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päätoimittajalta

”

Seinäjoki elää
ja hengittää
ympärillään olevasta
asiantuntijatiedosta.
Yliopistokeskusta
ei kaupungissa
kyseenalaista enää
kukaan.

Erkki Välimäki

12
Tiesitkö?
Kuntien innovaatiotoimintaa vaikeuttavat
eniten resurssien puute, rakenteelliset
lukot, lyhytjänteisyys sekä haluttomuus
lakkauttaa olemassa olevia palveluita ja or
ganisaatioita, Uudistamistyössä käytetään
pääosin kuntamaailman sisäistä tietoa.
Tampereen yliopiston Johtamiskorkea
koulun kyselyyn vastanneista kuntavai
kuttajista 21 prosenttia arvioi, että omalla
kunnalla on ”rajuja päätöksiä edessä”. Vas
tanneista 49 prosenttia arvioi, että annetut
tehtävät kyetään hoitamaan ”juuri ja juuri”.

Anna palautetta
ja voita
MacBook Air!
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Kunnan asialla?

K

aikki ovat sillä. Ainakin sanovat. Kunnan asialla. Kunta
päättäjät. Valtiovarainministeriö. Kuntaliitto. Tutkijat. Poliitikot.
Kuka mistäkin näkökulmasta.
Moni on ilmoittautunut kuntien edunajajaksi. Kuntaliitto
etunenässä. Se on tehnyt haastavaa työtään kohtuullisella
menestyksellä. Nyt liitolla on suuri ongelma saada sovitettua yhteen eri
laisten kuntien edut, kun pöydällä on kysymys kuntien olemassaolosta.
Liitosasioissa keskuskaupunkien ja ympäristökuntien välillä on aito
ristiriita. Ympäristökunnille on hankala perustella liitosten etuja. Ristirii
taa samassa asiassa on myös pienehköjen kuntien ja keskuskuntien välillä.
Sapekkainta on pääkaupunkiseudulla, siis isojen kesken.
Ymmärrettävästi Kuntaliiton asemaa hel
pottaisi, jos kuntien määrä vähenisi ja nii
den koko kasvaisi. Liitolle 50–80 kuntaa
olisi varmaan ihanne. Siltä pohjaltahan
karttoja on piirretty. Tulisi yhtenäisem
piä kuntia. Ja valittavat asiakkaat luukulla
vähenisivät.
Pitää kuitenkin olla tarkkana. Jos kun
tien määrä tiputettaisiin todella merkittä
västi, vaikkapa kahteenkymmeneen, kunnat
alkaisivat pärjätä itse. Sitä edunajaja ei pidä
hyvänä. Samasta syystä liitto vieroksuu laajaalueista kuntayhteistyötä ja kuntayhtymiä. Ne
ovat liian vahvoja. Voisivat keskustella jo suoraan
valtiovallan kanssa.
Liiton toinen ongelma on toimia kuntien ja
valtion välissä. Kulloinenkin hallitus pyr
kii valjastamaan Kuntaliiton omien
tarkoitusperiensä palvelijaksi. Viimeksi
tästä on saatu esimerkkejä kuntauu
distuksen valmistelun yhteydessä.
Liitto ei uskottavasti voi palvella
kahta isäntää tai emäntää, valtiota
ja kuntia. Ristiriitatilanteessa on teh
tävä valinta.
Liiton luontevana roolina on ujut
taa kuntien kantoja valtion suuntaan.
Se on edunajamista. Jos asetelma
kääntyy toisinpäin, on edunajaja
tehnyt itsenä tarpeettomaksi. Vai
mihin kunnat tarvitsevat kahta val
tiota? Lainsäädäntö on selkeä. Kun
nan asialla voi ensi sijassa ja viime
kädessä olla vain kunta ja sen lail
liset edustajat itse. Sitä kutsutaan
kunnalliseksi itsehallinnoksi.

antti.mykkanen@kaks.fi
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Maailma muuttuu, entä päivähoito?
Tutkija, FM Johanna Selkee, tutkit maahanmuuttajaja sateenkaariperheitä päivähoitopalvelujen käyttäjinä sekä universaalien palvelutarpeiden määrittäjinä. Millaisia tuntoja julkinen keskustelu näistä
vähemmistöistä on sinussa herättänyt?
– Surullisella tavalla niissä näkyy pelko, että maailma
muuttuu. Tulevaisuuteen mennään selkä edellä, eikä
nähdä, miten monikulttuurinen ja monimuotoinen suo
malainen kulttuuriperintö on aina ollut. Etninen tausta
tai ihmisen seksuaalisuus ei kerro kenestäkään kovin
kaan paljon. Vihapuheet kertovat enemmän puhujis
taan, että he eivät voi hyvin.
– Yhteiskuntamme kuvataan mediassa ja politiikassa
harmillisen usein stereotyyppisesti suomalaisena,
somalialaisena, muslimina, kristittynä, heterona, les
bona ja niin edelleen. Monikulttuurisuudessa luulisi
yksilöllä olevan oikeus määritellä itse itsensä.
Osaavatko kunnat vastata näiden perheiden tarpeisiin? Tunnistetaanko heidät tasaveroisina palveluiden käyttäjinä vai ovatko he ikään kuin toisia?
– Yhteiskunnan muutos ei automaattisesti muuta kunta
palveluja. Haasteena on kohdata perhe perheenä kun
tapalveluissa, tunnistaa perhe omanlaisenaan siitä huo
limatta, mikä on lähtömaa tai vanhempien sukupuoli.
Hämmennystä aiheuttaa edelleen, jos lapsen päivähoi
don aloituskeskusteluun tuleekin kaksi isää tai kaksi äitiä.
Päivähoidossa vaikuttavat monet historialliset näkemyk
set, ja sama juttu on tietysti muillakin palvelusektoreilla.
– Jos vähän karrikoi, niin ensin päivähoidossa keskus
teltiin äitien kanssa, vähitellen myös isien kanssa, ja nyt
totutellaan siihen, että vanhemmuutta on monenlaista.
Tavoitetasolla erilaisia käyttäjiä tunnistetaan monessa
kunnassa, mutta se, miten saadaan koko palvelu
koneisto avaamaan silmänsä muutokselle, vie aikaa.
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Kuinka kunnallinen palvelujärjestelmä osaa kohdata
maahanmuuttajat ja seksuaalivähemmistöt?
– Kuntalaiset ja kuntahallinto kykenisivät ehkä parem
paan kommunikointiin, jos asioista puhuttaisiin enemmän
selkokielellä. Helsingin kaupungin strategiassa sentään
nimetään seksuaalivähemmistöt. Kuntien työntekijöissä
on aikaisempaa enemmän etnistä ja kulttuurista moni
naisuutta, ei yksinomaan palvelujen käyttäjissä. Yhden
vertaisuusasiat vaativat, että niistä puhutaan, on toimen
piteitä ja asioiden kehittymistä seurataan.
Miksi valitsit tutkimuskohteeksesi päivähoidon?
– Minua kiinnostaa päivähoitohoidossa se, miten pal
jon erilaisia näkemyksiä, tunteita, mielipiteitä ja ideo
logioita sen sisällä on. Siinä kohtaavat yksityinen ja
julkinen. Kun puhutaan päivähoidon varhaiskasvatuk
sesta, puhutaan samalla perheistä, lapsista, vanhem
mista ja kasvatuksesta, ja näihin otetaan tavalla tai toi
sella jotenkin kantaa. Tasa-arvo on toinen mikä minua
siinä kiehtoo. Mitä me sillä oikein tarkoitamme nyt, kun
palvelutarpeet tuntuvat vain lisääntyvän ja eriytyvän
entistä enemmän?
Millaisen päiväkodin haluaisit nähdä maahan
muuttajaperheiden ja sateenkaariperheiden kannalta?
– Sellaisen, jonne kaikki halukkaat perheet mahtu
vat perheinä sisään. Siellä on tarpeeksi resursseja ja
aikaa toteuttaa yhdessä sovittua varhaiskasvatusta.
Yksikään perhe ei joudu erityisasemaan kulttuurisista
syistä. Siellä uskalletaan käydä hankalaksikin koettuja
asioita avoimesti yhdessä läpi.

Tutkimusta rahoitetaan KAKSin tutkija-apurahalla.

EIPÄJOELTA
E.I. Tuskin

Eipävarmuuden aika

Kynä terävänä
Pyhtään kunnanjohtaja Kari Häkämies (kok.) kirjoitti touko
kuisessa KuntaÄläys-blogissaan KAKSin verkkosivuilla sosi
aalisen median synnyttämistä illuusioista.
”Kun sanotaan, että some on tätä mieltä, niin kuinka suu
resta joukosta ihmisiä puhutaan. Olen itse erittäin aktiivi
nen Facebookin käyttäjä. Saan päivittäin kaveripyyntöjä.
Monta kertaa käy ilmi, että minulla ja pyytäjällä on noin 500
yhteistä ”kaveria” siitä huolimatta, että en tunne pyytäjää.”
”Oman kokemukseni mukaan sosiaalista mediaa hallit
see, silloin kun puhutaan yhteiskunnallisista kysymyksistä,
muutama sata ihmistä. Onko heidän mielipiteensä todella
niin painavia, että politiikan ja järjestöjen tulisi muuttaa pää
töksiään heidän sitä vaadittua?”

KAKSilla yli
tuhat kaveria
KAKSin tuhannen kaverin raja
Facebookissa ylittyi huhti-touko
kuun taitteessa, ja edessä oli jo
aiemmin luvatun kirjalahjan arvonta
kaikkien kavereiden kesken.
Onni suosi helsinkiläistä kau
punginvaltuutettua Yrjö Hakasta,
jolle luovutettiin FT Ari Mannisen
kirjoittaman historiikin Palveluja vai
byrokratiaa – Suomen kunnallishallinto sotien jälkeen.

Yrjö Hakanen oli Facebookkaveriarvonnan onnellinen voittaja.

– Minkälaisissa oloissa Eipäjoella käydään kohti kunta
vaaleja?
– Eipä tässä mitään. Kai ne nyt koettavat erilaisia eipäkohtia
miettiä.
– Eipäkohtia?
– Täällä nyt on semmoinen tapa ettei me niin hirveästi hih
kuta että kylläpä meillä on suurenmoista ja asiat hoidetaan
hienosti ja niinpoispäin. Positiivinen ajattelu on täällä aika
vierasta ja siksi näin hyvin pärjätäänkin. Eipäkohdat ovat sem
moisia perusasioita että kun niistä tulee puhe niin joku tokaisee
että eipä kai siinä sitten mitään, hoidetaan sekin asia.
– Kuten?
– Verotus ainakin on pysyvä eipäkohta. Ei täällä nyt suo
rastaan vaadita ja huudeta että verot mieluummin aika ylös,
mutta niinhän se asia on ja jokainen tajuaa, että se on järkevää.
Budjettipalaverissa joku sitten toteaa tilanteesta että eipä kai
siinä muuta ole kuin että tarkistetaan veroprosenttia vähän. Ja
muut nyökkäilee, että eipä siinä mitään. Jotkut on muka synk
kiä olevinaan mutta kun porukan tuntee niin oikein näkee
miten ne hymyilevät sisäänpäin.
– Entä konkreettisemmat eipäkohdat?
– Saa nyt nähdä mitä nousee esille. On yhdessä sovittu
kin että sellaisia etsitään, koska ne ovat tärkeitä. Meillä ei ole
mitään brändiä, ei keihäänkärkiä, ei ykköstuotteita, ei mitään
mitä juhlitaan ja palkitaan. Mutta on paljon asioita joista on
sovittu että ne hoidetaan ja ne pidetään turvatusti yllä, ilman
mainosta ja meteliä.
– Mutta millaiset ovat pitemmän tähtäimen näkymät, joissa
näitä päätöksiä tehdään?
– Täällä on astuttu pysyvästi jonkinlaiseen eipävarmuuden
aikaan.
– Siis mihin?
– Se puhe, että maailma muuttuu ja että sen vuoksi pitää
nyt pakosta ja kiireesti tehdä mahdollisimman nopeasti suuria
muutoksia, ei täällä oikein pure. Jokainen näkee, että jos maa
ilma oikeasti muuttuu, niin silloin kannattaa aika lujasti pitää
kiinni perusasioista ja huolehtia, että ne sujuvat mieluiten aika
turvatusti. Muutos on passiivista ajelehtimista, päästetään vene
virran mukaan. Muutoksen vastustaminen taas on aktiivista
toimintaa, sitä että koetetaan estää venettä menemästä kiville,
mikä olisikin oikeaa muutoksen juhlaa.
– Mutta mitä se eipävarmuus sitten on?
– Jos me todella tajuamme, että maailman menoa ei voi pal
joa ennakoida ja että monenlaisia pulmia on, niin ei me hir
veästi hihkuta minkään suunnitelmien ja iskusanojen perään.
Eipä siinä mitään, täällä sanotaan, pidetään huolta. Eikä siinä
tyhjä talousfraasien toistelu paljoa auta kun on tosiasiat kysy
myksessä. Henkeä siinä tarvitaan ja hengen kanssa eipä
varmuus on aika hyvä taito.
Kevätmielellä
kunnansihteeri Tuskin

5

tieto+
Kunta – ei yritys

Toimittajat kouluun
Kunnallisalan kehittämissäätiö järjestää ennen syksyn
kuntavaaleja kunta-asioista kirjoittaville toimittajille tiiviin
kaksipäiväisen koulutuksen kahdeksalla paikkakunnalla.
Koulutuksessa keskitytään kuntatalouteen ja kuntien
tulevaisuuteen. KAKSin tavoitteena on lisätä toimitus
ten valmiuksia käsitellä ja ymmärtää kuntavaaleissa esiin
nousevia keskeisiä kysymyksiä.
Toimittajakoulutuksen vetäjänä toimii tietokirjailija,
emerituspäätoimittaja Risto Uimonen. Kouluttajina ovat
maan eturivin kuntatalouden ja kunnallishallinnon tutki
jat, asiantuntijat sekä kuntataloudesta työkseen kirjoitta
vat toimittajat.
Jokaiseen koulutustilaisuuteen hyväksytään hakemus
ten perusteella 15–25 toimittajaa kyseisen alueen leh
distä, radiosta ja televisiosta.
Toimittajakoulutuksen pilotti järjestettiin 23.–24. tou
kokuuta Oulussa. Muut koulutustilaisuudet järjestetään
elo-syyskuussa Rovaniemellä (20.–21.8.), Lappeenran
nassa (22.–23.8.), Kuopiossa (28.–29.8.), Seinäjoella
(30.–31.8.), Tampereella (4.–5.9.), Turussa (6.–7.9.) ja
Helsingissä (11.–12.9. sekä 13.–14.9.). Jokainen koulutus
tilaisuus on useamman maakunnan yhteinen. KAKS kus
tantaa toimittajien koulutuksen.

31.8.2012
[KAKSin syksyn apurahojen haku
umpeutuu 31. elokuuta 2012.
Täsmälliset hakuohjeet
verkkosivuilta kaks.fi]
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Paras-hankkeen isä, ex-kuntaministeri Hannes Manninen
(kesk.) tarttui KAKSin verkkosivuilla kuntajohtamisen vaki
kysymykseen: voiko kuntaa johtaa kuin yritystä?
”Hyvä kuntajohtaminen vaatii erityistaitoja ja eroaa mer
kittävästi yritysjohtamisesta. Syynä ovat kunnan palvelu
jen moninaisuus ja niiden erityispiirteet. Kuntademokra
tiassa, toisin kuin yrityksissä, päättäviin elimiin valitaan
tietoisesti henkilöitä, joilla on keskenään vastakkaisia tavoit
teita. Tämän ristiriidan hallinta on haastava tehtävä”, Man
ninen kirjoittaa.
Manninen muistuttaa, että ongelmia aiheuttaa myös
rahoitusperiaate. ”Verorahoitteiset peruspalvelut ovat joko
maksuttomia tai alihinnoiteltuja. Se johtaa helposti palvelu
jen ylikysyntään ja niiden aliarvostamiseen.”

Rikas leikkii köyhää
Kauppalehden ultrakiinnostava Kunta 10 -juttusarja pyörähti
tältä keväältä käyntiin. Taloustoimittaja Kyösti Jurvelin otti
ensimmäiseksi niskalenkin Helsingistä (KL 10.5.2012). Juttu
oli otsikoitu kuvaavasti: Hupsista, Helsinki keräsi verotuloja
liikaa. Nimittäin pelkästään verotuloja kertyi 122 miljoonaa
euroa enemmän kuin budjettiin oli ennakoitu. Summa vas
taa yhden kunnallisveroprosentin tuottoa.
Kesälaitumille suunnattaessa kuukauden talousluku
tulee kuitenkin tässä: miljardi euroa. Sen verran on rahaa
Helsingin kaupunkikonsernin kassassa, vaikka kaupunki
tapaa esiintyä valtamedioiden kuntauutisissa köyhänä ja
valittelee velkaantumistaan.
Ja lisää seuraa. ”Kaupunkikonsernilla on omia pää
omia reilut yhdeksän miljardia euroa ja velkaa 4,2 miljardia
euroa. Suhde on hyvä”, Jurvelin kirjoittaa.
Jurvelinin haastat
telussa ylipormestari
Jussi Pajunen (kok)
myöntää, että kaupun
gin taloutta on hoidettu
hyvin ja se on kokonai
suudessaan vakaa.
Kyösti Jurvelin
osallistuu KAKSin toi
mittajakoulutuksen
kiertueelle valottaen
juttusarjansa taustoja.

Toisaalta–toisaalta

Kansanedustaja
kunnanvaltuustoon vai ei?
1. Pitääkö kansanedustajan keskittyä kansanedustajan tehtävään vai voiko hän
haalia myös kunnallisia luottamustehtäviä? Voiko syntyä eturistiriitoja?
2. Kuinka monta muuta luottamustehtävää kansanedustaja voi oman
edustajuutensa ohella täysipainoisesti hoitaa?

entoi
Komm
aihetta
tai
kaks.fi sa
ookis
Faceb

Kimmo Sasi
kansanedustaja (kok.), Tampere

Antti Lindtman
kansanedustaja (sd.), Vantaa

1. Kansanedustajan tehtävä on päätoimi.
Sitä ei voi hoitaa menestyksellisesti, jos ei
täysipainoisesti keskity siihen. Jos hajottaa
itseään liikaa, mikään tehtävä ei tule kunnolla
hoidetuksi. Eduskunnassa on valtakunnallisia
poliitikkoja ja kuntapoliitikkoja. Valvomalla
vain oman kuntansa asioita ei saa koskaan
sellaista arvostusta, että pääsisi keskeisiin
valtakunnallisiin tehtäviin. Nykyistä enemmän
pitäisi kiinnittää myös huomiota intressiristi
riitaan valtion ja kuntien välillä. Kansanedus
tajan tehtävä on valvoa valtion etua eikä hän
saa toimia vastapuolen asiamiehenä.
2. Kansanedustajalla voi olla työstä johtu
via välttämättömiä muita tehtäviä. Näitä ovat
kansainväliset tehtävät sekä tehtävät sellai
sissa valtionyhtiöissä, joissa valtiolla on stra
teginen intressi. Muita tehtäviä kansanedus
tajalla lähtökohtaisesti ei pitäisi olla. Kuitenkin
puoluetehtävät sekä tehtävät omissa tausta
organisaatioissa ovat luonnollisia, mutta nii
hin käytettävän ajan pitäisi olla rajallinen ja
keskittyä muuhun kuin eduskunnan työsken
telyaikaan.

1. Ehdottomasti kansanedustaja voi olla
kunnallispolitiikassa mukana. Mielestäni on
jopa kannatettavaa, että kansanedustajalla
säilyy kosketuspinta kunnalliseen päätök
sentekoon ja kuntalaisten arkeen. Usein
eduskunnassa tehtävät päätökset muuttuvat
lihaksi ja vereksi vasta kuntien budjetti- ja
muiden päätösten kautta. Näin ollen kansan
edustaja-valtuutetulle syntyy vahvempi
käsitys päätösten todellisista vaikutuksista.
Uskon myös, että kansanedustaja voi tuoda
oman verkostonsa kautta lisäarvoa kotikun
tansa päätöksentekoon.
2. Voi olla muitakin luottamustehtäviä, mutta
rajansa kaikella. Laajoista verkostoista on
hyötyä kansanedustajan työssä. On myös
hyvä, että kansanedustajat kartuttavat eri
alojen erityisosaamistaan esimerkiksi kansa
laisjärjestöjen kautta. Se tuo lisäarvoa edus
kunnan työhön. Mielestäni on tärkeää, että
jokainen kansanedustaja olisi tekemisissä
eduskunnan ulkopuolisen maailman kanssa.
Ihan kaikki viisaus ei asu vain eduskunnassa,
joten kansan palveleminen vain betonikalte
reiden sisäpuolelta ei onnistu.
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Oppositiojohtaja Timo Soini taistelee

kansanvallan
puolesta

TEKSTI: Eeva-Liisa Hynynen KUVAT: Jakke Nikkarinen

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini haluaa
kuntauudistuksen, joka vahvistaa suoraa kansanvaltaa rusikoimatta
kuitenkaan kansalaisten oikeuksia olla ”jostakin kotoisin”.
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V

anhan veturihallin neuvotteluhuoneessa istuu
mies, joka on tottunut seisomaan valokeilassa ja
osoittamaan sanansa kansan syville riveille. Vuo
den aikana hän on jylissyt Kreikasta, euroalueesta,
puolustusvoimauudistuksesta, mutta ei juurikaan
kuntauudistuksesta. Se hetki on tässä ja nyt.
– Olemme halunneet kuulostella, miten kunnat ottavat uholla
käynnistetyn kuntauudistuksen vastaan. No nyt tiedämme, että
kuntien vastustus ja pelko on suurta, vaikka valtiovarainministe
riön kuntaosasto tulkitseekin uudistusta omalla tavallaan. Kunta
kartat eivät saaneet kannatusta muissa kuin suurissa keskus
kaupungeissa ja se on sitten siinä, oppositiojohtaja Timo Soini
summaa.
Kahvimuki kouriensa välissä ja katse kohdistettuna ainoaan
kuulijaansa Soini ryhtyy perkaamaan hallituksen suurta kunta
uudistusta. Hän pudottelee pöytään joukon sanoja. Kansalainen,
peruspalvelut, perustuslaki, kansanvalta, kunta, valta ja vastuu.
– Siitä kaikesta on kysymys. Kansalaisilla on oikeus perustus
lain turvaamiin palveluihin ja kunnilla on palveluiden järjestämis
vastuu. Vallan ja vastuun tulee olla samoissa käsissä ja nimen
omaan suorilla kansanvaaleilla valittujen päättäjien käsissä, Soini
kiteyttää.
Tämä on kannanotto, jonka voisi lausua myös hallinto- ja kun
taministeri Henna Virkkunen (kok.) lukiessaan kuntauudistuksen
linjapapereita. Mutta tähän yhtäläisyydet sitten loppuvatkin.
– Vaikka kuntien edellytyksiä täytyy vahvistaa palveluista suo
riutumiseksi, me emme halua valtiovarainministeriön kartta
harjoitusten mukaisia suurkuntia, joissa kansalainen kadottaa
vaikuttamismahdollisuutensa ja myös lähipalvelunsa. Ministeri
Virkkunen tulkitsee ajatusta lähidemokratiasta pahasti väärin,
Soini tiivistää.
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– Mitä järkeä siinä on, että suurenne
taan kunnatkin massiivisen kokoisiksi
ja sitten aletaan keksiä uudelleen näen
näistä lähidemokratiaa, jotta päätöksen
teko saataisiin ihmisiä lähelle takaisin?
Soini pelkää, että pakolla yhteen aje
tuissa suurkunnissa kansalaiset kadot
taisivat yhteenkuuluvuuden tunteen
sekä motivaationsa toimia lähiyhteisön
puolesta.
– Jos suurkunnan tuloksena on vain
kasvoton hallinto, on riski, että merkit
tävä osa nykyisestä vapaaehtoistyöstä
katoaa, kun kansalaiset eivät koe uutta
kuntaa omakseen.
Soini muistuttaa, että urheilu- ja
nuorisoseuroissa sekä erilaisissa kan
salaisjärjestöissä paikalliset asukkaat
tekevät satojen miljoonien eurojen
edestä vapaaehtoistyötä omissa lähi
yhteisöissään.
– Mutta tärkein ei edes ole mitat
tavissa rahalla: se tunne, että on josta
kin kotoisin, yhteisönsä jäsen ja voi olla
hyödyksi. Emmekö ole nähneet ihan
riittävästi juurettomuutta ja sen kerran
naisvaikutuksia? Pitääkö pahoinvointia
vielä lisätä, Soini kysyy.
Maakuntademokratia kelpaisi

Keskusta on perinteisesti
kannattanut maakuntahallintoa.
Nyt Timo Soini liputtaa samalle
ajatukselle.

Timo Soini
•
•
•
•
•
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syntynyt: 30.5.1962
koulutus: valtiotieteen maisteri
keskeinen työura: järjestöt
ja puolue
perhe: vaimo Tiina,
lapset Toivo ja Silja
harrastukset: raviurheilu,
jalkapallo, lukeminen, mökkeily

Kasvoton hallinto

Oppositiojohtajan mukaan nykyinen
kehityssuunta ei ole kansalaisten kan
nalta hyvä. Hallinnon kasvottomuus
lisääntyy. Läänit on korvattu kummal
lisilla ”aveilla ja elyillä”, joiden aluerajat
risteävät villinpuoleisesti, ja nyt tavoitel
laan maakunnan tai puolen maakunnan
kokoisia kuntia ilman lähidemokratiaa.
Soini väittää, että kansalaiset eivät
tänään tiedä, minkä Aluehallintoviras
ton tai ELY-keskuksen alueella he asu
vat tai ketkä tällaisia suurorganisaatioita
johtavat. Tai kenelle voi soittaa, kun ei
tiedä, kuka palvelusta vastaa. Kummal
listen puhelinnumerosarjojen päästä
löytyy automaattinen vastaaja, joka neu
voo näppäilemään jotakin seuraavista
numeroista.

Mutta nyt: jarrua. Oppositiojohtaja ei
tarkoita lausunnollaan, että mikään ei
saisi muuttua. Saa ja pitää muuttua.
– Rakenteita täytyy uudistaa. Me kan
natamme vapaaehtoisia kuntaliitoksia, joi
den kautta syntyy säällisen kokoisia kuntia.
Ei monoliitteja, vaan säällisen kokoisia. Sel
laisia, jotka kansalaiset voivat kokea vielä
omakseen ja joita he voivat olla raken
tamassa omalla toiminnallaan. Pakko
liitokset eivät meille käy, Timo Soini sanoo.
Avoimia perussuomalaiset ovat myös
maakuntademokratialle.
– Meille sopisi myös se, että kunta
vastaa lähipalveluista, haasteellisimmat
palvelut ovat alue- tai maakuntatasolla,
ja molemmilla tasoilla on suora kansan
vaali. Sairaanhoitopiirit eivät ole meille
kauhistus, mutta mieluummin näki
simme maakunnallisen sosiaali- ja ter
veydenhuollon, jonka päättäjät valittai
siin suorilla vaaleilla.
Saman kansanvaltaisesti ohjatun hal
linnon piiriin voitaisiin kerätä nykyi
set kuntayhtymät ja kenties myös ELYkeskukset.

”

Mieluummin näkisimme
maakunnallisen sosiaali- 
ja terveydenhuollon,
jonka päättäjät valittaisiin
suorilla vaaleilla.

– Kansalaisilla olisi käsitys siitä, kuka
palveluista vastaa.
Soini pahoittelee, että kuntien tieto
järjestelmiin on syydetty miljardeja,
mutta ne on käytetty enemmänkin hal
linnointiin kuin saumattomiin palve
luihin. Maakunnan periferiassa asuva
nuori ei voi opiskella etäopetuksena
haluamaansa kurssia keskuskaupun
gista, vaikka ihminen on käynyt kuussa
ja Suomi on lastattu tietoteknologialla.
Oppositiojohtaja hidas
taa puhettaan. On
kiteytyksen aika.
– Meille kunta
uudistus merkitsee
ennen kaikkea pal
veluja. Palveluja. Täl
lainen ministeri Virk
kusen uudistus, jossa
kartat on piirretty
ennen kuin tiedetään, mitä sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluille tapahtuu,
ei ole mistään kotoisin.
Pahin uhkakuva Soinille on
terveydenhuollon ajautuminen moni
kansallisten lääkärifirmojen käsiin.
– Kuntien verotulot katoavat vero
paratiiseihin, eikä palvelu ainakaan
parane.
Soini sanoo aistivansa hallituksen
suuressa kuntauudistuksessa vain suu
ren puhalluksen.
– Rahavirrat, omaisuusmassat ja
poliittinen valta halutaan siirtää suurten
kokoomusvaltaisten keskuskaupunkien
käsiin.
Ennemmin kuin tällaisen näyn
toteutumisen, Soini näkisi erikoissai
raanhoidon siirrettävän vaikkapa val
tion vastuulle.
Rautavaaran mitalla

Kesäkuussa väännetään lähes kaikesta:
terveydenhuollosta, rakennelaista,
kuntalain uudistamisesta, kuntien val

tionosuus- ja rahoitusjärjestelmästä.
Timo Soini ennakoi, että lukuisilla laki
uudistuksilla vyörytetään kuntakenttä
lopullisesti sekaisin.
– Vuosi toisensa jälkeen on paah
dettu suuresta valtionosuusuudistuk
sesta, vaikka perusasetelma on toi
miva. Verotulojen tasausmekanismi
on oikeudenmukainen ja suhteellisen
kohdallaan. Jos koko rahoitusjärjes
telmä aiotaan uudistaa, tarkoittaako se,
että syrjäinen Suomi jäte
tään ilman rahaa, vai mitä
tavoitellaan?
Soini kertoo vierail
leensa hiljattain PohjoisSavossa Rautavaaralla.
Seurakunnalla on mer
kittävä vastuu perheiden
hyvinvoinnista diakonia
työn ja lapsi- ja nuorisotyön pal
veluiden kautta.
– Jos kunta liitettäisiin osaksi suur
kuntaa, seurakunta liitettäisiin myös. Se
on nykyään kytkykauppaa, vaikka tästä
ei juuri puhuta. Lopputulema saattaisi
hyvinkin olla se, että Rautavaaran alu
eella ei olisi kummankaan järjestämiä
lähipalveluja. Se olisi vahva viesti yhteis
kunnalta rautavaaralaisille.
Soini muistuttaa, että kuntatalouden
iso yhtälö ei ratkea Rautavaaran kunta
liitoksella tai ylipäätään rajatolppia siir
tämällä. Kaksisataa pienintä kuntaa
muodostaa 13 prosenttia kuntatalouden
menoista.
– Vaikka lopettaisimme näistä kun
nista kaiken, miljardimenot kertyvät
muualta. On katsottava palvelujärjes
telmään ja edellytettävä suurilta kau
pungeilta läpinäkyvää ja tehokasta toi
mintaa ilman hallinnon pöhöttämistä.
Paras-laki on edelleen voimassa ja sitä
pitää kunnioittaa. Sen pohjalta voitai
siin löytää yhteinen tie eteenpäin parla
mentaarisessa pöydässä. n

Hallituksen
kova keikka
Oppositiojohtaja Timo Soini
sanoo kokevansa pääministeri Jyrki
Kataisen (kok.) hallituksen menettely
tavat kipeästi kansanvaltaista demokra
tiaa ja parlamentarismia halveksivana.
Enemmistöparlamentarismi jyllää.
– Puolustusvoimauudistus, vaali
piiriuudistus, kuntauudistus. Näitä kaik
kia yhdistää hallituksen halu jättää oppo
sitio pois yhteisestä pöydästä, vaikka
kaikki kansalaiset joutuvat näiden pää
tösten kanssa elämään.
Soini kertoo vievänsä joukkonsa
kuntavaaleihin puhuen kansanvallan,
hyvinvointiyhteiskunnan ja korruption
kitkemisen puolesta.
– Suomi ei voi olla hyvä-veli-järjes
telmä, jossa vallanpitäjät ja rahapiirit
hoitavat lähinnä omat etunsa. Hiljattain
on nähty kohtuuttoman paljon
esimerkkejä tällaisesta.
Soini vaatii hallitusta kunnioittamaan
parlamentarismin periaatteita.
– Kuntauudistuksen keskeisten lakien
valmistelu tulisi viedä parlamentaari
seen komiteaan. Niissä linjataan yhteis
kunnan painavimpia kysymyksiä niin pit
källe tulevaisuuteen, ettei hallituksella
ole oikeutta runnoa asioita enemmistön
voimin kiinni vuosikymmeniksi.
Timo Soini katsoo, että mitä nopeam
min hallitus peruuttaa parlamentaari
seen pöytään, sitä pienemmin vaurioin
hallitus ja kuntakenttä selviävät kunta
ministerin karttaharjoituksen hullujen
viikkojen aiheuttamasta sekasorrosta.
– Emmekö nähneet jo kyllin,
oppositiojohtaja kysyy.
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sovittelu
ympäristöasioissa
vielä tuntematonta
TEKSTI: Anna-Mari Tyyrilä KUVITUS: MCI Press
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Asemakaavan muutos ei ole asukkaiden mieleen.
Toisaalla: jätehuoltoyhtiö aikoo laajentaa
toimintaansa, ja naapurusto kihisee kiukusta.
Odottavatko kuntalaiset virallisia päätöksiä,
jotta pääsevät valittamaan hallinto-oikeuteen?
Vai voisiko asioita sovitella jo aiemmin?

M

a a n k äy tt ö ja rakennus
lain mukaan
esimerkiksi
kaavoitusta
valmistelta
essa on laa
dittava osal
listumis- ja arviointisuunnitelma.
– Tarkoituksena oli, että tämä lisäisi
vuorovaikutuksen suunnittelua ja laatua.
Ongelmana lienee edelleen, että suun
nitelma tehdään, koska laki sitä vaatii.
Vuorovaikutuksen tavoitteet ja mene
telmät jäävät pohtimatta, sanoo erikois
tutkija Lasse Peltonen Suomen ympä
ristökeskuksesta.
Usein ainoa mieleen juolahtava
vuorovaikutuksen keino on järjestää
yleisötilaisuus.
– Siitä muodostuu helposti äänek
käimpien vastustajien areena. Yleisö
tilaisuus on usein turhauttava ja tehoton;
yksi puhuu ja kymmenet kuuntelevat.
Esimerkiksi työpajoissa ja pienemmissä
työryhmissä on päästy parempiin tulok
siin, Peltonen tietää.
Lainsäädännön rajoitteena on, ettei
lakeihin voida kirjata jokaista yksityis
kohtaa.
– Ei lakiin voi kirjoittaa, että kaa
voittajan täytyy kohdella kaikkia osal
lisia kunnioittavasti ja katsoa silmiin.

Kuitenkin tällaiset yksityiskohdat ovat
vuorovaikutuksessa ja luottamuksen
rakentumisessa tärkeitä.
Kuinka ”yleistä etua” sovitellaan?

Kun kohtelias keskustelu ei enää riitä ja
sukset ovat ristissä pahemman kerran,
tarvitaan kiperien tilanteiden erityis
osaamista. Käräjäoikeudet käyttävät
sovittelua yhtenä toimintatapana. Pel
tosen mielestä se voisi olla mahdollista
myös hallinto-oikeuksien alaisuudessa.
– Joissakin maissa on erillistä lain
säädäntöä hallintomenettelyihin liit
tyvästä sovittelusta. Tähän liittyy kui
tenkin periaatteellisia kysymyksiä siitä,
miten ”yleisen edun” piiriin liittyviä asi
oita voidaan ylipäänsä sovitella. Tällai
set keskustelut ovat Suomessa vielä käy
mättä, Peltonen sanoo.
Sovittelulla on Suomessa ratkaistu
muun muassa koulukiusaamistapauksia
ja työyhteisöjen kiistoja. Näissä on usein
kyse kahdenvälisistä yksityisoikeudelli
sista ongelmista.
– Monenvälisissä kiistoissa on paitsi
monta toimijaa, mukana myös ”yleinen
etu”. Ympäristökysymyksissä haasteena
on se, että muut eliölajit ja tulevat suku
polvet eivät voi osallistua sovitteluun.
Sovittelu ei sovellu kaikkiin kiistoihin ja
menetelmät on aina valittava tapauksen
mukaan.

”

Sovittelu
ei sovellu
kaikkiin
kiistoihin.
Lasse Peltonen
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”

– Jos ympäristösovittelua halutaan
kehittää, tarvitaan myös sovittelijoiden
koulutusta. Heistä tulisi olla rekisteri,
josta heidät löytää.
Ympäristösovittelijoita voisi peri
aatteessa olla sekä julkisorganisaatioissa,
kuten kunnissa, että yksityisellä puolella
konsultteina.
– Kuntatasolla voisi kehittää järjestel
mää, jossa sovittelun osaava kaavoittaja
voisi toimia sovittelijana toisen kunnan
kiistoissa. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla
sovitteluosaamisen kehittäminen ELYkeskuksissa. Erityisen vaikeissa tapa
uksissa tarvitaan kuitenkin myös täy
sin kunnista ja valtiosta riippumattomia
sovittelijoita.
Peltosen mielestä sovittelijalle on
eduksi, jos hän tuntee soviteltavaa aihepii
riä riittävästi. Yksi mahdollinen malli on
parisovittelu, jolloin mukana on vuoro
vaikutuksen ammattilainen ja aiheen
asiantuntija, esimerkiksi kaavoittaja.

Sovittelu
ei kilpaile
edustuksellisen
päätöksenteon
kanssa.

Lasse Peltonen

Sovittelija
naapurikunnasta?

Ympäristökysymyksiä ei Suomessa ole
soviteltu, eikä alan lainsäädäntö puhu
siitä mitään. Lasse Peltosen mielestä
maininta sovittelusta esimerkiksi raken
nus- ja maankäyttölaissa tai ympäristön
suojelulaissa toisi vipinää sovitteluun.
Yksi sovittelun pilottihanke on päät
tymäisillään, mutta uusia tarvittaisiin
sovittelun kehittämiseksi.
– Sovittelua voitaisiin käyttää kaavoi
tuksessa ja erilaisissa lupaprosesseissa,
kuten päätettäessä maa-aines-, ympä
ristö- tai rakennusluvista.
Koska kokemuksia sovittelusta ei ole,
ei ole myöskään järjestelmää, josta voisi
hakea päteviä sovittelijoita.
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Kestäviä ratkaisuja

Erilaisia sovittelumenetelmiä yhdistävät
osallistumisen vapaaehtoisuus ja puolu
eeton sovittelija. Kaikkien on istuttava
saman pöydän ääressä, ja kaikilla on
oltava taustaryhmänsä valtuutus neu
votteluihin, jos aiotaan saada tuloksia.
– Sovittelussa kartoitetaan kaikkien
osapuolten näkemykset kiistasta. Tapaa
misissa keskustellaan kiistan eri osateki
jöistä, ja haetaan niihin yhteisiä ratkai
suja.
Kokeneet sovittelijat aloittavat usein
pienemmistä ongelmista, mikä hel
pottaa ryhmäytymistä. Sovittelun pää
määränä on yhteinen ratkaisu, josta
kaikki osapuolet hyötyvät parhaalla
mahdollisella tavalla.
– Ympäristösovittelun erityisenä
tavoitteena on kestävämpien ratkai
sujen löytäminen kiistoihin niin, että
ympäristötavoitteet toteutuvat ja osa
puolet voivat tehdä yhteistyötä jatkos
sakin. Sovittelussa huolehditaan paitsi
varsinaisesta asiasta, myös osapuolten
välisistä suhteista ja sovittujen asioiden
toimeenpanosta.
Peltonen uskoo ympäristösovitte
lun lisääntyvän tulevaisuudessa. Ulko
puolisten sovittelijoiden käyttö esimer
kiksi kaavoituksessa on Suomessa vielä
tuntematon asia.

Kuntapäättäjät ovat tärkeässä roo
lissa oman kuntansa vuorovaikutusja osallistumiskäytäntöjen suunnan
näyttäjinä.
– Sovittelua kannattaa ajatella uutena
menetelmänä, joka laajentaa vuorovai
kutuksen palettia. Sovittelu ei kilpaile
edustuksellisen päätöksenteon kanssa,
vaan tarvitsee kunnalta mandaatin ede
täkseen, Peltonen muistuttaa.
Kunnissa kannattaa myös kehittää
vuorovaikutuksen muotoja. Jos toiminta
on avointa, voihan olla, että sovitteluja ei
tarvitakaan. n
KAKS on rahoittanut tutkimusta.

Ympäristö
sovittelun pilotti
Suomen Sovittelufoorumi ry. käyn
nisti vuonna 2009 pilottihankkeen,
joka sai myöhemmin nimen ”Sovit
telu maankäyttö- ja ympäristörii
doissa” (SOMARI). Aalto-yliopiston
yhdyskuntasuunnittelun tutkimusja koulutuskeskus (YTK) kutsuttiin
vuonna 2010 mukaan arvioimaan
pilottihanketta ja kokoamaan sen
opetuksia.
Tutkimuksessa on arvioitu pilot
tihankkeen lähtökohtia, seurattu
sovittelujen kulkua ja arvioitu lop
putuloksia. Samalla on kerätty osa
puolten omia kokemuksia ja arvi
oita sovittelusta.
Tutkimushankkeen tavoitteena
oli myös evästysten tuottaminen
laajempaan keskusteluun siitä,
miten sovittelumenettelyä kannat
taisi kehittää ympäristö- ja kaavoi
tusasioissa. Tutkimuksen tulokset
julkistetaan kesäkuussa.
Pilottihankkeessa oli mukana
kolme tapausta. Yksi käsitteli kaa
voitukseen liittyvää kiistaa puutalon
kohtalosta, toinen kiistaa jätehuol
toyhtiön asukkaille aiheuttamista
haitoista ja kolmas naapureiden
välistä eripuraa hevostallin toimin
nan vaikutuksista.

Kuva: Jouni Harala/Gummerus

PUUMERKKI
kirjailija
Matti Rönkä

Ollaan reilusti jostain kotoisin

S

attui vastaan pari uutista, jotka jäivät
kaihertamaan kieltä ja mieltä.
Oma toimitus kertoi ylioppilas
kirjoituksista, ja ”kuvamme on Lau
ritsalan lukiosta Lappeenrannasta”.
Sitten hymähdeltiin bongareitten löydölle. Kylä
pöllönen nähtiin ensi kertaa Suomessa ”Hämeen
linnan Hauhon Mustialassa”.
No, Lauritsala tosiaan lakkasi olemasta itse
näisenä kauppalana jo vuonna 1967, ja se on
ihan Lappeenrannan kaupunkitaajaman kyl
jessä. Mutta Hauho… Se liitettiin Hämeenlinnaan
muutama vuosi sitten, mutta ei Hauho minne
kään ole hävinnyt, ei pöllöjen eikä ihmisten asuin
paikkana. Kyläpöllönen nähtiin Hauholla tai Hau
holla Hämeessä. Niin sanoo järkikin.
Mutta ei aina sano. Varsinkaan poliittisessa
päätöksenteossa ja viranomaisten toimeen
panossa.
En osaa ottaa ollenkaan kantaa siihen, kuinka
monta kuntaa Suomessa pitäisi olla, mitä liitoksia
olisi viisasta toteuttaa ja mitä ei. Mutta sen taidan
sanoa, että pitäkää nyt ihmiset tolkku siinä, mitä
nimiä paikoista käytetään.
Tärkeintä on, että ymmärrämme mistä
olemme kotoisin, minne olemme menossa ja
minne suunnittelemme lomanviettoa tai sukulais
reissua. Viisas puhe ei seuraile hallinnollisia
rajoja.
Jäljet pelottavat. Pari vuotta sitten Suomi jaet
tiin uusiin alueisiin, ja vuosisatoja käyttökelpoi
sena elänyt ja sopeutunut, rajojaan muuttanut
nimitys ”lääni” hylättiin. Maa jaettiin palasiksi,

joita kai pitäisi kutsua aluehallinnon hallintoalu
eiksi. Vastoin kieli-ihmisten evästyksiä PohjoisSuomi sijaitsee Lapin eteläpuolella ja Vaasassa
istuu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
virkamiehiä.
Onneksi osassa kielenkäyttöämme osaamme
pysyä jääräpäisesti vanhoissa maakuntanimissä
ja jopa heimonimityksissä.

MyPa pelaa
Myllykoskella
eikä Kouvolassa.

Saman rohkean viisauden pitäisi jatkua kun
tien kohdalla. Jos ajelemme tulevaisuuden kuvi
teltuun Suur-Joensuuhun, niin navigaattoriin on
syytä näpytellä kuitenkin Outokumpu tai Tuupo
vaara… muuten suunnistetaan sadan kilometrin
tarkkuudella.
Suomen kielen lautakunta huolestui ja puut
tui asiaan jo etukäteen. Se kehottaa käyttämään
vaikka vanhoja kylän tai pitäjän nimiä. Viralliset
kuntarajat ja nimet ovat ehdottoman tarpeellisia
vain harvoissa yhteyksissä.
Lönnrotin koti Paikkarin torppa on edelleen
Sammatissa eikä Lohjalla. MyPa pelaa Myllykos
kella eikä Kouvolassa.
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4valtuustoon
satasella

Kuntavaaleissa raha ei ratkaise. Kuntakentän muutos suurempiin
yksiköihin voisi kuitenkin kasvattaa vaalibudjetteja.
TEKSTI: Anna-Mari Tyyrilä KUVA: iStockphoto

T

utkija, VTT Tomi Venhon Tutkimus suomalaisen
vaalirahan perusteista julkaistiin maaliskuussa. Sel
vitys sai laajaa julkisuutta eduskuntavaalien rahoi
tukseen liittyen, mutta kuntavaalien rahoitus jäi
vähemmälle huomiolle. Kuntavaalirahoja tutkittiin
kuitenkin ensimmäistä kertaa.
– Oleellisin huomio oli, että kuntakoko määrittää selvästi
budjettia. Maantieteellinen sijainti ei vaikuta, kun unohtaa,
että suuret kaupungit sijaitsevat Etelä-Suomessa, Venho sanoo.
Viime vaaleissa vuonna 2008 noin 38 500 ehdokasta tavoit
teli valtuustopaikkaa.
– Vaalibudjettien laskennallinen keskiarvo oli vajaa 400
euroa. Helsingissä keskibud
jetti oli 1 600 euroa, mutta alle
5 000 asukkaan kunnissa se oli
yleisesti alle 100 euroa. Osa
pikkukuntien ehdokkaista ei
käytä rahaa ollenkaan, ja pidän
sitä uskottavana tuloksena.
Venho haki aineistostaan
tietoa myös siitä, millaisella
summalla päästiin valtuustoon.
Helsingistä läpi menneiden
keskibudjetti oli 7 700 euroa,
pikkukunnissa päättäjäksi pääsi
alle sadan euron.
Mutta tilastoista ilmeni
sekin, että suurissa kaupun
geissa saattoi yhtä hyvin päästä
valtuustoon pikkusummalla.
– Esimerkiksi Helsingissä
valtuustoon pääsi 40 euron
budjetilla, Turussa 30
eurolla, Vantaalla 40 eurolla
ja Espoossa jopa nollabud
jetilla. Espoossa viisi vali
tuksi tullutta valtuutettua
ilmoitti käyttäneensä kor
keintaan 100 euroa kukin,
Venho kertoo.

16

polemiikki 2/2012

– Eli pienelläkin budjetilla pärjää, jos kampanjoinnissa on
muuta jujua.
Kunnan poliittisilla voimasuhteilla oli yllättävän vähän
merkitystä ehdokasbudjettien vertailussa. Erot keskikuluissa
jäivät pieniksi niin vasemmiston kuin porvarien vahvoilla
kannatusalueilla.
– Pikkukunnissa puolue perinteisesti huolehtii vaali
kuluista. Kaikki tuntevat toisensa, ja jos on aktiivi esimerkiksi
metsästysseurassa, urheiluseurassa tai opettajana, tulee hel
posti valituksi. Joskus on riittänyt 20 ääntä läpimenoon.
Rahasta ehdokkaaksi lähteminen ei siis ole kiinni. Venho
viestittääkin ehdokkuuttaan miettiville, että eduskuntavaalien
rahasummia ei kannata tuijottaa, sillä ne painivat kokonaan eri
sarjassa.
Sitä sen sijaan kannattaa miettiä, riittääkö aika yhteisten
asioiden hoitoon.
Kulut eivät ole kasvaneet

Venhon mielestä mielenkiintoinen tieto oli sekin, että kunta
vaalien ehdokkaiden budjetit eivät ole kasvaneet suurimpia
kaupunkeja lukuun ottamatta. Eduskuntavaaleissa oli toisin:
kampanjakuluissa oli nähtävissä kasvusuuntaus.
– Raha ei kuntavaaleissa jyllää, mikä on miellyttävää
paikallisdemokratian kannalta.
Tutkija ei usko, että rahasummat kasvaisivat syksyn vaalien
allakaan.
– Ei ole nähtävissä syitä, jotka yllyttäisivät kulukasvua.
Yksittäisten ehdokkaiden kohdalla toki voi olla poikkeuksia.
Jos kuntakenttä muuttuisi suurempien kuntien kokonai
suuksiksi, vaalibudjetit saattaisivat kasvaa.
– Mikäli valta-asemia olisi mahdollista muuttaa oleellisesti,
voisin kuvitella, että osa ehdokkaista tai puolueista olisi val
mis käyttämään rahaa enemmän. Aika näyttää, Venho miettii.
Nettiin tai torille

Kuntavaaliehdokkaan peruskampanja on tuttu. Budjetin koko
on ehkä 200–300 euroa, joka käytetään pariin ilmoitukseen
paikallislehdessä, teetätetään esitteitä ja lopulla ostetaan mak
karaa tai pullakahvit potentiaalisille äänestäjille.
Osa ehdokkaista jalkautuu turuille, toreille ja markettien kulmille
kuntalaisten pariin. Kotisivuja viime vaalien ehdokkailla oli vaihtele
vasti. Esimerkiksi Helsingin ehdokkaista 60 prosentilla oli omat koti
sivut, mutta pikkukunnissa vain noin joka kymmenennellä.
Osallistumista vaalikoneiden kyselyihin Venho pitää oival
lisena tapana kertoa mielipiteistään. Vaalikoneiden suosio on
kohonnut vaali vaalilta.
– Viime kuntavaalien ehdokkaista keskimäärin puolet vas
tasi Ylen vaalikoneen kysymyksiin. Suuremmissa kunnissa
ehdokkaat olivat aktiivisempia.
Venho vertasi ehdokaslistoja ja vaalikoneiden käyttöä.
Ilmeni, että vihreät ja kokoomuslaiset olivat innokkaita
vaalikoneiden käyttäjiä.
– Jos ehdokaslistat olivat vajaita, ei vaalikoneitakaan käy
tetty kovin aktiivisesti. Puoliväkisin listoille pyydetyt eivät
ehkä ole tosissaan pyrkimässä valtuustoon, eivätkä siksi
innostu juuri kampanjoinnista.

”

Helsingistä läpi
menneiden keskibudjetti
oli 7 700 euroa,
pikkupaikkakunnilla
alle satasen.

Yksi silmäänpistävä piirre takavuosien kampanjoinnista
näkyi jälleen vuoden 2008 vaaleissa: ulkomainonta.
– En tiedä, mistä tämä muoti johtuu.
Turussa asuva Venho oli testannut omia vaihtoehtoisia
kävelyreittejään, ja tulos oli aina sama: yhdet ja samat kasvot
tulivat vastaan reitillä kuin reitillä – melkein kyllästymiseen
saakka. n

Kuntavaaleissa
ei raha jyllää
Vuosien ajan uutisoidut vaalirahasotkut ovat
aiheuttaneet sen, että myös kuntavaaliehdokkaat
ovat entistä varovaisempia.
– Sanotaan, että ilmaista juustoa ei ole kuin
loukussa. Yleinen ilmapiiri voi vaikuttaa, että
ehdokkaiden on vaikeampaa saada rahoitusta,
mutta eihän raha ole hallitsevassa asemassa
kuntavaaleissa, tutkija Tomi Venho näkee.
Sen sijaan Venhon mielestä pitäisi enemmän
kiinnittää huomiota kunnallisjärjestöjen rahoitukseen.
Siellä läpinäkyvyys on toistaiseksi sananhelinää.
– Kunnallisjärjestöillä ei ole velvoitetta esitellä
kirjanpitojaan tai tilinpäätöksiään.
Tutkijan mielestä kyse on vaalirahoituksen
viimeisestä vanhasta jäänteestä, joka pitäisi
ehdottomasti avata. Mistä kukaan ehdokas voi tietää,
mitä kunnallisjärjestön antaman tuen taustalla
lopulta on?
Ainoa asia, mistä järjestöjen on ilmoitettava, ovat
yli 1 500 euron yksittäiset lahjoitukset. Ilmoitus on
tehtävä Valtiontalouden tarkastusvirastolle.
Valtuutettujen ja varavaltuutettujen on täytynyt
tehdä selvitys vaalirahoituksestaan jo vuodesta
2000. Vuoden 2008 vaalirahailmoituksissa oli
edelleen selviä puutteita. Mitä isommista kunnista tai
kaupungeista oli kyse, sitä täsmällisemmin paperit oli
täytetty.
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Kunnat heikkoja innovoimaan

Seinäjoella
opittu oppimaan
Kunnat ovat olleet rakentamassa kansallisia innovaatiojärjestelmiä
ja vannoneet osaamiskeskittymien nimiin. Mutta osaavatko kunnat
uudistaa omaa toimintaansa?
TEKSTI: Eeva-Liisa Hynynen KUVAT: Merja Ojala

T
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eknologiakeskuksia,
yliopistokeskuksia,
alueellisia osaamis
ke s ku s h an k ke it a .
Osaaminen ja inno
vaatiot ovat mantroja,
joiden nimiin kunnat
vannovat kehittäes

tähtäävää toimintaa, ryhdyimme pohti
maan, siirtyykö tästä ajattelusta mitään
kuntaorganisaatioiden sisälle, Sotarauta
selvittää.
Vastaus on jokseenkin tyly: ei juuri
kaan siirry.

sään elinkeinoja.
Juuri siksi Tampereen yliopiston tutki
joiden selvitys kuntien sisäisestä uudis
tumiskyvystä on hämmentävää luet
tavaa. Johtamiskorkeakoulun johtaja,
professori Markku Sotarauta pureu
tui tutkijaryhmineen kysymykseen, jota
kukaan ei ollut aiemmin keksinyt kysyä.
– Kun kunnilla on valmius tukea alu
eillaan innovaatioiden kehittämiseen

Tutkimusryhmä, johon kuuluivat
Markku Sotaraudan lisäksi Toni Saarivirta ja Jari Kolehmainen, kohtasi
kuntasektorin, joka seurustelee keskenään
ja tukeutuu kunta-alan sisäiseen tietoon.
– Löysimme kuntakentän, joka on
itsensä vanki, Sotarauta kiteyttää.
Laajaan kyselyyn vastasi kaikkiaan
yli 500 keskeisessä asemassa olevaa kun
tavaikuttajaa. Kyselyssä perattiin uudis

Kuntakettä on itsensä vanki

tamisen kohteita, uudistusten esteitä,
tutkimus- ja kehittämis
toimintaa,
yhteistyökumppaneita, henkilöstö
johtamista, kehittämisstrategioita sekä
tiedonlähteitä. Selvitystä tuki Kunnallis
alan kehittämissäätiö.
Raportti Mikä estää kuntien uudistumista? kertoo, että ykköskumppani
kuntien kehittämisessä on kuntien oma
etujärjestö Kuntaliitto. Tietoa kunnat
hakevat kunta-alan julkaisuista.
Kun tutkijat kysyivät, mitä tiedon läh
teitä vastaajat pitävät erittäin tärkeänä tai
tärkeänä kunnan uudistamisessa, korkeim
malle kohosivat palveluiden käyttäjiltä
saatu palaute (83 %), kuntaorganisaation
sisäinen tieto (70 %), muut kunnat (67 %)
sekä kohdennettu kuntatieto (47 %).

Komm
entoi
aihetta
kaks.fi
tai
Faceb
ookiss
a

Erkki Välimäki tuulettaa
Rytmikorjaamon
klubitilassa. Innovaatioita
ja intoa haetaan myös
kaupunginhallintoon.
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Frami on Seinäjoen ”aivokeskus”.

”

Kunnat eivät
etsi toimintansa
kehittämistä
tukevaa tietoa.
MARKKU SOTARAUTA

Rytmikorjaamon Osku Ketola ja Erkki Välimäki vannovat luovien alojen nimiin.

Yliopistojen ja ammattikorkea
koulujen tuottamaa tietoa piti erittäin
tärkeänä tai tärkeänä 18 prosenttia vas
tanneista ja tutkimuslaitoksien tarjoa
maa tietoa 12 prosenttia.
Kriisin sijaan systemaattisesti
uudistaen

Tulokset vahvistavat, että kunnilla ei ole
uudistumista tukevaa, uutta tietoa tuot
tavaa ja soveltavaa järjestelmää.
– Kunnat eivät etsi ja sovella syste
maattisesti toimintansa kehittämistä
tukevaa tietoa. Innovaatiostrategiat, jos
sellaisia on, tähtäävät lähinnä olemassa
olevien palveluiden tarjoamiseen van
hoille kohderyhmille paikkaamalla
resursseihin liittyvät puutteet kunta
yhteistyöllä, Markku Sotarauta selvittää.
Hän arvioi, että sisäisten innovaatioja uudistamisjärjestelmien puute on aja
nut kunnat tiukan tilanteen eteen. Valtio
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paimentaa parhaillaan kuntia uudista
maan rakenteensa ja toimintansa.
– Eikö kannattaisi ennemmin uudis
taa toimintaansa kaiken aikaa systemaat
tisesti kuin kriisin kautta kovalla vään
nöllä, professori kysyy.
Sotaraudan mukaan jokaisessa itsensä
vakavasti ottavassa suuremmassa kau
pungissa tulisi olla tutkimus- ja kehitys
yksikkö, joka keräisi ja analysoisi tietoa,
hakisi tietoa tutkimusmaailmasta ja kan
sainvälisiltä foorumeilta.
– Yksikkö voisi toimia myös seu
dun kuntien yhteisenä kehitysyksikkönä.
Kuntarajat lakkaisivat olemasta iso kysy
mys, jos kunnilla olisi yhteinen näky ja
suunta.
Edes suurimmilla kaupungeillamme
ei ole sen mittaluokan kehitysyksiköitä
kuin miljardibudjettiensa haltijoina niillä
tulisi olla. Professori toteaa, että Suo
meen ei ole syntynyt vielä ensimmäistä

kään innovatiivista kuntaorganisaatiota.
– Ituja toki on. Esimerkiksi Seinäjoella.
Markku Sotaraudan mukaan kysy
mys ei ole kohtuuttomista satsauksista.
– Puoli prosenttia kunnan budjetista
palvelutuotannon kehitystoimintaan
saattaisi olla kunnan kannattavin inves
tointi.
Osaajat ja tietäjät kehiin

Seinäjoen kaupungin kehittämisjohtaja
Erkki Välimäki tunnistaa Markku Sota
raudan kunnille heittämän haasteen.
Täällä haasteeseen pyritään jo vastaa
maan. Palveluinnovaatiojärjestelmän
istuttaminen kaupungin organisaatioon
on aluillaan.
Välimäki kertoo, että kaupunki
käyttää Seinäjoen yliopistokeskuksen,
Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja
teknologiakeskus Framin asiantuntija
osaamisen kaikin tavoin hyödyksi.

– Keskeisissä kehittämishankkeissa
nämä tahot ovat toistuen mukana, ja
yhteyttä pidämme yliopiston ja ammat
tikorkean osaajiin päivittäin.
Kaupungin aivotyöstä merkittävä osa
tapahtuu nimenomaan näissä osaaja
verkostoissa.
– Kun kehitämme maankäytön ja
kaavoituksen menetelmiä, kumppa
nimme on Tampereen teknillinen yli
opisto. Jos katse käännetään keskus
hallinnon ja johtamisen hankkeisiin,
kehiin astuu Tampereen yliopiston Joh
tamiskorkeakoulu.
Tiedonsiirto yliopistokeskuksen ja
ammattikorkeakoulun väen kanssa on
päivittäistä.
– Tukeudumme kaikessa kehittä
misessämme tutkimus- ja asiantuntija
tietoon, Välimäki summaa.
Seinäjoen kaupungin voima on Väli
mäen mukaan osaavassa ja sitoutu
neessa henkilöstössä. Täällä tehdään
jopa Suomen ennätystä: henkilöstöstä
85 prosenttia jää vanhuseläkkeelle, mikä
on huippusaavutus kuntasektorilla.
Kaupunki on käynnistämässä
palveluinnovaatiojärjestelmän, joka
päästää henkilöstön käyttämään kehit
täjän kykyjään. Kaupunki kouluttaa eri
toimialojen avainhenkilöt innovaatio
toimintaan, ja kehittäjäkumppanit tule
vat yliopistokeskuksesta sekä ammatti
korkeakoulusta.
– Luomme järjestelmän, joka avaa
henkilöstölle mahdollisuuden kehittää
palveluinnovaatioita. Kun pöytään tuo
daan erinomainen idea, varmistamme,
että kyseinen työntekijä päästetään irti
arkityöstä kehittämään tätä innovaatiota
ja jalostamaan se käytäntöön.
Erkki Välimäen puheesta kuuluu,
että Seinäjoki elää ja hengittää ympäril
lään olevasta asiantuntijatiedosta. Esi
merkiksi yliopistokeskusta ei kaupun
gissa kyseenalaista enää kukaan.
– Kehittämiseen ja innovointiin
suunnattavista rahoista ei tarvitse väi
tellä kaupunginvaltuustossa. Päättä
jät ovat nähneet, mitä hyvää ovat saa
neet aikaan omilla päätöksillään ja sama
draivi näkyy muun muassa luovien alo
jen keskuksen Rytmikorjaamon kehittä
misessä. Positiivinen vire on juurtunut
myös kaupungin oman organisaation
sisälle, Välimäki sanoo. n

Auringonlaskusta nousuun
Mikään hyvä ei tule itsestään. Seinäjoella on opittu oppimaan. EU-jäsenyys
oli vuonna 1995 Etelä-Pohjanmaalla tiukka paikka, joka edellytti uutta ajat
telua. Seinäjoen käsissä ei ollut muuta kuin maatalouskeskuksen maine.
Vuonna 1997 Helsingin Sanomat julisti laajalla reportaasillaan Seinäjoen
auringonlaskun kaupungiksi.
Ei ollut Nokiaa, ei yliopistoa, ei uuden talouskasvun tekijöitä. Osaajat
olivat lähteneet muualle, mutta tekijät jääneet. Piti keksiä keino hankkia
osaamista ilman että maakunnassa oli omaa yliopistoa.
– Syntyi ajatus tutkimukseen panostamisesta, kertoo Seinäjoen kaupun
gin kehittämisjohtaja Erkki Välimäki.
2000-luvun aikana kaupungin keskustan tuntumaan on noussut
massiivinen Framin alue, jossa pitää majaa myös yliopistokeskus.
Framin suojiin suuntaa päivittäin tuhatkunta osaajaa. Seinäjoella muutos ei
ole enää kirosana.
Välimäki kiittää EU-ohjelmia, valtion aluekeskus- ja osaamiskeskus
ohjelmia sekä kansallista innovaatiopolitiikkaa Seinäjoen noususta.
– Valtion ohjelmahankkeet ovat olleet meille menestykseksi. Olemme
onnistuneet perustamaan vuosikymmenessä yliopistokeskuksen, jossa
Tampereen yliopiston vedolla useat eri yliopistot ovat luoneet
kanssamme Epanet-tutkimusprofessuurit, jotka ovat tuoneet
parikymmentä professoria tutkijaryhmineen
nostamaan maakunnan osaamistasoa.
Lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulusta
on kehkeytynyt merkittävä toimija.
Tänään Seinäjoella ei itketä sitä, että Nokia
ei saapunut kaupunkiin. On Atria, joka työllistää
2 000 työntekijää, on Valion suuri tuotantolaitos
ja elintarvikekehitykseen ja -tutkimukseen paneu
tuneet kansainvälisen tason osaajat tutkimus
professoria myöten.
On myös luovien alojen keskus Rytmikorjaamo,
joka luo kulttuurialan työpaikkoja nuorille osaajille.
Lähes 59 000 asukkaan Seinäjoki on asukas
lukuun suhteutettuna Suomen nopeimmin kasvava
kaupunki. Täällä on jo ehditty toteuttaa strategiset kunta
liitokset: Peräseinäjoki liittyi Seinäjokeen vuonna 2005
ja Nurmo sekä Ylistaro vuonna 2009.
– Liputamme tarpeellisen kuntauudistuksen
puolesta, mutta meillä ei ole suuria
paineita uusiin kuntaliitoksiin. Naapu
rit ryhtyvät neuvotteluihin, jos hyväksi
katsovat. Meillä riittää maa-alueita
rakentamiseen ja näkymät ovat
 Seinäjoki
valoisat. Vuosittain kaupunkiin
on syntynyt 600 uutta
työpaikkaa.
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Lue lisää Jarkko Bambergin näkemyksiä www.kaks.fi

Puheena!

Aidosti asukkaidensa
kaupunki
Kaupunkisuunnittelijat voivat saada tietoa
asukkailta internetin avulla, vahvistaa
Jarkko Bambergin tuore väitöstutkimus
ympäristöpolitiikan alalta.

H

uhtikuun 20. päivänä Tampereen yliopiston Johtamiskorkea
koulussa tarkastettiin Jarkko Bambergin väitöstutkimus
Shaping Places Online: Exploring the potential of the Internet for public
engagement in spatial local governance.
Kuulostaa vaikealta ja osin sitä onkin. Silti Bambergin tutki
muksen pitäisi löytyä kaikkien kaupunkisuunnittelijoiden läppä
reiden elektronisesta kirjastosta. Ja jos pdf-julkaisua voi lukea hiirenkorville, anta
kaa mennä!
Bambergin tutkimus antaa kaupunkisuunnittelijoille uutta pureksittavaa siitä, kuinka
kansalaiset voivat osallistua entistä aidommin suunnitteluprosesseihin. Osallistumistahan
julkinen hallinto on viimeisen vuosikymmenen hehkuttanut.
Tutkimus osoittaa, että kaupunkisuunnittelijat voivat hyödyntää asukkailta inter
netin avulla saamaansa tietoa, ja aivan erityisesti karttapohjaisilla osallistumisen väli
neillä kerättyä tietoa.
– Yksi suurimmista esteistä internet-osallistumisen välineille on suunnittelu
käytäntöjen ja -prosessien joustamattomuus. Jotta osallistumista voitaisiin kehit
tää, pitäisi samanaikaisesti kehittää vallitsevia suunnittelukäytäntöjä. Pelkkä uusi
internet-sovellus muuten joustamattoman suunnitteluprosessin sisällä ei ole
riittävä ratkaisu, Bamberg tiivistää.

Toisin kuin maallikko ehkä olettaisi, internet-osallistuminen ei tarjoa helppoa
väylää tehdä suunnitteluprosessista nopeampaa tai tehokkaampaa.
– Osallistumisen tarkoituksena ei tulisikaan olla suunnitteluprosessin
tehostaminen, jos tehostamisella tarkoitetaan suoraviivaistamista. Tällöin
on vaarana näennäisosallistuminen, jossa osallistumista käytetään pitä
mään osalliset ikään kuin ruodussa.
Ovatko kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet internet-osallistumi
sessa todellisia vai ainoastaan näennäisiä?
– Tutkimukseni nimenomaan osoittaa, että tähän kysymykseen ei ole
yksiselitteistä vastausta. Kutakin tapausta, jossa on käytetty internetiä osal
listumisen välineenä, on tarkasteltava kontekstissaan.
Jarkko Bamberg hoitaa parhaillaan Tampereen yliopiston Johtamiskor
keakoulussa ympäristöpolitiikan yliassistentin sijaisuutta. Tavoitteena on
sen jälkeen keskittyä jatkotutkimukseen.
– Tavalla tai toisella samassa aihepiirissä liikutaan.
Väitöstutkimusta puntaroiville nuorille tutkijoille Bamberg rohke
nee antaa neuvon.
– Verkostoidu. Laaja tukiverkosto antaa tukea sekä väitöskirjan
tekemisessä että luo pohjaa väitöskirjan jälkeiselle työlle.
Jarkko Bambergin väitöstutkimusta tuki Kunnallisalan kehit
tämissäätiö. n
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Ei helppoja ratkaisuja

Leikkaa talteen!

Näin verotulot jakautuvat kuntien ja valtion kesken
Vuonna 2010 tilinpäätösten mukaan (miljardia euroa)
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Anna palautetta lehdestä ja voita MacBook Air!

polemiikki

uuden kuntatiedon

erikoislehti

Jokainen numero on uusi mahdollisuus osallistua

Lue lisää

kaks.fi

2/12

Valtuustoon
JOPA ILMAN
RAHAA
Sukset ristissä,
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at vaalit
Maakuntiin suor

Oppositiojohtaja

Timo Soini:

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.

Arvottava palkinto on noin 1 000 euron arvoinen MacBook Air.
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