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Kohta on kulunut kolme vuotta. Kuntauudistuksen startista. 
Päihimme taottiin vahvan peruskunnan oppia ja pakkoja. Reilut pari sataa 

kuntaa piti pistää lihoiksi. 
Mitä on tapahtunut?  
Ei mitään. Paitsi kuntien keskinäistä kyräilyä.  Ja aikaa pois todellisesta työstä.
Liitoksia ei ole edes näköpiirissä. Suurimpien kaupunkien ympärillä ollaan 

patti-tilanteessa. Muualla napataan selvitysrahat, mutta luodaan sellaisia yh-
teistyöryppäitä, jotka varmistavat liittämättömyyden.  

Käytännössä kunta-sote –uudistus on pikemminkin heikentänyt kansantalo-
utta kuin vahvistanut sitä.  Sama aika kuntien palvelujärjestelmien sisällön uu-
distamisessa ja henkilöstön kehittämisessä olisi tuonut hyvää sekä kansan- et-
tä kuntatalouteen.

On uusi sote-sopu. Ehkä. Koko suomalainen kuntajärjestelmä on muuttu-
massa perusteellisemmin kuin kymmeniin vuosiin. Yli puolet kuntien järjestä-
misvastuusta on siirtymässä sote-alueille. Noin 200 000 työntekijää odottaa 
uutta päättäjää.

Mitä vahvemmaksi viisi sote-aluetta tehdään, sitä suurempi paine on suoriin 
vaaleihin.  Mutta. Kansanvaltaa ei kannata rakentaa aluejakoon, jonka alkupe-
rusta on vaativa erikoissairaanhoito. On syytä rakentaa organisaatioltaan  ja ra-
kenteeltaan kevyitä sote –alueita. 

Jatkossa koko sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusjärjestelmä voi muuttua 
yksikanavaiseksi.  Paineet siihen ovat selvät. Silloin rahan kierto kuntien kautta 
uusille sote-alueille loppunee.

Sote-uudistuksen suurimpia käytännön vääntöjä tulee olemaan palvelujen 
tuottaminen. Yhdet haluavat kunnollisen kilpailutuksen, toiset kunnallisen tuo-
tannon.  

Suomeen istuu parhaiten sekamalli. Palvelujen tuottajina ovat silloin kunnat, 
yritykset, järjestöt ja osuustoiminta. Ei ole yhdentekevää, millainen on palvelu-
jen kilpailuttamisen alue. Mitä suurempi alue, sitä todennäköisemmin siitä hyö-
tyvät suurimmat yritykset. 

Siirrymme kohti eurooppalaista kuntamallia. Kuntien merkitys lähiyh-
teisönä ja kansanvallan alustana kasvaa. Tässä tilanteessa liitoskähinät 
tuntuvat tyhjänpäiväiseltä ajanhukalta.

Vahvan peruskunnan oppi on kuopattu.

Antti Mykkänen
päätoimittaja

Kuopattu oppi

Kaks on  
myös  

facebookissa.
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Svea Perintä hoitaa perintätoimenne vuosien kokemuksella niin, että et jää 
pulaan. Kaiken lisäksi vielä Suomen ystävällisimmällä otteella. Meillä on vankka 
osaaminen julkisoikeudellisten saatavien, kuntasektorin ja sairaanhoitopiirien 
perintäpalveluiden tuottamisesta. Toimimme kunnan oman hallinnon jatkeena 
ja apuna, emme vain ulkopuolisena palveluntarjoajana.

09 4242 3080  |  myynti@svea.fi  |  www.svea.fi 
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teksti | Eeva-Liisa Hynynen  kuvat | iStockphoto

ajassa

Tällaisessa maailman-
ajassa jokaisen  

kunnan on syytä hakea 
strateginen ote  

sijoitustoimintaan.



polemiikki 2/2014           7

VAIN PUOLELLA  
KUNNISTA  
SIJOITUSSTRATEgIA

Miten kunnat hoitavat sijoitusvaral-
lisuuttaan? Onko kuntien välillä suu-
ria eroja? Kuntien sijoitustoiminnasta 

on vain vähän tutkittua tietoa.
 Tähän on kuitenkin tulossa muutos. 

Pilottitutkimus paljastaa:
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Professori Timo Rothovius ja pro-
fessori Jussi Nikkinen Vaasan 
yliopiston Laskentatoimen ja ra-

hoituksen laitokselta ovat syventyneet 
aiheeseen, josta on olemassa paljon 
luuloja ja vain vähän tutkittua tietoa.

Professorikaksikon ja heidän tut-
kijaryhmänsä keräämä aineisto on 
kattava: Manner-Suomen kunnista pe-
räti 116 kuntaa eli reilusti yli kolman-
nes vastasi laajaan kyselyyn.

Erityisen painavaksi aineiston te-
kee se, että yli 50 000 asukkaan yh-
deksästätoista suuresta kaupungista 
peräti kuusitoista osallistui kyselyyn. 

Tutkimuksessa kunnat jaet-
tiin kolmeen eri ryhmään: alle 5 000 
asukkaan, 5 000 – 50 000 asukkaan  
ja yli 50 000 asukkaan kuntiin.

Mitä siis paljastui?
- Sijoitustoiminnassa on suuria 

eroja kuntien välillä. Suurimmissa 
kaupungeissa sijoitustoiminta on or-
ganisoitua ja jäsentynyttä. Sijoitustoi-
minnasta vastaava henkilöstö arvostaa 
kouluttautumista ja näissä kunnissa 

turvaudutaan myös ulkopuolelta os-
tettuun osaamiseen, Timo Rothovius 
selvittää.

Professorin mukaan suurimmissa 
kunnissa käytetään myös varainhoito-
sopimuksia – toisin sanoen ulkopuoli-
sia ”salkunhoitajia”. Sen sijaan pienis-
tä kunnista vain puolet turvautuivat 
varainhoitosopimuksiin.

- Pienistä kunnista välittyi varsin 
luja luottamus omaan osaamiseen. Li-
säkoulutusta ei näytetä juurikaan kai-
paavan, vaikka sijoitustoiminta saat-
taa olla vain muutaman tai jopa yhden 
ainoan henkilön käsissä kuntaorgani-
saatiossa, professori jatkaa.

Kunnat välttävät riskisijoituksia. 
Tutkimus osoittaa, että kuntien näkö-
kulmasta pääoman säilyttäminen on 
tuottoa tärkeämpää.

- Riskejä kartetaan ja erityisesti 
suuremmissa kunnissa suositaan ly-
hyen aikavälin sijoituksia. Usein näi-
tä hoitavat ammattitaitoiset salkun-
hoitajat.

Timo Rothoviuksen mukaan suu-
rimmissa kunnissa sijoitusvaralli-
suutta myös hajautetaan pieniä kuntia 
enemmän.

Sijoitustoiminta ei silti ole ”kunta-
talouden kovinta ydintä”. 

- Kuntien näkökulmasta päivittäi-
sen kassan hallinta on ykkösasia. Sen 
painoarvo on selkeästi suurempi kuin 
sijoitustoiminnan, Rothovius tähdentää.

Tutkimus paljastaa myös ison uuti-
sen. Vain puolella vastanneista kun-
nista on sijoitusstrategia. 

- Tässäkin kuntakoko antaa suun-
taa. Valtaosalla suurimmista kunnista 
on sijoitusstrategia, monilta pienem-
miltä se puuttuu. Elimme tutkimus-
hanketta käynnistäessämme siinä kä-
sityksessä, että kunnilla olisi jopa 
velvoite tehdä sijoitusstrategia, sil-
lä kysymys on julkisesta toimijasta ja 
kuntalaisten veroeuroista, Rothovius 
toteaa.

Professori rohkaisee nyt kuntia si-
joitusstrategioiden laadintaan. Hänen 
mukaansa sitä edellyttäisi yksinomaan 
jo vaatimus julkisen talouden läpinä-
kyvyydestä.

- Erittäin perusteltua sijoitusstra-
tegian laatiminen on myös riskienhal-
linnan näkökulmasta. Kunnan kaltai-
sen julkisyhteisön sijoitusstrategia ei 
voi olla yhden työntekijän pään sisäl-
lä. Tilanteet muuttuvat ja henkilöstö 
vaihtuu. Tällaisessa maailmanajassa 
jokaisen kunnan on syytä hakea stra-
teginen ote sijoitustoimintaan, Timo 
Rothovius neuvoo. 

Tutkimus julkaistaan loppuvuodesta 2014. 
Tutkimushanketta on rahoittanut KAKS.

Tulossa:

➨  tutkimusta rahoittaa KAKS.

Kuntien  
sijoitusvarallisuus 2012 
Kuntien rahavarat ja 
 joukkovelkakirjasaamiset:

- rahoitusarvopaperit 1,9 mrd. e
- rahat ja pankkisaamiset 1,5 mrd. e
- pysyviin vastaaviin kirjatut  
   joukkovelkakirjasaamiset 0,3 mrd. e

   yhteensä 3,7 mrd. e

(TILASTOKESKUS/KUNTALIITTO, LASKELMASSA  
MUKANA MyöS AHVENANMAAN KUNNAT)

Kunnan kaltaisen  
julkisyhteisön sijoitusstrategia  

ei voi olla yhden työntekijän  
pään sisällä. 



Eduskuntavaalit ovat vajaan vuoden kuluttua  ja uusi hallitus aloittaa 
työnsä.  Mitkä ovat tuon hallituksen linjaukset? Tehdäänkö taas pitkä oh-
jelma vai lyhyt pläjäys? Löytävätkö jotkin puolueet jo nyt toisensa vai val-
litseeko eripura?

Eduskuntaryhmien puheenjohtajat Petteri Orpo (kok), Jouni Back-
man (sd), Jari Lindström(ps) ja Kimmo Tiilikainen (kesk) avaavat 
neljän suurimman puolueen linjauksia tulevan hallituksen ohjelmaan. 
KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiö tekee pohjaksi tutkimuksen kan-
salaisten kannoista. Tulokset julkistetaan Porissa.

➨  tutkimusta rahoittaa KAKS.

Porin SuomiAreenalla kirjoitetaan
 

UUDEN HALLITUKSEN OHJELMA

Tervetuloa seuraamaan paneelia  
”Näin kirjoitan uuden hallituksen ohjelman”, 

 tiistaina15.7.2014 klo 15.45-17.00 
Poriin, SuomiAreenan –pihaan (suojainen joka säällä), Antinkatu 2!
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Hyvä koulu on kunnan kilpailuvaltti

teksti | Markku Juusola  kuva | Merja OJala

Opetusalan ammattijärjestön 
koulutusjohtaja Heljä Misukka 
on koonnut yhteen perusope-

tuksen polttavimpien ongelmien rat-
kaisut kunnan tasolta ja keskushallin-
toon asti. Yhteenveto on tarpeen, sillä 
yli 70 prosenttia kuntapäättäjistä on yli 
55-vuotiaita, jotka eivät ole koskaan 
käyneet itse peruskoulua.

Pelastussuunnitelma perustuu 
kuntien aktiivisuuteen. Opetushalli-
tus kannustaa jo kuntia eli koulutuksen 
järjestäjiä tekemään omia perusope-
tuksen kehittämissuunnitelmia, tutta-
vallisesti KuntaKesuja. Heljä Misukka 
tekisi niistä velvoittavia asiakirjoja eli 
suunnitelmia, joiden pohjalta kunnat 
saisivat valtiolta rahaa perusopetuk-
sensa erityistarpeiden mukaan.

Miten taataan, että KuntaKesut 
eivät huku muiden strategioiden 
joukkoon?

- Viidennes kunnista ei ole tehnyt min-
käänlaista strategiaa. On tärkeää, et-
tä kukin kunta määrittelee paikallisesti 
omat kipu- ja painopisteensä ja rehel-
lisesti pohtii, mikä perusopetuksen ti-
la on ja mikä sen pitäisi olla. KuntaKe-
su keräisi yhteen kaikki koulutusalan 
strategiat tai se olisi oma lukunsa koko 
kunnan strategiassa. Prosessiin osallis-
tuisivat luottamushenkilöt, virkamie-
het ja vanhemmat ja käytössä olisivat 
valtakunnalliset opetuksen laatukri-
teerit. Kunnat saisivat hyvästä perus-
opetuksesta kilpailuvaltin, jolla voi 
houkutella lapsiperheitä.

- Samalla pitäisi raivata lukemat-
tomien erillishankkeiden viidakkoa, 
ja laittaa hanke- sekä valtionapura-
hat yhteen 200 miljoonan euron koriin 
jaettavaksi kuntien tarpeiden mukaan. 
Jakamisesta huolehtisi kehittämisvi-
rasto Opetushallitus.

Loivassa alamäessä luisuva pe-
ruskoulu pelastuu kuntakohtai-
sella suunnittelulla, normiohjauksen 
tiukennuksella ja järkevämmällä 
rahankäytöllä, sanoo Heljä Misukka.

Heljä Misukka 
- koulutusjohtaja, Opetusalan  
 Ammattijärjestö OAJ
- valtiosihteeri opetusministeriössä 
 2007-2010

- elinkeinopoliittinen asiantuntija,  
 Yksityisen opetusalan liitto   
 2006-2007

- Kokoomuksen kaupungin- 
 valtuutettu Espoossa 2000-2012

”Joka luokassa oma ope, 
meillä ei lomailla pakolla.”

PUHEKUPLISSA VINKKEJä KUNTAMARKKINOINTIIN
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Hyvä koulu on kunnan kilpailuvaltti
Miltä tilanne näyttää kunnissa nyt?
- Nyt yhdestä kunnasta saatetaan lähet-
tää vuosittain 10-20 avustushakemus-
ta, joita laativat eri henkilöt ja arvioivat 
eri henkilöt opetushallinnon eri puolil-
la. Ellei kunnassa ole vahvaa ja osaavaa 
sivistystoimenjohtoa, kenelläkään ei ole 
kokonaiskuvaa siitä, mitä kunnassa kehi-
tetään ja puuhataan.

- Tässä mallissani kunnat hakisivat 
vain yhtä avustusta perusopetuksensa 
kehittämiseen kehittämissuunnitelman 
pohjalta valtuustokausittain.

Pitäisikö rakentaa sote-ratkaisun  
mukaisia suuria koulupiirejä, jotta  
resurssit saataisiin vielä tehokkaam-
paan käyttöön?
- Kannatan nykyistä suurempaa kunta-
kokoa. Suomessa on kymmeniä kuntia, 
joissa ei synny peruskoululuokan kokoi-
sia ikäluokkia. Opettajia on vaikea saada 
tällaisiin kuntiin. Kunnilla voisi olla ikä-

luokan kokoon sidottu velvoite tehdä yh-
teistyötä peruskoulutuksessa.

- Normiohjaus tiukentuisi mm. luok-
kien ryhmäkoon säätelynä tai määrittele-
mällä suhdeluvulla, kuinka monta oppi-
lasta voi olla opettajaa kohti. Esimerkiksi 
vuosiluokilla 3-6
koulussa olisi 20 oppilasta luokanopetta-
jaa kohden. Alkuopetuksessa ja muutoin 
haastavammissa opetustilanteissa luku 
olisi pienempi. 

Riittääkö ryhmäkokonormien  
tiukennus?
- Pitäisi säädellä laajemmin koulujen ko-
ko henkilöstömitoitusta ja ottaa mukaan 
myös oppilashuolto ja opinto-ohjaajat.

- Aluehallintovirastoille voitaisiin 
antaa oikeus ottaa asia oma-aloitteisesti 
käsiteltäväksi, jos heillä on syytä epäillä, 
että koulutuksen järjestäminen ei toteu-
du lainsäädännön mukaisesti. ”Pisa-tu-
ristit”, jotka tulevat ihmettelemään hyviä 
oppimistuloksiamme, eivät millään tah-
do käsittää, että Suomessa ei ole min-
käänlaista koulutarkastusjärjestelmää.

Miten aluehallintovirastot seuraisivat 
kuntia toimintaa?
- Kunnilla voisi olla velvoite toimittaa ar-
viointiraportti aluehallintovirastoille tai vi-
rastot ottaisivat asioita oma-aloitteisesti 

käsiteltäväkseen. Avit valvovat nyt kam-
paamoja ja ravintoloita. Miksei koulujakin?

Tarkoittaako normiohjauksen lisää-
minen sitä, että koulutuspolitiikan 
vapautus 1990-luvun alussa oli virhe?
- Ei ollut. 1990-luvun alku oli enemmän-
kin innostuksen aikaa. Kukaan ei enää 
halua koulutarkastajia takaisin. Suomi on 
nyt erilainen ja perusopetuksella on uu-
denlaisia haasteita. Esimerkiksi kaupun-
kiseuduilla asuinalueet ja koulut eriyty-
vät. Toisaalta maaseudulla kyläkoulut 
tyhjenevät. Nyt yhteiskunnan pitäisi ker-
toa kunnille tarkemmin, mitä niiden pitää 
tehdä kaikille tasavertaisen peruskoulu-
tuksen takaamiseksi.

Entä rahoitus? 
- Kunnanvaltuustoissa pitää miettiä, mi-
hin rahat käytetään. Ei pidä tehdä vää-
riä valintoja, kuten leikata erityisen tuen 
tarpeessa olevilta oppilailta. 

- Kunnissa perusopetukseen sitou-
tuminen on heikointa terävimmässä joh-
dossa. Suurin osa kuntajohtajista ilmoitti 
hiljattain kyselyssä ensimmäiseksi leik-
kauskohteeksi perusopetuksen ja halun-
sa suurentaa ryhmäkokoja.

OAJ:n korviin kantautui toukokuun 
alkuun mennessä tieto 23 kunnan opet-
tajien lomautuspäätöksistä ja 14 yt-neu-
votteluista. Tästä vuodesta on tulossa 
kaikkien aikojen synkin.∙

”Tutkitusti homeeton 
koulukunta.”

Peruskoulun isot haasteet:

•	 oppimistulokset	ovat	heikentyneet

•	 erot	oppimistuloksissa	kasvavat	koulujen,	 
 kuntien ja sukupuolten välillä

•	 oppilaiden	asenteet	ovat	heikentyneet

•	 puolet	kunnista	ei	pidä	perusopetusta	 
 ajanmukaisena

•	 tietotekniikan	käytössä	Suomi	on	vajonnut	 
 Euroopan keskikastiin

•	 kuilu	oppilaiden	arjen	ja	koulun	välillä	kasvaa
”Kouluverkko  
kunnossa ja pysyy.”

Heljä Misukan teos  
Koulutuksen suurvalta tienhaarassa.

Lataa tästä:
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teksti | Pirjo Tuusa  kuvat | Merja Ojala

teema: sote-uudistus

Koko 2000-luvun ajan on puhuttu sote-rakenteista. Kahdessa seuraavassa haastattelussa  
puhutaan palveluista: nopean avun saamisesta sekä potilaan omasta lääkäristä. 
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Etelä-Karjalassa mielenterveyspalveluiden toiminta-
menot eivät kasva, mutta palvelut paranevat. 

teksti | Pirjo Tuusa  kuva | Merja Ojala

teema: sote-uudistus

e telä-Karjalan sosiaali- ja terveyspii-
rin Eksoten mielenterveys- ja päih-
depalvelut uudistanut psykiatri Ti-

mo Salmisaari uskoo, että tämä tavoite 
on mahdollista saavuttaa kaikkialla so-
siaali- ja terveydenhuollossa - määrätie-
toisesti toimien.

Miten sosiaali- ja terveyspalvelut 
muutetaan asiakaslähtöisemmiksi? Vaa-
tiko työ kovaa ja ankaraa johtamista?

- Kovuutta ei vaadita. Minuakin 
on syytetty liian pehmeäksi johtajak-
si, naurahtaa Timo Salmisaari. Hän toi-
mii Eksoten aikuisten psykososiaalisten 
palveluiden johtajana.

Kovuuden sijaan Salmisaaren mu-
kaan tarvitaan määrätietoisuutta. Täytyy 
olla selkeät tavoitteet. On kestettävä 
se, että suurimmat esteet tulevat  
läheltä, organisaation sisältä. Muutosten  
vaiheissa Salmisaari on kuullut jopa tap- 
pouhkauksia.

Timo Salmisaari aloitti mielenter-
veys- ja päihdepalvelujen uudistamisen 
Eksotessa 2009. Takana oli töitä kunnis-

sa, kuntayhtymissä, organisaatiokon-
sulttina, psykoterapeuttina ja Kelan va-
kuutuslääkärinä.

- Minua kiinnosti se, että Eksotessa 
annettiin lupa oikeasti kehittää ja tehdä 
uutta. Pohdin, pystyisinkö ihan oikeasti 
viemään asiakkaan näkökulmaa eteen-
päin, hän kertoo.

Mistä on kysymys? Miten saada asi-
akkaan kaksi vaikeaa diagnoosia (2D) so-
vitettua yhteen: päihdeongelma ja mie-
lenterveysongelma? Toimittajakin on 
istunut kuulolla 2D-seminaarissa, jossa 
se vaikutti ylivoimaisen mahdottomalta. 

Mutta Timo Salmisaarella on ratkai-
suja. 

- Esimerkiksi 2D on järjestelmäläh-
töinen käsite, joka ei auta eteenpäin. 
Järjestelmä lähtee diagnooseista, mut-
ta itse koen, että asiakas on kuin tyhjä 
kangas taiteilijan edessä. Sivellin ja vä-
rit ovat käytössä, Salmisaari sanoo.

Eksotessa tavoitteena on, että avun 
piiriin pääsee helposti. Periaatteena on, 
että ”kuka vaan voi tulla milloin vain ja 

minkä asian kanssa vain”. 
- Jos ihminen sanoo, että tarvitsee 

apua, on viranomaisen asia ottaa sig-
naali vastaan, Salmisaari selvittää. 

Käytännössä se merkitsee muun 
muassa 24/7 -päivystystä keskussairaa-
lan yhteydessä Lappeenrannassa. Avun 
tarvetta selvitellään hoitajan kanssa. 
Mahdollisesti varataan jatkoaika johon-
kin palveluun seuraavaksi päiväksi tai 
lähipäiviksi. Ketään ei lähetetä pois pu-
helinnumerolapun kanssa. 

Avoimen päivystyksen alkaessa 
peloteltiin, että perjantai-illan päivys-
tyksestä tulee hörhöjen riehumispaik-
ka. Näin ei ole kuitenkaan käynyt. Tieto 
siitä, että apua on saatavissa, on rau-
hoittanut ihmisiä. 

Päivystyksessä saadaan yhteys katu-
jen todellisuuteen. Paljon tehdään liik-
kuvaa työtä: käydään avuntarvitsijoiden 
kotona, ”koska keskustelu kahden 
tuolin välillä toimistossa ei kerro 
todellisuudesta”. Kotona voidaan tavata 
myös omaisia ja asiakkaan lähipiiriä.

Mielenterveyspalvelut kaikkialla kuntoon:

”asiakasta tulee kiittää avun hakemisesta”
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Mielenterveyspalvelut kaikkialla kuntoon:

”asiakasta tulee kiittää avun hakemisesta”
Palveluissa on lähdetty siitä, et-

tä päihdetyö kuuluu kaikille. Tämä sen 
vuoksi, että tiedetään mielenterveyson-
gelmia ja fyysisiäkin ongelmia lääkittä-
vän yleisesti päihteillä.  

Kun asiakas ottaa yhteyttä palvelui-
hin, on Timo Salmisaaren mukaan ky-
seessä ”momentum”, hetki, jolloin on toi-
mittava. On vain pystyttävä tuottamaan 
sellaista palvelua, mitä asiakas tarvitsee.

Kun lähdetään asiakkaan tarpeista, 
viralliset Käypä hoito-ohjeet eivät vält-
tämättä toteudu. Rahat eivät riitä niiden 
tarkkaan noudattamiseen. On sävellet-
tävä, jos kynnys palveluihin pääsyyn pi-
detään matalana.

- Kysymys on siitä, että työntekijät 
on saatava luopumaan ammatti- ja kou-
lutuslähtöisistä ja vanhoista, totutuista 
tavoista, Salmisaari tiivistää. 

Klinikalla on erikoistuvia lääkärei-
tä, ”jotka mieluummin kasvatetaan it-
se kuin otetaan töihin vanhentuneiden 
toimintatapojen kanssa”.

Oma lukunsa ovat luottamushenki-

löt. Heistä suurin osa on Salmisaaren 
mukaan ”kultaisen sydämen omaavia, 
äänestäjien asialla olevia ihmisiä”, mut-
ta jo yksikin vastustaja voi saada muu-
toksen takertelemaan. Eksotessa voi-
makas poliitikko yritti estää muutoksia. 

Eksoten mielenterveyspalveluiden 
avohoidossa lähtökohtana on jonotto-
muus, terveyskeskuslääkärien työn tu-
keminen ja liikkuvan LIITO-työryh-
män antama apu. 

Osastohoidon paikkoja on vähen-
netty 58 prosenttia. Tahdonvastaiset 
toimenpiteet ovat vähentyneet yli 80 
prosentilla. Pitkäaikaishoidossa on ta-
voitteena ”elämänmukainen hoito”. 
Lastenpsykiatriassa on siirrytty enim-
mäkseen kotisairaalatoimintaan osasto-
hoidon sijasta. 

Ostopalveluita, muun muassa asu-
mispalveluita, on pystytty vähentämään 
noin 20 prosenttia. 

- Kunnat turvautuvat ostopalvelui-
hin, kun ei tiedetä, mitä halutaan tai 
tarvitaan. Ulkoistaminen tulee mieleen 

myös, jos ongelmaa ei hallita. Ostosopi-
mukset ovat kuitenkin tuottajavetoisia 
eli tuottajat ovat pystyneet sanelemaan 
mitä tuotetaan, Salmisaari toteaa.

Hän toivoo, että sote-uudistuksessa 
keskitytään prosessien hallintaan. Asioi-
den pitäisi tapahtua suunnitelmallisesti, 
järkevästi ja kokonaisuus huomioon ot-
taen. Laaja tilaaja-tuottaja -mallin käyt-
töönotto ei ole hänen mielestään maan 
talouden kannalta kestävää.

- Julkishallinnon tuottavuus on kyt-
köksissä kansallisen olemassaolomme 
peruskysymyksiin. Tuottavuuden pa-
rantaminen pitäisi julistaa yhteisten tal-
koiden kohteeksi, Salmisaari sanoo. 

Hän sai uudistustyöstä ”Vuoden mai-
neteko” -palkinnon huhtikuussa. Har-
vardin, IMD:n, INSEAD:n ja Stanfordin 
alumniklubien palkinnon ovat aikaisem-
min saaneet muun muassa Lordi-yhtye, 
yrittäjäneuvos Kirsti Paakkanen, presi-
dentti Martti Ahtisaari ja eduskunnan 
oikeusasiamies Petri Jääskeläinen.∙

Miete-Palvelut eKsotessa 
- järjestäjänä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote
- mukana Lappeenranta, Lemi, Luumäki, imatra, Parikkala,  
   Rautjärvi, Ruokolahti, savitaipale, Taipalsaari
- palveluiden piirissä 133 000 asukasta
- periaate: ”kuka tahansa voi tulla milloin vain ja minkä asian kanssa vain”



16 polemiikki 2/2014

teksti | Pirjo Tuusa  kuva | Merja Ojala

teema: sote-uudistus

Katse palveluun:

omalääkäri 
jokaiselle

Asiakas- ja potilaskeskeisyys tulisi 
nostaa tärkeimmäksi tavoitteeksi sote-
uudistuksessa. Näin sanoo sosiaali- ja 
terveysministeriön entinen kanslia- 
päällikkö Markku Lehto.

-Kaikille pitäisi saada omalääkä-
ri, jonka voi itse valita, Markku 
Lehto ehdottaa.

Jos perusterveydenhuolto halutaan 
nostaa tärkeimmäksi palveluksi, yleis-
lääkärille pitää päästä nopeasti. Viikko-
jen odottelu ei käy päinsä.

- Omalääkäri tulisi voida valita jär-
jestäjän osoittamista henkilöistä. Jos 
omalääkärille ei pääse kuukauteen, tu-
kena tulisi olla joku rinki tai vastaava, 
josta vaihtoehtoisen lääkärin saa varat-
tua nopeammin, Lehto selvittää.

Omalääkäri lähettäisi eteenpäin tut-
kimuksiin. Valinnan voisi ehkä tehdä 
myös yksityiseltä sektorilta. 

Sote-palveluiden järjestäjän tulisi 

kontrolloida omalääkäreitä. Jos tietty 
omalääkäri lähettäisi potilaita liikaa eri-
koislääkärin konsultaatioihin, järjestäjä 
voisi puuttua asiaan ja poistaa lääkäril-
tä mahdollisuuden toimia omalääkäri-
nä. Yhteiskunnan veroeurotuki poistui-
si silloin. 

Omalääkäriverkoston luominen 
olisi Markku Lehdon mielestä selkeä 
merkki järjestelmän muuttamisesta asi-
akas- ja potilaskeskeisempään suun-
taan. 

Terveydenhuoltojärjestelmää on 
viime uudistusyritysten aikana katsottu 
liian paljon vain järjestäjän, rahoittajan 
ja tuottajan näkökulmista. 

- Asiakas on jäänyt varjoon, mut-

ta nyt on mahdollisuus lähteä uudis-
tamaan palveluja enemmän asiakkaan 
suunnasta, Lehto tulkitsee sote-uudis-
tusta.

Omalääkärijärjestelmän pelätään 
ehkä nostavan kustannuksia. Aluksi 
kustannukset voivat noustakin, mutta 
vakautta edustava omalääkärijärjestel-
mä tulisi Lehdon arvion mukaan ajan 
mittaan nykyistä järjestelmää halvem-
maksi.

Omalääkäriä vastaava ”omahenkilö” 
tarvittaisiin myös sosiaalipuolelle. Jär-
jestäjän pitäisi seurata myös hänen ai-
heuttamiaan kustannuksia. Oman aut-
tajan, sosiaalityöntekijän, pitäisi pystyä 
hoitamaan ongelmia itse eikä lähettää 
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asiakasta liian usein eteenpäin.
Millaisia vaikutuksia sote-uudistuk-

sella on? Mahdollistaako uudistus esi-
merkiksi laajan kilpailuttamisen?

- Kaiken kilpailuttaminen aiheut-
taisi kaaoksen. Lähtisin liikkeelle varo-
vaisesti: pääasialliset toimijat ainakin 
alkuvaiheessa olisivat kuntasektorilla, 
Markku Lehto hahmottelee. Haastattelu 
on tehty toukokuussa ennen sote-
työryhmän esityksen jättämistä.

Lehdon mielestä on selvää, että jär-
jestäjät, viisi sote-aluetta, eivät saa ol-
la myös tuottajia. Järjestäjä vain tilaisi 
palveluja pääasiassa kunnilta ja sairaan-
hoitopiireiltä.

Askarruttava kohta uudistuksessa 

on kunnan rooli terveysongelmien en-
naltaehkäisyssä.

- Lähiyhteisön vastuu pitäisi säilyt-
tää. Kunnalle tulisi olla kannattavaa et-
siä halpoja ja hyviä tapoja kuntalaisten 
terveyden edistämiseen, Lehto pohtii. 

Hänen mielestään voitaisiin kehit-
tää rahoitusmalli, jossa valtio maksaa 
valtaosan kuluista per capita –periaat-
teella eli väestömäärän mukaan, mut-
ta kuntaa hyvitettäisiin siitä, että se eh-
käisee sote-kustannusten kasvua omilla 
toimillaan.

KAKSin barometrikyselyyn 2014 
vastanneet kansalaiset olivat pessimis-
tisiä: enemmistö uskoi kotikuntansa 
terveydenhuollon heikkenevän.

Markku Lehto on optimisempi.
- Terveydenhuolto on koko ajan pa-

rantunut, ei se ole huonontunut. Tu-
levaisuudessa pärjätään, jos koko 
prosessiketju saadaan toimimaan ja jär-
jestäjä puuttuu toimintaan, joka on vai-
kuttavuuden kannalta heikkoa, Lehto 
uskoo.∙

KAKSin ilmapuntari 2014

Lataa tästä:
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Miten työhyvinvointia voi-
daan käytännössä paran-
taa? Espoossa rakennel-

laan uutta ”kehittämistyökalua”, 
jonka avulla ongelmiin puututaan 
välittömästi.  Esimies saisi tukea 
keskustelun avaamiseen.

Työhyvinvoinnin edistämisen pika-
menetelmää kehitetään Kunnallisalan 
kehittämissäätiön ja Espoon kaupun-
gin rahoittamassa hankkeessa, jonka 
toteuttaa Tampereen yliopiston Tutki-
mus- ja koulutuskeskus Synergos.

- Tavoitteena on kehittää esimies-
ten käyttöön ketterä ja nopea kysely, 
jonka tuloksia käytetään saman tien 
keskustelun pohjana työyhteisön työ-
hyvinvoinnin kehittämisessä,  Syner-
gosin ohjelmajohtaja Kirsi Heikkilä-
Tammi kertoo.

Kyselyllä tuetaan ratkaisukes-
keistä ajattelua.  Tavoitteena on, että 
keskitytään hyvin toimiviin asioihin, 
eikä kaiveta menneitä erheitä. Kysy-
tään työntekijöiltä, miten asioiden 
pitäisi työyhteisössä olla silloin, kun 
työyhteisö on toimintakykyinen.

- Ei siis kysytä, kenen syytä jokin 
ongelma on, vaan keskustellaan, mi-
tä ongelmalle voitaisiin tehdä, Syner-
gosin suunnittelija Jaana-Piia Mäki-
niemi toteaa. 

Espoossa työkalu voisi tukea 
700 esimiestä
Ideana on, että työntekijät vastaavat 
lyhyeen kyselyyn, joka vie vaikkapa 
viisi minuuttia työyksikön kokouksen 
ajasta . Tulokset kerrotaan heti ja läh-
detään keskustelemaan, millä toimil-
la työhyvinvointia voitaisiin parantaa. 

Espoossa uusi työkalu voisi par-
haimmillaan auttaa kaupungin noin 
700 esimiestä työyksiköiden keskus-
teluissa. Kyselyä on pohjustettu työ-
pajoissa Espoossa. 

- Työkalulla voi olla käyttöä jo-
kaisella Suomen työpaikalla eikä vain 
kunnissa, ohjelmajohtaja Kirsi Heik-
kilä-Tammi  uskoo. Synergosin tut-
kimus ”Henkilöstön voimavarojen 
mittaaminen kunnissa” valmistuu 
vuoden lopulla.

Työhyvinvointia on joka yrityk-
sessä ja kunnassa mitattu, mutta tu-
losten käyttö kehittämistoimiin on 
liian usein tahtonut unohtua.  Ikä-
vimmillään kehittämistyö on loppu-
nut power point -sulkeisiin, joissa ky-
selyn tulokset on esitelty.

Odotuksena kevyttä ja  
helposti toteutettavaa
- Espoossa Kunta 10-tutkimus tuot-
taa joka toinen vuosi hyvää tilastotie-
toa, mutta se jää usein aika ylätasolle.  
Ongelmana on myös tiedon vanhentu-
minen, koska tulokset saadaan viiveel-
lä, Espoon kaupungin työhyvinvointi-
päällikkö Marjaana Walldén kertoo. 
Tekijät ja tilanteet ovat saattaneet 
muutamassa kuukaudessa muuttua. 

Walldén toivoo tutkimuksen 

”Emme hae mittaria,  
vaan muutamaa 
virittävää kysymystä”
Espoossa kehitetään pika-apua työhyvinvoinnin tueksi.

teksti | Pirjo Tuusa  kuva | iStockphoto

tutKimus: työhyvinvointi

Kyselyllä tuetaan  
ratkaisukeskeistä ajattelua. 
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tuottavan työkalun, joka ohjaa ratkai-
sukeskeiseen työn kehittämiseen. Jo-
takin kevyttä ja helposti toteutettavaa 
odotetaan.

- Toivottavasti saadaan pohjaa 
keskustelulle. Nyt ei tarvita ulkopuo-
lista tietäjää, joka tulee saarnaamaan 
meille joitain juttuja, hän toteaa.

Jos tavoitellaan täydellistä työ-
hyvinvointia, kolmen vaateen pi-
tää Walldénin mukaan täyttyä.  Joh-
tamisen ja esimiestaitojen tulee 
olla kunnossa. Kaikilla pitää olla sel-
keä käsitys siitä, mitä työpaikalla ol-
laan tekemässä ja riittävää osaamis-
ta tähän.  Lisäksi tarvitaan arvostavaa 
vuorovaikutusta eli asioista pitää pys-
tyä keskustelemaan avoimesti.

Muutamalla kysymyksellä  
viritetään aiheeseen
Mitä tutkimukselta odotetaan?

- Odotan, että löydetään tiedon 
perusteella työkalu tai menetelmä, 
jota voidaan käyttää työyhteisön työ-
hyvinvoinnin kehittämiseen. Mitta-
ria ei haeta, Espoon henkilöstöjohta-
ja Kimmo Sarekoski sanoo.

Hän toivoo, että työhyvinvoinnin 
parantamiskysymyksiä käsiteltäisiin 
yhdessä.  Koko työyksikön pitäisi ol-
la paikalla samaan aikaan, vaikka tä-
mä on käytännössä vaikea toteuttaa.

- Muutamalla kysymyksellä voi-
taisiin virittää aiheeseen ja keskustel-
la keinoista, Sarekoski hahmottelee.

Olennaista asiassa on Sarekosken 
mukaan välittömyys. Se tarkoittaa, 
että tilanne todetaan ja lähdetään sa-
man tien parantamaan oloja yhdessä. 

Kyselyn pitää olla muunneltava, 
että jokainen esimies voi räätälöidä 
sen itselleen ja omaan työyhteisöön 
sopivaksi.

14 000 tuottaa palveluja  
261 000:lle
Mittaamistakin tarvitaan. Kehitystä 
työyhteisössä on seurattava. 

Kohtuullinen työhyvinvointi on 
edellytyksenä sille, että Espoon kau-
pungin runsaat 14 000 työntekijää 
pystyvät tuottamaan luvatut palvelut 
261 000 espoolaiselle. Töihin meno ei 
saisi tuntua vastenmieliseltä eikä pe-
lottavalta esimiehen, alaisten, työka-
verien eikä asiakkaiden vuoksi.  Työn 
pitäisi olla mielekästä. 

Töiden sujumisen vuoksi työhy-
vinvoinnin kohentamiseen on pakko 
panostaa. Liikunta- ja kulttuurisete-
lit ovat tässä työssä vain lisämaustee-
na.∙

➨  tutkimuksen rahoittaa KAKS.
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teksti | Pirjo Tuusa  kuva | Merja Ojala

Laaja tutkimus ruotii palveluiden tuottamista kuntayhtiöissä

kuntayhtiöt lakien  
ristiaallOkOssa

Seppo Penttilä, Janne Ruohonen, Veikko Vahtera ja Asko Uoti 
kannustavat kuntia taitavaan omistajuuteen.  
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Kuntien omistamien yhtiöiden liikevaihto on useita miljardeja euroja.  Saavatko 
omistajat eli veronmaksajat hyvän vastikkeen sijoituksilleen? Kuntien osakeyhtiöitä 
tutkitaan mittavassa hankkeessa Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa.

syksyllä valmistuva tutkimus ”Kun-
tayhtiöt osakeyhtiö-, vero- ja kun-
talainsäädännön ristiaallokossa” 

pureutuu kuntayhtiöiden toimintaan 
monesta näkökulmasta. 

Kuntayhtiöiden määrä on kasvus-
sa. Pekka Lithin EK:lle tekemän selvi-
tyksen mukaan kuntaomisteisia osake-
yhtiöitä oli vuonna 2010 runsaat 1 400. 
Niissä työskenteli 27 000 henkeä ja yh-
tiöiden liikevaihto oli 5,7 miljardia eu-
roa. Liikevaihdolla mitattuna kuntayh-
tiöiden tärkeimpiä toimialoja olivat 
energia- ja vesihuolto, rakentaminen, 
liikenne sekä kiinteistöpalvelut ja liike-
elämän palvelut.

Tänä vuonna kuntien tulee pääsään-
töisesti yhtiöittää tehtävät, joita ne hoi-
tavat kilpailutilanteessa markkinoilla. 
Tehtävä tulisi antaa osakeyhtiön, osuus-
kunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidet-
tavaksi. 

- Yhtiöittämisvelvoite lähtee EU:n 
valtiontukisäännöksistä, KTT Janne 
Ruohonen toteaa.

Esimerkiksi kunnan omana toimin-
tanaan toteuttama energiahuolto on 
konkurssisuojattua, eikä siinä käytän-
nössä ole yrittäjäriskiä.

Kilpailuneutraliteetin edistäminen 
kirjattiin Jyrki Kataisen hallituksen 
ohjelmaan. Suomessa tämä EU:n vaa-
tima muutos toteutui vuonna 2013 voi-
maan tulleissa kuntalain ja kilpailulain-
säädännön uudistuksissa.

Muutoksilla on Ruohosen mukaan 
haluttu varmistaa kuntien harjoittaman 
liiketoiminnan ja yksityisten toimijoi-
den välinen yhdenvertaisuus.

Energialaitokset, satamat ja  
kaukolämpö kohteina
- Tärkeimmät yhtiöittämisen kohteet 
ovat energialaitokset, satamat ja kauko-
lämpötoiminta, Ruohonen toteaa. Vesi-
huolto on rajattu ulkopuolelle.

Ruohonen arvioi kuntayhtiöiden 
määrän lisääntyvän tänä vuonna ja tu-
levaisuudessakin. Kuntien tulee käydä 
läpi omaa toimintaansa ja selvittää ta-

pauskohtaisesti, milloin toiminta tulee 
yhtiöittää. Yhtiöittämisen raja-alueella 
saattavat olla esimerkiksi kuntien ate-
riapalvelut ja liikuntapalvelut.

Kuntalaissa on myös määritelty eräi-
tä poikkeuksia yhtiöittämisvelvollisuu-
desta. Esimerkiksi vähäistä toimintaa ei 
tarvitse yhtiöittää. Vähäisyyden ja ei-vä-
häisyyden raja joutuukin lähitulevaisuu-
dessa testiin. Joka tapauksessa tällaises-
sa poikkeustilanteessakin hinnoittelun 
pitää olla markkinaperusteista.

Kunnalla on joissakin tapauksissa 
vaihtoehtoja. Kunta voi esimerkiksi ve-

täytyä kilpailluilta markkinoilta ja kes-
kittyä sisäiseen palvelutuotantoon tai 
puhtaasti lain perusteella tuotettaviin 
palveluihin. Tällöin velvollisuutta yhti-
öittämiseen ei käytännössä ole. 

- Missään tapauksessa ei kanna-
ta tehdä muutoksia hätiköiden. Kun-
nan pitää omistajana tavoitella hyviä, 
kustannustehokkaita palveluita, Janne 
Ruohonen sanoo.

Palveluiden valvonta muuttui. Uu-
dessa kilpailulaissa kilpailuneutraliteetin 
valvonta on annettu Kilpailu- ja kulutta-
javirastolle (KKV). Tarkoituksena on luo-
da neutraalit kilpailuolosuhteet yksityi-
sen ja julkisen elinkeinotoiminnan välille. 
KKV voi aiempaa laajemmin puuttua ha-
vaitsemiinsa epäkohtiin markkinoilla.

- Yksittäinen elinkeinonharjoittaja 
voi tehdä KKV:lle toimenpidepyynnön 
mahdollisesta kilpailuneutraliteettion-
gelmasta, Ruohonen kertoo. KKV neu-
vottelee asiasta, mutta voi myös antaa 
toiminnalle reunaehtoja tai ääritilan-
teessa jopa kieltää toiminnan kokonaan.

Esimerkiksi kunnan omana toimin-
tanaan toteuttama energiahuolto on 
konkurssisuojattua.
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Lue lisää:

-  Kiellettyä on merkittävän  julkisen vallan käytön  
siirtäminen viranomaistoiminnan ulkopuolelle. 

Merkittävää julkisen vallan 
käyttöä ei saa siirtää

Kunta on viranomainen. On paljon pe-
rustoimintoja kuten oppivelvollisuus-
koulutus ja sosiaalityö, joita kunta ei saa 
ulkoistaa eikä yhtiöittää.

-  Kiellettyä on merkittävän julkisen 
vallan käytön siirtäminen viranomaistoi-
minnan ulkopuolelle.  Esimerkkejä tästä 
ovat tahdonvastaiset toimenpiteet sote-
palveluissa, HTT, YTM Asko Uoti toteaa.

Kun kunnilla on – erään määritel-
män mukaan - 535 tehtävää, ”vain suh-
teellisen pieni osa niistä voidaan yh-
tiöittää”. Uotin mukaan puhutaan 
korkeintaan kymmenistä tehtävistä.

Pakkoyhtiöityksissä keskeistä on toi-
minnan tuottavuus ja tehokkuus. Näiden 
yhtiöiden hallituspaikat tulisi jakaa ensi-
sijaisesti asiantuntemuksen perusteella. 

Yhtiöittämisiin liittyy paljon kysy-
myksiä. Miten pystytään lisäämään pää-
töksenteon läpinäkyvyyttä kuntayhti-

öissä? Kuntalaisille ja julkiselle sanalle 
se on tärkeää.

- Jos tahtotila on olemassa, mikään 
ei kiellä lisäämästä toiminnan ja doku-
menttienkin avoimuutta kuntayhtiössä, 
Asko Uoti sanoo.

Yksityiset yritykset pitävät usein 
tiukasti kiinni itse määrittelemästään 
liikesalaisuuden käsitteestä. Niinpä 
esimerkiksi vanhuspalveluyritysten ja 
kuntien sopimuksen yksityiskohdista 
ei useinkaan anneta tietoa asiakkaille ja 
heidän omaisilleen. 

verosuunnittelu sallittu, omis-
tajaohjaus tasokkaammaksi
Tutkimus kuntayhtiöistä lainsäädännön 
ristiaallokossa valmistuu vuoden lopul-
la. Janne Ruohosen ja Asko Uotin lisäksi 

tutkimushankkeessa ovat 
mukana vero-oikeuden 
professori Seppo Penttilä 
ja yritysjuridiikan profes-

sori Veikko Vahtera. 
Penttilä muistuttaa kuntia vero-

suunnittelun mahdollisuuksista.  Vah-
teran kohteena on kuntayhtiöiden 
omistajaohjaus, jonka tasoa tulisi rat-
kaisevasti nostaa. ∙

Tampereen yliopiston vero-oikeuden professori 
Seppo Penttilän haastattelu täältä:

sekä Tampereen yliopiston yritysjuridiikan professori 
Veikko Vahteran haastattelu täältä:
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Jari Järvelä
kirjailija
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SiviSTyKSESSä oN PiENEN kansan tärkein turva ja peruskallio, kuulutti Snellman. 
Sanat pitävät yhä paikkansa, mutta itse olen asunut viimeiset kaksikymmentä vuotta 
kunnassa, joka ei sivistyksen tärkeyteen juuri usko.

Kun muutimme Kotkaan 1990-luvun alussa, oli Suomessa paraikaa lama. Sen jäl-
keen koettiin rivakka nousukausi jos toinenkin ennen 2000-luvun ensimmäisen vuo-
sikymmenen päättänyttä talouskriisiä. 

Nousuista ja laskuista huolimatta Kotkan suhtautumista peruskoulutukseensa on 
yhdistänyt vuosi toisensa jälkeen yksi asia: siitä on leikattu hyvistä ajoista huolimatta. 
Tulos on kahden vuosikymmenen jälkeen aika lohdutonta seurattavaa. Peruskalliosta 
on tullut rapakiveä.

Jakotunnit ovat Kotkan kouluista lähes hävinneet. Homekoulut ovat räjähtäneet 
käsiin, ongelma tiedettiin vuosia, mutta siihen ei reagoitu. Opetustunteja pidetään 
useille luokkatasoille vain valtion määräämä minimimäärä. 

Kielivalintamahdollisuudet ovat supersuppeat, kaikkien pitäisi nähtävästi jatkos-
sa osata vain englantia. Rahaa oppimateriaaleihin ei ole, osa yläasteen oppikirjoista on 
vanhempia kuin niitä käyttävät oppilaat. 

Erikoisväkeä, kuten laaja-alaisia erityisopettajia, kuraattoreita ja koululääkäreitä, 
ei ole varaa palkata tarpeeksi. Pariatuhatta lasta kohden on yksi koulupsykologi - jos 
aina sitäkään.

Hattua nostan kotkalaisille opettajille, jotka ponnistelevat liki mahdottomassa toi-
mintaympäristössä ja yrittävät kasvattaa uusia sukupolvia.

Ei lapsi niin tyhmä ole, ettei tajuaisi mitä hänen ympärillään arvostetaan, mitä ei. 
Jos kunta ei osoita pitävänsä opetusta tärkeänä, ei nuorikaan sitä arvosta peruskoulun 
päätyttyä. Kotkasta ei kovin innokkaasti lähdetä jatko-opiskelemaan, monet nuoret 
jämähtävät työkkärin ja sossun väliin ilman unelmia tulevaisuudesta.

Yksi pysyvästi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle parin vuoden takaisten las-
kelmien mukaan 1,2 miljoonaa euroa. Eivätkä kulut tuosta ainakaan vähene. 

Tiedän tehokkaan konstin estää se syrjäytyminen. Kunnat: satsatkaa perusope-
tukseen ja unohtakaa hetkeksi suunnitelmat pompööseistä urheiluareenoista, kult-
tuuritaloista ja matkailuvalteista. Oppimisen nälkä antaa parhaat eväät selvitä tässä 
muuttuvassa maailmassa.
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teksti | Eeva-Liisa Hynynen  kuva | Merja Ojala

KuntaKuva

Näkymättömät miehet 
– keitä he ovat?

Kun kaupunkilaiset lähtevät töihin, 
koneet ovat lakaisseet katuja jo 

useita tunteja. 
Näkymättömän miehen työpäivä al-

kaa usein jo aamuviideltä ja päättyy – jos 
hyvin käy – yhden ja kahden välillä ilta-
päivällä. Keväällä tosin päivät venyvät 
jopa kolmetoistatuntisiksi. 

Meille hän on ”lakaisukoneen kuljet-
taja”. Mutta oikeasti iso kone harjoineen 
on imulakaisuauto – ja kuskin pukilla is-
tuu kuorma-auton kuljettajan vakans-
silla työtä tekevä mies tai nainen. Usein 
hän on kuntatyöntekijä.

Esimerkiksi Tampereen kaupun-
gilla järeitä imulakaisuautoja on neljä. 

Työ on kaupungin omaa – ja kuljettajina 
työskentelee neljä miestä. Vuodessa he 
puhdistavat miljoonia neliömetrejä as-
faltoitua katuverkostoa. Vauhti ei päätä 
huimaa: 15-20 kilometriä tunnissa.

Miehisellä alalla joukkoon mahtuu 
toki naisiakin: Tampereella pesuauton 
kuljettajista yksi on nainen. 

Näkymättömät miehet ja naiset te-
kevät arvokasta työtä. Esimerkiksi Tam-
pereen kokoisessa kaupungissa katujen 
puhdistamiseen käytetään vuodessa lä-
hes 3 miljoonaa euroa. 

Kuvan kevätaamuisesta kuntatyöstä 
Tampereella otti valokuvaaja Merja Oja-
la. ∙

(Taustahaastateltuna Kunnossapitopalveluiden työpäällikkö Reijo Lahtinen Tampereen kaupungilta)
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tutkija ja kouluttaja Susan-
na Sakon väitöskirja on par-
haillaan tarkastettavana Oulun 

yliopiston taloustieteiden tiedekun-
nassa. Väitöstilaisuus aiheesta Ul-

komaisen työvoiman rekrytointi 
kuntasektorilla pidetään näillä nä-
kymin ensi syksynä.

Sakko kysyy tutkimuksessaan, 
miten ulkomaisen työvoiman 

rekrytointi voidaan toteut-
taa kuntasektorin työ-

voimavajeen poistami-
seksi. Ennusteethan 

kertovat, että so-
siaali- ja terveys-
sektorilla avautuu 
185 000-210 000 
työpaikkaa vuosi-
na 2005-2020.

Ta r k o i t u k-
sena on luoda 
kuntien ja mui-

den työnantajien 
käyttöön ulkomai-

sen työvoiman rekry-
tointimalli. Tutkija ko-

rostaa, että malli kertoo 
myös kuntapäättäjien toi-

veista. Sakko on suunnannut ky-
selyt kahdeksan kasvukunnan johta-

jille vuosina 2011-2013 Pudasjärvellä, 
Kempeleessä, Limingassa, Muhoksel-
la, Hailuodossa, Tyrnävällä ja Sievissä, 
ja yksiköiden esimiehille. Sanansa sa-

novat myös Oulun Seudun Mäntykoti 
ry:n ja Pulkkilan Ojantakasen perheko-
din esimiehet.

Osaamispula – ei työvoimapula
Rekrytointimalli saattaa tuoda helpo-
tusta tuttuun vaivaan: ulkomaalaiset ei-
vät jää helposti asumaan pieniin kun-
tiin, joihin he ensin saapuvat.

Sakko toivoo, että malli käynnistäisi 
kunnissa rakentavan ja myönteisen kes-
kustelun ulkomaalaisten rekrytoinnis-
ta. Malli esittelee yrityksen ja yhteis-
kunnan tukipalvelut, joita työntekijät 
ja heidän perheensä tarvitsevat kotou-
tuakseen suomalaiseen yhteiskuntaan.

- Esimerkiksi Oulun seudulla las-
tentarhanopettajista on jo nyt kova pu-
la. Kyse on enemmänkin osaamispulas-
ta, ei työvoimapulasta.

Sakko on tehnyt jo 15 vuoden ajan 
monikulttuurityötä monessa erilai-
sessa roolissa, mm. omassa yritykses-
sä kouluttajana. Hän on perehdyttä-
nyt työyksiköitä mm. TE-toimistojen 
palveluihin, kansainvälisiin rekrytoin-
tipalveluihin, suomi toisena kielenä 
opetukseen ja maahanmuuttajatyönte-
kijöiden perehdyttämiseen sekä vuoro-
vaikutuksen kehittämiseen – rekrytoin-
nin työkaluja nekin.

Millainen rekrytointimalli on ja 
millaista työvoimaa kunnat tarvitsevat 
lähitulevaisuudessa, selviää syksyllä, 
kun väitöstutkimus julkaistaan. ∙

Susanna Sakko kehittää yhdessä kuntapäättäjien kanssa ulkomaisen työvoiman  
rekrytointimallia, jota työnantajat ja organisaatiot voivat hyödyntää toiminnassaan.

➨  tutkimuksen rahoitti KAKS.

teksti | Markku Juusola  kuva | Markku Ojala ja iStockphoto
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terveydenhuollon rahoitus 2012
menot yhteensä  
17,4 miljardia euroa

JulKinEn rahoiTus  
13,1 mrd €
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Valtio 4,4 mrd €

Kunnat 6,2 mrd €

Kela 2,5 mrd €
yKsiTyinEn rahoiTus  

4,3 mrd €
Avustuskassat 0,06 mrd €

Yksityinen vakuutus 0,3 mrd €

Kotitaloudet 3,3 mrd €

Kotitalouksia palvelevat voittoa  
tavoittelemattomat yhteisöt   

0,2 mrd €

Työnantajat 0,5 mrd € LäHdE: THL
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▹  intä vastaan  
      tai  peesaa
       www.kaks.fi

Eliitin ennustukset toteutuvat

”
Talouden ja politiikan eliitti väittää parantavansa sairaan ja 
vanhan hyvinvointivaltion. Mielestäni kyse on eutanasiasta. 
Sairaus paranee, kun potilas kuolee. Tässä kolmen portaan 

ohjelma, jonka viimeinen askel toivottavasti jää dystopiaksi. 

1. Menneisyys. Vuonna 2011 Kuntaliiton toimitusjohtaja  
Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma rehvasteli Hyvä Suomi 2020 
-seminaarissa ensin siitä, että Suomi sijoittui Life-lehden ky-
selyssä maailman parhaaksi maaksi, jossa asuvat onnellisim-
mat kansalaiset. Seuraavassa lauseessa hän halusi purkaa sen 
systeemin.

“Suomesta on tulossa valitusyhteiskunta”, Mäki-Lohi-
luoma nuhteli. Paheksunta kohdistui kansalaisiin, ei raken-
teisiin. Mäki-Lohiluoman todellisuudessa sosiaali- ja ter-
veyspalvelut ovat kunnossa, ja hemmotellut kuntalaiset 
kitisevät kun eivät saa ilmaista karkkia. Tähän vieraantunee-
seen todellisuuteen ei kuulu se tosiasia, että ihmiset joutuvat 
yhä useammin turvautumaan – siis ne jotka osaavat ja jaksavat – 
valituskierteeseen saadakseen lain turvaamat peruspalvelut.

2. Nykyisyys. Miten valitusyhteiskunnasta päästään irti? No pois-
tamalla palvelut, joiden rapautumisesta kuntalaiset valittavat. Kun-
tauudistuksesta vastaavat valtion virkamiehet, Päivi Laajala ja 
Päivi Sillanaukee luennoivat samassa seminaarissa, että kuntauu-
distuksen yhteydessä kaikkialle Suomeen tulee samanlaiset 24/7-pal-
velut, mutta “pitää määritellä mitä ne palvelut sitten ovat”. He painot-
tivat, että kun palvelut kevenevät, “yhteisöllisyys ja lähidemokratia” 
korvaavat puuttuvat rakenteet. Suomessa, jossa kunnat sulkevat ra-
hanpuutteessa nuorisotaloja ja yhdistävät kouluja jättiläisyksiköiksi, 
yhteisöllisyys-mantran toistaminen on lähinnä irvokasta.

3. Tulevaisuus? Seminaarissa OP-Pohjolan johtaja Reijo Karhinen 
halusi kunnille eräänlaisen eurobond-systeemin. Kuntien rahoitus jä-
tettäisiin markkinoille, ja korot määräytyisivät kuntien tuottavuuden ja 
vakavaraisuuden mukaan. Toisin sanoen yhteiset hyvinvointipalvelut 
olisivat aina maksukykyä heikentävä tekijä. Mitä köyhempi kunta, sitä 
korkeammat korot.  

Väitän, että Suomi sellaisena kuin me sen tunnemme, rapautuu to-
dellisuudesta vieraantuneiden ihmisten huolellisella suunnittelulla, ja 
se on läpeensä ideologinen projekti. 

Susanna Kuparinen
Voima-lehden toimituspäällikkö, teatteriohjaaja


