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Anna palaute!a  
ja voita 
iPhone!

Tiesitkö?
Nykyisistä kuntatyöntekijöistä 58 % 
on siirtynyt eläkkeelle vuoteen 2030 
mennessä. Joka vuosi eläkkeelle jää yli 
16 000 työntekijää. Lappia, Kainuuta ja 
Etelä-Savoa eläkepoistuma koettelee 
voimallisimmin. Uudellamaalla, Varsi-
nais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Pohjois-
Pohjanmaalla poistuma on lähellä valta-
kunnallista keskiarvoa. Eläköityminen 
on suurinta yleishallinnossa ja teknisellä 
alalla. Kiinteistöhuoltomiehistä 45 % ja 
siivoojista 50 % jää eläkkeelle kymme-
nen vuoden aikana.

18 16

Eduskunta- 
ja kuntavaalit yhdiste!ävä

Kuntavaalien äänestysprosen!i oli katastrofaalisen alhainen – 
suomalaisi!ain. Alaspäin tultiin läpi maan, erityisesti suurissa 
keskuksissa. Vain kolmessa maakunnassa ylite!iin 60 prosen-
tin raja.

Yksi syy alhaiseen aktiivisuuteen oli epäselvä vaalisanoma. 
Ehdokkaat eivät tienneet, mitä kuntaa he aikanaan edustavat. He eivät myös-
kään tienneet, mitkä tehtävät heidän vastuulleen tulevat. Paha siinä on selko-
kampanjoida.

Suomessa äänestysaktiivisuus on ollut suoraan sidoksissa kunnan 
kokoon. Aktiivisimpia ollaan pienissä kunnissa. Kun   
20 000 asukkaan raja yli!yy, ei uurnille meno 
enää niin kiinnosta. Vähiten äänestämällä osal-
listutaan kaikkein suurimmissa kaupungeissa.

Tutkitusti sama ilmiö on läpi Euroopan. 
Pienillä paikkakunnilla kiinnostus kunnallis-
politiikkaan on suuria voimakkaampaa. 
Ehdokkaat tunnetaan, samoin heidän tekonsa.

Viime aikoina seitsemässä EU-maassa pide-
tyissä kunnallisvaaleissa äänestysvilkkaus on 
ollut Suomen tasoa, 50–60 prosen!ia. Pää-
kaupungeissa luku on vaihdellut Amsterdamin 51 
prosentista Riian 59 prosen!iin. Saksassa äänes-
tysprosen!i on alhaisimmillaan ollut 25 paikkeilla.

Iso-Britannian paikallisvaalien äänestyspro-
sen!i oli 39,1 vuonna 2009. Kun paikallisvaalit järjes-
te!iin vuonna 2010 yhdessä parlamen!ivaalien 
kanssa, nousi luku yli 62 prosentin. Ruotsissa 
sekä kunta- e!ä maakuntavaalien äänes-
tysprosen!i oli viimeksi yli 81. Sielläkin 
parlamen!ivaalit ovat samanaikaisesti.

Läpi Euroopan paikallisvaaleihin 
osallistuminen on kasvanut merki!ä-
västi, kun kansalliset ja paikallisvaalit 
on yhdiste!y. Niin kanna!aa tehdä Suo-
messakin. 

Kunta- ja eduskuntavaalit on jatkossa 
pide!ävä samana päivänä vielä tällä 
vuosikymmenellä. Se lisää äänestys-
aktiivisuu!a ja vähentää yhteiskunnan 
kustannuksia.

Koko Euroopan tasolla on arvioitu 
kansalaisten tyytymä!ömyy!ä politiik-
kaa kohtaan. Demokratiavaje!a on eri-
tyisesti suurissa kaupungeissa. Yksi 
vaihtoehto on pilkkoa isot kaupungit 
kaupunginosakunniksi.

”Lisäkommen!eja 
kunnan kannalta 
ikävistä asioista  
ei heru.

JUHANI FORSMAN
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Hämeen liiton maakuntajohtaja Timo Reina, kirjasi 
Kahden tulen välissä – aluehallinnon tila ja tulevaisuus 
ilmestyi Polemia-sarjassa syyskuussa. Toimit hal-
linto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemen (kesk.) val-
tiosihteerinä, kun aluehallintouudistus käynniste!iin. 
Kuinka uudistus on toteutunut tähän mennessä?
– Aikaa on kulunut niin vähän, e!ä uuden aluehallin-
non roolit ja toiminta ovat vasta vakiintumassa. Perus-
vire on silti nähdäkseni myönteinen, mu!a tuo!avuus-
tavoi!eet ovat osoi!autuneet eri!äin haasteelliseksi.

Mikä on aluehallinnon näkymä hallituksen  suuren 
kuntauudistuksen valossa? Jos kuntarakenne 
muu!uu voimallisesti, miten aluehallintoa pitäisi 
 jäsentää?
– Jos kuntien lukumäärä putoaa radikaalisti, se aina-
kin suurentaisi aluejakoja ja luultavasti keventäisi alue-
hallinnon tehtäviä. Niitä saa!aisi siirtyä joillekin uusista 
kunnista, mu!a myös paine siirtää tehtäviä valtion 
keskus hallintoon kasvaisi.

Entä jos kuntarakennemuutos ei toteudu hallituksen 
kaavailemalla tavalla, tulisiko aluehallinnon roolia 
tarkastella silloin toisin?
– Tällöin esille nousisi vahvistuvan aluehallinnon 
vaihto ehto. Siinä huomio ei olisi enää peruskunta-
jaotuksessa, vaan laajaa väestöpohjaa edelly!ävien 
tehtävien kokoamisessa maakunnallisten toimijoiden 
vastuulle. Niiden pää!äjät voitaisiin valita vaaleilla. 

 Ylikunnallinen hallinto selkiintyisi, kansanvaltaistuisi ja 
kansainvälistyisi siinä mielessä, e!ä vastaava malli on 
useimmissa vertailukelpoisissa maissa.

Valtion aluehallinnon ja maakuntien lii!ojen työn-
jako? Entä valtion keskushallinnon ja aluehallinnon 
työnjako? Kuinka paljon näissä olisi vielä tehtävää? 
– Valtion aluehallinnon aluelähtöisiä kehi!ämistehtäviä 
olisi järkevää edelleen koota maakuntien liitoille. Muut 
tehtävät kanna!aisi hoitaa valtakunnallistetussa hal-
linnossa, jolla olisi tarvi!avia alueellisia toimipisteitä. 
Keskus hallinnon tehtäviä voisi myös delegoida alue- ja 
paikallishallintoon.

Kirjoitat teoksessasi, e!ä eteni!e uudistuksessa 
aluehallinnon tehtävistä käsin, rakenteet ja aluejaot 
noste!iin keskusteluun vasta sen jälkeen. Olisiko 
tässä vinkkiä myös hallituksen kuntauudistajille?
– Tuo marssijärjestys on looginen ja toimi hyvin.   
Se rauhoi!i valmistelua ja johti tuloksiin, joten kyllä sitä 
voi suositella.

Millaisin mie!ein ja tavoi!ein olet aloi!anut työsi 
Hämen liiton maakuntajohtajana? Maakuntien raken-
neuudistus lienee vielä edessä?
– Nöyrin mielin. Pyrin siihen, Hämeen liitolla olisi jat-
kossakin aktiivinen rooli alueensa kehi!äjänä ja edun-
valvojana. Kanta-Hämeessä rakenneuudistuksista 
puhuminen ei ole tabu ja hyvä niin.

Kuntauudistus haastaa aluehallinnon

Ku
va

: H
äm

ee
n 

lii!
o

4 polemiikki 4/2012



NUKKUJAT

Kuntavaalien 2012 ylivoimaisesti suurin puo-
lue on Nukkujat (nuk.): peräti 41,8 % äänioikeute-
tuista pää!i olla lähe!ämä!ä kotikuntansa valtuus-
toon ketään. Kakkossijalle kiri Kokoomus (21,9 %), 
kolmanneksi SDP (19,6 %), neljänneksi Keskusta 
(18,7 %), si!en Perussuomalaiset (12,3 %), Vihreät 
(8,5 %), Vasemmistolii!o (8,0 %),  RKP (4,7 %) ja 
Kristillis demokraatit (3,7 %). Muut ryhmät saivat 
äänistä 1,7 %.

Valtuustopaikkoja sai eniten Keskusta (3 078), 
si!en Kokoomus (1 735), SDP (1 729) ja Perus-
suomalaiset (1 195), joka sai 752 lisäpaikkaa. 
Valtuusto paikkojen määrässä viides oli Vasem-
mistolii!o (640), si!en RKP (480), Vihreät (322) 
ja Kristillisdemokraatit (299). Muut ryhmät saivat 
186 paikkaa ja Muutos 2011 yhden paikan.

Kinnula äänesti kärkeen 
Äänestysaktiivisuus vaihtelee kuntakokoluoki!ain 
yli 100 000 asukkaan kuntien 55,6 %:n aktiivi-
suudesta alle 2 000 asukkaan kuntien 68,6 %:n 
aktiivisuuteen. Korkein äänestysprosen!i oli Keski-
Suomessa Kinnulassa, jossa äänesti peräti  
84,9 % äänioikeutetuista. Alhaisin äänestyspro-
sen!i oli Vantaalla: 51,0 %. (Lähde: kuntavaalit.")

Nukkujat 
pei!osivat puolueet

– Mitä konkreettisia tekoja Eipäjoella nyt odotetaan 
uusilta valtuutetuilta?

– Eipä niitä paljoa odoteta. Tekisivät mahdollisimman 
vähän.

– Mutta mitä heiltä sitten odotetaan?
– Hyviä ajatuksia.
– Mutta eiväthän pelkät hyvät ajatukset mihinkään 

riitä.
– Miten niin eivät riitä? Mistä sinä sen tiedät? 
– Hyvät ja korkealentoiset ja ylevät ajatukset ovat pelk-

kää populismia
– Päinvastoin. Populismin nykyinen nousu alkoi 

pikemmin siitä kun joka asiassa alettiin vaatia konkreet-
tisia tekoja ja kysyä, että mitä tämä ja tämä asia nyt konk-
reettisesti merkitsee yksilön kannalta.

– Mutta käytännön toimiahan juuri tarvitaan.
– Eikä tarvita jos ne vievät väärään suuntaan ja huo-

nontavat asioita. Kun ensimmäisenä sanotaan, että tarvi-
taan muutosta, mutta sen sisällöstä ei puhuta mitään, niin 
jokseenkin varmaa on, että se on muutos huonompaan. 

– Mikä siis muuttuu Eipäjoella vaalien jälkeen ja 
uudella valtuustokaudella?

– Eipä taida paljoa mikään muuttua, eli hyvältä näyt-
tää. Mitä vähemmän on vohkattu muutoksesta, sitä 
parempaan suuntaan asiat ovat yleensä kehittyneet.

– Mutta eivätkös vaalit silloin ole aivan turhat?
– Päinvastoin. Jos vaalit eivät johda muutokseen niin 

meillä on toivoa siitä, että asiat saadaan pidettyä jotenkin 
järkevällä tolalla.

– No mitä sitten tapahtuu kun uusi valtuusto aikanaan 
kokoontuu?

– Luulenpa että aivan ensimmäiseksi hiljennytään. Ja 
ollaan aika pitkään hiljaa. Sitten itse kukin listaa niitä asi-
oita, mihin hän aikoi erityisesti vaikuttaa ja miettii, mitä 
niistä hän sittenkin voisi jättää peukaloimatta. Kun pääs-
tään yli siitä, että jokaisen täytyy hirveästi saada jotain 
aikaan ja painaa puumerkkinsä sinne sun tänne, niin sit-
ten ne asiat alkavatkin ehkä hoitua. Tekee tekemättä ja toi-
mii toimimatta, se se on täällä jotenkuten pelannut.

Syksyn umpipimeässä yössä pähkäili
kunnansihteeri Tuskin

Hyvien ajatusten puolesta

Huimaako?

EIPÄJOELTA
E.I. Tuskin

58,2%
[Kuntavaalien 2012
äänestysprosen!i]
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Tätä ehdi!iin odo!aa. Tampereen yliopiston 
tutkijaryhmän tutkimus vanhuuden viimei-
sistä vuosista on puhu!anut jo ennen tut-
kimusraportin ilmestymistä. Nyt tutkimus 
on saatavilla. Mitä rapor!i siis paljastaa? 
Pitkäaikaishoito lisääntyi vanhusten kahtena viimei-
senä elinvuotena yli 70-vuotiailla vuodesta 1998 vuoteen 
2008. Sekä pitkäaikaishoitoa käy!äneiden osuus e!ä 
hoito päivien määrä vanhusta kohden lisääntyivät. Keski-
määräinen kuolinikä nousi tutkimusjakson aikana.

Kahtena viimeisenä elinvuotena pitkäaikaishoidon 
kustannukset pienenivät vanhusta kohden vuodesta 1998 
vuoteen 2008. Lisäksi hoidon järjestämistapa muu!ui 
2000-luvun vuosina. Vanhainkotihoidon käy!ö väheni, 
mu!a tehoste!u palveluasuminen lisääntyi. Tähän on 
voinut kannustaa se, e!ä tehoste!u palveluasuminen on 
kunnalle vanhainkotihoitoa halvempaa. Terveyskeskusten 
vuodeosastot olivat koko tutkimusjakson ajan yleisin van-
hojen ihmisten kuolinpaikka: puolet yli 70-vuotiaista kuoli 
terveyskeskuksen vuodeosastolla. 

Tutkimus vahvistaa, e!ä vanhaa ihmistä ei useinkaan 
hoide!u pitkäaikaishoidossa kuolemaan saakka. Siirtoja 
hoitopaikkojen ja kodin välillä oli paljon, ja niiden määrä 
kasvoi kuoleman lähestyessä. Tehostetussa palveluasu-
misessa vanhuksien siirtämisiä tapahtui enemmän kuin 
vanhainkodeissa. Vanhusten siirtäminen oli yleisempää 
yksityisessä kuin julkisessa pitkäaikaishoidossa. 

Lue lisää: Forma Leena, Jylhä Marja, Aaltonen Mari, Raitanen Jani 
ja Rissanen Pekka: Vanhuuden viimeiset vuodet – pitkäaikaishoito ja 
siirtymät hoitopaikkojen välillä. Tutkimusta on rahoi!anut KAKS.

Vanhukset kuolevat 
terveyskeskuksissa

Tampereen teknillinen yliopisto on saanut maailmanlaajui-
sestikin ainutlaatuisen Unesco-oppituolin vesihuoltopalve-
luiden alalta. Oppituolin haltijaksi vuosiksi 2012–2016 on 
nimite!y dosen!i Tapio Katko kemian ja biotekniikan laitok-
selta.

Katkon hallitsema oppitituoli Sustainable Water Services 
keski!yy yhdyskuntien vedenhankintaan ja sanitaatioon, kun 
muut vastaavanlaiset oppituolit ovat tähän asti keski!yneet 
vesivaroihin ja niiden hallintaan eri näkökulmista. TTY:n 
uusi oppituoli on ensimmäinen vesialalla Pohjoismaissa.

Tapio Katko on tutkinut vesihuoltoa kehitysmaissa sekä 
Suomen kuntasektorilla. KAKS on julkaissut ja rahoi!anut 
Katkon tutkijaryhmän tutkimuksia. 

Unesco-oppituoli 
Tapio Katkolle

Palveluseteli 
voi eriarvoistaa
Tiukat pääsykriteerit palveluihin, palvelujen rajaus sete-
lin avulla sekä setelin alhainen arvo voivat aiheu!aa alu-
eellista tai kansalaisten välistä eriarvoisuu!a. Näin kertoo 
sosiaalialan osaamiskeskus Verson tutkija Kirsi Kuusi-
nen-James, jonka tutkimus Tuoko palveluseteli valinnan-
vapau!a julkiste!iin syyskuun lopulla.

Palvelusetelin arvo ja asiakkaan palvelutarve vaikut-
tavat siihen, onko setelin vastaano!aminen vanhukselle 
ylipäänsä mahdollista. Pienituloiselle palveluseteli ei ole 
mahdollinen, jos avuntarve on runsasta ja ajoi!uu myös 
iltoihin ja viikonloppuihin.

– Ennen kuin järjestelmä otetaan käy!öön ja setelin 
arvo määritetään, kanna!aisi varmistaa, e!ä järjestelmä 
kohtelee ikäihmisiä tasapuolisesti. Kunta voi oman poliit-
tisen päätöksentekonsa kau!a ohjata, mahdollistaa tai 
estää eri asemassa olevien ihmisten sekä palveluntuo!a-
jien valintoja, Kuusinen-James paino!aa.

Palveluseteli on käytössä joka kolmannessa kun-
nassa. Suuret kunnat ovat olleet aktiivisimpia sete-
lin käy!öönotossa. Terveydenhuollossa seteliä käy!ävät 
pääasiassa työikäiset, mu!a sosiaalihuollossa vanhukset.
Tutkimuksen on rahoi!anut KAKS ja se on julkaistu sää-
tiön tutkimusjulkaisujen sarjassa.

43 mrd. #
[Arvio kuntien ja kuntayhtymien 
menoista 2012. Peruspalvelu-

budje!i/Kuntalii!o]

Lisää 
aiheesta

s. 23

6 polemiikki 4/2012



1. Pitääkö henkilöstön viiden vuoden irtisanomissuoja säily!ää kuntaliitoksissa  
 ennallaan, lyhentää kahteen tai kolmeen vuoteen vai poistaa kokonaan?  
2. Jos kunta osallistuu peräkkäisiin kuntaliitoksiin, irtisanomissuoja käynnistyy  
 jokaisessa liitoksessa uudelleen. Tulisiko suojan niin sano!u ketjuuntuminen estää?

Kyllä vai ei henkilöstön viiden 
vuoden irtisanomissuojalle?

1. Oman näkemykseni mukaan irti-
sanomissuojan viiden vuoden kes-
toa voitaisiin mie!iä uudelleen 
kunta organisaatioiden johdossa ja 
hallinnossa työskentelevien osalta. 
Minusta yksikään kunta ei tarvitse 
palveluidensa turvaamiseen esi-
merkiksi kolmea kunnanjohtajaa tai 
kymmentä apulaiskaupungin johtajaa 
useita vuosia kuntaliitoksen jälkeen. 
Heidän osaltaan laskisin irtisanomis-
suojan keston kahteen vuoteen. Tätä 
kau!a rahaa voitaisiin käy!ää enem-
män palveluihin hallinnon ja johdon 
palkkojen sijaan.

2. Mielestäni henkilöstön viiden vuoden 
irtisanomissuojan osalta voitaisiin 
poistaa sen ketjuuntuminen. Nykyi-
sellään irtisanomis suojan kesto hel-
posti moninkertaistuu, kun kunnassa 
tapahtuu lukuisia kunta liitoksia ajan 
kuluessa. En näe perusteltuna kym-
menien vuosien irtisanomissuojaa 
millekään henkilöstö ryhmälle. Nykyi-
nen ketjutus käytäntö ei mahdollista 
reagointia maailman muutokseen 
pidemmälläkään aikavälillä, ja kunta-
talous kärsii.

1. Pitää säily!ää ennallaan. KEVAn 
mukaan eläkkeelle lähtee lähes 
150 000 työntekijää vuosien 2012–
2020 välisenä aikana, eli noin 
joka kolmas. Tulevaisuuden haas-
teena on saada pätevää henkilöstöä 
kunta sektorille. Kannustavalla hen-
kilöstöpolitiikalla pystytään parhai-
ten vastaamaan siihen, e!ä henki-
löstöä saadaan jatkossakin.

2. Ei. Irtisanomissuoja koskee 
palvelus suhde!a, ei työtehtävää. 
Työtehtävät voivat muu!ua kunta-
liitoksissa.

Kommentoi  

aihe!a  

kaks." tai  

Facebookissa

Tuija Pohjola
kaupunginvaltuute!u (SDP), Oulu

Lasse Männistö
kansanedustaja, kaupunginvaltuute!u 
(Kok.), Hesinki
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Joku tolkku 
Merja Kyllönen pelastaa 
työmatkalaiset älyteknologialla:

kansalaisten arkeen
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Liikenneministeri Merja Kyllönen haluaa lope!aa 
vastakkainase!elun kasvukeskusten ja muun Suomen 
tie- ja ratahankkeiden välillä. Ensin on muute!ava 
aja!elutapa korviemme välissä.
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Ei kadehdittavin ministerisalkku. Lii-
kenneministeri Merja Kyllönen 
(vas.) huhkii ministeriöväkensä 
kanssa puuttuvien eurojen parissa. 
Perusparannusta odottavia tie-

osuuksia on miljardin euron edestä, toisen mil-
jardin nielisivät rataosuudet. Vesiväyliin uppoaisi 
mennen tullen kymmeniä miljoonia euroja. Oma 
murheensa liittyy maakuntien lentoyhteyksiin, 
joita on pyritty pitämään yllä kuntienkin rahoilla. 

– Emme voi asettaa tie- ja rataverkkoa vastak-
kain. Reviiriajattelulla ajaudumme umpikujaan, 
Merja Kyllönen tiivistää.

Ministeri istuu helsinkiläisen valokuvastu-
dion kahvihuoneessa rauhallisen oloisena, vaikka 
ympärillä myrskyää. On se viikko, jolloin Liiken-
neviraston pääjohtaja Juhani Tervala on irtisa-
noutunut tehtävästään. Poliittinen kuhina käy 
kuumimmillaan ja media on ministerin perässä. 
Valiokuntakuuleminen on edessä. 

Myrsky ei ulotu kahvihuoneeseen. Kyllönen 
keskittyy hyvinvointi-Suomen keskeiseen infra-
struktuuriin. Siihen yhtälöön, jossa jaettavaa on 
aina vähemmän kuin tarvitsijoilla on tarpeita. 

Tie- ja raideverkosto ei ole maailman media-
seksikkäin aihe, mutta hyvinvointiyhteiskuntaa ei 
olisi olemassakaan ilman huollettua tieverkkoa, 
raiteita ja ylipäätään toimivaa joukkoliikennettä.

Mihin kaikkeen meillä on jatkossa varaa ja 
mitä miljardien eurojen liikenneinfran korjaus-
velka tarkoittaa kansalaisten arjen kannalta? 
Jätetäänkö tieosuuksia rapautumaan ja julki-
nen joukkoliikenne hoitamatta siellä, missä väki 
vähenee?

– Joukkoliikennettä ei ajeta alas syrjäalueilla. 
Tavoitteena on pikemminkin tunnistaa paremmin 
tällaisilla alueilla asuvien liikkumistarpeet, jotta 
osaamme kohdentaa rahat oikein, Kyllönen sanoo.

 
KANSALLINEN VOIMAINPONNISTUS
Korjausvelka kasvaa, ja pieniä ihmeitä liikenne- 
ja viestintäministeriön pitäisi saada aikaan ensi 
vuonna liikennepolitiikan puolella noin 1,9 mil-
jardin euron budjetillaan. Tästä vajaat 1,7 miljar-
dia käytetään liikenneverkkoon.

Merja Kyllönen painottaa, että onnistumme 
turvaamaan liikenneinfran vain laajan rintaman 
yhteistyöllä.

– Kyseessä ei ole ministeriön soolo suoritus, 
vaan yhteinen kansallinen voimainponnistus, 
johon tarvitsemme kunnat, maakunnat, elin-
keinoelämän, kaikki liikennealan yrittäjät, aka-
teemisen tutkimusmaailman ja niin edelleen. 
On pakko oppia pelaamaan entistä paremmin 
yhteen, jos aiomme pitää koko Suomen asiallis-
ten kulkuyhteyksien piirissä.
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Konsensus liikenteen ratkaisuista 
edellyttää suurta muutosta ajattelu-
tavoissamme. 

– Sen sijaan, että jokainen taho puo-
lustaa omaa reviiriään, meidän pitäisi 
ajatella liikkumista ja siihen liittyvää 
infraa kansalaisten näkökulmasta.

On siis tunnistettava kasvu-Suomen 
ja maaseutumaisen Suomen täysin eri-
laiset haasteet. 

– Joukkoliikenne on kehitetty jouk-
kojen kuljettamiseen. Ei ole mieltä 
puhua samanlaisesta joukkoliikenteestä 
maaseudulla, jossa ei ole enää jouk-
koja kuljetettavaksi. Tällaisilla alueilla 
meidän on kyettävä vastaamaan kansa-
laisten täsmätarpeisiin kutsuliikenteen 
avulla.

 
KOHTI YHTEISSUUNNITTELUA
Kuinka kansalaisten pääsy keskeis-
ten peruspalveluiden pariin turvataan? 
Pohja tietoa keskusteluun on tulossa pika-
puolin. Merja Kyllönen nimitti viime 

toukokuussa diplomi-insinööri Juhani 
Paajasen selvitysmieheksi.

Toimeksianto koskee julkisin varoin 
toteutettavien henkilökuljetusten, kuten 
koululaiskuljetusten, sosiaali- ja terveys-
toimen kuljetusten sekä KELAn korvaa-
mien kuljetusten, yhdistämistä.

– Yksi keskeinen kysymys on eri hal-
linnonaloja ylittävä tapa suunnitella ja 
hankkia kuljetuksia yhtenä kokonai-
suutena. Jokainen hallinnonala varjelee 
omaa tonttiaan, ja kansalainen jää usein 
risteävien intressien puristuksiin.

Selvitysmieheltä odotetaan vaihto-
ehtoja myös julkisin varoin toteutet-
tujen henkilökuljetusten rahoituksen 
uudistamiseksi. Paajasen tulee luovuttaa 
selvityksensä maaliskuun 2013 loppuun 
mennessä. Varmaa on, että kun esityk-
set tulevat julki, niitä luetaan eri minis-
teriöissä, kuntien virastoissa ja kenties 
puoluetoimistoissakin suurennuslasien 
kanssa. 

ÄLYTEKNOLOGIA AVUKSI
Merja Kyllönen on toiminut liikenne-
ministerinä pian puolitoista vuotta. Hil-
jattain hän perusti uuden liikennepoli-
tiikan klubin arvioimaan tulevaisuuden 
haasteita. Pöydän ääreen istuu 2–4 ker-
taa vuodessa parikymmenpäinen asian-
tuntijajoukko puimaan näkymiä muu-
tama vuosikymmen eteenpäin.

Ministeriössä on uusien tuulien aika: 
on saatava käyttöön viimeisin tutkimus-
tieto ja älyteknologia, matalan kynnyk-
sen hallinto ja alueilta kumpuava luo-
vuus. Ministerin puheesta kuuluu, että 
ministeriö ei ole bunkkeri, josta sanel-
laan kansalaisille liikenteeseen liittyvät 
ratkaisut.

– Jokainen kansalainen ja jokainen 
taho saa olla aloitteellinen liikenne-
järjestelmien kehittämiseksi. Tämä ei 
ole ainoastaan asiantuntijoiden juttu, 
sillä kansalaiset tuntevat arjessaan ne 
epäkohdat, jotka vaikeuttavat sujuvaa 
liikkumista.

Selvemmin sanottuna: kansalaisten 
arkeen on saatava viimein joku tolkku. 
Kyllösen mukaan liikenneministeriön 
tavoitteena on helppokäyttöinen ja yhte-
näinen palvelujärjestelmä, joka lisää 
joukkoliikenteen matkustajamääriä.

syntynyt 25.01.1977
kotipaikka: Suomussalmi
koulutus: bioanalyytikko 
(AMK) 
keskeinen työura: Työkoke-
musta kertynyt monipuolisesti 
myymäläapulaisen, kassa-
myyjän, museonvalvojan, 
bingoemännän, puutarha-
työntekijän, hoitoapulaisen, 
pesulatyöntekijän, laboratorio-
hoitajan ja teknisen avustajan 
tehtävistä. Viimeiset 6 vuotta 
politiikassa.
perhe: aviomies ja kolme  
saksanpaimenkoiraa
harrastukset: koirat, runot, 
elokuvat ja liikunta sekä  
erilaiset talkoohommat

Merja Kyllönen

Merja Kyllönen haluaa kasvavilla 
kaupunkiseuduilla julkisesta joukkoliikenteestä 
kilpailukykyisen vaihtoehdon yksityisautoilulle.
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” Olen törmännyt tapauksiin, 
joissa työmatkalainen on 
tarvinnut jopa seitsemän eri 
matkalippua.

Jotta matkustajamäärän kasvu olisi 
mahdollista, tarvitaan yksinkertaisia ja 
houkuttelevia ratkaisuja.

– Miten ihmeessä olemme pääty-
neet tilanteeseen, jossa työmatkoista jul-
kisissa liikennevälineissä on tehty näin 
hankalia? Olen törmännyt tapauksiin, 
joissa työmatkalainen on tarvinnut jopa 
seitsemän eri matkakorttia tai -lippua 
suoriutuakseen matkoistaan. 

Olemme onnistuneet pystyttämään 
päivittäin matkustavalle kansalaiselle 
järjestelmäviidakon, jonka hän joutuu 
selättämään päästäkseen perille halua-
maansa kohteeseen.

Kyllönen haluaa kääntää katseen 
kansalaisten matkaketjuihin yksittäisten 
matkaosuuksien sijaan. 

– On saatava yhteiskäyttöinen lippu- 
ja informaatiojärjestelmä. Matkustajalla 
on yksi ladattava älymatkakortti, joka 
kelpaa jokaisessa joukkoliikenneväli-
neessä kuntarajoihin katsomatta. 

Älykorttijärjestelmä auttaisi myös lii-
kennesuunnittelijoita pysymän hereillä 
matkustajamääristä eri reiteillä. 

– Arvaan kyllä: nyt joku lukee tämän 
niin, että ahaa, kansalaisia valvotaan. 
Yksityisyyden suoja kapenee. Siitä ei ole 
kysymys, vaan kysymys on eri reittien 

Palvelut 
pyörien päälle
LIIKENNEMINISTERI Merja Kyllönen tie-
dostaa, e!ä kuntauudistus on jakanut sekä 
kunta ken!ää e!ä kansalaisia viimeisen vuo-
den aikana. Kyllönen on seurannut uudistuk-
sen etenemistä aitopaikalta hallinnon ja alue-
kehi!ämisen ministerityöryhmän HALKEn 
jäsenenä. 

Ministeri ei ryhdy arvioimaan sitä, kuinka 
kollegat ovat tonteillaan onnistuneet. Kyllösen 
viesti on kuitenkin selkeä: uudistetaan kunta-
vetoisesti ja palvelulähtöisesti.

– Kansalaisten palveluiden pelastamises-
tahan tässä on kysymys. 

Merja Kyllönen tuntee Kainuun maakunta-
kokeilun onnistumiset ja epäkohdat. Hänestä 
olisi epärealistista ajatella, e!ä kuntauudis-
tus voisi edetä yhden ainoan mallin varassa. 
Vahvoja peruskuntia ei syntyisi kaikilla alu-
eilla pakkokeinoillakaan.

– Suomi kehäteiden ulkopuolella on kovin 
erinäköinen kuin se Suomi, joka näkyy minis-
teriöiden ikkunoista, Kyllönen hymyilee mel-
kein velmusti.

Ministeri toivoo, e!ä uudistuksesta saa-
daan muoka!ua vielä kuntavetoinen hanke, 
johon kunnat tahtovat sitoutua.

– Meidän on kye!ävä vakuu!amaan kun-
nat siitä, e!ä aito valta on nyt siellä.

Kyllönen haluaisi kuntauudistukseen paitsi 
parempaa ilmanalaa myös uskallusta aja-
tella kansalaislähtöisesti. Kuntarajat joustavat 
ja taipuvat kyllä, jos kaikilla on yhteinen tahto 
katsoa kansalaisten palveluihin.

– Meillä on hieno lähihistoria ja kaksi kan-
sallista menestystarinaa palveluiden turvaa-
misessa. Aikoinaan kauppa-autot olivat pelas-
tus haja-asutusalueella, kun henkilöautot 
olivat maaseudulla vielä harvassa. Ja si!en 
meillä on kirjastoauto, joka merkitsee monelle 
kansalaiselle rakkainta kuntapalvelua.

 Kyllönen toivoo, e!ä harvaan asutuilla 
alueilla palvelut uskalle!aisiin nostaa pyörien 
päälle vaikka useamman kunnan voimin. 

– Palvelubussissa voisi olla terveyden-
hoitajan palveluja, kuntien ja valtion lupa-
palveluja ja miksei sosiaalipalveluihin lii!y-
vää neuvontaa. Olen varma, e!ä kansalaiset 
o!aisivat uudet kansalliset kumipyöräpalvelut 
hyvillään vastaan.

matkustajamääristä, niiden tunnista-
misesta ja julkisen järjestelmän kyvystä 
vastata haasteisiin. 

Jos aiomme torjua ilmastonmuutok-
sen haittoja, meillä ei ole muuta mah-
dollisuutta kuin kehittää liikennettä 
vähäpäästöisemmäksi. 

– Kasvavilla kaupunkiseuduilla julki-
nen liikenne on saatava niin toimivaksi, 
että se on käyttäjälleen vähintään yhtä 
hyvä vaihtoehto kuin yksityisautoilu. 
Kasvuseutujen investointien lisäänty-
essä harvaan asutuilla alueilla pelätään 
viimeistenkin bussivuorojen katoavan. 
Olemme onnistuneet lähes motittamaan 
syrjäalueilla asuvat vanhukset. 

– Näiden asukkaiden pelastus on 
täsmä liikenteessä. Kyytitakuussa ja kut-
sujoukkoliikenteessä. Sen sijaan, että 
reiteillä huristaisivat harvakseltaan tyh-
jät linja-autot, kutsubussi noutaa mat-
kustajan kotioveltaan oikeaan aikaan. 

Merja Kyllönen tiedostaa, että 
liikenne ministerin uskotaan sokeutuvan 
syrjäalueen ongelmiin mustan Audin 
takapenkillä.

– En ehdi sokeutua. Asun Suomus-
salmen keskustasta 25 kilometriä Puo-
langan suuntaan. Olen ”tyttö soratien 
varresta”. 
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Millaisia sijoi!ajia kunnat ovat? Tästä tiedämme 
vuoden kulu!ua Vaasan yliopiston tutkimushankkeen 
ansiosta oleellisesti nykyistä enemmän.

!Menoleikkaukset ovat 
kestoaihe kunta-alan 
julkisessa keskuste-
lussa, mutta vähem-
män huomiota kiin-
nitetään tulopuolen 

kehittämiseen, taitavaan omistaja-
ohjaukseen tai sijoitusvarallisuuden 
hyvään hoitoon. 

Nyt sijoitusvarallisuus nousee perus-
teelliseen tarkasteluun. Vaasan yli-
opiston laskentatoimen ja rahoituksen 
yksikössä on käynnistynyt perustavan-
laatuinen pilottitutkimus, josta vastaavat 
professori, KTT Timo Rothovius ja pro-
fessori, KTT Jussi Nikkinen. 

Tutkimushankkeen tarkoituksena 
on selvittää, kuinka paljon suomalais-
kunnilla on sijoitusvarallisuutta, mistä 
kaikesta se kostuu ja kuinka sitä hallin-
noidaan. 

Professori Timo Rothovius sanoo 
tutkimusaiheen nousseen kuntakentän 

nykyisestä tilanteesta ja julkisesta kes-
kustelusta, jota kunnista käydään.

– Kuntauudistus on ollut näky-
västi koko vuoden ajan julkisuudessa 
ja samanaikaisesti on keskusteltu kun-
tien huolestuttavasta velkaantumisesta. 
Sen sijaan siitä ei ole puhuttu lainkaan, 
kuinka paljon kunnilla on varallisuutta. 

KYSELY KAIKKIIN KUNTIIN
Timo Rothoviuksen mukaan tutkimus-
hankkeen lähtökohtana on tuoda konk-
reettista apua kunnille sijoitustoimin-
nassa onnistumiseksi.

– Pyrimme vastaamaan perustavan-
laatuisiin kysymyksin. Kannattaako kun-
tien ylipäätään sijoittaa, mihin kannattaa 
sijoittaa ja onko joissakin kunnissa syn-
tynyt sellaisia käytäntöjä, joita voisi suo-
sittaa kaikille muillekin, professori luet-
telee tutkimushankkeen lähtökohtia.

Tutkijaryhmä lähestyy kyselyllään 
vuoden 2013 aikana kuntien talous- tai 

tutkimuksen kohteena
VARALLISUUS 
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rahoitusjohtajia. Tutkimuskohteena on kaikki kunnat. 
Rothovius ennakoi, että joihinkin kuntiin katse koh-
dennetaan erikseen vielä tarkemmin.

– Kun sijoitustoiminnan nykytilanne on kartoi-
tettu, pääsemme arvioimaan niitä tekijöitä, joita kun-
tien tulisi ottaa huomioon sijoitustoimintansa organi-
soinnissa ja sijoituspäätösten tekemisessä. 

Yksi linjakysymys on, kannattaako varoja hoitaa 
itse vai onko järkevämpää käyttää varainhoitajien pal-
veluja. 

– Jos hoidetaan itse, millaisia resursseja silloin vaa-
ditaan, ja kuinka järjestetään riittävä seuranta? Jos taas 
käytetään varainhoitajia, tehdäänkö konsultatiivinen 
vai täyden valtakirjan varainhoitosopimus?

Rothoviuksen ja Nikkisen johtama hanke perkaa 
myös varainhoitajien valintaan ja toimintaan liittyviä 
kysymyksiä. Koostettua tutkimustietoa kuntasektorin 
tilanteesta ei nykyään ole.

Kun kunnat toimivat julkisin verovaroin, vääjää-
mättä tarkastelu kääntyy kuntien sijoitustoimintaan 
liittyviin riskeihin.

– Oikeutettu kysymys on, voiko kunta edes ottaa 
samanlaisia riskiä kuin muut sijoittajat, ja jos voi, niin 
kannattaako kunnan ottaa riskejä? 

 
PIENET JA KESKISUURET  
KUNNAT ARVOITUS
Timo Rothovius kertoo tutkijaryhmän pureutuvan 
myös kuntien sijoitustoiminnan mielekkyyteen tilan-
teessa, jossa kunnat velkaantuvat tuntuvasti.

– Vaikka kunnat ovat pääsääntöisesti velkaisia, 
monella kunnalla on myös paljon sijoitusomaisuutta.

Rothovius muistuttaa 1990- ja 2000-luvuilla kun-
tien ”lihoiksi laittamista” energiayhtiöistä.

– Myynneistä syntyi moniin kuntiin varallisuutta, 
jota pitäisi hallinnoida taitavasti. Mutta ei riitä, että 

Hankkeen toteu!avat Vaasan yliopiston  
professorit Timo Rothovius ja Jussi 
 Nikkinen. 
Molemmat ovat kansainvälisen tason  
tutkijoita. 
Kohteena ovat kaikki kunnat. 
Tutkimuksen on tarkoitus valmistua  
vuoden 2013 aikana. 
Tulokset on tarkoitus julkaista  
sijoi!amista käsi!elevänä käsikirjana. 
Tutkimushanke!a rahoi!aa KAKS. 

Kuntien sijoitus varallisuus 
-tutkimushanke
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sijoituksilta vaaditaan hyvää tuottoa. 
Sen lisäksi pitää kyetä arvioimaan riskit.

Tiedämme, että Espoon, Tampe-
reen ja Oulun kaltaisilla toimijoilla sijoi-
tussalkut liikkuvat sadasta miljoonasta 
eurosta yli 500 miljoonaan euroon. 
Kuntaliiton mukaan rahoitusarvopape-
reissa kunnilla oli vuoden 2011 lopulla 
kiinni kaikkiaan yli 2,2 miljardia euroa.

– Suurimpien kaupunkien sijoitus-
varallisuudesta ja sen hoitamisesta on 
jonkin verran tietoa, mutta pienistä ja 
keskisuurista kunnista tutkimus tietoa 
ei juuri ole saatavilla. Miten paljon 
niillä ylipäänsä on sijoitusvarallisuutta, 
ja kuinka hyvin sen hallinta on käytän-
nössä järjestetty? Tätäkin selvitämme, 
Rothovius sanoo.

Rothovius toteaa, että riippumatta 
siitä, miten sijoitusomaisuuden hoito 
on järjestetty, kunnat tarvitsevat tietoa 
sijoittamisesta ja riskienhallinnasta.

Kuntatalouden ennakoidaan kiristy-
vän edelleen, mitä lähemmäs 2020-lukua 
päädymme. Taloudellista liikkuma varaa 
kunnat voivat jatkossa parantaa nimen-
omaan taitavalla sijoitus toiminnallaan.

Tutkimustuloksia hankkeesta saa-
daan mahdollisesti jo vuoden 2013 
lopulla. 

Sijoitussalkuista voi löytyä kuntien talo-
uteen pientä liikkumavaraa, mu!a 
entäpä maksutuloista?

Tutkija, DI Ossi Heino valmistelee Tam-
pereen teknillisessä yliopistossa väitös-

tutkimustaan vesihuollon ikääntyvästä in#asta. 
Tutkimusaihe on kuntakentän kannalta jatkossa 
yksi kuumimmista, vaikka kuntien valtuustoissa 
sitä ei vielä ole havai!u.  

Vesihuollon korjausvelka kumuloituu kaiken aikaa, mu!a koska 
ongelma sijaitsee konkree!isesti maan alla silmiemme ulo!uma!o-
missa, se ei näy ja siksi koetaan, e!ä sitä ei tavallaan ole olemassa.

– Huomio ei käänny vesihuoltoverkon kuntoon ennen kuin on 
aivan pakko, Ossi Heino arvioi.

Olemme kuitenkin lähestymässä pakkotilanne!a.
– Kunnille on tulossa 1970-luvulla rakenne!uja vesihuolto-

verkostoja iso määrä saneera!avaksi nyt ensimmäistä kertaa. Mi!a-
vat hankkeet saa!avat ajoi!ua saman vuosikymmenen sisälle. Tähän 
asti niihin ei ole kiinnite!y huomiota, eikä investointeihin ole siksi 
varaudu!u rii!ävästi.

Heino sanoo, e!ä korjausvelan ja kunnille koituvan laskun suu-
ruu!a ei oikeasti tiedä kukaan. Puhumme todennäköisesti kuitenkin 
sadoista miljoonista euroista, ellei peräti miljardista.

Väitöstutkimuksessaan Heino syventyy myös veden hintapolitiik-
kaan. Paljonko puhdas vesi tai jätevesi saa maksaa käy!äjälleen? 
Heino valmistelee tavallisille kansalaisille kyselyä veden hinnasta. 
Kysely tapahtuu kasvotusten, yllä!äen. Ilman, e!ä haastateltava voi 
siihen varautua.

– Näin siksi, e!ä saisin haastateltavat arvioimaan heidän mieles-
tään käypää veden hintaa ilman ennakkotietoja ja -käsityksiä. Oletan, 
e!ä harva ylipäätään tietää, mitä vesikuutio maksaa.

Ossi Heino paljastaa, e!ä keskimäärin vesikuutio maksaa kolme 
euroa: puhdas vesi euron ja jätevesi kaksi.

– Jos aja!elemme kansalaisten päivi!äistä kulutusta, hin-
taa kulutetulle vedelle saa!aa kertyä lopulta saman verran kuin 
puolelle toista savukkeelle tai karkkiaskille. Se ei ole paljon, eihän? 
Ilman puhdasta ve!ä emme kuitenkaan elä.

Heinon mielestä kuntien vesilaitosten olisi syytä alkaa ennakoida 
edessä olevaa korjausurakkaa. Vesiverkoston saneeraukseen voisi 
varautua ase!amalla hinnan sellaiseksi, e!ä in#astruktuurin ylläpito 
on kestävällä tasolla.

Heino ei näe, e!ä kunnat voisivat laajemmin paikata käy!ötalout-
taan vesihuollon maksuja koro!amalla.

– Vesihuoltolaki tulee tässä lopulta vastaan. Vesilaitokset voivat 
tulou!aa tuo!oja omistajakunnilleen vain kohtuudella. Mu!a vesi-
huollon omiin saneeraushankkeisiin veden osuvammalla hinnoi!e-
lulla voisi saada liikkumavaraa. 

KAKS rahoi!aa tutkimusta.

Paljonko vesi 
saisi maksaa?

Siitä ei ole puhu!u 
lainkaan, kuinka 
paljon kunnilla on 
varallisuu!a.

TIMO ROTHOVIUS

”
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Kuntaliitos

PUUMERKKI 
kirjailija
Rosa Liksom

Siellä joku kuivasuinen akka 
ilmotti koko kansale, että nyh 
poistuu maailmankartalta 
Raattaman kunta.

T ämä syöksykierre kohti pohja-
tonta kaivoa alko viikko si!e ko mie 
istuin yksin kan!orin kläninki päälä 
sakastissa parsimassa ehtoolisli-
naa ja kuuntelin samala alueuuti-

sia niinko mie aina tehen. Siellä joku kuivasuinen 
akka ilmo!i koko kansale, e!ä nyh poistuu maa-
ilmankartalta Raa!aman kunta. Mie e!ä herran-
pieksut mitä hulluja tuo akka puhhuu ja väänsin 
ratoita isomalle. Sielä si!e kruunun korkea-arvo-
nen vouti seli!i, e!ä näin on, e!ä raha ratkasee ja 
suut suphuun. Meän oma Raa!amaan kunta, joka 
on meile kaikile niin kauhean rakas! Ja mikä kai-
kista pahhinta: Raa!amaan kunta liite!äis osaksi 
Juustovaaran kuntaa, jota met kaikki Raa!amalai-
set olema polvesta toisseen vihahneet ja tulema 
aina vihhaahmaan. Nehän on niin i!eänsä täynä 
olevaa, töörevää sakkia e!ei net ole koskhaan 
meän kunnan asukhaile etes päivää nyökähneet. 
Pyhi olkhoon!

Mie suivaanuin ja lähin painahmaan kunnan-
talole. Löysin kunnanjohtajan omasta huohneesta 
itkemästä. Soli mene!änny kaiken toivonsa ja 
sano mulle ripustavansa i!ensä narukeihnuun 
ennen iltaa. E!ä tätä häpeää hän ei jaksa kantaa. 
Mie e!ä ylös sii!ä, e!ä jos met emmä ala puolus-
tahmaan ommaa kuntaa  niin kukas sen tekkee. 
E!ä periksi emmä anna sen!iäkhään. Jo kunnan-
johtaja virkosi ja sai taistelunkipunan syämen alle. 
Met lähimä yhessä etheenpäin ja meimä polii-
siasemalle tervehtihmään konstaapelia. Kons-
taapeli pelasi pasianssia ja ka!o toisela silmälä 
 viikinkilo!oa. Sei ollu koko asiasta kuulukhaan, 
mu!a meän ei kauvoa tarvinu akitoia sitä, ko soli 
meän matkassa. Kunnanjohtaja kilju, e!ä Raa!a-
maan kuntaa mei anneta poies eikä meistä ikinä 

tule Juustovaaralaisia, jokka kolmekymmentä-
luvula, silloin ko oli kuuma talvi ja kaikila kauhea 
nälkä, veit meän nokan eestä ruo!alaisten lähet-
tämät läskilaatikot.

Siinä kuljailessa met päätimä yhteistuumin, 
e!ä nousema Kemissä junhaan ja ajama Hel-
sinkhiin pääkallopaikale resitentinlinhaan niinko 
olema to!uhneet Kekkosen aikana tekehmään. 
Huusima ovela, e!ä päästäkää sisäle, meilä on 
kauhan tärkeätä asiaa. Resitentin turvamies käski 
meän painua pois tai hän soi!aa erikoisjoukot 
paikale hakkaahmaan meät puoilikuohleiksi. Men-
kää huutahmaan pryssehliin, sielä se nykyhään 
kaikki asiat päätethään, e!ei resiten!i päätä etes 
sii!ä minkä merkkistä kahvia tarjothaan linnan-
kutsuila. 

Konstaapeli tuumasi väsähtähneenä, e!ä 
onhan Juustovaaralaiset vuona viiskymmentä-
kaheksan antahneet Ler!olan Viken ja Juusto-
vaaralaisten välisessä rajariiassa piirun ver-
ran periksi. Tosi soli ja minuaki alko niin makeasti 
ramasehmaa. Lähemä kotia, mie sanoin ja panin 
nokan rautatieasemaa kohti. Pojat tulit pää nul-
juksissa, mu!a oikein raukeina ja kaiken antah-
neina perässä.
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TEKSTI: Eeva-Liisa Hynynen KUVAT: Merja Ojala

Bussi seisahtuu Nesteen huoltoasemalle. Ulos marssii 
nelikymmenpäinen opiskelijajoukko. On käynnissä invaasio 
Jämsän pikkukaupunkiin. Nyt tutkijat kysyvät ja kansa vastaa.

tutkimuslaboratorioksi

Oletko kotikuntasi vapaa-aikapalveluiden käyt-
täjä? Toimivatko palvelut – ja jos eivät, mitä 
toivoisit? Jyväskylän yliopiston kulttuuri-
politiikan ja liikuntayhteiskuntatieteiden 
tutkija ryhmä jalkautui opiskelijoiden kera 

lokakuun lopulla Jämsään kysyäkseen, mikä merkitys kau-
pungin vapaa-aikapalveluilla on asukkaille.

 Valtakunnan päättäjät toistavat ennaltaehkäisevien 
kunta palveluiden merkitystä puhuessaan terveyden huollon 
suurremontista ja kuntauudistuksesta. Silti vapaa-aika-
palvelut ovat vuodesta toiseen taloudellisesti lapsipuolen ase-
massa eduskunnassa sekä kunnissa.

Mitä palveluistaan ajattelevat siis asukkaat itse? Tätä 
päättivät tutkia Jyväskylän yliopiston kulttuuripolitiikan 
professori Anita Kangas ja liikuntasosiologian professori 
Hannu Itkonen tutkijaryhmänsä kanssa. Kulttuuripolitiikan  
puolelta tutkijana toimii Sakarias Sokka, joka väittelee alan 
tohtoriksi marraskuun lopulla. Liikuntatieteen puolelta 
projekti tutkijana toimii Mika Kontio.

Kangas, Itkonen, Sokka ja Kontio luotsasivat lokakuun 
23. päivä opiskelijat Jämsän kauppakeskuksiin, asuin alueille, 
kahviloihin, huoltoasemille, ravintoloihin, kirjastoihin 
sekä uimahalliin haastattelemaan asukkaita vapaa-aika-
palveluista. 

 EI GALLUP, VAAN TUTKIMUS
Kysymys ei ollut keveästä mielipidetiedustelusta tai gal-
lupista vaan perusteellisesta haastattelusta ja kysymyspatte-
ristosta, joka patistaa vastaajan arvioimaan omaa rooliaan 
vapaa-aikapalveluiden käyttäjänä.

 – Samalla kun tutkimme kaupungin asukkaiden pääsyä 
kulttuuri- ja liikuntapalveluiden pariin, pyrimme luomaan 
uusia tapoja palveluiden arviointiin sekä vaikuttamiseen nii-
den kehittämiseksi, professori Anita Kangas selvittää. 

Kangas kertoo, että tämän tyyppisissä haastattelututki-
muksissa on tavanomaista, että vastaaja ei aina ensin edes 
tiedosta sitä, missä määrin hän käyttää kunnallisia vapaa-
aikapalveluja. 

– Jotkut haastatelluista sanoivat ensin, etteivät harrasta 
kulttuuria. Keskustelun edetessä he huomasivat harrasta-
vansa monenlaista. Esimerkiksi kirjastoa ja kansalaisopiston 
ryhmiä ei mielletä aina vapaa-aika- ja kulttuuripalveluiksi. 
Niiden ajatellaan olevan vain osa omaa arkea, professori 
naurahtaa.

KYSYNTÄÄ KANSALAISTEN TIEDOLLE
Tutkimushanke arvioitiin Jyväskylän yliopistolla tarpeel-
liseksi, koska vapaa-aikapalveluista ei ole juurikaan ajan-
tasaista haastattelututkimustietoa.

JÄMSÄ MUUNTUI
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Vaihtelua normipäivään. 
Opiskelijat jalkautuivat 

kohtaamaan kuntalaisia.

Kansalaisten 
omakohtaisista 
kokemuksista ja 
näkemyksistä 
emme tiedä.

ANITA KANGAS

”
– Meillä on tilastotutkimuksia, EU-raportteja, konsultti-

selvityksiä ja erilaisia gallupeja, joista löytyy numerotietoa 
vapaa-aikapalveluista. Tiedämme kävijämääristä ja euroista. 
On ylhäältä alas tapahtuvaa osallistamista, mutta kansalaisten 
omakohtaisista kokemuksista ja näkemyksistä emme tiedä. 
Halusimme siis kuulla suoraan kuntalaisia, Kangas jatkaa.

Opiskelijat jalkautuivat valittuihin haastattelupaikkoihin, 
mutta professori ei istunut itsekään toimettomana. Hän suun-
taisi Kaipolan asuinalueelle, soitti kerrostalohuoneistojen ovi-
kelloja ja sai useimmiten kutsun sisään.

Anita Kangas haastatteli kaikkiaan kahdeksan kaupunki-
laista. Yksi haastattelu vaatii aikaa puolesta tunnista tuntiin.

– Kaupunkilaiset halusivat puhua harrastuksistaan ja osal-
listumisestaan vapaa-aikapalveluihin. Ja heillä oli myös sano-
mista.

Kun keskustelu kääntyi palveluiden laatuun, tulokulma 
oli monille uusi. Asukkailla ei ole välineitä arviointiin. Erilai-
sissa palautelomakkeissa on sisällä ajatus, että palvelu annetaan 
ylhäältä ja otetaan vastaan sellaisenaan. 

– Yksi kysymys, eli mistä Jämsän kulttuuri- ja liikunta-
tapahtumasta tai -toiminnasta he voivat olla ylpeitä, liikautti jo 
toiseen suuntaan. Me pyrimme kyselymme kautta herättämään 
keskustelua palveluiden kehittämisestä.

 
YLI SADAN KAUPUNKILAISEN KOKEMUS
Anita Kangas arvioi, että kuntapalveluihin kohdentuneet sääs-
töt ovat opettaneet jämsäläisillekin, että kaupunkilaisten asia ei 
ole ”kehitellä ja toivoa jotakin uutta”.

Poikkeuksiakin tosin löytyi.
– Tapasimme muutamia kaupunkilaisia, jotka olivat teh-

neet jopa kuntalaisaloitteita.
Tutkijaryhmällä on invaasion jäljiltä yli sata haastatte-

lua. Tutkimusta täydennetään tilastoaineistoilla sekä sosiaali-
sen median kautta tehdyillä kyselyillä. Ensimmäisiä tutkimus-
tuloksia on odotettavissa kesän 2013 korvilla.

– Toivomme, että kuntien sivistys- ja vapaa-aikatoimen 
ammattilaiset ja lautakuntien päättäjät saisivat tutkimukses-
tamme sytykkeitä. Yksi haaste liittyy kuntauudistukseen. Jos 
kunnat yhdistyvät, vapaa-aikapalveluista vastaavilla tulisi olla 
näky, mihin suuntaan palveluja kehitetään. Kuntien yhdisty-
misen seuraukset puhuttivat yhä jämsäläisiä, Kangas sanoo. 

Kahdeksantoista 
oivallusta palveluista
Liikuntayhteiskuntatieteiden kolmannen vuoden 
opiskelija Jonne Silonsaari kohtasi jämsäläisiä 
K-Citymarketissa. Silonsaari opiskelijatovereineen 
haasta!eli kaikkiaan 18 jämsäläistä. 

– Haasta!elujen kulku oli usein sellainen, e!ä 
ensin arkailtiin, sano!iin, e!ä ”enhän minä oikein 
harrasta”, mu!a keskustelun edetessä kaikilla oli 
tuntuma kaupungin vapaa-aikapalveluihin. Jokai-
nen mie!i aidosti kokemuksiaan palveluista ja 
oivalsi jotakin, joka on lue!avissa kyselykaavak-
keista.

 Silonsaaren kohtaamat jämsäläiset olivat 
enimmäkseen tyytyväisiä palveluihinsa. Jääkiekko-
juniorit kii!ivät harjoi!elujäähalleja. Lenkkipolut 
tuntuivat olevan kunnossa. Kirjasto oli useimmille 
rakas palvelu.

Jalkautuminen tutkimushankkeen yhteydessä 
pikkukaupunkiin oli Silonsaaren mielestä erin-
omainen manööveri. Yliopistolla keskustelu pyörii 
usein omissa sfääreissään. 

– Nyt asukkaiden arki astui kehiin ihan kouriin-
tuntuvalla tavalla.

Silonsaari voisi valmistu!uaan työskennellä 
esimerkiksi liikuntatoimen johtajana kuntasekto-
rilla.

– Se ei ole mitenkään mahdoton ajatus. Kansa-
laisten elämänhallintaa vahvistetaan juuri näiden 
palveluiden kau!a.
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Kunta-asiaa 
ee!eriin
Kuntauutisointi on monen toimi!ajan 
arkipäivää, niin myös Yle Savon toimi!aja 
Juhani Forsmanin. Hän seuraa kunta-asioita 
lähes päivi!äin.

TEKSTI: Anna-Mari Tyyrilä KUVAT: Pen!i Potkonen

"K okemukseni mukaan kuntien päättäjät ja 
virka miehet suostuvat hyvin haastatteluihin 
ja kertovat asioista melko avoimesti. Tosin 
täytyy todeta, että lisäkommentteja kunnan 
kannalta ikävistä asioista ei heru; asioita on 
avattava tietyillä lisäkysymyksillä, toimittaja 
Juhani Forsman sanoo.

Radiotoimittaja ei ole yksin kunta-
aiheidensa kanssa. Niistä keskustellaan toimituspalavereissa 
yhdessä kollegoiden, päällikön, uutispäällikön tai tuottajan 
vetämänä. Mutta kun lähetys alkaa, toimittaja jää yksin jut-
tunsa ja vieraidensa kanssa.

– Oma haasteensa on suorissa päivän uutispommiin rea-
goivissa aiheissa. Näissä tapauksissa tarvitaan tosiaan yhteistä 
pohdintaa nopealla aikataululla, ja kysymyksien on avattava 
olennainen muutamassa minuutissa.

Aiheita on myös pohdittavana taustalla. Kun juttu alkaa 
olla valmis, sen voi toteuttaa.

Forsman muistaa elävästi päivän tammikuulta, jolloin vir-
kamiestyöryhmän kuntakartat tulivat julkisuuteen.

– Silloin oli toimituksessa säpinää, kun kuntien vaikuttajilta 
kysyttiin samalle päivälle kommentteja. Tällainen tilanne saat-
taa tulla kesken lähetyksenkin, ja näissä tapauksissa tuottaja 
tai uutispäällikkö ohjeistavat juontajaa. Vaikka näissä nopeissa 
tilanteissa on oma jännityksensä, niin se on myös juuri kieh-
tovalla tavalla sitä radiomaista toimintaa. Kunta jutuissa niin 
sanottu isompi vaihde on päällä esimerkiksi suuren  tehtaan 
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Toimi!ajat 
kuntaopissa
KAKS järjesti toimi!ajille mah-
dollisuuden osallistua kunta-
koulutukseen, ja kutsu ote!iin 
hyvin vastaan. Elo–syyskuussa 
järjeste!yihin kahdeksaan tilaisuu-
teen osallistui 159 toimi!ajaa kai-
kista maakunnista.

Koulutuksen aihepiirit käsi!e-
livät muun muassa kuntien teh-
täviä, talou!a, kuntauutisten 
tekemistä ja kuntarakenneuudis-
tusta. Koulu!ajina toimivat val-
takunnan ykkösosaajat, kuten 
emeritus professori Pen!i Meklin 
ja yliopistonlehtori Lo!a-Maria 
Sinervo Tampereen yliopistosta.

Kommentoi  
aihe!a  

kaks." taiFacebookissa
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Julkisuuslaki ei ole 
kaikilla kirkkaana 
mielessä, sen 
mukaanhan asioista 
pitää kertoa jo ennen 
päätöksentekoa,

KATJA KUOKKANEN

työllistämiseen liittyvässä asiassa tai kuntaliitos-
suunnitelmissa. Kiireen tuntua lisää se, jos pitää 
nopeasti päästä johonkin asiaan jyvälle jonkin toi-
sen jutun ohessa. Nämä tilanteet kuuluvat sähköi-
seen mediaan.

TOIVE: POLIITIKOILTA AKTIIVISUUTTA
Katja Kuokkanen kahlaa läpi Vantaan kaupungin 
esityslistoja, istuu valtuuston kokouksissa ja puhuu 
poliitikkojen kanssa joko puhelimessa tai kasvotus-
ten. Hän on Helsingin Sanomien kaupunkitoimit-
taja, joka on keskittynyt Vantaan kunnallisasioiden 
seuraamiseen.

– Luottamushenkilöt saisivat olla nykyistä aktii-
visemmin yhteydessä. Olisi hyvä tietää etukäteen 
käsittelyyn tulevista uusista asioista ja poliittisista 
erimielisyyksistä, jotta niistä pystyisi kertomaan 
lukijoille ennen lopullisia päätöksiä, Kuokkanen 
sanoo.

Esityslistoista saa perustietoja, mutta paljon on 
kaivettava myös virkamiesten kautta. Aina se ei ole 
helppoa.

– Virkamiesten kanssa on ollut hankaluuksia. 
Julkisuuslaki ei ole kaikilla kirkkaana mielessä, 
sen mukaanhan asioista pitää kertoa jo ennen 
päätöksen tekoa, Kuokkanen muistuttaa.

Joskus asioita viedään listoille salaisina, vaikka 
laillisia perusteita ei ole. Kuokkanen on myös huo-
mannut, että pöytäkirjat ovat muuttuneet epämää-
räisemmin tiukemmiksi.

Kuntatalouden purkaminen lukijoille ymmär-
rettävään muotoon ei ole helpoimpia tehtäviä. Esi-
merkiksi Vantaan tämän syksyn talousarvion pur-
kamiseen meni Kuokkaselta monta päivää.

Vakavien kunta-asioiden lomassa välillä 
onneksi hymyilyttääkin. Kuokkanen muistaa pit-
kään uutisointinsa superharvinaisen kuoriaisen 
kohtalosta Vantaalla.

– Puisto-osasto kaatoi halavasepikän pesäpuita, 
ja ilmeisesti ehti hakettaa osan puista ja samalla 
kuoriaiset.

K untavaiku!ajista 57 prosen!ia kokee, e!ä pai-
kallisissa medioissa kunta-asioita käsitellään 
totuudenmukaisemmin kuin maakunnallisissa 
medioissa. Silti yhdelläkään medialla ei ole 
varaa hurrata.

Puolet vastaajista katsoo paikallisten medioiden käsit-
televän kunnan asioita asiantuntevasti. Maakunnallisten 
medioiden kohdalla vain kolmasosa lipu!aa asiantunti-
juuden puolesta. Vähintään kolmasosa vastaajista kokee, 
e!ä kuntauutisoinneissa haetaan lähinnä epäkohtia. Maa-
kunnallisten medioiden katsotaan kaivavan negatiivisia 
uutisia paikallisia useammin.

Olipa kyse pienemmistä tai suuremmista tiedotusväli-
neistä, kuntapää!äjien mielestä kuntien asioista kerrotaan 
liian vähän. Maakunnallisissa välineissä vielä vähemmän 
kuin paikallisissa. Paikallismedioiden ei katsota toimivan 
valtaapitävien äänitorvina. Sen sijaan joka kymmenes vas-
taajista kokee, e!ä maakunnallinen media toimii pääasi-
assa juuri niin.

Samansuuntaiset olivat vastaukset, kun kysy!iin, vai-
kenevatko tiedotusvälineet kuntien asioista. Joka kymme-
nes vastaaja kokee, e!ä maakuntatasolla vaietaan, mu!a 
paikallistasolla ei. Luo!amushenkilöt ovat useammin tätä 
mieltä.

Kaiken kaikkiaan viranhaltijat suhtautuvat tiedotusväli-
neisiin luo!amushenkilöitä hieman myönteisemmin.

KAKS toteu!i kyselyn sähköisesti maakunni!ain viime 
keväänä. Vastaajina oli kunnanjohtajia sekä valtuuston ja 
hallituksen puheenjohtajia; kaikkia lähes saman verran. 
Kyselyyn vastasi yhteensä 347 kuntavaiku!ajaa. Kyselyn 
vastausprosen!i oli 37.

Paikallismedioille plussaa
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VASTAUKSIA HIIHTOLADULTA
Mirkku Halosen työtä on kertoa pai-
kallisten ihmisten arjesta ja uutisoida 
yhteisten asioiden hoidosta. Hän on pai-
kallislehti Järviseudun Sanomien toimit-
taja Lappajärvellä.

– Keskeistä on uutisoida kunnan-
hallituksen, -valtuuston ja lautakuntien 
päätökset. Istun valtuuston kokouksissa 
yleisön korvana ja selvitän asioiden taus-
toja ja seurauksia.

Kuntapuolella tulee välillä vastaan 
isojakin asioita. Haasteellista on ker-
toa niistä totuudenmukaisesti, tasapuo-
lisesti ja niin, että kansalaiset saavat tie-
tää, mitä oikeasti on tekeillä.

– Työkavereiden kanssa on mahdol-
lista pähkäillä asioita, mutta lopulta kir-
joitat juttusi yksin. Jos joskus pääsisin 
maakuntalehteen kokeneen kunnallis-
toimittajan oppipojaksi kuukaudeksi, 

olisin varmasti viisaampi, Halonen 
hymähtää.

Toimittaja kokee saavansa tietoja hel-
posti ainakin virkamiehiltä. Onpa kun-
nan hallintojohtaja herättänyt Halosen 
puhelullaan aamukahdeksalta ja sano-
nut, että nyt niitä edellisillan kokous-
tietoja olisi.

Yksi veteraanipoliitikko puolestaan 
vastaili auliisti toimittajan kysymyksiin 
kesken hiihtolenkin. Aihe oli kuuma: 
entäs jos kuntaliitoksissa Lappajärvi 
jaettaisiin kahtia. Suomen Kuvalehti oli 
juuri julkaissut suunnitelmat uudesta 
kuntajaosta.

Kuntatalouden uutisoimisen Halo-
nen kokee vaikeaksi. Lukujen avaami-
seen tarvitsee apuja, jotta sekä toimittaja 
itse että lehteä lukeva mummo ymmär-
tävät mistä on kyse.

PURESKELTUA ASENNEMASSAA
Entä kuinka viranhaltija kokee tiedotus-
välineiden kuntauutisoinnit? Porin kau-
punginjohtaja Aino-Maija Luukkonen 
näkee, että media pyrkii vaikuttamaan 
ohi demokraattisten päätöksenteko-
elinten ja pureksimaan tiedon valmiiksi 
asennemassaksi.

– Esimerkiksi meillä Porissa on val-
misteltu korkeakoulujen sijoittumista 

tulevaisuudessa. Vaihtoehtoja on kaksi, 
mutta media on uutisoinut toista niistä 
paremmin. Koettaako se ohjata sen 
vaihtoehdon valitsemiseen?

Luukkosen mielestä tämän päivän 
ihmiset ovat valistuneita ja kykeneviä 
kriittiseen ajatteluun. Kaikkea tietoa ei 
pitäisi tarjoilla valmiina.

– Tilattavissa lehdissäkin on samaa 
ilmiötä kuin iltapäivälehdissä, uutisointi 
tapahtuu negaatioiden kautta. Sen sijaan 
koen viidennen valtiomahdin eli sosiaa-
lisen median hyvänä, lukuun ottamatta 
näkymätöntä rottasotaa eli moderoimat-
tomia keskustelupalstoja, joilla voi esiin-
tyä nimettömänä.

Kun ikäviä asioita nousee esiin, 
viranhaltijathan esittelijöinä ensimmäi-
sinä kysymyksiin vastaavat.

– Esitys palveluiden lopettamisesta 
totta kai personoituu viranhaltijaan. Se 
on vain hyväksyttävä, Luukkonen sanoo.

Toimittajat ajattelevat, että eivät saa 
kunnista riittävästi tietoja ulos. Luukko-
nen tunnistaa ilmiön.

– Vuorovaikutuksen mekanismeja 
voi aina lisätä. Joillakin viranhaltijoilla 
on netissä blogeja, ja sosiaalista mediaa 
voisi kyllä hyödyntää enemmän.

Toimittajat myös valittelevat kunta-
talouden vaikeutta.

– Toimittajia pitäisi kouluttaa. Ket-
juuntuneet lehdet voisivat järjestää kou-
lutusta yhteistyössä. Suosittelen opin 
hakemista lämpimästi, sillä talouden 
kriittinen arviointi on aina tarpeen.

Luukkonen kuvaa omaa suhdettaan 
mediaan kliinisen etäiseksi.

– Olen sanonut, että toimittajan 
ystävä voi olla vasta kun hän on eläk-
keellä. Ei ennen sitä. 

Juhani Forsman elää 
päivi!äin suoran lähetyksen 
haasteet: uusintao!oja ei ole.

Mirkku Halonen
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Suuruuden ekonomiaa – utopiaa sekin
Kuntaliitoksissa vahvan talouden kuntia syntyy realistisesti vain suurten kaupunkien 
ympärille. Liitoksia oleellisempaa on ratkaista, kuinka järjestetään talouteen eniten 
vaiku!avat sosiaali- ja terveyspalvelut.
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Pellervon taloustutkimus (PTT) ennakoi lokakuussa julkistamassaan 
tutkimuksessa kuntien taloustulevaisuutta vuonna 2030. Se perusti 
analyysinsä Tilastokeskuksen vuoden 2012 väestöennusteeseen 
ja kuntien toimintamenojen ja veropohjan muutokseen. Talous-
tutkimus otti vertailujensa vaihtoehdoiksi kolme kunta mallia: 
nykyisen, karttaharjoitusten pohjalta laaditun (noin 70 kuntaa) ja 
maakuntajaon eli 18 kuntaa.

– Jos liitoksia tehdään, maantieteelle ei voi mitään. Liitokset on tehtävä naapurien 
kanssa joka tapauksessa. Isojen kuntien vieressä sijaitsevien pienten kuntien heikke-
nevää taloutta voidaan tasata, jos suurempi ottaa taakkaa kantaakseen, PTT:n ekono-
misti Janne Huovari sanoo.

Koko maata ajatellen yhtälö ei ole näin yksinkertainen. Pohjoisessa ja idässä ei 
juuri ole sellaisia isoja kuntia, jotka voisivat nostaa naapurikuntien talouden kuntoon.

– Yleensä suuremmilla kunnilla taloudellinen kantokyky on parempi, eikä nii-
den talous heikkene vuoteen 2030 mennessä. Huoltosuhde on niillä parempi, Huo-
vari toteaa.

SOSIAALI# JA TERVEYDENHUOLTO RATKAISEE
Kuntauudistuksen ykköstavoite on ollut luoda vahvoja kuntia, jotka voivat taata pal-
velut kuntalaisille. Toinen tavoite on ollut tulonsiirtojen vähentäminen kuntien välillä.

– Kunnissa on tehtävä todella suuria asioita, että vaikutuksia syntyisi läpi valta-
kunnan. Käytännössä kunnissa pitäisi olla yli 100 000 asukasta, jotta koko maahan 

saataisiin tarpeeksi vahvoja kuntia. Silloin ne eivät olisi huonossa taloudellisessa 
asemassa, eikä potentiaalisia kriisikuntia enää olisi.

Huovarin mukaan Etelä-Suomeen on mahdollista rakentaa taloudellisesti 
omillaan pärjääviä kuntia, mutta realistisesti ei muualle maahan maantieteel-
listen esteiden takia.

Teoreettisesti kuntien taloutta voisi tervehdyttää maakuntamalli, jossa 
Suomeen jäisi vain 18 kuntaa. Tällä hetkellä erityisen haastavan talouden 
kunnissa asuu kuusi prosenttia väestöstä. Maakuntamallissa prosentti laskisi 
neljään vuonna 2030. Muissa malleissa luku vain nousisi.

– Tuloksien ja valtakunnassa käytävien keskustelujen perusteella on vai-
kea nähdä, että syntyisi noin suuria kuntia.

Huovari puhuukin jo vesitetystä kuntauudistuksesta. Kuntarajojen muok-
kaamista mielenkiintoisempaa ja keskeisempää on sosiaali- ja terveyspalve-
lujen järjestäminen.

– Sote-puolella on suurin osa kuntien menoista. Näiden palvelujen järjes-
täminen ratkaisee kuntatalouden tulevaisuudessa.

Huovari huomauttaa, että huoltosuhteen kannalta jotakin on pakko 
tehdä, jos kuntien taloudellinen kestävyys halutaan ylläpitää. Sotea ajatellen 
kysymykset kuuluvatkin, miten palvelut tuotetaan ja kenen vastuulla tuot-
taminen on.

PTT:n tutkimus on osa KAKSin rahoittamaa laajaa tutkimusta Vahvat 
peruskunnat, jonka loppuraportti julkaistaan vuoden lopulla. 
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Lisää aiheesta Tieto+ s.6.

4/12

PÄÄTTÄJÄT
arvioivat mediaa

JÄMSÄSTÄ
tuli laboratorio

Asennemuutoksen aikaLiikenneministeri Merja Kyllönen: 

uuden kuntatiedon erikoislehti

Lue lisää 
kaks.fi

Täällä vanhukset kuolevat
Enemmistö pitkäaikaissairaista vanhuksista kuolee terveyskeskusten 
vuodeosastoilla. Kahden viimeisen elinvuoden aikana vanhuksia 
siirretään useita kertoja eri hoivalaitoksista toiseen, usein 
yksityisestä hoivakodista julkiselle puolelle. 

Arvottava palkinto on noin 850 euron arvoinen iPhone.

Anna palautetta lehdestä ja voita iPhone!

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 syyskaudella 2012. Palkinnon arvontaan osal-
listuvat kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan 2.1.2013. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse. 

Vastaaminen on helppoa ja nopeaa!

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

lukijakyselyyn klikkaamalla  
Lähetä-painiketta.

Onnea arvontaan!

Jokainen numero on uusi mahdollisuus osallistua

Eri hoitopaikoissa ja kotona olleiden prosen!iosuudet 12 kk, 6 kk ja 3 kk 
ennen kuolemaa sekä kuolinpäivänä (N = 241 061).

Koti

Yliopistosairaala

Yleissairaala

Terveyskeskus

Yksityinen tehoste!u palveluasuminen

Julkinen tehoste!u palveluasuminen

Yksityinen vanhainkoti

Julkinen vanhainkoti 
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12 kk 6 kk 3 kk Kuolinpaikka

Lähde: Forma Leena, Jylhä Marja, Aaltonen Mari, Raitanen Jani ja Rissanen Pekka: Vanhuuden viimeiset 
vuodet – pitkäaikaishoito ja siirtymät hoitopaikkojen välillä. KAKSin Tutkimusjulkaisu-sarja nro 69. 
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UUDET VALTUUTETUT saavat vuoden 
vaihteessa Valtuutetun käsikirjan 2013-
2016. KAKSin julkaisemassa ja valtuutetuille 
lahjoi!amassa kirjassa pureudutaan 
tulevan valtuustokauden haasteisiin. Niistä 
tärkeimpiä ovat Suomen ja Euroopan muutos, 
kuntauudistus, palvelujärjestelmän remon!i, 
kuntien ja valtion suhde, kuntatalous sekä 
valtuute!ujen perustyö ja siinä onnistuminen.

Käsikirjaan on koo!u viisaiden ihmisten 
näkemyksiä tästä päivästä ja tulevaisuudesta. 
Kirjan on toimi!anut An!i Mykkänen.

Rautaisannos 
valtuutetuille


