USA:n tie ei ole Suomen

Kaks on
myös
sa.
facebookis

Kirjoitin puoli vuotta sitten tällä palstalla, että Suomessa on yhdistettävä
eduskunta-, maakunta-, ja kuntavaalit. Vain näin voidaan varmistaa riittävän
korkea äänestysprosentti ja vallankäytön hyväksyttävyys.
Näin pitää tehdä, mutta se ei yksin riitä. Näköjään.
Yhdysvalloissa samoissa vaaleissa valitaan presidentti, kongressi sekä alueja paikallishallinto. Siitä huolimatta äänestysprosentti on erittäin alhainen. Nyt
päästiin hädin tuskin yli 50 prosentin, vaikka asetelma oli dramaattinen. USA:n
vuoden 2014 vaaleissa vain reilu kolmannes äänesti.
Voidaan perustellusti kysyä, onko vallalla oikeutusta noilla äänestysprosenteilla?
Yhdysvaltalaiset politiikan tutkijat Martin Gilens ja Benjamin Page kiteyttävät: Tavallisilla kansalaisilla ei ole vaikutusvaltaa maan politiikassa. Todellista valtaa käyttävät talouseliitti ja organisoituneet intressiryhmät. Enemmistö
ei päätä.
Viime vuonna maassa käytettiin poliittiseen lobbaukseen 3,2 miljardia dollaria. Myös vaalibudjetit ovat miljardeja. Vuosina 2011–2012 kongressiedustajat
saivat lobbareilta noin 165 miljoonaa dollaria. Se tekee reilu 300 000 taalaa pekkaa ja pirjoa päälle. Ja vielä. Valitulle presidentille rahaa lahjoittaneita ja keränneitä siirtyy johtamaan maata tai vaikkapa suurlähettiläiksi.
Miten Suomessa vältämme USA:n tien? Miten vältämme rakenteellisen korruption ja tilanteen, jossa vallalla ei ole kansalaisten silmissä oikeutusta?
Tärkeintä on pitää kiinni suorista vaaleista kaikilla tasoilla. Kansalaiset pitävät maakuntavaaleja tärkeimpänä vaikutuskanavana aluetasolla. Paikallisvaaleilla kunnissa on sama asema.
Ensi keväänä ovat kuntavaalit. Viime vaaleissa Suomessa kampanjointiin
käytettiin noin 35 miljoonaa euroa, josta ehdokkaat itse lähes puolet. Vaalirahoituksen avoimuus kaikilla tasoilla on välttämättömyys. Tiukinta julkisuusvaade on puolueille. Niiden kunnallisjärjestöillä ei ole tässä suhteessa velvoitteita. Vielä.
Kansalaisten ja poliitikkojen on voitava luottaa hallintoon ja sen riippumattomuuteen. Meillä ei rahalla virkapaikkoja osteta. Onneksemme hallinto on tutkitusti Suomessa maailman kärkeä. Pidetään siitä kiinni, kunnissa, maakunnissa ja valtiolla.
Onko sittenkin monipuoluejärjestelmämme kahden blokin mallia parempi?
Antti Mykkänen
päätoimittaja

Antti Mykkänen
päätoimittaja
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• Päiväkodit • Asunnot • Hoivakodit • Yhteisölliset ratkaisut • Terveydenhoitokiinteistöt

Asumisen ratkaisut
eri elämänvaiheisiin

Toimivaksi suunniteltu. Pitkäikäiseksi rakennettu. Aina vahva laatulupaus sekä
kilpailukykyinen hinta. Siksi Lapti on rakentanut jo yli sata hoivakiinteistöä.

Kysy lisää!
Kerromme miten voit saada laadukkaan päivä- tai hoivakodin totuttua edullisemmin!
Ota yhteyttä: Jorma Koskelo, puh. 040 531 3833 tai jorma.koskelo@lapti.fi

tutustu
tarkemmin
lapti.fi
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AJASSA
teksti |Eeva-Liisa Hynynen kuva | iStockphoto

KAKSin kansalaistutkimus:

EI KUNTAVEROJEN
KOROTUKSIA,
EI LISÄLAINAA
Kuntaveroja ei saa nostaa, eikä
palveluja karsia. Näin katsoo
enemmistö KAKSin kansalaistutkimukseen vastanneista.
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P

eräti 57 prosenttia vastanneista on
sitä mieltä, että kuntien pitäisi olla
riittävän suuria pärjätäkseen verotuloillaan. Vastanneista 64 prosenttia
vastustaa verojen korottamista ja vieläkin suurempi joukko – 67 prosenttia –
vastustaa myös lisävelan ottamista.
Palveluja kuitenkin vaaditaan: jopa
75 prosenttia vastanneista katsoo, että
palveluiden laadusta ei saa tinkiä ja 54
prosentin mielestä niitä ei saa karsia.
Vastanneista 54 prosenttia sanoo,
että kuntien henkilökuntaa ei saa irtisanoa ja 50 prosenttia vastustaa myös
lomautuksia.

Jos kunnat joutuisivat sellaisinaan
toteuttamaan
kansalaistutkimuksen
tuloksen mukaista politiikkaa, kuntatalouden yhtälö olisi käytännössä mahdoton ratkaista.
Enemmistö eli 53 prosenttia vastanneista ei myöskään sallisi kuntien palvelujen ulkoistamista. Vuoden
2013 kansalaistutkimukseen verrattuna kuntapalvelujen ulkoistamisen kannatus on kuitenkin noussut hivenen: 28
prosentista 31:een prosenttiin.
Ulkoistaminen jakaa jopa nykyisten hallituspuolueiden kannattajat:
33 prosenttia kannattaa ulkoista-
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Enemmistö vastanneista
ei sallisi kuntien
palvelujen ulkoistamista.

mista ja 43 prosenttia vastustaa.
Opposition kannattajien kanta on
selvä: ulkoistamista vastustaa 72 prosenttia vastanneista.
Entä saako kuntien palvelumaksuja korottaa?
Vastanneista 41 prosenttia sallisi
maksujen korottamisen, mutta 48 prosenttia vastustaa sitä. Vähän yli kolmannes – 37 prosenttia vastanneista
- olisi valmis karsimaan palveluja kunnan taloudellisen tilan parantamiseksi, mutta 54 prosenttia ei sallisi karsimista.

Lisälainan ottamista palvelujen ja
työpaikkojen turvaamiseksi vastustaa
siis aiemmin mainitut 67 prosenttia.
Niin sanottua syömävelkaa käyttötalouden kattamiseksi kannattaa vain 19
prosenttia vastanneista.
Onko sitten kansalaistutkimukseen
vastanneiden kotikunnissa säästetty jo
riittävästi – tai menty liian pitkälle?
Vastanneista 49 prosentin mielestä
ei ole vielä menty liian pitkälle, mutta
28 prosentin mielestä on menty.∙

Lataa tutkimus tästä:

KAKSin tutkimuksen toteutti TNS Gallup Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 24. – 29.9.2016. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 082. Vastaajat edustavat 18 – 75 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.
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teksti | Marjatta Pöllänen kuvat | Merja Ojala

KUNTALAISEN ASIALLA

Kaks.fi-sivujen
verkkovetäjä
pitää uutisia ykkösenä.
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T

amperelainen journalistiikan opiskelija Anna-Katariina Maksimoff, 24, on
tuottajana KAKSin verkkosivukokeilussa, jossa toimittajat eri puolilta maata pitävät lukijoita ajan tasalla ja tunnelmissa tämän
päivän kuntaelämästä ja -tutkimuksesta.
Tiimiin ovat alusta asti kuuluneet myös
Riitta Niskanen Oulusta, Timo Rehtonen
Rovaniemeltä, Kimmo Muttilainen Turusta,
Emmi Karhiaho Helsingistä ja Suvi-Tuulia
Nykänen Jyväskylästä. Syksyllä haettiin vielä
kirjoittajia Pohjanmaalta ja Savo-Karjalasta.
Maksimoff opiskelee viimeistä vuottaan
Tampereen yliopiston viestinnän, median ja
teatterin yksikössä ja on valmistumassa yhteiskuntatieteiden maisteriksi keväällä 2017.

Kandiksi hän valmistui jo viime vuoden keväällä.
Tuottaja Maksimoffin oma pro gradu on
syntymässä niinkin käsitteellisellä otsikolla
kuin Matkailujournalismin paikallisuuden representaatiot ja niiden kriittisyys. Käytännössä hän on tutkinut Helsingin Sanomien matkailusivujen juttuja siitä, miten niissä käsitellään paikallisuutta ja ovatko ne kriittisiä
kuten journalismissa toki pitäisi olla.
Nyt kovasti tavoiteltu raikas ja eläväinen
ulkonäkö ei ole ainoa uudistus KAKSin verkkosivujen sisällössä. Sivut ovat kattamassa koko maata. Ne on jaettu neljään teemaan.
Tampereen yliopiston journalistiikkakurssilla alkanut kehitystyö on nyt loppuke-
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sästä alkaen syksyn mittaan tuottanut nuorten
toimittajien juttuja.
Polemiikki-lehden päätoimittaja Antti Mykkänen soitti alun perin Tampereen yliopiston
professorille Ari Heinoselle yhteistyön käynnistämisestä muun muassa entistä laajemman yleisön tavoittamiseksi. Yliopistolla pidettiinkin viime syksynä yhteinen hankekurssi journalismin,
visuaalisen journalismin ja kunta-alan opiskelijoiden kanssa tavoitteena suunnitella uudenlainen verkkolehti.
Ohjaajina olivat yliopistonlehtori Anssi Männistö CMT:sta eli viestinnän, median ja
teatterin yksiköstä ja tutkija Niina Uusitalo yksikön Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskuksesta Cometista. Eikä ideoista ollutkaan puutetta.
- Sitten haettiin verkkotuottajaa, tulin valituksi ja toukokuussa alkoi konseptointi. Elokuussa sitten alettiin juttutuotannolla, Anna-Katariina Maksimoff kertoo.
Työssä on paljon toimitussihteerimäistä juttujen ideointia ja toimittamista eli toimittajakielellä editointia. Hän sanoo olevansa ennemmin
koordinaattori kuin esimies. Antti Mykkäsen
kanssa on työskennelty yhteistyössä koko ajan.

-U

utisiin keskitytään ja ne ovat ykkösaihepiiri. Toinen osio Arjen sankarit esittelee kunnissa käytännön töitä tekeviä haastatteluin ja reportaasein. Kolmanneksi käynnistetään
Sananselitystä eli esimerkiksi voidaan selventää
sellaista mediassa tiuhaan ilmenevää sanaa kuin
kestävyysvaje, mitä sillä tarkoitetaan ja missä yhteydessä sitä käytetään. Lisäksi neljännessä aihepiirissä on kuvajournalismia eli YouTuben kautta välitettäviä videoita.
Aluksi tehtiin uutisia ja arjen sankareita, joita
Anna-Katariina Maksimoffin mukaan voivat olla
vaikkapa arvokasta työtä tekevä lappilainen kätilö, jonka työmatkat ovat toista kuin eteläisten

kollegojen.
- Tulevaisuuden kunta hahmottuu vähitellen, hän arvioi tilannetta, jossa soten poistuminen vie puolet rahoista ja toimialoista. Vielä näiden juttujen kautta sitä ei näe.
Kirjoittajia ei ollut vaikea saada.
- Käytimme Duunitoria ja otimme yhteyttä yliopistoihin, joiden postituslistoille saimme
ilmoituksia. Hakijoita tuli eniten Helsingistä,
mutta myös Lapista, Turusta, Keski-Suomesta ja
rannikolta.
- Juttutuotanto on jo käynnissä ja seuraava
tavoite onkin päästä tasaiseen syöttöön jutulla
tai kahdella per kuukausi, Anna-Katariina Maksimoff kertoo.
- Kuntalaisten asialla ollaan. Kaksin sivut
ovat profiloituneet tutkimukseen. Jatkamme tätä mutta vähän pehmeämmin, ajankohtaisesti ja
ihmisläheisesti, Maksimoff lupaa.∙

Kaks.fi-sivujen 'maakuntatoimittajat' tapasivat Helsingissä lokakuun lopulla.
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teksti | Marjatta Pöllänen

KAKS KOULUTTAA
TOIMITTAJIA KUNTAVAALIEN ALLA
Huhtikuun kuntavaalit, tulevaisuuden kunta, kunta- ja
maakuntatalous sekä sote- ja maakuntauudistus ovat
aiheina, kun Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS
kouluttaa alkuvuodesta toimittajia eri puolilta Suomea.

K

oulutus toteutetaan nyt jo toista kertaa. Viimeksi kuntavaalien alla vuonna 2012 koulutettiin yli 160 toimittajaa eri puolilta Suomea.
- Hyvää palautetta tuli ja toivetta jatkosta. Idea syntyi säätiön omana tuotekehitystyönä. Haluttiin helpottaa toimittajia pääsemään keskeisten tietojen lähteille,
kurkistamaan muun muassa tilinpäätösten taakse, ja arvioimaan saamaansa tietoa
kriittisesti, säätiön asiamies ja Polemiikin
päätoimittaja Antti Mykkänen kertoo.
Kunkin maakunnan keskeisiä asioita
kysytään etukäteen noin 5 000 suomalaiselta. Toisaalta tiedustellaan myös kuntapäättäjien mielipiteitä mediasta. Mykkänen on
ollut yhteydessä sekä päätoimittajayhdistyksiin että medioihin.
- Tarkoitus on myös tehdä maakuntakohtaisia laskelmia, miltä talous näyttää
omassa maakunnassa ensi vuosikymmenen
alkupuolella. Ministeriöiden edustajat kertovat uudistuksista ja Tampereen yliopiston asiantuntijat tulevaisuuden kunnista.
Koulutuksen vetäjänä on emerituspäätoimittaja Kalle Heiskanen. Koulutus ja
ateriat ovat osallistujille ilmaisia.
Koulutukseen on kutsuttu maakuntaryhmittäin kaikki toimittajat, jotka kirjoit-
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tavat kuntien asioista tai ovat niistä kiinnostuneita. Joka tilaisuuteen hyväksytään
15–25 lehden, radion ja television toimittajaa.
Kokemuksensa perusteella Mykkänen
tietää, että suomalaista toimittajaa kiinnostavat eniten kuntien ja niiden konsernien talouskysymykset. Samalla ne koetaan haastavimmiksi. Tutuinta sen sijaan
ovat kunnallispoliitikkojen haastattelut ja
itse työn, kuten valtuuston kokousten uutisointi. ∙

Koulutuspäivien paikkakunnat ja aikataulu:
• Helsinki ti 17.1. ja ke 18.1. (Päijät-Häme Uusimaa)
• Kouvola to 19.1. (Etelä-Karjala, Kymenlaakso)
• Tampere to 26.1. (Kanta-Häme, Keski-Suomi, Pirkanmaa)
• Turku ke 25.1. (Satakunta, Varsinais-Suomi)
• Seinäjoki ke 1.2. (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa)
• Oulu to 2.2. (Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Lappi)
• Kuopio to 9.2. (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo)
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Laatutuotteita suomalaisesta Metsästä
Katrin, Lambi, Serla ja SAGA -tuotemerkeistä tunnetun Metsä Tissuen juuret ovat Mäntässä
– keskellä Suomen metsiä. Olemme osa Metsä Groupia, jonka omistaa 116 000 suomalaista
metsänomistajaa. Metsä Tissue onkin maailman ainoa suomalaisomisteinen pehmopaperin
valmistaja. Meille on tärkeää, että Suomella ja suomalaisella työllä menee hyvin.
Kun valitset Katrinin, saat aina oikean pehmopaperiratkaisun oikeaan paikkaan.
Laadukkaiden hygieniatuotteidemme avulla tuomme puhtautta, hyvinvointia ja
kansainvälisesti palkittua toimivuutta kaikkiin saniteettitiloihin. Löydät ratkaisujamme
teollisuuden työympäristöistä, hotelleista, kouluista, ravintoloista ja kaikkialta
terveydenhoitoalalta.
Hygienian lisäksi vaalimme ympäristöä ja vastuullisuutta. Kaikille Mäntässä valmistetuille
Katrin-pehmopapereille on myönnetty pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki
sekä kotimaisesta työstä kertova Avainlippu.
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teksti |Pirjo Silveri kuvat | Merja Ojala

Potilaskohtaaminen on

LAADUN MITTARI

Terveydenhuollossa koko tekemisen ydin on potilaskohtaamisissa.

-J

uuri siellä mitataan toiminnan
laatua, uskoo hallintotieteiden
maisteri Tiina Ketola.
Potilaan oikeuksien toteutumiseen
ja hyvään hoitoon pitää hänen mielestään suhtautua kunnianhimoisesti,
asettaa rima korkealle.
Tampereen yliopiston väitöstutkimuksessaan Tiina Ketola haluaa täsmentää potilaslain sisältöä, linjata etiikan ja oikeuden rajaa. Tutkimuksellaan
hän tahtoo edistää onnistumisia ja vähentää jälkikäteisselvittelyä.
- Tilastoilla ei voida tulkita tai selittää asioita hyvään tai huonoon suuntaan,
koska ne eivät poista yksittäisen potilaan
ikävää kokemusta. Jokainen kokemus on
tärkeä. Päättäjien kannattaa muistaa tämä resursseja kohdennettaessa.
Tiina Ketola työskentelee potilasasiamiehenä Kanta-Hämeen keskussairaalassa ja Hämeenlinnan terveyskeskuksessa.
Tekeillä olevan väitöskirjan nimi
saattaa matkalla vielä tarkentua, mutta
tässä vaiheessa se on Potilaskohtaamisia – oikeudellinen näkökulma.
Aihe on kypsynyt tutkijan mielessä
pitkän ajan kuluessa. Kysymykset ovat
liittyneet nykyiseen ja aiempiin työtehtäviin, mutta myös henkilökohtaisessa
elämässään Ketola on ollut paljon tekemisissä terveydenhuollon ja sairaanhoidon kanssa. Aikanaan hevosalan yrittäjänä hänellä oli suunnitteilla terapiahanke,
joka kariutui puolison kuolemaan.
- Olen ollut vuosia omaishoitaja-
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na eli hoidollinen perusvire on kulkenut mukanani kauan. Jo perustutkintoa
tehdessäni selvisi, että haluan keskittyä
lääkintäoikeuteen. Eettiset kysymykset
ovat aina kiinnostaneet.
Julkisoikeuden pro gradu -työssään
Tiina Ketola perehtyi sosiaalisiin syihin
perustuviin raskaudenkeskeytyksiin.
Ammatillisen oppilaitoksen opettajan pestissä tuli tutuksi Riihimäen vankila, ja terveydenhuolto osana sen arkea.
- Epäkohtia nousi sielläkin esiin, ja
vaikka jokainen tapaus on omanlaisensa, selkeitä yhtäläisyyksiä löytyy. Aina kun puhutaan laitosympäristöstä,
oli kyse sitten suljetusta laitoksesta tai
vanhustenhoidon tai mielenterveyspuolen yksiköstä, ihminen on erityisen
haavoittuvainen.
Yhden lisäkipinän tutkimusaiheeseensa Ketola sai lukiessaan lääketieteellisen eettisen toimikunnan raporttia. Siinä nousi esille, kuinka kovilla
terveydenhuollon henkilöstö on luoviessaan potilastyössä kaikkien oikeudellisten periaatteiden keskellä.
- Haluan etsiä vastausta tai ehdotusta toimivaksi ja eettisesti kestäväksi ratkaisuksi. Potilaan kokemat epäkohdat
ovat keskeinen tulokulmani asiaan, koska potilashan joutuu nahoissaan tuntemaan, ellei homma toimi. Ymmärrän
kuitenkin henkilökunnan paineita, jotka sitä paitsi heijastuvat helposti potilaaseen. Pyrin hahmottamaan potilaan
oikeuksiin liittyvää kokonaisuutta.

Tilastoja luomalla voidaan
heikentää yksittäisen potilaan
tai hänen omaisensa kokemusta.
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K

uinka potilaan oikeudet yleisesti toteutuvat nyky-Suomessa?
Tiina Ketolan arvion mukaan pääosin hyvin, etenkin suhteutettuna kaikkien potilaskohtaamisten lukumäärään.
- Isossa kuvassa asiat ovat hyvin.
Epäonnistunut kohtaaminen on kuitenkin potilaalle traagista, jokainen tapaus
on liikaa.
Syyt ovat aina yksilöllisiä, ja siksi on

oikeastaan mahdoton yleisellä tasolla
vastata kysymykseen.
- Jos terveydenhuollossa kohdellaan ihmisarvoa loukkaavasti tai tapahtuu hoitovirhe, se on aina murheellista
kyseiselle ihmiselle. Tilastoja luomalla
voidaan heikentää yksittäisen potilaan
tai hänen omaisensa kokemusta. Potilaan kertomusten ja kokemusten pitäisi nousta keskiöön, eikä painottaa vain

tilastoja.
Vanha sanonta vitsailee: vale, emävale, tilasto. Antavatko potilaan oikeussuojaa koskevat numerot, kuten
kanteluiden ja valitusten määrät, todellisuudesta liian ruusuisen kuvan?
- No niinkin voi sanoa, Ketola aprikoi, ja viittaa potilasasiamiehenä saamiinsa yhteydenottoihin.
- Jokainen on aiheellinen, yhtään
turhaa ei ole. Niissä näkyy suuria linjoja
eli tietyt asiat toistuvat, mutta jokainen
yksittäinen tapaus on myös erityinen ja
ansaitsee tulla sellaisena käsitellyksi.

M

uun muassa köyhyystutkija Juho
Saari on usein tuonut julki, kuinka ihmisten arjen kokemukset ja tuska
jäävät helposti tilastojen varjoon. Tiina
Ketolan mukaan sama pätee potilaskohtaamisiin, jotka myös pitäisi saada näkyviksi.
Media kyllä nostaa julkisuuteen
raflaavia tapauksia, joissa ihmiset kertovat terveydenhuollossa saamastaan
huonosta ja nuivasta kohtelusta. Facebookissa leviää jatkuvasti karuja ja ikäviä potilaskokemuksia, joita kaverit
kommentoivat, kauhistelevat ja jakavat
eteenpäin.
Nykypäivän nopea ja tehokas tiedonvälitys tuo lisävastuuta niin viestejä
vastaanottavalle yleisölle kuin toimittajakunnalle.
- Itse vierastan ja haluan välttää vastakkainasettelua. Mieluummin etsin
yhteistä näkemystä, yhteistä vastuun ottamista. Kriittisissä elämäntilanteissa,
sairastaessa, ihmisten on voitava luottaa niin journalistien, päättäjien kuin
hoitohenkilökunnan ammattitaitoon ja
hyvään tahtoon, Ketola painottaa.
- Kun iltapäivälehdistö kertoo tapauksista, silloin asiat helposti kärjistyvät.
Hyvä kysymys on kuitenkin, riittävätkö
nykyiset jälkikäteiset suojautumiskeinot potilaan oikeuksien toteutumiseen?
Omiin kokemuksiinsa pohjaten Ketola vastaa, että eivät.
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- Kyseenalaistan esimerkiksi muistutus- ja kantelumenettelyn tosiasiallisen tehokkuuden, koska hiertävissä tilanteissa on monesti vain sana sanaa
vasten, potilaan ja lääkärin sana. Kun
ongelmia lähdetään ratkomaan ja selvittelemään, usein operoidaan pelkästään
kirjallisten potilasasiakirjojen varassa.
Ne eivät välttämättä vastaa tai kuvaa
potilaan kokemusta.
- Oikeusturvan kannalta jo lähtökohta on epätasapainoinen. Potilas ei
pysty samalla tavalla perustelemaan
kantaansa kuin lääkintähenkilöstö. Miten hän tulee omassa asiassaan aidosti
kuulluksi?
Monissa tapauksissa terveydenhuolto turvautuu mielellään hoidolliseen näkökantaan.
- Ydinkysymys on helposti käännettävissä hoidolliseksi, vaikka se voisi olla
myös juridisesti painottuva, Ketola sanoo.
Aina muistutusvastaus ei edes vastaa suoraan potilaan esittämiin kysymyksiin.
- Välillä se tuntuu kuin kosmetiikalta. Ymmärrän, jos tulee tunne, että vastaus on yhtä tyhjän kanssa.

P

otilasasiamies Tiina Ketola osaa oitis nimetä tyypillisiä ongelmia, arjen
kompastuskiviä ja kirjaimellisia kipupisteitä:
- Ihmisarvon loukkaamattomuuden
rikkominen, epäkunnioittava suhtautuminen, esimerkiksi näitä tilanteita valitettavasti on jatkuvasti. Kyse on henkilökohtaisen tason yksinkertaisesta
asiasta, joka on yksittäisen lääkärin tai
hoitajan vastuulla.
- Organisaation tasolla ilmenee tiedonkulkuun liittyviä ongelmia. Muun
muassa hoitoprosessien läpinäkyvyydessä ja lähetekäytännöissä häiriöt ovat
toistuvia.
Potilaasta tuntuu usein, että häntä
pompotellaan terveydenhuollossa. Ketola tunnistaa hyvin ilmiön, joka liittyy hoitovaiheiden jakautumiseen. Siis kenellä
kulloinkin on hoitovastuu, ja miten työnjako eri yksiköiden välillä toimii.
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- Oikeusturvan kannalta jo
lähtökohta on epätasapainoinen.
Potilas ei pysty samalla tavalla
perustelemaan kantaansa
kuin lääkintähenkilöstö.
Huonon kohtaamisen ja hoitokokemuksen jälkeen muistutuksen tai valituksen tekeminen vaatii potilaalta ja hänen läheiseltään sekä tietoa että voimia.
Kaikilla ei ole kumpaakaan. Moni luovuttaa, ja käsittelyyn päätyvät tapaukset saattavat olla vain jäävuoren huippu.

S

ote-uudistus valinnanvapaustavoitteineen sekoittaa pakkaa entisestään.
- Potilaslain henki ja tarkoitus tulee ottaa aina huomioon, oli organisatorinen rakenne mikä hyvänsä. Näin sekä
nyt että sote-uudistuksen jälkeen, Tiina
Ketola linjaa perusperiaatteen.
- Kun potilaan terveys on vaakalaudalla, hänen on saatava luottaa siihen,
että hoito on ammattitaitoista ja siinä
toteutuu oikeudenmukaisuus. Sitä on
pidettävä kaiken ytimenä.
Yhteistoiminnallisuus sinänsä on

Ketolan mielestä järkevää ja kannatettavaa.
- Kunhan huolehditaan, että tiedonkulku ja prosessit pelaavat! Tarvitaan
läpinäkyvyyttä ja ymmärrettävää asiointia niin, että potilas myös osaa surffailla valinnanvapauden viidakossa. Se
edellyttää, että lääkäri informoi riittävästi. Aloitteen täytyy tulla hoitavalta
taholta, ei toisinpäin, koska potilas itse
ei välttämättä osaa.

T

iina Ketola puolustaa asiakkuusajattelua, vaikka kuulee jo korvissaan
kriittisiä ääniä, kuinka huonosti asiakas-termi sopii julkisen vallan käyttöön.
- En näe minkäänlaista ristiriitaa,
luottamus on tärkeää sekä asiakas- että potilassuhteessa. Kun puhutaan potilaan kohtaamisesta tosiasiallisena hallintotoimena, yhtä lailla siellä ihminen
voidaan kohdata luottamusta herättävällä, ymmärtäväisellä ja kunnioittavalla asenteella, ihan samalla tavalla kuin
asiakas liike-elämässä.
Nyt kaavaillun sote-uudistuksen
mallia Tiina Ketola pitää potilaan oikeusturvan näkökulmasta sekä uhkana
että mahdollisuutena.
- Alkulähtökohdan ajatukset olivat
kannatettavia ja jaloja, mutta prosessin edetessä on syntynyt vaikutelma, että nyt ollaan menossa enemmän organisaatio edellä kuin potilaan hyvä. Silloin
ei parane sen paremmin hoitohenkilökunnan kuin potilaan oikeudellinen
asema.
Pahimmillaan iso muutos johtaa
kaaokseen:
- Pelkään, että jo olemassa oleva
normitus lisääntyy entisestään. Liika
sääntely tuntuu perustyössä, huomio
kääntyy toisarvoisiin asioihin. Keskitytään organisatorisiin kuvioihin, kun
päämäärän pitäisi pysyä kirkkaasti ruohonjuuritasolla. Jos asioista tehdään liian mutkikkaita, ydin on vaarassa jäädä
varjoon. ∙

➨ KAKS tukee väitöskirjan tekoa.
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PUNAVIHREÄ
KUPLA ON OLEMASSA

Pilottitutkimus tuo
uutta tietoa puolueiden
jäsenten verkostoista.

- ja muita totuuksia puoluejäsenten verkostoista

V

iime vaalien jälkeen julkisuudessa
alettiin keskustella aktiivisesti "punavihreästä kuplasta" eli siitä, miten
vasemmisto- ja viherajattelu kietoutuvat yhteen ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.
Sen jälkeen keskustelu "kuplista"
on vain kiihtynyt. Ajatellaan, että moni meistä elää "kuplassa" eli on sosiaalisesti tekemisissä lähinnä samanmielisten kanssa ja muun muassa maaseudun
ja kaupungin asukkaiden sekä tiettyjen
puolueiden kannattajien elinpiirit eriytyvät entisestään toisistaan.
Turun yliopiston taloussosiologian
professorin Pekka Räsäsen tutkimusryhmä päätti selvittää, mistä kuplissa
on kyse. Aineistoltaan ainutlaatuinen

tutkimus eri puolueiden verkostoista erityisesti kunta-alan näkökulmasta selvitti, millaisia yhteiskunnallisia ja
henkilökohtaisia verkostoja eri puolueiden kannattajilla on ja miten vaikkapa
sosiaalinen tausta näkyy yhtäältä verkostoissa ja toisaalta yksilön yhteiskunnallisessa aktiivisuudessa.
Räsäsen ryhmän piti alun perin tutkia vain vasemmistoliiton, vihreiden ja perussuomalaisten jäsenten verkostoja, mutta
lopulta mukaan saatiin
kaikki kuusi suurta puoluetta.
Tutkimusaineisto kerättiin lähettämällä sähköposti- ja kirjekyselyjä puolueiden jäse-

nille. Suomessa ei ole koskaan aiemmin
tutkittu puolueiden jäsenten verkostoja,
joten tutkimusryhmän data itsessään on
ainutlaatuista.

Perinteisiä ja uusia jakolinjoja
Tutkimus paljasti ensinnäkin sen, että
perinteisten suurten puolueiden jäsenten verkostoissa näkyy selvästi perinteinen vasemmisto-oikeistojako.
- Olin ehkä jopa yllättynyt siitä,
miten selvästi puoluekanta näkyy siinä, kenen kanssa ollaan
tekemisissä. Kokoomuksen jäsenillä on yhteyksiä elinkeinoelämään,
vasemmistopuolueiden
ammattiyhdistysliikkeeseen ja niin
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- On ihan ilmeistä, että
henkilökohtaisilla verkostoilla
on suomalaisessa yhteiskunnassa valtava merkitys.
Tässä mielessä voi sanoa, että
Suomessa on paljon korruptiota.

edelleen, professori Pekka Räsänen
kertoo.
Alueelliset erot samankin puolueen kannattajien välillä olivat erityisen
kiinnostavia.
Punavihreä kupla on olemassa,
mutta se on pääkaupunkiseudun ilmiö. Vasemmistopuolueiden äänestäjät maakunnissa ovat verkostoiltaan
varsin erilaisia kuin aatetoverinsa
Helsingissä ja lähikunnissa.
- Alustavien analyysien perusteella perinteiset taloudelliset intressiryhmäsidokset näkyvät ympäri Suomea, Räsänen sanoo.
Sen sijaan esimerkiksi yliopistojen ja median kanssa verkostoituminen oli erilaista maakunnissa kuin
pääkaupunkiseudulla.
- Maakunnissakin puoluejäsenten verkostot riippuivat paljon siitä, millaisia yrityksiä paikkakunnilla
oli, oliko lähellä korkeakouluja ja niin
edelleen. Puoluerajat menevät maakunnissa osin ristikkäin. Lisäksi ihmisten verkostoihin vaikuttaa paljon
työhistoria.
Eräs ei niin yllättävä tulos oli
myös se, että puolueissa aktiiviset ihmiset ovat monella tavalla aktiivisia muuallakin yhteiskunnassa, mikä tekee verkostoista monimutkaisia.
Haastatelluista puolueiden jäsenistä jopa 60 prosenttia on mukana kuntapolitiikassa, joko valtuustossa tai
lautakunnassa. Tutkimuksessa selvitettiin myös puolueen jäsenyyden
pitkäaikaisuutta: pitkäaikaiset jäsenet ovat todennäköisimmin mukana myös kuntapolitiikassa.

Eliitit elävät
eri todellisuudessa
Eräs tutkimuksen hyvin esiin tuoma
tulos oli, että puolueiden rivijäsenten
verkostot poikkeavat huomattavasti
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puolueissa korkeita asemia nauttivien verkostoista.
- Tässä mielessä eliitit elävät eri poliittisessa todellisuudessa
kuin rivijäsenet. Heillä on oma informaatiokuplansa, Pekka Räsänen napauttaa.
Huomattavaa on myös se, että puolueiden jäsenillä on runsaasti
henkilökohtaisia suhteita, jotka menevät yli puoluerajojen. Henkilökohtainen lojaalius on yhtä tärkeää kuin
puolueuskollisuus. Suomalainen yhteiskunta on pieni, ja yhteiskunnallisesti aktiivisten ihmisten verkostot
ulottuvat moneen suuntaan.
- Usein sanotaan, että puolueet samankaltaistuvat ja se on tottakin, jos
katsotaan pelkkiä puolueohjelmia.
Esimerkiksi kestävä kehitys mainitaan kaikkien puolueiden ohjelmissa,
toteaa Räsänen.
Eri puolueiden jäsenten erilaiset
verkostot kuitenkin paljastavat puoluekannan ja käytännön toimissa näkyvät erot huomattavasti puolueohjelmia selkeämmin.
- On ihan ilmeistä, että henkilökohtaisilla verkostoilla on suomalaisessa yhteiskunnassa valtava merkitys. Tässä mielessä voi sanoa, että
Suomessa on paljon korruptiota. Poliittiset virkanimitykset ovat yksi asia
- toinen ovat sitten ne monimutkaiset
ja hienojakoiset verkostot, joita ihmisillä on ja joista tiedetään varsin vähän. Ihmiset ovat usein jäävejä hyvin
moneen suuntaan, professori Räsänen pohtii.

Perussuomalaisten ja
vihreiden verkostot poikkesivat
Verkostojen tietynlainen ennalta-arvattavuus paljastui parhaiten niin
kutsuttujen perinteisten puolueiden
jäsenten verkostoja tutkittaessa. Pe-
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russuomalaisten ja vihreiden
jäsenten verkostot
olivat selkeästi erilaisia
kuin vasemmistoliiton, SDP:n, kokoomuksen ja keskustan.
- Perussuomalaisten jäsenten
verkostot ovat useimmiten duunaripuolella. Siinä mielessä puolue muistuttaa jollakin tavalla uutta vasemmistoa. Puolue on muuttanut perinteistä
puoluekenttää ja se näkyy myös verkostoissa, jotka ovat osittain heterogeenisempiä kuin muilla, toteaa
projektin tutkijana työskentelevä Aki
Koivula.
Koivula sanoo jopa, että perussuomalaisten ja vihreiden jäsenet
ovat huomattavasti vähemmän verkostoituneita kuin muiden puolueiden jäsenet.
- Perussuomalaiset ja vihreät ovat
ehkä enemmän 'elämäntapapuolueita' tai 'asiapuolueita'; ne keräävät jäsenikseen ihmisiä, jotka eivät kaikilta
osin sulaudu perinteisiin jakolinjoihin.
Perussuomalaisten jäsenillä oli
ylipäätään vähiten verkostoja eivätkä he tule esimerkiksi palkansaajajärjestöistä tai kansalaisjärjestöistä.
Perussuomalaisten jäsenillä oli myös
vähiten yhteistyötä vaikkapa median
kanssa sekä luottamusta mediaan.
- Perussuomalaisten jäsenet eivät
luota Helsingin Sanomiin. Heille tärkeä tiedon lähde on sosiaalinen media, kertoo Aki Koivula.
Vihreiden jäsenkunnassa huomionarvoista oli se, että kotitausta ja
vanhemmat vaikuttavat ystäväpiiriä
vähemmän heidän poliittisiin näkemyksiinsä.
- Perinteisten puolueiden jäsenillä taas perheellä oli merkitystä.
Tutkijat analysoivat jäsenten ver-

kostoja myös siitä näkökulmasta, miten kauan henkilö oli ollut puolueen
jäsen.
- Nimenomaan tällaisessa analyysissa löytyi punavihreän kuplan aineksia. Alle viisi vuotta vasemmistoliiton
jäseninä olleiden verkostot olivat hyvin samankaltaisia kuin vihreiden jäsenten, tutkija Koivula sanoo.
- Samaan tapaan vihreisiin on
hiljan liittynyt matalasti koulutettua väkeä ja vasemmistoliittoon korkeakoulutettuja. Näin myös demografiset erot näiden puolueiden väillä
vähenevät, hän jatkaa.
Sen sijaan esimerkiksi SDP:n jäsenten yhteys ay-liikkeeseen on tiivis
niin kauan jäsenenä olleina kuin hiljan liittyneillä.
Yli 10 000 vastausta sisältävän
tutkimusaineiston analyysi on tätä
kirjoitettaessa osittain kesken, mutta
datasta nousee mielenkiintoisia asioita. Esimerkiksi vihreitä koskevasta aineistosta tutkijat havaitsivat, että
vihreiden miesjäsenet kokevat hyötyneensä puoluejäsenyydestä taloudellisesti huomattavasti naisjäseniä useammin.
- Tämä oli mielenkiintoinen havainto, sillä muu aineisto osoittaa
vihreiden olevan varsin tasa-arvoinen puolue, Koivula toteaa.
Toisaalta vihreiden miesjäsenet
ovat ylipäätän korkeammin koulutettuja ja korkeammassa yhteiskunnallisessa asemassa kuin naisjäsenet.

Perussuomalaiset on viisinkertaistanut
jäsenmääränsä. Vihreiden ja vasemmistoliiton
jäsenistä yli puolet on liittynyt puolueisiin
kymmenen viime vuoden aikana.
jäsenistä 60 prosenttia on eläkeikäisiä. Perussuomalaiset taas on viisinkertaistanut jäsenmääränsä. Myös
vihreiden ja vasemmistoliiton jäsenistä yli puolet on liittynyt puolueisiin kymmenen viime vuoden aikana.
Koivulan mielestä vihreillä on potentiaalia nousta suurpuolueeksi.
- Kun kysyimme vastaajilta, minkä puolueen jäsenet kokevat toiseksi lähimmäksi itseään, varsin usein
vastaus oli muiden puolueiden kannattajilla nimenomaan vihreät. Ja
esimerkiksi ylioppilaskunnista ja
opiskelijapolitiikasta nousee nimenomaan vihreiden jäseniä, joskin niissä verkostoissa myös kokoomus on
suosittu, pohtii Koivula.
Demokratian näkökulmasta sellaisten puolueiden nousu, joiden jäsenten verkostot eivät perustu yksinomaan vanhaan kunnon hyväveli- ja
-siskojärjestelmään, lienee hyväkin
asia. ∙

➨ KAKS rahoittaa tutkimusta.

Ovatko puolueet kriisissä?
Verkostotutkimus pystyy omalta
osaltaan vastaamaan myös ikuisuuskysymykseen siitä, ovatko puolueet ja
puoluetoiminta kriisissä. Aki Koivulan mielestä eivät ole.
- Puolueiden kriisi on lähinnä perinteisten puolueiden kriisiä. SDP:n
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Viisas ja ravisteleva väitöstutkimus hyshys-aiheesta

VANHUSTEN EPÄASIALLINEN
KOHTELU ON YLEISTÄ
”Klikkijournalismin” suosikkiaihe
– syystäkin - on vanhusten
huono kohtelu hoitolaitoksissa.

18
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teksti | Pirjo Silveri kuvat | iStockphoto ja Merja Ojala

T

erveystieteiden tohtori Heidi Sipiläinen haluaa kauhistelun sijasta katsoa eteenpäin ja tehdä
asialle jotakin.
- Lisää huomiota koko työyhteisöön
ja sen ilmapiiriin, kaltoinkohteluun liittyvään ohjeistukseen ja hoitajien rekrytilanteisiin, hän ehdottaa.
Sipiläisen hoitotieteen väitöskirja
vahvisti käsitystä, että hyvinvoiva henkilöstö hoitaa hyvin asiakkaita.
Itä-Suomen yliopiston väitöstutkimuksessaan Heidi Sipiläinen selvitti
hoitohenkilökunnan käsityksiä vanhusten kaltoinkohtelusta ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä. Tutkija itse on tehnyt yli 20 vuotta vanhustyötä
Helsingissä sairaalassa, vanhainkodissa ja palvelutalossa, sairaanhoitajana,
lähiesimiehenä ja johtajana. Nykyisin
hän on yksi kaupungin kotihoitopäälliköistä.
- Omien kokemusteni kautta olen
huomannut, ettei vanhoja ihmisiä aina
kohdella niin kuin pitäisi, hän perustelee arkaa, mutta tärkeäksi kokemaansa
tutkimusaihetta.
- Tavoitteenani oli ennen muuta
tuottaa tietoa, jolla kaltoinkohtelua voitaisiin ennaltaehkäistä ja vähentää.
Kysely paljasti karuja lukuja: 85 prosenttia hoitajista oli havainnut työpaikallaan psyykkistä tai sosiaalista kaltoinkohtelua. Fyysistä kaltoinkohtelua
tunnisti 63 prosenttia vastaajista.
Tyypillisimpiä tapauksia olivat vanhuksen toiveen tai pyynnön sivuuttaminen tai hänen avustamisensa niin, ettei
intimiteettiä suojattu. Hoidon laiminlyönti liittyi useimmiten hygieniaan tai
ruokailuun ja ravitsemukseen.
- Riittää kun yksikössä on yksi ihminen, joka kohtelee huonosti ja muut näkevät sen. Tutkimustulokseni eivät siis
kerro kaikkien toimivan näin, vaan kuvaavat ilmiötä yleensä. Toisaalta tiedän
monta työyhteisöä, joissa vanhuksia
hoidetaan erittäin hyvin.
Vastaajat mainitsivat kaltoinkohtelijoiksi niin hoitajia, lääkäreitä kuin hoitotyötä johtavia.
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Muistisairaiden vanhusten hoidon
osaamista tulisi lisätä sekä osana perus- että lisä- ja täydennyskoulutusta.
Kaltoinkohtelu-termi voi tarkoittaa
monenlaisia asioita, jotka aiheuttavat vanhalle ihmiselle harmia, haittaa,
kärsimystä tai surua. Kirjo ulottuu naureskelusta kovakouraiseen käsittelyyn,
hoidon laiminlyöntiin ja taloudelliseen
tai seksuaaliseen hyväksikäyttöön.
Joskus hoitajien, vanhusten ja heidän läheistensä käsitykset ja tulkinnat
poikkeavat toisistaan.
- Niin kauan kuin kaltoinkohtelulle
ei ole yhdessä sovittua määrittelyä, siihen on myös vaikea puuttua, Heidi Sipiläinen tietää.
- Omassa organisaatiossani olemme
käyneet yhteisen keskustelun, ja kirjanneet asiat ohjeiksi. Nyt on tarkoitus päivittää tuo muutaman vuoden takainen
määrittelymme.
Ihanteellisimmillaan ohjeistuksen
tuntevat myös asiakkaat ja omaiset.
Hoitotyön arjessa odotukset poikkeavat ajoittain hoidon todellisesta tarpeesta.
- Hoitajat ovat usein vaikeissa eettisissä tilanteissa. Vahvoilla omaisilla voi
olla hyvin voimakas tahto jonkin asian
puolesta ja vanhus itse tahtoo aivan
muuta, ketä silloin kuunnellaan?
Pahimmillaan omaiset tekevät valituksen, ellei toimita kuten he haluavat.
Heidi Sipiläinen pitää asiakkaan
mielipidettä ensisijaisena, vaikkei sitäkään aina ole helppo noudattaa.
- Muistisairas saattaa toivoa jotakin
sellaista, mikä ei ole hänelle itselleen
hyväksi, ja hoitajan täytyy osata jotenkin kiertää asia. Moni ei halua esimerkiksi mennä suihkuun. On osaamiskysymys, miten peseytyminen hoidetaan
vanhuksen itsemääräämisoikeutta kunnioittaen ja häntä loukkaamatta.
Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtimisen ja hyvän työilmapiirin kehittämisen tulee olla keskeinen osa johtamista
ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä.

Pitkän linjan ammattilaisena Heidi Sipiläinen tietää, kuinka monimutkaisesta kuviosta on kyse. Henkilökunta joutuu päivittäin tekemään päätöksiä ja
toimimaan nopeasti.
- Silti ajattelen, että ellemme edes
yritä tarjota hyvää hoitoa, silloin on
vaarassa luiskahtaa kaltoinkohtelun
puolelle. Ymmärrän hankalia tilanteita,
enkä syyllistä hoitajia, sillä heidän maailmansa on erittäin haastava. Kuitenkin
väitän, että hoitotyössä on myös sellaisia henkilöitä, joiden ei kuuluisi olla.
Napakammin pitää puuttua siihen, jos
joku kohtelee vanhuksia huonosti.
Mikä sitten on kaltoinkohteluksi
luokiteltavan käytöksen hyväksytty raja? Täytyykö olla nollatoleranssi?
Näitä Sipiläinenkin on usein pohtinut.
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- Ajattelen niin, että jos olisin itse
hoidettavana, ja jos itsemääräämisoikeuttani loukataan tai minua kohdellaan lapsenomaisesti tai kovakouraisesti, kyllä toleranssi olisi aika lailla
nolla. Jos joku tulee kerran koputtamatta huoneeseen, sen voisin ehkä sietää.
Vanhustenhoito on muuttunut siitä,
kun Heidi Sipiläinen 1990-luvulla aloitti sairaanhoitajana.
- Silloin hoitajilla oli paljon valtaa,
he eivät olleet millään lailla tasavertaisia hoidettaviensa kanssa. Tätä vanhaa
kulttuuriperinnettä on varmaan yhä osin
mukana. Se kuitenkin hämmästyttää,
kun alalle on tullut uusia hoitajia, joille
on jo koulutuksessa puhuttu kaltoinkohtelusta ja eettisistä periaatteista.
Miksi siellä työpaikalla sitten pääsee lipsumaan?

Tutkimuksessaan Sipiläinen tunnisti altistavia riskitekijöitä.
- Kun työilmapiiri on huono, kaltoinkohtelu selkeästi lisääntyy. Isoissa
hoitoyksiköissä sitä ilmenee enemmän
kuin pienissä, alle 20 asukkaan yksiköissä. Samoin ohjeiden puuttuminen
vaikuttaa.

Jos olisin itse hoidettavana, ja jos
itsemääräämisoikeuttani loukataan tai
minua kohdellaan lapsenomaisesti
tai kovakouraisesti, kyllä toleranssi
olisi aika lailla nolla.

Kaltoinkohtelutapauksien määrän
kehittymistä pitäisi seurata,
analysoida syitä ja suunnitella,
miten voidaan välttää.
Niin hoitolaitoksiin kuin julkisen terveydenhuollon päättäjien suuntaan terveystieteiden tohtori lähettää käytännönläheisiä terveisiä.
- Ensimmäisenä on syytä selvittää,
miten henkilökunta ja koko työyhteisö
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voivat, ja paljonko kaltoinkohtelua yksikössä ilmenee. Kehityskeskusteluissa
asia kannattaa nostaa esiin. Kun todellinen tilanne on selvillä, määritellään yhdessä, mitä kaltoinkohtelu on, ja sen jälkeen laaditaan ohjeet näitä tilanteita
varten. Henkilökunnan ohjeisiin lisäisin
vielä, mitä huonosta kohtelusta seuraa.
Heidi Sipiläisen tutkimus nimittäin
osoitti, että harvoin seuraa yhtikäs mitään.
Työntekijät saattavat kyllä ilmoittaa
esimiehelle havainnoistaan, mutta siihen se jää. Osa henkilökunnasta puuttuu kaltoinkohteluun heti kun sellaista huomaa, mutta joissakin tapauksissa
työntekijä vain sulkee silmänsä.
Sijaisen tekemisiin näyttäisi olevan
suurempi valmius puuttua kuin vakituisen työkaverin.
- Minusta ohjeistuksessa täytyy reilusti ja avoimesti sanoa, että organisaatiossamme tällaista ei hyväksytä, ja jos
sellaista ilmenee, sitten tapahtuu näin,
näin ja näin. Tarvittaessa polku jatkuu
palvelussuhteen purkamiseen tai irtisanomiseen asti.
Ympärivuorokautisen yksikön esimiehen olisi kaltoinkohtelusta kuul-

lessaan yhdessä henkilökunnan kanssa analysoitava, mitä oikein tapahtui ja
miksi noin kävi. Tunnistammeko yksikössämme mekanismeja, jotka aiheuttivat tai mahdollistivat tapahtuneen? Mitä voisi tehdä, jottei sama toistu?
Vanhustyössä Suomessa käytetään
työnohjausta harvoin. Sipiläisen mielestä se voisi auttaa, kun hoidettavana on
huonokuntoisia, monisairaita vanhuksia.
- Ammattilaisen kanssa olisi hyvä
käydä läpi haastavia tilanteita, joita on
asiakkaiden kanssa ollut. Mitä silloin
pitäisi tehdä ja miten toimia, kun hermot meinaavat mennä, joskus sitäkin,
miksi tunnen niin kuin tunnen.
- Kaltoinkohtelu on ollut hyshysasia, tabu. Sitä kuitenkin selvästi ilmenee vanhustenhoidossa niin paljon, että
olisi aika avoimesti puhua, mitä teemme
päästäksemme siitä eroon.
Vanhusten hoitotyössä työskentelevien rekrytointia olisi
mahdollista kehittää.
Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa
ovat muistisairaat, joita on yhä enemmän.

Pelkällä maalaisjärjellä
ymmärtää, että työpaikan hyvä
henki vaikuttaa siihen, kuinka
hommat tulevat hoidetuksi.
- Heidän kohtaamisessaan osaaminen
korostuu, ja tietoa tarvitaan lisää. Muistisairaalle käytösoireiselle asiakkaalle ei
pysty järkipuheella perustelemaan, miksi
jotakin tehdään. On otettava käyttöön toisenlaiset taidot ja keinot, Sipiläinen perustelee lisäkoulutuksen tarvetta.
Niin ikään rekrytointiin on syytä
kiinnittää huomiota, tarkistaa vanhusten hoitajiksi pyrkivien taustat ja hyödyntää koeaikaa nykyistä enemmän.
Työvoimapulan aikaan sisään on ehkä
päässyt henkilöitä, jotka muulloin eivät
olisi päässeet. Osaamisen lisäksi sopivuus vanhustyöhön on tärkeää.
- Mielipidettä hoitajista voi kysellä asiakkailta ja heidän omaisiltaankin.
Yksikköön töihin tullessaan he tietäisivät käytännön, kuinka kohtelusta ja
muusta halutaan aina kuulla palautetta.
Tällaiset konstit eivät edes maksa mitään, mutta osaltaan voisivat vähentää
kaltoinkohtelua.

Henkilökunnan ohjeisiin
lisäisin vielä, mitä huonosta
kohtelusta seuraa.
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Organisaatioon tai yksikköön liittyi
altistavia tekijöitä, erityisesti liian
alhainen henkilöstömäärä ja runsas
sijaisten käyttö, mikä kuormittaa
vakituista henkilökuntaa.
Pelkällä maalaisjärjellä ymmärtää, että
työpaikan hyvä henki vaikuttaa siihen,
kuinka hommat tulevat hoidetuksi. Heidi Sipiläisen yllätti, kuinka vahvasti tieteellinen tutkimus todisti samaa.
-Olen iloinen, sillä en ollut ajatellut ilmapiiriasian nousevan näin selvästi esiin. Tulos on minusta kuitenkin aika
tärkeä, ja ongelmaan olemassa konkreettiset ratkaisut, jotka on täysin mahdollista toteuttaa.
- Uudella tavalla katson nykyisin
oman organisaationi työnvointikyselyjen tuloksia. Osaan olla huolissani asiakkaiden hoidosta niissä yksiköissä, joissa
henkilökunta ei voi hyvin ja joissa esiintyy työilmapiiriongelmaa, hän kuvaa.
Sipiläisen kyselyssä vastaajat pitivät
kaltoinkohtelulle altistavana tekijänä
liian vähäistä henkilöstömäärää. Hoitajien mielestä työhyvinvoinnin ongelmat
johtuvat ainoastaan siitä.
Tiukka henkilöstömitoitus lienee
totta monessa hoitopaikassa, mutta Sipiläisen mukaan se on myös helppo kestoselitys. Stressi, väsymys, omat terveysongelmat ja henkilökohtaisen elämän
vaikeudet eivät aina johdu pelkästään
työstä.
- Pitkän työkokemukseni perustella
tekee mieli sanoa, ettei kaltoinkohtelua
ratkaista palkkaamalla lisätyövoimaa ilman, että katsotaan, mitä henkilökunta
tekee ja millaisia työyhteisöt ovat, Heidi
Sipiläinen arvioi.
Hän muistuttaa, että monissa asiakaspalvelutehtävissä on paljon työtä,
mutta se ei tarkoita, että ihmisiä kohdellaan huonosti. Sipiläisen mielestä kyse voi olla myös asenteista, vallan
käytöstä, ja tavasta nähdä vanhus enemmän hoidon kohteena kuin omista asioistaan päättävänä asiakkaana.
Henkilöstömitoitus on kimurantti juttu siinäkin mielessä, ettei missään
sanota, mikä sen pitäisi olla ollakseen
juuri oikea.
- Hoitotyön johtajana minun on vai-

kea hyväksyä ajatusta, että jos on vähän
henkilökuntaa, sen takia saa puhua epäasiallisesti vanhuksille. Eihän nätisti
puhuminen vie yhtään enempää aikaa!
Jos on pinna tiukalla ja stressaantunut,
toki ymmärrän, että kynnys laskee.
- Varmaan alhaisella henkilöstömitoituksella on merkitystä, ja joillakin
työpaikoilla etenkin ilta- ja yövuoroissa
on liian vähän väkeä. Silti väitän, ettei se
ole ykkösasia ongelman ratkaisemisessa. En usko, että jos kaikkialle laitetaan
mitoitukseksi esimerkiksi 0,65, samalla kaltoinkohtelu loppuu. Kyllä muut
konstit tulevat ensin.
Sen Sipiläinen kyllä uskoo, että työssäjaksamisen raja tulee jossain vastaan.
Nykyistä mitoitusta 0,5 ei saa laskea, jos
ylipäätään halutaan taata vanhuksille
hyvä hoito.
- Jonkinlainen kohtuullisuus hoidon järjestämisessä pitää olla, hän
puuskahtaa.
Kaikissa ympärivuorokautisen
hoidon yksiköissä tulisi olla ohjeet
kaltoinkohtelutilanteiden varalla
henkilökunnalle, asukkaille
ja omaisille.
Vanhustenhoidosta media on saanut
paljon meheviä juttuja, ja klikkijournalismin aikakaudella huono kohtelu on
taattu aihe.
- Jo 1990-luvun lopulla Suomessa kohuttiin vanhustenhoidon laadusta. Sairaanhoitajana kuvittelin tekeväni
hyvää työtä, mutta tiedotusvälineet kertoivat, että vanhuksia hoidetaan surkeasti ja makuutetaan märissä vaipoissa.
Ahdistuin lehtijutuista, kun tiesin, ettei
meillä ainakaan ole sellaista.
- Hoitotyön tekijälle negatiiviset uutiset tuntuvat kurjilta. Väitöstutkimusta
aloittaessani mietin, että aiheeni on eettinen valinta, ja tulokset sisältävät riskin päätyä keltaiseen lehdistöön. Alusta
asti ajatukseni oli olla syyllistämättä ketään, ja tutkimuksen avulla yrittää löytää seikkoja, joilla kaltoinkohtelua voitaisiin ennaltaehkäistä.
Tieteellinen tutkimus paljasti ilmiön
erittäin yleiseksi. Myös muut viestit
ruohonjuuritasolta sekä julkisessa et-

tä yksityisissä keskusteluissa ovat usein
korutonta kertomaa.
Kuka meitä hoitaa tulevaisuudessa, kun vanhustyön maine on tällainen?
Miten alalle saadaan uutta väkeä?
- Oikeasti meidän on kehitettävä työyhteisöjämme vetovoimaisiksi työpaikoiksi, ja kyllä siinä vielä on tekemistä.
Heidi Sipiläisen mielestä konsteja on.
- Kaikki alkaa siitä, kun hoitotyön
opiskelija tulee taloon ensimmäiselle
harjoittelujaksolleen. Hän näkee, miten
vanhuksia kohdellaan – ja miten häntä
itseään kohdellaan. Me olemme saaneet
monta opiskelijaa, jotka ovat harjoittelun jälkeen jääneet keikkatyötä tekemään, ja valmistuttuaan sitten tulleet
yksikköön töihin.
Fyysisesti ja henkisesti kuormittavassa työssä omaan terveyteen liittyvät
ongelmat usein lisääntyvät vanhetessa.
Hoitohenkilökunnan ikääntyminen on
faktaa, kuten monessa muussa tehtävässä kunta-alalla.
- Tämä saa pohtimaan, lisääntyykö samalla hoidettavien vanhusten kaltoinkohtelun riski. Jos näin on, johtamisessa täytyisi kiinnittää erityistä
huomiota ikääntyneiden hoitajien jaksamiseen ja työhyvinvointiin.
Sipiläisen mukaan yksikön johtaja
pystyy paljon vaikuttamaan siihen, miten vaikkapa uusia, asukasta kunnioittavia toimintatapoja otetaan käyttöön.
- Kaltoinkohtelua ei voida ennaltaehkäistä tai saada vähenemään, elleivät hoitotyötä johtavat henkilöt itse toimi esimerkkeinä muille siitä, miten vanhusten
huonoon kohteluun puututaan aina. ∙

Kursiivilla merkityt lainaukset ovat
Heidi Sipiläisen väitöskirjasta, tutkimustulosten
perusteella tehtyjä päätelmiä ja suosituksia.

Hae täältä:

Heidi Sipiläisen väitöstutkimus
Hoitohenkilökunnan käsityksiä
vanhusten kaltoinkohtelusta
ympärivuorokautisen hoidon
yksiköissä.
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Sote-uudistusta 23 vuotta:

TERVETULOA
AHVENANMAALLE
Sote-uudistuksen maakuntamallia pohdittaessa
joskus unohtuu, että vastaava malli on ollut
käytössä jo yli 20 vuoden ajan – Ahvenanmaalla.

K

ysyimme saarimaakunnan asiantuntijoilta, miten kuntalaiset kokevat soten sekä kunnan roolin
ja tehtävän itsehallinnollisessa
maakunnassa.
Ahvenanmaan maakunnan 30 000
asukasta jakaantuvat 16 kuntaan. Kuntien
tärkeimmät tehtävät liittyvät koulutukseen, päivähoitoon ja sosiaalihuoltoon.
Terveydenhuolto sen sijaan keskitettiin maakuntatasolle jo vuonna 1993. Nyt
Ålands hälso – och sjukvård (ÅHS) on
vastuussa myös kaukaisimpien saaristokuntien terveydenhuoltokysymyksistä. Matka esimerkiksi Brändön kunnasta
Maarianhaminaan kestää nelisen tuntia.
ÅHS on kuitenkin toimiva järjestelmä ja asiantuntijoiden mukaan myös
ainoa järkevä tapa järjestää Ahvenanmaan terveydenhuolto.
- Tällä väestöpohjalla integroitu malli oli ainoa mahdollisuus, toteaa
Ahvenanmaan maakuntalääkäri OlliPekka Lehtonen.
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Manner-Suomesta ulkosaaristoon
muuttanut Lehtonen pitää mallia toimivana.
Samaa sanoivat muut haastatellut
asiantuntijat.
Malli on poistanut osaltaan päällekkäisyyttä: ennen vuotta 1993 erikoissairaanhoito oli keskitetty Maarianhaminaan ja terveyskeskukset huolehtivat
perusterveydenhuollosta.

Kuntauudistus puhuttaa
saarimaakunnassa
Millainen sitten on kuntien rooli, kun
eräs tärkeistä perustehtävistä on siirretty maakuntatasolle? Entä miltä tuntuu
tuleva kuntauudistus?
Ahvenanmaan kuntaliiton johtaja
Magnus Sandberg muistuttaa, että Ahvenanmaan kuntien rooli on hieman erilainen kuin manner-Suomessa johtuen
nimenomaan maakunnan itsehallinnosta.
- Täytyy muistaa, että meillä on täällä muun muassa omaa lainsäädäntöval-

taa. Se keskittää tietyllä tavalla valtaa
maakuntatasolle ja myös kuntien rooli
näyttäytyy tätä kautta.
- Se on totta, että ahvenanmaalaisilla on vahva ”kuntaidentiteetti”, he kokevat kuuluvansa paikkakuntaan, Sandberg jatkaa.
Sandbergin mielestä kuntaidentiteetti on kuitenkin alisteinen ”ahvenanmaalaisen” identiteetille. Vaikka pienet
kunnat joskus kokevat maakuntatason
määräilevän itseään liikaakin, on ahvenanmaalaisuus kaikilla verissä ja itsehallinnosta ja omasta päätäntävallasta
ollaan ansaitun ylpeitä.
Parhaillaan maakunnassa käydään
kuumaa debattia kuntauudistuksesta.
Maakuntahallituksen käsiteltävänä
on kolme erilaista skenaariota kuntien
määräksi. Konsulttitoimisto PWC:n ehdotuksessa spekuloidaan joko yhdellä,
kahdella tai neljällä kunnalla.
Uudistus on vielä suunnitteluvaiheessa, mutta pienissä kunnissa se ei
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- Itse näen, että kunnan visio
identiteetistä on tällä hetkellä
aivan olennainen.

herätä riemunkiljahduksia.
Jan Salmén toimii kunnanvaltuutettuna 1 850 asukkaan Saltvikissä.
- Saltvikille itsenäisyys on ollut toimivin malli, Salmén pohtii.
- Saltvik on taloudellisesti hyvässä
kunnossa, väkiluku kasvaa hitaasti mutta varmasti ja meillä on hyvät palvelut.
Kokemus osoittaa, että suuremmat yksiköt eivät takaa parempia palveluja.
Teemme jo nyt paljon yhteistyötä muiden kuntien kanssa; muun muassa yläkoulut ovat yhteisiä.
Salménin mielestä Ahvenanmaan
vahvuus on ollut kuntien välinen positiivinen kilpailuhenki.
- Kaikki haluavat olla yhtä nohevia kuin muut. Parhaita malleja omaksutaan naapurikunnista. Tämä on myös
demokratiatekijä. Väitänpä Ahvenanmaan kasvattaneen taitavia poliitikkoja niin kunta-, maakunta kuin valtakunnan tasolle juuri kiitos vahvan
paikallisdemokratian.

Mistä löytyy uusien
maakuntien identiteetti?
Maakuntalääkäri Olli-Pekka Lehtonen
on suhteellisen tuore ahvenanmaalainen. Hän muutti Brändön kuntaan
vuonna 2008 vielä työskennellessään
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Maakuntalääkärin virkaan hän siirtyi vuonna 2016.
- Ei ole mikään salaisuus, että tämä
integroitu malli kiinnosti minua, kun
työpaikkaa vaihdoin, Lehtonen sanoo.
- Lisäksi täällä on lähes sadan vuoden
kokemus maakunnallisesta hallinnosta.
Ahvenanmaalla kuntien rooli liittyy
Lehtosen mielestä vahvasti identiteetteihin – tämä heijastuu myös meneillään olevaan keskusteluun kuntajakouudistuksesta.
Suomen sote-uudistukseen nähden
eräs suuri eroavaisuus on se, että sosiaalitoimi kuuluu kunnille.
- Sosiaalitoimi on voimakkaassa
murroksessa, ahvenanmaalaisten kun-

tien on vuoden 2018 alkuun mennessä
yhdistettävä sitäkin, Lehtonen toteaa.
- Itse näen, että kunnan visio identiteetistä on tällä hetkellä aivan olennainen. Äärimmäisen pienten kuntien päättäjät joutuvat koko ajan
miettimään, miten perustehtävät hoidetaan. Silloin yhdistäväksi tekijäksi jää
tunne yhteisestä identiteetistä.
Esimerkiksi malli kaukaisten saaristokuntien yhdistämisestä yhdeksi ”saaristokunnaksi” on saattanut saaristokunnat vastakkain Ahvenanmaan
pääsaaren kanssa.
- Jollakin lailla keskustelu muistuttaa manner-Suomesta tuttua keskustelua kuntien ja sairaanhoitopiirin välillä,
Lehtonen pohtii.
Entä miten ”uusbrändöläinen” näkee kuntaan kuulumisen ja kunnan
merkityksen?
- Brändö on vielä vähän eri asia kuin
Ahvenanmaa siksi, että se on niin lähellä
manner-Suomea. Brändö on itsellinen ja
yhteisöllinen. Pyrin itsekin olemaan erilaisissa yhteisöissä mukana.
Lehtoselle Ahvenanmaalle siirtyminen oli hänen itsensä mukaan ”sosiaalinen muutto”, motivaattorina oli halu pitää saaristo asuttuna ja aktiivisesti
viestittää halua elää ja viettää aikaansa
Brändössä.
Sote-uudistusta pohtiessaan Lehtonen palaa identiteettiin.
- Kyllä minä uskon, se on kriittisin
kohta uusien maakuntien synnyssä. Minun on varsin helppo ymmärtää, millainen on vaikkapa Varsinais-Suomen
identiteetti, mutta pystytäänkö riittävää identiteettiä rakentamaan kaikkiin
18:aan maakuntaan?
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Sote-uudistus mullistaa
Ahvenanmaan rahoituksen
Tietyistä eroavaisuuksista huolimatta
Ahvenanmaan malli on relevantti manner-Suomelle. Olli-Pekka Lehtosen mukaan Ahvenanmaalla käydään nyt tutustumassa ÅHS:n toimintaan.
- Sote-puolen strategiset asiat hoidetaan täällä samankaltaisesti kuin
manner-Suomessa on tarkoitus hoitaa
sote-uudistuksessa.
Kiinnostus on molemminpuolista. Suomen sote-uudistusta seurataan
tarkkaan myös Ahvenanmaalla.
Maakuntien rahoitukseen liittyvät
jyvitykset tulevat koskemaan myös Ahvenanmaata. Tämänhetkisessä lakiehdotuksessa maakunnilla ei tule olemaan
omaa verotusoikeutta, vaan valtion rahoitus kohdennetaan maakunnille yhtäältä asukasmäärän ja toisaalta palvelutarvetta ja palvelujen kustannuksia
kuvaavien kertoimien perusteella.
Sote-palvelut rahoitettaisiin siis valtionosuuksin ja palvelumaksuin oman
verotuksen sijasta.
Tällä hetkellä Ahvenanmaan maakunta saa 0,45 prosentin tasausmaksun
valtion budjetin tuloista sekä verohyvityksiä.
- Totta kai meitä kiinnostaa, miten
maakunnan rahoituksen käy, kun verotusoikeus vähenee merkittävästi, kuntaliiton Magnus Sandberg pohtii.

Kasvavat tuloerot vaivaavat
myös Ahvenanmaata
Manner-Suomesta katsoen Ahvenan-
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Ahvenanmaalla käydään tietynlaista resurssikilpailua
maakuntahallinnon ja kuntien välillä.
maata on vain vähän karrikoiden pidetty pikkuruisena maanpäällisenä paratiisina vahvoine itsehallintoineen,
mataline työttömyyksineen ja toimivine
palveluineen. Onko kaikki niin hienosti,
kuin ulkopuolelta vaikuttaa?
- On täälläkin suuria haasteita, toppuuttelee Magnus Sandberg.
- Esimerkiksi tuloerot ovat varsin
suuria eri kuntien välillä. Maarianhaminassa on ihan eri tilanne kuin vaikkapa Getassa tai Kökarissa.
Sandbergin mukaan Ahvenanmaalla käydään myös tietynlaista resurssikilpailua maakuntahallinnon sekä kuntien välillä. Maakuntahallinnolla on
omaa palveluntuotantoa – siitä väännetään jatkuvasti, kuinka iso osa palveluista tuotetaan maakunnan kautta ja kuinka suuri osa kunnissa.

Kuntien väliset taloudelliset erot tulevat myös saltvikilaispoliitikko Jan Salménin mieleen, kun hän pohtii tulevan
kuntauudistuksen riskejä kotikunnalleen.
- Meillä on kuntaveroprosentti nyt
vähän yli 16; uudistuksessa yhdistyisimme mahdollisesti kuntiin, joissa veroprosentti on 19. Enpä usko, että se
johtaisi veroprosentin pienenemiseen
niissä muissa kunnissa, vaan pikemminkin nousuun täällä.
Salmén kuuluttaa paikallisdemokratian perään.
- Olemme osoittaneet monella tavalla, että pienet yhteisöt pärjäävät hyvin,
hakien yhteistyötä siellä, missä se on
järkevää. Pelkään, että lisääntyvä keskittyminen tekee asioista meille hurjan
vaikeita.∙
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Juha Metso

KOLUMNI

Mikko-Pekka Heikkinen
toimittaja-kirjailija

Kylien klaanit katsovat menneeseen
"MISTÄ SIE OLET POIS?" Olen kuullut kysymyksen Lapissa monesti. Taustalla lymyää
yksi Pohjois- ja Etelä-Suomen kulttuurieroista.
Syrjäseuduilla tavataan lokeroida ihminen syntypaikkansa perusteella. Niin pientä
kuntaa tai talorykelmää ei liene, etteikö siellä kasvaneeseen lyötäisi ylisukupolvista leimaa asuinlokaation ansiosta.
Voisin kuvitella, että entisaikojen yhteisöjä syntyperän pikaselvitys suojeli. Tiedonkulku oli surkeaa, joten vieraista kuultuihin huhuihin nojaten oli syytä nousta varpailleen, jos metsä rapisi viholliskylän suunnassa.
Nykyaikaan tällainen istuu huonosti. Syntyperällä leimaaminen on karkeaa yleistämistä ja sivuuttaa sen tosiseikan, että olemme kaikki yksilöitä.
Mahtaisiko kuntauudistus tai ylipäätään yhteistyö sujua sukkelammin, jos mietittäisiin millaista ammattitaitoa kylärajojen tuolta puolen löytyy, eikä sitä, että ne tyypit eivät
ole kotoisin täältä. Kumpi on tärkeämpi seudun säilyvyyden kannalta: oman kylän typerys vai naapuritaajaman tohtori?
Luin hiljattain tietokirjan Suomen somalit (Into, 2015). Kävi ilmi, että somaleiden
muinainen klaanijako on yhteisössä raskas taakka. Varsinkin vanhemman sukupolven
eli 1990-luvulla Suomeen saapuneiden somalien joukossa monet kannattavat järjestelmää, jossa ihmisen laadun määrittää hänen sukulinjansa. Jos yksi kuuluu toisen mielestä
heikkoon tai huonomaineiseen sukuun, hänen kanssaan ei tehdä yhteistyötä. Viis persoonasta ja saavutuksista.
Mieleeni palautui Kittilän kunta ja Anna Mäkelä. Kuinka ilahtunut olin, kun kuulin
vihreän etelän naisen pääsystä pohjoisen kepulaisen kunnan johtajaksi. Ja kuinka tyrmistyneenä jouduin seuraamaan hänen savustamistaan ulos. Maaseutumentaliteetti
näytti rumimmat kasvonsa. Keinolla millä hyvänsä Kittilän klaaneihin kuulumaton muukalainen häädettiin takaisin kaukaisille syntysijoilleen.
Minä olen pois Kajaanista ja Suomussalmelta. Toivon hartaasti, etten koskaan saa
työpaikkaa, -tarjousta, luottamustoimea tai mitään muutakaan siksi, että olen kainuulainen. Viimeiset 22 vuotta olen asunut Helsingissä, ja täällä kysytään: "Mitä sinä teet
työksesi?"
Kysymyksen esittäjä katsoo tulevaan, ei menneeseen. Järkevää, eikös?
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KUNTAKUVA

28

teksti | Eeva-Liisa Hynynen kuva | Tuula Roos / Vastavalo
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Näkymättömät

T

aas käydään kohti kylmää ja pimeää.
Joka vuosi yhtä suuri ihme on, että
jossakin ovat nämä näkymättömät naiset
ja miehet, joiden ansiosta sisällä on lämmintä
ja valoisaa -ja valot palavat ulkonakin.
Aamuisin kadut ovat auratut. Silloin kun
kaikki toimii vain harva muistaa kiittää.

polemiikki 4/2016 										

29

TÄTÄ TUTKIN
teksti | Marjatta Pöllänen kuva | Merja Ojala

TUTKIJA OSUI
SOTE-SUONEEN

väitöksellään kuntamuutoksesta

K
Alkaessaan tutkia
kuntaa ja muutosta
tamperelainen hallintotieteilijä Anni Jäntti
ei arvannut, kuinka
ajankohtaiseksi hänen
väitöksensä osoittautui.
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unta- ja aluejohtamisen
opettaja Anni Jäntti
väitteli hallintotieteiden
tohtoriksi Tampereen yliopistossa marraskuun alussa. Kunnallispolitiikan alaan kuuluvan väitöskirjan nimi on Kunta, muutos ja kuntamuutos.
Kun kunnissa tähän asti on hoidettu valtion osin tiukastikin antamia määräyksiä,
uudessa kunnassa voimavaroja voi keskittää muun muassa
elinkeinopolitiikkaan, kaupunkisuunnitteluun sekä sivistysja vapaa-aikapalveluihin.
Muutoksella on kaksi
puolta, nyt eniten näkyvä uhka ja toisaalta myös mahdollisuus. Rakenteisiin ja hallintoon liittyvät muutokset ovat
vasta alkusoittoa, Jäntti povaa. Hän ennakoi myös kuntien keskinäisen erilaistumisen
kiihtymistä.
Muutoksen suuruutta kuvaa se, että kuntien perustaminen puolitoista vuosisataa
sitten liittyi juuri sote-palveluihin. Jänttiä ei kuitenkaan
sureta alkuperäisen painotuksen muuttuminen, sillä yhteisöjen asioiden hoito paikallisen itsehallinnon avulla ei

katoa mihinkään, ei myöskään
paikallisuus ja vapaus toimia.
Kunnan asema palveluntuottajana - ikään kuin yhtenä yrittäjien keskellä - on iso
muutos ja se, ettei kunta saisi lainkaan osallistua tuottajana vain yrityksille varattavaan kilpailuun, on tutkijasta
jo kummalliselta vaikuttavaa.
Keskusteluissa on vilahtanut jopa käsite pilipalikunta, kun puolet budjettirahoista katoaa.
Anni Jäntti ei tätä sanaa
käyttäisi:
- Tehtävien väheneminen
sinänsä ei tee pilipalikuntia.
Kuntien olemassaolo ei rakennu vain tehtäväkentän
laajuuteen.
Muutos ohjaa kuntia ottamaan huomioon paikalliset erityispiirteet ja itsehallinnon. Jäntin tutkimuksen
mukaan kuntien tulevaisuudelle on ratkaisevaa paikallisolojen ja valtion kuntapolitiikan lisäksi se, miten kunnassa
suhtaudutaan uudistukseen
ja uuteen rooliin ja millainen
kyky kunnalla on uudistua.
- Valtakunnallisen kuntapolitiikan tempoilevuus on

vaikuttanut
negatiivisesti.
Kunnissa ei kaikilta osin ole
suhtauduttu erityisen proaktiivisesti kehittämistyöhön,
kun suunnitelmat ovat muuttuneet joka hallituksella.
Demokratiakaan ei ole
häviäjä, vaan voi jopa vahvistua, jos Jäntiltä kysytään.
– Kuntapalvelut säilyvät
demokraattisen ohjauksen piirissä, ja myös esimerkiksi erikoissairaanhoito tulee vaaleilla
valittavan valtuuston päätettäväksi. Valtion ohjaus on toinen kysymys. Lisäksi on syytä
muistaa, että juuri sote on ollut niin tarkasti säädeltyä, ettei kunnissa ole juurikaan ollut
siinä todellista päätösvaltaa,
kun esimerkiksi yksikköjen koko ja hoitajamitoitukset tulevat
valtakunnallisina.
Suurimmat kysymykset
maakuntauudistuksessa liittyvät Jäntin mukaan rahoitukseen ja ohjaukseen sekä paikallishallinnon vapauteen. ∙

➨ KAKS tuki
väitöskirjan tekoa.
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NUMEROT AUKI

AATE KANTAA - myös gallupin valossa

koonnut | Eeva-Liisa Hynynen

PALVELUJEN KARSIMISTA
vastustaa

83%

kannattaa

61%

PALVELUJEN ULKOISTAMISEEN
SUHTAUTUU
kielteisesti

88%

myönteisesti

58%

LÄHDE: KAKSIN KANSALAISTUTKIMUS MARRASKUU 2016.

Yhteen ääneen
lasten asialla!

Seminaari
Finlandia-talossa
7.–8.2.2017
www.emmaelias.fi/yhteenääneen
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Investoidaan lapsiin

”

Leikkaaminen lasten palveluista on
lopetettava, koska se tuottaa kalliita
korjaavia kustannuksia myöhemmin.
Jo nyt viidesosa ikäluokasta on ilman
riittävää lukutaitoa ja uhkaa jäädä peruskoulun jälkeen ilman jatko-opiskelupaikkaa.
Se on inhimillisesti ja taloudellisesti
kestämätöntä. Jollei tämä suunta muutu,
Suomi takkuaa edelleen. Investoiminen
lapsiin on välttämätöntä.”
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Merja Ojala

Milla Kalliomaa
pääsihteeri
Mannerheimin Lastensuojeluliitto

