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päätoimittajalta

”

Pieni kunta tai
koulu ei suojaa
kiusaamiselta.
NIINA MÄNTYLÄ

12
Tiesitkö?
Kunnallisvaalit toimitetaan joka neljäs
vuosi lokakuun neljäntenä sunnuntaina.
Tänä vuonna siis 28. lokakuuta. Ensimmäinen kunnallisvaaleja koskeva laki
annettiin vuonna 1917 ja ensimmäiset
vaalit järjestettiin vuonna 1918. Nykyiseen vaalilakiin (714/1998) on koottu
kaikkia vaaleja koskevat säännökset.
Kuntalaissa on säännöksiä, jotka liittyvät
kunnallisvaaleihin: mm. valtuutettujen
lukumäärää, äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskeva sääntely. (Vaalit.fi)

Anna palautetta
ja voita
iPhone!

23

Ihanne valtuutettu

K

untavaaleihin on vajaa pari kuukautta. Puolueet ovat hioneet
ohjelmansa ja koneistonsa koitokseen. Ehdokashankinta on
ollut kaikille enemmän tai vähemmän haastavaa. Syytkin ovat
ymmärrettävät.
Kuntakenttää odottaa tulevalla valtuustokaudella vähintään
pieni selvitysmyllerrys. On epävarmuutta siitä, ollako vai eikö olla olemassa ja jos, niin missä muodossa. Ja mitkä ovat tehtävät.
Paras-hankkeen viimeisiä liitoksia tehdään vielä tänä ja ensi vuonna.
Hankkeen myötä on vähentynyt ja vähenee noin 120 kuntaa. Se on historiallista. Aika näyttää, mikä on luku vuonna 2017, ja ennen kaikkea, mitkä
ovat liitosten vaikutukset kuntatalouteen ja palveluihin.
Tulevilla kuntapäättäjillä on toki muutakin pohdittavaa kuin liitokset. Palvelujärjestelmän
remontti on luonnollisesti ykkösasia. Kansalaisten viesti on hieman yllättävä.
Valtaosa peruspalveluistakin toivotaan järjestettävän kuntien sijasta maakunnallisesti kuntien yhteistyönä, siis
aidosti isohkoilla alueilla. Valtiolle tehtäviä ei haluta siirtää.
Palvelujen tuottamiseen ihmisten
perusnäkemys on tuttu. Kuntiin ja kuntayhtymiin luotetaan eniten. Tueksi toivotaan
yrityksiä ja järjestöjä.
Palvelujen tulevaksi turvaamiseksi kansalaiset toivovat hallintorakenteiden ja toimintatapojen remonttia, säästöjä vähemmän tärkeistä
palveluista ja lisää kilpailua palvelutuotantoon. Uuden lainan ottaminen ei kiinnosta.
Entäpä millainen on ihannevaltuutettu, siis tutkitusti? Teetätimme
TNS-Gallupilla tutkimuksen. Selvyys tuli.
Tämän lehden lukijoista valtaosa on kaupunkien ja kuntien
valtuutettuja. Toivottavasti olet
ehdolla. Pärjännet erityisen hyvin,
jos olet itsenäinen, ajat koko kunnan etua, olet kokenut ja pidät aktiivisesti yhteyttä äänestäjiin.
Vähiten merkitystä äänestäjillesi on sukupuolellasi, tunnettuudellasi ja sillä, että sinulla olisi
sama ammatti hänen kanssaan.
Menestystä Sinulle Ehdokas!
Ja me muut: Etsitään oma
ihanne- tai edes-sinne-päin
-ehdokas ja...

antti.mykkanen@kaks.fi
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Lehtityötä näköalattomuutta vastaan
Vastaava päätoimittaja Pekka Lakka, Sinulla on luotsattavanasi kolme maakuntalehteä: Etelä-Saimaa,
Kouvolan Sanomat ja Kymen Sanomat. Miten varaudutte kuntavaalisyksyyn? Onko uutisten kärki kuntauudistuksessa?
– Kaikkeen journalismiimme pätee yleisellä tasolla
sääntö, jonka mukaan asioita tarkastellaan yksittäisen
ihmisen näkökulmasta. Julkista hallintoa koskevassa
uutisoinnissa tämä tarkoittaa sitä, että tärkeintä on,
millaisia palveluja hallinto kuntalaisille tuottaa. Sillä ei
ole niin suurta merkitystä, millainen organisaatio palvelujen takana on. Tämä periaate määrittelee uutisoinnin kärkeä, ja johtavat teemat ovat kuntakohtaisia.
– Lehtiemme linja on kuntauudistusta tukeva. Kuntien määrän pitää laskea. Kun liittyvät kunnat muodostavat tehokkaamman hallinnon, jää niille enemmän
paukkuja palveluihin.
Miltä kuntauudistuksen tilanne näyttää Pohjois- ja
Etelä-Kymenlaaksossa sekä Etelä-Karjalassa?
– Nämä alueet ovat kovin erilaisessa tilanteessa. Pohjois-Kymenlaaksossa on suuri kuntauudistus jo tehty.
Uusi Kouvola muodostui kuudesta kunnasta vuoden
2009 alussa. Iitti jäi tästä liitoksesta ulos. Siellä pohditaan, haluaako kunta suuntautua Kouvolaan vai Lahden seudulle.
– Etelä-Kymenlaaksossa kuntauudistus on vielä vaiheessa. Kotkan ja Haminan satamat yhdistettiin puolitoista vuotta sitten. Kuntien yhdistäminen tuntuu monin
verroin vaikeammalta. Kymen Sanomien ydinlevikkialueella on yhä viisi kuntaa, joissa asuu rapiat 80 000
ihmistä. Lukujen valossa kuntien määrän väheneminen
on perusteltua, mutta poliittiset päätökset puuttuvat.
– Etelä-Karjalan kuntakartta on Kymenlaaksoa pirsta-
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leisempi. 130 000 asukkaan maakunnassa on peräti
kymmenen kuntaa. Kuntaliitospuheita nousee otsikoihin
aika ajoin, mutta päätökset tuntuvat yhä venyvän.
Miten katsot johtamiesi lehtien suoriutuneen kuntauudistusta koskevista uutisista?
– Omaa suoriutumista on toki vaikea arvioida. Uutisoinnissa saattaa käydä liian helposti niin, että vain
eliitti keskustelee uudistamisesta. Asukkaat saavat
vähemmän palstatilaa. Vaikka tässä on parannettukin,
voisi kansalaiskeskustelua kuntaliitoksista käydä lehtiemme palstoilla nykyistä vilkkaammin.
Kuinka muut mediat ovat mielestäsi kuntauudistuksen seurannasta ja uutisoinnista suoriutuneet?
– Media on niin laaja, että tämän arvioiminen on kokonaisuutena hankalaa. Väitän, että aiheen elitistyminen
on koko tiedotuskenttää koskeva ongelma.
Millaista lähestymistapaa toivot medialta kuntavaaleihin ja kuntauudistukseen? Entä saako lehdellä olla
näkyvä kanta kuntauudistukseen?
– Lehdellä saa ja pitää olla näkyvä kanta kuntauudistukseen. Maakuntalehtien pitää ottaa tämän tason asioihin reippaasti kantaa. En ole siinä asemassa, että
voisin antaa koko mediakentälle yleisohjeita. Kuntalaisena sen sijaan toivon, että media haastaa kuntapäättäjiä tulevaisuuden pohdintaan ja ongelmien ratkaisemiseen. Näköalaton ja selkärangaton populismi
suututtaa minua.
KAKSin toimittajakoulutus käynnistettiin 23.8. Lappeenrannassa. Viimeiset koulutustilaisuudet 11.–12.9. ja
13.–14.9. Helsingissä.

EIPÄJOELTA
E.I. Tuskin

Eipäjoen henki

Kertarytinällä, kiitos
“On muotia vakuuttaa, että muutoksen tarve on ainoa varma
asia epävarmassa maailmassa. Julkisen hallinnon osalta
ajattelutapa ei ole välttämättä oikea. Hallinnolle pitää antaa
aikaa myös vetää henkeä. Kuntauudistus ei saa jäädä torsoksi, muutoksen on hyvä olla kova. Mutta toisaalta uudistajat voisivat vakuuttaa, että kun se tehdään kunnolla, ei
seuraavien vaalien jälkeen taas ala uusi mylly. Uskon, että
hallinnon tehokkuus paranisi heti.”
Ylijohtaja Kari Häkämies, Lounais-Suomen AVI,
KAKS.fi KuntaÄläys 10.8.2012

Näin naapureissa
Pohjolassa Suomi pitää kiistattomasti perää kuntavaalien
äänestysaktiivisuudessa. Pohjoismaisista naapureistamme
innokkaimmin äänioikeuttaan kuntalaiset käyttävät Ruotsissa.
Viime kuntavaaleissa 2010 äänestysprosentti oli 81,6 %. Islannin kuntavaaleissa 2010 äänestysikäisistä kuntalaisista 73,5 %
käväisi vaaliuurnilla. Tanskan kuntavaaleissa 2009 äänestysprosentti oli 65,8 % ja Norjan kuntavaaleissa 64,2 %.
Lisäksi Islantia lukuun ottamatta pohjoismaiset kumppanimme äänestivät maakunta- tai aluevaaleissa. Näissä into
oli aavistuksen pienempää kuin kuntavaaleissa, mutta esimerkiksi Ruotsissa maakuntavaalienkin äänestysprosentti
oli 81,1 %.

Erityisselvittäjä
kuntaosastolle?
“Kuntakriteereitä on taas räiskitty sinne
tänne, jotta kaikki kunnat saataisiin selvitysverkkoon. Hallituksen päähänpinttymä
suurkunnista on minusta johtanut jo sellaiseen sekasotkuun, että hallituksen kuntapolitiikka tarvitsisi enemmän erityisselvittäjää kuin suomalainen kuntakenttä.”

Olin menossa Syrjäisen Loukon majataloon, jossa olisi
palaveri Vanhojen ajatusten päivistä, kun vastaan köpötteli vanha kirkkoherra Vähä-Usko. Enkä voinut olla kysymättä, miten jaksaa henki Eipäjoella.
– Eipä ole paljon auringonpaistetta näkynyt, sielunpaimenemme tokaisi ja säikähdin kovin, että näkeekö hän
paikkakuntamme tilanteen noin synkkänä.
– Mitä tarkoitat, rohkenin tiedustella.
– Pilvet ne vain kasaantuvat paikkakunnan ylle, hän
sanoi ja katsahti huolestuneena jonnekin taivaanrantaan.
Voisiko olla niin, että hän aavistelisi jotain tulevia ongelmia, minä ajattelin.
– Ei kai se nyt niin synkkää kuitenkaan ole, sanoin epäröiden.
– Synkempää aikaa kohti ollaan menossa, ei voi
mitään, kirkkoherra huokasi syvään ja mietin, mitä hän
mahtoi tarkoittaa. Onhan se tulevaisuus aina jotenkin
hämärän peitossa ja nykyään se huolestuttaa aivan erityisellä tavalla, nämä eurokriisit ja muut.
– Etkö näe mitään valoa tunnelin päässä, kysyin ja
pappi katsoi minua aivan kummissaan.
– Mitä hölmöjä sinä puhut! Eihän Eipäjoella edes ole
yhtään tunnelia, emmekä me nyt ainakaan missään tunnelissa elä.
– Eipä taida olla, mutisin häpeissäni, sillä minunkin
mielestäni tuo kielikuva on typerä mutta ajattelin, että
pappi pitäisi korkealentoisista vertauskuvista.
– Eikä täällä ole yhtäkään haasteellista asiaa, eikä tippaakaan kilpailukykyä tai tehokkuutta. Dynaamisuus
pidetään visusti poissa eikä veisata koko ajan sitä kansainvälistä, tai kansainvälisyyttä, eikö niin?
– Tuotahan minäkin olen koettanut täällä sanoa, melkeinpä sopersin, sillä tajusin että oma uskoni tähän paikkakuntaan oli välillä sangen vähäinen.
– Eikä me nytkään hoeta, että kyllä se pimeän syksyn ja talven jälkeen taas kevätkin koittaa. Henki on eri
juttu kuin tyhjät, lipevän positiiviset hokemat. Samoin
usko. Sinä ja te kaikki pidätte kuntaa ihan hyvin yllä, Eipäjoen henki on parhaimmillaan silloin kun siitä ei pidetä
meteliä. Mutta puhutaan siitä kuitenkin sopivasti, aina
välillä, ihan vähän, hän sanoi pilke silmäkulmassaan ja jatkoi ikääntyvän miehen askeleella matkaansa. Samoin tein
minä, ja asiat hoituivat.
Kirkkoherra Vähä-Uskoa kuunteli
kunnansihteeri Tuskin

Kaupunkineuvos Hannes Manninen,
KAKS.fi KuntaÄläys 29.6.2012
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Valtuustot. Nyt.

Työkyvyttömyysmenoista
säästöjä
Kunta-ala maksaa Kevan mukaan ainakin kaksi miljardia
euroa vuosittain työkyvyttömyydestä aiheutuvia menoja.
Arvio perustuu suurimpien kaupunkien työkyvyttömyysmenoihin.
Työkyvyttömyyden välittömät kustannukset ovat suurissa kaupungeissa keskimäärin 6,7 prosenttia palkoista.
Välilliset menot huomioon ottaen työkyvyttömyys aiheuttaa
esimerkiksi Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Tampereella,
Turussa, Porissa ja Jyväskylässä yhteensä liki puolen miljardin euron kustannukset eli 13,6 prosenttia palkoista.
Työkyvyttömyyden välittömät kustannukset, kuten sairauspoissaolo-, työterveyshuolto-, tapaturma- ja eläkekustannukset ovat kunta-alalla vuositasolla noin miljardi
euroa. Jokseenkin toinen miljardi menee välillisiin kustannuksiin: poissaolojen hallinnointiin, sijaisten palkkoihin ja
ylitöihin, tuottavuuden alenemiseen ja palvelutuotannon
heikkenemiseen.

61,2 %
[Kuntavaalien äänestysprosentti
vuonna 2008.
Kuntavaalit 28.10.2012]
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Valtuustokauden 2009–2012 alussa valtuutettuja oli 10 412,
hallituksen jäseniä 3 026 ja lautakuntien jäseniä noin 15 800.
Valtuutettujen keski-ikä oli 49 vuotta. Valituista 6 prosenttia
oli alle 30-vuotiaita. 65-vuotiaita ja sitä vanhempia oli noin 8
prosenttia valtuutetuista.
Luottamushenkilöpaikkoja 2009 oli yhteensä noin 29
200. Vähennystä edelliseen valtuustokauteen noin 13 prosenttia.
Yleisin valtuustokoko valtuustokauden 2009–2012 alussa
oli 27 valtuutettua. Keskimäärin valtuutettuja on vuoden 2012
alussa 31 kuntaa kohden. Poikkeuksen muodostavat kuntaliitoskunnat, joissa valtuusto muodostetaan kesken vaalikauden. Jos uusia vaaleja ei järjestetä, kunnat voivat ottaa
käyttöön laajennetun valtuuston 1–2 valtuustokauden ajaksi.
Tällaisia supervaltuustoja on vuonna 2012 yhteensä 23 kunnassa.
Kuntien valtuustojen käsissä on noin kaksi kolmasosaa
julkisista palveluista ja noin 440 000 kuntatyöntekijän työpaikat.
Valtuutettujen lukumäärä 2012 vaaleissa määräytyy sen
mukaan, mikä on kunnan asukasluku 31.5.2012. Tämän syksyn kuntavaaleissa valitaan 9 672 valtuutettua. (Lähde: vaalit.fi ja kuntavaalit.fi)

Tietoa kuntien
sijoitusvarallisuudesta
Professori Timo Rothoviuksen tutkimusryhmä Vaasan yliopistossa alkaa tutkia, paljonko suomalaisilla kunnilla on
sijoitusvarallisuutta, mistä varallisuus koostuu ja miten sen
hallinnointi on järjestetty. Tutkimus tuo uutta tietoa siitä, mitä
varainhoitajia kunnat käyttävät ja kuinka tyytyväisiä ne ovat
eri varainhoitajien palveluihin. Ajantasaista tutkimustietoa
aiheesta ei ole saatavilla.
Tutkimushankkeessa arvioidaan myös kuntien sijoitustoiminnan järkevyyttä samalla kun kunnat velkaantuvat. Edelleen tutkimuksessa paneudutaan kuntaliitosten vaikutuksiin
kuntien varainhoidossa. Tästä aihepiiristä ei ole aiempaa tieteellistä tutkimustietoa.
Kunnallisalan kehittämissäätiön hallitus myönsi 15. kesäkuuta professori Rothoviuksen tutkijaryhmälle 50 000 euron
tutkimusapurahan.

TOISAALTA–TOISAALTA

Vallakas vai vallaton valtuusto?
1.
2.
3.

Mikä merkitys on kuntavaaleilla?
Onko valtuustoilla oikeasti valtaa?
Millaista julkista keskustelua toivot ennen kuntavaaleja?

Matti Wiberg
Valtio-opin professori, Turun yliopisto

Paul Lillrank
Professori, laadunohjaus ja palvelutuotanto,
Aalto-yliopisto

1.

1.
2.

2.

3.

entoi
Komm
aihetta
tai
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ookis
Faceb

Kaikki politiikka on paikallista. Vaaleissa
ratkaistaan, millaisin voimasuhtein päätöksiä kunnassa tehdään.
Kyllä, halutessaan valtuusto voi käyttää
kaikkia sille lainsäädännössä säädettyjä
valtaoikeuksia. Se voi kyseenalaistaa
miltei kaiken. Valtuusto voi sopivassa
poliittisessa kokoonpanossa säilyttää
kaiken vanhan tai uudistaa rakenteita ja
sisältöjä mielensä mukaan.
On virheoletus luulla, että meillä muka
olisi kuntakeskustelua. Ei meillä ole.
Meillä on joukko irrallisia rinnakkaisyksinpuheluja: kukin puhuja puhuu omaa
agendaansa ja jättää hänelle kielteisiin
kysymyksiin vastaamatta. Ei sellainen
edistä järkevää politiikkaa. Seuraavia
kysymyksiä tulisi pohtia aidon vuoropuhelun hengessä: Miksi kunta on olemassa? Mitä kunnan a) pitäisi ja b) ei
pitäisi tehdä? Mitkä ovat tehokkaimmat
ja oikeudenmukaisimmat tavat järjestää
kunnan toiminnot?

3.

Velallisen valinnanvapaus on rajallinen.
Sikäli kun valtio määrää tehtävät ja
tavoitteet, ja menot katetaan muulla kuin
oman kunnallisveron tuotolla, valtuustolla on vain näennäinen valta.
Euromaiden velkakriisistä käydyssä
keskustelussa on esitetty, että euroalueen ei tule olla tulonsiirtounioni, jossa
taloudellisesti vahvat valtiot elättävät
heikompia. Voiko samaa logiikkaa
soveltaa kuntiin? Jos suomalaisten ei
tule elättää kreikkalaisia, miksi helsinkiläisten pitäisi elättää kainuulaisia? Mitä
moraalisia tai käytännöllisiä perusteita
on vaatimukselle pitää koko maa asuttuna – näillä leveysasteilla? Jos kunta ei
pysty kattamaan kulujaan verotuloillaan
eikä suoriudu lakisääteisistä velvollisuuksistaan, mikä moraalinen oikeus
sillä on vaatia saada jatkaa itsenäisenä?
Hyvinvointipalvelujen järjestäminen
kapeilla väestöpohjilla harvaan asutuilla
alueilla on hankalaa, koska aika/paikka –saatavuus on huono, tai palvelujen
erikoistumisaste jää alhaiseksi, tai
palveluvalikoima on vähäinen, tai yksikkökustannukset nousevat huomattavasti
korkeimmiksi kuin tiheämmin asutuilla
alueilla. Miten tämä optimointiongelma
aiotaan ratkaista?
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Kuntauudistuksen
suunta ratkaistaan
syksyn vaaleissa

TEKSTI: Eeva-Liisa Hynynen KUVAT: Jakke Nikkarinen

Mediavaikuttaja Risto Uimonen perää kuntavaalien
ehdokkailta suoraa puhetta kuntauudistuksesta.
Pelkkä ”ei uudistukselle” ei kelpaa vaaliagendaksi.
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okakuun kuntavaalit lähestyvät ja
poliittiset poterot syvenevät. Vaaleihin käydään paljon puhetta
herättäneiden kuntakarttojen varjossa. Pääministeri Jyrki Kataisen
(kok.) hallitus on kokonaisen vuoden vääntänyt uudistuksesta kättä opposition kanssa,
mutta vääntöä on käyty hallituksenkin sisällä.
Eikä syksystä ole luvassa yhtään helpompaa.
Ajoittain on näyttänyt siltä, että kuntauudistuksesta on sanottu kaikki mahdollinen.
Poliitikot, kuntavaikuttajat, tutkijat ja asiantuntijat ovat puhuneet. Mutta kansalaiset ovat
yhä hämillään siitä, pelastaako kuntarakenteen uudistus oikeasti lähipalvelut.
Kun median moniottelija, politiikan asiantuntija ja Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Risto Uimonen ryhtyy analysoimaan
kuntauudistusta, tulokulma on laaja. Niin
laaja, että analyytikolta edellytetään näkökykyä poliittisen järjestelmän sekä sen liturgian
ja teatterin taakse.
Suomalaisesta politiikasta Uimonen on
kirjoittanut useita kirjoja. Yksi näistä, Häntä
heiluttaa koiraa. Suomen demokratian häiriötila 1983-200? (1998), kertoo meille, miksi
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kuntauudistus ajautui vaikeuksiin. Kysymys
on politiikan toimintakulttuurista.
VAALEIHIN KÄYTY PUOLIVALOIN

Risto Uimonen palauttaa keskustelun kevään
2011 eduskuntavaaleihin. Hän kysyy, hakiko
kokoomus nykyisine hallituskumppaneineen
vaaleissa kansalta valtakirjan tällaiselle kuntauudistukselle.
- Tiesimmekö, millaista uudistusta hallituspuolueet tavoittelivat?
Uimosen mukaan puolueemme ajavat vaaleihin puolivaloilla. Käytäntö johtuu monipuoluejärjestelmästämme. Kun ei tiedetä,
millaisia hallituskoalitioita voi syntyä vaalien
jälkeen, puolueiden ei kannata liioin liputtaa
jonkin tietyn konseptin puolesta. Riski on,
että hallituksen ovet jäisivät aukeamatta.
Kaksipuoluejärjestelmissä vaaleihin käydään julkistamalla puolueiden tavoiteohjelmat. Äänestäjät tietävät, mitä saavat, kun joutuvat tekemään valinnan niiden välillä.
Kataisen hallituksen kunta-agenda avautui kansalaisille vasta hallitusohjelman tultua
julki juhannuksen 2011 alla. Kevään vaalikeskusteluissa puoluejohtajat olivat vakuuttaneet,

JSN:n puheenjohtaja Risto Uimosen mukaan
eduskuntavaalitaistelun tuoksinassa puolueet
pimittivät kantansa kuntauudistukseen.
9

ehdokkaat suhtautuvat uudistukseen.
Uudistuksen vastustajien velvollisuus
on kertoa, miten he turvaisivat palvelut.
MEDIALLA NÄYTÖN PAIKKA

– Haluaisin nähdä verokortissani sen
kuukausittaisen osuuden, joka menee
maksamistani veroista valtion ja kunnan
velkoihin. Se toisi läpinäkyvyyttä julkistalouteen,
jonka me veronmaksajat kustannamme.

Risto Uimonen
t
t
t
t

t
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syntynyt: 1947 Oulussa
kotipaikka: Espoo
koulutus: yhteiskuntatieteiden
maisteri, Tampereen yliopisto
keskeinen työura: Turun
Sanomat, BBC Lontoossa,
MTV:n uutiset, Helsingin
Sanomat, Kaleva
harrastukset: rullaluistelu,
pyöräily, hiihto, valokuvaus,
kokkaaminen, kirjallisuus, teatteri, elokuvat

ettei kuntien pakkoliitokset tule kysymykseen, mutta syyskuun alussa hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen (kok.) äänenpainot muuttuivat.
- Meillä puolueet hakevat avointa
yleisvaltakirjaa saadakseen hoitaa vaalien jälkeen asiat haluamallaan tavalla.
Tämä on iso ongelma poliittisessa järjestelmässämme, Uimonen summaa. Puolivaloilla eteneminen on uhannut kaataa
kuntauudistuksen lähtöruutuunsa.
Risto Uimonen toteaa, että on ollut
kaiken aikaa selvää, ettei eduskunnasta
löydy sellaista enemmistöä, joka tekisi
päätökset uudesta kuntarakenteesta
pakkoliitoksin.
- Nämä päätökset on tehtävä kunnissa. Siksi kuntavaaliehdokkaiden on
kyettävä kertomaan näkemyksensä
kotikuntiensa tulevaisuudesta, eikä näihin vaaleihin voida käydä puolivaloin.
Äänestäjillä on oikeus tietää, miten

Yleensä kuntavaalit kiinnostavat äänestäjiä eduskuntavaaleja ja presidentinvaaleja vähemmän, vaikka juuri kuntavaaleissa päätetään kansalaisille tärkeistä
hyvinvointipalveluista.
Risto Uimonen arvioi, että kuntauudistus luo poikkeuksellisen suuren jännitteen syksyn vaaleihin.
- Puolueiden paikallisjärjestöjen
ja ehdokkaiden kannattaisi muotoilla
näkemyksensä kotikunnan tulevaisuudesta mahdollisimman selkeästi. Nyt on
tilaisuus tehdä selkeää kuntapolitiikkaa
ja nostaa kuntavaalien painoarvoa.
Jotta vaaleihin syntyisi särmää, tarvitaan hereillä oleva paikallis- ja maakuntamedia virittämään keskustelua.
- Tiedotusvälineille on tuhannen taalan paikka perehtyä uudistuksen taustoihin ja viedä keskustelu kansalaisten
kannalta keskeisiin kysymyksiin kuntapalveluista, taloudesta ja kuntarakenteesta.
Poliitikot eivät ole Uimosen mielestä
kyenneet alustamaan tätä keskustelua
riittävän perusteellisesti. Jatkuva hallitus-oppositio-asetelma sumentaa asiakeskustelun. Uudistus on mahdollisuus
paikallisille tiedotusvälineille osoittaa
tarpeellisuutensa.
Uimonen katsoo tiedotusvälineiden
suoriutuneen kuntauudistuksen uutisoinnista vaihtelevasti. Kysymys ei ole
niinkään toimitusten osaamattomuudesta, vaan kiireestä. Henkilöstö vähenee, mutta työmäärä enenee. Monikanavaisuus kasvattaa haasteita. Kun
toimittajan aika on kortilla, on kiusaus
jättäytyä virallisten tiedotteiden ja poliitikkojen selitysten varaan.
SHOKKIHOITO EDISTÄÄ MUUTOSTA

Parhaimmillaan toimittajat haarukoivat
uutisiinsa päivän politiikkaa laajemman
perspektiivin. Tämä on Risto Uimosen leipälaji. Hänen työhuoneensa pöydällä lepää edelleen valtiosihteeri Timo
Relanderin selvitysraportti kuntataloudesta vuodelta 1993. Sitä on selailtu hiljattain.
- Relander soitti hälytyskelloja ja

”

Puolueet hakevat avointa
yleisvaltakirjaa saadakseen
hoitaa vaalien jälkeen asiat
haluamallaan tavalla.

varoitti, että kuntatalous kriisiytyy ilman
määrätietoisia uudistuksia.
Uimonen muistuttaa, että kunnat
ovat jo kaksikymmentä vuotta tienneet
uudistamisen tarpeen.
- Aikaa on ollut
rakenteiden uudistamiseksi. Onnetonta
oli, että devalvaatio tavallaan pelasti
kunnat 1990-luvulla.
Kun talous lähti kasvuun, kunnat jättivät uudistukset tekemättä.
Uimonen toteaa,
että uudistus, jonka hallitus on ottanut
tehtäväkseen ja jota Henna Virkkunen
on joutunut hoitamaan, on lähes mahdoton.
- Epärealistinen aikataulu ja toistuva
ristiriitainen informaatio hallituksen
sisältä ovat ajaneet uudistuksen vaikeuksiin. Ei ehkä ole tyylikkäin mahdollinen ilmaus, mutta jossain määrin uudistus on ”sössitty”.
Uimonen puolustaa silti lujasti kuntauudistuksen perusajatusta.
- Kuntarakenteiden on muututtava
ja tarvitsemme siihen näkemyksellisiä
kuntapäättäjiä. Kukaan muu ei tee tätä
uudistusta heidän puolestaan.
Tosin Uimonenkin asettaa rajoja
suuruuden ekonomialle.
- En usko, että Helsingin, Espoon,
Vantaan ja Kauniaisen kokoinen kunta
parantaisi kuntalaisten palveluja. Syntyisi hirveä byrokratian keskittymä,
jonka edessä kansalaiset olisivat voimattomia. Mikään asiantuntijatieto ei tunnu
puhuvan näin suurten kokonaisuuksien
puolesta.

Kokenut pääkirjoitustoimittaja ja
päätoimittaja on tottunut kirjoittamaan
analyysiä päivän politiikasta. Jos Risto
Uimosen pitäisi kirjoittaa kuntauudistuksesta juuri nyt pääkirjoitus, punainen
lanka olisi uudistuksen välttämättömyys.
- Varmaankin
siinä lukisi, että hallitus on ollut hyvällä
asialla, mutta uudistusta on vaikeutettu
liian kireällä aikatauluilla ja ristiriitaisella argumentaatiolla. Vaikka tavoitteet
viivästyvät, kaksi tai kolme vuotta sinne
tai tänne ei ole ratkaisevaa, jos saadaan
aikaan hyvä uudistus.
Uimonen muistuttaa poliitikkoja
rehellisen keskustelun merkityksestä.
Suomen terveydenhuoltojärjestelmän
menojen osuus bruttokansantuotteesta
on OECD-vertailussa jo nyt poikkeuksellisen pieni. Uudistukselta ei sovi
odottaa terveydenhuollon menojen
säästöä.
- Nykyinenkään rahoitus ei riitä pitämään yllä kohtuullista julkista terveydenhuoltoa. Edes kotikaupunkini Espoo
ei suoriudu siitä moitteettomasti.
Uimonen arvioi, että suurin vääntö
kuntauudistuksessa käydään kuntarajojen ja terveydenhuollon yhteensovittamisesta. Millaiseen tulokseen vääntö
johtaakin, kunnille annettu shokkihoito
edistää joka tapauksessa muutosta.
- Uudistus tuskin johtaa ministeriön
kuntakarttojen mukaiseen tulokseen,
mutta rakenteiden uudistamisessa päästään eteenpäin. Tietoisuus kuntien haasteiden suuruudesta on lisääntynyt. Q

Medialla saa
olla mielipide
KUNTAPÄÄTTÄJIÄ NÄYTTÄÄ USEIN
närästävän se, että tiedotusvälineet ottavat
avoimesti kantaa valtakunnallisiin ja paikallisiin kysymyksiin. Esimerkiksi kuntauudistukseen. Risto Uimonen sanoo, että tiedotusvälineillä saa ja pitää olla kanta. Tämä
näkyy parhaillaan siinä, kuinka maakuntalehdet kirjoittavat kuntauudistuksesta.
- Ymmärtääkseni lähes kaikki maakuntalehdet ovat pääkirjoituksissaan painottaneet, että kuntien on uudistettava rakenteitaan ja entinen meno ei voi enää jatkua.
Uimonen tähdentää, että lehdellä pitää
olla näkemys siitä, mikä on kunnan ja alueen etu.
- Tämä näkemys on luettavissa lehden
pääkirjoituksista, mutta vain pääkirjoituksista. Toimittajan oma kommentti uutisjutun rinnalla on toimittajan oma mielipide, ei
lehden linjaus. Uutiset tehdään hyvän journalistisen tavan mukaisesti. Toimituksissa
tämä ymmärretään, mutta lukijat eivät välttämättä ole näistä linjauksista perillä.
Uimonen tiedostaa, että kuntavaikuttajat
ajautuvat toisinaan napit vastakkain paikallisen lehdistön kanssa.
- Poliitikon näkökulmasta lehti voi olla
väärässä, jos se ei noudata puolueen tai
kunnanvaltuuston kantaa. Mutta lehti voi
olla samalla asialla kuntapäättäjien kanssa
nostaessaan esille tavallisen kuntalaisen
näkökulman puolueiden linjausten sijaan.
Uimonen haluaisi toimittajien sukeltavan
kuntatalouden perusteisiin nykyistä paremmin. Siksi hän on elo-syyskuun taitteessa
kiertänyt maakunnissa luotsaamassa Kunnallisalan kehittämissäätiön toimittajakoulutusta. Tavoitteena on, että valtakunnalliset
sekä maakunta- ja paikallismediat oppivat
kirjoittamaan syvällisempiä uutisia kuntataloudesta ja kunnista.
- Jos toimittajat pääsevät kuntatalouden
saloista perille, siitä hyötyvät lukijat, siis
kansalaiset.
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esityslistojen armoilla?

TEKSTI: Anna-Mari Tyyrilä KUVAT: Anna-Mari Tyyrilä ja iStockphoto

Tuoreen tutkimuksen mukaan luottamushenkilöiden
enemmistö kokee, että todellinen valta on tietoa ja tilastoja
välittävillä viranhaltijoilla. Hallintoelinten kuitenkin uskotaan
muuttuvan. Silloin avainasemassa ovat nuoret päättäjät.

”J

ohtamisen duaalimalli – poliittisen ja
toiminnallisen johdon vuorovaikutus”
on meneillään oleva
Itä-Suomen yliopiston tutkimushanke. Sitä johtaa professori Vuokko Niiranen sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselta. Tutkijana on
toiminut VTM Minna Joensuu.
Tutkimuskuntina ovat olleet
Hämeenlinna, Jyväskylä, Kotka, Salo,
Sastamala ja Kitee. Tutkimus on painottunut sosiaali- ja terveydenhuoltoon.
Tutkimuksessa on muun muassa selvitetty, mistä luottamushenkilö saa päätöksenteossa tarvitsemansa tiedon.
– Esittelytekstit ovat tärkein muoto.
Niiden lisäksi luottamushenkilöt hankkivat tietoa itse muun muassa netistä ja
mediasta sekä keskustelemalla kuntalaisten, muiden luottamushenkilöiden,
kunnan työntekijöiden ja kansanedustajien kanssa, Niiranen listaa.
Luottamushenkilöt saavat tietoa
ensisijaisesti taloudesta ja päätösten vaikutuksista. He haluavat tietää myös palveluiden käyttämisestä ja asetettujen
tavoitteiden toteutumisesta.
– Näiden jälkeen tulevat asukkaiden
ja asiakkaiden palautteet, päätösten vaikutukset kunnan henkilöstöön ja muita
kuntia koskevat vertailutiedot.
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– Mielenkiintoista oli, että luottamushenkilöt kuvasivat tiedonhankintaa prosessina. Siihen sisältyvät myös
valmistelukokoukset ja seminaarit, joita
monet toivoivat lisää, Niiranen kertoo.
Viranhaltijat puolestaan välittävät
luottamushenkilöille tietoa tavoitteiden
toteutumisesta, taloudesta ja omaa kuntaa koskevista tilastoista. Näiden lisäksi
tietoa välitetään kehittämishankkeista,
päätösten henkilöstövaikutuksista, kuntalaisten palvelutarpeista ja palvelujen
käytöstä sekä muita kuntia koskevasta
vertailutiedosta.
TIETO LUOTETTAVAA,
MUTTA KENELLÄ VALTA?

Vastaajista 64 prosenttia piti esittelijältä
saatavaa tietoa luotettavana. Yhtä moni
luottaa viranhaltijoiden ammattitaitoon
ja -etiikkaan. Kuitenkin noin viidennes
oli eri mieltä.
– Toisaalta 64 prosenttia näkee,
että todellista valtaa kunnassa käyttävät viranhaltijat. Mikä sitten katsotaan
vallaksi? Liittyykö tähän se, että viranhaltijat toimeenpanevat luottamushenkilöiden tekemät päätökset, Vuokko Niiranen miettii.
Päätöksenteon tietopohja on osalla
kohtalaisen laaja, osalla suppeampi.
– On muistettava, että roolit ovat erilaisia. Luottamushenkilö tarvitsee päätök-
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luottamushenkilöt arvostavat muun
muassa hyviä vuorovaikutussuhteita.
Viranhaltijat puolestaan pitävät arvossa,
kun luottamushenkilöt sitoutuvat tehtäväänsä ja ovat avoimia, Vuokko Niiranen kertoo.
Päätöksenteossa on kompastuskivensäkin. Luottamushenkilöiden mukaan
ongelmia aiheuttaa, jos keskinäistä luottamusta ei ole tai jos viranhaltijoiden ja
päättäjien roolit menevät sekaisin.
Viranhaltijoiden mielestä ei ole
hyväksi, jos päättäjät ovat kovin erimielisiä. Ongelmia tuottaa myös, jos edustuksellinen demokratia ei toimi.
ULKOISTAMINEN
AIHEUTTAA PÄÄNVAIVAA

”

Miten nuoret kasvavat
päätöksentekijöiksi?
Muuttuvatko toimintatavat?
Kuunnellaanko nuoria?
VUOKKO NIIRANEN

senteon perustaksi sekä tietoa nykytilasta
että ratkaisun oletetuista seurauksista.
Yli puolet päättäjistä on kertonut käyttävänsä luottamustoimeensa
6–20 päivää kuukaudessa. Seminaarien
lisäksi osa heistä haluaisi syvällisempää
perehtymistä ja enemmän tutkittua tietoa. Toivelistalla oli myös tiloja, joihin
mennä hoitamaan luottamustehtäväänsä
ja joissa olisi moderni tietotekniikka.
ROOLEJA EI PIDÄ SEKOITTAA

Tutkimuksen mukaan poliittinen johtaja tunnistaa oman roolinsa. Hän on
vastuullinen kuntalaisten edustaja ja
tunnistaa kunnan kokonaisnäkemyksen
merkityksen päätöksenteossa.
Johtava viranhaltija arvostaa demokraattista päätöksentekoa, on tasapuolinen, kuunteleva eikä piilota tietoa.
– Päätöksenteon kulmakivenä on
sekä luottamushenkilöiden että viranhaltijoiden mielestä luottamus. Lisäksi
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Tutkimuksessa pyydettiin kertomaan
tilanteista, joissa luottamushenkilö on
joutunut pohtimaan omia arvovalintojaan.
– Yksiselitteisesti esille nousi julkisen
ja yksityisen suhde hiukan eri muodoissaan. Kilpailuttaminen ei niinkään, vaan
yksityistämiseen ja ulkoistamiseen liittyvät ratkaisut, Vuokko Niiranen sanoo.
Niiranen huomauttaa, että kilpailuttaminen ja ulkoistaminen vaativat
todella hyvää osaamista. On olemassa
esimerkkejä myös siitä, että ulkoistettu
palvelu otetaan takaisin kunnan omaksi
toiminnaksi.
Tutkijat ovat pohtineet tulevaisuutta,
ja Niiranen nostaa pöydälle nuoret päättäjät.
– Miten heille annetaan tilaa? Miten
nuoret kasvavat päätöksentekijöiksi?
Muuttuvatko toimintatavat? Kuunnellaanko nuoria, Niiranen kysyy. Kysymyslistaa voisi jatkaa pitkälle.
Yksi konsti nuorien saamiseksi
mukaan voisi olla luovuus.
– Luottamushenkilöiltä odotetaan
paitsi uudenlaista poliittista johtajuutta,
myös uusia toimintatapoja. Olisi mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuu, jos
luovuutta olisi enemmän ilman, että
luotettavuus kärsii.
Niiranen arvelee, että tulevaisuudessa
perinteiset hallintoelimet muuttuvat.
– Ovatko ne asiakaslähtöisiä tai ehkä
käyttäjälähtöisiä? Demokratialla, sekä
edustuksellisella että suoralla tulee olemaan oma tärkeä merkityksensä, mutta
myös ammatillisuuden pitää olla vahvaa. Q

Vaivaa on
nähtävä
Siilinjärven kunnanhallituksen
puheenjohtaja Pekka Väänänen (kesk.) hakee tietoa päätöksenteon tueksi monesta
lähteestä. Hän kokee saavansa riittävästi informaatiota,
mutta työtä ja sosiaalisuutta
se vaatii.
– Käyn hakemassa lautakuntien esitykset ja päätökset kolme kertaa viikossa kunnanvirastolta, jos niitä ei vielä
ole netissä. Käyn läpi kaikkien
lautakuntien kaikki päätökset,
ja jos en ymmärrä jotain, soitan ja kysyn.
Väänäsen, kunnanjohtajan, valtuuston ja hallituksen
puheenjohtajien yhteydenpito
on tiivistä. Tietoa saa myös
muilta viranhaltijoilta, kun
kysyy. Väänänen kuvaa välejä
viranhaltijoihin asiallisiksi ja
hyviksi. Tärkeä tiedonhakukanava ovat myös kuntalaiset.
Tietoa tulee Väänäsen
mielestä riittävästi. Mutta ei
aivan kaikesta. Siilinjärven,
Maaningan ja Nilsiän perustettua yhteisen sosiaali- ja
terveyspalveluiden liikelaitoksen (Siiliset), tiedot jäivät liikelaitoksen sisälle.
– Talousarvioiden yhteydessä emme puhuneet Siilisetin taloudesta. Liikelaitoksen
toiminta loppuu nyt vuodenvaihteessa, ja sen jälkeen järjestämme sote-palvelut itse.
Hyvä valmistelija on Väänäsen mielestä keskusteleva, pohtiva, yhteistyökykyinen ja tarkka lakipykälien
kanssa. Hyvä luottamushenkilö on aktiivinen, asioista selvää ottava ja keskusteleva.

Kuva: Jouni Harala/Otava

PUUMERKKI
kirjailija
Kirsti Manninen

Yhteinen muistimme

K

esäisenä viikonloppuna kuljeskelin kotipitäjäni Mäntsälän Sepänmäellä koivuseppele päässä esittelemässä Latoteatterimme
uutuusnäytelmää. Mäntsälä-seuran organisoimassa kulttuuritapahtumassa soitettiin,
laulettiin ja näyteltiinkin. Yhä vielä sai nikkarin tuvassa
kutoa kangaspuilla, vaikka lapsivieraiden ja Sepänmäen perustajan Osmo Viljasen hellimät lampaat,
kanat, possu ja pystykorva olivatkin poissa.
Kuntien säästökampanjoiden ja kuntaliitosten
ensimmäisiä uhreja näyttävät olevan nämä rakkaudella rakennetut kotiseutumuseot, jotka ovat jo pitkään
saaneet pölyttyä ja rapistua rauhassa. Sama koskee
kotiseutuarkistoja ja kirjastojen kotiseutukokoelmia.
Niiden olemassaolosta ja aarteista vain harva tietää.
Se virallinen kuntakuva, jota verkkosivuilla tarjotaan,
on yllättävän usein historiaa vailla, tai sitten paikkakunnan menneisyys on kuitattu muutamalla virstanpylväällä.
Kyse ei ole aina rahasta vaan siitä, ettei kukaan
kunnan toimijoista ole ottanut asiakseen yhteisen
muistimme siirtämistä nykyaikaan. Pelkkä pölyinen
esine ei enää pysty kertomaan menneisyydestä, jos
sen ympärillä ei ole toimintaa. Arkistojen valokuvat ja
dokumentit on digitoitava, museot ja tarinat elävöitettävä kuunnelmiksi, näytelmiksi ja videoiksi, muisti tuotava verkkosivuille kaikkien ulottuville.
Kunta kyllä työllistää nuorisoa nurmikonleikkuuseen, mutta yhtä hyvin pari näppärää nörttiä voitai-

siin pestata muutamaksi viikoksi kunnan arkistoon tai
museolle skannaushommiin. Kansalais- ja työväenopistojen opintopiireissä yhteistä virtuaalimuistia ja
-museota saisivat rakentaa kaikki kuntalaiset. Kotiseutukirjojen ja paikallishistorioiden painattaminen on
kallista ja projektit kestävät helposti vuosia tai vuosikymmeniä. Sähköistä paikallishistoriaa tai kotiseutusivustoa pystyy täydentämään ja käyttämään koko ajan.
Rahoitusta voi kunnan kirstun lisäksi hakea EU:lta, jos
mukana on byrokratiaan tottuneita.

Se virallinen kuntakuva, jota
verkkosivuilla tarjotaan, on
yllättävän usein historiaa vailla.
Hyviä esimerkkejä ja ohjeita löytyy kyllä verkosta.
Hakulauseiksi kelpaavat vaikkapa ”Kauhajoen valokuva-aarteet” tai ”Mistä Vesilahti tunnetaan?”. Yhteisen muistimme rakentamiseen pätevät samat edellytykset kuin 100 tai 50 vuotta sitten. Tarvitaan vain
muutama aktivisti ja riittävästi kunnallista myötämieltä.
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KANSA KESKUSTELEE
kuuleeko valtio?

Poliitikot kiistelevät suurkunnista, mutta kansalaiset liputtavat
monenlaisille uudistamiskeinoille maakuntatasoisiin palveluihin
asti. Asiantuntijat ovat huolissaan hallituksen vaihtoehdottomuuspuheesta. TEKSTI: Eeva-Liisa Hynynen KUVA: SuomiAreena

K

ysy kansalta ja hämmästyt. Kunnallisalan kehittämissäätiö teetti keväällä TNS-Gallupilla tutkimuksen Kansalaismielipide ja kunnat. Lähes tuhannen
aikuisväestöön kuuluvan kansalaisen näkemykset
kuntauudistuksesta kertovat, että puoluekannoistaan riippumatta kansalaiset uudistaisivat kuntapalveluja puolueita monimuotoisemmin.
Kansalaisilta kysyttiin, mikä alueellinen kokonaisuus olisi
sopivin organisoimaan ja rahoittamaan hyvinvointipalvelut.
Vaihtoehtoja palvelujen järjestäjäksi oli kolme: kunta, kuntien
yhteistyö maakunnallisesti tai valtio.
Valtaosa vastanneista jättäisi peruskunnille vain lasten päivähoidon, perusopetuksen, lukiot, nuorisotyön, liikunnan,
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rakennusvalvonnan ja kirjastot. Muut nykyisistä kuntien ja
kuntayhtymien tehtävistä haluttaisiin siirtää maakunnallisesti
järjestettäväksi.
Skuuppi tulee tässä: vastaajista kokoomuksen ja vasemmistoliiton kannattajat puolsivat vahvimmin maakunnallisia palveluja. Noin puolet kokoomuksen äänestäjistä siirtäisi sosiaalija terveydenhuollon ja kaksi kolmasosaa myös elinkeinoasiat,
kansalaisopistot ja joukkoliikenteen maakunnille.
Sdp:n kannattajat suhtautuivat maakuntatasoisiin palveluihin vähän keskustalaisia myönteisemmin. Vihreiden kannattajat siirtäisivät maakunnille myös lukiot ja rakennusvalvonnan.
Perussuomalaisten kannattajat puolsivat kuntien järjestämisvastuuta vahvimmin.

Täysin toisenlainen näkökulma kuntauudistukseen syntyi Porissa KAKSin järjestämässä SuomiAreenan paneelissa
17. heinäkuuta, jossa neljän suurimman puolueen eduskuntaryhmien puheenjohtajat kohtasivat Eetunaukion lavalla. Jan
Vapaavuori (kok.), Jouni Backman (sd.), Pirkko RuohonenLerner (ps.) ja Kimmo Tiilikainen (kesk.) väittelivät uudistuksesta asiamies Antti Mykkäsen luotsatessa keskustelua.
Hallitus-oppositio -asetelma hallitsi keskustelua niin tiukasti, ettei uusia avauksia juuri kuultu. Kun hallitus vie kuntia
kohti kuntajakoselvityksiä pitkälti hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkusen (kok.) virkamiestyöryhmän kuntakarttojen
mukaisesti, keskustelu kiinnittyi kuntarajoihin.
ERILAISUUS ON KILPAILUVALTTI

Näin käynee myös syksyn vaalikeskusteluissa. Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran johtaja Juha Kostiainen kysyy,
minne uudistuksesta unohtuivat palveluinnovaatiot, henkilöstön kannustaminen ja positiivinen kehittämisvire, jossa valtion
määrittelemien yhdenmukaisten monoliittien sijaan haettaisiin
ratkaisuja paikallisista menestystekijöistä.
– Nyt puhutaan vain hallinnon rakenteista ja rajoista.
Uskommeko siis, että rakennekysymys on ratkaisu parempiin palveluihin, tai parempaan johtamiseen? Tämä rajoista
vääntäminen vie kunnilta kehittämisen innon. On riski, että
monilla kaupunkiseuduilla otetaan askelia takaviistoon syvenevän yhteistyön sijaan.
Kostiainen ihmettelee, miksi hallitus haluaa mahdollisimman yhdenmukaisia ja samanlaisia kuntia.
– Kuntien ja alueiden menestymisessä on kysymys nimenomaan siitä, kuinka erottautua, olla mielenkiintoinen ja löytää
oma vahva alueellinen strategia. Haluaisin, että vaaleissa keskusteltaisiin tästä.
LÖYTYYKÖ VALTIOLTA MIELIKUVITUSTA?

Juha Kostiainen saa lujaa taustatukea Tampereen yliopiston
Johtamiskorkeakoulun professori Risto Harisalolta.
– Vaaleihin mennään nyt valtionhallinnon yhdellä mallinnuksella, vaikka niihin pitäisi käydä rohkeilla paikallisilla
agendoilla, hän tiivistää.
Professori sanoo olevansa syvästi huolissaan siitä, kuinka
valtiovalta epätoivoisesti puskee uudistusta väkisin läpi.
– Kuntia käsitellään analogisina ja identtisinä yksiköinä,
joita ne eivät ole.
Harisalo pelkää, että yksioikoinen keskustelu vie kansalaisten mielenkiinnon kuntauudistukseen.
– Valtio on työntänyt tätä samaa kuntarajakonseptia uudistamisen perustaksi 1990-luvulta lähtien. Kuntien ajatellaan
olevan valtionhallinnon jatke, mutta eivät kunnat ole. Entäpä
jos valtio käyttäisi omaa mielikuvitustaan ja antaisi kunnille
tilaa tehdä tämän uudistuksen itsehallinnollisista lähtökohdista käsin?
Professori väittää, että valtio ei yhdenmukaista sapluunaa
käyttäessään koskaan löydä kuntien ja alueiden menestystekijöitä.
- Ne nimittäin syntyvät paikallisuudesta. Q

Puhummeko huoltosuhteista
vai työllisistä?
Kohenevatko kuntien huoltosuhteet ja lisääntyykö
elinvoima, jos kuntauudistus toteutettaisiin hallintoja kuntaministeri Henna Virkkusen (kok.) asettaman virkamiestyöryhmän esittämien kuntajakoselvitysalueiden mukaisesti? Suurkuntien vakuutetaan
olevan ratkaisu ikääntyvän Suomen julkistalouden
ja -palvelujen ongelmiin.
Pellervon taloustutkimuksen (PTT) Vahvat
peruskunnat -tutkimuksessa vertaillaan huoltosuhteiden kehitystä kolmen vaihtoehdon pohjalta: nykyiset 336 kuntaa, 66 aluetta (ehdotetut kuntajakoselvitysalueet) ja 19 maakuntaa.
Tutkimuksen mukaan kuntaliitokset saattaisivat
kohentaa väestölliseltä huoltosuhteeltaan kaikkein
heikoimpien kuntien tilannetta. Nykyiset hyvän huoltosuhteen kunnat menettäisivät kuntaliitoksissa hieman, koska niiden huoltosuhde olisi parempi yksin
kuin naapuriensa kanssa. ”Iso kuva” huoltosuhteista
336 ja 66 kunnan välillä ei muuttuisi.
Muutosta tapahtuisi vasta, jos uudistus toteutettaisiin 19 maakuntaan perustuen. PTT:n mukaan
kaikissa maakunnissa huoltosuhteet olisivat alle
sata sekä vuonna 2020 että vuonna 2030. Tämä
tarkoittaisi, että yhtä työikäistä kohden olisi vähemmän kuin yksi huollettava.
PTT:n toimitusjohtaja Pasi Holm muistuttaa. että
huoltosuhteen paraneminen ei ole elinvoiman kannalta riittävä ehto.
- Olennaista on työllisten määrä. Siis konkreettisesti se, moniko työikäisistä käy töissä.
Työikäisen väestön kehitystä tarkasteltaessa kävi
ilmi, että alle 40 prosenttia väestöstä asuu alueilla,
joilla työikäisen väestön määrä kasvaa vuodesta
2010 vuoteen 2020. Holm painottaa, että elinvoiman haasteet ovat eri alueilla erilaisia. Yksi malli ei
ratkaise kaikkien alueiden ongelmia. Kaikki ehdotetut kuntajakoselvitysalueet eivät olisi elinvoimaisia, koska elinvoimaisia kuntia ei synny heikon väestökehityksen ja heikon työpaikkakehityksen kuntia
yhdistelemällä.
Vahvat peruskunnat -tutkimuksen loppuraportti
valmistuu vuoden 2012 lopulla. Tutkimuksen on
rahoittanut KAKS.
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Koulukiusaamisesta puhutaan ja siihen puututaan, mutta
kiusaaminen jatkuu. Kuinka tehostaa valvontaa kouluissa?
Tutkija Niina Mäntylä tiukentaisi myös lainsäädäntöä.
TEKSTI: Anna-Mari Tyyrilä KUVAT: Merja Ojala
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uorittelua, päälle sylkemistä,
lyömistä, kaatamista, päällä
hyppimistä, porukalla jahtaamista, nimittelyä, kuristamista. Välitunneilla rinkiin
pakottamista, eikä pilkkaava
piiri päästä pakenemaan.
Muun muassa tällaisiin kiusaamisen muotoihin tutkijatohtori, HTT Niina Mäntylä ja hänen
tutkijaryhmänsä Vaasan yliopiston julkisoikeuden
ja sosiaali- ja terveyshallintotieteiden oppiaineista
törmäsivät pyytäessään ihmisiä kertomaan koulukiusaamiskokemuksistaan.
Mäntylä lähetti kyselyjä netin keskustelupalstojen kautta. Vastauksia tuli 257, joista 77 prosenttia
oli naisten kertomaa.
– Vastausten perusteella kaikki kiusaaminen
on ollut vakavaa, systemaattista ja pitkäkestoista
joko fyysisesti, psyykkisesti tai sekä että. Vastaajat olivat eri ikäryhmistä, mutta kokemukset olivat
samanlaisia, Mäntylä kertoo.
Tutkija painottaa, että vastauksissa ei puhuttu
yksittäisistä nyrkkitappeluista. Kiusaaminen oli
saattanut kestää koko kouluajan.
PIENI KOULU EI PELASTA

Kyselyssä pyydettiin myös kertomaan, millaisia
vaikutuksia kiusaamisilla on ollut.
– Mielenterveysongelmia, itsemurha-ajatuksia
ja -yrityksiä, vaikeutta uskoa itseensä ja sosiaalisten tilanteiden pelkoa, Niina Mäntylä luettelee.
”Ekan kerran yritin itsemurhaa 16-vuotiaana.
Edellisestä ja toivoakseni viimeisestä on aikaa neljä
vuotta.”
Tulosten mukaan kiusaaminen on alakoulussa
yleisempää kuin yläkoulussa. Mutta kiusaamista
ilmenee jo päiväkodeissa, eikä opettajankaan käytös kestä aina päivänvaloa. Sen sijaan kunnan tai
kaupungin koolla ei ole merkitystä.
– Pieni kunta tai koulu ei suojaa kiusaamiselta.
Vastauksia tuli sekä pienistä että isoista kouluista.
Voi olla, että isoissa kouluissa on enemmän rutiineja puuttua kiusaamiseen. Pienissä kouluissa ei
välttämättä ole riittäviä resursseja, Mäntylä pohtii.
– Sen sijaan opiskeleminen pienessä ryhmässä
voi helpottaa, koska silloin on enemmän valvontamahdollisuuksia, hän sanoo.
Kiusaajia niin kuin ei kiusattujakaan voi Mäntylän mukaan tyypitellä. He ovat yhtä lailla tyttöjä
kuin poikia, eikä otsaan ole merkitty leimaa.
– Valta-asemat ovat kuitenkin selvät: yhdellä
heikolla on vastassaan vahvempien joukko.
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Vesilahden yläkoulussa on huomattu, että verkossa
tapahtuvaan kiusaamiseen on hankala puuttua.

”

Jos koulun oma
henkilöstö ei ongelmiin
tartu, kiusatun on
mahdollista viedä
asia tuomioistuimeen
tai kannella
aluehallintovirastolle.
NIINA MÄNTYLÄ

TODELLISET
TILANTEET ILMI

Näin koulujen alettua kiusaaminen
nousee mediassa useammin esille kuin
muulloin. Vaikka siitä puhutaan paljon,
ongelma Niina Mäntylän mielestä on
konkretian puuttuminen.
– Kiusaamisesta puhutaan enemmän yleisellä tasolla. Mutta mitä ovat ne
todelliset tilanteet ja tarinat?
Vaikka kiusaamisesta uskalletaan
nykyisin ilmoittaa aiempaa useammin,
kaikilla ei riitä siihen rohkeutta. Moni
kokee, että kiusaaminen vain pahenee,
jos se tulee ilmi – ja niin välillä käykin.
Sen jälkeen asiasta ei ainakaan uskalleta
puhua.
– Jos lapsi kertoo kiusaamisesta
kotona, vanhempien pitää ottaa heti
yhteyttä kouluun. Opettajien on tiedettävä asiasta, jotta siihen voidaan puuttua. Tietoisuus kokonaisuudesta on keskeinen tekijä, Mäntylä painottaa.
VALVONNASSA ON PUUTTEITA

Pahimmat kiusaamistilanteet ilmenevät
väli- ja ruokatunneilla sekä oppituntien
siirtymätilanteissa. Kouluilla on valvontavastuu, mutta Niina Mäntylän saamien tulosten perusteella valvonnassa
on puutteita.
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Perustuslain
29 pykälän mukaan
”opetuksen järjestäjän
tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma
oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta,
kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen
noudattamista ja toteutumista”.
– Suunnitelma kouluilla yleensä
onkin, mutta onko se riittävän tehokas,
Mäntylä miettii.
Opettajilla on velvollisuus valvoa,
mitä koulussa tapahtuu.
– Heillä on myös velvollisuus puuttua epäkohtiin. Sama koskee rehtoria ja
opetustoimen ylintä viranhaltijaa. Jos
koulun oma henkilöstö ei ongelmiin
tartu, kiusatun on mahdollista viedä asia
tuomioistuimeen tai kannella aluehallintovirastolle. Myös eduskunnan oikeusasiamies ottaa kantaa vuosittain useisiin kiusaamistapauksiin. Moniko näistä
mahdollisuuksista tietää, ja moniko näihin turvautuu?
KURINPITOKEINOT VÄHÄISET

Oma lukunsa ovat opettajien kurinpitokeinot. Lista on varsin lyhyt: kiusaajan
puhuttelu, jälki-istunto, luokasta poistaminen ja varoitus sekä määräaikainen
erottaminen, joka on harvinaista.

– Kyselyn perusteella luokka- ja ryhmäsiirroista on ollut apua, eli jos kiusaajaporukka on ripoteltu eri luokille.
Aiemmissa tutkimuksissa on todettu,
että varhainen puuttuminen vähentää
kiusaamisen vaikutuksia.
Tutkijan saamien vastausten
mukaan tilanteiden ratkaisemiseen
opettajalla on paljon vaikutusta, ja varsinkin sillä, että yksi ja sama opettaja
hoitaa asiaa.
– Prosessi on raskas, ja jos oppilas
joutuu selittämään koko asian uudelle
ihmiselle, kaikki voi jäädä siihen. Eli
kiusaaminen jatkuu.
LAKIIN MUUTOS,
KOULUILLE VALISTUSTA

Niina Mäntylän mielestä perusopetuslakia pitäisi täsmentää ottamalla mallia
Ruotsista.
– Pitäisi olla tarkemmat säännöt, mitä kiusaamisesta seuraa ensiksi
ja mitä seuraavaksi. Olisi myös yksilöitävä, kenen pitää ilmoittaa kiusaamisesta kenellekin. Valtakunnallinen
yhteinen kehikko olisi tarpeellinen.
KiVa-koulu -ohjelma on askel hyvään
suuntaan, mutta muutakin tarvitaan.
Tarkempia määrittelyjä esimerkiksi
rangaistuksista toivoivat myös kiusatut vastauksissaan. He toivoivat myös,
että ryhmäyttäminen aloitettaisiin heti
ensimmäiseltä luokalta. Ehkä silloin
kukaan ei jäisi porukan ulkopuolelle, ja
kouluun syntyisi enemmän me-henkeä.
Niina Mäntylä nostaa yhdeksi kiusaamisen ehkäisemisen keinoksi valistuksen.
– Pitäisi kertoa suoraan ja selkeästi,
mitä oppilaille on tapahtunut ja miten
se on vaikuttanut aikanaan ja myöhemmin elämässä.
Muutokset eivät onnistu ilman
asennemuutosta. Mäntylä toteaakin,
että kaikki kyselyyn vastanneet ikäryhmät kokivat, että aikuisten asenteissa on
muutettavaa.
Koulukiusaamiseen puuttuminen on yksi Vaasan yliopistossa tehtävän tutkimuksen pääteemoista. Kaksivuotinen hanke kulkee nimellä Lasten
oikeudet ja yhdenvertaisuus perusopetuksessa. Kunnallisalan kehittämissäätiö rahoittaa tutkimusta. Q

Aikuisen on välitettävä
Pirkanmaalla Vesilahden yläkoulussa kiusaamiseen puututaan topakasti. Rehtori Tapani Pietilän rinnalla on joukko opettajia, joille oppilaat
eivät arastele kertoa huolistaan.
– Kun oppilaat kokevat, että tuo aikuinen oikeasti välittää ja hänelle
voi puhua luottamuksellisesti, mitä muuta alkuun pääsemiseksi tarvitaan? Kiusaamisessa on sama asia kuin kodin ongelmissa: kissa on
nostettava pöydälle, Pietilä sanoo.
Jokainen prosentti kiusaamista on Pietilän mielestä liikaa, mutta siltä
ei voida kokonaan välttyä. Kiusaamista on kaikkialla.
– Kiusaamisen muodot ovat usein sellaisia, ettei niitä tunnista, vaikka
vieressä seisoisi. Enenevässä määrin kiusaamista tapahtuu sähköisten
viestimien ja netin välityksellä.
Nettikiusaaminen on tullut tutuksi Vesilahdellakin. Kiusaamiseen
puututaan, kun vapaa-ajalla käydyt ilkeät keskustelut alkavat heijastua
kouluun.
– Joskus pelkkä vahingossa käytetty väärä hymiö saattaa aikaan
saada viestien ryöpyn. Pyrimme keskustelemaan asioista nopeasti, ei
meillä mitään työryhmiä odotella. Pienillä askelilla mennään eteenpäin,
Pietilä kertoo.
ANTAAPA KOULUN HOITAA

Rehtori näkee, että usein ongelmien lähtöjuuret ovat kotona. Koulukiusaamiseksi lasketaan sellaisiakin elämäntilanteita, joilla ei ole koulun
kanssa mitään tekemistä.
– Liian usein yhteiskunnassa koulu saa kaikkivoivan ongelmanratkaisijan aseman, vaikka sillä ei olisi resursseja tai tietotaitoa asioiden
hoitamiseksi, Tapani Pietilä ruotii.
Väitettä, että alakouluissa kiusataan enemmän kuin yläkouluissa,
Pietilä pitää todenmukaisena.
– Kaikki lapset eivät käy päiväkodissa, joten sosiaalisen käyttäytymisen muotoja aletaan harjoitella koulussa. Kiusaaminen on erilaista,
nahistelua, joka näkyy selkeämmin, ja sellaiseen on helpompi puuttua.
Myöhemmin osataan kiusata jo näkymättömämmin ja pirullisemmin.
Pietilän mielestä koskaan ei voi korostaa liikaa sitä, että ihmisen
on välitettävä itsestään sen verran, että uskaltaa tuoda pahanolontunteensa esiin. Aikuisten tehtävänä on luoda sellainen ilmapiiri, että lapsi
tai nuori voi luottaa asioiden käsittelyyn luottamuksella.
Vesilahden yläkoulussa on hieman yli 200 oppilasta, ja luokkien
koko vaihtelee 15:stä 19 oppilaaseen. Päätoimisia opettajia on 17, ja
kolme tuntiopettajaa käy alakoulun puolelta.
Lisäksi koulussa on kouluterveydenhoitaja sekä koko kunnan yhteinen koulukuraattori ja yhteinen koulupsykologi. Koulun motto on: ”Oppia
elämään ihmisiksi”.
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Rakennemuutoksesta
uuteen nousuun
Suomi vannoo osaamisen ja innovaatioiden nimiin. Erikoistutkija,
TkT Jukka Teräs perkaa kuntien ja alueiden edellytyksiä kääntää
notkahtaneet osaamiskeskittymät kasvuun.

O

lemme nähneet suurten paperi- ja metsäjättien sulkevan tehtaansa ja jättävän jälkeensä talouskriisiin syöksyvät kaupungit. Nyt samanlaista kierrosta
käydään Nokia-vetoisissa kaupungeissa.
- Kuntien toimenpiteet painottuvat rajuissa rakennemuutoksissa useimmiten kriisin akuuttiin hoitoon ja lyhytkestoisiin pelastuspaketteihin. Riski
on, että samalla ei jakseta katsoa riittävän pitkälle tulevaisuuteen, sanoo erikoistutkija
Jukka Teräs.
Teräs paneutuu post doc -tutkimuksessaan osaamiskeskittymiin kuntien ja alueiden
näkökulmasta.
- Tutkimukseni mielenkiinnon kohteena on, miten ja missä laajuudessa kuntien tulisi
jatkossa osallistua osaamiskeskittymiensä kehittämiseen.
Teräs kokoaa uusinta vertailuaineistoa alueista ja kunnista, joissa yrityssektorin muutokset toimintaympäristössä ovat ajaneet alueen osaamiskeskittymän nopeassa aikataulussa suurten muutosten eteen.
- Pyrin tarjoamaan kuntien päättäjille ja intressiryhmille myös ehdotuksia yrityssektorin voimakkaan muutoksen kokeneiden osaamiskeskittymien saattamiseksi uudelle
kasvu-uralle.

Jukka Teräs valitsi tutkittavat osaamiskeskittymät pääkaupunkiseutujen ulkopuolisilta alueilta, joissa korkean teknologian yrityksillä on merkittävä rooli. Suomesta vertailuaineistoon kuuluvat muiden muassa Salo ja Oulu. Ulkomailta Teräs valikoi
puolenkymmentä eurooppalaista pääkaupunkiseutujen
ulkopuolista osaamiskeskittymää.
- Kunnat ovat usein aktiivisessa roolissa infrastruktuurin tarjoajana, toimintojen kehittäjänä ja rahoittajana. Kunnissa joudutaan kuitenkin jatkossa entistä tarkemmin arvioimaan osaamiskeskittymien tulevaisuuden
menestymisedellytyksiä ja omaa roolia niiden kehittäjänä.
Teräs tuo uusinta tutkimustietoa erityisesti niihin
kuntiin, joiden alueilla on puutteita innovaatiojärjestelmissä.
- Joiltakin puuttuu yliopisto, toiset ovat liiaksi
yhden tai muutaman yrityksen varassa. Saattaa myös
olla, että kuntien osaamiskeskittymille ei ole tilojen
tarjonnan lisäksi löydetty riittävän monipuolista sisältöä.
Jukka Teräksen mukaan kuntien ei ole pakko jäädä
altavastaajiksi.
- Vaikka taloudellisten kriisien ennustaminen on
vaikeaa, niihin varautumista voidaan helpottaa ennakoivalla suunnittelutyöllä. Pitkäjänteinen panostus
kuntien ja alueiden osaamispohjaan on välttämätöntä
minkäänlaiselle menestymiselle.
Tutkimuksen päätulokset valmistuvat 2013 mennessä.
Tutkimusta on tukenut KAKS. Q
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TEKSTI: Eeva-Liisa Hynynen KUVA: Vesa Tyni

ENNAKOINTI AUTTAA ALUEITA

KAKSin tutkimusrahoituspäätökset 15.6.2012
Kunnallisalan kehittämissäätiön hallitus myönsi kokouksessaan 17 kuntatutkijalle apurahan. Samalla säätiö
päätti rahoittaa kolmea tutkimushanketta. Yhteensä jaettu summa oli 375 800 euroa. Säätiölle tuli kaikkiaan
130 hakemusta.
ƃ Vaasan yliopisto, Laskentatoimen ja rahoituksen laitos, ”Kunnan sijoitusvarallisuus
ja sen menestyksekäs hallinta” – tutkimushanke, 50 000 euroa
ƃ Helsingin yliopisto, Ruralia instituutti, Mikkeli, ”Osuustoiminnalliset palvelumallit –

ƃ Lehtori Lotta-Maria Sinervo, Tampereen yliopisto, matka-apuraha: 7th International Conference on Accounting, Auditing and Management in Public Sector Reform,
4.-6.9.2012 Milano, Italia, 1 500 euroa
ƃ Kansanedustaja Harri Jaskari, matka-apuraha: Väitöskirjatyöhön liittyvät opinto-

OPAMA” – tutkimushanke, 100 000 euroa
ƃ Turun yliopisto, Eduskuntatutkimuksen keskus, ”Mistä kuntavaalikamppailussa
puhuttiin? Mediajulkisuuden agenda vuoden 2012 kuntavaaleissa” – tutkimushanke,

matkat: vuonna 2013 Kalifornia, USA, vuonna 2013 Zürich, Sveitsi ja vuonna 2014
Singapore, 5 000 euroa
ƃ YTM Saija Kujansuu, Tampereen yliopisto, ”Lastensuojelulain kuntavelvoitteiden

49 000 euroa
ƃ VTM Elina Renko, Helsingin yliopisto, ”Asennoituminen alkoholinkäytön puheeksiottoon sosiaalityössä – asiakkaan ja ammattilaisen näkökulma” – väitöskirjatyö, yksi-

toteutuminen Pirkanmaalla” lisensiaatintyö, Suomen Kunnallisliiton rahaston apuraha 4 000 euroa
ƃ YTK Piia Lönnberg, Tampereen yliopisto, ”Yksinelävien miesten kertomuksia köyhyy-

vuotinen tutkija-apuraha 20 000 euroa
ƃ DI Ossi Heino, Tampereen teknillinen yliopisto, ”Vesihuollon hintapolitiikka” – väitöskirjatyö, kaksivuotinen tutkija-apuraha 40 000 euroa
ƃ HTL Anne Kujala, Vaasan yliopisto, ”Terveydenhuollon esimiesten ammattijohtamisvalmiudet ja niiden mittaaminen audiovisuaalisella kehyskertomuksella” – väitöskirja-

destä ja sosiaalipalveluista” pro gradu -työ, Suomen Kunnallisliiton rahaston apuraha 1 300 euroa
ƃ YTK Toni Auvinen, Itä-Suomen yliopisto, ”Paras–hankkeesta kuntauudistukseen
2005-2012, yhteiskuntapolitiikan vai puoluepolitiikan ehdoilla” pro gradu -työ, Artturi
Hiidenheimon rahaston apuraha 1 500 euroa

työ, tutkija-apuraha 8 000 euroa
ƃ HM Anu Kurkinen-Supperi, Tampereen yliopisto, ”Kunnanjohtajan johtajasopimus –

ƃ KTK Pipsa Kuure, Jyväskylän yliopisto, ”Talous- ja henkilöstöhallinnon uudelleenor-

keppi, porkkana vai jotakin muuta?” – väitöskirjatyö, yksivuotinen tutkija-apuraha 20

ganisoitumisvaihtoehtojen arviointi ja taustatekijät – case Kainuun maakuntakuntayhtymä” pro gradu -työ, Suomen Kunnallisliiton rahaston apuraha 1 200 euroa

000 euroa
ƃ KTM Katri Nykänen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, ”Systemaattisen verkostotyöskentelyn mahdollistaminen sosiaali- ja terveysalalla” – väitöskirjatyö, yksivuotinen

ƃ HTK Anita Paavola, Tampereen yliopisto, ”Kuntaliitoksen yhdistymissopimuksen oikeudellinen sitovuus” pro gradu -työ, Suomen Kunnallisliiton rahaston apuraha 1 500
euroa

tutkija-apuraha 20 000 euroa
ƃ TtT Tarja Välimäki, Itä-Suomen yliopisto, ”Omaishoitajien elämänlaatu Alzheimerin tautia sairastavan henkilön kotihoidossa” – post doc -työ, tutkija-apuraha 20 000

ƃ HK Terttu Lehtinen, Tampereen yliopisto, ”Henkilökohtainen vapaus kunnallisessa
vanhustenhuollon laitoksessa” pro gradu -työ, Hallintososionomien rahastosta Terttu
Lehtiselle 1 500 euroa

euroa
ƃ TkL Sari Hirvonen-Kantola, Oulun yliopisto, ”Maankäytön suunnittelun ja proaktiivisen elinkeinopolitiikan yhteistyön toimivuus” – post doc -työ, tutkija-apuraha 20 000

ƃ Hallintotieteen yo. Anni Kyösti, Tampereen yliopisto, ”Kuntaidentiteetti muutoksessa”
pro gradu -työ Mikko Jokelan rahaston apuraha 1 500 euroa
ƃ Hallintotieteen yo. Marjo Salo, Tampereen yliopisto, ”Kuntakapina – taustat, tavoitteet

euroa
ƃ UKK – instituutti, Tampere, julkaisuapuraha: FeetEnergy –animaatiovideo yläkoulu-

ja tulkinnat” pro gradu -työ, Jalo Lahdensuon rahaston apuraha 1 300 euroa

laisten terveystiedon opetuksen tueksi, 5 000 euroa
ƃ YTM Alisa Puustinen, Itä-Suomen yliopisto, matka-apuraha: University of Essex,
Summer School in Social Science Data Analysis 9.6.-3.8.2012, 3 500 euroa
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Ehdota vuoden 2013

Arjen turvaajaa
KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiö etsii vuoden 2013 Arjen turvaajia.
Heidän tulee työskennellä toimialalla, jonka järjestäminen on kunnan
vastuulla. Esitettävä henkilö voi olla kunnan, kuntayhtymän tai kunnan
omistaman organisaation palkkalistoilla tai työskennellä järjestössä.
Tänä vuonna palkittavia haetaan sosiaali- ja terveydenhuollon
tekijöistä. Palkittavilta edellytetään vähintään kymmenen vuoden
työskentelyä edellä mainituilla aloilla.
Ehdotuksia palkinnon saajiksi voi tehdä Kaksin verkkosivuilla
www.kaks.fi olevalla lomakkeella 30.9.2012 asti.
Kaikki kolme vuoden 2013 Arjen turvaajaa saavat 2 500 euron
rahapalkinnon sekä kuvanveistäjä Matti Peltokankaan suunnitteleman
pronssisen Arjen turvaaja -veistoksen.

