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päätoimittajalta

”

Palveluseteli näyttää
toimivan eri tavoin
eri palveluissa.
Kirsi Kuusinen-James

Pakkokuntapelko
Hallituksen panta,
virallinen kanta:
palvelut rajattomiksi
kunnat ajattomiksi.
Auttaako pakko?
Riskinä kuntalakko.
Sen on saava,
kun on kaava.
Puhua partta,
piirtää kartta.
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Tiesitkö?
Syrjäytyneitä 15–29-vuotiaita nuoria oli
vuonna 2010 noin 51 300. Heistä 32 500
ei ollut rekisteröitynyt edes työttömäksi työnhakijaksi. Näin kertoo Tilastokeskuksen tutkimuspäällikkö Pekka
Myrskylän EVAlle tekemä analyysi.
Syrjäytyneistä nuorista 80 % ei suorita
perusastetta korkeampaa tutkintoa
myöhemminkään. Lähes joka neljännellä syrjäytyneellä on maahanmuuttajatausta, ja kantaväestön nuorista joka
kahdeksas on syrjäytynyt.

Anna palautetta
ja voita
MacBook Air!

23

Pieni pelkää
suuren selkää:
”Jos ei lyö,
kohta syö.”
Kookas miettii
omaa viettii:
”Miksi rahaa
köyhän mahaan.”
Se ja sama.
Iso draama,
saada mukaan
tuulen tupaan.
Päätöksen aika,
ajaton taika:
Katsotaan…
vatvotaan…
Missä taito?
Ajatus aito.
Tehdä työtä.
Ajan myötä
tahto luoda.
Kaikille suoda
hyvä enne,
kestävä rakenne.

antti.mykkanen@kaks.fi
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tieto+
”Hyödyksi duunareille ja päättäjille”
Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusapurahojen
kevään hakuaika umpeutui helmikuun lopulla, mutta
syksyn haku häämöttää jo. Millainen on hyvä hakemus, entä hyvä tutkimusaihe? Millaisia hakemuksia
KAKS toivoo pöydälleen, tutkimusasiamies Veli Pelkonen?
– Toivomme hakemuksilta selkeää ongelmanasettelua. Haluamme, että meille kerrotaan mahdollisimman
selkeästi, mikä on se ongelma, johon tutkimuksella vastataan, ja kuinka ongelma tulisi ratkaista. Hakemuksesta
tulee selvitä käytetyt tutkimusmenetelmät. Lisäksi hakemusprosessissa kiinnitetään huomiota tutkijan osaamiseen ja mahdollisen tutkijayhteisön antamaan lisäarvoon tutkimukselle.
Edelleen hakemuksessa on hyvä arvioida tutkimuksen vaikuttavuutta. Miten vaikuttavuutta tulee
perustella?
– Hyvä selvitys siitä, mihin asioihin ja keihin, kuten
vaikkapa henkilöstöryhmiin ja päättäjiin, tutkimus ja sen
tulokset vaikuttavat. Meille voi kertoa ihan selkeällä suomen kielellä, mitä hyötyä tutkimuksesta on kuntien duunareille ja päättäjille.

KAKSin rahoittama
tutkimus Köyhä
byrokratian
rattaissa nousi
viime vuonna
laajalti otsikoihin.
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Onko jokin tietty aihealue, jota haluatte nostaa
agendalle?
– KAKS tukee laajasti kuntatyötä ja päätöksentekoa
palvelevia tutkimuksia. Meitä kiinnostaa yhtä lailla käytäntöjen parantaminen kuin päätöksenteon etiikka. Kun
teemme rahoituspäätöksiä, meidän täytyy olla suhteellisen varmoja, että parin vuoden päästä valmistuvalle
tutkimukselle ja tutkimustiedolle on käyttöä. Että tieto on
uutta ja hyödyllistä.
Kuinka paljon hakemuksia vuosittain tulee ja mikä
lopullisessa valinnassa painaa?
– Meille tulee vuosittain yli parisataa hakemusta pro
gradu -töistä laajoihin tutkimushankkeisiin asti. Lopullisessa arvioinnissa valinta kohdistuu säätiön valitsemiin
”tärkeimpiin” ongelmiin, kun kaikkia kuntien ongelmia ei
voida kuitenkaan tutkia KAKSin rahoituksella.
Saako tutkija ottaa kantaa asioihin? Toivotko pöydällesi rohkeita hakemuksia?
– No nimenomaan rohkeita. Tässä kuntauudistuskeskustelussa olen ihmetellyt, mitä hallinnon tutkijat oikein
odottavat. Odotellaanko nyt passiivisesti virkavalmistelun
tuloksia, vaikka voitaisiin reippaasti esittää kaikenlaisia uusia tai vanhoja organisointimalleja kuntakenttään? Miksi tutkijat eivät avaa keskustelua esimerkiksi
subjektiivisista oikeuksista? Kunta-valtiosuhteesta? Tai silmille räjähtävästä kuntien henkilöstöpulasta? Miksi tutkijat
eivät esitä uusia tapoja nykyaikaistaa kuntien päätöksenteko- ja kokousjärjestelmää?
Toivot siis kuntauudistukseen liittyviä hakemuksia
jo tässä vaiheessa uudistusta?
– Ehdottomasti. Professori Antti Eskola on sanonut,
että ”Kaikkialla, missä on ongelmia mutta ei tietoa, esiintyy profeettoja ja poppamiehiä. Tiedon lisääntyminen
merkitsee näiden vallan vähenemistä.” Tästä kuntauudistuksessakin on kyse. Kunta- ja palvelurakenne
on ongelma, jota yritetään ratkaista ilman riittävää ja
yhteistä tietopohjaa. Kukin omien arvailujen, toiveiden ja
ennakkoluulojen varassa. Jos tutkijoilla on tähän keskusteluun tuotavaa, eikö se ole heidän velvollisuutensa
silloin?
Siis antaa palaa vain?
– Juuri niin. Hakemus sisälle.
Sano nyt vielä, millainen on KAKSin näkökulmasta
hyvä tutkija.
– Tietenkin alansa osaava, kuntaympäristön tunteva,
tarkka ja tunnollinen. Ehdottomasti sydämensä tutkimusaiheelle antanut.

EIPÄJOELTA
E.I. Tuskin

Tämän päivän kuntarajat

Kiitosta arjen turvaajille
Tasavallan presidentti Tarja Halonen jakoi Kunnallisalan
kehittämissäätiön Arjen turvaaja -palkinnot 2012 säätiön
seminaarissa Helsingissä 24. tammikuuta. Tunnustus myönnetään erityisen ansiokkaasta ja sitoutuneesta työstä kuntaalalla.
Palkitut ovat Kannuksen kunnan tekninen johtaja Tapio
Erkkilä, Naantalin kaupungin henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen ja johtava turvallisuuskouluttaja Ansa Komi Lappeenrannasta.
Tämän lisäksi KAKS jakoi erityistunnustuksena kunniamaininnan erinomaisesta kansalaistyöstä kuopiolaiselle
Martti Savolaiselle, joka on työttömyyseläkkeellä paneutunut vastuulliseen vapaaehtoistoimintaan. Tuhannet kuopiolaiset ovat saaneet ihastella hänen kunnostamaansa ja siistimäänsä Leväsen lampea.

Nuoren tutkijan
palkinto Sinervolle
Kaksin vuosijuhlassa luovutettiin Nuoren kuntatutkijan 10 000 euron tunnustuspalkinto HTT Lotta-Maria Sinervolle.
Sinervo väitteli Tampereen yliopistossa
syyskuussa 2011. Väitöstutkimusta
Kunnan talouden tasapaino monitulkintaisena ilmiönä on kiitetty laajalti alan
asiantuntijoiden keskuudessa.
Sinervo toimii tällä hetkellä kunnallistalouden yliopettajana Tampereen
yliopistossa.
KAKS on jakanut Nuoren kuntatutkijan palkintoa vuodesta 2000
lähtien.

– Miten kuntarajojen uudistaminen täällä Eipäjoen
suunnalla sujuu?
– Juuri saatiin rajamuutos naapurien kanssa valmiiksi.
Eilen pystytettiin uudet rajatolpat.
– Ei voi olla totta.
– Ollaanhan me oltu nopeita tällä kertaa.
– Täällä eletään siis tänä päivänä eilispäivän kuntarajojen mukaan?
– Tuskin on maali kylteissä kuivanut.
– Mutta eihän tämän päivän kunta voi olla kiinni joissain eilispäivän jäänteissä. Kunnan täytyy elää tätä päivää.
Missä viipyvät tämän päivän kuntarajat?
– Miten tässä ehtisi...
– Ajanmukainen, tämän päivän haasteisiin vastaava
perusteellinen kuntarajauudistus on välttämätön. Kello on
aika paljon, on jo kiire löytää tämän päivän todellisuutta
vastaavat kuntarajat.
– No entäs huomenna sitten?
– Maailma muuttuu yhä nopeammin. Ei kuntasektori voi pysähtyä paikalleen. Kuntajako on saatettava
ajan tasalle joka päivä. Eikä siinä voi katsoa mitään aikaisempia jakoja tai uudistuksia. Koko kuntarakenne on joka
hetki perin pohjin tarkistettava sen hetken vaatimusten ja
haasteiden mukaiseksi.
– Ehtiikö siinä mitään muuta teh–
– Ei kunnan pidä takertua joihinkin toisarvoisiin, vanhentuneisiin tehtäviin. Kunnan tärkein tehtävä on seurata aikaansa, olla joka päivä iskukykyinen ja uudistuva.
Uudet rajatolpat isketään maahan joka ikinen päivä, jatkossa ehkä kahdesti päivässä, ja aina täysin uusiin paikkoihin. Kunnan tuottavuus ja tehokkuus nousee huippuunsa, kun henkilöstö ja koko kunnan väki työskentelee
joka päivä aamusta iltaan tehokkaasti ja määrätietoisesti
ajanmukaisen kuntarakenneuudistuksen läpiviemiseksi.
Näin tehdään tulosta.
– Mutta...
– Ajattele mikä mahdollisuus! Kaikki kuntarajamuutosindeksit nousevat räjähdysmäisesti huippulukemiin. Suomesta tulee johtavin ja kilpailukykyisin maa
kuntarajamuutosten alueella. Koko maailma ihmettelee
meitä. Tulevaisuuden kuntarajamuutosyhteiskuntaan siirryttäessä meillä on suunnaton kilpailuetu. Hakekaa nyt
kiireesti ne ikivanhat pystyynkuivaneet menneisyyden
rajatolpat sieltä tien varresta ja tulkaa tähän päivään!
Johtavaa kuntakonsulttia kuunteli
kunnansihteeri Tuskin
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Säästöt ulottuvat kouluihin

Teräväkynät bloggaavat
Teräväkynät eli neljä vahvaa yhteiskunnallista keskustelijaa pyörittää KAKSin verkkosivuilla ajankohtaista yhteiskunnallista blogia, KuntaÄläystä, vuoroviikoin.
Teräväkyniä ovat Ydin-lehden päätoimittaja Arja Alho,
Pyhtään kunnanjohtaja Kari Häkämies, kaupunkineuvos
Hannes Manninen ja kansanedustaja Osmo Soininvaara.
Blogin avasi 11. tammikuuta ex-kuntaministeri, kaupunkineuvos Hannes Manninen, joka kysyy kirjoituksessaan, kaatuvatko kuntarajat vai päättäjien pallit. Kari
Häkämiehen ensimmäinen teksti pohtii kunnanjohtajien
asemaa kapinakenraaleina ja Arja Alhon blogikirjoitus
eipäs–juupas-pakkoa.
Osmo Soininvaara muistuttaa kuntaäläyksessään, että
toisinkin voisi tehdä. ”Kaupunkiseudun kuntien välinen
miinussummakilpailu johtaa toimimattomaan yhdyskuntarakenteeseen, pitkiin matkoihin, kalliiseen asumiseen, jyrkkenevään segregaatioon. Hirveä virhe!” hän
parahtaa.
Teräväkynät arvioivat blogissa päättäjien esityksiä
sekä kuntamaailmaa laajalti. Kirjoituksia on suotavaa ja
jopa toivottavaa kommentoida.

Kunnissa on tehty säästötoimia eniten hallintopalveluissa ja
vähiten kulttuuri- ja kirjastopalveluissa. Lähivuosina säästetään koulupalveluissa.
Tiedot käyvät ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreesta selvityksestä.
Säätiö teki viime syksynä kaupunkien ja kuntien talousjohtajille kyselyn kuntien säästökohteista ja tulonlisäyskeinoista. Kysely lähetettiin 335 talousjohtajalle, joista sata
vastasi. Talousjohtajia pyydettiin kyselyssä ruksimaan ne
kohteet, joissa heidän kunnassaan oli tehty säästöjä vuosina 2010–2011 ja joissa oli suunnitteilla säästöjä vuosiksi
2012–2015.
Yleisin yksittäinen kohde on palvelujen tehostaminen:
organisaatiomuutokset, sähköisten palvelujen hyödyntäminen, ostopalvelut, palvelujen tuotteistaminen sekä niiden
ulkoistaminen, yhtiöittäminen ja liikelaitostaminen.
Jatkossa kunnat ilmoittavat pyrkivänsä säästöihin kuntayhtymissä, liikelaitoksissa ja osakeyhtiöissä.

Tule KAKSin kaveriksi

10mrd €
[vuosina 1997-2011 syntynyt
kuntien tulorahoitusvaje]
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KAKS viestii toiminnastaan Facebookissa laajalle kaveriporukalleen. Kaksilla oli helmikuun alussa 974 kaveria.
Mukaan mahtuu edelleen.
Facebookissa avautuvat Polemiikki-lehden tuoreet jutut, uusimmat tiedot tutkimuksista ja tutkimusrahoituksesta sekä KAKSin
toiminnasta laajemminkin. Kunhan
KAKSin kaveripiiriin liittyy tuhannes kaveri, arvomme kaikkien
Facebook-kaverien kesken Ari
Mannisen kirjoittaman kuntahistorian Palveluja vai byrokratiaa?.

Toisaalta–toisaalta

Nuorisokoulu vai ei?
1.
2.
3.

Tulisiko lukiot ja ammatillinen koulutus yhdistää nuorisokouluksi?
Pitäisikö toisen asteen järjestämispohja miettiä uudelleen
(esimerkiksi maakuntatasoinen järjestäjä)?
Voisiko nuorisokoulu ratkaista syrjäalueiden hiipuvien lukioiden ja
ammattiopistojen ongelman?

Pekka Ravi
Kansanedustaja (kok.),
eduskunnan 1. varapuhemies
1. Mielestäni ei. Lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta tulee kehittää erillisinä niiden omat lähtökohdat ja tavoitteet huomioon
ottaen. Yhteistyötä kurssitarjonnan ja tilojen
yhteiskäytön suhteen tulee edelleen kehittää.
Ne nuoret, jotka haluavat yhdistää lukion ja
ammatillisen opiskelun, voivat suorittaa kaksoistutkinnon.
2. Eri järjestämisvaihtoehtoja voidaan toki
harkita. Ammatillista koulutustahan toteutetaan varsin laajasti jo nyt kuntayhtymämallilla. Lukiokoulutus soveltuu mielestäni
kyllä hyvin kunnan ylläpitämäksi.
3.Samaan lopputulokseen voidaan päästä
yhteistyötä kehittämällä ja lisäämällä.

entoi
Komm
aihetta
tai
kaks.fi sa
ookis
Faceb

Pentti Puoskari
VTT, FM, Vantaan kaupunginvaltuutettu (sd.)
1. Nyt, kun nuoret pärjätäkseen nopeasti
uusiutuvien ammattien sekä pitkittyvien
urien työelämässä tarvitsevat laajaa osaamista ja uskallusta koetella oppimisensa
rajoja, olisi aika uudistaa ennakkoluulottomasti myös toisen asteen kouluja. Kannatan
siis pysähtymistä nuorisokoulun aloitteista
käynnistyneiden kokeilujen ja kaksoistutkintojen opiskelusta saatujen kokemusten ääreen
ja etenemistä valtakunnallisiin uudistuksiin siten, että syntyy paikallisiin olosuhteisiin sopiva nuorten toisen asteen kunnallisten koulujen verkko.
2. Pitää miettiä, mutta ennen kuin asialla voi
enemmän vaivata päätään, olisi hyvä tietää kuntauudistuksen mahdolliset ratkaisut. Maa- tai seutukuntatasoinen järjestäjä
sopinee tulevaisuuteen, jossa kuntakartta
pysyy suurin piirtein ennallaan. Isommissa
kunnissa toisen asteen koulut kuuluvat sen
sijaan luontevasti peruskunnan tehtäviin.
3. Voisi, ja pidän sitä ehdottomasti parhaana
tienä yritettäessä ylläpitää syrjäseutujen
elinvoimaa ja turvata murrosikäisille nuorille mahdollisuus jatkaa peruskoulun jälkeen
opiskelua ja varttua lähiyhteisöjensä turvaverkot trampoliininaan.
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Opetusministeri Jukka Gustafsson lupaa taistella

lähikoulun
puolesta
TEKSTI: Eeva-Liisa Hynynen KUVAT: Jakke Nikkarinen

Opetusministeri Jukka Gustafsson (sd.) on
tien päällä koulutuksen tasa-arvon puolesta.
Ettei yksikään nuori syrjäytyisi.

V

uonna 2010 Suomessa oli 32 500 nuorta, jotka
eivät olleet rekisteröityneet edes työttömiksi työnhakijoiksi. He eivät näy tilastoissa, emmekä tarkalleen tiedä, keitä nämä nuoret ovat. Näin kertoo
Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAn raportti
”Hukassa – Keitä ovat syrjäytyneet nuoret?”. Raportin on kirjoittanut kehittämispäällikkö Pekka Myrskylä Tilastokeskuksesta.
Suomi tunnetaan peruskoulutuksen Pisa-ihmemaana,
mutta samanaikaisesti yhteiskunnan virallisilta järjestelmiltä
on kadoksissa melkein yhden ikäluokan verran nuoria.
Opetusministeri Jukka Gustafsson sanoo ministeriönsä
tekevän kaikkensa, jotta jokainen nuori löytäisi perusopintojensa jälkeen jatkopaikan.
– On sujuvoitettava ja nopeutettava koulutuspolkua. Tässä
hankkeessa ei ole varaa epäonnistua. Syrjäytymiselle kertyy
liian kova inhimillinen ja taloudellinen hinta.
Kadonneet nuoret viesti eriarvoistumisesta

Kiistely kuntauudistuksesta on keskittynyt lähinnä vääntöön
kuntarajoista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisumalleista. Jukka Gustafssonin mukaan suomalaista koulumaa
ilmaa on suojannut vahva kansallinen koulutuspolitiikka, jonka
vetovastuulla hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu.
– Olemme voineet luottaa siihen, että opetus Nurmijärvellä
ja Kajaanissa on ollut tasalaatuista. Meillä on vallinnut historiallisesti tarkasteltuna erityisesti vasemmiston ja keskustan kesken
konsensus koulutuksen tasa-arvon merkityksestä.
EVAn raportti vahvistaa, että emme voi jäädä lepäämään
tilastojen ja Pisa-menestyksen varaan. Gustafsson sanoo, että
8
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laisille sytykkeille. Ääneen ei saisi sanoa,
että olemme jo kahtiajaon tiellä, mutta
silti osa opettajakunnasta tuntee sen joka
päivä nahoissaan. Suurilla kaupunkiseuduilla on kouluja, joihin ahtautuvat lähinnä ne, joiden on käytännössä
pakko.
Juuri tässä keskustelussa vasemman laidan sosiaalidemokraattina ja pitkän linjan työväenliikkeen koulutusja sivistyspoliitikkona Gustafsson on
omimmillaan.
– Jos annamme periksi koulutuksen
tasa-arvoisuudesta, voimme samalla
hyvästellä hyvinvointiyhteiskunnan.
Koulujen jakautuminen kahteen
kastiin on äärimmäinen uhkakuva:
maksukykyiset vanhemmat kilpailuttaisivat lapsilleen parhaan opinahjon
ja lähikoulut jäisivät vähäosaisten säilömöiksi.
Varoittavia esimerkkejä löytyy lahden takaa.
– Tukholmassa tilanne on räjähtänyt paikoin jo käsiin. Paras tapa taistella
eriytymiskehitystä vastaan on varmistaa,
että jokainen lähikoulu on vanhempien
luottamuksen arvoinen ja että koulu
tarjoaa kiusaamattoman ja laadukkaan
oppimisympäristön nuorille.
Ei paluuta
koulukortteerien aikaan

- Jos annamme periksi koulutuksen tasa-arvoisuudesta,
voimme samalla hyvästellä hyvinvointiyhteiskunnan,
Jukka Gustafsson sanoo.

Jukka Gustafsson
•
•
•

•

•
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syntynyt Turussa 1.2.1947
koulutus: YM, Tampereen
yliopisto
keskeinen työura: konepuuseppä, koulutussuunnittelija,
Metallityöväen liiton koulutuskeskuksen rehtori 1976,
kansanedustaja 1987,
opetusministeri 2011–
perhe: kaksi aikuista poikaa,
uusliitossa, puolison kaksi
aikuista tytärtä
harrastukset: aatehistoria,
elämisen laatu, elokuva,
tanssi, jalkapallo

opetusministeriöllä on ohjauskeinot
halutunlaisen kehityksen edistämiseksi.
Koulutuksen rakenteet ja rahoitus on
taivutettava sellaisiksi, että ne kurovat
eriarvoistumisen kuilua umpeen ja vahvistavat tasa-arvoa.
– Tavoitteena on valtionosuuksien
uudistaminen siten, että perusopetuksen rahoitus perustuisi nykyistä enemmän koulujen toimintaympäristöä
kuvaaviin indikaattoreihin, kuten esimerkiksi maahanmuuttajien osuuteen
kunnassa, aikuisväestön koulutustasoon
ja työttömyysasteeseen.
Pitkälti juuri sosioekonomiset tekijät
selittävät koulujen välisiä eroja kuntien
välillä ja sisällä.
Keskustelunaihe on herkkä kaiken-

Koulutuksen tasa-arvoa ei saada aikaan
pelkästään ministeriön rahoituslinjauksilla ja normiohjauksella.
– Kunnilla täytyy olla näky hyvästä
paikallisesta koulutuspolitiikasta, joka
noudattaa kansallisen koulutuspolitiikan linjauksia, Jukka Gustafsson sanoo.
Ministeri kertoo hiljattain tarkastelleensa karttaa, jossa punaisin laikuin oli
merkitty ne kunnat, joissa on hädin tuskin koululuokallinen lapsia lähimmän
vuosikymmenen sisällä.
– On kymmenittäin kuntia, joissa
perusasteen koulun säilyminen on tuskan takana, puhumattakaan lukiokoulutuksesta.
Gustafsson katsoo, että kuntien suoriutuminen opetustehtävästä ei edellytä
tiukkaa väestöpohjaminimiä. Hän ei
hehkuta suurkuntia eikä hyväksy kuntien pakkoliitoksia. Säällisen kokoinen,
palveluistaan tuskatta suoriutuva kunta
on Gustafssonista kelpo tavoite.

”

Kunnissa on uskallusta
ja osaamista.
Siihen pitää vain kannustaa.

– Puhumme sitten kuntaliitoksista
tai kuntayhteistyöstä, meidän on kyettävä turvaamaan koulupalvelut siten, että
nuorisolla olisi toimivat kulkuyhteydet ja
kohtuullinen matka lähimpään kouluun.
Itä-Suomen yliopiston rehtori
Perttu Vartiainen muistutti jo viitisen
vuotta sitten kuntapäättäjiä koulutukseen liittyvistä uhkakuvista. Jos syrjäisimmillä alueilla jäädään taistelemaan
kuntien kesken pienistä lukioista, riski
on, että jatkossa toisen asteen koulutus
löytyy enää maakuntakeskuksista. Vartiainen varoitti paluusta koulukortteerien aikakauteen. Se tarkoittaisi hyvästejä maakuntakeskusten ulkopuoliselle
Suomelle.
– Tämän huolenaiheen jaan sataprosenttisesti. Olemme vastuussa siitä,
että kykenemme pitämään yllä laadukkaita opinahjoja kaikkialla maassa.
Harvennushakkuut edessä

Opetuksen laatua haetaan ministeriössä
nyt useilla isoilla kehittämishankkeilla.
– Keskeiset hankkeet liittyvät koulutuksen laadun ja korkean osaamistason
sekä riittävän koulutustarjonnan varmistamiseen.
Käytännössä kehittäminen tietää
kipeitä harvennushakkuita oppilaitosten

toimipisteverkossa. Karsinta kohdentunee lähinnä toisen asteen koulutukseen
sekä korkeakoulutukseen.
– On syytä saattaa koulutusverkko ja
rahoitusjärjestelmä sellaiseen kuntoon,
että oppilaitokset kykenevät vahvistamaan opetuksen laatua ja voimme vähentää opintojen keskeyttämistä, parantaa ja
nopeuttaa valmistuneiden työllistymistä
sekä samalla satsata koulutuksen kansainvälisyyteen, Gustafsson listaa.
Rahoitusjärjestelmän tulee Gustafssonin mukaan kannustaa opiskelijan
valmistumiseen. Esimerkiksi ammattikorkeakoulujen nykyinen rahoitusjärjestelmä perustuu 70-prosenttisesti
opiskelijamäärään.
pätevä opettaja ei korvattavissa

Millainen sitten on tulevaisuuden koulu
2025? Pyörittääkö perusopetusta Oy
Koulu Ab? Onko koulutus liukunut täysin tietoverkkoihin?
– Vahva peruskunta vastaa yleis
sivistävästä koulutuksesta jatkossakin.
Toki verkko-opetus voi tarjota uusia
mahdollisuuksia, mutta oppilaita opettaa luokkahuoneissa yhä edelleen opettaja. Inhimillinen kontakti ja vuorovaikutus ovat kasvaville nuorille tärkeintä
opetuksessa. Koulun pitää tukea nuoren
ihmiseksi kasvamista, Gustafsson summaa.
Puhutaanpa sitten perusasteen alakouluista, lukioista, ammatillisista oppilaitoksista, ammattikorkeakouluista tai
yliopisto-opetuksesta, Jukka Gustafsson
muistuttaa, että pätevä opettaja on korvattavissa vain toisella pätevällä opettajalla.
Koulutuksen sisältöjen, rakenteiden
ja rahoituksen uudistamisen shakki
laudalla jokainen siirto tähtää siihen,
että uudistaminen vahvistaa lopulta
oppilaiden ja opettajien edellytyksiä toimia. Niukkenevat resurssit on ohjattava
maaliin entistä tehokkaammin.
– Emme uudista rakenteita hallintoa
varten, opetusministeri tiivistää. n

Joukkohäpeää
ja joukkovoimaa
Jukka Gustafsson on pitkäaikainen
Tampereen kaupunginvaltuutettu SDP:n
ryhmässä. Tampere on viime vuosina
satsannut aktiivisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen.
Perusasteen päätyttyä kaikki nuoret,
jotka eivät ole saaneet opiskelupaikkaa
yhteishaussa, on saatettu kymppiluokkien, ammattistartin tai työpaja
toiminnan kautta opinnoissa eteenpäin.
– Jos tässä kohtaa pudottaa nuoren, se maksaa. Olen ylpeä, että Tampere satsaa nuoriin tällaisessa saumakohdassa. Mikä olisi enemmän kunnan
perustehtävä kuin tämä?
Koulu muuttuu. Gustafssonin mukaan
onneksi parempaan suuntaan. Moni
keski-ikäinen muistaa häpeän kokemukset koulutunneilta. Niin muistaa myös
opetusministeri.
– Turun suomalaisen yhteiskoulun
ruotsin kielen lehtorilla oli tapana vaatia
meiltä pitkiä kappaleita ulkolukua. Tankkasimme iltaisin tekstiä tuntitolkulla. Jos
emme osanneet, päädyimme opettajan
kotiin laiskanläksylle. Matkaa kertyi kaupungin laidalla asuville kilometrejä vielä
koulupäivän jälkeen. Pelkäsimme, jännitimme ja häpesimme, Gustafsson muistelee.
Hiljattain ministeri vieraili Vantaalla
Tikkurilan suurlukiossa.
– Kohtasin laatukoulun, jossa opintoohjaukseen on panostettu tavattomasti.
Neljällä opinto-ohjaajalla oli kullakin suosituksen mukaisesti 250 ohjattavaa oppilasta ja tulokset ovat olleet fantastisen
hyviä jatkokoulutuspaikkojen suhteen.
– Koululla oli ilmeisen hyvä henki
ja panokset oli laitettu oikeaan paikkaan. Kunnissa on uskallusta ja
osaamista. Siihen pitää vain kannustaa.
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Äänenpainoja
kuntauudistuksen
keskeltä
TEKSTI: Eeva-Liisa Hynynen KUVAT: MCI Press

”

Valmistelu on saatettava
parlamentaariselle pohjalle.
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kaarlo tuori

Kunnallisalan kehittämissäätiö on koonnut
trilogian kuntauudistuksesta. Polemiasarjassa ilmestyneet teokset tallentavat ja
dokumentoivat kuntaväen, asiantuntijoiden
ja lainoppineiden näkemykset uudistuksen
perusteista ajankohtana, jolloin hallituksen
lopullisesta esityksestä ei ole vielä tietoakaan.

K

unnallisalan kehittämissäätiö julkisti
vuo denvai hte ess a
Antti Mykkäsen toimittamat Polemiasarjan teokset Kuntakirja – uudistusajatuksia ja Kuntayhtymä pelastaa?. Helmikuun lopulla
julkaistiin trilogian kolmas osa, Ari
Mölsän toimittama Kuntarakennekirja
– oikeusoppineet puhuvat.
Mykkäsen mukaan säätiö kokosi
kuntatrilogian siivittämään kuntakeskustelua.
– Kirjat eivät ole kuntauudistusta
vastaan vaan pikemminkin kuntaväen ja
oikeusoppineiden evästystä jatkotyölle,
joka ei ole vielä alkanut.
Mykkänen muistuttaa, että kirjoittajien puheenvuorot avaavat tämän ajan
tuntoja peruskunnista ja kuntayhtymistä. Kirjoittajakunta on asiantunteva,
monipuolinen ja avoimesti moniääninen joukko.
– Uskon, että avoin ja monipuolinen
keskustelu osaltaan edesauttaa kuntauudistusta ja palvelujärjestelmän kehittämistä.
Kunnan monta ilmettä

Teoksessa Kuntakirja – uudistusajatuksia kuntaa peilataan monelta kantilta.
Laaja joukko kirjoittajia hakee perspektiiviä palveluiden, talouden, maakuntien
ja Euroopankin kautta.

Euroopan
ennätys?
Kirjoituksessaan ”Onko jo
maakuntahallinnon aika?”
pääministeri Matti Vanhasen hallituksen kuntaministeri
Hannes Manninen suhteuttaa Suomen kuntauudistuskeskustelun muuhun Eurooppaan, jossa useimmissa
maissa on toimiva alue- tai
maakuntahallinto ja lukuisissa maissa maakunnallinen
demokratia.
Mannisen mukaan
eurooppalaisittain kuntia on
Suomessa jopa vähän.
”Saksassa on 12 104,
Ranskassa 36 682, Italiassa
8 094, Espanjassa 8 116 ja
Itävallassa 2 357 kuntaa.
Pohjoismaista Norjassa on
440, Suomessa 336, Ruotsissa 290, Tanskassa 98 ja
Islannissa 77 kuntaa”, Manninen luettelee.
Onko Suomen seuraava
tavoite, noin 70 kuntaa, tuleva
Euroopan ennätys?
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”

Hallitusohjelma
on vain ohjelma,
jolla ei ole lain
voimaa.
kaarlo tuori

läheisyyden periaatteiden vahvistamiseen, ei niiden heikentämiseen.”
Seinäjoen kaupunginjohtaja Jorma
Rasinmäki kysyy kirjoituksessaan, millainen kuntarakenne syntyisi, jos kunnat
perustettaisiin vasta nyt. Hän myös vastaa kysymykseensä: käytännössä tämä
tarkoittaisi työssäkäynti- ja asioimisorientoituneita kuntia. ”Ne olisivat riittävän suuria asukasmäärältään selvitäkseen tulevista haasteista”, Rasinmäki
kiteyttää.
Naantalin kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Mikko Rönnholm (sd.)
arvioi uudistusta toisin kuin Rasinmäki. Rönnholm summaa kirjoituksessaan, että kuntauudistuksen liikkeelle
panevana voimana on valtiovarainministeriön idea siirtää julkisen talouden tasapainotusongelman hankala työ
kunnille.
”Kunnat siis jätetään likaisen työn
tekijöiksi. Silmiini ei ole osunut kuntaliitokseen liittyvää todistusaineistoa,
joka tukisi käsityksiä, että sen avulla voidaan saavuttaa julkistaloudellisia säästöjä”, Rönnholm muotoilee ajatuksensa.
Synninpäästö kuntayhtymille

Tampereen yliopiston kunnallisoikeuden professori Aimo Ryynänen
edellyttää, että vireillä olevaan kuntarakennehankkeeseen sekä kunnallislainsäädännön uudistamiseen tulee
ammentaa sisältö Euroopan neuvoston linjauksista: ”Suomi on sitoutunut
demokratian, itsehallinnon ja kansalais-
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Trilogian toisessa osassa Kuntayhtymä
pelastaa? ääneen pääsee viime vuosina
paljon väheksytty kuntayhtymäväki.
Kuntayhtymissä työskentelee nykyään 120 000 työntekijää. Yhtymät pyörittävät 12 miljardin euron rahapottia.
”Kuntien rahojen tuhlarit” perkaavat
teoksessa sairaanhoitopiirien, sosiaalija terveyskuntayhtymien sekä koulutuskuntayhtymien näkökulmasta laajaa
väestöpohjaa edellyttävien hyvinvointipalveluiden problematiikkaa aina kuntien alibudjetointikäytäntöjä myöten.
Kainuun maakuntayhtymän perhepalvelupäällikkö Terttu Huttu-Juntunen
ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valtuuston puheenjohtaja MarjaLiisa Vesterinen osoittavat kuntayhtymäpohjaisten toimintamallien tuoneen
merkittäviä kustannussäästöjä peruspalveluihin.
Kaupunkineuvos Hannes Manninen
linjaa teoksen päätöspuheenvuorossa
suuntaviivoja maakuntahallinnolle.
Manninen kirjoittaa, että aika olisi jo
kypsä mallille, jossa koottaisiin laajempaa väestöpohjaa vaativat palvelut maa-

kuntatasolle peruskuntien vastatessa
lähipalveluista sekä paikallisdemokratian toteutumisesta.
Oikeusoppineet kriittisimpiä

Tiukinta kritiikkiä kuntauudistus saa
osakseen kuntien ulkokehältä, oikeusoppineilta. Teoksessa Kuntarakennekirja
– oikeusoppineet puhuvat Suomen johtavat valtiosääntöoikeuden, hallinto- sekä
kuntalainsäädännön asiantuntijat arvioivat uudistuksen perusteita ja toteutumisedellytyksiä.
Viiltävimmän analyysin piirtää Helsingin yliopiston yleisen oikeustieteen
professori ja akatemiaprofessori Kaarlo
Tuori. Hänen mukaansa kuntauudistusta ei tule runnoa läpi yksinomaan
hallituksen ja sitä tukevan eduskuntaenemmistön voimin.
”Kuntauudistus vaatii laajaa valmistelupohjaa, perusteellista kansalaiskeskustelua ja mahdollisimman kattavaa poliittista yhteisymmärrystä. Asiallisesti ottaen kysymys on ’perustuslakiuudistuksesta’, kuntien ’perustuslaista’.
Se ei ole enemmistöparlamentarismin
asia”, Tuori kirjoittaa.
Kuntareformin on nautittava samankaltaista laajaa yhteiskunnallista hyväksyntää kuin valtiollista organisaatiota
sääntelevän perustuslakiuudistuksen,
Tuori painottaa. Enemmistöparlamentarismin valtuutus ei riitä.
Tuori sanoo, että on keskustelevan
demokratian irvikuva, että politiikan
päiväjärjestys ja sisältö lyödään neljäksi
vuodeksi eteenpäin lukkoon suljetuin
ovin, julkisuudelta salassa käytävissä
hallitusneuvotteluissa.
Tuorin mukaan kuntauudistuksessa
kärjistyvät ongelmat, jotka liittyvät parlamentaarisen valmistelun sivuuttamiseen ja hallitusohjelman epäterveeseen
asemaan suomalaisessa politiikassa:
”Valmistelu on saatettava parlamentaariselle pohjalle ja se on avattava laajalle yhteiskunnalliselle keskustelulle.
Vain näin uudistus voi saada sen hyväksynnän, jota sen merkitys edellyttää ja
jota ilman sitä seuraa kunnallisen kansanvallan perustuksia nakertava katkeruus. On tunnustettava, että enemmistöparlamentarismilla on rajansa ja että
hallitusohjelma on vain ohjelma, jolla ei
ole lain voimaa.” n

PUUMERKKI
kirjailija
Risto Isomäki

Kuntien energiahuolto
ja metsänhoidon mallit

S

uomen talousmetsiä on pitkään muokattu havupuuvaltaiseen suuntaan.
Lehtipuut on raivattu pois eräänlaisina rikkaruohoina jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Painotus on perustunut teollisuuden tarpeisiin:
sellutehtaat ovat halunneet pitkäkuituisia havupuita.
Nykyisessä tilanteessa olisi kuitenkin useita
hyviä syitä menetellä toisin. Sellupuun kysyntä on
laskussa, ja metsäteollisuus käyttää enää puolet
metsiemme tuottamasta runkopuusta. Toisaalta
energiapuulle olisi sekä Suomessa että muualla
Euroopassa kasvavaa kysyntää.
Silloin, kun puuta kasvatetaan energiapuuksi
ja tukkipuuksi, metsänomistajan kannattaa suosia lehtipuita. Haavat, koivut sekä tietyt paju- ja
poppelilajit pystyvät Suomen olosuhteissa tuottamaan paljon suuremman määrän puukuutioita
kuin havupuut.
Toinen painava syy painopisteen muuttamiselle on ennakoitu ilmaston lämpeneminen.
Havumetsät ovat lehti- ja sekametsää alttiimpia
vakaville myrskytuhoille. Lisäksi havupuiden tärkeimmistä tuholaisista eli kaarnakuoriaisista tulee
hyvin vakava ongelma, jos ilmasto lämpenee
muutamalla asteella.
Kaarnakuoriaiset ovat tähän asti ehtineet tuottaa vain yhden uuden sukupolven kunkin kasvukauden aikana. Niiden lisääntymisvauhti on kuitenkin suoraan riippuvainen lämpötilasta. Jos
Suomi lämpenee 4–6 asteella, kaarnakuoriai-

set pystyvät jatkossa lisääntymään kolme kertaa
kesässä ja niiden kannat räjähtävät. Tällöin ainakaan puhtaiden havumetsien viljely ei enää kannata.
Lehtipuiden suosiminen olisi myös tehokas
tapa torjua ilmaston lämpenemistä. Lehtimetsien
heijastavuus on ympäri vuoden suurempi kuin
havumetsillä. Toisin sanoen ne palauttavat isomman osan auringon säteilystä takaisin avaruuteen
ennen kuin se ehtii muuttua lämmöksi.

Lehtipuiden suosiminen olisi
tehokas tapa torjua ilmaston
lämpenemistä.
Ero on suurin kevättalvella, koska lehtipuut pudottavat lehtensä talveksi. Kevätauringon
säteet osuvat lehtimetsässä useimmissa kohdin
voimakkaasti heijastavaan hankeen eivätkä tummiin havunneulasiin.
Kaupungit ja maaseutukunnat voisivat omalta
osaltaan edistää suomalaisen metsänhoidon mallien muuttumista lehti- ja sekametsäpainotteiseen
suuntaan. Mitä useampi kunta alkaa vähentää hiilipäästöjään korvaamalla maakaasua ja kivihiiltä
kotimaisella puulla, sitä kannattavampaa energiapuun viljelystä tulee.
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VALTAVIRTAA JA
TOISINAJATTELUA
Kuntia voi uudistuksen
jälkeen olla 70 tai 336,
sanoi ministeri Maria
Guzenina-Richardson.

Kunnanjohtaja Anna-Mari Ahosen luotsasi lavalle
juhlan juontanut toimittaja Timo Toropainen.

Osa juhlaväestä tiesi jo ehdokkaansa
presidentinvaalien finaalissa.

Toisinajattelua

valtavirrassa

Kunnallisalan kehittämissäätiön juhlaseminaari 24. tammikuuta
Helsingin Marina Congress Centerissä oli toisin ajattelemisen ja
puhumisen juhlaa. TEKSTI: Eeva-Liisa Hynynen KUVAT: Matti Immonen

E

ntä jos kansalaisilla olisi vakuutusperustainen terveydenhuolto? Tai jos taantuma taitettaisiin tällä
kertaa satsaamalla alueiden yritysten kykyyn työllistää? Löytyisikö kansalliselta parlamentilta tai
Euroopan unionilta ohjauskeinoja suitsia moni-

16

polemiikki 1/2012

kansallisia terveydenhuoltoalan suuryrityksiä, jotka kotiuttavat voitot veroparatiiseihin?
Kuntauudistus on virittänyt viime aikoina jokaisen kuntaalan tilaisuuden enemmän tai vähemmän jännitteiseksi. Puolesta tai vastaan, kyllä tai ei, hallitus tai oppositio… Kunnallis-

Katso KAKSin seminaarin videot
www.youtube.com/user/kakstube
Tasavallan presidentti
Tarja Halonen lupasi,
että hyvinvointiyhteiskunnan asialla tavataan
jatkossakin.

Musiikkiteatteri Kapsäkki elokuvasävelmien
tunnelmissa Reetta Ristimäen johdolla.

alan kehittämissäätiön vuosijuhlassa viritystä säädettiin laajemmille taajuuksille. Seminaarin teema ”Valtavirtaa ja toisinajattelua” houkutteli puhujat toisinajatteluun.
Pellervon taloustutkimuksen toimitusjohtaja Pasi Holm
peräsi leikkauslista-ajattelun edessä rohkeutta edistää työllisyyttä
ja tulonmuodostusta. Alueilla ja kunnissa tulisi nähdä pienten ja
keskisuurten yritysten kyky työllistää. Holmin mukaan ne ovat
avainasemassa tavoiteltaessa takaisin kasvu-urille.
ATTAC-Suomen puheenjohtaja Anita Kelles-Viitanen
ruoti puheenvuorossaan finanssimaailman tuulentupia.
– Globaali finanssimaailma vaikuttaa yhä enemmän myös
kuntapalveluihimme. Se ohjaa valtiota ja vaikuttaa demokratiaan. Se antaa valtioille kansainväliset luottoluokitukset. Se
sanelee niille rakennemuutokset. Se puhuu säästämisen ja
talouskurin tarpeellisuudesta samaan aikaan kuin se itse pelaa
hasardipelejä, piilottaa rahaa veroparatiiseihin ja toimii valtiona
valtion sisällä omien sääntöjensä mukaan, Kelles-Viitanen sanoi.
Valtioilta Kelles-Viitanen vaatii kykyä suitsia finanssimaailma globaalin isännän roolista takaisin rengin paikalle.
– Veronmaksajina maksamme pelureiden hasardipelin ja toisen kerran maksamme, kun sosiaalibudjetteja leikataan ja palvelujamme heikennetään. Vanhustenhoidosta tehdään minuuttipeliä.
Mikä siis neuvoksi? Kelles-Viitasen mukaan tarvitaan uusi
julkisten palveluiden malli. Kansalaisten osallistaminen on
välttämätöntä.
– Palveluiden käyttäjä tulee nähdä toimijana, ei passiivisena
palveluja vastaanottavana asiakkaana. Asukkaiden tulee voida

KAKS huomioi vuoden aikana
väitelleitä tutkijoitaan.

olla aktiivisesti mukana. Palvelujärjestelmässä ihmisten tarpeet
ovat ensisijaisia. Ja kaikki hoivatilanteet tulee nähdä sosiaalisena toimintana, ei kylmänä taloudellisina tilanteena, jossa
ihmisistä tulee vain heittopusseja.
KuntAMALLI EI OLE LUKKOON LYÖTY

Samaa terveydenhuollon ja hoivan monimutkaistuvaa yhtälöä perkasivat myös peruspalveluministeri Maria GuzeninaRichardson (sd.) ja Janakkalan kunnanjohtaja Anna-Mari
Ahonen, jonka harteille on kuntauudistuksen aikana soviteltu
kapinakuntajohtajien viittaa.
Guzenina-Richardson yllätti kuulijakuntansa ilmoittamalla, että kuntauudistus on kuntavetoinen, pakkoja ei tule ja
kuntien lukumäärä voi olla uudistuksen tuloksena yhtä lailla
336 tai 70. Yksi ja ainoa malli ei luonnistu Suomessa.
– Voidaan ottaa käyttöön sote-alueita, isäntäkuntamalleja,
eikä tässä vaiheessa kuntayhtymiäkään voi sulkea pois.
Anna-Mari Ahonen kysyi puheenvuorossaan, kuinka
suurta uudistusta nyt oikeasti ollaan tekemässä. Siirretäänkö
vain kuntarajoja, vai uudistetaanko aidosti terveydenhuoltoa,
joka nielee valtaosan kuntien budjeteista. Ahonen nosti keskusteluun myös vakuutusperustaisen terveydenhuollon mallin, joka näyttää toimivan erinomaisesti ainakin Hollannissa. n
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Palveluseteli on

kimurantti
käytössä
Palvelusetelin erinomaisuutta ikäihmisten palveluissa on hehkutettu
lähes vuosikymmen. Silti sen käyttöönotto on edennyt hitaasti,
koska se koetaan hankalaksi.

P

TEKSTI: Anna-Mari Tyyrilä KUVAT: Merja Ojala

alvelusetelilaki tuli
voimaan elokuun
alussa 2009. Lain
sanottiin helpottavan setelin käyttöönottoa, koska
sen myöntämiseen
liittyvät käytännöt

selkeytyivät.
Lain yhtenä tavoitteena oli lisätä
asiakkaan valinnan mahdollisuuksia.
Taustalla vaikutti tämän vuosituhannen
vanhuspolitiikka, joka korostaa ajatusta
osallistuvista ja valintoja tekevistä aktiivisista ikäihmisistä.
Lahdessa työ palveluseteleiden käyttöön ottamiseksi aloitettiin kokeilumuotoisena lain valmistelun tueksi
2002–2004. Kyse oli Sosiaalialan osaamiskeskus Verson hankkeesta.
– Seteliä tarjottiin tilapäiseen kotihoitoon eli tilanteisiin, jolloin kotihoidon tarve on lyhyt, esimerkiksi kun
ihminen kotiutetaan sairaalasta. Setelit otettiin kokeilun jälkeen vakinaiseen

käyttöön, vanhusten avopalvelujen päällikkö Pia Peltomaa kertoo.
Tilapäisen kotihoidon lisäksi seteli
on nykyisin käytössä myös säännöllisessä kotihoidossa, omaishoidon vapaajärjestelyissä ja päivätoiminnassa,
kuntoutuksessa, terapiahoidoissa, palveluasumisessa, henkilökohtaisten avustajien sijaisjärjestelyissä sekä lapsiperheiden kotipalvelussa.
Ei todellisuudessa ”seteli”

– Sana seteli johtaa harhaan, sillä kyse
on kunnan tekemästä päätöksestä, jolla
asiakas voi hankkia palvelun. Kunta
sitoutuu maksamaan siitä setelin arvoisen hinnan, ja asiakas maksaa loput, jos
tuottajan hinta on korkeampi, Peltomaa
tiivistää setelin periaatteen.
Setelin arvo vaihtelee palveluittain.
Osassa palveluita se on kiinteähintainen, osassa tulosidonnainen.
– Esimerkiksi säännöllisessä kotihoidossa yksityisen palvelun arvon laskeminen ja vertaaminen kunnallisen
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Iso kysymys
vanhukselle on,
onko palvelu
luotettavaa.
Marjaana Seppänen

hintaan on vaikeaa, koska tuottajien
hinnat vaihtelevat. Lisäksi palvelun
tarve ei pysy samana, ja se saattaa muuttua oleellisesti jo viikon kuluttua palveluohjaajan käynnistä.
– Myös laskutus on kimuranttia.
Hinnoittelu vaihtelee, ja setelin arvo on
kuitenkin sama kaikille tehdyille tunneille.
– Lisäksi asiakkaat usein haluavat
lisäpalvelua, esimerkiksi siivousta, josta
on perittävä todellinen tuottajahinta.
Toivoisinkin, että saisimme sähköisen
järjestelmän, joka toisi ainakin laskutukseen helpotusta, Peltomaa sanoo.
Säännöllistä kotihoitoa Peltomaan
mielestä helpottaisi se, että lainsäätäjät
yhdistäisivät kotisairaanhoitoa ja kotipalvelua koskevat lait saman katon alle.
Valvonta usein hankalaa

Monimutkaisuutensa on myös lääkehoidossa. Millä koulutuksella lääkkeitä
saa annostella ja antaa?
– Jos tuottajalla ei ole sairaanhoidon
ammattilaista töissä, hänen on kuitenkin tarjottava ne palvelut, jos sopimus
sitä edellyttää. Kunta on valvova viranomainen, mutta valvonta on hankalaa. Täytyy luottaa, että asiakas
reagoi, jos palvelun
laatu ei ole hyvä, Peltomaa sanoo.
Seteliä käyttäviltä
vanhuksilta on toki tullut myönteistä palautetta. Asiakkaan kannalta
suurimmat
kompastuskivet ovat
yleensä alussa: millaista ja miten paljon
palvelua setelillä saa – ja keneltä?
– Seteli voi lisätä yksityistä tuotantoa, mutta palvelun määrää se ei sinänsä
lisää. Se on vaihtoehto, joka mahdollistaa vapauden valita.
Peltomaa uskoo, että asiakkaan
valinnanvapaus lisääntyy tulevaisuudessa. Ruotsin mallin mukaan jatkossa
ehkä Suomessakin setelillä voi ostaa palvelun joko yksityiseltä tai kunnalta.
Tietoa asiakkailta ja yrittäjiltä

Tutkija Kirsi Kuusinen-James Sosiaalialan osaamiskeskus Versosta on
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törmännyt Peltomaan kuvaamiin
ongelmiin asiakkaille ja tuottajille
suunnatuissa kyselyissä PäijätHämeessä.
- Ikäihmisistä kyselyyn
vastanneiden
keski-ikä oli
82,5 vuotta.
Palvelusetelin käyttöön
liittyi epävarmuutta,
ja yli puolet
vastaajista
toivoi lisää
tietoa setelin käytöstä.
Usein syynä setelin valintaan oli se,
että samalta palveluntarjoajalta sai kotihoidon lisäksi muita palveluja. Yhtä
usein seteli valittiin siksi, että vanhus
oli jo aiemmin käyttänyt yksityisiä palveluja ja halusi jatkaa saman yrittäjän
kanssa.
– Kolme neljästä vastaajasta toivoi
enemmän määräysvaltaa siihen, mitä
palveluntuottaja voi kotikäynnillä tehdä.
Tarvittavana apuna mainittiin esimerkiksi kaupassakäynti, siivous ja ulkoiluapu, Kuusinen-James kertoo.
Yrittäjäkyselyyn vastanneet yritykset olivat pieniä: niillä oli pääsääntöisesti korkeintaan kymmenen työntekijää. Vastanneista kaksi kolmasosaa
ilmoitti, että palvelusetelillä tarjottavien
palveluiden osuus liikevaihdosta oli alle
kymmenen prosenttia.
– Palveluseteliä koskevassa laissa,
setelin käyttöalueessa ja myöntämisprosessissa nähtiin olevan vielä paljon
kehitettävää. Vastanneista suurin osa oli
kuitenkin sitä mieltä, että palveluseteliä
käyttävien asiakkaiden määrä tulee selvästi kasvamaan.
Palvelutarjontaa
tulisi laajentaa

Yrittäjät ovat kokeneet asiakkaiden kannalta etuna, että valinnanvapaus lisääntyy. Etuna on pidetty myös sitä, että
asiakas voi jatkaa samalla palveluntuottajalla, jos avun tarve lisääntyy.
– Palvelusetelin haittana yrittäjät
pitivät setelin arvon pienuutta ja arvon
muuttumista tulotietojen tarkastusten

yhteydessä. Lisäksi kritisoitiin sitä, että
asiakkaan luona tehtävä työ on rajattu
liian tarkasti. Palvelusetelillä tarjottavia
eri palveluja ei myöskään ole vielä tarpeeksi, Kuusinen-James valottaa näkökantoja.
Pia Peltomaan tavoin palveluiden
tuottajat pitivät laskutusta ja raportointia monimutkaisina. Järjestelmää kuvattiin jäykäksi ja byrokraattiseksi.
– Sekä aiempien tutkimusten että
oman tutkimukseni pohjalta vaikuttaa
siltä, että järjestelmän hyödyt kunnille
ovat muun muassa kilpailutuksen välttäminen, kysynnän ohjaaminen yksityisille omien investointien tai rekrytointien sijaan sekä mahdollisuus lisätä
kuntalaisten osallisuutta, KuusinenJames kertoo.

Haittapuoleksi kunnissa on koettu,
että palvelusetelijärjestelmän luominen on työlästä ja kustannusvaikutusten
arviointi hankalaa. Lisäksi seteli teetättää lisätyötä hallinnossa niiden palvelujen kohdalla, joissa tapahtuu paljon
muutoksia, kuten säännöllisessä kotihoidossa.
– Palveluseteli näyttää toimivan
eri tavoin eri palveluissa ja erilaisissa
tilanteissa olevien ihmisten kohdalla.
Nähdäkseni seteli on hyvä vaihtoehto,
mutta täsmennystä vaatii, kenelle se toimii, millaisessa tilanteessa ja millaisin
ehdoin, tutkija summaa.
Kirsi Kuusinen-Jamesin tutkimusta
Palveluseteli valinnan välineenä on
rahoittanut Kaks. n

Valtaavatko suuryritykset
markkinat?

L

apin yliopistossa sosiaalityön professorina työskentelevä
Marjaana Seppänen on huolissaan kansainvälisten yritysten
vyörymisestä sosiaali- ja terveysalan
markkinoille.
– Jos isot hoiva-alan yritykset syövät pieniä yrittäjiä pois ja saavat monopoliaseman,
alkavatko hinnat nousta?
Tällaisista muutoksista on jo merkkejä näkyvissä. Palvelusetelilaki korostaa yksilön valinnanvapautta. Jos markkinoilla toimii vain muutama
suuri yritys, paljonko seteliä käyttävillä on lopulta
valinnanvaraa? Ja jos palveluiden hinnat nousevat, onko palveluseteleillä enää virkaa?
Marjaana Seppänen oli mukana jo palvelusetelin kokeiluvaiheessa Lahden seudulla.
– Kokemukset olivat periaatteessa myönteisiä, mutta setelin käyttö ei lähtenyt hyökyaallon lailla liikkeelle.
Eteenpäin on menty pienin askelin.
Seppäsen mielestä yksi suuri kysymys on palvelutarjonta.
– Pelkkä seteli ei riitä synnyttämään uusia yrityksiä. Jos perustarjontaa on, kuten Lahden seudulla, seteli voi kasvattaa tarjontaa.
Jos vanhus käyttää palveluseteliä, usein takana ovat aktiiviset
omaiset.
– Mutta kaikilla ei ole omaisia eikä läheisiä. Mitä monimutkaisempaa palvelujen hankkiminen on, sitä enemmän tarvitaan puolueettomia
neuvoja erilaisissa tilanteissa. Iso kysymys vanhukselle on, onko palvelu luotettavaa.
Seppäsen mielestä seteli voi olla hyvä asia muun palvelun joukossa.
Kaikki eivät kuitenkaan ole aktiivisia ja pystyviä vanhuksia.
Seppänen odottaa valmisteilla olevaa ikälakia, johon hänen
mukaansa pitäisi sisältyä velvoite vastuutyöntekijästä. Jokaiselle iäkkäälle palveluntarvitsijalle nimettäisiin vastuutyöntekijä.
– Kunnat tiedostavat palvelun tarpeen, mutta kuinka suuret olisivat
kustannukset?
Toinen rahakysymys on palvelusetelin hintataso tulevaisuudessa.
– Jos setelillä on kiinteä arvo, ja yleinen hintataso muodostuu korkealle, se vaatii palvelun ostajalta enemmän rahaa. Tämä
voi epätasa-arvoistaa
vanhuksia.
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Puheena!

Valtuustoryhmien
matematiikkaa
Valtuuston poliittisella jakaumalla on vaikutus talouspäätöksiin,
kertoo Eero Lehdon tutkimus kunnallisveron määräytymisestä.

P

TEKSTI: Anna-Mari Tyyrilä KUVA: AJ Savolainen

alkansaajien tutkimuslaitoksen ennustepäällikkö Eero Lehto on KAKSin rahoittamassa tutkimuksessaan analysoinut, kuinka kunnan sisäinen tulonjako ja
äänestyskäyttäytyminen vaikuttavat verojen määräytymiseen. Hänellä on ollut
käytössään laaja tilastoaineisto kansalaisten tulonjaosta kuntien sisällä vuosina
1995–2006.
– Olen verrannut kuntalaisten keskituloa mediaanituloon. Tulonjako on sitä
suurempaa, mitä enemmän keskitulo on mediaanitulon yläpuolella.
Mediaanitulo saadaan, kun kaikki tulonsaajat laitetaan tulojen mukaan suuruusjärjestykseen.
Mediaanitulo on tällöin keskimmäisen tulonsaajan tulo. Keskitulo syntyy, kun lasketaan yhteen
kaikkien tulonsaajien tulot ja jaetaan summa tulonsaajien määrällä.
– Jos kunnassa on paljon suurituloisia, pieni- ja keskituloisilla on kannustin nostaa tuloveroprosenttia valtuustossa, koituuhan lasku suurituloisemmille. Tämä edellyttää, että pieni- ja
keskituloiset saavat valtuustossa enemmistöaseman. Jos tulot jakautuvat tasaisemmin, tällaista
painotusta ei ole havaittavissa, Lehto sanoo.
Tilastojen perusteella on nähtävissä, että jos äänestysprosentti on korkea, pienija keskituloisten ehdokkaat pääsevät enemmistöön valtuustoissa.
– Mitä enemmän kokoomuslaisia on valtuustossa, sitä helpommin
tuloveroaste pidetään alempana. Tämän voi tulkita monella tavalla:
kokoomus voi nähdä sen itselleen etuna, muiden mielestä tämä
ryhmä ei ehkä huolehdi riittävästi kunnan palveluista.
Muiden puolueiden kohdalla vastaavaa käyttäytymistä ei
tilastojen perusteella ole nähtävissä.
Suurten tuloerojen kuntia ovat esimerkiksi Kauniainen
ja Espoo. Tuloerot ovat suuria myös joissakin metsätalousvaltaisissa kunnissa, kuten Haukivuorella ja Suomenniemellä.
– Tuloerot ovat pieniä pääsääntöisesti teollisuusvaltaisissa pikkukaupungeissa ja -kunnissa, esimerkiksi Pieksämäellä, Siilinjärvellä ja Rovaniemellä.
Eero Lehto on havainnut myös, että jos veronkorotuspaineet puretaan tuloveroprosenttiin, varsinkin vakituisten
asuntojen kiinteistöveroprosentti pidetään mieluummin
matalammalla tasolla.
Tulonjako kuntien sisällä ei Lehdon mielestä olennaisesti muutu, vaikka syntyisi niin sanottuja suurkuntia.
– Tuloerot olisivat edelleen suurimpia yliopistokaupunkiseuduilla. Vaikka syntyisi pääkaupunkiseudun
fuusio, kuvio ei muuttuisi.
Kuntaliitoksilla etsitään paitsi synergia- ja taloudellisia etuja myös mahdollisuutta pitää veroprosentit alempana.
– Kunnan koko ja asukasluku eivät välttämättä
johda siihen, että veroprosentti olisi matalampi,
Lehto toteaa. n
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KAKSin tutkimusrahoituspäätökset
Kaksin hallitus jakoi 7.12.2011 apurahoja tutkijoille sekä
rahoitusta kolmelle tutkimushankkeelle yhteensä 420 900 euroa.
• Kuluttajatutkimuskeskus, Helsinki, Kuntien väliset muuttovirrat
Suomessa 60 000 euroa
• Pellervon taloustutkimus PTT, Helsinki, Kuntauudistus ja vahvat
peruskunnat 60 000 euroa
• Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos,
Kuntalaisten osallistuminen kulttuuri- ja liikuntapalveluihin – tutkimushanke 100 000 euroa
• TtM Riitta Turjamaa, Itä-Suomen yliopisto, Iäkkäiden kotihoidon
asiakkaiden kotona asumisen tukeminen – väitöskirjatyö, yksivuotinen tutkija-apuraha 18 000 euroa
• FM Johanna Selkee, Tampereen yliopisto, Maahanmuuttaja- ja
sateenkaariperheet päivähoitopalvelujen käyttäjinä sekä universaalien palvelutarpeiden määrittäjinä – väitöskirjatyö, yksivuotinen tutkija-apuraha 20 000 euroa
• TtM Kaija Kokkonen, Itä-Suomen yliopisto, Hyvinvoinnin johtaminen vanhusten asumispalveluissa – väitöskirjatyö, kaksivuotinen
tutkija-apuraha 40 000 euroa
• HTM Mikko Muurimäki, Vaasan yliopisto, Deliberatiivisen demokratian institutionalisoiminen kunnissa – väitöskirjatyö, yksivuotinen tutkija-apuraha 20 000 euroa
• FM Helka Moilanen, Turun yliopisto, Kasvun hallinta alue- ja
yhdyskuntarakenteessa: Smart Growth – käytännöt Yhdysvalloissa
ja niiden hyödyntäminen Suomen olosuhteisiin – väitöskirjatyö, tutkija-apuraha 10 000 euroa

• FT Tuukka Puranen, Jyväskylän yliopisto, Logistisen suunnittelun
automaatio perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa
– post doc -työ, tutkija-apuraha 18 000 euroa.
• Professori Risto Eräsaari, Helsingin yliopisto, julkaisuapuraha:
Ongelma – sosiaalipolitiikan sokea piste, 2 500 euroa
• VTT Aija Kettunen, Diakonia ammattikorkeakoulu, Pieksämäki,
matka-apuraha: Nordic Congress of Gerontology 6/2012, Kööpenhamina, 1 600 euroa
• Professori Vuokko Niiranen ja tutkija Minna Joensuu, Itä-Suomen yliopisto, matka-apuraha: European Group of Public Administration -konferenssi, Bukarest, Romania 7.–10.9.2011, yhteinen
matka-apuraha 3 300 euroa
• YTM Taina Heino, Itä-Suomen yliopisto, Ikääntyvä juova nainen.
Laadullinen review-tutkimus yli 55 -vuotiaiden naisten ongelmalliseen alkoholinkäyttöön kohdistuvasta tutkimustiedosta – lisensiaatintyö, Suomen Kunnallisliiton rahaston apuraha 3 000 euroa
• YTM Birgitta Halmetkangas, Turun yliopisto, Toteutuuko lapsen
paras? Tutkimus Salon seudun kuntaliitoksen heijastumisesta lastensuojelun avohuollon asiakkuuksiin – lisensiaatintyö, Hallintososionomien rahaston apuraha 3 000 euroa
• YTK Kaisa Kurkela, Tampereen yliopisto,Tapaustutkimus Hämeenlinnan monikuntaliitoksesta 2009 – pro gradu -työ, Mikko Jokelan
rahaston apuraha 1 500 euroa
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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!

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 2012. Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan 31.7.2012. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse. Syksyn lukijapalkinnon Jura-kahviautomaatin voitti TEK-lehden lukija Esko Räntilä Vaskuusta.

Arvottava palkinto on noin 1 000 euron arvoinen MacBook Air.
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Kuntagolf

7.6.- 24.8.2012

Kuntaväen oma golfkilpailu
-tule mukaan!
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Tervetuloa kilpailemaan
kuntaväen golfmestaruudesta!
Kuntagolf 2012 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
31.5.2012 mennessä osoitteessa

www.kuntagolf.fi

