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Marraskuinen iltapäivä Helsingin 
”katolla”. Aikaa on kolme tuntia. 
Pöydän ääressä kolme keskustelijaa: 

OTT Kauko Sipponen, yliopistonlehtori 
Jenni Airaksinen ja asiamies Antti Myk-
känen. Nyt puhutaan suuresta kunta-, it-
sehallintoalue- ja sote-uudistuksesta. Ho-
telli Vaakunan yläkerroksen ikkunoista 
avautuu laaja maisema. Siitä haetaan in-
noitusta keskusteluun.

Keskustelun ajankohtana sote- ja itse-
hallintoalueuudistuksen päälinjoja ei ole 
vielä julkistettu. Vuorokausi keskustelun 
jälkeen pääministeri Juha Sipilän (kesk.) 
hallitus ajautuu kriisiin alueiden luku-
määrästä. Muutama vuorokausi myöhem-
min syntyy sopu: Suomeen muodostetaan 
18 maakuntien laajuista itsehallintoaluet-
ta sekä 15 sote-aluetta.

Tätä keskustelua käydään tietämättä 
vielä hallituksen linjauksia.

Antti Mykkänen nostaa keskusteluun 
tähänastisten uudistusten keskeisen 
linjauksen: suuruuden ekonomian. 
Takana on useita yrityksiä suurempien 
kuntien aikaansaamiseksi. Nyt Sipilän 
hallitus luopuu pakonomaisesta 
ajatuksesta kaksitasoisesta hallin-
nosta. Kuntien painavimmat tehtävät 
siirtyvät itsehallintoalueille. Valtion ja 
kuntien väliin syntyy aluedemokratia.
Jenni A.: Yhtäältä valtion politiikka on ol-
lut poukkoilevaa, mutta toisaalta kuitenkin 
yhden totuuden politiikkaa, jonka mukaan 
suurempi on aina kauniimpi. Vaikka strate-
gia vaihtuu hallituksen kulloisenkin värin 

mukaan, niin kyllä tavoite pysyy. Tiettyjä 
toimintoja kootaan nytkin isompiin koko-
naisuuksiin.

Antti M.: Kun puhutaan itsehallinto-
alueista, miten näette niiden keskeiset roo-
lit? Mistä itsehallintoalueet saavat oikeu-
tuksensa?

Jenni A.: Tarvitaanko sellaista itsehal-
lintoaluetta, joka tekisi pelkästään valtion 
tehtäviä? Jotta itsehallintoalueesta syn-
tyy aito legitiimi toimija, siihen kannattaa 
tuhlata demokratiaresursseja. Sellainen it-
sehallinto, joka on vapautta jostakin ja oi-
keutta johonkin, voi tuottaa aitoja tuloksia.

Kunnallahan on tässä hyvä tilanne. 
Se voi valita kehittämistehtävän ja siirtää 
kaikki vaikeat tehtävät itsehallintoalueelle. 

Kauko S.: Olemme kuntahallinnon rat-
kaisukohdassa. Kuntien tehtävien toimi-
piiri on muuttumassa ratkaisevasti ja sitä 
varten täytyisi ryhtyä miettimään tarkas-
ti, mistä kaikesta oikeasti on kysymys. Olen 
huolissani, jos jatketaan edellisen hallituk-
sen kuntauudistuksen valmistelun tyyppis-
tä valmistelua. Sote-uudistuksen eri ratkai-
sumallit ovat kaatuneet aiemmin siihen, 
ettei uudistusta ole valmisteltu kunnolla. 

Parlamentaarisessa komiteassa olisi se 
etu, että siellä keskusteltaisiin perusteelli-
sesti. Näin suuren uudistuksen kohdalla pi-
täisi antaa pari vuotta aikaa asiantuntijoille 
sekä parlamentaariselle työskentelylle. Oli-
si selvitettävä huolella, miten tehtävät jae-
taan kuntien ja itsehallintoalueiden kes-
ken. En näe hyvää ratkaisua, jollei mennä 
parlamentaarisen valmistelun kautta - ja 
ellei oteta riittävästi aikaa.

-�OLETKO VALMIS?

KESKUSTELIJAT:
OTT, VTK Kauko Sipponen on 
toiminut muun muassa Tampereen 
yliopiston julkishallinnon professorina 
1967-1973 ja Tampereen yliopiston 
kanslerina 1990-1996, Valtioneuvoston 
vs. kansliapäällikkönä 1968-1970, 
Tasavallan presidentin kanslian kanslia-
päällikkönä 1973-76, Keski-Suomen 
läänin maaherrana 1976-1985 ja 
Elinkeinoelämän valtuuskunnan 
toimitusjohtajana 1984-90.

HTT Jenni Airaksinen on Tampereen 
yliopiston Johtamiskorkeakoulun yliopis-
tonlehtori, kunta-alalla laajalti arvostettu 
asiantuntija, puhuja ja luennoitsija.

Keskustelun vetäjänä Polemiikin pää-
toimittaja Antti Mykkänen.
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Polemiikki-lehti on  
sitoutumaton ja riippumaton,   

neljä kertaa vuodessa ilmestyvä,  
laajalevikkisin kunta-alan julkaisu  

Suomessa.  
Se on uuden kuntatiedon  

erikoislehti, joka on suunnattu  
kunta-alan luottamus- ja virkahenkilö- 

päättäjille sekä kaikille  
kuntatiedosta kiinnostuneille. 
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JULKAISIJA:  
Pole-Kuntatieto Oy  
(KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön 
tytäryhtiö), Fredrikinkatu 61 A,   
00100 Helsinki,  
faksi (09) 6226 5710,  
www.kaks.fi    

JAKELU JA  PAINOSMÄÄRÄ: 
Jakelu ja painosmäärä on  
n. 23 000, josta n. 18 000 kuntien  
varsinaiset ja varavaltuutetut  
kotiosoitteilla, kaupunkien ja  
kuntien johtajat  sekä toimialajohtajat 
(elinkeino, hallinto, koulutus- ja sivistys, 
sosiaali- ja terveys, tekninen toimi), laaja-
alueiset kuntayhtymät (ammatillinen 
koulutus, maakunnat, sairaanhoitopiirit), 
eduskunta, ministeriöt ja keskusvirastot, 
valtion aluehallinto (AVI ja ELY-keskuk-
set), media (valtakunnallinen, alueellinen 
ja paikallinen), yliopistot ja korkeakoulut, 
kirkko (ev.lut ja ortodoksinen), korkeim-
mat oikeudet.

TOIMITUSEHDOT: 
Lehdellä on oikeus kieltäytyä julkaisemas-
ta ilmoitusta. Tilaaja vastaa lehteen näh-
den siitä, että lehdelle annetun aineiston 
julkaiseminen tapahtuu kenenkään teki-
jänoikeutta loukkaamatta sekä siitä, että 
ilmoitus on lakien ja asetusten mukainen.

TEKNISET TIEDOT: 
Lehden koko:  
210 mm x 280 mm 
 
Paperi: 
Galerie Art Silk 130 g

PÄÄTOIMITTAJA: 
Antti Mykkänen

TOIMITUS JA ULKOASU: 
Miks´ ei! Oy,  Huvilakatu 17,  
sisäpiha, 00150 Helsinki;  
Eeva-Liisa Hynynen ja Minna Ruusinen

ILMOITUSAINEISTOT,  
AINEISTON TOIMITUSOSOITE: 
Valmiit ilmoitukset:  
minnaruusinen@gmail.com

ILMOITUSMYYNTI  JA VARAUKSET: 
Alma 360  
Myyntipäällikkö Kari Salko,  
puh. 0400 604 133,  
kari.salko@alma360.fi 

AINEISTOVAATIMUKSET: 
Ilmoitusaineisto painovalmiina  
PDF-tiedostona, tekstit vektoroituina  
ja värit CMYK.  
Ilmoituksissa oltava 5 mm:n leikkuuvarat.

REKLAMAATIOT:  
Reklamaatiot on tehtävä kirjallisesti  
14 vrk:n kuluessa lehden ilmestymisestä. 
Lehden vastuu virheistä rajoittuu  
enintään ilmoitushintaan. Lehdellä  
on oikeus kieltäytyä julkaisemasta  
sopimattomaksi katsomaansa ilmoitusta.

ILMOITUSTEN   
PERUUTTAMINEN:  
Peruutukset on tehtävä kirjallisesti  
viimeistään mediakorttiin merkittynä  
ko. numeron ilmoitusten viimeisenä  
varauspäivänä. Myöhemmin tehdystä 
peruutuksesta veloitetaan koko  
ilmoitushinta.
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ILMOITUSKOOT JA –HINNAT:

2/1 sivu 7 000 euroa
420 x 280 mm

1/1 sivu 3 900 euroa  
210 x 280 mm

1/2 sivu 2 750 euroa 
vaaka 210 x 140 mm 
pysty  102 x 280 mm
 
Alennukset: Mainos- ja mediatoimistokorvaus – 15 % 
Hintoihin lisätään voimassa oleva alv.

ILMESTYMISPÄIVÄT,  
AINEISTOAIKATAULU / NRO, VARAUKSET:

1/2016 3.3. 17.2. 4.2.

2/2016  2.6. 18.5. 4.5.

3/2016  1.9. 17.8. 3.8.

4/2016  1.12. 16.11. 2.11.

HUOM! Advertoriaali-ilmoitusten yläkulmiin  
lisätään toimituksessa teksti ILMOITUS. 

1/4 sivu 1 400 euroa 
vaaka 210 x 70 mm 


