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Tällä vuosituhannella jokaisella hallituksella on ollut ainakin yksi iso  
hallintoon liittyvä uudistus listallaan. Sipilän hallituksella se on soten  
sisältävä maakuntahallinto. 

Nyt esitetty maakunta-sote-uudistus on ainoa jäljelle jäänyt vaihto- 
ehto. Kaikki muut tavat purkaa umpikujaan joutunutta suomalaista kun-
ta- ja palvelujärjestelmää on eri hallituksissa testattu. 

Kuusi hallitusta ja kaikki puolueet ovat olleet tässä prosessissa mu-
kana kymmenen vuotta. Siinä mielessä voi sanoa, että uudistusta on 
valmisteltu parlamentaarisesti ja evoluution kautta. 

Tämä ei kuitenkaan vielä ole tae yksimielisyydestä. Mitä enemmän 
uudistuksia manifestoidaan, niistä tehdään numero, sitä varmempaa 
on vastustus.

Koskaan ei synny tilannetta, että kaikki suomalaiset olisivat 
puhtaasti vahvan valtion, vahvojen maakuntien tai vahvojen 
kuntien kannalla. Yhdet ovat yhden, toiset toisen. 

Kansa ei myöskään nouse barrikadeille hallinnon uudista-
misen puolesta. Niin tehdään korkeintaan silloin, kun hallin-
toa karsitaan. Pelätään työpaikkojen ja palveluiden puolesta. 

Hajautuneiden tavoitteiden ja identiteettien maailmas-
sa on vaikea kuvitella, että edes enemmistöhallitus olisi täy-
sin yksimielinen mistään suuresta uudistuksesta yksityiskohtia 
myöten. Tämä on nähty ja kuultu. Ja tullaan näkemään ja kuu-
lemaan.

Jotkut ovat uudistuksesta innoissaan, toiset juuri ja juuri 
sietävät sitä ja kolmannet vastustavat. Kaikki tämä kuuluu  
demokratiaan. 

Merkittävissä hankkeissa vääntöä sisällöstä ja toteutusta-
vasta käydään koko ajan. Ensin suunniteltaessa, sitten päätöstä 
tehtäessä ja lopuksi toteutusvaiheessa. 

Suomessa ei ole mahdollista edetä vain valtion tai maakun-
tien ehdoilla. On rakennettava kompromissi. Siinä maakunnat 
toimivat kulloisenkin eduskunnan ja valtioneuvoston määritte-
lemissä raameissa, suhteellisen itsenäisinä.

Nyt rakennettu malli täyttää helposti reunaehdot valtion ta-
voitteiden näkökulmasta. 

Vastaavasti itsehallinnon puhtaus voidaan perustellusti aset-
taa kyseenalaiseksi. Ilman verotusoikeutta ja yleistä toimivaltaa 
itsehallinto on enemmän tai vähemmän näennäistä. 

Lopputulos näyttää olevan valtio-ohjasteinen maakuntien 
itsehallinto.

Antti Mykkänen
päätoimittaja

Valtio-ohjasteinen  
maakuntien itsehallinto

Kaks on  
myös  

facebookissa.
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”Säästöjä on saavutettavissa,  
jos uskalletaan toimia eikä 

jämähdetä odottamaan isoja 
rakenteellisia uudistuksia.  

Uudet palvelumallit on vain  
saatava laajemmin käyttöön.” 

Stefan Wentjärvi,  
Doctagonin toimitusjohtaja

D O C TA G O N . F I
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AJASSA
teksti |Eeva-Liisa Hynunen  kuvat | Markku Ojala

ITSEHALLINTOJEN  
SUOMI
Mitä tarkoittaa uusi maakunnallinen itsehallinto? 
Kuinka suuresta ajattelun muutoksesta on kysymys? 

KAKSin seminaarissa pääosassa

Muun muassa näitä asioita poh-
dittiin KAKSin juhlaseminaa-
rissa 17. helmikuuta Marina 

Congress Centerissä. Seminaarin ava-
si KAKSin hallituksen puheenjohta-
ja, kansanedustaja Antti Rantakangas 
(kesk.), joka muistutti, että 18 maakun-
nan malli on saanut laajan kannatuksen 
niin kuntavaikuttajilta kuin tavallisilta 
kansalaisilta. 

Itsehallintojen maailmaa perkasi 
kriittisesti valtio-opin professori Matti 
Wiberg Turun yliopistosta. Hän kysyi, 
mihin itsehallinto on ratkaisu. 

Wibergin mukaan uudistuksen ta-
voitteet ovat epäselviä, keinot epä-
luotettavia, kustannus-hyötyanalyysia 
ei ole tehty – ja ainakin toistaiseksi vai-
kuttavuusanalyysikin puuttuu. 

Hän vaati tarkkuutta uuden hallin-
nontason kanssa. Riski on, että virallisen 
organisaation ulkopuoliset tahot voisi-
vat kaapata organisaatiot työkaluikseen.  
Wiberg varoitteli myös siitä, että maa-
kuntahallinnosta tulisi osa julkeaa sek-
toria, joka valvoisi lähinnä omaa etuaan.

Professori, kansleri (emeritus) Kau-
ko Sipponen pohdiskeli itsehallintojen 
Suomen rakentumista. Hän muistutti, 
että uudistus ulottuu pitkälle yli vaali-
kausien. 

- Suuresta kuntauudistuksesta voi-
taisiin ottaa sen verran oppia, että myös 
tiedemaailmaa olisi kuultava ja kuun-
neltava, Sipponen korosti. 

- Jos kerran kyetään vastaanotta-
maan ja tunnistamaan avaruudesta saa-
puvia painovoima-aaltoja, niin pitäi-
si myös vastaanottaa yhteiskunnasta 

nousevia ehdotuksia ja virikkeitä, joita 
myös puheena olevassa hallintouudis-
tuksessa riittää, hän jatkoi. 

Kunta- ja uudistusministeri Anu 
Vehviläinen (kesk.) kertoi ”itse halli-
tuksen linjan”. Vehviläinen myönsi, että 
kiirettä pitää valmistelun kanssa, mutta 
tavoitteena on edelleen, että lakiluon-
nokset lähtevät lausuntokierrokselle 
viimeistään huhtikuun lopulla.

Seminaarin värikkäin tuokio oli 
naisvaikuttajien väittely: yliopistonleh-
tori Jenni Airaksinen Tampereen yli-
opistolta patisti kansanedustajat Outi 
Alanko-Kahiluodon (vihr.), Susanna 
Huovisen (sd.), Pirkko Mattilan (ps.), 
Outi Mäkelän (kok.), Annika Saari-
kon (kesk.) ja Hanna Sarkkisen (vas.) 
pohtimaan tulevaisuuden itsehallintoa. 
Porukan kokeneimmat ”sote-veteraa-
nit” edelliseltä hallituskaudelta kävivät 
paikoin tiukkaa keskustelua siitä, mi-
kä on uudistuksen marssijärjestys. Kes-
kustelu kannattaa katoa KAKSin verk-
kosivuilta. ∙Antti Rantakangas

Matti Wiberg Kauko Sipponen Anu Vehviläinen
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ITSEHALLINTOJEN  
SUOMI

KAKSin seminaarissa pääosassa

UUSIA JÄSENIÄ  
KAKSIN  HALLITUKSEEN
 
Kunnallisalan kehittämissäätiön  
KAKSin hallitukseen on valittu  

kaksi uutta jäsentä: 
kansanedustaja  
Maarit Feldt-Ranta 
(sd.) Raaseporista  
ja oikeustieteen  
maisteri, agrologi,   
Eeva-Maria Maijala  
(kesk.) Savukoskelta. 
Ikäpykälän perusteella 
hallituksen jättivät  
Eino Ketola ja  
Kimmo Sarapää.

Hallitukseen valittiin myös  
viisi uutta varajäsentä: 
kansanedustaja, agrologi-AMK  
Elsi Katainen (kesk.), kansanedustaja,  
DI Mari-Leena Talvitie (kok.)  
Oulusta, kansanedustaja, opettaja  
Petri Honkonen (kesk.) Saarijärveltä, 
projektipäällikkö, työllisyysasiantuntija 
Anne Huotari Oulusta ja yhteyspääl-
likkö Sami Laakkonen Joensuusta.– myös komeat palkitsemis- 

perusteet KAKSin verkkosivulta.

Lue palkituista lisää

Arjen turvaaja -palkitut ovat terveyden-
hoitaja Paula Keski-Kujala Enontekiöl-

tä, projektipäällikkö Virpi Mansikkamäki 
Seinäjoelta ja osastonylilääkäri Tuula  
Pesonen Kuopiosta. Palkinnot KAKSin  
seminaarissa jakoi presidentti Tarja Halonen.
• Paula Keski-Kujala on ainoa terveyden- 
hoitaja Enontekiön Karesuvannon terveys-
asemalla keskellä Käsivarren Lappia. Hän on 
toiminut terveydenhoitajana alueella jo liki 30 
vuotta.
• Virpi Mansikkamäki käynnisti Sotainvalidien 
Veljesliiton avustajatoiminnan Etelä-Pohjan-
maalla vuonna 2000. Jo vuoden sisällä toiminta 
kattoi 28 piirin osastoa ja työllisti 40 avustajaa. 

• Tuula Pesonen Kuopiosta on johtanut yleis-
sairaalapsykiatrian poliklinikkaa lähes 20 vuot-
ta. Hän tutkii ja hoitaa kaikkein vaikeimpia 
yleissairaalapsykiatrisia potilaita, kuten syö-
pään sairastuneita, vaikeasti sydänsairaita,  
parantumattomia potilaita, vaikeita palo- 
vammapotilaita. 

Palkinto on arvoltaan 2 500 euroa ja Arjen 
turvaaja -veistos jaettiin nyt 13. kerran.

ARJEN TURVAAJAT OVAT AHKERIA NAISIA

Tulevaisuuden itsehallintoa käsittelemässä 
Jenni Airaksisen johdolla Outi Alanko- 
Kahiluoto, Susanna Huovinen, Hanna  
Sarkkinen, Annika Saarikko, Outi Mäkelä 
sekä Pirkko Mattila.
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Nuoret tampesterilaiset:

Polemiat  
löytyvät  
verkkosivuilta  
– erittäin  
KAKSista  
luettavaa.
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Näitä ja monia muita kysy-
myksiä pohtii professo-
ri, kansleri (emeritus), OTT 
Kauko Sipponen Polemia-

sarjan sadannessa teoksessa ”Se suuri 
kuntauudistus”. Sipponen on hallinnon 
maailman sekä yliopistomaailman mo-
niottelija. 

Kauko Sipposen perspektiivi julkis-
hallinnossa tehtyihin rakenneuudistuk-
siin – ja myös kesken jääneisiin yrityk-
siin uudistaa rakenteita – on pitkä sekä 
avara.

 Teoksessaan Sipponen käy läpi kun-
tauudistusten sarjaa, joka alkoi ”vitkal-
lisella kuntauudistuksella” l96l – l982. 

Seutuyhteistyökokeilun ja Kainuun 
kokeilun jälkeen käynnistettiin Paras-
hanke 2005. 

Sen jälkeen pääministeri Jyrki Ka-
taisen hallitus ryhtyi ryminällä suu-
reen kuntauudistukseen syksyllä 2011. 
Uudistus eteni ”karttaharjoituksista 
kuntakapinaan” ja ajautui lopulta karil-
le. Käsiin jäi sote-uudistus, eikä sekään 
johtanut maaliin asti.

Pääministeri Juha Sipilän halli-
tuksen linjauksen mukaisesti Suomeen 
muodostetaan l8 itsehallintoaluetta ja 
15 sote-aluetta. Suuri ja raskas uudistus 
on työn alla. 

Tähänastisten uudistusten valmis-
telua on jatkuvasti kritisoitu asiantunti-
jatiedon ja kokemuksen sivuuttamises-
ta – ja liiallisesta kiireestä. Valmista on 
haluttu yhden hallituskauden aikana. 
Niin nytkin.

Kauko Sipponen tietää kokemuk-
sesta, että hyvä valmistelu vaatii aikaa. 
Parlamentaarinen komiteatyöskente-
ly ei kuitenkaan ole ollut viime vuosina 
suosiossa.

Sipposella on teoksessaan paljon sa-
nottavaa. Ja yksi tärkeimmistä tulokul-
mista on tässä: Kun toteutetaan erilaisia 
kuntiin kohdistuvia uudistuksia, niitä 
ei voi tehdä ylhäältä päin käskyttämällä 
ottamatta kuntia yhteistyökumppanik-
si. Sipponen muistuttaa, että kuntaväen 
luottamusta ei palauteta sanoilla vaan 
teoilla. 

KAUKON PIDEMPI 
KUNTAUUDISTUS

teksti | Eeva-Liisa Hynynen  kuva | Kimmo Brandt

Mihin tarvitaan perus- 
kuntaa - tai mihin kuntia? 

Entä miksi hallinnon  
rakenteista on käyty ja 

käydään yhä niin suurta 
”vääntöä”?

Sadas Polemia-teos avaa perspektiiviä rakenteiden rakastajille:
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Teoksen yhteenveto – epilogi - on 
paikoin hengästyttävää luettavaa: 

”Monet ovat hämmästyneet, miten 
vähän monilla ministereillä on työko-
kemusta puoluekoneiston ulkopuolel-
ta. Todellisuus vääristyy etujärjestöjen 
kabineteissa, suljetuissa piireissä ja 
mustien autojen takapenkeillä.

Suomalainen toimintakulttuuri ja 
organisaatiot eivät pysty reagoimaan 
asioihin nykyisessä maailmassa, joka 
on käynyt entistä monimutkaisemmak-
si. Päätöksentekoa ohjaavat vanhat ra-
kenteet, eivät yhteiset tavoitteet eivätkä 
ongelmiin räätälöidyt ratkaisut. Ei riitä, 
että uudistus on tekemistä vaille valmis. 
Suomalaiset säntäilevät, ja maassa teh-
dään enemmän organisaatiomuutoksia 
kuin missään muussa Euroopan maas-
sa. Ensin olisi pitänyt uudistaa sosiaa-
li- ja terveyspalvelut ja vasta sitten kun-
tarakenne.

Tarvittaisiinko kulloinkin valtaan 
nousevalle hallitukselle lyhyt kurssi 
johtamisesta ja julkishallinnosta, kuten 
maanpuolustuskurssi tai Sitran talous-
kurssi? Pitääkö paikkansa väite, että 
hallinnon jatkuva uudistaminen johtuu 
siitä, että se on ainoa uudistus, mihin 
kansalliset hallitukset kykenevät?” ∙

Miten päivitämme koulun sivistys-
tehtävän? Miten tulevaisuudes-

sa opimme? Millainen on suomalainen 
koulu 2030?

Pulpetista tablettiin – suomalai-
nen koulu edelläkävijäksi maailman 
muutoksessa (Polemia-sarja, nro 102, 
KAKS) on filosofian tohtori, MBA Päi-
vi Lipposen ja VM Antton Rönnhol-
min puheenvuoro – ellei peräti hätä-
huuto – suomalaisen koulun puolesta. 

Lipponen ja Rönnholm kysyvät 
puheenvuorossaan isoja kysymyksiä. 
Jokaisen kuntapäättäjän kannattaisi 
ottaa pieni mutta painava kirja käteen-
sä pohtiessaan kotikuntansa linjauksia 
ja satsauksia koulutukseen.

Julkishallinnon ict-järjestelmien 
yhteensovittamisesta on puhuttu vuo-
sikymmen ja toinenkin – ja digiloikka 
on liki jokaisen päättäjän huulilla. Nyt 
sanotaan, että nuorison pitäisi oppia 
koodaamaan. 

Mutta - näin Päivi Lipponen ja 
Antton Rönnholm kirjoittavat teok-
sensa esipuheessa:

”Luokanopettaja Ville Jokinen kir-
joittaa Helsingin Sanomien mielipide-
palstalla 2.2.2016 oman työpaikkansa, 
helsinkiläisen peruskoulun tilanteesta. 

Koulussa on 450 oppilasta. Yhdel-
läkään opettajalla ei ole työnantajan 
kustantamaa tablettia tai kannettavaa 
tietokonetta. Kaikkien oppilaiden käy-
tössä on kuusi tablettia, joilla ei pääse 
verkkoon. Koulussa on myös 15 pöytä-
konetta ja 20 kannettavaa tietokonetta. 

Koulu odotti vuosia langatonta 
verkkoa. Kun se lopulta saatiin, verk-
ko oli niin heikko, että sen kapasiteet-
ti ei riittänyt 20 koneen samanaikai-

seen kirjautumiseen. Koneet päätyivät 
varastoon tyhjänpantiksi. Helsingin 
pulma on myös se, että Helsingin kau-
pungin opetusviraston tietohallinto on 
estänyt verkkoon kirjautumisen muil-
la kuin viraston omilla laitteilla. Sen 
tähden oppilaiden ja opettajien omi-
en laitteiden hyödyntäminen on mah-
dotonta.”

Juhlapuheista on yhä matkaa käy-
täntöön. Onneksi koulujen tulevai-
suus ei ole vaihtoehdoton. Juuri näis-
tä vaihtoehdoista Pulpetista tablettiin 
–teoksessa on kysymys. Lipposen ja 
Rönnholmin teos ei ole puheenvuoro 
pelkästään koulujen digitalisaatiosta – 
vaan koulun laajasta sivistystehtävästä 
ja sen päivittämisestä maailmassa, jo-
ka muuttuu. ∙

Kauko Sipposen teos  
Se suuri kuntauudistus 

Lataa tästä:

PULPETISTA TABLETTIIN  
– jos kouluilta sellaisia löytyy?

Koulumaailma ravistelun kohteena:

teksti | Eeva-Liisa Hynynen  kuva | Markku Ojala
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Laki on niin kuin se luetaan,  
kuri niin kuin se pidetään?

Tutkija pureutuu teorian ja käytännön kohtaamiseen koulumaailmassa:

teksti | Pirjo Silveri  kuva | RodeoImages

Osaako opettaja tai rehtori toimia 
oikein, kun hänen pitää puuttua 
oppilaan fyysiseen koskematto-
muuteen, käyttää jopa voimakei-

noja? Tai kun häiriköivä oppilas oli-
si työrauhan takaamiseksi syytä poistaa 
luokasta. Tai kun nuoren reppu täytyisi 
tarkastaa, jos epäilee sen sisältävän jota-
kin turvallisuutta uhkaavaa. Mitä koulu-
päivän aikana oikeasti tapahtuu?

Mitkä muut seikat kuin lait  
ja normit vaikuttavat  
ratkaisuun?
Muun muassa näihin kysymyksiin hal-
lintotieteiden maisteri Virve Valtonen 
etsii vastauksia. Hän on aloitellut julki-
soikeuden väitöskirjaansa aiheesta, jo-
hon liittyy monia jännitteitä. Tutkimus 
osuu yhteiskunnallisesti mielenkiintoi-
seen saumaan, koska kouluihin kohdis-
tuu suuria säästö- ja leikkauspaineita.

- Nyt hamstraan erilaisia näkökul-
mia, kuuntelen keskusteluja seminaa-
reissa, luen kirjallisuutta. Toimintatapa-
ni on sellainen, että ensin levitän aihetta 
kaikkiin suuntiin, ja sitten etsin sieltä 
ytimen. Tällä hetkellä olen siinä levittä-
misvaiheessa, Valtonen kuvaa etenemis-
tään.

Harkinta-aikaa vain vähän
Lappeenrannassa syntynyt, Helsingis-

sä asuva ja Tampereen yliopistoon opin-
näytettään tekevä Virve Valtonen penkoi 
samoja kysymyksiä jo erinomaisen arvo-
sanan saaneessa pro gradussaan. 

Millaisia palasia palapelistä puut-
tuu, mitä pitää kaivaa lisää?
- Oikeustieteen tutkijana minua odottaa 
kasvatustieteen puolella vielä iso maail-
ma. Selvitän, miten opettaja käytännös-
sä toimii, kun hän on vaikka poistamassa 
oppilasta luokasta. Mitkä kaikki teki-
jät vaikuttavat lopulliseen päätökseen? 
Aion ottaa myös opettajien omat koke-
mukset mukaan.

Haastatteluosuuden toteutus on vie-
lä mietinnässä, mutta tutkija arvelee ky-
selyn ajoittuvan syksyyn 2017.

Valtonen tutkii, miten teoria ja käy-
täntö koulussa kohtaavat, ja mitä tapah-
tuu, kun opettajan täytyy äkkiä ratkaista, 
ovatko esimerkiksi voimakeinot välttä-
mättömiä.

- Haluan tietää, miten harkintavalta 
muodostuu, ja miten päätös eroaa hal-
lintopäätöksestä. Toisaalta kysyn, pitää-
kö näitä päätöksiä edes laittaa rinnak-
kain.

Kirjallista hallintopäätöstä tekevä 
kunnan viranhaltija noudattaa tiettyä 
protokollaa, johon ratkaisunsa perustaa. 
Hän katsoo lakia, hallinto-oikeudellisia 
periaatteita, tutustuu oikeuskäytäntöi-
hin ja siihen, miten asiat ovat hierark-

Opettaja voi kesken 
oppitunnin joutua 
salamana reagoimaan 
hankalaan opetuksen 
häiriötilanteeseen. 
Missä kulkevat harkinta- 
vallan rajat, kun kas-
vatuksen ammattilainen 
tekee ison oikeudellisen 
päätöksen? 
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kisissa suhteissa toisiinsa. Hän voi aina 
kysyä neuvoa kollegalta tai asiantunti-
jalta. 

Opetushenkilöstöllä vastaavaa mah-
dollisuutta ei ole, vaan päätös on tehtävä 
oman osaamisen ja kokemuksen varassa 
juuri sillä hetkellä kun tilanne on päällä.

Työkaluja opettajille  
ja päättäjille
Oppimista, terveyttä ja sosiaalista hy-
vinvointia haittaavat häiriöt ovat kou-
luissa lisääntyneet. On kiusaamista, op-
pituntien vakavaa häirintää, nuorten 
keskinäistä väkivaltaa, opettajaan koh-
distuvaa uhkailua. 

Kurinpitotoimista on tullut osa kou-
lutyön arkea.

Jokainen ongelmatilanne on ainut-
laatuinen, vaikka samantapaisiakin ele-
menttejä niissä on. Osaltaan tämä mut-
kistaa yhteisiä kurinpidon rutiineita.

Kouluampumisten ja muiden vaka-
vien tapausten takia perusopetuslakia 
on 2000-luvulla kahdesti täydennetty. 
Opetushenkilökunnan valtuuksia laa-
jentamalla on haluttu turvata sekä työ-
rauhaa että turvallisuutta. Surmaajan 
pysäyttäminen tai vaaralliset aseet op-
pilaiden hallussa ovat harvinaisia poik-
keuksia, mutta niihinkin on lainsäädän-
nössä varauduttu.

Opettajankoulutuksessa juridisia 
kysymyksiä opetetaan ja harjoitellaan 
edelleen erittäin niukasti. 

Kurinpidossa on kuitenkin aina se-
kä oikeudellinen että kasvatuksellinen 
puoli.

- Nyt on sopiva aika tarkastella, mi-
ten viime aikojen lakimuutokset ovat 

vaikuttaneet. Mitä hyvää ne ovat tuo-
neet, missä on onnistuttu, millaisia ris-
tiriitoja ne kenties ovat aiheuttaneet. 
Ovatko uudistukset auttaneet toivotul-
la tavalla, ja miten opetushenkilöstö on 
asian kokenut, Virve Valtonen pohtii.

Aikanaan hänen väitöstutkimuksen-
sa näyttää, miten eduskunnan säätämä 
laki siirtyy koulumaailman arkeen.

- Toivon tulosten antavan työkaluja 
koulujen sisäisiin käytäntöihin. Kurin-
pitohan on vasta viimeinen konsti, en-
nen sitä yhteisössä voi ongelmia ehkäis-
tä monilla toimilla. Toivon tutkimukseni 
antavan uutta tietoa ja eväitä myös kun-
tapäättäjille, jotta he tietävät, millaisia 
seikkoja täytyy ottaa huomioon ja mitä 
kaikkea oikeudelliselta puolelta nousee 
esiin silloin, kuten päätetään koulutuk-
sesta ja ylipäätään sivistyspuolen re-
sursseista.

Paperilla näyttää erilaiselta
Kurinpitoketjusta Virve Valtonen tun-
nistaa mahdollisia riskikohtia:

- Jos oikeustieteilijänä katsoo pape-
rilla, miten opettajan tulee tietyssä ti-
lanteessa toimia, kaikki saattaa näyttää 
jokseenkin selkeältä. Tässä ovat nämä 
periaatteet ja nuo asiat, joiden mukaan 
kuuluu toimia. Todellisessa tilanteessa 
ei ole ollenkaan yhtä yksinkertaista, ja 
tätä pidän ongelmallisena. 

Koulussa voi olla esimerkiksi lo-
mautuksia, resurssipulaa tai pelkästään 
luokkahuoneen sijainti sellainen, ettei 
oppilaan poistaminen onnistu.

Tosipaikan tullen yllättävät pikku-
seikat voivat muovata lopputulosta. Tut-
kittua tietoa on myös siitä, että joskus 

Koulujen kurinpidon 
oikeudellisia  
kysymyksiä on  
aiemmin tutkittu  
lähinnä lapsen silmin, 
muun muassa lapsen 
oikeuksien toteutu-
miseen ja koulukiu-
saamiseen liittyen.

Tutkimuksessani täytyy katsoa koko verkostoa eli mitä tulee  
oikeudelliselta, mitä kasvatukselliselta puolelta, mitä käytännön  
maailmasta, ja miten nämä suhteet vaikuttavat toisiinsa.
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opettaja välttelee kurinpitotoimia, kos-
ka näin oppilaat oppivat, miten pääsee 
pois tunnilta.

- Silloin koko keino kääntyy itse-
ään vastaan. Tällaisia ristiriitoja voi tul-
la vastaan. Siksi tutkimuksessani täytyy 
katsoa koko verkostoa eli mitä tulee oi-
keudelliselta, mitä kasvatukselliselta 
puolelta, mitä käytännön maailmasta, ja 
miten nämä suhteet vaikuttavat toisiin-
sa.

Tutkijana Valtosta kiinnostaa, kuin-
ka paljon opettajalta voidaan vaatia ja 
edellyttää oikeudellista osaamista.

- Oikeustieteilijänä haluan itse ym-
märtää sitä maailmaa, missä oikeasti 
eletään. En voi sokeasti ajatella, että pa-
perilla tämä näyttää tältä ja se on sitten 
niin ja piste. On tunnettava todellisuus 
ristiriitoineen. Väitöstutkimuksellani 
yritän luoda uutta keskusteluyhteyttä 
oikeustieteen ja kasvatustieteen välille. 

Vaikka lapsia pitäisi aina kohdella 
samalla tavoin, tytöiltä usein odotetaan 
kiltimpää käytöstä kuin pojilta, koska 
”pojat on poikia”.

- Jos joku on luokassa joutunut sil-
mätikuksi, ja sitten ilmenee häiriöitä, 

automaattisesti kuvitellaan, että syy-
pää on juuri tämä tietty tyyppi, vaikkei 
olisikaan. Toki suhtautuminen voi ol-
la inhimillistä, mutta silloin rikotaan 
esimerkiksi hallinto-oikeudellista ob-
jektiviteettiperiaatetta. Sen mukaan ti-
lannetta pitää aina katsoa sellaisena 
kuin se on.

Äidinkielestä oikeuteen
Virve Valtonen uskoo opettajien kyl-
lä tuntevan kurinpitoa koskevat pykälät 
melko hyvin, ja tietävän esimerkiksi sen, 
mitä tavaroita oppilaalta saa ottaa hal-
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Päiväkodin tarve?

Kysy lisää!
Kerromme miten voit saada esimerkiksi 4-ryhmäisen 

72 lapsen päiväkodin vain miljoonalla eurolla!

Ota yhteyttä: myyntipäällikkö Jorma Koskelo, 

puh. 040 531 3833 tai jorma.koskelo@lapti.fi

Toimivaksi suunniteltu. Pitkäikäiseksi rakennettu. 

Aina vahva laatulupaus sekä kilpailukykyinen hinta.

tutustu 
tarkemmin
lapti.fi
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tuun, mitä ei. Lakeja käydään läpi täy-
dennyskoulutuksessa, mutta niiden so-
veltaminen arjessa on silti kinkkistä.

- Kun tuomioistuimessa tai aluehal-
lintovirastossa käsitellään valituksia, 
nehän koko ajan täsmentävät lain tul-
kintaa. Taannoin yliopistossa kasvatus-
tieteen kursseilla kyselin, onko näistä 
puhuttu esimerkiksi Opettaja-lehdessä, 
sain osakseni ihmetteleviä katseita. Oi-
keudellinen maailma tuntuu olevan ai-
ka vieras.

Eräässä alan seminaarissa Valto-
nen kuuli kommentin, ettei opettajilta 
viranhaltijoina voida olettaa hallinto-
oikeuden tuntemusta, vaan tämä alue 
kuuluu yhteisön juristien hoitoon.

- Jäin miettimään, mitä se sitten 
käytännössä tarkoittaa, ja oletetaanko 
samaa poliiseilta tai sosiaalityönteki-
jöiltä. Heidänkin on virkavastuulla teh-
tävä tosiasiallisia toimia. Opettajat ei-
vät ole ainoita, jotka ilman oikeudellista 
koulutusta joutuvat viranhaltijoina te-
kemään isoja päätöksiä.

Rajanveto ei aina ole helppoa, ja si-
tä veteen piirrettyä viivaa Valtonen par-
haillaan tutkii. Kasvatuksen kysymyk-
sistä hän kiinnostui jo nuorena.

- Lähdin Tampereen yliopistoon 
opiskelemaan suomen kieltä, tarkoituk-
senani valmistua äidinkielenopettajak-
si. Sitten yliopistoelämä vei mukanaan. 
Huomasin, että täällähän on vaikka mi-
tä, sellainenkin kiinnostava aine kuin 
julkisoikeus. Rupesin miettimään, mitä 
se mahtaa tarkoittaa kouluympäristössä. 
Vaihdoin pääainetta, ja nyt tuntuu hyväl-
tä, kun väitöstutkimuksessani saan olla 
juuri näiden asioiden parissa. ∙

Väitöstutkimuksellani  
yritän luoda uutta  

keskusteluyhteyttä  
oikeustieteen ja  

kasvatustieteen välille. 

Mitä opettaja ajattelee kurinpidosta ja omista toimivaltuuk-
sistaan hankalissa tilanteissa? Turkulainen Elina Partanen 
vastaa:

- Mielestäni opettajan kädet on aika sidottu. Luokkakoot ovat suu-
ret ja luokkaan mahtuu monenlaista oppijaa. Kaikille tulee taata tur-
vallinen oppimisympäristö, myös rauha oppia. Luokan ulkopuolelle 
ei voi lasta laittaa, ellei sinne saa toista aikuista valvomaan. Kollegan 
tunnille oppilaan voi siirtää, ja usein se jo rauhoittaa. Nelosluokkalais-
ta nolottaa joutua ykkösen tunnille tehtäviä tekemään! 

Tämäkään ratkaisu ei ole hyvä, sillä lapselta ei saa viedä oikeutta 
opetukseen, joka hänelle kuuluu. Jollain konstilla häiriökäytös täytyy 
kuitenkin katkaista.

Luokanopettaja Partanen työskentelee KiVa-koulussa, jossa kiu-
saamistapaukset hoidetaan heti alta pois. Riitautuneet osapuolet 
otetaan keskusteluun, ensin kiusaamisen kokenut ja sen jälkeen mah-
dollinen kiusaaja. Selvittelyn jälkeen kiusaajalla on kaksi viikkoa aikaa 
parantaa käytöstään.

- Systeemi on hyvä ja toimiva, Partanen arvioi.
Omassa työssään hän haluaa lähteä positiivisen kautta, lapsen 

vahvuuksista ammentaen.
- Olen ollut jo kauan opettaja ja luotan osaamiseeni. Huomaan 

kuitenkin yhä useammin olevani väsynyt ja stressaantunut päivän 
päättyessä, perjantaisin en jaksa kuin istua ja huoahtaa. Työpäivä on 
jatkuvaa läsnäoloa, selvittelyä ja ratkaisuja. Opettajan työnkuva on 20 
vuodessa huomattavasti muuttunut.

Vaikeilta kurinpitotilanteilta Elina Partanen on urallaan välttynyt.
- Opetan alkuopetuksessa, ja lapset ovat vielä pienien murheiden 

kantajia. Isompien luokilla ongelmatkin kasvavat. Koulussamme toi-
mitaan perusopetuslain mukaan eli ensi pidetään kasvatuskeskustelu, 
ja jos ongelmakäytös jatkuu, annetaan jälki-istuntoa. En ole joutunut 
pitämään kasvatuskeskustelua.

- Joskus olen siirtänyt oppilaan toiseen luokkaan tai puhuttanut 
häntä käytävässä. Olen jäänyt tunnin jälkeen juttelemaan rumasta 
käytöksestä, ja tämä on aina riittänyt. 

Alkuopetuksessa opettajan sana, joskus pelkkä katse, riittää. 
- Olen antanut wilmassa merkinnän tunnin häirinnästä muutaman 

kerran. Tämän annan, jos joudun samalle oppilaalle neljä kertaa sano-
maan käytöksestä.

Onko koulussasi tehty suunnitelma äkillisiä kriisi- ja ojentamisti-
lanteita varten? Onko niin sanotut  talon tavat yhdessä sovittu?

- Meillä on turvakansio, jonka ohjeet kaikki opettajat ovat luke-
neet. Lisäksi olemme harjoitelleet ulkopuolisen uhkatilanteen varalta. 
Pidän tärkeänä sitä, että koulussa on kaikilla yhteiset säännöt ja että 
me opettajat valvomme niitä yhdessä ja toimimme samalla tavoin. ∙

”Jollain konstilla 
häiriökäytös  
täytyy katkaista”

Päiväkodin tarve?

Kysy lisää!
Kerromme miten voit saada esimerkiksi 4-ryhmäisen 

72 lapsen päiväkodin vain miljoonalla eurolla!

Ota yhteyttä: myyntipäällikkö Jorma Koskelo, 

puh. 040 531 3833 tai jorma.koskelo@lapti.fi

Toimivaksi suunniteltu. Pitkäikäiseksi rakennettu. 

Aina vahva laatulupaus sekä kilpailukykyinen hinta.

tutustu 
tarkemmin
lapti.fi
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kannattelee syrjäseudulla,   
mutta autioituminen uhkaa
”Maakunnan voimien kokoaminen on välttämätöntä” 

RAKKAUS KOTISEUTUUN

teksti | Pirjo Tuusa  kuva | RodeoImages
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K
ainuussa on jo kymmenen vuo-
den ajan harjoiteltu maakunnan 
yhteistä sotea.   Erityisosaamis-
ta on pystytty kehittämään, ker-

too suomussalmelainen sosiaalineuvos 
Terttu Huttu-Juntunen.

Kainuuseen ja Uudellemaalle eivät 
sovellu samanlaiset sote-opit. Uudella-
maalla 9 000 neliökilometrin alalla asuu 
1,6 miljoonaa ihmistä, Kainuun maa-
kunnassa 2,5 kertaa suuremmalla alu-
eella on asukkaita 75 000 yhteensä kah-
deksassa kunnassa.

- Kainuu on kokenut valtavan raken-
nemuutoksen, joka näkyy etenkin maa-
seudulla. Maataloutta on moukaroitu 
EU:n aikana, mutta myös jo ennen vuot-
ta 1995, jolloin kansallisella maatalous-
politiikalla pyrittiin lopettamaan maa-
tiloja, Terttu Huttu-Juntunen kuvailee.

Rakennemuutos on haaste myös so-
siaalityölle. Moni on muuttanut kaupun-
kiin, mutta on myös ihmisiä, jotka kerto-
vat lähtevänsä kotikylästä vasta arkussa.

- Rakkaus kotiseutuun kannattelee 
ihmisiä. Harrastuksetkin ratkaisevat: 
intohimoinen metsissä liikkuja ”kuo-
lee”, jos hänen pitää muuttaa lähiön 
kerrostaloon.

Palvelut kadonneet kylistä
Kylissä on elettävä palveluitta: postit, 
kaupat ja useimmat koulut on suljet-
tu, kirjastoautokin ajaa yhä harvemmin. 
Työelämästä syrjään jääneille tai van-
huksille ei ole avopalveluita kotipalve-
luita lukuun ottamatta ja julkiset kulku-
yhteydet taajamiin ovat lähes kadonneet.

- Kannatteleva yhteisö puuttuu 
usein. Valtakunnallinen trendi näkyy 

syrjäseudullakin. Kyläyhteisöt, harras-
tuspiirit ja suvut ovat hajonneet. Ihmi-
set eivät mene naapuriin kysymään tar-
vitaanko apua, mutta he kyllä onneksi 
soittavat toimistoon ja kertovat, jos jo-
tain asukasta ei ole nähty aikoihin tai pi-
halta on lumet ajamatta.

Moni elää tulonsiirtojen varassa, 
mutta köyhyys kaupungissa on Huttu-
Juntusen mielestä usein kovempaa. Lei-
päjonoja ei maaseudulla ole.

- Tulonsiirtojen lisäksi omavaraista-
louskin auttaa pärjäämään maalla. Kel-
larissa on ehkä perunoita ja sipuleita - 
ja pakasteessa hirvenlihaa sekä marjoja.

Kotikäyntejä enemmän 
kuin kaupungeissa
Kylien sosiaalityö painottuu vanhuk-
siin. Sosiaalityöntekijät tekevät enem-

RAKKAUS KOTISEUTUUN
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Sosiaalityöntekijä Terhi Myller te-
kee väitöskirjaa syrjäseutujen so-
siaalityöstä Itä-Suomen yliopiston 

Welfare, Health and Management -toh-
toriohjelmassa. Tutkimuksen tavoittee-
na on analysoida sosiaalityön asiakas-
prosessien rakentumista suomalaisen 
maaseudun kontekstissa.

Tutkija on syvähaastatellut sosiaali-
työntekijöitä ja asiakkaita Pohjois-Kar-
jalassa. Tammikuun lopulla tallessa oli 
kymmenen sosiaalityöntekijän haastat-
telu viidessä  työpisteessä ja lisäksi nel-
jän asiakkaan näkemykset.

Myllerillä on vankka käytännön taus-
ta tutkimukselleen. Tuupovaarassa syn-
tynyt 32-vuotias sosiaalityöntekijä on eh-
tinyt työskennellä SPR:n Kontioniemen 
vastaanottokeskuksessa, lastensuojelun 
avohuollossa ja viimeksi aikuissosiaali-
työssä Joensuun kaupungilla.

Pakolaistyö, kotouttamistyö, ei Ter-
hi Myllerin mielestä ollut ylivoimaisen 
vaikeaa.

- Kotouttaminen on lakisääteistä 
työtä, pakolaistyö vastaanottokeskuk-
sessa oli esimerkiksi toimeentulotuen 
tai sittemmin vastaanottorahan myön-
tämistä, psykososiaalista työtä, yhteis-
työtä terveyspalvelujen kanssa. 

Perinteistä kotiapua tarvitaan
Puoli vuotta lastensuojelun avohuollos-
sa oli opettavainen kokemus.

- Kävi heti ilmi, että työ on tärke-
ää, mutta oli kiire ja asiakasmäärät olivat 
suuria. Koko ajan oli huoli siitä, ehtiikö 

Maaseudun sosiaalityö  
tarvitsee kehittämistukea.  
On selvitettävä, miten so-
siaalityön asiantuntijuus 
saadaan mahdollisimman 
hyvään käyttöön rakenneu-
udistuksessa, sanoo sosiaali-
työntekijä, YTM Terhi Myller.

SOSIAALINEUVOS  
TERTTU HUTTU-JUNTUNEN
• Vasemmistoliiton kansanedustaja ja  
 Paavo Lipposen I hallituksen toinen  
 sosiaali- ja terveysministeri  
 1995-1999. 

• Jäi 2015 eläkkeelle Kainuun sosiaali-  
 ja terveydenhuollon kuntayhtymän  
 lapsiperheiden sosiaalipalveluiden  
 vastuualuepäällikön toimesta

män kotikäyntejä maaseutukunnissa 
kuin kaupungeissa. Kotona saatetaan 
kirjoittaa toimeentulotukihakemus. 

Päteviä sosiaalityöntekijöitä on 
vaikea saada virkoihin. 

- Mistä saadaan tulevaisuudessa 
osaajat Itä- ja Pohjois-Suomeen? Mo-
lemmille puolisoille pitäisi saada työ-
paikka ja kun lapsia syntyy, kaivataan 
musiikkiopistoja ja harrastuspaikkoja, 
joita ei syrjäisissä kunnissa ole. Ei ole 
enää syrjäseutulisääkään kompensaa-
tiona, Terttu Huttu-Juntunen toteaa.

Palvelut voivat hapertua ilman me-
lua ja meteliä. Sosiaaliapua tarvitse-
vat ihmiset eivät kirjoittele lehdissä tai 
anna haastatteluita radiossa. He eivät 
vaadi palveluja.

Onko vaihtoehtoa  
autioitumiselle?
Tulevaisuuden kuva on hälyttävä – 
turvallisuudenkin kannalta.

- Pohjois- ja Itä-Suomessa tullaan 
kokemaan ennennäkemätön autioitu-
minen. On jo kyliä, joissa keski-ikä on 
lähes 80 vuotta, Terttu Huttu-Juntu-
nen huolehtii.

Muutoksessa maakunnan voimien 
yhteen kokoaminen on välttämätön-
tä. Kainuussa maakunta on tuottanut 
sote-palvelut jo kymmenen vuoden 
ajan. 

- Yhdistäminen on auttanut kehit-
tämään työtä. On yhteisiä koulutuksia 
ja kehittämispalavereja. Kokouksien 
pitäminen sähköisesti netin kautta on 

arkipäivää kahdeksassa Kainuun kun-
nassa, Huttu-Juntunen kertoo.

Varsinkin erityispalveluissa yhdis-
tämisestä on ollut hyötyä. Koko maa-
kunnan lastensuojelupalveluilla on 
yhteinen esimies, kuten myös aikuis-
sosiaalityöllä ja vammaispalveluilla.

Lastensuojelussa on pystytty eri-
koistumaan. Kaksi työntekijää Kajaa-
nissa on erikoistunut muun muassa 
lasten sijoituksiin ja he vastaavat tästä 
koko maakunnassa. 

Lähipalveluita  
vahditaan
Lähipalveluista ei leikata resursseja 
helposti, vaan siihen pitää olla todelli-
nen tarve. Tästä pitävät huolen kunti-
en edustajat sote-hallituksessa ja –val-
tuustossa.

Terveys- ja sosiaalipalvelut on 
Terttu Huttu-Juntusen mielestä mah-
dollista yhdistää samaan organisaati-
oon. Yhdenvertaisuutta kuitenkin tar-
vitaan.

- Näyttää siltä, että sote-uudistus-
ta tehdään terveydenhuollon ehdoilla. 
Terveydenhuolto kulkee monta askel-
ta edellä ja sosiaalipalvelut käsitetään 
edelleenkin juoppojen hyysäämiseksi 
ja rahanjaoksi, Suomussalmen sosiaa-
lineuvos pahoittelee. ∙
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tehdä työn kunnolla, Terhi Myller toteaa.
Hän on tyytyväinen siihen, että uu-

si sosiaalihuoltolaki korostaa varhaista 
tukemista. Tarvitaan perhetyötä, käsi-
pareja kotiin, perinteistä kotiapua vaik-
kapa sairastumistilanteissa. 

Aikuissosiaalityö vastaa ehkä parhai-
ten sosiaalityöntekijän koulutusta. Työ on 
monipuolista, kun asioita tarkastellaan 
aikuisen ihmisen elämästä katsottuna.

Osa asiakkaista on yli kaksi ker-
taa iäkkäämpiä kuin sosiaalityöntekijä, 
mutta se ei ole mikään ongelma.

- Yritän ajatella tekeväni työtä ihmi-
senä ihmiselle, Myller toteaa. 

Arvonantoa osittaisellekin 
työnteolle
Mitä sosiaalityö käytännössä on?

- Usein tarvitaan palvelutarpeen ar-

viointia, kun kyseessä on kriisi tai kipe-
rä tilanne elämässä. Selvitellään kun-
toutusta, työllistymistä, eläkeasioita ja 
vaikkapa päihdeongelman hoitoa. 

Terhi Myller on huomannut saman 
kuin hiljakkoin pitkäaikaistyöttömis-
tä väitellyt lääkäri: tarvittaisiin myös 
muunlaista työtä tarjolle kuin kahdek-
sasta neljään urakointia viitenä päivänä 
viikossa vuodesta toiseen.

- On ihmisiä, jotka eivät ole tällä mi-
talla täysin työkykyisiä. Työn käsitettä pi-
täisi laajentaa: pitäisi arvostaa muutakin 
kuin kokopäivätyötä. Pitäisi olla mahdol-
lisuus saada sellaista työtä, tutkija sanoo.

Maaseudulla kysytään  
yleisosaajaa
Tutkimuksessa ei varsinaisesti selvitetä 
kaupungissa ja maaseudulla tapahtuvan 

sosiaalityön eroja. Niitä kuitenkin on. 
Kirjallisuuden perusteella tiedetään, 
että maaseudulla työskennellään pal-
jon yksin, tunnetaan asiakas ehkä myös 
naapurina, ollaan yleisosaajia, genera-
listeja, joiden on yritettävä auttaa kaik-
kia vauvasta vaariin. 

- Yhdennetty työ ja kokonaisvaltai-
suus ovat työn piirteitä maaseudulla.

Haastatteluissa on käynyt ilmi, et-
tä maaseudulla työskentelevät sosiaali-
työntekijät haluaisivat kehittää työtään. 
Resurssien niukkuus myös vaivaa.

Parhaimmillaan sote-uudistus voi 
tukea maaseudun sosiaalityötä. On-
gelmia ei tarvitse ratkaista pelkästään 
omin voimin. ∙

MAASEUDUN SOSIAALITYÖ 
ei saa unohtua rakenneuudistuksessa

Terhi Myllerin  
väitöskirjatyö:  
Sosiaalityötä syrjäseudulla. 
Asiakasprosessien rakentuminen  
paikallisuuden ja sosiaalityön  
asiantuntijuuden näkökulmasta.

teksti | Pirjo Tuusa  kuva | Pena Potkonen



20 polemiikki 1/2016

Tutkijat löysivät 

ASUKASAKTIVISMIN  
MONET MUODOT

teksti | Marjatta Pöllänen  kuva | Merja Ojala

H
e ovat julkistaneet helmikuussa 
Kunnallisalan kehittämissäätiön 
KAKSin rahoittaman ja kuvitetun 
raporttinsa otsikolla Kuntademo-

kratia kaksilla raiteilla. Siinä he osoitta-
vat, että edessä on ajattelutavan muutos. 

Päättäjän on mietittävä ketä itse asi-
assa edustaa eikä edustaminen enää ole 
poliitikon etuoikeus. 

Tutkimuksessa haastatellut asu-
kasaktiivit toivoivat, että asukkaiden 
oma asiantuntemus ja paikallinen koke-
mustieto otettaisiin nykyistä paremmin 
osaksi päätösvalmistelua.

Asukasaktiivien ja kuntapolitiikan 
raiteet ovat nyt välillä kaukana toisistaan.

– Tärkeää on mahdollisuus harjoit-
taa demokratiaa omissa yhteisöissä. Mo-
net toivovat autonomiaa alueelleen. Jois-
sakin aktiivien haastatteluissa kävi ilmi 
käsitys päätösten tekemisen heppoisuu-
desta ja asukkaiden näkemysten ohitta-
misesta esimerkiksi paikalla käymättä. 

On pikku juttu joillekin, että van-
husten reiteille tehdään 150 metrin 
poikkeama suojatien paikasta, mutta 
päivittäin vaikeuttavaa heille.

- Tällaisista asioista on monesti ky-
se, Jarmo Rinne ja Tiina Rättilä vä-
läyttävät. 

Etäisyys ruohonjuurelta päätök-
sentekoon on pitkä. Virallista kuule-
mismenettelyä ei pidetä aitona, vaan 
nimellisenä – ”meitä kuullaan muttei 
kuunnella”.

Nyt ei haastateltu valtuutettuja, 

mistä voisi ehkä saada jatkoa tälle tut-
kimukselle. 

– Elämme monimutkaisessa yhteis-
kunnassa. Lakisääteisiä tehtäviä on val-
tavan paljon. Valtuutetut ehkä halu-
aisivatkin enemmän olla tekemisissä 
asukkaiden kanssa, Tiina Rättilä pohtii.

Kumman tietoa uskotaan?
Kokemustieto ja asiantuntijatietokin 
kulkevat eri raiteilla, esimerkiksi kaa-
voittaja vastaan asukas. Valtuutetun ho-
risonttivastaus on, että on otettava huo-
mioon kaikki ja kokonaisuus, ei vain 
tätä yhtä kylää.

– Toisaalta valta pyrkii klikkiy-

Politiikan tutkijat Tiina Rättilä ja 
Jarmo Rinne Tampereen yliopis-

ton Johtamiskorkeakoulusta ovat 
haastatteluin löytäneet laajan kirjon 

asukasaktivismia.

Politiikan tutkijat Tiina Rättilä ja  
Jarmo Rinne ovat saaneet asukas-
aktivismia käsittelevän raporttinsa 
valmiiksi. Asukkaiden ja päättäjien 
suhteita voidaan parantaa välittä-
jillä, he totesivat.

”(--) Sitä vaan niinku alkaa toimia  
niitten asioitten puolesta mitkä ite  
kokee tärkeiks ja merkityksellisiks...”
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tymään vuosikymmeniä valtuustos-
sa istuneille ja pitkään virassa olleille 
viranhaltijoille. Hallinnon ja asiantunti-
joiden tiedossa ei asukkaiden tietoa no-
teerata, Jarmo Rinne sanoo. 

Tosiasioilla argumentointi on teho-
kasta. Esimerkiksi turveyrityksessä tul-
tiin pitkään toimeen, kun vakuutettiin 
laillisuutta eikä kalastajia edes kuunnel-
tu saaliin saastumisesta, kunnes lopulta 
saastuttaminen oli myönnettävä. Kyläyh-
teisön edustaja vastaanotti sittemmin 
maailmanlaajuisen Energy Globe Award 
-ympäristöpalkinnon Teheranissa. 

Osassa kuntia on vanhanaikainen 
valtaa kokeneimmille klikkiyttänyt pää-
täntätapa. 

Internet antaa tietoa ja on keskuste-
lupaikka, joka nostaa hallintoalamaisia 
kohti kansalaisuutta. Toisaalta juuri näin 
uskottiin myös radion ja television tulles-
sa. Luotetaan laitteisiin, eikä sisältöön. 

– Siitähän politiikassa on kyse, et-
tä on erilaisia tavoitteita, joiden välil-
lä kiistellään, Tiina Rättilä huomauttaa. 

– Eikä sellaista aikakautta ole vielä 
nähty, että politiikasta siirryttäisiin ei-
politiikkaan, Jarmo Rinne lisää.

Mikä lääkkeeksi, kun osapuolet tar-
vitsevat toisiaan? 

– Keinoja on, Rinne sanoo. 
– Esimerkiksi koordinaattori tai vä-

littäjä kunnan asettamana voisi olla va-
kuuttava kummankin osapuolen silmis-
sä. Hän voi viedä viestiä hallintoon, että 
kun nyt satsataan 50 kiloa nauloja - ja 
hanke järjestyy, Rinne jatkaa.

Tutkimuksessa huomattiin myös ero 
niiden välillä, joilla oli yhdyshenkilö ja 
niiden, joilla ei ollut. Ilman jääneillä oli 
juopa valtuutettuihin ja ”meitä ei kuun-

nella” -tuntoja, kun taas yhdyshenkilöstä 
hyötyneiden mielestä demokratia toimii 
ja koordinaattori on hyvä tyyppi. 

– Se on mielenkiintoista, Tiina Rät-
tilä sanoo.

Yhdestä asiasta  
monimuotoisuuteen
Yhdestä asiasta liikkeelle lähteneet toi-
mijat ovat saattaneet kasvaa monialaisik-
si asukasyhteisöiksi, joilla on toimintaa 
ruokafestivaaleista maahanmuuttajien 
tai vanhusten parissa toimimiseen. 

- Ne voivat levitä ja kasvaa, vaikkei-
vät organisoidu virallisesti, Tiina Rättilä 
ja Jarmo Rinne toteavat.

Tutkimuksen haastattelut tehtiin 
kattavasti eri puolilta maata.

– Emme halua kumota tai korvata 
nykyistä päätöksentekotapaa. Kunta-
vallankumousta ei tarvita, vaikka joskus 
etäällä toimitaan, tutkijat korostavat. 

Aktiivi voi toimia isossa tai pienessä 
kunnassa eikä yleensä halua kattaa edes 
koko kuntaa.

– Hervantalainen ei edes halua 
neuvoa pispalalaisia, eikä suunnitte-
le Turun tietä, vaan oman kunnan ra-
tikkareittiä, Jarmo Rinne paikallistaa 
tamperelaisittain.

Itsehallintoalueet pistävät Tiina 
Rättilää hiljaiseksi, niin iso ja vaikea 
asia ne ovat.

– Rakenteista ei ole asukkailta ky-
sytty. Sote ei ole kenenkään hallussa, on 
valtiovarainministerikin todennut - ja 
sittemmin perunut. Haastateltavamme-
kaan eivät tienneet, mihin siinä tähdä-
tään, Rättilä jatkaa. 

Itsehallintoalueiden ja maakuntien 
kohdalla on kyse vaikeasti hallittavista 
kokonaisuuksista. Uudistus näyttää aina-
kin ulospäin etenevän puoluepoliittisten 
intohimojen ja valtapolitiikan ehdoilla.   

– Ja kun puolueet sementoivat val-
taansa, kahdet raiteet vain etääntyvät, 
Jarmo Rinne arvioi. 

- Silti aktiivit tekevät minkä pys-
tyvät, eivätkä välitä mitä kunnantalol-

la tehdään, vaan ottavat valtaa alueille, 
mikä ei merkitse laittomuuksia, rikol-
lisuutta tai edes kansalaistottelematto-
muutta, Tiina Rättilä pohtii.

Omaa tekemistä
Katupartiot kiihdyttivät suomalaista 
keskustelua alkuvuodesta. Ovatko ne 
asukastoimintaa? 

Tiina Rättilä kysyy, ovatko ne enem-
mänkin valtakunnallisesti organisoitu-
ja. Jarmo Rinne taas huomauttaa, että 
jos toimii tiettyä kansanryhmää vastaan, 
on rasistinen. 

– Katupartio on kansalaistoimintaa, 
jota sovelletaan paikallisesti, muttei asu-
kastoimintaa, he päätyvät olettamaan.

Tutkijat muistuttavat, että paikal-
linen aktivismi ei sulje muita muotoja 
pois, ei edes puoluetyötä. Aktiivikin käy 
äänestämässä tai pitää blogia. He sano-
vat, että meitä on moneksi toimimaan 
eri kentillä. Yhteistä näkökulmaa ei ole, 
vain vaikutushalu - ja ei niinkään osal-
listuminen saati osallistaminen kuin 
oma tekeminen, että saa itse määritellä 
miten tehdään. 

Uhkakuviltakaan ei voi välttyä. Yksi 
sellainen on, että lähidemokratia muut-
tuu norsunluutornien etädemokratiak-
si, jossa ”kunnantalo on kaukana”.

Tiina Rättilän mieleen jäivät erityi-
sesti Järvenpään naiset, jotka saivat val-
tionapuakin:

– He ovat positiivisia ja haluavat 
tehdä itse asioita. Jos lakkaa kiinnosta-
masta, ei tehdä väkisin. Viihtyisästä ym-
päristöstä voi edetä mihin vain, rajaa ei 
ole. Tulosten myötä on kertynyt julki-
suutta ja jopa valtionapua. 

Hyvä kasvaa Järvenpäässä -asukas-
liikkeen Minna Luoma (@RouvaSana) 
toteaa blogissaan, että on lopulta oike-
astaan se ja sama, missä asumme. ”Tär-
keämpää on,  että me tiedämme kuulu-
vamme joukkoon, siihen porukkaan, 
missä asumme.” ∙

ASUKASAKTIIVIT:
• suhtautuvat epäillen puoluepolitiikkaan  
 ja paikallisiin poliitikkoihin
• pitävät kuntaan vaikuttamista hankalana  
 ja osallistumista virallisiin suunnittelu- 
 prosesseihin merkityksettömänä
• haluavat kantaa vastuuta ja tehdä  
 asioita myös itse
• edustavat epävirallisesti muita asukkaita  
 ja lähiympäristöä

”Ei kukaan oo valinnu mua tähän eikä mitään.”

➨ KAKS rahoitti tutkimusta.
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T ekniikan tohtori Sari Hir-
vonen-Kantola on tutkinut, 
millaista yhteistyötä kunta-
organisaatiot jo toteuttavat, 

ja millaista proaktiivista kehitystyö-
tä voisi lisätä.

-  Yhteistyö kannattaa muodostaa 
siitä lähtökohdasta, minkä kokoisilla 
ja luonteisilla markkinoilla halutaan 
kilpailla. Voisi yhdessä katsoa, mitä 
kukin osapuoli tekee ja osaa parhai-
ten, ja tältä pohjalta rakentaa kilpai-
lukykyä koko Suomelle.

Kuntaväelle Oulun yliopiston 
tutkija Sari Hirvonen-Kantola vies-
tittää, että ennakoivalla alueiden 
käytön suunnittelulla pystyy moni-
puolisesti edistämään elinvoimapo-
liittisia tavoitteita.

- Kunnissa varmasti osataan kaa-
voittaa yritystontteja tai yrityspuis-
toja, mutta suosittelen katsomaan 
laajemmin, ja suhtautumaan uteli-
aasti koko hyödynnettävissä olevaan 
palettiin.

Valtakunnan poliitikoille Hirvo-
nen-Kantola lähettää sellaisia ter-

veisiä, ettei kuntia ja itsehallinto-
alueita – maakuntia - pidä näissä 
asioissa laittaa kilpailemaan kes-
kenään, vaan mieluummin tavoit-
telemaan yhdessä globaalia kilpai-
lukykyä.

Kaavoitusta vai muutakin?
Aloitellessaan post doc -tutkimus-

hankettaan Maankäytön suunnit-
telun ja proaktiivisen elinkeinopo-
litiikan yhteistyön toimivuus Sari 
Hirvonen-Kantola perehtyi aiem-
piin tutkimustuloksiin. Niitä löy-
tyi perin vähän niin Suomesta kuin 
kansainvälisesti.

Yksi selitys nousee perusasetel-
masta:

- Alueiden käytön suunnitte-
lu, varsinkin kaavoitus, on miellet-
ty edellytysten luomiseksi. Omassa 
tutkimuksessani halusin pohdiskel-
la, voisiko sitä käyttää myös proaktii-
visen elinkeinopolitiikan työkaluna.

Perinteinen ajattelumalli juon-
taa historiaan.

- Suomalainen suunnittelujär-
jestelmä syntyi 1950-luvulla. Kunti-
en rooli muuttui, kun ne 1990-luvun 
finanssikriisin myötä joutuivat ai-
empaa enemmän vastaamaan omas-
ta tulopuolestaan. Joissakin kun-
nissa ja kaupungeissa alkoi syntyä 
uudenlaisia käytäntöjä, ja alueiden 
käytön suunnittelua ruvettiin hyö-

dyntämään myös elinkeinopolitii-
kassa.

Suurennuslasinsa alle Hirvo-
nen-Kantola otti kolme dynaamista, 
kasvavaa, asukasluvultaan ja elin-
keinorakenteeltaan erilaista kun-
taa, pääkaupunkiseudulta Vantaan 
ja maakunnista Oulun ja Tyrnävän. 

Jokaisessa näistä alueiden käy-
tön suunnittelua sovelletaan elin-
keinopoliittisena työvälineenä.

Joka paikkakunnalta tutkija poi-
mi seurantaansa kaksi suunnittelu- 
tai kehittämiskohdetta. Esimerkit 
hän seuloi vielä niin, että joka kun-
nasta oli mukana sekä reaktiivista 
että proaktiivista työskentelyä edus-

Tutkija aluehallintouudistuksesta:

ELINVOIMAA 
– ei kilpailua kuntien ja maakuntien välille

Parhaimmillaan alueiden käytön  
suunnittelu on tehokas työkalu elin- 
keinopoliittisessa työssä. Tiukan kunta-
rajojen tuijottamisen sijaan kannattaa 
hakea yhteistä kilpailukykyä.

teksti | Pirjo Silveri  kuva | Markku Ojala
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tava tapaus.
- Valitsin tutkimukseen sellaiset 

kunnat tai kaupungit, joiden alueella 
toimii jokin julkinen yrityspalvelujen 
tarjontaan erikoistunut yksikkö. 

Osan aineistostaan Hirvonen-
Kantola keräsi 2004–2013. Parin vii-
me vuoden aikana hän täydensi tie-
toja muun muassa haastattelemalla 

keskeisiä kaupunkisuunnittelijoita 
ja -kehittäjiä.

Nälkä kasvaa syödessä
Kunnan elinkeinorakenne antaa 
suuntaviivat sille, kuinka tärkeäk-
si alueiden käytön suunnittelun ja 
elinkeinopolitiikan yhteistyö koe-
taan, ja millaiseksi se kehittyy.

- Yrityspalveluja tarjoavan yksi-
kön tehtävänä on esimerkiksi löytää 
uusia työpaikkoja, edistää investoin-
teja, lisätä vientiä tai markkinoida 
aluetta. Ellei elinkeinorakenne vält-
tämättä edellytä alueiden käytön 
suunnittelun jatkuvaa mukanaoloa, 
silloin ei välttämättä ole kovin kiin-

teää yhteistyöperinnettäkään, Sari 
Hirvonen-Kantola sanoo.

Kun alueiden käytön suunnitte-
lua ei elinkeinopoliittisesti mielletä 
pelkästään yritys- ja työpaikkatont-
tien kaavoitukseksi, silloin yritys-
ten tukemisen ja houkuttelun lisäk-
si yhteistyön kohderyhmäksi tulevat 
asukkaat ja työntekijät.

- Elinvoiman edistäminen aluei-
den käytön suunnittelulla on hyvin 
pitkäjänteistä työtä, Hirvonen-Kan-
tola tietää. 

– Se voi tarkoittaa esimerkiksi 
sijaintihyötyjen hyödyntämistä, saa-
vutettavuuden varmistamista, osaa-
van työvoiman houkuttelemista tai 

- Vaikka alueiden käytön suunnittelulla luodaan 
edellytyksiä yritysten sijoittumiselle, se ei silti tar-
koita, että kunnassa suunnittelua hyödynnetään 
määräätietoisesti proaktiivisen elinkeinopolitiikan 
työkaluna, sanoo tutkija Sari Hirvonen-Kantola.
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kehittämisalustana toimimista.
Jos pakettiin lisätään vielä innovaa-

tiotoiminta, yhteistyömahdollisuudet 
rikastuvat entisestään.

Perinteistä elinkeinopolitiikkaa laa-
jempi käsite, elinvoimapolitiikka, on 
noussut keskusteluun 2000-luvulla. 

Kohti monisävyistä yhteistyötä
Huhtikuussa 2015 voimaan tullees-
sa maankäyttö- ja rakennuslain muu-
toksessa alueiden käytön tehtävänku-
vaan lisättiin elinkeinoelämän toimivan 
kilpailun kehittämisen edistäminen. 
Asian kirjaaminen lakiin sopii nyky-
maailmaan, missä globaali kilpailu on 
kiristymässä.

- Tosin on päivänselvää, että monet 
kaupungit ja kunnat ovat tehneet sitä jo 
pitkään, Sari Hirvonen-Kantola muistut-
taa.

Myös valtioneuvoston päätöksente-
koa tukevassa Maankäyttö, asuminen ja 
kestävä julkinen talous -tutkimushank-
keessa (JULMA) on vastikään selvitet-
ty elinkeinoelämän kilpailunäkökul-
maa kunnan maankäyttöpolitiikassa. 
Tuoreessa raportissa tutkijat jakavat 
kunnan roolin kaksinaiseksi: toisaalta 
markkinatoimijaksi, toisaalta markki-
noiden toimintaedellytysten institutio-
naalisena järjestäjäksi.

- Tämä on käypä jäsennys, kun työ-
kaluiksi mielletään kaavoitus ja maa-
politiikka. Säätelevää maankäyttöpo-
litiikkaa suositaan, kun tavoitteena on 
yhdyskuntarakenteen tiivistäminen tai 
sosiaalinen eheys. Näin painottuu kun-
nan rahojen säästäminen. Oman tutki-
mukseni mukaan proaktiivinen elin-
keinopolitiikka korostuu silloin, kun 
tavoitteena on tulopuoli, Hirvonen-
Kantola rinnastaa.

Molempien näkökulmien tarjoamia 
mahdollisuuksia kannattaisi hänen 
mielestään nyt tarkastella perinpohjai-
sesti.

- Aluehallintouudistuksessa pitäi-
si ehdottomasti pohtia, millaisilla koko-
naisuuksilla kilpaillaan, ja ovatko mark-

kinat paikalliset vai globaalit. Kunta on 
tähän asti ollut elinvoimatyössään ke-
hittäjä, toimintaympäristön rakenta-
ja, asiakas, viranomainen ja palvelun 
järjestäjä. Minusta ei voi tehdä sellais-
ta jakoa, että jokin näistä rooleista oli-
si pelkästään kunnalla tai itsehallinto-
alueella. 

Miten tehtävät  
tulevaisuudessa jaetaan?
Sari Hirvonen-Kantola ei usko musta-
valkoisuuteen, vaan siihen, että elin-
voimapoliittisten tavoitteiden edistämi-
seen liittyviä tehtäviä olisi sekä kunnilla 
että itsehallintoalueilla.

- Alueiden käytön suunnittelun ja 
proaktiivisen elinkeinopolitiikan yh-
teistyöstä voidaan erottaa useita toi-
mintalinjoja. Työkalupakkiin sisältyvän 
maakunta- ja yleiskaavoituksen roo-
lia ei sovi vähätellä elinvoimapolitiikan 
edistämisessä. Sillä luodaan reunaehto-
ja tosi isolla siveltimellä. 

Asemakaavoituksesta  
innovaatiopolitiikkaan
Jos yleiskaavoitus ja asemakaavoi-
tus jäävät kunnille, yhteistyön välinei-
siin kuuluvat myös alueiden profilointi, 
maapolitiikka, tontinluovutus, maan-
käyttösopimukset, innovaatiokilpailut, 
kuntaviestintä ja aluemarkkinointi.

Tutkimustulostensa perusteella Sa-
ri Hirvonen-Kantola löytää monia tapo-
ja ja kohteita yhteistyölle. Ensinnä ovat 
tietysti suorituskykyiset palvelut eli 
millaisilla palveluilla vastataan yhtey-
denottajien odotuksiin.

Toiseksi nousevat yhdyskunnista 
kumpuavat, tarveperusteiset toimintata-
vat.

Kolmanneksi Hirvonen-Kantola lis-
taa arvon tunnistamisen ja siihen liitty-
vät käytännöt.

- Kaikissa näistä on joka tapaukses-
sa kyse ulottuvilla olevista mahdolli-
suuksista, jotka vaihtelevat historiasta, 
kontekstista tai organisaatiokulttuuris-
ta riippuen. Kaikki ovat myös kokonai-
suuksia, joissa yhteistyötä tekevät en-
nen muuta ihmiset keskenään.

Etukäteen Hirvonen-Kantola oletti, 
että kunnissa alueiden käytön suunnit-
telu ja yrityspalveluja tarjoava yksikkö 
muodostavat jonkinlaisen toiminnalli-
sen kokonaisuuden.

- Molemmat osallistuvat alueiden 
käytön suunnitteluun sekä maakunta- 
ja yleiskaavoitukseen lausunnonantaji-
na eli tekevät välillisesti yhteistyötä. Se 
ei silti välttämättä tarkoita kahdenvä-
listä ja tiivistä yhteistyöprosessia. Osin 
tämä johtunee siitä, että maakuntakaa-
voitus ja yleiskaavoitus ovat meillä pro-
jektiluonteisia, eivät jatkuvaa toimin-
taa.

Kun alueiden käytön suunnittelu 
ajatellaan lähinnä kaavoitukseksi, yh-
teistyö yrityspalveluyksikön kanssa tar-
koittaa etupäässä yrityksiltä lähtöisin 
olevaa hankekaavoitusta, ja on silloin 
luonteeltaan reaktiivista. Jos ajatellaan 
laveammin, päästään kiinni proaktiivi-
seen yhteistyöhön.

- Kunta voi kilpailla verotuloista 
markkinoimalla yrityksille tai innovaa-
tiokonsortioille sijaintivaihtoehtoja ja 
osoittamalla niille niiden toimintaa par-
haiten tukevan ympäristön. Se voi tarjo-
ta työvoimalle houkuttelevia asuntoja, 
ja sopia yhdyskuntarakennetta eheyt-
tävien ja infrastruktuuria hyödyntävi-
en hankkeiden toteutuksesta myös yk-
sityisomistuksessa olevalle maalle. 

Tämän onnistuminen edellyttää 
elinvoimapolitiikan osapuolilta jatku-
vaa käytännön yhteistyötä alueiden 
käytön suunnittelujohtajien, erityisesti 
yleiskaavoituksen kanssa. ∙

➨ KAKS rahoitti tutkimusta.

- Aluehallintouudistuksessa  
pitäisi ehdottomasti pohtia,  
millaisilla kokonaisuuksilla  

kilpaillaan, ja ovatko markkinat 
paikalliset vai globaalit. 
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Anja Snellman
kirjailija

Ihan livenä

KOLUMNI

TYÖHUONENNI SEINÄLLÄ ON pahvinen kunniakirja, joka ilmoittaa, että minut on nimitetty 
Vuoden ElämysIittiläiseksi 2001. Perusteluissa mainitaan, että nimitys on myönnetty kiitokseksi 
ja tunnustukseksi iittiläisten elämystuotteiden, harrastustoiminnan ja Iitin vapaa-aika-asumisen 
tunnetuksi tekemisestä.

Kunniakirjassa on komea maisemakuva Iitistä ja alla silloisen kunnanjohtajan ja hallintojohta-
jan kauniit nimikirjoitukset.

Vietin perheeni kanssa kesiä Iitin kunnassa 80-luvun lopulta lähtien, kirjoitin juttuja kunnan 
moninaisista palveluista, hyvin hoidetusta kirjastosta moninaisiin ratsastusmahdollisuuksiin ja 
iloisista markkinoista vilkkaaseen maatilatoriin, ja lopulta suunnittelin ja organisoin kunnalle iki-
oman kesätapahtuman, Hella Wuolijoki -päivät. 

Jokaisella kunnalla oli jo tuolloin - pontevasti alkaneen kuntatuotteistuksen seurauksena - 
oma tärppinsä ja jipponsa, ja jos ei ollut, se piti vaikka vähän vääntämälläkin keksiä. Iitissä ei tar-
vinnut väännellä ja kikkailu-kaupallistaa. Kunnassa kun asusteli aikoinaan renessanssipersoona 
Hella W. jonka kartano oli myös monien aikansa eksentristen kulttuuripersoonallisuuksien kesä-
etappi ja majapaikka.

Wuolijoki-päivistä jäi hyvä muisto. Väkeä vieraili viikonlopputapahtumassa paljon, eri-ikäisiä  
kuntalaisia, joista osalla oli vielä omiakin muistikuvia kirjailijasta ja hänen vieraistaan.Väkeä veti 
paikalle myös Hellan tyttärenpoika Erkki Tuomioja. Hänen johdatuksellaan vierailtiin Hellan kar-
tanomaisemissa sekä tutustuttiin Hella Wuolijoen ja Bertolt Brechtin työtiloihin, jossa yhteistyö 
sekä sujui että ei sujunut.

Nyt olen osa-aika-suomusjärveläinen, Salon kunnan asukki. Tosin kesäpaikkamme sijaitsi  
vielä vähän aikaa sitten Suomusjärven kunnassa, samoilla seuduilla joilla Urho Kekkonen vietti 
kesiään, samoin kuin Ahti Karjalainen ja Arvo Korsimo.

Nyt jo kutkuttaa. Suomusjärven kirjastoon pitäisi saada vipinää. Kesätapahtumien joukkoon 
muutakin kuin markkinoita ja kirpputoreja, jotka sinänsä ovat ihan mukavia tapoja tuoda asuk-
kaita yhteen muutoinkin kuin Facebookissa tai Instagramissa. Tosin, aloitteestani meidän nie-
menkärkemme kesäasukkaat perustivat oman Facebook-sivuston, jossa jaamme yhteisiä asioita 
ja suunnittelemme vaikkapa tulevan kesän kaislatalkoita.

En liene ainoa joka näinä digi-some -aikoina kaipaa somepulinan ohessa tunnetta elävästä 
yhteisöllisyydestä. Olipa kysymyksessä kunta, kylä tai kaupunginosa, alan pian etsiskellä yhteisiä 
nimittäjiä, tekemistä, asioita joiden ympärille voisimme kokoontua. Ihan livenä.
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Turha ja kallis vesirokko
Vesirokkoon sairastuu vuosittain noin 60 000 suomalaista, heistä valtaosa on alle 
kouluikäisiä lapsia. Kattavilla rokotuksilla voitaisiin olennaisesti pienentää sekä lasten 
sairastumisia että vesirokon aiheuttamia kustannuksia kansantaloudelle, sanoo lääkeyhtiö 
GSK:n lääketieteellinen asiantuntija filosofian tohtori Anu Soininen.

A
nu Soininen korostaa, 
että vesirokkorokotukset 
ovat monissa Euroo-
pan maissa ja muun 
muassa Yhdysvalloissa 

jo osa kansallista rokotusohjelmaa. 
Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos THL on suosittanut ja sosiaali- ja 
terveysministeriö myös esittänyt vesi-
rokkorokotusten ottamista mukaan 
rokotusohjelmaan. 

– Vesirokkorokote on ollut laajalti 
käytössä jo parinkymmenen vuoden 
ajan. Sen käytöstä on siis jo paljon 
kokemusta, Anu Soininen sanoo.

Soininen muistuttaa, että vesirokko 
voi etenkin teini-ikäisillä ja aikuisilla olla 
hyvinkin vaikea ja johtaa jopa sairaalahoi-
toon. Se tarttuu erittäin herkästi ihmisestä 
toiseen. Vaikka vesirokko on joillekin 
lievä tauti, se voi olla hyvin vaikea myös 
aiemmin perusterveille henkilöille. 

– Laajamittaiset vesirokkoroko-
tukset maksaisivat arviolta noin 4,2 
miljoonaa euroa vuodessa. Se olisi 
kuitenkin viisaasti käytettyä rahaa: 
yksin suorat vesirokon aiheuttamat 
terveydenhuollon kustannukset ovat 
noin kaksi miljoonaa euroa. Tämän 
lisäksi kustannuksia koituu sekä las-
tenhoidon järjestämisessä, vanhempien 
työtilanteiden sovittamisessa ja myös 
päivähoitojärjestelmässä. 

– Pelkästään työstäpoissaoloina vesi-
rokko aiheuttaa yhteiskunnalle yli 12 
miljoonan kustannukset. Lisäksi tulevat 
muut lasten sairastumisesta aiheutuvat 
kustannukset – ja vältettävissä oleva 
sairaus tuo lapsille ja perheille runsaasti 
kärsimystä, Anu Soininen sanoo.

Hän korostaakin, että verrattuna 
moniin muihin terveydenhoidon toi-
menpiteisiin vesirokkorokotukset ovat 
erittäin kustannustehokkaita. 

– Vesirokko voidaan sisällyttää jo 
olemassaolevaan rokotteeseen tai antaa 
erillisenä. Suomen neuvolat selviäisivät 
hienosti vesirokon ottamisesta mukaan 
kansalliseen rokotusohjelmaan, Soini-
nen muistuttaa. 

Pohjoispohjalainen, reilun 12 000 
asukkaan Kalajoen kaupunki on päät-
tänyt aloittaa Suomessa ensimmäisenä 
koko ikäluokan kattavat vesirokko-
rokotukset tämän vuoden aikana.

Kalajoen perusturvalautakunnan 
puheenjohtaja Alpo Murtoniemi sanoo, 
että Kalajoella vakuututtiin rokotusten 
tehokkuudesta. Vuotuiset kustannukset 
rokotuksesta ovat vain runsaat 10 000 
euroa. 

– Tässä tarjoutui kaupungille  
hyvä mahdollisuus samaan aikaan  
palvella kaupunkilaisia että säästää 
yhteiskunnan menoissa, Murtoniemi 
sanoo. 
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Kuntien sijoitusvarallisuus

teksti | Eeva-Liisa Hynynen  

V aasan yliopiston laskentatoimen 
ja rahoituksen yksikön tutkimus 
kuntien sijoitustoiminnasta ja  
-varallisuudesta on yhä ajankoh-

taisempaa luettavaa, mitä lähemmäksi 
tulemme sote- ja maakuntauudistukseen 
liittyvää kuntatalouden uusjakoa. Suuri 
laskuharjoitus edellyttää tietoa siitä, mi-
tä kunnilla on käsissään – ja taseissaan, ja 
miten tätä kaikkea hallitaan.

Kuntien sijoitusvarallisuus –tutki-
muksesta vastasivat professorit KTT Ti-
mo Rothovius ja KTT Jussi Nikkinen. 
Aihetta ei ollut aiemmin juuri tutkittu. 

KAKSin rahoittama tutkimushanke 
ei yllättänyt tutkijoita itseään. Oikeas-
taan tulos vahvisti kuvan kuntien eriyty-
misestä – niin taloudessa, sijoitustoimin-
nassa kuin sen osaamisessakin.

Professori Rothoviuksen mukaan 
suurissa kunnissa sijoitustoiminta ja 
-osaaminen on organisoitua ja strategi-
an mukaista toimintaa, jota harjoittaa 
asiaan kouluttautunut henkilöstö. Näis-
sä turvaudutaan usein ulkopuoleltakin 
ostettuun osaamiseen. Lisäksi suurim-
missa kunnissa käytetään varainhoitoso-
pimuksia – eli ulkopuolisia ”salkunhoi-
tajia”. 

Pienissä kunnissa sijoitusosaaminen 
saattaa ruumiillistua yhteen ainoaan hen-
kilöön. Ja riski piilee juuri siinä, että kun-
nan sijoitusomaisuus on yksissä käsissä.

- Myöskään sijoitusstrategiaa ei ole 
välttämättä lainkaan laadittu saati hyväk-
sytty, joten riskit huomataan pahimmil-

• Tutkimuksen kohteina: 116 kuntaa eli  
 tutkimuksen aloitusajankohtana reilusti yli  
 kolmannes kunnista vastasi laajaan kyselyyn.

• Yli 50 000 asukkaan 20:stä suuresta  
 kaupungista 17 mukana tutkimuksessa. 

• Kunnat jaettu kolmeen eri ryhmään:  
 alle 5 000 asukasta,  
 5 000 – 50 000 asukasta  
 ja yli 50 000 asukasta.

• Kunnilla rahoitusarvopapereita  
 vuoden 2014 lopussa lähes  
 2,3 mrd. euroa. 

TUTKIMUS KUNTIEN  
SIJOITUSVARALLISUUDESTA 
antaa suuntaa myös edessä olevalle laskuharjoitukselle
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laan vasta jälkikäteen, Timo Rothovius 
tiivistää.

Kaikkiaan 116 kysymyksiin vastan-
nutta kuntaa antoi tutkimukseen hyvän 
perspektiivin.

- Koko 2000-luvun kunnat ovat vel-
kaantuneet hurjaa vauhtia, joten oli aika 
lailla odotettavissakin, että keskimäärin 
kunnilla ei ole ollut hirmuisesti varoja si-
joitettavaksi. Poikkeuksia tosin oli.

Miten ja mihin kunnat  
sitten sijoittavat?
Timo Rothoviuksen mukaan kunnilla 
on suoria sijoituksia osakkeissa ja jouk-
kovelkakirjalainoissa sekä rahastosijoi-
tuksissa, mutta myös täyden valtakirjan 
sopimuksia ammattimaisten salkunhoi-
tajien kanssa, jotka hoitavat kunnan va-
roja annetun ohjeistuksen mukaisesti. 

- Suurin osa sijoittamisesta on kui-
tenkin kassanhallintaa, missä verotuot-
toja talletetaan lyhytaikaisiin instrument-
teihin tulevien maksujen hoitamiseksi. Se 
on järkevää toimintaa, professori toteaa.  

Myös tutkimus vahvistaa, että kas-
sanhallinta on useimmille 

kunnille tärkeäm- 

pää kuin sijoitustoiminta - ja siinäkin 
pääoman säilyttämistä pidetään on usein 
tuottoa tärkeämpänä.

Rothoviuksen mukaan tutkimukses-
sa kävi ilmi, että kunnilla ei ole tähtäi-
messään edes sijoittaa suuria summia 
osakemarkkinoille.

- Ylimääräistä sijoitettavaa ei juu-
ri kerry kuin jostain omaisuudenmyyn-
neistä, josta saadut varat sitten sijoite-
taan pitemmällä tähtäyksellä.

Vaasalaistutkimus kertoo kunti-
en harjoittavan enimmäkseen kohtuul-
lisen ”jalat maassa” –tyylistä sijoitustoi-
mintaa. Professorit ovat kuulleet huhuja 
yksittäisten kuntien lankeamisesta vää-
räntyyppisiin johdannaisiin, mutta tutki-
musaineistossa tällaista ei tullut vastaan.

Kun tutkimus joitakin vuosia sitten 
käynnistettiin, Timo Rothovius oletti 
tuolloin, että kunnilla olisi velvoite laatia 
sijoitusstrategia. Hänen mielestään sitä 
edellyttäisi vaatimus julkisen talouden 
läpinäkyvyydestä. Kävi ilmi, että vain 
puolella tutkimuksessa mukana olleis-
ta kunnista oli sijoitusstrategia, suurilla 
kunnilla yhdeksällä kymmenestä mutta 

pienillä vain joka kolmannella.
Professori ennakoi, että jos ja kun 

sote- ja maakuntauudistuksen ra-
hoitus ratkeaa kevään kuluessa 

– ja jos käynnistetään kuntata-
louden uusjako sote-alueiden 

ja kuntien kesken, kuntien 
omistukset joutuvat ”uusiin 
puihin”. 

- On syytä selvittää huo-
lella, mitä kunnat oikeasti 

omistavat ja mitä eivät, ja mikä 
niiden arvo on. Sijoitustoimin-

nastakin tulee tuolloin yhä ajan-
kohtaisempaa, myös ajattelutapa 

muuttunee siihen suuntaan, että esi-
merkiksi kiinteistöjä ei aina ajatella 

pelkästään menoerinä, professori arvioi.

Edessä olevasta laskuharjoitukses-
ta yksi vaikeimmista yhtälöistä liittyykin 
Rothoviuksen mukaan kuntien kiinteis-
töjen todelliseen arvoon.

- Se ei näy taseista. Ei ole muuta kei-
noa, kuin käydä kohta kohdalta kaik-
ki omaisuus läpi ja arvioida jokaiselle 
markkina-arvo. Ajattelutavan muutok-
sen tarpeesta kertoo esimerkiksi monet 
hoivakiinteistöjen ulkoistukset. 

Rothovius ennakoi, että uusjaossa on 
kuntia, joille jää käsiin kiinteistöjä, joita 
maakunnat ja sote-alueet eivät tarvitse, 
joten niiden arvo voi olla olematon. 

Yhden varmuudella plusmerkkisen 
asian professori liittää sote-maakunta-
laskuharjoitukseen.

- Kuntien omaisuus on ollut tähän 
asti aika lailla ”hajallaan”. Uudistuksen 
yhteydessä on pakko käydä läpi aivan 
kaikki. Pian selvitetään, mikä on jatkos-
sa kuntien käsissä ja mikä maakunnilla. 
Isommat alueet todennäköisesti tarkoit-
tavat myös ammattimaista, parempaa 
osaamista omistamisessa.

Timo Rothovius muistuttaa, että ei 
kannata väheksyä sitäkään oppia, jota 
kunnat voivat saada yksityiseltä sektorilta. 

- Yrityksien taseista omaisuus löytyy 
paremmin. Se tiedetään, mitä omistetaan 
– ja mitä omaisuudella tehdään. Kuntien 
taseista on vaikeampaa nähdä, mitä kaik-
kea kunnalla on ja mikä on sen arvo.

Kun omaisuus tai velka on kunnan, 
ajattelemmeko, että se ei oikeastaan kuu-
lu kenellekään – eikä sillä ole ehkä niin 
väliäkään?

- Eiköhän se ole yleisempikin ongel-
ma talouden maailmassa. On helpom-
paa pelata toisten rahoilla. Se oli yksi syy 
myös finanssikriisiin, Timo Rothovius 
summaa. ∙

Kävi ilmi, että vain puolella tutkimuksessa  
mukana olleista kunnista oli sijoitusstrategia,  

suurilla kunnilla yhdeksällä kymmenestä mutta  
pienillä vain joka kolmannella.

➨ KAKS rahoitti tutkimusta.



Hermanni Jansson Helsingistä 
on viimeistellyt graduaan Tam-
pereen yliopiston Johtamiskor-

keakoulussa poikkeuksellisen isosta ja 
ajankohtaisesta aiheesta, nimittäin kan-
sanvaltaisuudesta kuntia suuremmilla 
itsehallintoalueilla.

– Uudistus on periaatteessa niin val-
tava, että jokin ratkaisu löytyy, muttei lo-
pullinen, vaan vielä viilattava kompro-
missi, hän olettaa.

Aiheenvalintaan vaikutti jo päivittäi-
nen uutisvirta. 

– Asia on vaikea, mutta siihen on tär-
keä tarttua, jotta hahmottaisi mihin hal-
linto on menossa, muun muassa yliopis-
tonlehtori Jenni Airaksisen, professori 
Juha Lavapuron ja gradunsa ohjaajan, 
professori Raija Huhtasen töihin tutus-
tunut Jansson sanoo.

Jansson rajasi aiheen tiukasti ja 
kävi rivakasti sen kimppuun viime 

vuonna siten, että oli jo vii-
meistelemässä sitä alku-

vuodesta. Hän 
esittelee muun 
muassa kansa-

laisten osallistu-
mis- ja vaikuttamismahdollisuuksia 
koskevia säännöksiä ja sekä kuvaa kun-

tia suurempiin itsehallintoalueisiin liit-
tyviä oikeudellisia asetelmia.

– On periaatteessa mainio asia, että 
vaalit ja valtuutetut ovat tulossa. Kansa-
laisten vaikuttaminen esimerkiksi kun-
tayhtymissä on ollut epäsuorempaa. 

Alueellisella itsehallinnolla voidaan 

korvata kuntien tehtävien vähenemises-
tä johtuvaa kunnallisen demokratian ke-
ventymistä. 

Sekin on tärkeää, millaista itsehallin-
toa luodaan. 

– Kuntatasolla itsehallinto sisältää 
mahdollisuuden taloudesta päättämi-
seen. Jotta oikeaan itsehallintoon pääs-
täisiin, tarvitaan alueen verotusoikeus, 
joka tosin on vaikea kokonaisuus, Jans-
son korostaa. 

Hänen mielestään on hyvä, että on 
tehty ratkaisut alueista, mutta rahoituk-
sessa ja useissa muissa kysymyksissä on 
paljon tekemistä. 

- Alueilla pitää oikeasti olla mahdol-
lisuus päättää asioistaan. 

Sote- ja kuntauudistuksesta on pu-
huttu jo kauan ja samalla myös poliitti-
sista ja perustuslaillisista ongelmista se-
kä kansanvaltaisuusongelmista.

Hermanni Janssonin toiveikkuus on 
kuitenkin kasvanut.

– Kyllä jossain määrin. Lähtökoh-
dat ovat aiempaa paremmat ja poliitti-
nen paine huomattavaa. Vaalikausi voi 
kuitenkin lähetä loppuaan ennen muu-
toksen aikaansaamista. Minulla on usko, 
että tämän hallituskauden aikana jon-
kinlainen uudistus tulee vaikka ei lopul-
linen. Se edellyttää hyvää virkavalmis-
telua ja tutkimustiedon huomioimista 
poliittisessa päätöksenteossa.∙

➨ KAKS on tukenut  gradua.

TÄTÄ TUTKIN

Gradun tekijä paneutui ajankohtaisen kuumaan aiheeseen.

OIKEALLA ITSEHALLINNOLLA 
ON VEROTUSOIKEUS

teksti | Marjatta Pöllänen   kuva | Merja Ojala

30 polemiikki 1/2016

Hermanni Janssonin 
gradun aihevalintaan 
vaikutti päivittäinen 
uutisvirta.



NUMEROT AUKI

ILON AIHEET
koonnut | Eeva-Liisa Hynynen  

Kuntalaiset eivät suinkaan ole tyytymättömiä kaikkeen,  
mitä kunta tarjoaa.

KAKSILLE TUTKIMUKSEN TOTEUTTI TNS GALLUP OY.  
TUTKIMUS-AINEISTO ON KOOTTU GALLUP KANAVALLA 28.11.-4.12 2015. 
HAASTATTELUJA TEHTIIN YHTEENSÄ 1 149.  
TUTKIMUKSEN TULOSTEN VIRHEMARGINAALI ON SUURIMMILLAAN  
VAJAAT  KOLME PROSENTTIYKSIKKÖÄ SUUNTAANSA.

61%

54%65%
 on tyytyväisiä  

hyviin asumisen  
olosuhteisiin

55%
61%

54%
luonnon ja ympäristön  

saasteettomuuteen

55%
toimiviin  

kulttuuripalveluihin

61%
hyviin liikunta- ja  

urheilumahdollisuuksiin
Enemmistö (52 %) suomalaisista  
oli valmis rahoittamaan uusien  

sote-itsehallintoalueiden toiminnan  
valtion verotuksen kautta."

Kansalaismielipide ja kunnat  
- Ilmapuntari 2015,  
Polemia-sarja 101, KAKS

Lataa täältä:
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Kuntien 24/7-palvelut ontuvat

”
Kauppojen aukioloajat vapautuivat, 
mutta kunnat eivät edelleenkään  
tarjoa palveluita - kuten vuoropäivä- 

hoitoa, julkista liikennettä tai terveyden-
huoltoa - tasapuolisesti 24/7 työskentele- 
vien tarpeisiin.”
 
Ann Selin
puheenjohtaja,  
Palvelualojen ammattiliitto PAM

Eeva-Liisa Hynynen  kuva | Merja Ojala


