erityisesti Kambotzasta, josta 
tein kandin tutkielman, ja kun uusi Aasian opintojen maisteriohjelma 

alkoi, hain siihen. Työllistymisen kannalta ratkaisu oli hyvä: valmistuneita on lähte-
nyt esimerkiksi Kiinaan päällikkötehtäviin, Kauppila kertoo.

Mandariinikiinaa puhuva Kauppila aikoo jatkaa vielä tulevaisuuden tutkimuksen 
maisteriohjelmassa valmistumisensa jälkeen. Kiina-fokus jatkuu siellä.

Mutta mikä sai hakemaan kunnallisalan säätiöön harjoittelemaan?
– Minulla ei ollut suomalaiseen yhteiskuntaan liittyvää työkokemusta, ja toisaalta 

tutkimusassistentin tehtävät kiinnostavat. Tämä harjoittelu on ollut todella hyödyllinen.
Kauppila on hoitanut toimistotehtäviä, hän on avustanut hakuprosesseissa, päi-

vittänyt Kaksin kotisivuja ja hoitanut viestintää sekä järjestänyt tiedotustilaisuuksia. 
Päätehtävä on kuitenkin ollut vaikuttavuusselvityksen laatiminen.

miten väitöstutkimukset vaikuttavat?

Kaks tukee muun muassa väitös- ja tutkimushankkeita ja on kiinnostunut, mikä 
on ollut niiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

– Aluksi tutustuin aiheen teoriataustaan ja opettelin tekemään kyselylomaket-
ta haastateltaville. Kun lomakkeen katsottiin olevan valmis, lähetin sen vuonna 
2000 ja sen jälkeen Kaksin rahoituksella väitelleille. Lomakkeita lähti 75, joista 

70 palautui määräaikaan mennessä. Nyt aloitan kyselyn purkamisen ja teen 
vastauksista analyysin.

Ensimmäisiä vastauksia silmäiltyään Kauppila voi jo sanoa, että hajon-
taa tulee.

– Arvioinnit ovat erilaisia, ja vaikuttamiskanavat näyttävät määräytyvän 
ensisijaisesti tutkijan päivätyön perusteella. Eri tieteenalojen välillä ei ole ko-

vin suuria eroja. Myös sillä on merkitystä, milloin väitöskirja on valmistunut.
Kauppilan pesti päättyy heinäkuun puolivälissä, joten analyysin on tuolloin 

oltava valmis.
Assistentti on tyytyväinen, että pääsi Kaksille harjoittelemaan.

– Parasta on ollut, että työnkuvan on saanut laatia mieleisekseen. Asioihin on 
voinut paneutua kunnolla, ja tietämykseni kunta-alasta on laajentunut melkoisesti.

Kauppila kuvaa työtahtiaan sopivaksi ja työyhteisöään inspiroivaksi. Harjoitteli-
jan palkkakin on hänen mielestään hyvä: 1 500 euroa kuukaudessa.

– Opiskelukavereiden joukossa on monia, jotka eivät saa ollenkaan palkkaa har-
joitteluistaan. Ja oman alan paikkoja on vaikea saadakin ennen valmistumista.

Voisiko Aasiaan suuntautunut tuleva maisteri kuvitella työskentelevänsä kunta-alalla?
– Miksikäs ei, tämä on ollut positiivinen työkokemus, ja kunta-ala kiinnostaa nyt 

paljon enemmän. n

Lue lisää www.kaks.fi osiosta
Puheena!

Aasian matkaaja
kunta-alaan tutustumassa

Liisa Kauppila toimii parhaillaan Kunnallisalan  
kehittämissäätiössä assistenttina. 

Vuosittain Kaks palkkaa kaksi opiskelijaa  
tutustumaan säätiön toimintaan. 
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Arvottava palkinto on noin 800 euron arvoinen iPad.

Anna palautetta lehdestä ja voita 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 osal-
listuvat kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan 1.8.2011. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.

Vastaaminen on helppoa ja nopeaa!

1. Kirjaudu osoitteeseen www.mcipress.fi /polemiikki.
2. Merkitse numerosarja 082288.
3. Tämän jälkeen pääset lukijakyselyyn  

klikkaamalla Lähetä-painiketta.

Onnea arvontaan!

Jokainen numero on uusi mahdollisuus osallistua

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinninlaitos

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Työnantajat

Kotitalouksia 
palvelevat
voittoa 
tavoittelemattomat
yhteisöt

Kotitaloudet

Yksityinen vakuutus

Avustuskassat

Kela

Kunnat

Valtio

Työnantajat

Kotitalouksissa  
palvelevat voittoa  
tavoittelemattomat  
yhteisöt

Kotitaloudet

Yksityinen vakuutus

Avustuskassat

Kela

Kunnat

Valtio

terveydenhuollon  
menot ja rahoitus 2009 

T
erveydenhuoltomenot olivat 15,7 miljardia euroa. Reaalisesti menot kas-
voivat 1,2 prosenttia. Asukasta kohden menot olivat 2 936 euroa.

Euromääräisesti suurimmat menoerät koostuivat erikoissairaanhoi-
don (5,2 mrd. euroa) ja perusterveydenhuollon (2,8 mrd. euroa) palveluis-
ta sekä avohoidon lääkkeiden ja muiden lääkinnällisten kulutustavaroiden 

(2,2 mrd. euroa) käytöstä. Nämä muodostivat kaksi kolmasosaa terveydenhuoltome-
noista.

Vuonna 2009 terveydenhuoltomenojen julkisen rahoituksen osuus oli 74,9 prosent-
tia (11,7 mrd. euroa) ja yksityisen rahoituksen osuus 25,1 prosenttia (3,9 mrd. euroa).

terveydenhuoltomenojen rahoitus vuosina 1995–2009, %
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PALVELUJA VAI  
BYROKRATIAA
– hanki 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 Mannisen kunnallisalan kehittämis- 
säätiölle kirjoittamassa teoksessa: Palveluja vai byrokratiaa – Suomen kunnallis- 
hallinto sotien jälkeen. kirja on hyvä apu kaikille valtuutetuille ja kuntavaikuttajille  
tutustua kuntahallinnon lähihistoriaan.

Historiateoksen ohjevähittäismyyntihinta on 54 € (sis.alv.).  
Tarjoamme kirjaa seuraavin alennuksin:
5–25 kpl, 40 euroa kpl.
26–50 kpl, 35 euroa kpl.
51 kpl tai enemmän, 30 euroa kpl.

Tilauksia otetaan vastaan osoitteessa:  
Pole-kuntatieto oy, fredrikinkatu 61 a, 9 krs., 00100 helsinki ja sähköpostitse: toimisto@kaks.fi 

Tartu  
etuun!


