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vapaakunta-
kokeilun

Pääministeri  
Jyrki Katainen haluaa



ääministeri Jyrki Kataisen 
(kok.) johdettavana on sixpack-
hallitus, jota ei yhdistä ideolo-
gia vaan eduskuntavaalien tu-
loksen mukanaan tuoma pakko. 

Kun samassa hallituksessa istuvat puolu-
eet poliittisilta äärilaidoilta, hallituksen si-
säinen taisto on näyttänyt paikoin kovem-
malta kuin taisto hallituksen ja opposition 
kesken. 

Katainen myöntää, että kuuden puolu-
een hallituksen johtaminen on haastavaa. 
Silti hän jaksaa puolustaa hallitustaan.

- Kun aloitimme taipaleemme, sovim-
me kahden ja puolen miljardin euron so-
peutustoimista tuon ajankohdan talo-
ustietojen varassa. Taloustilanteen niin 
vaatiessa hallitus on ehtinyt tehdä tarvit-
tavia sopeutuspäätöksiä yhteensä viiden 
miljardin euron edestä. Velvollisuus Suo-
mea kohtaan yhdistää.

Euroopan talousennusteissa pilkah-
taa jo vähän valoa. Suomi rämpii vielä hä-
märässä. Syksyn aikana on odotettavissa 
tiukkaa vääntöä suurten rakenneuudis-
tusten linjauksista sekä hallituspuoluei-
den kesken että hallituksen ja opposition 
välillä.

- On saatava aikaan päätöksiä, jotka 
parantavat kilpailukykyä, luovat inves-
tointeja ja työpaikkoja ja nostavat julki-

sen sektorin tuottavuutta. Jos haluamme 
säilyttää hyvinvointiyhteiskunnan, myös 
kunta- ja sote-rakenteiden on muututtava.

Suomen ongelma ei ole tiedon puute 
siitä, mitä edessämme on. Kataisen mu-
kaan ongelmamme on uskalluksen puute 
ja uudistamisen kannalta erittäin negatii-
vinen ilmapiiri.

- Meillä suorastaan kilpaillaan siitä, 
kuka tyrmää uudet ajatukset nasevim-
min, Jyrki Katainen sanoo.

Työelämän ja sosiaaliturvan raken-
teelliset uudistukset ovat vasta aluillaan. 
Sen sijaan Kataisen hallituksen historial-
liseksi nimeämä kunta- ja sote-uudistus 
on edennyt ensimmäiselle etapille: kun-
tarakennelaki saatiin voimaan 1. heinä-
kuuta alkaen pitkän väännön jälkeen.

Alun perin kuntaremontin perälau-
tana piti olla pakkoliitokset. Sdp irtisa-
noutui niistä kuukausi kuntauudistuksen 
käynnistymisen jälkeen syyskuussa 2011. 
Sittemmin kuntarakennelain ja sote-jär-
jestämislain valmistelu on edennyt pouk-
koillen, eikä katsomosta ole herunut tyy-
lipisteitä.

Kunta- ja sote-alan asiantuntijat sekä 
oikeusoppineet ovat pyytäneet hallitusta 
käynnistämään valmistelun uudelta poh-
jalta opposition ja asiantuntijoiden kans-

sa. Oikeuskansleri on linjannut aikatau-
lut uusiksi kuntaväen kantelun jälkeen.

Vieläkö paluu parlamentaariseen val-
misteluun olisi mahdollista?

- Aikaa sellaiseen ei ole. Toivomme, et-
tä oppositiopuolueiden kuntapäättäjät ot-
taisivat kunnissa uudistuksen omakseen 
ja ilman hallitus-oppositio-asetelmaa 
ryhtyisivät yksissä tuumin selvittämään 
kuntaliitoksia. Pyydämme oppositiota uu-
distamiseen mukaan siellä, missä uudista-
minen oikeasti tapahtuu – kunnissa. 

Katainen toivoo, että valtakunnan ta-
son riitely ei ulotu kuntien valtuustoihin. 

- Onneksi monissa kunnissa vastuun-
tuntoiset kuntapäättäjät ovat lähteneet 
rakentamaan uusia kuntia unohtaen hal-
litus-oppositio -asetelman. 

Vapaakuntakokeilu, normien väljentämistalkoot 
sekä palveluhaaste sparraamaan kuntapalveluja. 
Pääministeri Jyrki Katainen haluaa kuntapäättäjille 
lisää vapautta ja valtaa.



Pääministerin kuulo on toiminut vuo-
den aikana moitteettomasti. Jyrki Katai-
nen tietää, että kuntauudistuksen menet-
telytavat ovat herättäneet rajua kritiikkiä.

Kunnallisalan kehittämissäätiön KAK-
Sin heinäkuussa julkistamassa tutki-
muksessa kansalaiset ja kuntavaikuttajat 
antoivat kunta- ja sote-uudistuksista murs-
ka-arvion: kouluarvosana oli 5,7 eli 6-.

Katainen myöntää, että kunta- ja 
sote-uudistuksien valmistelu on ontunut 
hallituksen sisällä ja ontunut on myös ul-
koinen tiedottaminen.

- Kritiikki on oikeutettua, mutta se ei 
muuta sitä tosiasiaa, että kuntauudistus 
on välttämätön. 

Kataisen mukaan uudistuksen ympäril-

lä on ollut turhan paljon poliittista riitelyä. 
- Haasteet eivät katoa mihinkään. 

Tarvitaan tekijöitä. Onneksi heitä on 
kuntapäättäjissä paljon. Osa on valmis te-
kemään uutta etujoukossa, osa taas halu-
aa tuumailla vähän pidempään ja seuraa 
sitten perässä. Toivottavasti eritahtisuus 
kuntien uudistamisessa ei liiaksi eriar-
voista kuntalaisia. 

Katainen muistuttaa, että kuntauu-
distusta ei tehdä hallitukselle vaan kun-
talaisille. 

- Ikärakenteen muutoksen myötä jo-
kaisessa kunnassa on tulevaisuudessa 
enemmän eläkkeestään veroja maksavia 
ja vähemmän palkastaan veroja maksavia 
kuntalaisia. Jos kunnan talous on nyt tiu-

koilla, elämä ei siitä ainakaan helpotu jos 
uudistuksia ei tehdä. 

Jyrki Kataisen äänenpainoista on lu-
ettavissa, että kunta- ja sote-uudistuksiin 
ladatut kovat odotukset ovat madaltu-
neet, koreografia on pehmentynyt ja kun-
tarealismi on palannut kehiin.

Hallituksen palaaminen pakkoliitos-
ratkaisuihin olisi jo ajallisesti hankalaa. 
Jos Sdp syksyn rakenneratkaisuissa täl-
laisen mandaatin myöntäisikin kump-
paneilleen – mikä on Sdp:n vaikuttajien 
mukaan epätodennäköistä – aika ei enää 
riitä. Edessä olisi kuntarakennelain avaa-
minen ja uudet kuntakuulemiset kevään 
2015 eduskuntavaalien lähestyessä.

Kataisen 6pack sisältää:



Kunnat joutuvat  
jatkossa rahoittamaan  

palvelujaan yhä enemmän 
omilla verotuloillaan.



17.6.2011 Hallitus-
ohjelma syntyy. 
Kansanedustaja 
Lasse Männistö 
(kok.) blogissaan: 
Kehyskunnat  
historiaan.

 
19.8.2011 Osmo Soininvaara 
(vihr.) blogissaan: Kunta-
uudistus hyvissä käsissä.

11.1.2012 Kansanedustaja  
Eero Lehti (kok.) Kauppa- 
lehdessä: Uudistajat etenevät 
kuin Hitler Moskovaan.  

 17.1.2012 
Pääministeri  
Jyrki Katainen:  
Ei pakkoliitoksia 
kunnille. (Yle)

23.9.2011 Sdp:n  
Mikael Jungner 
Savon Sanomissa:  
Ei pakkoliitoksia.

Pääministeri toivoo, että kunnat ryh-
tyisivät katsastamaan liitoskumppanei-
ta viivyttelemättä. Toive koskee myös hä-
nen nykyistä kotikaupunkiaan ja entistä 
kotikuntaansa. Espoo ja Siilinjärvi ovat 
olleet hallituksen uudistuksen kannalta 
”kiviä kengässä”.

- Edes Espoo ei säästy ikääntymisen 
haasteilta. Toivon, että kotikaupunkini sel-
vittäisi liitosta esimerkiksi länsilaidan kun-
tien kanssa. Siilinjärven toivon selvittävän 
kuntaliitosta Kuopion suuntaan tai muiden 
mahdollisten kumppanien kanssa. 

Hallituksen linjauksen mukaan vah-
van peruskunnan pitäisi selvitä perusta-
son sote-palveluista sekä osasta erikois-
sairaanhoitoa. Ellei vahvoja peruskuntia 
synny, kuntien muodostaman sote-alu-
een vastuukunta jakelee sopimuskun-
nilleen palvelut. Erikoistason palvelut 
keskitetään 20-30 vastuukunnan käsiin. 
Valtaosin nämä vastuukunnat olisivat ny-
kyisiä maakuntakeskuksia.

Vastuukuntamalli on nostattanut kri-
tiikkiä asiantuntijoiden sekä oikeusop-
pineiden keskuudessa. Mallin perustus-
lainmukaisuus joutuu arviointiin ensi 
keväänä perustuslakivaliokunnassa.

Katainen puolustaa mallia ja sen sel-
keää valta-vastuu-suhdetta.

- Järjestämis- ja kehittämisvastuu on 
aidosti yhden ja saman tahon käsissä.

Pääministerin mukaan kaikki sote-
mallit ovat perustuslain kannalta enem-
män tai vähemmän ongelmallisia.

- Ja mielestämme ongelmallisin on 
nykymalli, joka eriarvoistaa kansalaiset 
ja ajaa kuntapäättäjät tilanteeseen, jossa 
sairaanhoitopiirit lähettävät kuntaan las-
kun ilman että kunnalla on ohjausvaltaa 
sairaanhoitopiirin toimintaan.

Pääministeri korostaa, että kuntien 
tulevaisuus ratkaistaan tässä uudistuk-
sessa. Mikäli vahvempia kuntia ei synny, 
on riski, että kunnat tyhjennetään sote-
palveluista ja  päätöksentekovallasta.

- Sekä keskusta että monet asiantunti-
jatahot siirtäisivät sote-palvelut maakun-
nan laajuiselle toimijalle. Se on yksi aivan 
mahdollinen malli. Tämä hallitus kuiten-
kin uskoo vahvoihin peruskuntiin. Emme 
halua väliportaan hallintotasoja. Haluam-
me, että kuntapäättäjillä on mahdollisim-
man paljon oikeaa päätöksentekovaltaa.

Katainen muistuttaa, että kunnat jou-
tuvat jatkossa rahoittamaan palvelujaan 
yhä enemmän omilla verotuloillaan.

- Jos meillä olisi rahaa lisätä kuntien 
valtionosuuksia, mikäpäs hätä tässä olisi. 
Niin ei kuitenkaan ole. Tarvitsemme kun-
tia, jotka kykenevät tehokkaaseen elin-
keinopolitiikkaan, jotta kunnassa on työ-
tä ja verotuloja.

Kuntien tehtäväpakki tursuu jo yli lai-
tojensa. Vuosien saatossa kuntien kädet 
on rajattu niin tiukasti, että luovuudelle 
ei ole enää tilaa. Tänään kuntien odote-
taan suoriutuvan yli viidestäsadasta laki-
sääteisestä velvoitteesta. Tähän Katainen 

haluaa muutoksen.
- Hallitus on käynnistänyt normien 

purkutalkoot. Vaikka tehtävien määrä ei 
vähene tuntuvasti, kunnille on annettava 
väljyyttä tehtävien hoitamistapoihin. Py-
rimme väljentämään erilaisia määräyksiä 
ja rajauksia miljardin euron edestä.

Pääministeri haluaa valtakuntaan 
myös uuden sukupolven vapaakunta-
kokeilun, joka olisi kuntavetoinen hanke 
palvelutuotannon uudistamiseksi. Kokei-
luun on viitannut aiemmin myös hallin-
to- ja kuntaministeri Henna Virkkunen 
(kok.) Hänen mukaansa kuntauudistuk-
sen tavoitteet täyttävät kunnat voisivat 
hakeutua kokeiluun.

Katainen ei rajaa ennakkoon kuntia 
kokeilusta ulos tai sisälle.

- Haluaisin nyt, että kunnat olisivat 
aloitteellisia ja tekisivät valtion suuntaan 
esityksiä siitä, millaisia kokeiluja tulisi 
käynnistää. Paras tieto paikallisesta ar-
jesta on kuntapäättäjillä itsellään, ja siksi 
toivomme esityksiä siltä suunnalta.

Normitalkoiden ja vapaakuntakokei-
lujen rinnalle Jyrki Katainen haluaa pal-
veluhaasteen.

- Kuntien palvelutuotantokysymyk-
seen kannattaa suhtautua pragmaatti-
sesti. Yksityinen monopoli on pahasta ja 
julkinen monopoli on riittämätön. Sik-
si yksityinen sektori - yritykset ja jär-
jestöt - tarvitaan julkisen sparraajaksi ja 
täydentäjäksi. Jos esimerkiksi yksityinen 
yritys kykenee tuottamaan palvelun te-
hokkaammin kuin julkinen puoli, sen pi-
täisi päästä tarjoamaan palvelu kunnalle.

6packissä sanottua:

2.9.2011 Henna  
Virkkunen: Hallitus 
on tarvittaessa 
valmis pakot-
tamaan kunnat 
liitoksiin. (Yle)

23.5.2012 Henna 
Virkkunen: Pakko-
liitokset mahdollisia. 
(Kainuun Sanomat)

1.6.2012 Jutta Urpilaisen  
valtiosihteeri Tuire 
Santamäki-Vuori Suomen 
Kuvalehdelle: Pakkoliitok-
sista emme edes neuvottele.

16.2.2012  
Henna Virkkunen 
Ylelle: Pakolla ei  
tule hyvää.



28.10.2012 Jyrki 
Katainen kuntavaal-
ien tuloksesta Ylelle: 
Kokoomus saanut 
kansan tuen kunta-
uudistukselle.

Katainen painottaa, että jokaisen 
kunnan tulisi panostaa pitkän aikavälin 
palvelustrategiaan.

- Siinä kunnat voisivat linjata julkisen 
ja yksityisen palvelutuotannon suhdetta. 
Yksityiset toimijat voisivat kehittää pal-
velujaan strategian mukaisesti.

Iso muutos ei koske ainoastaan hal-
linnon rakenteita. Muutoksen tulee nä-
kyä kansalaisille valinnanvapauden laa-
jenemisena. Kokoomus on hiljattain 

sosiaali- ja terveysministeri Paula Risi-
kon johdolla nostanut keskusteluun EU:n 
potilasdirektiivin tuomat haasteet. En-
si vuoden alusta kansalaiset voivat valita 
hoitonsa yli kuntarajojen ja jopa yli valta-
kunnan rajojen EU-alueella.

- Myös terveydenhuollon rahoitusmal-
lin on reagoitava muutokseen. Rahan pi-
tää kulkea asiakkaan repussa. Asiakas va-
litsee. Se on tulevaisuutta, johon on syytä 
valmentautua, Jyrki Katainen tiivistää. ∙

Professori Kimmo Grönlund:
Kevään 2015 edusKuntavaalit vaiKuttavat jo

Kokenut politiikan tutkija sen sanoo. Kokoomus on puheenjohtajansa Jyrki  
Kataisen johdolla palannut kuolevaisten joukkoon.

- Kokoomus oli pitkään koskematon kaikissa gallupeissa. Tilanne on selvästi 
muuttunut, sanoo politiikan tutkimuksen professori Kimmo Grönlund Åbo  
Akademista.

Tästä eteenpäin katsotaan seuraaviin eduskuntavaaleihin.
- Tässä näemme suomalaisen konsensuspolitiikan ikuisen ongelman.  

Kun meillä ei ole yhtenäistä hallitusta eikä yhtenäistä oppositiota - toisin kuin 
kaksipuoluejärjestelmissä ja blokkipolitiikan maissa – niin vaalien jälkeen eri koali- 
tioiden on vain tultava toimeen. Nyt hallituspuolueetkin ovat jo alkaneet reagoi-
maan keskustan nouseviin kannatuslukemiin.

Hallituksen kunta- ja sote-uudistusten kannalta keskustan kannatuksen nou-
su tulee mahdollisimman hankalaan ajankohtaan. Jos aikomuksena oli toteuttaa 
kuntauudistus pakkoliitoksilla, raju kritiikki on verottanut hallituksen uskallusta.

- Kuitenkin kokoomuksen, Sdp:n ja vihreiden peruskannattajista moni liput-
taa suurkuntien puolesta ja osa on pakkoliitostenkin kannalla. Hallitus on luvannut 
toteuttaa kuntauudistuksensa, ja jos se ei saa mitään aikaiseksi, kannattajille välit-
tyy viesti lepsuilusta.

Jos keskustan kannatus jatkaa nousuaan, on mahdollista, että hallituspuolueet 
joutuvat perääntymään kuntauudistuksessaan.

- Merkkejä on näkyvissä. Esimerkiksi hallinto- ja kuntaministeri Henna  
Virkkunen on pysytellyt taka-alalla viime aikoina.

jyrKi Katainen
 
syntynyt: 1971 Siilinjärvellä
kotipaikka: Espoo
koulutus: YTM, Tampereen yliopisto
keskeinen työura: kansanedustaja  
1999 –, Kokoomuksen puheenjohtaja  
2004 –, Euroopan kansanpuolueen (EPP)  
varapuheenjohtaja 2006 – 12, valtiovarain- 
ministeri 2007 – 2011, pääministeri 2011 – 
perhe: vaimo Mervi Katainen ja  
kaksi tytärtä
harrastukset: metsästys,  
lenkkeily, ruuanlaitto
 

1.6.2012 Jutta Urpilaisen  
valtiosihteeri Tuire 
Santamäki-Vuori Suomen 
Kuvalehdelle: Pakkoliitok-
sista emme edes neuvottele.
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10.4.2013 Oikeuskanslerin 
ratkaisu kuntavaikuttajien  
kanteluun: kunta- ja 
soteuudistukset kytket- 
tävä yhteen.

10.4.2013 Yle oikeuskanslerin 
ratkaisusta: Kataisen mukaan 
oikeuskansleri ei suinkaan moit-
tinut päätöksessään hallitusta. 
- Hän vastasi vain kanteluun, 
pääministeri tulkitsee.

9.5.2013 Osmo 
Soininvaara (vihr.) 
blogissaan: Olisin 
hylännyt Orpon 
työryhmän esityksen.

16.5.2013 Jyrki Katainen 
Kauppalehdessä: Sote-
uudistus etenee nyt 
paikallistasolla.

29.7.2013 Kansanedustaja  
Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.)  
Helsingin Sanomissa: Kos ka so te- ja 
kun ta uu dis tus ei vät ole su ju neet  
ku ten hal li tus oh jel maa kir joit ta- 
es sa aja tel tiin, tu li si teh dä  
u-kään nös hal li tus tiel lä.
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Eräällä yläasteella oppilas huoritteli opettajaa. Maikka teki asiasta rikos-
ilmoituksen. Asia ei johtanut edes tutkintaan. Opettajien ammattietuihin 
kai kuuluu niellä kaikki, herjauksetkin?

Koulu on yhtäältä sivistys- ja toisaalta työpaikka. Oppilaan perusoikeus 
on sivistyä ja opettajan saada sivistää motivoituneesti. Kumpaankaan näi-
hin ei liity toisen henkinen tai fyysinen loukkaaminen. Ilkeilyyn on vain yk-
si toleranssi. Se on nolla. Aikuisten pitääkin ottaa itse vahva kasvatusvas-
tuu kotona.

Eduskunnan käsittelyssä on syksyllä koulujen työrauhapaketti. Siinä on 
selkeästi määriteltävä, mitä opettajat saavat tehdä ja mitä eivät. Tärkeintä 
on varmistaa koulujen sivistystehtävän toteutuminen. 

Aikanaan opettajien ja oppilaiden muodostamat kouluneuvostot olivat 
mainio malli. Ne vähensivät kurinpitotapauksia, sillä niiden myötä oppilaat 
ottivat enemmän vastuuta koko kouluyhteisöstä. Joku sovellus niistä olisi 
yläasteilla, lukioissa ja ammattikouluissa nytkin paikallaan. 

Opettajien ohella myös muu kuntaväki voi olla ahtaalla. Aika ajoin terve-
yskeskuksissa ja sairaaloissa hoitajat joutuvat väkivallan tai sen uhkan koh-
teiksi. Samoin käy joskus myös kuntien sosiaalityöntekijöille.

Kunta-alalla työskentelee yli 440 000 naista ja miestä, heistä kolme nel-
jästä hyvinvoinnin ja sivistyksen parissa. Miten työssä ylipäätään jaksetaan? 
Kuka tekee heidän työnsä kymmenen vuoden kuluttua?

Jatkuvana virtana vellovat epämääräiset uudistukset hiertävät työnteki-
jöitä henkisesti. Etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon uu-

distus nostaa lukuisia kysymyksiä. Kuka tulevaisuudes-
sa tekee, mitä työtä ja kenelle?

Noin 10 000 valtuutettua, 2 000 kunnan- ja kau-
punginhallituksen jäsentä ja vähintään 1 500 keskeis-

tä virkahenkilöä ovat odottaneet kunta- ja sote-uudis-
tuksen linjauksia yli kaksi vuotta. Se on lähes 200 

kokousvuotta odottelua.
Jos tämä sama aika ja energia olisi käytet-

ty henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseen 
kunnissa, olisi saavutettu kuntien järjestämis-
vastuulla olevien palvelujen tuottavuuden pa-

rantamisessa aitoja tuloksia. Nyt edelleen odo-
tellaan vain uusia kunta- ja toimialarajakiistoja. 

Olisiko aika käydä jo oikeisiin töihin?
Ja vastaus otsikon kysymykseen: Ei saa.

Antti Mykkänen
päätoimittaja

Saako opettajaa huoritella?

Kaks on  
myös  

facebookissa.



polemiikki 3/2013           5

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiö etsii 
vuoden 2014 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 koulutus-, 
opetus-, sivistys-, kulttuuri-, nuoriso- ja 
kirjastotyössä toimivista. Palkittavilta 
edellytetään vähintään kymmenen vuoden 
työskentelyä jollakin edellä mainituista aloista.

• Ehdotuksia palkinnon saajiksi voi tehdä  
KAKSin verkkosivuilla www.kaks.fi olevalla 
lomakkeella 18.10.2013 mennessä.

• Kaikki kolme vuoden 2014 Arjen turvaajaa  
saavat 2 500 euron rahapalkinnon sekä 
kuvanveistäjä Matti Peltokankaan suunnitteleman 
pronssisen Arjen turvaaja –veistoksen.  
Palkinnon jakaa presidentti Tarja Halonen  
KAKSin seminaarissa Helsingissä 5.2.2014.

Ehdota vuoden 2014 Arjen turvaajaa
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palvelujen pelätään 
heikkenevän

kunnallisalan kehittämissää-
tiö KAKSin heinäkuussa 
julkistamassa ilmapuntari-

tutkimuksessa selvitettiin suoma-
laisten suhtautumista kunta- ja 
sote-uudistukseen. Tutkimuksen 
toteutti TNS Gallup Oy.

Tutkimus perustui 948 henki-
lön haastatteluun kesäkuussa 2013. 
Kansalaiset antoivat kuntauudis-
tukselle keskimäärin kouluarvosa-
naksi 5,65 ja sote-uudistukselle 5,7.  
Vastaajista viidennes arvioi sote-
uudistuksen vain nelosen arvoi-
seksi. Kuntajohtajat arvioivat uu-
distuksen vielä heikommaksi kuin 
kansalaiset.

Enemmistö (59 %) kansalaisis-
ta uskoi sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen heikkenevän lähivuosina. 

Valtaosa (84 %) vastaajista 
tyrmäsi ajatuksen terveyskeskus-
ten romuttamisesta ja korvaamal-
la yrittäjävetoisella omalääkäri-
järjestelmällä.

Enemmistö kunnallisia ter-
veyspalveluja käyttäneistä oli 
tyytyväinen saamaansa hoitoon.

Terveyskeskukset  
kuntoon
Miten sosiaali- ja terveyden-
huollon hallintorakenteita tuli-
si muuttaa? Asiasta keskusteltiin 

Porissa Suomi Areenan tilaisuu-
dessa tiistaina 16. heinäkuuta. 
Keskustelun järjesti KAKS. Vas-
taajina olivat sosiaali- ja terveys-
ministeri Paula Risikko (kok.), 
kansanedustajat Maarit Feldt-
Ranta (sd.), Pirkko Mattila (ps.) 
ja Juha Rehula (kesk.).

Polemiikki kysyi Suomi Aree-
nan neljältä vaikuttajalta, miten 
he järjestäisivät sosiaali- ja ter-
veydenhuollon rahoituksen ja ra-
kenteen, jos saisivat yksin päättää 
asiasta. 

Keskustan Juha Rehula arvelee 
nykyisen monikanavaisen rahoi-
tusmallin tulevan jo tiensä päähän. 
Uudistuksissa on edettävä kohti 
yksikanavaisempaa rahoitusmallia. 
Rehula painottaa, ettei sote-raho-
ja saada riittämään ellei terveyden-
huollon perustason toimintaa saa-
da kuntoon. 

Rehula vannoo keskustan ko-
tikunta-maakunta-mallin nimeen. 
Sote-palveluiden tulisi olla maa-
kuntien vastuulla. Valtakunnal-
liset erva-alueet (erityisvastuu-
alueet) vastaisivat vaativimmasta 
erikoissairaanhoidosta.

Myös perussuomalaisten 
Pirkko Mattila kääntäisi katseen 
ensiksi perusterveydenhuollon 
korjaamiseen. Rahoituksen uu-

distamisessa hän kallistuisi jon-
kinlaiseen suoriteperustaiseen 
malliin. 

Eroon pompottelusta
Kokoomuksen Paula Risikko pai-
nottaa sote-palveluiden ja eri-
koissairaanhoidon integraatiota. 
Rehulan ja Mattilan tapaan myös 
Risikko satsaisi perusterveyden-
huoltoon.

- Ensimmäisenä laittaisin 
kuntoon terveyskeskukset. 

Ellei kuntauudistuksen tulok-
sena synny riittävän suuria kun-
tia, Risikon mukaan kuntien yh-
teistyöllä muodostamat riittävän 
laajat sote-alueet ovat välttämät-
tömiä. 

 Myös Risikko puuttuisi sote-
rahoitukseen. Hän hahmottelisi 
nykyistä yksinkertaisempaa mal-

KAKSin Sote-ilmApuntAri:

Enemmistö suomalaisista uskoo sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistuksen johtavan palveluiden huonontumiseen. 

Sote-ilmApuntAri
Arvosanat sote-uudistukselle  
(asteikko 4-10):
Koko väestö   5,7
Kunnanvaltuuston pj/vpj   5,31
Kunnanhallituksen pj/vpj  5,17
Valtuutettu   5,54
Kaupungin/kunnan johtaja 5,35

KAKSin Sote-soppaa 
ja Kunta-keittoa  
– keskustelu Porin 
Suomi Areenassa  
kiinnosti kansalaisia. 
Viimeisenä saapuneille 
kuulijoille jaettiin enää 
seisomapaikkoja.

teksti | Pirjo Tuusa ja Eeva-Liisa Hynynen  kuva | Merja Ojala

ajassa
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lia, jossa yhdisteltäisiin kapitaa-
tio- (väestöpohjaista)  ja suorite-
perusteista rahoitusta.

Sdp:n Maarit Feldt-Ranta ha-
luaisi suunnata julkiset varat kun-
taperustaiseen sosiaali- ja tervey-
denhuoltoon. 

- Jos saisin yksin päättää, tu-
kisin julkista terveydenhuoltoa. 
Kohdennetaan julkiset varat niille, 
jotka tukea tarvitsevat: vanhukset, 
paljon sairastavat, lapsiperheet, 
Feldt-Ranta luettelee. 

Feldt-Ranta haluaa lopettaa 
potilaan pompottelun eri organi-
saatioiden välillä.

- Organisaation pitäisi olla 
sellainen, että se huomioi ihmis-
ten kokonaistarpeet. ∙

HAllituKSen Sote-linjAuKSet:
Alle 20 000 asukkaan kunta
- Ei oikeutta järjestää sote-palveluja. 
- Kunta rahoittaa asukkaidensa sote-palvelut. 
20 000–50 000 asukkaan kunta
- Oikeus järjestää perustason sote-palvelut.
- Kunta voi toimia perustason vastuukuntana omalla alueellaan. 
- Laajan perustason palvelujen järjestämisvastuun toteuttamiseksi  
 kunnan on kuuluttava sote-alueeseen. 
50 000 asukkaan kunta
- Voi järjestää laajan perus- ja erityistason sote-palveluja  
 edellyttäen, että sillä on laissa määritelty riittävä kantokyky. 
- Maakunnan keskuskaupunki toimii sote-alueen vastuukuntana.
- Sote-alueiden tulee pääosin perustua vastuukuntamalliin.
- Sote-alueita noin 20-30.
Erityisvastuualueet (erva) 
- Jokainen sote-alue kuuluu erityisvastuualueeseen (erva), joita on viisi. 
- Kuntayhtymä, jonka jäseninä ovat sote-alueet. 
- Ervan tehtävänä on ohjata voimavaroja niin,  
 että vältetään palvelujen päällekkäisyydet ja kilpavarustelu.
- Yliopistolliset sairaalat toimivat alueillaan erikoissairaanhoidon  
 palveluja väestölle antavina sairaaloina.  
 Sairaalat siirtyvät sote-alueiden omistukseen. 

Sote-järjestämislain valmistelu jatkuu sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijatyöryhmässä Kataisen hallituksen keväisten linjausten pohjalta. 
Polemiikki seuraa sote-uudistuksen etenemistä osoitteessa KAKS.fi, josta löytyvät myös Juha Rehulan, Paula Risikon, Pirkko Mattilan ja Maarit 
Feldt-Rannan videohaastattelut sote-uudistuksesta.

Katso lisää: 
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Terveysalan voimavaroja kannattaisi koota maakunnallisesti. 

profeSSori mAuno VAnHAlA:

osuuskuntamalli  
kokeiluun

-kun edessä on 15 – 20 kurjaa 
vuotta, asioita tulisi järjestää 
suurempien harteiden va-

raan, jyväskyläläinen yleislääketieteen 
professori ehdottaa.

Heikot talousnäkymät pakottavat 
etsimään uusia ratkaisuja. 

- Bruttokansantuotteen pitäisi kas-
vaa peräti 10-20 prosenttia, että pystyt-
täisiin ylläpitämään nykyistä sote-sys-
teemiä, Mauno Vanhala toteaa. Tilanne 

on vaikeampi kuin 1990-luvulla. 
Onko kuitenkin mahdollista turva-

ta sote-palvelut? Vanhalan mielestä on. 
”Hyvinvointikone” voidaan saada toi-
mimaan.

Keski-Suomessa hän esittää ratkai-
suksi lääkärien ja hoitajien osuuskun-
taa, joka järjestäisi 250 000 asukkaan 
maakunnan palvelut. Tuottajia voisi-
vat olla osuuskunnan lisäksi esimer-
kiksi kunnat ja kuntien liikelaitokset. 

Osuuskuntaa puolta-
vaan adressiin kirjoit-
ti runsas vuosi sitten 
nimensä 200 alueen 
lääkäriä.

Yksi kone,  
yksi rahoitus
Mauno Vanhala päät-
ti pyrkiä politiikkaan 
ajamaan terveyden-
huollon asiaa. Hä-
net valittiin viime 
lokakuussa perus-
suomalaisten valtuu-
tetuksi ja Jyväskylän 
kaupungin perustur-
valautakunnan pu-
heenjohtajaksi. 

Hallituksen sote-
linjaus ei häntä va-
kuuta. Vastuu annet-
taisiin liian pienille 
alueille. 50 000 asu-
kasta on erikoissai-
raanhoidon kannalta 
aivan liian vähän.  

Jos alueille ei saa-
da yhtä ”konetta” ja 

yhtä rahoitusta, potilaiden eriarvoistu-
minen jatkuu. Osuuskunta voisi tuottaa 
koneeseen energiaa.

- Osuuskunnan ideana on se, että 
ihmisiä voidaan palkita kannustavas-
ti. Palkkio tulisi tehdystä työstä, kun se 
nykyisin tulee lähinnä käytetystä ajasta, 
Vanhala sanoo.

Osuuskunnan työalaa olisi aluksi 
yhdistetty erikoissairaanhoito ja perus-
terveydenhuolto. Alun jälkeen hengäh-
dettäisiin ja vasta parin vuoden päästä 
mukaan tulisi sosiaalihuoltoa.

- Vain viisi prosenttia terveyden-
huollon asiakkaista on vakituisia sosi-
aalitoimen asiakkaita. Perusterveyden-
huollon ja erikoissairaanhoidon raja sen 
sijaan ylitetään Keski-Suomessa monta 
sataa tuhatta kertaa vuodessa, Vanhala 
selvittää.

Ervalle delegointivaltaa
Uusi osuuskunta- tai kuntayhtymäkone 
saisi taustakseen nykyistä voimakkaam-
man erva-alueen. Potilastietojärjestel-
mät koordinoitaisiin ervan johdolla. 
Miljoonapiirillä olisi valta päättää, mi-
hin keskitetään keskoset, mihin lasten 
palovammojen hoito tai aivokirurgia. 

- Vaativia leikkauksia ei tehtäisi pie-
nissä kioskeissa, koska niissä voi tulla 
enemmän komplikaatioita, Vanhala to-
teaa.

Terveydenhuolto saisi yksikanavai-
sen rahoituksensa suoraan Kelalta, val-
tiolta, kotitalouksilta ja kunnilta. Tämä 
ehdotuksen kohta on kunnille kipeä. 
Esimerkiksi Kuntaliitto vastustaa valti-
onosuuksien jakamista suoraan terveys-
palvelujen järjestäjälle. ∙

teksti | Pirjo Tuusa  kuva | Anna Koivisto
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kaks
Kunnan strategia kulkee kunnanjohtajan vaatteissa

Suomen Lehtiyhtymä –kon-
sernin toimitusjohtaja Jorma 
Hämäläinen, olet tehnyt yhden 
uran kuntajohtajana (Tuusula, 
Äänekoski, Pihtipudas) ennen 
siirtymistäsi yritysmaailmaan 
vuonna 2001. Olet myös kir-
joittanut kuntajohtajan työstä 
kirjan Minä kunnanjohtaja 
(KAKS 1999). Yllättääkö tämä 
tutkimustulos?

Ei yllätä. Usein kunnanjohtajat ovat 
luottamushenkilöitä paremmin sel-
villä siitä, mitä valtuusto tai hallitus 
todella on päättänyt tulevaisuuden-
suunnitelmista. Kunnan strategia 
kulkee kunnanjohtajan vaatteissa. 
Pienempiä kuntia on usein johdettu 
paremmin kuin suurempia, sillä voi-
mavarat eivät riitä tehottomuuteen. 
Toki suurtenkin joukossa on hyvin 
johdettuja kuntia.

Mihin suuntaan kuntajohtami-
nen on kehittymässä?
Huonoon suuntaan – ja jo pitkään. 
Siitä kertoo esimerkiksi kunta-alan 
työn tuottavuuden negatiivinen 
kehitys verrattuna mihin tahansa 
muuhun toimialaan. Kuntajohta-
misen tila – varsinkin operatiivisen 
johtamisen tila - on kaventunut po-

liitikkojen toimesta. Se on kuitenkin 
kunnanjohtajan päätehtävä: pitää 
palvelutehdas tuottavana.

Kuntajohtamisen kovimmat 
haasteet?
Kunnan sisäisesti vaikein haaste on 
roolien ja keskinäisen luottamuksen 
löytäminen operatiivisen johtami-
sen ja poliittisen johtamisen välille. 
Molemmat sekaantuvat toistensa 
tonteille ja raja on veteen piirretty 
viiva, joka aaltoilee jatkuvasti.

Ulkoisista haasteista vaikein, ja 
samalla tärkein, on löytää kunnal-
le tulevaisuuden koko. Liitoskump-
panit, jolla saavutetaan alueen vä-
estön asiointietäisyydet huomioon 
ottaen optimaalinen koko. Sellai-
nen, jossa asukas pääsee kohtuu-
della lääkäriin, käy äänestämässä, 
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ToimiTusjohTaja jorma hämäläinen:

Kuntajohtajat suoriutuvat sekä kunta-
päättäjien että kuntajohtajien itsensä 
mielestä tehtävästään tyydyttävästi 
(kouluarvosana 7 1/2). Näin kertoo  
KAKSin kesäkuussa julkistama tutkimus.

teksti | Eeva-Liisa Hynynen
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KAKS.fi  

KuntaÄläys:  

Heikki Autto, 

Merja Kyllönen, 

Antti Lindtman ja 

Annika Saarikko. 

saa lapsensa kouluun ja vanhana itsensä 
hoidetuksi.

 Voivatko kuntajohtajat oppia  
jotakin yritysjohtajilta?
Yrityksissä on yhtä lailla hyvää ja huonoa 
johtamista, siellä kuitenkin joudutaan
herkemmin puuttumaan huonoon joh-
tamiseen vaihtamalla johtaja. Ehkä siinä 
on yksi oppi. Toinen on se, että jos orga-
nisaatio ei toimi palvelu- tai tuotekysyn-
nän ja niiden muutosten mukaan, tulee 
loppu. Kunnat päättävät liian paljon hal-
linto-, ei asukaslähtöisesti.

Entä yritysjohtajat kuntajohtajilta?
Ainakin sen, että moneen suuntaan vetä-
vien intressien ja ristiriitojen viidakossakin 
voi johtaa. Kunnat alkavat olla läpinäky-
vyyden kestäviä ja yritystenkin tulisi olla, 
vaikka niitä ei läpivalaistaisikaan. Harmaa 
talous ei synny ilman, että joku sen sallii.

Kuntalakia uudistetaan parhaillaan. 
Mitä toivot lakiin johtamisen  
mahdollistamiseksi?
Kunnan henkilökunnan rajaaminen ulos 
valtuustoista voi olla kohtuutonta de-
mokratian kannalta, mutta kyllä se pi-
täisi tehdä niissä elimissä, joissa pääte-
tään operatiivisista asioista ja käytetään 
työnantajan päätösvaltaa. Eli hallitus ja 
lautakunnat pitäisi rajata henkilöstön 

ulkopuolelle. Henkilöstön tarpeita ja yh-
teistoimintaa varten on yhteistoiminta-
lain määrittelemät toimielimet.

Mitä ajattelet pormestarimallista?
Se voisi ratkaista joitakin johtamisen on-
gelmia, mutta samalla se toisi enemmän 
uusia ongelmia tilalle. Kuntien päätök-
senteossa on monipuoluerakenne, eikä 
siihen sovellu ylivertainen johtajuus yh-
den puoleen henkilölle.

Vieläkö kirjasi Minä kunnanjohtaja 
(1999) teesit toimivat tänään?
Kiteytin silloin johtajan perusvaatimuksik-
si kokonaisuuden hahmotuskyvyn, rohke-
uden, pelisilmän, yhteen-, vähennys- ja 
prosenttilaskutaidon sekä vuorovaikutus-
kyvyn. Näitä vaatimuksia ei aika ole muut-
tanut. Puhuin myös jämäkästä tuotannon 
ja henkilöstön johtamisesta, tilan antami-
sesta poliittiselle johtamiselle, kuntaan si-
toutumisesta, ja jopa sen rakastamisesta.

Ehkä nyt edellisten lisäksi painottaisin 
huonon johtajan erottamiseksi toimivaa 
ja kohtuullistavaa mekanismia, yhtä lailla 
myös hyvän johtajan palkitsemiseksi.

Millaisen arvosanan annat  
näkemällesi kuntajohtamiselle?
Näen hyvää ja huonoa johtamista. An-
taisin sille keskiarvon kahdeksan. Näen 
jossakin myös suoranaista hölmöilyä; pe-

rusterveydenhoitoa luovutetaan yrityk-
sille ilmaiseksi rahan tekoa varten. Niissä 
on varma asiakasvirta ja varma maksaja. 
Se on yhtä varmaa yritystoimintaa kuin 
sähkön jakelu. Sitäkään ei ole luovutettu 
ilmaiseksi. Sitten vielä ihmetellään, mik-
sei perusterveydenhoito toimi.

Näkemyksesi kunta- ja  
sote-uudistuksista?
Maan hallituksen askareet kuntaken-
tän ympärillä ovat liki halvaannutta-
neet kuntien arjen johtamisen. Kaikki 
miettivät vain kuntaliitoksia ja naapuri-
yhteistyötä, kun pitäisi voida keskittyä 
tuotannon tehokkuuteen. Hallituksen 
ministerit puhuvat ”kunnanjohtajien lu-
kumäärän vähentämisestä” ratkaisuna 
julkisen talouden ongelmiin. Näyttäkööt 
ensin esimerkkiä ministereiden ja erityis-
avustajien määrän kehityksellä.

Julkisen talouden tehottomuus ei rat-
kea yksikön koolla tai lukumäärällä, vaan 
yksittäisten yksiköiden hyvällä – ja en-
tistäkin paremmalla - johtamisella. Joka 
toista väittää, ei ymmärrä elämää. ∙

Kuntajohtamiselle 7 ½ 
Johtamisen tärkeimmät kehittämiskohteet: markkinaohjauksen ja poliittisen ohjauksen  
tasapainottaminen, yhteistyö kunnan ja sen sidosryhmien välillä sekä henkilöstöpolitiikka.
Haasteet: kuntatalouden kiristyminen, toimintaympäristön ja sen muutosten hallinta,  
sekä sote-alan kasvava palvelutarve.
• Kyselyyn vastasi 1 728 valtuutettua ja kuntajohtajaa toukokuussa 2013.  
Vastaajat arvioivat oman kuntansa johtamisen tilaa.

Parhaat yleisarvosanat: Pohjanmaa (8), Satakunta (8-), Pohjois-Savo (8-) ja Keski-Pohjanmaa (8-).
Heikoimmat: Kymenlaakso (7), Uusimaa (7+), ja Keski-Suomi (7+).
• Fennica Consulting Oy teki internet-kyselyn toukokuussa 2013 yhteensä 8 328 valtuutetulle  
ja kuntajohtajalle. Vastaajia 1 728 kaikista maakunnista.

Tästä avautuu  
kuntajohtajatutkimuksen 
tiedote verkossa.
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KAKS.fi  

KuntaÄläys:  

Heikki Autto, 

Merja Kyllönen, 

Antti Lindtman ja 

Annika Saarikko. 

Eikä asiakkaitasikaan pahemmin ahdista. Olemme nimittäin huomanneet, että 
ystävällisin tapa on usein myös tehokkain tapa periä saatavia – ja siksi me tarjoamme 
Suomen ystävällisintä perintäpalvelua. Tavoitteenamme on, että asiakkaasi haluavat 
jatkaa asiakkainasi perinnän jälkeenkin.

09 4242 3080, myynti@svea.fi, svea.fi 

Perintää 
odotellessa... 

Perinnän toimiessa...

...sinä voit rentoutua



Kiinteistösijoittajat ja kaupan keskusliikkeet tähyävät liikennevirtoja

Katoavatko  
palvelut  
kirkonkylistä?
Eläkeyhtiöt sijoittavat kasvavien kaupunkiseutujen kauppa-
keskushankkeisiin. Mutta miten käy valtateiden kainaloissa 
pienempien kuntakeskuksien? Onko ABC-asema valtatien 
varressa ainoa tapa säilyttää kaupalliset palvelut?

teksti | Pirjo Tuusa  kuvat | Merja Ojala
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esäinen kirkonkylä: to-
rin lähellä kaksi ruoka-
kauppaa, apteekki, ko-
tileipomon kahvila, 
vaatekauppa, kukkakaup-

pa ja kirjakauppa. Katoamaan tuomittu 
idylli vai arvokasta lähipalvelua? Mi-
ten saadaan pitäjän keskusta pysymään 
elossa?

Pohtimisen paikka on varsin-
kin valtateiden lähettyvillä sijaitse-
villa kunnilla. Viime vuosituhannella 
kuntien tienvarsitonteille kalasteltiin 
teollisuushalliyrityksiä, nykyisin lä-
hinnä kauppakeskuksia. On turha toi-
voa kunnan halliin vaatetehdasta, kun 
Aasiassa valmistetaan vaatteita 29 eu-
ron kuukausipalkalla. Osa-aikaiset nais-
työpaikat Tokmannin myymälässä ovat 
realistinen tavoite.

Kunnissa on herätty etsimään valta-
tien tuomia mahdollisuuksia. Kuluttaja 
pitäisi saada jarruttamaan kunnan koh-

dalla: hyvä ruokakauppa, huoltoasema, 
Hesburger ja  Marimekko.

Keva luottaa kasvukaupunkien 
kauppakeskuksiin
Hämeenlinnassa on jo pantu toimek-
si: Helsingin-Tampereen moottoritien 
ylle on määrä valmistua 26 000 neliön 
kauppakeskus ja 220 asuntoa lokakuus-
sa 2014.  

Keskuksen menestykseen uskoo ai-
nakin kuntien eläkevaroista vastaava 
Keva, joka osti hankkeen kauppakes-
kusosan eli Hämeenlinnakeskuksen  
NCC:ltä toukokuussa 2012 noin 100 
miljoonalla eurolla. Vuokranmaksajik-
si tiloihin tulee nykytiedon mukaan yli 
60 liikettä.

Tampereellakin tapahtuu. Keva osti 
kolmostien lähelle rakentuvan Lielahti-
keskuksen NCC:ltä 45 miljoonalla eu-
rolla viime joulukuussa. Huhtikuussa 
2014 valmistuva kiinteistö on kooltaan 

Sijoitusjohtaja Ari Huotari: Keva ei lähde askartelemaan

kuntien eläkerahoista vas-
taava Keva voi sijoittaa 

myös kuntien kohteisiin. Elä-
kevakuutusyhtiö ”ei kuiten-
kaan lähde askartelemaan”. 

- Väki ei riitä pikkuriikki-
siin kohteisiin joka puolella 
Suomea, Kevan sijoitusjohta-
ja Ari Huotari tarkentaa.  

Voisiko Kevan odottaa 
sijoittavan reippaasti myös 
kuntien palvelukiinteistöihin? 
Rahoittavathan muutkin elä-
kevakuutusyhtiöt esimerkiksi 
palvelutaloja.

Kevalla ei ole periaatteel-
lisia esteitä sijoittaa kunta-
palveluihin. Keva omistaa jo 
muun muassa Kirkkonummen 
kunnantalon, josta on tehty 

pitkäaikainen vuokrasopimus. 
Senioritaloja on Helsingissä, 
Tampereella ja Turussa.

- Sijoittamiseen ei ole es-
tettä, jos kohde täyttää kri-
teerimme, Huotari toteaa. 

Kohteen pitää olla mel-
ko suuri. Nyt neljä Kevan koh-
depäällikköä pystyy hallinnoi-
maan 130 kiinteistösijoitusta. 
Pienet sijoitukset vaatisivat 
enemmän hallintotyötä.

- Kevan 36 miljardin 
omaisuudella ei kannata läh-
teä askartelemaan, vaan pi-
tää keskittyä olennaiseen, 

Huotari sanoo. 

Takaisinlainaus  
veisi rahastolta pohjan
Yksityispuolella tunnetaan ta-
kaisinlainaus yrityksille.  
Eikö myös kuntien eläkeva-
kuuttajan tulisi kierrättää ke-
räämiään eläkerahoja takaisin 
kuntiin ja saada sieltä tuottoja?

- Ei tulisi. Rahan palaut-
taminen olisi kuin housui-
hin pissaamista pakkasella. 
Jos varoja olisi jo kierrätet-
ty takaisin, kunnilla olisi lähi-
vuosina hirveä kuorma, kun 

niiden pitäisi repiä eläkemak-
suja juoksevasta kassavirras-
ta, Huotari kuvailee.

Kevan rahastointitapa tu-
kee Huotarin mukaan suku-
polvien välistä oikeuden- 
mukaisuutta. Kaikkia varoja 
ei tarvitse käyttää lyhyellä  
aikavälillä.  

Taitekohta 2017
Viime vuonna Keva keräsi lä-
hes miljardi euroa enemmän 
maksuja (4,7 mrd euroa) kuin 
maksoi kunta-alan eläkkei-
tä(3,8 mrd euroa). Taitekoh-
ta tulee vastaan ilmeisesti 
vuonna 2017, jolloin maksut 
eivät enää riitä eläkkeisiin, 
vaan tarvitaan myös rahaston 

Ari Huotari kunnille takaisinlainauksesta: 
kuin pissaisi housuun pakkasella.

On turha toivoa kunnan  
halliin vaatetehdasta, kun  
Aasiassa valmistetaan vaatteita  
29 euron kuukausipalkalla.
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varoja. Yksityispuolella tilan-
ne on jo se, etteivät maksut 
kata eläkkeitä.

Kunta-alalla karttuvien  
maksujen ja maksettavien 
eläkkeiden erotusta katetaan 
Huotarin arvion mukaan noin 
10 – 20 vuoden ajan rahaston 
tuotoilla. Sitten on jo irrotet-
tava pääomia. 

Kiinteistöjä tuskin reali-
soidaan ensimmäisinä. Kiin-
teistöistä haetaan sijoitus- 
kohteina turvallisuutta, ta-
saista rahavirtaa ja suojaa  
inflaatiolta. 

Enemmän  
liikekiinteistöjä
Kevan sijoitusomaisuudes-

ta kiinteistöissä on lähes kah-
deksan prosenttia. Varsinkin 
liikekiinteistöjen osuutta  
pyritään kasvattamaan. 

Kevan kaikki suorat kiin-
teistösijoitukset ovat Suo-
messa. Kiinteistörahasto-
jen kautta sillä on ulkomaisia 
omistuksia noin 400 – 500 
miljoonan euron verran. Ke-
van kaikista sijoituksista vain 
19 prosenttia on Suomessa. 

- Kevan sijoituksilla on 
vain yksi tavoite: eläkkeiden 
turvaaminen.  Sijoitusten pi-
tää olla turvallisia, tuotta-
via ja likvidejä. Kaikki kunnat 
ovat yhteisvastuussa eläk-
keistä, sijoitusjohtaja Ari 
Huotari muistuttaa.

Yksi Kevan merkittävistä kotimaisista kiinteistö- 
sijoituksista on Hämeenlinnakeskus.
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monessa kylässä asutus 
on harventunut, mut-

ta kirkonkylien merkitys voi 
kasvaa.  

- Tueksi tarvitaan eheyt-
tävää suunnittelua ja asuk-
kaiden aktiivisuutta, 
Itä-Suomen yliopiston ym-

päristöpolitiikan professori 
Rauno Sairinen sanoo.

Kirkonkylissä on Sairi-
sen mukaan vielä paljon ko-
hennettavaa, henkisestikin. 
Kunnan perinteisessä kes-
kustassa on totuttu otta-
maan palvelut annettuina ja 

on uskottu toimintojen pysy-
vän sellaisinaan hamaan ikui-
suuteen. 

Kylissä elämä on sen si-
jaan jo pitkään ollut epävar-
mempaa ja kyläseurat ovat 
aktivoituneet tekemään, esit-
tämään ja vaikuttamaan.

- Esimerkiksi Raasepo-
riin liittyneen entisen Poh-
jan kunnan keskustasta puut-
tui asukkaiden vaikutusväylä. 
Sinne perustettiin kyläseu-
ra vasta neljä vuotta kuntalii-
toksen jälkeen, Sairinen ker-
too.

yli 13 000 neliötä ja sen päävuokralai-
seksi tulee Tampereen kaupunki. Ta-
loon tulee terveyskeskus, mutta myös 
erilaisia myymälöitä kuten H&M:n 
vaatekauppa.

Tampereen ja Hämeenlinnan 
tienvarsikeskukset eivät vaikutta-
ne ratkaisevasti kaupunkikeskus-
tojen välttämättömiin palveluihin. 
Ruokakaupat Hämeenlinnan torin 
tienoilla eivät ehkä sulje oviaan, vaikka 
moottoritien päälle avataan S-market.

voiko kirkonkylän idylli  
olla uusi valtti?
Tilanne on toinen kirkonkylissä ja pik-
kukaupungeissa, joiden keskustoissa 
moni yritys sinnittelee kannattavuu-
den rajoilla. Yhtään asiakasta ei olisi 
varaa menettää tienvarren keskukseen 
eikä yrittäjällä toisaalta ole varaa siir-

tyä uuteen rakennukseen maksamaan 
korkeampia vuokria.

Pirkanmaalla 10 600 asukkaan Hä-
meenkyrössä, 7 300 asukkaan Ikaali-
sissa ja 6 900 asukkaan Parkanossa on 
vielä jäljellä oikean kirkonkylän herk-
kuja: jäämiä kylänraiteista, puutaloja, 
ketjuihin kuulumattomia vaate- ja ken-
käkauppoja, jopa kirjakauppoja ja kah-
viloita, jotka toimivat leipomon yhtey-
dessä. 

Ruokakauppaan pääsee ilman au-
toa ja yksityiset sekä kunnalliset palve-
lut ovat lähellä. 

Ikaalisten kaupunki on päättänyt 
kuitenkin panostaa valtatien varteen. 
Sinne piti nousta sijoittajien varoin 
kauppakeskus, mutta laskusuhdanteen 
yllättäessä sijoittajien mielenkiinto 
hyytyi. Kaupunki kiirehti apuun ja lu-
pasi läpilainata keskuksen rakentavalle 

kiinteistöyhtiölle 3,9 milj. euroa. 
Kaupungin mukaantulosta kui-

tenkin valitettiin, perusteena se, et-
tei yritystoiminnan rahoittaminen tai 
pankkitoiminta kuulu kaupungin toi-
menkuvaan. Nykyiset ja uudet yrittäjät 
joutuvat valittajien mielestä eriarvoi-
seen asemaan. Hallinto-oikeus kumosi 
kunnan tukipäätöksen ja problematiik-
kaa pohtii nyt KHO.

Rakentaminen on edennyt valituk-
sesta huolimatta. Sijoittajien mukaan 
Nummenrinteen 8 000 neliön liike-
keskukseen tulevat muun muassa K-
Supermarket ja Tokmanni. K-Super-
market sijaitsee nykyisin kaupungin 
keskustassa kahden kilometrin päässä 
valtatiestä ja Tokmannin omistama Va-
paa Valinta 200 metrin päässä.

- Kesko on antanut ymmärtää, että 
pienempi ruokakauppa jäisi kaupungin 

Professori Rauno Sairinen: Kirkonkylien merkitys voi kasvaa
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Professori Rauno Sairinen: Kirkonkylien merkitys voi kasvaa

Kirkonkylien valtteja voi-
vat olla sujuva elämä, elinym-
päristön laatu, viihtyisyys ja 
sopiva määrä palveluja. Van-
hat ja uudet asukkaat pitää 
ottaa mukaan keskusteluun. 

Suoraa keskustelua ja 
kansalaisdemokratiaa
Uusia asukkaita ei kiinnosta, 
kenen poika tai miniä päättä-
jä on tai mitä joku äänesti lau-
takunnassa kymmenen vuotta 
sitten. Kirkonkylissä tarvitaan 
suoria keskusteluväyliä ja kan-
salaisdemokratian avaamista. 

Kuntien edustajien kan-
nattaa taipua keskustele-
maan uusien asukkaiden ja 
yritysten tarpeista ja ideoista.

-  Tutkimuksessamme 
nousi esille tyhjien tilojen 
käyttö ja harrastustilojen tar-
ve, Sairinen toteaa.

Kirkonkylän eheyttävän 
suunnittelun tulisi rakentua 
paikalliselle, asukkaista ja yri-
tyksistä lähtevälle tilauksel-

le. Olennaista on sujuva arki, 
elinympäristön laatu ja histo-
riatietoisuus.

Taantuva on ikävä  
nimitys
Rauno Sairista harmittaa, et-
tä kaavoitus käsitetään usein 
vain uuden alueen käyttöön-
otoksi. Raivataan pelto, kaa-
detaan pois metsä, rakenne-
taan omakotitaloja. 

Tällainen suoraviivainen, 
kasvua korostava ajatteluta-
pa ei sovi ns. taantuviin kir-
konkyliin. 

Sana ”taantuva” on käy-
tössä, vaikka se antaa liian 
ruman kuvan kirkonkylistä. 
Asukasluvun väheneminen ei 
tarkoita taantumista. Jäljel-
le jäävien oloja voidaan ko-
hentaa.

- Silloin pitää miettiä ole-
massa olevaa rakennuskan-
taa ja pohtia, mitä tehdään, 
jos se on puolikäytössä. Muo-
kataan rakennuksia uusiin 
tarkoituksiin.

Liitoskylän amputointi-
halu ihmetyttää
Syvällisempi pohdiskelu voi 
olla liitoskunnassa epäsuo-
siossa.

- Kuntareformi uhkaa 
isosti kirkonkyliä, ympäristö-
politiikan professori väittää. 

Fiskarsissa asuva Sairinen 
harmittelee erityisesti Pohjan 
kirkonkylän jäämistä paitsi-
oon uudessa Raaseporissa. 

Jos kuntakeskus on jo osa 
kaupunkikuntaa, päättäjillä 
on vain vähän intressiä miet-
tiä maaseudun kylien näkö-
kulmia.

- Ihmettelen, miksi kau-
punkikunnan päättäjillä on 
niin kova halu amputoida uu-
den liitoskunnan eri osia; se 
ei voi olla kenenkään etu. Pa-
kollisissa rakennemuutok-
sissa tulisi pitää kirkonkylien 
kehitysajattelu mukana, Sai-
rinen korostaa.

Sairinen ja kumppanit 
ovat selvittäneet kysymystä 
neljässä tutkimuskohteessa, 
Liperissä, Mäntyharjulla se-
kä Raaseporin Fiskarsissa ja 
Pohjassa. Työpajojen keksin-
nöistä kerrotaan myöhemmin 
syksyllä ilmestyvässä ympä-
ristöministeriön julkaisussa.

Kesko on antanut ymmärtää.  
että pienempi ruokakauppa jäisi 
kaupungin keskustaan.”

Olennaista on sujuva arki, elinympäristön laatu 
ja historiatietoisuus.

Lue lisää: 
KUNTALIITON yLIARKKITEHTI RITVA LAINEEN JA KEHITySPÄÄLLIKKö JARKKO HUOVISEN 

HAASTATTELUT KUNTIEN TAAJAMIEN JA KAUPAN HAASTEISTA OSOITTEESSA KAKS.FI 
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keskustaan, Ikaalisten kaupunginjohta-
ja Kalle Mäkelä kertoo. Keskustassa on 
myös Siwa.

Kuinka tärkeä asia lähikauppa on? 
Ikaalisten keskustassa asuu paljon ikä-
väkeä ja lisää houkutellaan. Tampereen 
senioreille mainostetaan yksityisen pal-
velusäätiön rakennuttamia omistus-
asuntoja. 

Pirkanmaan pienten kuntien ku-
ten Ikaalisten palvelutarjonta näyttää 
ihmeen ihanalta. Kenkäkaupassa myy-
dään kenkiä, jotka mahtuvat jalkaan ja 
vaatekaupassa hameita, joiden vetoket-
jun saa kiinni. Kirjasto on kävelymatkan 
päässä. Terveyskeskuksessa on kuulem-
ma viisi nuorta lääkäriä - eikä yksikään 
Attendon palkkalistoilla.

Hämeenkyrössä  
pakko jarruttaa
Hämeenkyrön nettisivuilla hehkute-
taan kunnan maalaisuutta ja kulttuuri-
historiaa. Kunnan keskustaa halkoo kol-
mostie, mutta siltä on helppo poiketa 
sivuun. Liikenneympyrät ja 50 kilomet-
rin nopeusrajoitus antavat aikaa reagoi-
da ja katsella, mitä paikkakunnalta löy-

tyisi. 
Hämeenkyrön ohitustietä on val-

misteltu jo parinkymmenen vuoden 
ajan. Jos se toteutuu, kunnan keskusta 
ohitetaan jatkossa satasen vauhdilla.

- Tieasiaan ei meillä suhtaudu-
ta kiihkeästi. Asia tuntuu kaukaiselta, 
Hämeenkyrön kunnanvaltuuston pu-
heenjohtaja Kirsi Parhankangas to-
teaa. Hän muistuttaa, ettei kunta päätä 
ohitustiestä, vaan päätöksen tekee val-
tio yksin.

Parhankangas arvioi, että ohitusti-
en valmistuessa kunta tuskin osallistuu 
liittymien yritystilojen rakentamiseen. 
Lainaeuroja tarvitaan kunnan omista-
mien kiinteistöjen korjauksiin.

Mäntyharjussa kuntakeskus  
ykkössijalla
Joka kunnan unelmana on saada omal-
le maaperälle alueosuuskaupan raken-
nuttama ABC - liikennemyymälä. Niitä 
on nyt kaikkiaan 111. Liikennemyymä-
län konseptiin kuuluu minimissään val-
tatien varrella sijaitseva ruokakauppa, 
kahvilaravintola ja huoltoasema.

Etelä-Savossa Mäntyharjulla ABC 

-myymälä on kunnan keskustassa.
- Mäntyharjulla toimii Suomen en-

simmäinen valtateiden ulkopuolinen 
ABC-asema. S-market rakensi uudet lii-
ketilat ja samalla yksikön status muu-
tettiin, Mäntyharjun kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja Leena Pekkanen ker-
too. 

Myöhemmin myös K-kaupalle ra-
kennettiin uudet toimitilat ja kaupan 
status muuttui Marketista Supermar-
ketiksi.

Mäntyharjun keskustasta on mat-
kaa viitostielle kymmenisen kilomet-
riä. Kunnassa uskotaan auton etupyöri-
en kääntyvän valtatieltä syrjemmällekin 
kuin vain näköetäisyydelle. Mielenkiin-
non kohteena ovat enemmänkin tuhan-
net vapaa-ajan asukkaat kuin viitostietä 
pitkin ohi kiitävät autoilijat.

- Kunnan kärkihankkeena on kes-
kustan kehittäminen. Keskitymme ko-
konaisvaltaisesti ydinkeskustan viih-
tyisyyden ja palvelujen saatavuuden 
kehittämiseen, Pekkanen toteaa.  Mu-
kaan hankkeeseen on kutsuttu niin kun-
talaiset, yrittäjät kuin vapaa-ajan asuk-
kaat. ∙

Kunta ei päätä ohitustiestä, vaan 
päätöksen tekee valtio yksin”,  
muistuttaa Kirsi Parhankangas.



polemiikki 3/2013           19

Sähköisen kaupankäynnin edut
tehostavat koko ostoprosessia seu-
raavien asioiden ansiosta:

Edullisemmat ostot – kustannus-
säästöjä saadaan edullisemmista hin-
noista pitkällä tähtäimellä, sekä meillä 
on parempi mahdollisuus noudattaa 
puitesopimuksia. 

Sähköinen tilaaminen kasvaa nopeimmin

ILMOITUS

Sähköinen tilaaminen kasvoi Ruotsissa 38 % 
vuonna 2011, kun taas sähköinen laskutus kas-
voi 22 %.

Eskilstunan kunta näki sääs-
tömahdollisuuksia sähköises-

sä tilaamisessa ja pyrkii nyt lisää-
mään sähköisten tilausten osuutta.  
 
Kunta on äskettäin ottanut käyttöön 
uuden järjestelmän, Visma Proceedon, 
sähköisiä laskuja ja tilauksia varten. 

– Visma Proceedo on käyttäjäystä-
vällinen kokonaisratkaisu ostosopi-
musten käsittelyyn, sopimusten jul-
kaisemiseen, sähköisiin tilauksiin ja 
laskunkäsittelyyn, kertoo Ulf Borg, 
Eskilstunan kunnalle työskentelevä 
sähköisen kaupankäynnin konsultti.

Sähköisen laskun käyttöönoton jäl-
keen sähköinen tilaus oli luonnollinen 
kehitysaskel Eskilstunan kunnalle.

Visma Proceedo Buyer
 

on ostotyökalu, joka on nykyisin Ruotsissa usean kunnan ja viranomaisen käytössä. Käytettävyys on voimavaramme!
Meillä on markkinoiden käyttäjäystävällisin ostotyökalu. Palvelu on ns. SaaS eli pilvipalvelu, joten sitä voidaan käyttää 
miltä tahansa tietokoneelta käyttäjään liitettyjen oikeuksien pohjalta.

Visma Proceedon suomalaisina asiakkaina ovat mm. VR, Mehiläinen, YLE, Vaasan, 
Metsähallitus ja Fazer Amica Ruotsi/Tanska.

Lue lisää meistä ja koko hankintatoimen ratkaisuistamme www.visma.fi/proceedo

"Ostamalla tavaroita ja pal-
veluita niiltä toimittajilta, joi-
den kanssa meillä on sopi-
mus, säästämme noin 30 
– 40 miljoonaa kruunua vuo-
dessa, Ulf Borg sanoo." Ulf Borg,  

ulkoinen sähköisen kaupankäynnin konsultti

Visma Proceedo Buyer
on ostotyökalu, joka on Ruotsissa nykyisin usean kunnan ja viranomaisen käytössä. 

Käytettävyys on voimamme!
Meillä on markkinoiden käyttäjäystävällisin ostotyökalu.

Palvelu on Saas - pilvipohjainen, joten sitä voidaan käyttää miltä tahansa tietokoneelta käyttäjään liitettyjen oikeuksien pohjalta.

Visma Proceedon suomalaisina asiakkaina ovat mm. VR, Mehiläinen, YLE, Vaasan, Metsähallitus ja Fazer.

Helpompi ostaa – aikaa säästetään 
tilausten ja laskujen järkevällä käsit-
telyllä, jolloin käsittely on nopeampaa 
sekä virheiden mahdollisuudet tilauk-
sen eri vaiheissa vähenevät.

Paremmat ostot – sekä tuotteiden
että palvelujen hankintojen laatu on
parantunut sisäisen ohjauksen ja val-
vonnan ansiosta. Loppukäyttäjällä 
on parempi oikeusturva, mahdol-
lisuus kokonaisvaltaiseen hankintojen 
seurantaan, sekä mahdollisuus koh-
dentaa hankinnat myös ympäristö-
ystävällisiin tuotteisiin paremmin.
 
Suurimmat edut sähköisen kau-
pankäynnin ratkaisulla saadaan yksin-
kertaistamalla kaikkien yksiköiden 
ostotoimintoja ja samalla pystytään 
varmistamaan, että kunta noudattaa 
kilpailutettuja puitesopimuksiaan kai-
kissa hankinnoissa. 

Eskilstunan kunta

• N. 97 000 asukasta
• 8 000 työntekijää
• Kymmenen hallintoalaa
• N. 2 000 tilaajaa
• Sähköisten tilausten säästöt v. 2012 n. 4,5 milj. kruunua
• Sähköisten laskujen säästöt v. 2012 n. 7 milj. kruunua
• N. 80 % sähköisiä laskuja
• Laskujen automaattinen täsmäytys n. 42 %
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Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe-ohjelma) 
palveluilla helpotetaan asiointia lupa-, ilmoitus- ja monissa muissa asioissa. 
Kuntien satojen asioiden hoito virtaviivaistuu ja kansalaisten palvelut ja  
osallisuus parantuvat. Myös hallintoa voidaan tehostaa. 

Hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvan 
poikkihallinnollisen SADe-ohjelman 
palveluista monet ovat jo saatavilla. Pal-
jon julkisuutta on saanut muun muassa 
Kansalaisaloite.fi-palvelu, jonka kautta 
lainsäädäntöprosessiin on saatettu tähän 
mennessä jo esimerkiksi tasa-arvoista 
avioliittolakia koskeva aloite.

SADe-ohjelma on ensimmäinen 
kokonaisvaltainen ja valtakunnallinen 
sähköisten palveluiden kehittämisoh-
jelma Suomen julkisessa hallinnossa. 
Tavoitteena on, että asiakas saa tarvitse-
mansa palvelun sujuvasti eri elämänti-
lanteissa ja -vaiheissa hallinnonaloista ja 
organisaatioiden rajoista riippumatta.

SADe-ohjelmaa toteuttavat monet 
valtion viranomaiset, kunnat ja kuntayh-

ILMOITUS

Sosiaalitoimen  
etäpalveluita Karstulassa

Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjan-
maalla on kokeiltu runsaan vuo-
den ajan etäpalvelua muun muassa 
sosiaalitoimessa. Palvelussa ovat 
tällä hetkellä Karstulan lisäksi 
mukana lähialueelta Kyyjärvi, 
Kivijärvi ja Kannonkoski. Kirkon-
kylien välillä on fyysistä etäisyyttä 
kymmeniä kilometrejä.

– Karstulasta tehdään kaikkiin 
näihin kuntiin pitkäaikaistyöt-
tömien asiakaspalvelusuunnitel-
mat etäpalveluna. Työttömän ei 
tarvitse tulla tänne, vaan hän voi 
varata ajan oman kuntansa yhteis-
palvelupisteeseen. Se säästää aikaa 
ja kustannuksia sekä virkamiehiltä 
että palvelua tarvitsevilta kunta-
laisilta, kuvaa palveluneuvoja Kirsi  
Lavu Karstulan yhteispalvelupis-
teestä. 

Hänen mukaansa joillekin 
palvelun asiakkaille ratkaisu 
tuntui aluksi oudolta. ”Television” 
välityksellä tapahtuvaa yhteyttä 

oli aluksi vaikea hahmottaa, mutta 
kokemukset ovat olleet pelkästään 
myönteisiä.

– Kaikki ovat tyytyväisiä, kun 
ei tarvitse lähteä ajamaan autolla 
kymmeniä kilometrejä alueella, 
jossa julkista liikennettä ei ole. 
Kun yhteispalvelupisteessä voi 
lisäksi näyttää kameralle tarvitta-
via papereita, virkailija Karstu-
lasta voi neuvoa kohta kohdalta 
esimerkiksi lomakkeiden täyttöä, 
Lavu kertoo.
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palvelusta.
Näin kuvaa SADe-ohjelman 

oppijan palveluita ohjauspalve-
luiden päällikkö Arja Kukkonen 
Helsingin kaupungin opetusvi-
rastosta.

Hänen mukaansa sähköinen, 
tiedot yhteen paikkaan kokoava 
palvelu on tervetullut myös ope-
tuksen järjestämisestä vastuussa 
olevan kunnan näkökulmasta.

– Koko Suomen koulutus tulee 
samaan tietokantaan esikouluvai-
heesta aikuiskoulutukseen saakka. 
Koulutuksen järjestäjä voi helposti 
tarkistaa, onko paikkaa hakeva 
opiskelija jo kirjoilla jossakin 
oppilaitoksessa. Vastaavasti 
toistuvasti paikkaa vaille jääneelle 
opiskelijalle voidaan tarjota avoi-
mia paikkoja. Näen tämän jopa 
syrjäytymistä ehkäisevänä mah-
dollisuutena, Kukkonen iloitsee.

Otakantaa.fi toi Oulussa  
uuden ulottuvuuden

Oulussa on kuluvan vuoden alusta 
saatu kaupunkilaisten kuulemi-

seen uusi foorumi Otakantaa.fi 
-palvelun myötä. Verkko-osoit-
teessa voi kertoa näkemyksensä 
valmisteltaviin asioihin. Sama 
palvelu toimii myös valtakunnalli-
sena kanavana.

– Etenkin Oulun alueen kuntien 
yhdistymisen myötä on hyvä 
saada palveluiden käyttäjiltä tieto, 
miten jokin asia toimii esimerkiksi 
Yli-Iissä. Sinne on kaupungin 
keskustasta noin 50 kilometriä, 
kuvaa projektisuunnittelija Heidi 
Niemelä Oulun kaupungin kun-
talaisvaikuttamisen ja yhteisötoi-
minnan yksiköstä.

Oulun asukkailta on kysytty 
sähköisesti mielipidettä esimerkiksi 
jätteenkuljetuksen järjestämisestä. 
Samoin kysyttiin, pitäisikö tietty 
rahamäärä käyttää mieluummin 
pyöräteiden vai valaistuksen 
parantamiseen. Näkemyksiä eri 
asioihin on kertynyt Niemelän 
mukaan satoja.

Kommentit valmisteltavaan asi-
aan saadaan nyt yhteen paikkaan 
ja puhelin- ja sähköpostikomment-
tien seulominen on vähentynyt. 
Niemelän mukaan tämä helpottaa 
mielipiteiden kokoamista.

– Oulussa perinteisesti toimivat 
kuntalaisten alueelliset yhteistyö-
ryhmät säilyvät, mutta sähköisyys 
on tuonut uuden vaikuttamiskana-
van. Toivottavasti yhä useammat ja 
uudetkin kansalaisryhmät löytävät 
jatkossa tien kaupungin kehittämi-
seen, Niemelä sanoo.

kointivälineenä luonnosvaiheesta 
rakennuksen loppukatselmukseen 
saakka.

– Kommentointiketjuun 
saadaan tarvittaessa muutkin 
viranomaiset antamalla heille 
palvelutunnukset. Kaikki näkevät, 
miten asioita on käsitelty. Samalla 
esimerkiksi suunnittelija voi heti 
korjata suunnitelmia kommen-
toinnin pohjalta.

– Omaakin työhuonettani tämä 
on siistinyt, kun paperin määrä 
vähenee. Nyt dokumentit pysyvät 
järjestyksessä yhteisessä tietokan-
nassa, Vastamäki toteaa.

Oppijan palveluilla  
eroon papereista

– Oppijan verkkopalvelu on säh-
köinen palvelu, jossa saa yhden 
palvelun kautta tietoa koulutuk-
sesta ja siihen hakeutumisesta. 
Palveluun tulee jatkossa myös tieto 
suoritetuista tutkinnoista missä 
tahansa Suomessa. Siten paperisia 
koulutodistuksia ei tarvitse enää 
käsitellä, vaan ne löytyvät aina 

Alkuun pääset tutustumalla  
SADe-ohjelman palvelu karttaan: 
www.visuviestinta.fi/sade/

SADe-ohjelman verkko sivuilta  
osoitteesta www.vm.fi/sade  
löytyvät valtiovarainministeriön  
SADe-tiimin ja ohjelman hanke-
päälliköiden yhteystiedot. He 
kertovat mielellään palveluista, 
niiden aikatauluista ja siitä, miten 
ohjelmassa tuetaan palveluja  
käyttöönottavia kuntia. 

SADe-palvelut, niiden tekijät 
ja käyttäjät ovat tavattavissa 
Kuntamarkkinoilla 11.–12.9.2013. 
Tervetuloa K-kerroksen osastolle 
H2-3 ja tietoiskuihin ke 11.9.  
klo 14.30 huoneeseen 4.11 ja  
to 12.9. klo 13 huoneeseen 4.14.

Valtiovarainministeriö 
SADe-ohjelma
Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi 
Puh. 02955 30010 
marjukka.saarijarvi@vm.fi

Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko 
Puh. 02955 30370 
ira.alanko@vm.fi

Ohjelmakoordinaattori  
Tiina Kotonen-Pekkanen 
Puh. 02955 30084 
tiina.kotonen-pekkanen@vm.fi

Ohjelma-assistentti Salla Salmi 
Puh. 02955 30245 
salla.salmi@vm.fi

tymät sekä kolmannen sektorin toimijat 
ja yritykset. Ohjelmalla on johtoryhmä, 
jossa on edustajat hankkeiden vastuu-
ministeriöistä, Suomen Kuntaliitosta, 
kunnista ja valtiovarainministeriöstä. 
Ohjelmaa koordinoi valtiovarainminis-
teriö.

Kunnat mukana
SADe-ohjelman palvelujen kehittämis-
kustannukset katetaan puoliksi kuntien 
yhteisestä valtionosuudesta määräajaksi 
leikatulla rahalla. Kunnat ovat aktiivisesti 
mukana hanketyössä. Ohjelmasta saatavia 
palveluita kannattaa kunnissa hyödyntää 
mahdollisimman täysimääräisesti. Yhtei-
sesti toteutetut ratkaisut tuovat tulokselli-
suutta ja säästöjä, eikä joka asiaan tarvitse 

alusta pitäen investoida jokaisessa kun-
nassa.

SADe-palvelut tarjoavat konkreettista 
apua yrittäjille, yhteisöille ja kansalaistoi-
minnassa mukana oleville aktiiveillekin 
niin, että kynnys viranomaiskontaktei-
hin madaltuu ja viranomaista vaativien 
asioiden hoito helpottuu. Kokemukset 
osoittavat, että käytännössä vähenevät 
sekä papereiden tulostaminen että niiden 
kuljettaminen paikasta toiseen: doku-
mentit löytyvät kunkin palvelun omasta 
tietokannasta. Sekä asiakas että asian-
omainen virkamies pääsevät yhteiseen 
tietokantaan niitä tutkimaan.

Alkuvuonna 2013 julkaistussa kun-
tien palvelutehtäväraportissa todettiin, 
että kunnilla on yli 550 tehtävää. 

Raportin hahmottamien näkymien 
perusteella tarvitaan juuri SADe-ohjel-
man tarjoamia sähköisiä palveluja, jotta 
kunnallinen asiointi on mahdollisimman 
sujuvaa kaikille osapuolille.

Tällä aukeamalla ammattilaiset eri 
puolilta maata kertovat kokemuksiaan eri 
palveluiden käyttöönotosta. 

Nämä kuntien käyttökokemukset 
tukevat palveluiden valtakunnallista 
toteutusta ja edesauttavat niiden levittä-
mistä laajaan käyttöön. 

ILMOITUS

Arja Kukkonen

Heidi Niemelä

Kiinnostaako palveluiden  
käyttöönotto sinun  
omassa kunnassasi,  
mitä tehdä?
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Tutkimus Suomen ja Viron koulutyöntekijöiden hyvinvoinnista: 

YKsin- 
puurtaminen  

Koulujen henkilökunta kokee työhyvinvointinsa paremmaksi 
Virossa kuin Suomessa, kertoo kyselytutkimus. 

-Yhdessä tekemisen mei-
ninkiä näyttäisi ole-
van Virossa enemmän, 
vertaa Itä-Suomen yli-

opiston hoitotieteen laitoksen yliopis-
tonlehtori Terhi Saaranen.  Hänen 
mukaansa suunnan tarkistusta kannat-
taisi pohtia Suomessakin.

Koulun henkilöstön työhyvinvointia 
tutkitaan kuusivuotisessa toimintatut-
kimushankkeessa 2009-2014. Suomesta 

mukana on 21 koulua ja Virosta 39.  Alku-
kartoituskyselyyn vastasi Virossa 1 330 ja 
Suomessa 486 henkeä, enemmistö opet-
tajia. Samojen koulujen henkilöstölle on 
tehty seurantakysely 2012-2013.

virossa uusi alku lisäsi draivia?
Työhyvinvointia tutkitaan neljän osa-
alueen kautta. Kohteina ovat työolot, 
työntekijä ja työ, työyhteisö ja ammatil-
linen osaaminen. 

teksti | Pirjo Tuusa  kuva | Gettyimages

verottaa jaksamista

keskittyminen perusarkeen ja  matala kynnys 
rehtorin kansliaan ovat pohjoissavolaisen La-

pinlahden kunnan Matin ja Liisan koulun tun-
nusmerkkejä. Yläkoulussa opiskelee 600 lasta 60 
opettajan huomassa. Opinahjo on mukana KI-
VA-koulujen verkostossa.  Kymmenkunta vuot-
ta sitten koulu korjattiin, kun ”ala-aste homeh-
tui käsiin”.

- Sen jälkeen päätettiin, että selviytyäksemme 
hengissä hoidetaan ensin perustyö eikä oteta mi-
tään ylimääräisiä projekteja, koulua vuodesta 1999 
johtanut Markku Matilainen kertoo.

Kouluun on rehtorin mukaan saatu miellyttä-
vä ilmapiiri. Sitä tukevat pieni luokkakoko, työn-
ohjauksen mahdollisuus opettajille  ja hyvä kou-
luterveydenhuolto lapsille.

- Meillä on joka koulupäivänä paikalla sekä 
terveydenhoitaja että oppilashuollon ohjaaja. 

Varsinaissuomalaisessa Raision kaupungis-
sa kouluväen jaksamista parannetaan puhumalla. 

- Työhyvinvoinnin parantamiseen tarvitaan 
yhteisten pelisääntöjen lisäksi hyvää keskustelu-
kulttuuria, sanoo kahden raisiolaiskoulun rehtori 
Sari Aaltonen. Hän on ykköskakkosia opettavan 
Tikanmaan koulun ja kolmoskuutosluokkalaisten 
Tahvion koulun rehtori.  Oppilaita on 190. Opet-
tajia on 14 ja lisäksi kanslisteja, kouluavustajia ja 
terveydenhoitaja. Kokemusta koulusta hänellä on 
24 vuotta.

Onko työhyvinvointi koulussa heikentynyt 
vai kohentunut?

- Olemme tehneet seitsemän vuotta aktiivi-
sesti työtä työhyvinvoinnin eteen. Asia ei ole kos-
kaan valmis, vaan sitä on määrätietoisesti pidet-
tävä pinnalla. Ellei niin tehdä, palataan helposti 
vanhoihin tapoihin, rehtori tietää.

Lue lisää: MARKKU MATILAISEN JA SARI AALTOSEN HAASTATTELUT KOKO LAAJUUdESSAAN: KAKS.FI

Katse koulujen perusarkeen
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-niiden tapausten määrä, jossa 
vanhemmat ottavat juristin kaut-

ta yhteyttä koululle lapsensa etuja valvo-
essaan, on lisääntynyt tuntuvasti. ”Vain 
minun lapselleni parasta” –ajatteluta-
pa näyttää vallanneen alaa. Ymmärräm-
me, että vanhemmat valvovat lapsensa 
parasta kuten heidän kuuluukin tehdä, 
mutta ylilyöntejä tapahtuu valitettavasti 
yhä enemmän, Luukkainen tiivistää.

  Luukkaisen mukaan kotien pahoin-
vointi on lisääntynyt. Vanhempien kohtaa-
mat yt-neuvottelut, irtisanomiset ja työt-
tömyys ulottuvat lasten kautta kouluihin.

- Osittain vanhemmuutta on pyritty 
ulkoistamaan koulun ja opettajien vas-
tuulle siinä hengessä, että ”hoitakaa te 
kasvatushommat”. Oppilaiden väkival-
tainen käytös kouluilla ja päiväkodeissa 
on lisääntynyt.

Olli Luukkainen arvioi, että opetus-
työn kuormittavuus kasvaa sitä mukaa 
kun koulujen resursseja leikataan. 

Luukkaisen mukaan kunnissa on 
koulupuolella käynnissä vaikka minkälai-
sia viritelmiä. On muun muassa vähen-
netty oppituntien määrää, suurennettu 
opetusryhmiä, tarjottu palkattomia vir-
kavapaita ja muita palkan leikkauksia ja 
päätetty lomauttaa opettajat.

- Valtion kunnille suuntaama 60 mil-
joonan euron erityisraha opetusryhmi-
en pienentämiseksi on auttanut kouluja 
pitämään tilanteen jotenkin ”näpeissä”. 
Tosin kaikki kunnat eivät ole edes hake-
neet lisärahaa opetusryhmien pienentä-
miseksi ja toisaalta osa kunnista on jou-
tunut palauttamaan rahan, koska eivät 
ole käyttäneet sitä tähän tarkoitukseen.

OAJ:ssä tiedostetaan, että kunnat 
leikkaavat opetuksen resursseja pakko-
raossa. Kuntatalous on kriisiytymässä.

Poliisikaan ei auta?
Opettajien työtä ei kuormita pelkäs-
tään resurssien puute. Pahimmillaan tu-
kea ei tule edes virkavallalta. Olli Luuk-
kainen kertoo tapauksesta, jossa suuren 
kaupungin yläasteen naislehtori teki po-
liisille tutkintapyynnön kunnianloukka-
uksesta: oppilaan harjoittamasta toistu-
vasta huorittelusta.

- Poliisi ei ottanut tapausta tutkittavak-
seen, vaan katsoi, että yläasteikäisten nuor-
ten opettajan ammatissa tällainen kuuluu 
ilmeisesti työnkuvaan. OAJ:ssa mietimme 
nyt mahdollisia jatkotoimia. Ei kai kenen-
kään työnkuvaan voi kuulua huorittelun 
sietäminen, Luukkainen ihmettelee.   

Eduskuntaan on edennyt lakipa-

ketti koulujen työrauhan turvaamiseksi. 
OAJ:llä on ollut toiveensa puuttumiskei-
nojen valikoimasta. Lakiesityksen mukai-
sesti jälki-istunnossa saisi teettää kirjal-
lisia ja suullisia tehtäviä, mutta OAJ on 
toivonut, että jälki-istuntoon voitaisiin si-
sällyttää myös muita kasvatuksellisia teh-
täviä, esimerkiksi sotkujen siivoamista, jos 
oppilas on sotkemista harjoittanut.

- Olemme toivoneet jälki-istunnon si-
sällyttämistä osaksi oppivelvollisuutta. Jos 
oppilas olisi jättänyt kymmeniä jälki-istun-
totunteja istumatta, hän ei saisi todistusta, 
ennen kuin on istumisensa suorittanut. Li-
säksi toivomme rehtorille oikeutta kolmen 
päivän opetuksen epäämiseen, jotta kou-
lutilanne pystyttäisiin rauhoittamaan. 

OAJ ei halua ”kurikoulua”.
- Haluamme keinoja, joilla oppilaiden, 
opettajien ja koko koulun henkilöstön 
työrauha ja jaksaminen turvattaisiin. Val-
taosalla kouluista asiat ovat mallillaan. Ei 
kouluilla mikään kriisitilanne ole päällä, 
mutta opetuksen resurssit on turvattava, 
ettei sellaiseen päädyttäisi. Se viesti kou-
luilta meille välittyy, että työn kuormitta-
vuus kasvaa kaiken aikaa.

Virolaiset vastasivat melkein jo-
ka kysymykseen myönteisemmin kuin 
suomalaiset.  Saaranen arvioi, että aina-
kin osasyynä tähän on naapurien erilai-
nen yhteiskunnallinen tilanne.

- Viro on tuore valtio, jossa muutos 
aikaisempiin oloihin on valtava. Viros-
sa tunnelma on samanlainen kuin Suo-
messa sodan jälkeen, tutkija kuvailee.

Suomalaisopettajat esimerkiksi ar-
vioivat työtilansa, varsinkin sisäilman 

laadun, huonommaksi kuin virolaiset. 
Nämä eivät valittaneet homeongelmis-
ta. Saaranen ei kuitenkaan menisi van-
nomaan, että virolaiset koulut ovat pa-
remmin rakennettuja ja hoidettuja kuin 
suomalaiset.

Virossa on suuret erot koulujen vä-
lillä. Joissakin tallinnalaiskouluissa tek-
ninen varustelu ylittää suomalaisten 
koulujen tason. Tekniikka on ilmesty-
nyt nopeasti naapurimaan kouluihin ja 

opettajille eväät turvata työrauha 
Opettajien työn kuormittavuus on viime vuosina selvästi lisääntynyt,  
sanoo Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen. 
Sekä niukkenevat resurssit että koulujen ulkopuolelta tulevat paineet 
koettelevat opettajien jaksamista.

 teksti | Eeva-Liisa Hynynen

Noin kolmannes koki, ettei 
työyhteisössä  keskustella  

avoimesti työhön liittyvistä asioista.

OAJ:n Olli Luukkainen:
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➨  tutkimusta rahoittaa KAKS.

virolaisopettajat toivoivatkin lisäope-
tusta atk-taitojen kehittämiseen. Suo-
messa taas haluttiin lisäkoulutusta 
muun muassa työssä jaksamiseen.

vaikeneminen syö ilmapiiriä?
Opittavaa löytyisi Terhi Saarasen mu-
kaan virolaiskoulujen yhteisöllisyy-
destä. Virolaiskouluissa tuntuu olevan 
enemmän yhdessä tekemisen meinin-
kiä kuin suomalaisissa. Suomessa opet-
tajan työ on perinteisesti yksinpuurta-
mista - selviytymistä yksin.

Vastaajista noin kolmannes koki, 
että työyhteisöissä ei keskustella avoi-
mesti työhön liittyvistä asioista. Kol-
mannes tunnisti puutteita työn organi-
soinnissa ja ajankäytössä.

- Koulujen yhteisöllisyyteen pitäisi 
meilläkin pyrkiä, lisätä esimerkiksi so-
siaalista tukea ja yhteistyötä oppiainei-
den välillä ja saman oppiaineen sisäl-
lä. Osa vastaajista toivoi myös nykyistä 
enemmän koulun ulkopuolisia tapaa-
misia, mutta osa taas ei halunnut sellai-
sia lainkaan, Terhi Saaranen kertoo.

Kyselyyn osallistuneissa kouluis-
sa toimii koulun eri ammattiryhmistä 
koostuva työhyvinvointiryhmä. Sillä on 
vetovastuu hyvinvoinnin kehittämises-
tä yhteistyössä koko henkilöstön kanssa. 

Ryhmän johdolla on Saarasen mu-
kaan usein päästy ratkomaan käytän-
nön kysymyksiä. Ongelmat eroavat pal-
jon: yhdessä taajamassa tyhjennetään 
koulu sisäilmaongelmien vuoksi ja etsi-
tään ns. väistötiloja, kun toisessa kipuil-
laan työilmapiirin tai oppilaiden ongel-
mien kanssa. ∙

Opittavaa löytyy virolaiskoulujen  
yhteisöllisyydestä.
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Uuden teknologian soveltaminen 
kuntapalvelujen tuotantoon on jäänyt 
tähän mennessä vähäiseksi. Vaikka 
ratkaisut eivät teknisesti ole haastavia, 
niiden avaamia mahdollisuuksia ei ole 
saatu täysimääräisesti hyödynnettyä 
esimerkiksi käyttöönotossa esiintynei-
den ongelmien vuoksi.

Kevään aikana Elisa teetti yhdessä Suo-
men PwC:n sekä Vantaan ja Joensuun 
kaupunkien kanssa selvitykset uuden 
teknologian mahdollisuuksista kunta-
palvelujen tuottamisessa. Selvitysten 
tulokset kertovat, että uusi teknologia 
tarjoaisi kunnille merkittäviä mah-
dollisuuksia tuottaa kuntapalveluja 
nykyistä tehokkaammin.

Teknologian käyttöä tehostamalla 
on mahdollista saada jopa miljoonien 
eurojen säästöt. Samalla kuntatyönte-
kijöiden aikaa vapautuisi vaativampiin 
työtehtäviin sekä asiakaspalveluun. 
Kuntalaiset puolestaan hyötyisivät 
kuntapalvelujen laadun paranemisesta, 
kun palvelua saisi nopeammin ja mo-
nipuolisemmin – monissa tapauksissa 
myös ajasta ja paikasta riippumatta.

Potentiaalisia hyötyjä 
erityisesti sosiaali- ja 
terveystoimessa
Vantaalla ja Joensuussa tehtyjen selvi-
tysten mukaan eniten tehostettavaa 
kunnilla olisi asiakaspalveluun liittyvien 
prosessien uudistuksissa, erityisesti 
sosiaali- ja terveystoimen alueella. 
Molemmissa kaupungeissa keskeiseksi 
kehityskohteeksi nousi mahdollisuus 
käyttää mobiililaitteita asiakastyön 
apuna.

– Mobiilipäätelaitteita voitaisiin käyttää 
kunnissa esimerkiksi hoitotyössä asia-

Joensuun selvityksessä korostui myös 
itsepalvelua lisäävä sähköinen asiointi, 
kuten ilmoittautuminen ja ajanvaraus. 
Itsepalvelun helpottaminen sekä 
yksinkertaisten ja toistuvien työvai-

heiden automatisointi auttavat 
nekin vapauttamaan kunnan 

työntekijöiden resursseja 
muuhun työhön.

– Muun muassa terveys-
palvelujen ajanvaraukset 
olisi mahdollista tehdä 

automaattisin tekstiviestein. 
Sähköiseen ajanvaraukseen voi-

daan myös liittää erilaisia muistutus- ja 
peruutustoimintoja, jotka vähentävät 
yllättäviä poisjäämisiä ja kunnan kapa-
siteetin hukkakäyttöä, Ylihurula kertoo.

Katse kokonaisuuksiin
Kummankin kaupungin selvityksissä 
korostui, että palvelumallien onnistu-
nut käyttöönotto vaatii toiminnan tar-
kastelua ja kehittämistä yli toimiala- ja 
organisaatiorajojen. Yksittäisistä tek-
nologisista ratkaisuista ei ole ihmelääk-
keeksi, vaan niitä kannattaa yhdistää 
kokonaisratkaisuksi. Siten on helpompi 
välttää päällekkäisyydet sekä kunnan 
työskentelyssä että sen käyttämissä 
teknologisissa ratkaisuissa.

Tehokkaat kuntapalvelut edellyttävät 
kehittyneempää teknologiaa
Yksityinen sektori on ottanut innokkaasti käyttöön uuteen teknologiaan perustuvia ratkaisuja, jotka 
helpottavat esimerkiksi sähköistä asiointia. Tänä keväänä Vantaan ja Joensuun kaupunkien kanssa 
tehdyt selvitykset osoittavat, että kehittyneempi teknologia tehostaisi monin paikoin myös julkisen 
sektorin toimintaa.

kaskäyntien aika-
na. Mikäli hoitaja voisi 
olla yhteydessä tarvit-
taviin järjestelmiin mukana 
kulkevan päätelaitteen 
avulla, tiedot voitaisiin kirjata jo 
asiakkaan luona. Näin säästyttäisiin 
turhalta matkustamiselta ja kaksin-
kertaiselta tietojen syöttämiseltä, 
asiakasvuorovaikutuksen ratkaisuista 
vastaava johtaja Anna-Mari Ylihurula 
Elisalta toteaa.

Vantaalla ja Joensuussa laaditut sel-
vitykset tehtiin tapaustutkimuksina 
haastattelemalla kuntien keskeisiä 
avainhenkilöitä. Aineistoa täydennet-
tiin muun muassa talousdatalla.

Etäasioinnin monet 
mahdollisuudet
Etäasiointi- ja -konsultaatiopalvelut 
nousivat yhdeksi merkittävimmistä 
kehityskohteista sekä Vantaalla että 
Joensuussa. 

– Etäasiointi tuo kuntapalvelut syrjäi-
sissäkin paikoissa asuvien luokse. Se 
olisi mahdollista toteuttaa kunnissa jo 
nyt, Ylihurula esittää.

Esimerkiksi videoyhteyden avulla 
asiakaspalvelusta voi tehdä jous-
tavampaa ja tehokkaampaa. Silloin 
kunnan asiakaspalvelijat ja asiantunti-
jat ovat käytettävissä toimipisteestä 
riippumatta.
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Joensuun selvitykse
itsepalvelua lisäävä
kuten ilmoittautum
Itsepalvelun helpott
yksinkertaisten ja to

heiden automa
nekin vapa

työnteki
mumuuhuhunun

– Muunn
papalvlvelelujuj
olisi mah

automaat
Sähköiseen aja

kaskäyntien aiaikaka--
na. Mikäli hoiitatajaja voisi
olla yhteydeessssä ä tarvit-
taviin järjestelelmimiinin mmukana 
kulkevan päätelaitteteenen 
avulla, tiedot voitaisiin kirjata jo
asiakkaan luona. Näin säästyttäisiin 

OTA YHTEYTTÄ!
Elisa Oyj Yritysmyynti
Puhelin 010 389 5000
asiakasvuorovaikutusratkaisut@elisa.fi 
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Panu Rajala 
kirjailija

oma kunta on paras  
– ennen kuin se uudistetaan 
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OlEn viETTänyT PiTKän KESän Hämeenkyrössä, noin 10 000 asukkaan kunnassa luotei-
sella Pirkanmaalla. Tai F. E. Sillanpään määritelmän mukaan: koillisessa Satakunnassa.

Mutta perinteiset maakunnathan ovat aikaa sitten menettäneet alueensa ja merkityksensä. 
Entä kunnat, kuinka niille käy? 
Nyt talous määrittelee kaiken. Pirkanmaa on vahva talousalue, jossa odotellaan uusia liikah-

duksia. Joko ruvetaan yhtymään naapureihin? Vielä kyttäillään ja laskeskellaan. Tampereen kau-
pungilla on oma vetovoimansa, mutta ympärillä on ylpeitä, itsenäisiä kuntia. 

Hämeenkyrössä on ollut kilpasilla kaksi näkemystä. On niitä, jotka haluaisivat oikopäätä Tam-
pereelle tai joka tapauksessa itäiseen suuntaan kohti kasvukeskuksia. Ja on varovampi katso-
mus, joka puntaroi yhteistyön mahdollisuuksia lännessä Ikaalisten ja Parkanon kanssa. Ja sitten 
on suuri joukko, jolle ei kelpaa muu kuin vanha hyvä Hämeenkyrö ihan semmoisenaan. Saavathan 
tänne tietysti muut liittyä, jos kovasti tekee mielensä. Pääasia että ollaan isäntiä omalla maalla.  

Aktiivisimmin on puuhattu akselia Ikaalisten kanssa, ja terveydenhoidossa se jo toimiikin. 
Kari Häkämies teki pikavisiitin tänne kunnanjohtajan pallille ja kiihdytti pyöriä niin vinhasti Tam-
pereen suuntaan, että monia hirvittää vieläkin. Johtajalle pantiin kampoihin niin että jarrut kirs-
kuivat. 

Liittymisestä on ennakkotapaus. Alle 2 000 asukkaan Viljakkalan kunta, vanhastaan Hä-
meenkyrön kappeli, liittyi Ylöjärven kaupunkiin hämeenkyröläisten ällistykseksi. Mikä oli seuraus? 
Monen todistuksen mukaan palvelut heikkenivät dramaattisesti. Etäisyydet kasvoivat, vanhat lä-
hipalvelut katosivat, kaikki vaikeutui. Mahtaa kaduttaa. 

Kuntauudistuksesta puhutaan missä vain satun liikkumaan. Vepan baarissa, minne  kerään-
nymme aamuisin jalkapalloharjoitusten jälkeen, parrat pärisevät ja äijät väittelevät. Mikä lie ylei-
nen mielipide, siitä ei ota pirukaan selvää. Yksi tuntuu ainakin olevan varmaa: kävi kuinka hyvän-
sä, nykyinen tilanne heikkenee. 

Nimittäin tällä haavaa Hämeenkyrössä palvelut toimivat kohtuullisen hyvin, jopa erinomai-
sesti. Hyviä kouluja on paljon ja uusia rakennuksia suunnitellaan. Missään ei saa niin nopeasti 
putkimiestä, likakaivon tyhjentäjää tai ambulanssia kuin täällä. Nuohooja tulee pyytämättä. Po-
liisiauton näkee usein. Lääkärin puheille pääsee joustavasti. Apteekkiin on vähemmän jonoa kuin 
Alkoon. Kulttuuritarjontaa on enemmän kuin kuntalainen kykenee sulattamaan. 

Täyttyneiden toiveiden satumaa? Ennen kuin ne kuntauudistajat ryhtyvät oikein toden teol-
la riehumaan. Sitä päivää emme suurin toivein odota. Jos joku on muutettavissa huonompaan 
suuntaan, niin se varmasti myös tapahtuu. 



Älä yritä mitään?
Terveydenhuollon organisaatioissa luovuu-

delle, riskinotolle ja yksilöllisyydelle ei jätetä 
tilaa. Työntekijät näkevät itsensä passiivisina so-
peutujina eivätkä muutosten alkuunpanijoina ja 
tekijöinä.

Näin kertoo Turun yliopiston kauppakorkea-
koulun tutkimus. Tutkijat tarkastelivat työnteki-
jöiden yrittäjämäistä toimintaa terveydenhuol-
lossa: miten toisen palveluksessa voi työskennellä 
yhtä innovatiivisesti, innostuneesti ja oma-aloit-
teisesti kuin omassa yrityksessä.

Mitä tutkimuksen myötä paljastui? Yksilöi-
den erilaisuutta ei nähdä mahdollisuutena ja sitä 
yritetään jopa rajoittaa. Organisaatioiden kehit-
tämisessä keskitytään löydettyjen ongelmien rat-
kaisemiseen, eikä uusien mahdollisuuksien löytä-
miseen.

Tutkimusta johtivat professorit Jarna Heinonen sekä Ulla Hytti Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) 
 ja Tekesin rahoittamana. Tutkijat laativat terveydenhuollon työntekijöille käsikirjan.
Eeva Laaksonen, Thomas Lemström, Juha V. Virtanen, Jarna Heinonen & Ulla Hytti: Riittääkö innostus?  
Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa. Julk. Turun yliopisto.

Käsikirja löytyy täältä
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kuva | Merja Ojala

TuTkiTusTi kunTaTyösTä
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laura Repo tekee artikke-
limuotoista väitöskirjatyö-
tä päiväkodeissa esiintyvästä 

kiusaamisesta.  Hän pohjaa työn-
sä laajaan aineistoon: Repo on ta-
voittanut 770 päiväkodin työnte-
kijää sähköpostikyselyssä ja lisäksi 
haastatellut 60 lasta ja joukon van-
hempia ja työntekijöitä henkilö-
kohtaisesti. Tutkittavissa päiväko-
tiryhmissä oli 6 910 yli 3-vuotiasta 
lasta.

Kiusaaminen vaarantaa Re-
von mukaan aina lapsen terveen 
kasvun. On todettu, että kiusaa-

miseen liittyvät roolit ovat hyvin 
pysyviä. Kiusaaja jatkaa usein kiu-
saamista myöhemmin työelämässä. 
Riittävän varhain aloitettu kiusaa-

misen torjuminen voi siis vai-
kuttaa suotuisasti jopa suo-

malaisten työhyvinvointiin.
Kiusaamisen keinoja  

päiväkodissa ovat esimer- 
kiksi töniminen, nimit- 

tely, osoittelu, pelotte-
lu, irvistely, syrjäyttä- 
minen, selän taka- 
na puhuminen tai lei- 
kin sääntöjen yhtäk-
kinen muuttaminen 

kiusatun tullessa mu-
kaan.

Tutkija Laura Repo pitää tär-
keimpänä kiusaamisen ennaltaeh-
käisyä. On luotava ryhmään tur-
vallinen henki, ilmapiiri, jossa 
kiusaamista ei hyväksytä.

- Tähän on käytettävissä paljon 
pedagogisia keinoja. Tarvitaan ryh-
mäytymisleikkejä ja avointa kes-
kustelua. On tärkeää, että lapsilla 
on mielekästä tekemistä kuten lau-
lamista, ohjattua liikkumista ja pe-
lejä.

Kiusaamistilanteissa tarvitaan 
aikuisen puuttumista asiaan heti. 
Leikin rikkojalle on kädestä pitäen 
näytettävä, miten leikkiin tullaan 
mukaan sivistyneesti. Ujolle anne-
taan tukea mukaan menoon. Yksi-
kään lapsi ei ole luontojaan erakko.

Tulipa lapsi mistä olosuhteis-
ta tahansa, päiväkodissa voidaan 
tukeutua päiväkodin sääntöihin ja 
tapoihin. Tutkija pelastaisi hyvän 
päivähoidon nostamalla aktiivisen 
pedagogiikan kunniaan. 

- Päättäjille esittäisin toiveen, 
että joka ikisessä lapsiryhmässä 
olisi lastentarhanopettajan koulu-
tuksen saanut opettaja. Lisäksi päi-
väkodin johtamisen tulisi olla laa-
dukasta, tutkija paaluttaa.∙

kiusaamiseen on 
puututtava 
jo päiväkodeissa
Päiväkotiryhmässä on turvallinen ilmapiiri. Aikuiset näyttävät sääntöjen 
rikkojalle kädestä pitäen, miten toisia lapsia pitää lähestyä. Tutkija Laura Revon 
ihannepäiväkodissa niin kiusaaja kuin  kiusattu lapsi saavat yksilöllistä tukea.

➨  tutkimusta rahoittaa KAKS.

Laura Repo nostaisi pedagogiikan kunniaan pienten lasten hoidossa

teksti | Pirjo Tuusa  kuva | Merja Ojala

TäTä TuTkin



”Sairaanhoitajat ovat korkeasti koulutettuja 
hoitotyön ammattilaisia, joilla on hyvä 
käsitys siitä, mikä on potilaalle parasta. 
Tämän ammattiryhmän asiantuntemusta 
tarvitaan hoitotyötä koskevassa 
päätöksenteossa. Sairaanhoitajaliiton 
tehtävänä on huolehtia, että päättäjillä 
on riittävästi tietoa hoitotyön arjesta ja 
ajankohtaisista kysymyksistä. ”

Paremman terveydenhuollon  
ja hoitotyön puolesta

www.sairaanhoitajaliitto.fi         www.facebook.com/sairaanhoitajaliitto         www.twitter.com/sairaanhoitajat

Merja Merasto
puheenjohtaja

Sairaanhoitajaliitto

Suomen Sairaanhoitajaliitto ry:n tehtävä on kehittää hoitotyötä, antaa ammatillista tukea ja  
edistää sairaanhoitajien asemaa asiantuntijoina. Meihin kuuluu yli 51 000 hoitotyön ammattilaista. 
Joukossamme on sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, kätilöitä ja ensihoitajia (AMK).

Pysy ajan tasalla ja tilaa sähköpostiisi 
Sairaanhoitajaliiton neljä kertaa vuodessa 
ilmestyvä ajankohtaiskatsaus Piikki:  
www.sairaanhoitajaliitto.fi/piikki

49%
51%

koulumaTemaTiikkaa
teksti | Eeva-Liisa Hynynen
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vuonna 2012 peruskouluissa oli
539 500 oppilasTa

PeruSKOuluA

2 789
VuONNA 2012 SuOmeSSA Oli

PeruSKOuluA

KAiKKiAAN 12 VuOdeSSA 1 233 PeruSKOuluA ON KAdONNuT KArTAlTA, NOiN 100/VuOSi

teksti | Pirjo Tuusa  kuva | Merja Ojala
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”
Väitän, että opintotuen uudistuksella ei  
nopeuteta opiskeluja, vaan pahimmillaan  
vaarannetaan tasapuolinen mahdollisuus  

kouluttautua.
Opiskelun muuttaminen keskusteluun nousseiden 

ehdotusten mukaisesti voimakkaasti lainapainotteiseksi 
johtaa pahimmillaan siihen, että perheen sosiaali- 
ekonominen asema vaikuttaa nuoren mahdollisuuksiin 
opiskella ja löytää oma polkunsa yhteiskunnassa.  
Monelle opintolaina ei yksinkertaisesti ole mahdollinen 
ja työnteko opiskelun lomassa voi toimia täysin  
tavoitteen vastaisesti: aikaa ja voimia ei jää opiskeluun,  
ja opinnot venyvät.

Työuria pidennetään parhaiten varmistamalla,  
että meillä on hyvinvoiva ja koulutettu kansa. väitän,  
että jo peruskoulun luokkakoot vaikuttavat tule-
vaisuuden opintomatkaan. Panostetaan siis hyvin-
vointierojen kaventamiseen ja laadukkaiden koulutus-
palveluiden saatavuuteen jokaiselle suomalaiselle.”

Silvia Modig
kansanedustaja (vas.)
eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen

▹  intä vastaan  
      tai  peesaa
       www.kaks.fi

Työurat pitenevät koulutuksella  


