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Tohtori töissä

Miten käy pelastuspalveluiden
sote- ja maakuntauudistuksessa?

Kouluverkkosuunnitteluun
kaivataan uusia tuulia

K
evään kuntavaaleissa valittiin 
8 999 valtuutettua toteutta-
maan alue- ja kunnallishallin-
non suurinta uudistusta kun-
tatasolla. Luvassa on työtä, 

josta vain harva kiittää vastuunkantajia.
Näiden vastuunkantajien joukos-

sa ovat ulkomaankauppa- ja kehitysmi-
nisteri Kai Mykkänen (kok.) Espoosta, 
kansanedustaja Elsi Katainen (kesk.) 
Pielavedeltä ja Tampereen kaupungin 
tuleva pormestari Lauri Lyly (sd.).

Elsi Kataiselle alkava neljän vuo-
den mittainen valtuustokausi on jo vii-
des. Kai Mykkänen on ehtinyt istua Es-
poon kaupunginvaltuustossa aiemmin 
vuosina 2001 – 2008. Lauri Lylylle pes-
ti on uusi.

Tämä vaikuttajakolmikko edustaa 
kolmea keskenään erilaista kuntaa. 

Kai Mykkäsen Espoo on Suomen 
suurin kehyskunta asukasluvulla ja eu-
roilla mitattuna, toiseksi suurin kau-
punki ja samalla olennainen osa pää-
kaupunkiseutua ja metropolialuetta. 

Elsi Kataisen pohjoissavolainen 
Pielavesi on kohdannut monta kertaa 
maaseutukuntien ”tappajaiset”, mut-
ta kunta elää vahvasti maakuntauudis-
tuksen odotuksessa – ja asuintontteja 
kaavoitetaan. 

Lauri Lylyn Tampere painii suurten 
keskuskaupunkien haasteiden parissa. 
Pirkanmaan veturi haluaa kiskoa maa-

kunnan yhä vahvemmille kasvu-urille.
Polemiikki pyysi kolmikkoa kerto-

maan mietteistään uuden valtuusto-
kauden aattona. Mitä edessä Espoossa, 
Pielavedellä ja Tampereella?

Espoon kuntavaalien ääniharava Kai 
Mykkänen suhtautuu sote- ja maa-

kuntauudistukseen pääosin myöntei-
sin odotuksin. 

- Ennen kaikkea näen kunnilla 
mahdollisuuden keskittyä koulutuk-
seen, joka lopulta luo pohjan kunkin 
kunnan kilpailukyvylle elinkeinoissa-
kin. Kaavoitukseen löytyy toivottavasti 
entistä strategisempaa silmää. Yritys-
neuvonta- ja elinkeinokehitystoimin-
ta toteutetaan jatkossa suurimmassa 
osassa Suomea maakuntien vetämänä, 
Mykkänen pohtii.

Sote-palvelujen irtoaminen kun-
nista ei kauhistuta Mykkästä. Hän ker-
too Elinkeinoelämän keskusliitossa ve-
täneensä ”harjoitusta”, jossa arvioitiin 
sote-menojen kasvua eräissä Suomen 
verrokkimaissa. 

- Koitimme löytää niistä toimivia 
lääkkeitä sote-menojen BKT-osuuden 
jäädyttämiseen. Opin sen, että nykyisel-
lä tuottavuuskehityksellä ja nykypeli-
säännöillä sote-menojen kasvu muo-
dostuu 15 vuoden sisällä tuhoisaksi hy-
vinvoinnille, ja samalla opin sen, että 

teksti |  Eeva-Liisa Hynynen  kuvat | Merja Ojala

Uuden edessä
ÄLÄ JÄÄ HARMITTELEMAAN MENNEITÄ

Alkavalla valtuustokaudella 
kuntien päättäjien on keksittävä 
kotikuntansa olemus uudelleen. 

Se on mahdollisuus, sanovat 
valtakunnan vaikuttajat 

Kai Mykkänen, Elsi Katainen 
ja Lauri Lyly.

Uskaltakaa 
katsoa pitkälle 
tulevaisuuteen!

Toivomus uuden � ltuu� okauden � o  a� � e pää� ä� � e:

Uusi sarja!

iS
to

ck
ph

ot
o



4 polemiikki 2/2017

Kuntien itsehallinnon 
rajat ja muodot
muutoksen myllerryksessä

2/
20

17

Tohtori töissä

Miten käy pelastuspalveluiden
sote- ja maakuntauudistuksessa?

Kouluverkkosuunnitteluun
kaivataan uusia tuulia

K
evään kuntavaaleissa valittiin 
8 999 valtuutettua toteutta-
maan alue- ja kunnallishallin-
non suurinta uudistusta kun-
tatasolla. Luvassa on työtä, 

josta vain harva kiittää vastuunkantajia.
Näiden vastuunkantajien joukos-

sa ovat ulkomaankauppa- ja kehitysmi-
nisteri Kai Mykkänen (kok.) Espoosta, 
kansanedustaja Elsi Katainen (kesk.) 
Pielavedeltä ja Tampereen kaupungin 
tuleva pormestari Lauri Lyly (sd.).

Elsi Kataiselle alkava neljän vuo-
den mittainen valtuustokausi on jo vii-
des. Kai Mykkänen on ehtinyt istua Es-
poon kaupunginvaltuustossa aiemmin 
vuosina 2001 – 2008. Lauri Lylylle pes-
ti on uusi.

Tämä vaikuttajakolmikko edustaa 
kolmea keskenään erilaista kuntaa. 

Kai Mykkäsen Espoo on Suomen 
suurin kehyskunta asukasluvulla ja eu-
roilla mitattuna, toiseksi suurin kau-
punki ja samalla olennainen osa pää-
kaupunkiseutua ja metropolialuetta. 

Elsi Kataisen pohjoissavolainen 
Pielavesi on kohdannut monta kertaa 
maaseutukuntien ”tappajaiset”, mut-
ta kunta elää vahvasti maakuntauudis-
tuksen odotuksessa – ja asuintontteja 
kaavoitetaan. 

Lauri Lylyn Tampere painii suurten 
keskuskaupunkien haasteiden parissa. 
Pirkanmaan veturi haluaa kiskoa maa-

kunnan yhä vahvemmille kasvu-urille.
Polemiikki pyysi kolmikkoa kerto-

maan mietteistään uuden valtuusto-
kauden aattona. Mitä edessä Espoossa, 
Pielavedellä ja Tampereella?

Espoon kuntavaalien ääniharava Kai 
Mykkänen suhtautuu sote- ja maa-

kuntauudistukseen pääosin myöntei-
sin odotuksin. 

- Ennen kaikkea näen kunnilla 
mahdollisuuden keskittyä koulutuk-
seen, joka lopulta luo pohjan kunkin 
kunnan kilpailukyvylle elinkeinoissa-
kin. Kaavoitukseen löytyy toivottavasti 
entistä strategisempaa silmää. Yritys-
neuvonta- ja elinkeinokehitystoimin-
ta toteutetaan jatkossa suurimmassa 
osassa Suomea maakuntien vetämänä, 
Mykkänen pohtii.

Sote-palvelujen irtoaminen kun-
nista ei kauhistuta Mykkästä. Hän ker-
too Elinkeinoelämän keskusliitossa ve-
täneensä ”harjoitusta”, jossa arvioitiin 
sote-menojen kasvua eräissä Suomen 
verrokkimaissa. 

- Koitimme löytää niistä toimivia 
lääkkeitä sote-menojen BKT-osuuden 
jäädyttämiseen. Opin sen, että nykyisel-
lä tuottavuuskehityksellä ja nykypeli-
säännöillä sote-menojen kasvu muo-
dostuu 15 vuoden sisällä tuhoisaksi hy-
vinvoinnille, ja samalla opin sen, että 

teksti |  Eeva-Liisa Hynynen  kuvat | Merja Ojala

Uuden edessä
ÄLÄ JÄÄ HARMITTELEMAAN MENNEITÄ

Alkavalla valtuustokaudella 
kuntien päättäjien on keksittävä 
kotikuntansa olemus uudelleen. 

Se on mahdollisuus, sanovat 
valtakunnan vaikuttajat 

Kai Mykkänen, Elsi Katainen 
ja Lauri Lyly.

Uskaltakaa 
katsoa pitkälle 
tulevaisuuteen!

Toivomus uuden � ltuu� okauden � o  a� � e pää� ä� � e:

Uusi sarja!

iS
to

ck
ph

ot
o



polemiikki 2/2017           5

Kuntien itsehallinnon 
rajat ja muodot
muutoksen myllerryksessä

2/
20

17

Tohtori töissä

Miten käy pelastuspalveluiden
sote- ja maakuntauudistuksessa?

Kouluverkkosuunnitteluun
kaivataan uusia tuulia

K
evään kuntavaaleissa valittiin 
8 999 valtuutettua toteutta-
maan alue- ja kunnallishallin-
non suurinta uudistusta kun-
tatasolla. Luvassa on työtä, 

josta vain harva kiittää vastuunkantajia.
Näiden vastuunkantajien joukos-

sa ovat ulkomaankauppa- ja kehitysmi-
nisteri Kai Mykkänen (kok.) Espoosta, 
kansanedustaja Elsi Katainen (kesk.) 
Pielavedeltä ja Tampereen kaupungin 
tuleva pormestari Lauri Lyly (sd.).

Elsi Kataiselle alkava neljän vuo-
den mittainen valtuustokausi on jo vii-
des. Kai Mykkänen on ehtinyt istua Es-
poon kaupunginvaltuustossa aiemmin 
vuosina 2001 – 2008. Lauri Lylylle pes-
ti on uusi.

Tämä vaikuttajakolmikko edustaa 
kolmea keskenään erilaista kuntaa. 

Kai Mykkäsen Espoo on Suomen 
suurin kehyskunta asukasluvulla ja eu-
roilla mitattuna, toiseksi suurin kau-
punki ja samalla olennainen osa pää-
kaupunkiseutua ja metropolialuetta. 

Elsi Kataisen pohjoissavolainen 
Pielavesi on kohdannut monta kertaa 
maaseutukuntien ”tappajaiset”, mut-
ta kunta elää vahvasti maakuntauudis-
tuksen odotuksessa – ja asuintontteja 
kaavoitetaan. 

Lauri Lylyn Tampere painii suurten 
keskuskaupunkien haasteiden parissa. 
Pirkanmaan veturi haluaa kiskoa maa-

kunnan yhä vahvemmille kasvu-urille.
Polemiikki pyysi kolmikkoa kerto-

maan mietteistään uuden valtuusto-
kauden aattona. Mitä edessä Espoossa, 
Pielavedellä ja Tampereella?

Espoon kuntavaalien ääniharava Kai 
Mykkänen suhtautuu sote- ja maa-

kuntauudistukseen pääosin myöntei-
sin odotuksin. 

- Ennen kaikkea näen kunnilla 
mahdollisuuden keskittyä koulutuk-
seen, joka lopulta luo pohjan kunkin 
kunnan kilpailukyvylle elinkeinoissa-
kin. Kaavoitukseen löytyy toivottavasti 
entistä strategisempaa silmää. Yritys-
neuvonta- ja elinkeinokehitystoimin-
ta toteutetaan jatkossa suurimmassa 
osassa Suomea maakuntien vetämänä, 
Mykkänen pohtii.

Sote-palvelujen irtoaminen kun-
nista ei kauhistuta Mykkästä. Hän ker-
too Elinkeinoelämän keskusliitossa ve-
täneensä ”harjoitusta”, jossa arvioitiin 
sote-menojen kasvua eräissä Suomen 
verrokkimaissa. 

- Koitimme löytää niistä toimivia 
lääkkeitä sote-menojen BKT-osuuden 
jäädyttämiseen. Opin sen, että nykyisel-
lä tuottavuuskehityksellä ja nykypeli-
säännöillä sote-menojen kasvu muo-
dostuu 15 vuoden sisällä tuhoisaksi hy-
vinvoinnille, ja samalla opin sen, että 

teksti |  Eeva-Liisa Hynynen  kuvat | Merja Ojala

Uuden edessä
ÄLÄ JÄÄ HARMITTELEMAAN MENNEITÄ

Alkavalla valtuustokaudella 
kuntien päättäjien on keksittävä 
kotikuntansa olemus uudelleen. 

Se on mahdollisuus, sanovat 
valtakunnan vaikuttajat 

Kai Mykkänen, Elsi Katainen 
ja Lauri Lyly.

Uskaltakaa 
katsoa pitkälle 
tulevaisuuteen!

Toivomus uuden � ltuu� okauden � o  a� � e pää� ä� � e:

Uusi sarja!

iS
to

ck
ph

ot
o



6 polemiikki 2/2017

SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN TOIMIJAT:

295 kuntaa   •   18 maakuntaa: sote ja alueelliset kehittämistehtävät   •   12 täyden varustuksen 24/7- sairaalaa   •   5 yliopistosairaala-aluetta

jos joku kertoo taittaneensa sote-menojen 
BKT-osuuden kasvun muulla kuin palve-
lulupausta supistamalla, se on todennäköi-
sesti palturia. Näistä lähtökohdista olen tä-
täkin yritystä seurannut.

  Kai Mykkäsen mukaan perinteisesti 
Espoossa tavataan ajatella, että ”osattaisiin 
itse tehdä enemmänkin”. 

- Eikä siinä ihan väärässä olla. Eihän 
sote-uudistusta numeroiden perusteella 
Espoon takia kannattaisi tehdäkään. Mut-
ta espoolaiset ovat fiksuja ja perimmältään 
ymmärtävät, että me uppoamme Suomen 
mukana, jos ei hoivamenoja saada hallin-
taan, ministeri jatkaa. 

Vaikka Espoo kenties pärjäisikin it-
senäisesti sote-palveluistaan, Mykkäsen 

mukaan suurtenkin kaupunkien yhteinen 
haaste on ollut sote-menojen heittelehtivä 
kasvu, joka on vienyt reagointikyvyn kau-
punkien budjeteista. 

- Siitä päästään eroon sote-uudistuk-
sella. 

Kai Mykkänen pitää maakuntauudis-
tusta järkevänä hankkeena, kunhan se yh-
distetään pääkaupunkiseudun erillisrat-
kaisuun, joka antaa isoille kaupungeille 
motivaation käyttää osaamistaan laajasti 
myös maankäytön, elinkeinopolitiikan ja 
työvoimapolitiikan haasteissa. 

- Se, että meitä tuupataan yhteisiin rat-
kaisuihin, on enimmälti hyvä asia. Kun Es-
poon valtuustossa ruvetaan kovin korosta-
maan itsenäisyyttä, niin minä enemmänkin 

muistutan siitä, että meillä on kuitenkin 
käytännössä ihan yhteinen arki pääkaupun-
kiseudulla, Mykkänen tähdentää. 

Entä mistä kuntapäättäjille motivaatio 
“vallaltaan puolitettujen” kuntien kehittä-
miseen? 

- Tärkeä kysymys. Samoin toisinpäin 
maakuntauudistuksen onnistuminen riip-
puu paljon siitä, minkälaisia ammattijoh-
tajia sinne saadaan ja minkälaiset tyypit 
lähtevät ykkösketjun luottamushenkilöik-
si. Löytyykö joka maakunnassa päteviä ja 
pelottomia päättäjiä molempiin? Epäon-
nistuuko vastuiden eriyttäminen, jos sama 
henkilö on maakuntavaltuuston ja ykkös-
kaupungin hallituksen puheenjohtajana, 
Mykkänen miettii.

Kotikaupunkinsa päättäjien motivaati-
oon Mykkänen uskoo. Hänellä on vahva nä-
ky 2020-luvun Espoosta kaupunkina, joka 
on ottanut laajamittaisilla kokeiluilla käyt-
töön uusia liiketoimintamalleja, jotka pal-
velevat kaupunkilaisia tavallisessa arjessa 
esimerkiksi erilaisina  mobiilisovelluksina.

Mykkänen arvelee, että maakuntahal-
linto haastaa – ja kenties selkeyttääkin -  
Uudenmaan kuntien nykyisiä moninaisia 
yhteistyökuvioita. 

- Pääsääntöisesti minusta selkeimmät 
yhteistyöakselit ovat koko Uudenmaan yh-
teinen päätöksenteko ja toisaalta pääkau-
punkiseudun oma yhteispeli, joka on kui-
tenkin ihan eri mittaluokan toimintaa kuin 
muualla maassa.

Kai Mykkänen uskoo, että maakunta- 
ja sote-uudistus vahvistaa tätä akselia en-
tisestään. 

- Maakunnalle tulee demokraattisen le-
gitimiteetin, rahan ja toimivallan näkökul-
masta erittäin vahva rooli alueella. Toisaalta 
pääkaupunkiseudun kaupungit yksin ja yh-
dessä ovat jatkossakin mahteja koko maas-
sa. Sen sijaan 14 kunnan metropolialueelle 
on tässä puristuksessa vaikea nähdä mer-
kittävää pitkäaikaista roolia, hän kiteyttää. 

 

Pohjois-Savossa sote- ja maakuntauu-
distusta tehdään toisenlaisessa toimin-

taympäristössä kuin Uudellamaalla. Maa-
kunnalla ja maakuntaidentiteetillä on 

vahvempi merkitys.
Kansanedustaja Elsi 

Katainen sanoo olevansa 
innostunut uudistuksesta. 
Hän on paitsi pitäaikai- 
nen kunnanvaltuutettu 
myös Pohjois-Savon maa-
kuntahallituksen jäsen.

- Puhe siitä, että kun-
nilta viedään kaikki val-
ta, on onneksi jo laantu-
massa. Tämä on kunnille 
mahdollisuus. Se, että 
kunnan rooli muuttuu, 
on ”taivahan tosiasia”, 
mutta kunnan merkitys 
ei vähene.

Kataisen mukaan nyt 
on aika katsoa kuntaa ni-
menomaan kuntalaisen 
näkökulmasta. 

- Kunta ei ole palve-
luautomaatti, jonka ai-
noa tehtävä olisi tuottaa 
lakisääteisiä palveluja. Kunta on asukkai-
densa yhteisö, joka voi jatkossa nykyistä 
paremmin keskittyä sivistykseen, elinkei-
nopolitiikkaan, kaavoitukseen, asuinym-
päristön viihtyvyyteen ja hyviin vapaa-ai-
kapalveluihin, Katainen luettelee. 

Aivan erikseen hän nostaa agendalle 
koulutuksen.

- Se on niin painava tehtävä, ettei ole yh-
tään syytä väheksyä kuntien tulevaisuutta.

Päähallituspuolueen eduskuntaryhmän 
varapuheenjohtajana sekä hallintovalio-
kunnan jäsenenä Elsi Katainen on seuran-
nut sote- ja maakuntauudistusta käytän-
nössä lähes ytimestä käsin. Hän muistuttaa, 
että suuri uudistus on tehty myös kuntata-
loutta silmällä pitäen pieteetillä.

- Sote- ja maakuntauudistuksen vuoksi 
yksikään kunta ei ajaudu taloudellisiin vai-
keuksiin. Päinvastoin tämän pitäisi helpot-
taa kuntien tilannetta ja vapauttaa energia 
kehittämiseen. 

Moni asia kaipaa silti vielä säätöä.
- Pielaveden kaltaisessa kunnassa, jos-

sa on tehty paljon sote-investointeja, meitä 
huolestuttaa tässä uudistuksessa kiinteis-
töjen omaisuusmassaan liittyvät järjeste-

lyt ja vuokratasot, mutta uskon, että nämä 
ovat kysymyksiä, jotka järjestyvät, Katai-
nen sanoo.  

  Elsi Kataiselle uudistuksen keskei-
nen kysymys on se, että maakunnan kaik-
ki asukkaat pidetään yhteisessä kyydissä 
mukana. Uudistus ei saa tarkoittaa pit-
kien etäisyyksien kunnissa palveluiden 
siirtymistä entistä kauemmas. Kunnat 
ja maakunnat eivät ole kilpailijoita vaan 
kumppaneita.

- Maakuntauudistusta on perusteltu 
palveluiden saatavuuden näkökulmasta ja 
tästä lupauksesta on pidettävä kiinni. 

Katainen korostaa suuren uudistuk-
sen paikallisen valmistelun merkitystä ja 
muistuttaa, että uudistuksessa on kyse pal-
josta muustakin kuin sote-palveluista.

- Ministeriöistä luovutetaan paljon val-
taa maakunnille kehittämistehtävien siir-
ron myötä. Kyse ei ole siitä, että Pohjois-Sa-
von muista kunnista keskitettäisiin palvelut 
Kuopioon, vaan valtionhallinto luovuttaa 
monia toimintoja maakunnille, mikä on ai-
van erinomainen asia – ja väitän, että aivan 
liian vähälle huomiolle jäänyt asia.

Entä Pielaveden kunnanvaltuuston 

suurimmat haasteet nelivuotiskaudella?
- Ne liittyvät elinvoimaan – sivistyk-

seen, kaavoitukseen, asumiseen, työpaik-
kakehitykseen, mutta myös siihen, että 
olemme aktiivisia tämän uudistuksen val-
mistelussa. Valtuustossa meillä on ollut eri 
ryhmien kesken hyvä yhteistyö. Uskon, et-
tä näin on alkavallakin kaudella ja sitä tar-
vitaan, että Pielaveden ääni kuuluu yhte-
näisenä valmisteluryhmissä. 

Elsi Katainen haluaa rohkaista kuntia 
erilaistumaan tilanteessa, jossa raskaaksi 
käynyt sote-taakka otetaan isompiin käsiin.

- Nyt voisi olla aika hakea omaa profii-
lia ja antaa tilaa luovuudelle. Tässä pienet 
kunnat voisivat olla jopa edelläkävijöitä, 
Katainen muistuttaa pienten kuntien ket-
teryyden eduista.

Vaikuttavan uran ammattiyhdistysliik-
keen johtotehtävissä tehnyt Lauri Lyly 

ryhtyy kesäkuussa Tampereen pormesta-
riksi. Monelle tamperelaiselle on ollut yl-
lätys, että Lauri Lyly on asunut Tampereel-
la lähes kolmenkymmenen vuoden ajan. 

- Viime syksystä alkaen minua pyydet-

tiin ehdolle kuntavaaleihin useaan ker-
taan. Lopulta suostuin, Lyly kertoo.

Vaalituloksen ratkettua Lylylle tarjot-
tiin pormestarin pesti neljäksi vuodeksi.

Lylyllä ei ole kotikaupungin kuntapo-
litiikasta aiempaa kokemusta, ei siis myös-
kään vanhaa painolastia, joka olisi este yh-
teistyölle johonkin suuntaan. Lyly tunnetaan 
rauhallisena ja asiallisena neuvottelijana. 

Ainakin vielä toukokuussa Polemiikin  
haastattelun ajankohtana Tampereen val-
tuustoryhmien välisissä neuvotteluissa 
pormestariohjelmaa työstettiin kaikkien 
ryhmien yhteistyöllä – ei jakautuneena koa-
litioihin. Tämä ei ole tavallista Tampereen 
päätöksenteon lähihistoriassa. Lyly kuvailee 
neuvotteluja innostaviksi ja hyvähenkisiksi.

- Työllisyys on ykkösasia pormestarioh-
jelmassamme, ja siinä erityisesti vipuvaiku-
tuksen aikaansaaminen, jotta yrityspuolel-
le syntyisi uutta työtä. Iso kysymys on myös 
se, miten saataisiin jokaiselle nuorelle se en-
simmäinen työpaikka, Lyly pohtii.

Lauri Lyly muistuttaa, että 
jos tuhat työtöntä siirtyy työlli-
siksi, tarkoittaa  se 3 – 5 miljoo- 
nan euron lisäystä kaupungin 
verotuloissa. Tampereella työt-
tömyys on 15 prosentin luokkaa. 

Lyly näkee sote- ja maa-
kuntauudistuksen jälkeisen 
uuden kunnan mahdollisuute-
na, vaikka arvioikin, että sote-
uudistus ei mene ”kerralla put-
keen”. Edessä on korjaavia 
toimenpiteitä – ja mitä ilmei-
simmin korjaavat toimet kos-
kevat maakuntien ja kuntien 
rajapinnan palveluja. 

Lyly muistuttaa, että kun-
nille jää ennalta ehkäisevä toi-
minta, siis kansalaisten terveyt- 
tä ylläpitäviä palveluja.

Kyse on Lylyn mukaan niis-
tä palveluista, jotka vaikuttavat 
kuntalaisten jokapäiväiseen ar-
kielämään kuten koulutus, päi-
vähoito, asuminen, liikkumi-
nen ja vapaa-ajan palvelut - ja 
kaupunkiympäristö laajem-
min. 

– Oikeastaan kyse on koko kaupunki-
rakenteen kehittämisestä. Parasta ennalta 
ehkäisyä on se, että estetään segregaatio, 
asuinalueiden keskinäinen eriytyminen. 

Lyly haluaa kehittää Tamperetta ih-
miskasvoisena kaupunkina. Siinä avain-
asemassa on palvelulupaus. 

- Poliitikot linjaavat ja päättävät, mil-
laisia palveluja kaupungin asukkaille jär-
jestetään - ja kaupunginhallinnon viran-
haltijat vastaavat toteutuksesta parhaalla 
mahdollisella tavalla.  

Tuleva pormestari ei pelkää maakunta-
uudistuksen aiheuttavan jännitteitä maa-
kunnan ja keskuskaupungin välillä, ei liioin  
Tampereen ja naapurien välillä. Asiat ovat 
neuvoteltavissa.

- Tampere tarvitsee Pirkanmaata ja 
Pirkanmaa Tamperetta. Työllisyys on saa-
tava nousuun, sovituista investoinneista 
on pidettävä kiinni ja on otettava aktiivi-
nen ote siihen, että Tampereen ja maakun-
nan yhteydet pääkaupunkiseudulle ja 

maailmalle nopeutuvat, Lyly viittaa esille 
nostamaansa tunnin raideyhteyteen Tam-
pereelta Helsinkiin.

Tulevan pormestarin puheesta kuuluu 
luja kiintymys kotikaupunkiinsa.

- On hieno asia saada olla kehittämäs-
sä Suomen vetovoimaisinta kaupunkia yhä 
vetovoimaisemmaksi, Lyly naurahtaa.

Kai Mykkäsellä, Elsi Kataisella ja Lau-
ri Lylyllä on yhdensuuntaiset terveiset 
uuden valtuustokauden aloittaville päät-
täjille. Kolmikko toivoo uudistustahtoa, 
positiivista ajattelua ja uskallusta arvioi-
da kotikunnan ja maakunnan tulevaisuut-
ta riittävän pitkälle.

- Älä juutu harmittelemaan vääjää-
mättömiä tai menneitä. Mieti silmät kiin-
ni, miltä uskot ja haluat seutusi näyttävän  
10 – 20 vuoden kuluttua. Mihin siinä tu-
levaisuudessa pitää erityisesti kiinnittää 
huomio? Mihin panostaa? Juokse sitä maa-
lia kohti, Kai Mykkänen summaa kolmikon 
terveiset kuntien valtuustosaleihin.∙

”Kun Espoon valtuustossa ruvetaan kovin  
korostamaan itsenäisyyttä, niin minä enemmänkin 
muistutan siitä, että meillä on kuitenkin käytännössä 
ihan yhteinen arki pääkaupunkiseudulla.”

”Se, että kunnan rooli muuttuu,  
on ”taivahan tosiasia”, mutta  
kunnan merkitys ei vähene.”

”Iso kysymys on myös se, miten  
saataisiin jokaiselle nuorelle se  
ensimmäinen työpaikka.”

Kai Mykkänen

Elsi Katainen

Lauri Lyly
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jos joku kertoo taittaneensa sote-menojen 
BKT-osuuden kasvun muulla kuin palve-
lulupausta supistamalla, se on todennäköi-
sesti palturia. Näistä lähtökohdista olen tä-
täkin yritystä seurannut.

  Kai Mykkäsen mukaan perinteisesti 
Espoossa tavataan ajatella, että ”osattaisiin 
itse tehdä enemmänkin”. 

- Eikä siinä ihan väärässä olla. Eihän 
sote-uudistusta numeroiden perusteella 
Espoon takia kannattaisi tehdäkään. Mut-
ta espoolaiset ovat fiksuja ja perimmältään 
ymmärtävät, että me uppoamme Suomen 
mukana, jos ei hoivamenoja saada hallin-
taan, ministeri jatkaa. 

Vaikka Espoo kenties pärjäisikin it-
senäisesti sote-palveluistaan, Mykkäsen 

mukaan suurtenkin kaupunkien yhteinen 
haaste on ollut sote-menojen heittelehtivä 
kasvu, joka on vienyt reagointikyvyn kau-
punkien budjeteista. 

- Siitä päästään eroon sote-uudistuk-
sella. 

Kai Mykkänen pitää maakuntauudis-
tusta järkevänä hankkeena, kunhan se yh-
distetään pääkaupunkiseudun erillisrat-
kaisuun, joka antaa isoille kaupungeille 
motivaation käyttää osaamistaan laajasti 
myös maankäytön, elinkeinopolitiikan ja 
työvoimapolitiikan haasteissa. 

- Se, että meitä tuupataan yhteisiin rat-
kaisuihin, on enimmälti hyvä asia. Kun Es-
poon valtuustossa ruvetaan kovin korosta-
maan itsenäisyyttä, niin minä enemmänkin 

muistutan siitä, että meillä on kuitenkin 
käytännössä ihan yhteinen arki pääkaupun-
kiseudulla, Mykkänen tähdentää. 

Entä mistä kuntapäättäjille motivaatio 
“vallaltaan puolitettujen” kuntien kehittä-
miseen? 

- Tärkeä kysymys. Samoin toisinpäin 
maakuntauudistuksen onnistuminen riip-
puu paljon siitä, minkälaisia ammattijoh-
tajia sinne saadaan ja minkälaiset tyypit 
lähtevät ykkösketjun luottamushenkilöik-
si. Löytyykö joka maakunnassa päteviä ja 
pelottomia päättäjiä molempiin? Epäon-
nistuuko vastuiden eriyttäminen, jos sama 
henkilö on maakuntavaltuuston ja ykkös-
kaupungin hallituksen puheenjohtajana, 
Mykkänen miettii.

Kotikaupunkinsa päättäjien motivaati-
oon Mykkänen uskoo. Hänellä on vahva nä-
ky 2020-luvun Espoosta kaupunkina, joka 
on ottanut laajamittaisilla kokeiluilla käyt-
töön uusia liiketoimintamalleja, jotka pal-
velevat kaupunkilaisia tavallisessa arjessa 
esimerkiksi erilaisina  mobiilisovelluksina.

Mykkänen arvelee, että maakuntahal-
linto haastaa – ja kenties selkeyttääkin -  
Uudenmaan kuntien nykyisiä moninaisia 
yhteistyökuvioita. 

- Pääsääntöisesti minusta selkeimmät 
yhteistyöakselit ovat koko Uudenmaan yh-
teinen päätöksenteko ja toisaalta pääkau-
punkiseudun oma yhteispeli, joka on kui-
tenkin ihan eri mittaluokan toimintaa kuin 
muualla maassa.

Kai Mykkänen uskoo, että maakunta- 
ja sote-uudistus vahvistaa tätä akselia en-
tisestään. 

- Maakunnalle tulee demokraattisen le-
gitimiteetin, rahan ja toimivallan näkökul-
masta erittäin vahva rooli alueella. Toisaalta 
pääkaupunkiseudun kaupungit yksin ja yh-
dessä ovat jatkossakin mahteja koko maas-
sa. Sen sijaan 14 kunnan metropolialueelle 
on tässä puristuksessa vaikea nähdä mer-
kittävää pitkäaikaista roolia, hän kiteyttää. 

 

Pohjois-Savossa sote- ja maakuntauu-
distusta tehdään toisenlaisessa toimin-

taympäristössä kuin Uudellamaalla. Maa-
kunnalla ja maakuntaidentiteetillä on 

vahvempi merkitys.
Kansanedustaja Elsi 

Katainen sanoo olevansa 
innostunut uudistuksesta. 
Hän on paitsi pitäaikai- 
nen kunnanvaltuutettu 
myös Pohjois-Savon maa-
kuntahallituksen jäsen.

- Puhe siitä, että kun-
nilta viedään kaikki val-
ta, on onneksi jo laantu-
massa. Tämä on kunnille 
mahdollisuus. Se, että 
kunnan rooli muuttuu, 
on ”taivahan tosiasia”, 
mutta kunnan merkitys 
ei vähene.

Kataisen mukaan nyt 
on aika katsoa kuntaa ni-
menomaan kuntalaisen 
näkökulmasta. 

- Kunta ei ole palve-
luautomaatti, jonka ai-
noa tehtävä olisi tuottaa 
lakisääteisiä palveluja. Kunta on asukkai-
densa yhteisö, joka voi jatkossa nykyistä 
paremmin keskittyä sivistykseen, elinkei-
nopolitiikkaan, kaavoitukseen, asuinym-
päristön viihtyvyyteen ja hyviin vapaa-ai-
kapalveluihin, Katainen luettelee. 

Aivan erikseen hän nostaa agendalle 
koulutuksen.

- Se on niin painava tehtävä, ettei ole yh-
tään syytä väheksyä kuntien tulevaisuutta.

Päähallituspuolueen eduskuntaryhmän 
varapuheenjohtajana sekä hallintovalio-
kunnan jäsenenä Elsi Katainen on seuran-
nut sote- ja maakuntauudistusta käytän-
nössä lähes ytimestä käsin. Hän muistuttaa, 
että suuri uudistus on tehty myös kuntata-
loutta silmällä pitäen pieteetillä.

- Sote- ja maakuntauudistuksen vuoksi 
yksikään kunta ei ajaudu taloudellisiin vai-
keuksiin. Päinvastoin tämän pitäisi helpot-
taa kuntien tilannetta ja vapauttaa energia 
kehittämiseen. 

Moni asia kaipaa silti vielä säätöä.
- Pielaveden kaltaisessa kunnassa, jos-

sa on tehty paljon sote-investointeja, meitä 
huolestuttaa tässä uudistuksessa kiinteis-
töjen omaisuusmassaan liittyvät järjeste-

lyt ja vuokratasot, mutta uskon, että nämä 
ovat kysymyksiä, jotka järjestyvät, Katai-
nen sanoo.  

  Elsi Kataiselle uudistuksen keskei-
nen kysymys on se, että maakunnan kaik-
ki asukkaat pidetään yhteisessä kyydissä 
mukana. Uudistus ei saa tarkoittaa pit-
kien etäisyyksien kunnissa palveluiden 
siirtymistä entistä kauemmas. Kunnat 
ja maakunnat eivät ole kilpailijoita vaan 
kumppaneita.

- Maakuntauudistusta on perusteltu 
palveluiden saatavuuden näkökulmasta ja 
tästä lupauksesta on pidettävä kiinni. 

Katainen korostaa suuren uudistuk-
sen paikallisen valmistelun merkitystä ja 
muistuttaa, että uudistuksessa on kyse pal-
josta muustakin kuin sote-palveluista.

- Ministeriöistä luovutetaan paljon val-
taa maakunnille kehittämistehtävien siir-
ron myötä. Kyse ei ole siitä, että Pohjois-Sa-
von muista kunnista keskitettäisiin palvelut 
Kuopioon, vaan valtionhallinto luovuttaa 
monia toimintoja maakunnille, mikä on ai-
van erinomainen asia – ja väitän, että aivan 
liian vähälle huomiolle jäänyt asia.

Entä Pielaveden kunnanvaltuuston 

suurimmat haasteet nelivuotiskaudella?
- Ne liittyvät elinvoimaan – sivistyk-

seen, kaavoitukseen, asumiseen, työpaik-
kakehitykseen, mutta myös siihen, että 
olemme aktiivisia tämän uudistuksen val-
mistelussa. Valtuustossa meillä on ollut eri 
ryhmien kesken hyvä yhteistyö. Uskon, et-
tä näin on alkavallakin kaudella ja sitä tar-
vitaan, että Pielaveden ääni kuuluu yhte-
näisenä valmisteluryhmissä. 

Elsi Katainen haluaa rohkaista kuntia 
erilaistumaan tilanteessa, jossa raskaaksi 
käynyt sote-taakka otetaan isompiin käsiin.

- Nyt voisi olla aika hakea omaa profii-
lia ja antaa tilaa luovuudelle. Tässä pienet 
kunnat voisivat olla jopa edelläkävijöitä, 
Katainen muistuttaa pienten kuntien ket-
teryyden eduista.

Vaikuttavan uran ammattiyhdistysliik-
keen johtotehtävissä tehnyt Lauri Lyly 

ryhtyy kesäkuussa Tampereen pormesta-
riksi. Monelle tamperelaiselle on ollut yl-
lätys, että Lauri Lyly on asunut Tampereel-
la lähes kolmenkymmenen vuoden ajan. 

- Viime syksystä alkaen minua pyydet-

tiin ehdolle kuntavaaleihin useaan ker-
taan. Lopulta suostuin, Lyly kertoo.

Vaalituloksen ratkettua Lylylle tarjot-
tiin pormestarin pesti neljäksi vuodeksi.

Lylyllä ei ole kotikaupungin kuntapo-
litiikasta aiempaa kokemusta, ei siis myös-
kään vanhaa painolastia, joka olisi este yh-
teistyölle johonkin suuntaan. Lyly tunnetaan 
rauhallisena ja asiallisena neuvottelijana. 

Ainakin vielä toukokuussa Polemiikin  
haastattelun ajankohtana Tampereen val-
tuustoryhmien välisissä neuvotteluissa 
pormestariohjelmaa työstettiin kaikkien 
ryhmien yhteistyöllä – ei jakautuneena koa-
litioihin. Tämä ei ole tavallista Tampereen 
päätöksenteon lähihistoriassa. Lyly kuvailee 
neuvotteluja innostaviksi ja hyvähenkisiksi.

- Työllisyys on ykkösasia pormestarioh-
jelmassamme, ja siinä erityisesti vipuvaiku-
tuksen aikaansaaminen, jotta yrityspuolel-
le syntyisi uutta työtä. Iso kysymys on myös 
se, miten saataisiin jokaiselle nuorelle se en-
simmäinen työpaikka, Lyly pohtii.

Lauri Lyly muistuttaa, että 
jos tuhat työtöntä siirtyy työlli-
siksi, tarkoittaa  se 3 – 5 miljoo- 
nan euron lisäystä kaupungin 
verotuloissa. Tampereella työt-
tömyys on 15 prosentin luokkaa. 

Lyly näkee sote- ja maa-
kuntauudistuksen jälkeisen 
uuden kunnan mahdollisuute-
na, vaikka arvioikin, että sote-
uudistus ei mene ”kerralla put-
keen”. Edessä on korjaavia 
toimenpiteitä – ja mitä ilmei-
simmin korjaavat toimet kos-
kevat maakuntien ja kuntien 
rajapinnan palveluja. 

Lyly muistuttaa, että kun-
nille jää ennalta ehkäisevä toi-
minta, siis kansalaisten terveyt- 
tä ylläpitäviä palveluja.

Kyse on Lylyn mukaan niis-
tä palveluista, jotka vaikuttavat 
kuntalaisten jokapäiväiseen ar-
kielämään kuten koulutus, päi-
vähoito, asuminen, liikkumi-
nen ja vapaa-ajan palvelut - ja 
kaupunkiympäristö laajem-
min. 

– Oikeastaan kyse on koko kaupunki-
rakenteen kehittämisestä. Parasta ennalta 
ehkäisyä on se, että estetään segregaatio, 
asuinalueiden keskinäinen eriytyminen. 

Lyly haluaa kehittää Tamperetta ih-
miskasvoisena kaupunkina. Siinä avain-
asemassa on palvelulupaus. 

- Poliitikot linjaavat ja päättävät, mil-
laisia palveluja kaupungin asukkaille jär-
jestetään - ja kaupunginhallinnon viran-
haltijat vastaavat toteutuksesta parhaalla 
mahdollisella tavalla.  

Tuleva pormestari ei pelkää maakunta-
uudistuksen aiheuttavan jännitteitä maa-
kunnan ja keskuskaupungin välillä, ei liioin  
Tampereen ja naapurien välillä. Asiat ovat 
neuvoteltavissa.

- Tampere tarvitsee Pirkanmaata ja 
Pirkanmaa Tamperetta. Työllisyys on saa-
tava nousuun, sovituista investoinneista 
on pidettävä kiinni ja on otettava aktiivi-
nen ote siihen, että Tampereen ja maakun-
nan yhteydet pääkaupunkiseudulle ja 

maailmalle nopeutuvat, Lyly viittaa esille 
nostamaansa tunnin raideyhteyteen Tam-
pereelta Helsinkiin.

Tulevan pormestarin puheesta kuuluu 
luja kiintymys kotikaupunkiinsa.

- On hieno asia saada olla kehittämäs-
sä Suomen vetovoimaisinta kaupunkia yhä 
vetovoimaisemmaksi, Lyly naurahtaa.

Kai Mykkäsellä, Elsi Kataisella ja Lau-
ri Lylyllä on yhdensuuntaiset terveiset 
uuden valtuustokauden aloittaville päät-
täjille. Kolmikko toivoo uudistustahtoa, 
positiivista ajattelua ja uskallusta arvioi-
da kotikunnan ja maakunnan tulevaisuut-
ta riittävän pitkälle.

- Älä juutu harmittelemaan vääjää-
mättömiä tai menneitä. Mieti silmät kiin-
ni, miltä uskot ja haluat seutusi näyttävän  
10 – 20 vuoden kuluttua. Mihin siinä tu-
levaisuudessa pitää erityisesti kiinnittää 
huomio? Mihin panostaa? Juokse sitä maa-
lia kohti, Kai Mykkänen summaa kolmikon 
terveiset kuntien valtuustosaleihin.∙

”Kun Espoon valtuustossa ruvetaan kovin  
korostamaan itsenäisyyttä, niin minä enemmänkin 
muistutan siitä, että meillä on kuitenkin käytännössä 
ihan yhteinen arki pääkaupunkiseudulla.”

”Se, että kunnan rooli muuttuu,  
on ”taivahan tosiasia”, mutta  
kunnan merkitys ei vähene.”

”Iso kysymys on myös se, miten  
saataisiin jokaiselle nuorelle se  
ensimmäinen työpaikka.”

Kai Mykkänen

Elsi Katainen

Lauri Lyly
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jos joku kertoo taittaneensa sote-menojen 
BKT-osuuden kasvun muulla kuin palve-
lulupausta supistamalla, se on todennäköi-
sesti palturia. Näistä lähtökohdista olen tä-
täkin yritystä seurannut.

  Kai Mykkäsen mukaan perinteisesti 
Espoossa tavataan ajatella, että ”osattaisiin 
itse tehdä enemmänkin”. 

- Eikä siinä ihan väärässä olla. Eihän 
sote-uudistusta numeroiden perusteella 
Espoon takia kannattaisi tehdäkään. Mut-
ta espoolaiset ovat fiksuja ja perimmältään 
ymmärtävät, että me uppoamme Suomen 
mukana, jos ei hoivamenoja saada hallin-
taan, ministeri jatkaa. 

Vaikka Espoo kenties pärjäisikin it-
senäisesti sote-palveluistaan, Mykkäsen 

mukaan suurtenkin kaupunkien yhteinen 
haaste on ollut sote-menojen heittelehtivä 
kasvu, joka on vienyt reagointikyvyn kau-
punkien budjeteista. 

- Siitä päästään eroon sote-uudistuk-
sella. 

Kai Mykkänen pitää maakuntauudis-
tusta järkevänä hankkeena, kunhan se yh-
distetään pääkaupunkiseudun erillisrat-
kaisuun, joka antaa isoille kaupungeille 
motivaation käyttää osaamistaan laajasti 
myös maankäytön, elinkeinopolitiikan ja 
työvoimapolitiikan haasteissa. 

- Se, että meitä tuupataan yhteisiin rat-
kaisuihin, on enimmälti hyvä asia. Kun Es-
poon valtuustossa ruvetaan kovin korosta-
maan itsenäisyyttä, niin minä enemmänkin 

muistutan siitä, että meillä on kuitenkin 
käytännössä ihan yhteinen arki pääkaupun-
kiseudulla, Mykkänen tähdentää. 

Entä mistä kuntapäättäjille motivaatio 
“vallaltaan puolitettujen” kuntien kehittä-
miseen? 

- Tärkeä kysymys. Samoin toisinpäin 
maakuntauudistuksen onnistuminen riip-
puu paljon siitä, minkälaisia ammattijoh-
tajia sinne saadaan ja minkälaiset tyypit 
lähtevät ykkösketjun luottamushenkilöik-
si. Löytyykö joka maakunnassa päteviä ja 
pelottomia päättäjiä molempiin? Epäon-
nistuuko vastuiden eriyttäminen, jos sama 
henkilö on maakuntavaltuuston ja ykkös-
kaupungin hallituksen puheenjohtajana, 
Mykkänen miettii.

Kotikaupunkinsa päättäjien motivaati-
oon Mykkänen uskoo. Hänellä on vahva nä-
ky 2020-luvun Espoosta kaupunkina, joka 
on ottanut laajamittaisilla kokeiluilla käyt-
töön uusia liiketoimintamalleja, jotka pal-
velevat kaupunkilaisia tavallisessa arjessa 
esimerkiksi erilaisina  mobiilisovelluksina.

Mykkänen arvelee, että maakuntahal-
linto haastaa – ja kenties selkeyttääkin -  
Uudenmaan kuntien nykyisiä moninaisia 
yhteistyökuvioita. 

- Pääsääntöisesti minusta selkeimmät 
yhteistyöakselit ovat koko Uudenmaan yh-
teinen päätöksenteko ja toisaalta pääkau-
punkiseudun oma yhteispeli, joka on kui-
tenkin ihan eri mittaluokan toimintaa kuin 
muualla maassa.

Kai Mykkänen uskoo, että maakunta- 
ja sote-uudistus vahvistaa tätä akselia en-
tisestään. 

- Maakunnalle tulee demokraattisen le-
gitimiteetin, rahan ja toimivallan näkökul-
masta erittäin vahva rooli alueella. Toisaalta 
pääkaupunkiseudun kaupungit yksin ja yh-
dessä ovat jatkossakin mahteja koko maas-
sa. Sen sijaan 14 kunnan metropolialueelle 
on tässä puristuksessa vaikea nähdä mer-
kittävää pitkäaikaista roolia, hän kiteyttää. 

 

Pohjois-Savossa sote- ja maakuntauu-
distusta tehdään toisenlaisessa toimin-

taympäristössä kuin Uudellamaalla. Maa-
kunnalla ja maakuntaidentiteetillä on 

vahvempi merkitys.
Kansanedustaja Elsi 

Katainen sanoo olevansa 
innostunut uudistuksesta. 
Hän on paitsi pitäaikai- 
nen kunnanvaltuutettu 
myös Pohjois-Savon maa-
kuntahallituksen jäsen.

- Puhe siitä, että kun-
nilta viedään kaikki val-
ta, on onneksi jo laantu-
massa. Tämä on kunnille 
mahdollisuus. Se, että 
kunnan rooli muuttuu, 
on ”taivahan tosiasia”, 
mutta kunnan merkitys 
ei vähene.

Kataisen mukaan nyt 
on aika katsoa kuntaa ni-
menomaan kuntalaisen 
näkökulmasta. 

- Kunta ei ole palve-
luautomaatti, jonka ai-
noa tehtävä olisi tuottaa 
lakisääteisiä palveluja. Kunta on asukkai-
densa yhteisö, joka voi jatkossa nykyistä 
paremmin keskittyä sivistykseen, elinkei-
nopolitiikkaan, kaavoitukseen, asuinym-
päristön viihtyvyyteen ja hyviin vapaa-ai-
kapalveluihin, Katainen luettelee. 

Aivan erikseen hän nostaa agendalle 
koulutuksen.

- Se on niin painava tehtävä, ettei ole yh-
tään syytä väheksyä kuntien tulevaisuutta.

Päähallituspuolueen eduskuntaryhmän 
varapuheenjohtajana sekä hallintovalio-
kunnan jäsenenä Elsi Katainen on seuran-
nut sote- ja maakuntauudistusta käytän-
nössä lähes ytimestä käsin. Hän muistuttaa, 
että suuri uudistus on tehty myös kuntata-
loutta silmällä pitäen pieteetillä.

- Sote- ja maakuntauudistuksen vuoksi 
yksikään kunta ei ajaudu taloudellisiin vai-
keuksiin. Päinvastoin tämän pitäisi helpot-
taa kuntien tilannetta ja vapauttaa energia 
kehittämiseen. 

Moni asia kaipaa silti vielä säätöä.
- Pielaveden kaltaisessa kunnassa, jos-

sa on tehty paljon sote-investointeja, meitä 
huolestuttaa tässä uudistuksessa kiinteis-
töjen omaisuusmassaan liittyvät järjeste-

lyt ja vuokratasot, mutta uskon, että nämä 
ovat kysymyksiä, jotka järjestyvät, Katai-
nen sanoo.  

  Elsi Kataiselle uudistuksen keskei-
nen kysymys on se, että maakunnan kaik-
ki asukkaat pidetään yhteisessä kyydissä 
mukana. Uudistus ei saa tarkoittaa pit-
kien etäisyyksien kunnissa palveluiden 
siirtymistä entistä kauemmas. Kunnat 
ja maakunnat eivät ole kilpailijoita vaan 
kumppaneita.

- Maakuntauudistusta on perusteltu 
palveluiden saatavuuden näkökulmasta ja 
tästä lupauksesta on pidettävä kiinni. 

Katainen korostaa suuren uudistuk-
sen paikallisen valmistelun merkitystä ja 
muistuttaa, että uudistuksessa on kyse pal-
josta muustakin kuin sote-palveluista.

- Ministeriöistä luovutetaan paljon val-
taa maakunnille kehittämistehtävien siir-
ron myötä. Kyse ei ole siitä, että Pohjois-Sa-
von muista kunnista keskitettäisiin palvelut 
Kuopioon, vaan valtionhallinto luovuttaa 
monia toimintoja maakunnille, mikä on ai-
van erinomainen asia – ja väitän, että aivan 
liian vähälle huomiolle jäänyt asia.

Entä Pielaveden kunnanvaltuuston 

suurimmat haasteet nelivuotiskaudella?
- Ne liittyvät elinvoimaan – sivistyk-

seen, kaavoitukseen, asumiseen, työpaik-
kakehitykseen, mutta myös siihen, että 
olemme aktiivisia tämän uudistuksen val-
mistelussa. Valtuustossa meillä on ollut eri 
ryhmien kesken hyvä yhteistyö. Uskon, et-
tä näin on alkavallakin kaudella ja sitä tar-
vitaan, että Pielaveden ääni kuuluu yhte-
näisenä valmisteluryhmissä. 

Elsi Katainen haluaa rohkaista kuntia 
erilaistumaan tilanteessa, jossa raskaaksi 
käynyt sote-taakka otetaan isompiin käsiin.

- Nyt voisi olla aika hakea omaa profii-
lia ja antaa tilaa luovuudelle. Tässä pienet 
kunnat voisivat olla jopa edelläkävijöitä, 
Katainen muistuttaa pienten kuntien ket-
teryyden eduista.

Vaikuttavan uran ammattiyhdistysliik-
keen johtotehtävissä tehnyt Lauri Lyly 

ryhtyy kesäkuussa Tampereen pormesta-
riksi. Monelle tamperelaiselle on ollut yl-
lätys, että Lauri Lyly on asunut Tampereel-
la lähes kolmenkymmenen vuoden ajan. 

- Viime syksystä alkaen minua pyydet-

tiin ehdolle kuntavaaleihin useaan ker-
taan. Lopulta suostuin, Lyly kertoo.

Vaalituloksen ratkettua Lylylle tarjot-
tiin pormestarin pesti neljäksi vuodeksi.

Lylyllä ei ole kotikaupungin kuntapo-
litiikasta aiempaa kokemusta, ei siis myös-
kään vanhaa painolastia, joka olisi este yh-
teistyölle johonkin suuntaan. Lyly tunnetaan 
rauhallisena ja asiallisena neuvottelijana. 

Ainakin vielä toukokuussa Polemiikin  
haastattelun ajankohtana Tampereen val-
tuustoryhmien välisissä neuvotteluissa 
pormestariohjelmaa työstettiin kaikkien 
ryhmien yhteistyöllä – ei jakautuneena koa-
litioihin. Tämä ei ole tavallista Tampereen 
päätöksenteon lähihistoriassa. Lyly kuvailee 
neuvotteluja innostaviksi ja hyvähenkisiksi.

- Työllisyys on ykkösasia pormestarioh-
jelmassamme, ja siinä erityisesti vipuvaiku-
tuksen aikaansaaminen, jotta yrityspuolel-
le syntyisi uutta työtä. Iso kysymys on myös 
se, miten saataisiin jokaiselle nuorelle se en-
simmäinen työpaikka, Lyly pohtii.

Lauri Lyly muistuttaa, että 
jos tuhat työtöntä siirtyy työlli-
siksi, tarkoittaa  se 3 – 5 miljoo- 
nan euron lisäystä kaupungin 
verotuloissa. Tampereella työt-
tömyys on 15 prosentin luokkaa. 

Lyly näkee sote- ja maa-
kuntauudistuksen jälkeisen 
uuden kunnan mahdollisuute-
na, vaikka arvioikin, että sote-
uudistus ei mene ”kerralla put-
keen”. Edessä on korjaavia 
toimenpiteitä – ja mitä ilmei-
simmin korjaavat toimet kos-
kevat maakuntien ja kuntien 
rajapinnan palveluja. 

Lyly muistuttaa, että kun-
nille jää ennalta ehkäisevä toi-
minta, siis kansalaisten terveyt- 
tä ylläpitäviä palveluja.

Kyse on Lylyn mukaan niis-
tä palveluista, jotka vaikuttavat 
kuntalaisten jokapäiväiseen ar-
kielämään kuten koulutus, päi-
vähoito, asuminen, liikkumi-
nen ja vapaa-ajan palvelut - ja 
kaupunkiympäristö laajem-
min. 

– Oikeastaan kyse on koko kaupunki-
rakenteen kehittämisestä. Parasta ennalta 
ehkäisyä on se, että estetään segregaatio, 
asuinalueiden keskinäinen eriytyminen. 

Lyly haluaa kehittää Tamperetta ih-
miskasvoisena kaupunkina. Siinä avain-
asemassa on palvelulupaus. 

- Poliitikot linjaavat ja päättävät, mil-
laisia palveluja kaupungin asukkaille jär-
jestetään - ja kaupunginhallinnon viran-
haltijat vastaavat toteutuksesta parhaalla 
mahdollisella tavalla.  

Tuleva pormestari ei pelkää maakunta-
uudistuksen aiheuttavan jännitteitä maa-
kunnan ja keskuskaupungin välillä, ei liioin  
Tampereen ja naapurien välillä. Asiat ovat 
neuvoteltavissa.

- Tampere tarvitsee Pirkanmaata ja 
Pirkanmaa Tamperetta. Työllisyys on saa-
tava nousuun, sovituista investoinneista 
on pidettävä kiinni ja on otettava aktiivi-
nen ote siihen, että Tampereen ja maakun-
nan yhteydet pääkaupunkiseudulle ja 

maailmalle nopeutuvat, Lyly viittaa esille 
nostamaansa tunnin raideyhteyteen Tam-
pereelta Helsinkiin.

Tulevan pormestarin puheesta kuuluu 
luja kiintymys kotikaupunkiinsa.

- On hieno asia saada olla kehittämäs-
sä Suomen vetovoimaisinta kaupunkia yhä 
vetovoimaisemmaksi, Lyly naurahtaa.

Kai Mykkäsellä, Elsi Kataisella ja Lau-
ri Lylyllä on yhdensuuntaiset terveiset 
uuden valtuustokauden aloittaville päät-
täjille. Kolmikko toivoo uudistustahtoa, 
positiivista ajattelua ja uskallusta arvioi-
da kotikunnan ja maakunnan tulevaisuut-
ta riittävän pitkälle.

- Älä juutu harmittelemaan vääjää-
mättömiä tai menneitä. Mieti silmät kiin-
ni, miltä uskot ja haluat seutusi näyttävän  
10 – 20 vuoden kuluttua. Mihin siinä tu-
levaisuudessa pitää erityisesti kiinnittää 
huomio? Mihin panostaa? Juokse sitä maa-
lia kohti, Kai Mykkänen summaa kolmikon 
terveiset kuntien valtuustosaleihin.∙

”Kun Espoon valtuustossa ruvetaan kovin  
korostamaan itsenäisyyttä, niin minä enemmänkin 
muistutan siitä, että meillä on kuitenkin käytännössä 
ihan yhteinen arki pääkaupunkiseudulla.”

”Se, että kunnan rooli muuttuu,  
on ”taivahan tosiasia”, mutta  
kunnan merkitys ei vähene.”

”Iso kysymys on myös se, miten  
saataisiin jokaiselle nuorelle se  
ensimmäinen työpaikka.”

Kai Mykkänen

Elsi Katainen

Lauri Lyly
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Kuntaväki kärkipaikalla

Kaks on  
myös  

facebookissa.

Kuntaväki on kärkipaikalla ammattien arvostuksessa. Toukokuus-
sa Ilta-Sanomat laittoi 457 ammattia arvostusjärjestykseen. Kahdenkym-
menen suosituimman joukossa oli 18 kunta-alan ammattia. Näistä neljä oli 
opetuksessa ja loput sosiaali- ja terveydenhuollossa. 

Suomessa arvostetaan hoitoa, huolenpitoa ja sivistämistä. Työntekijät 
ovat kärjessä ja pomot perässä. Toimitusjohtajat ja pääjohtajat ovat 

arvostuksessa vasta sijaluvulla 299. Käytännössä kaikki kunta- ja 
tulevat maakunta-ammatit ovat tätä korkeammalla.

Ammattien arvostuksella on merkitystä. Ne vaikuttavat nuorten 
mietteisiin tulevaisuudesta ja heidän uravalintaansa. Näin ne 
ohjaavat myös kansantalouttamme. Tekijöitä tarvitaan myös 

tulevaisuudessa. Myös työhyvinvoinnilla on tähän merkitystä.
Viime vuonna tehdyn Kunta10-tutkimuksen mukaan sosiaali-, 

terveys- ja opetusalalla peräti puolet vastaajista koki työmäärän 
lisääntyneen yli sietokyvyn. Työntekijöiden kokemaa, valtaosin 

kollegoiden ja asiakkaiden henkistä väkivaltaa ja kiusaamista, on 
ollut kunta-alalla muita aloja enemmän. 

Kuntien ja maakuntien alkavan valtuustokauden suurin haaste 
on toteuttaa onnistuneesti maakunta-sote-uudistus. Samalla 

pitäisi parantaa tuottavuutta ja työhyvinvointia. Tehtävä ei 
ole helppo.

Tässä uudet valtuustot niin kunnissa kuin vuoden 
vaihteen jälkeen maakunnissa ovat avainasemassa. 
Valtuutettujen on hallittava kokonaisuus. Se puolestaan 
edellyttää näkemyksellisyyttä.

Vilkkain keskustelu on käyty ja käydään palvelujen 
tuottamisen tavoista. Luottamushenkilöiden tärkein 

tehtävä on kuitenkin palvelujen järjestäminen. Tämä 
pätee niin kuntiin, kuin tuleviin maakuntiin. 

Monituottajamallissa valtuustojen on asetettava 
selvät pelisäännöt, puitteet, vaatimukset ja korvaukset. 

Tuotantotapoja ja tuottajia on vertailtava. Omaa ei saa 
suosia.

Samalla kuitenkin työhyvinvoinnista on pidettävä huolta 
kaikilla työpaikoilla, niin julkisilla kuin yksityisillä. Sillä saadaan 

säästöjä, mutta ennen kaikkea hyvää oloa ja mieltä. Näin 
edistetään terveyttä ja luovuutta.

Ei ole haitaksi, jos sekä luottamus- kuin palkkatyöhön on 
mukava tulla.

Antti Mykkänen
päätoimittaja

SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN TOIMIJAT:

295 kuntaa   •   18 maakuntaa: sote ja alueelliset kehittämistehtävät   •   12 täyden varustuksen 24/7- sairaalaa   •   5 yliopistosairaala-aluetta

jos joku kertoo taittaneensa sote-menojen 
BKT-osuuden kasvun muulla kuin palve-
lulupausta supistamalla, se on todennäköi-
sesti palturia. Näistä lähtökohdista olen tä-
täkin yritystä seurannut.

  Kai Mykkäsen mukaan perinteisesti 
Espoossa tavataan ajatella, että ”osattaisiin 
itse tehdä enemmänkin”. 

- Eikä siinä ihan väärässä olla. Eihän 
sote-uudistusta numeroiden perusteella 
Espoon takia kannattaisi tehdäkään. Mut-
ta espoolaiset ovat fiksuja ja perimmältään 
ymmärtävät, että me uppoamme Suomen 
mukana, jos ei hoivamenoja saada hallin-
taan, ministeri jatkaa. 

Vaikka Espoo kenties pärjäisikin it-
senäisesti sote-palveluistaan, Mykkäsen 

mukaan suurtenkin kaupunkien yhteinen 
haaste on ollut sote-menojen heittelehtivä 
kasvu, joka on vienyt reagointikyvyn kau-
punkien budjeteista. 

- Siitä päästään eroon sote-uudistuk-
sella. 

Kai Mykkänen pitää maakuntauudis-
tusta järkevänä hankkeena, kunhan se yh-
distetään pääkaupunkiseudun erillisrat-
kaisuun, joka antaa isoille kaupungeille 
motivaation käyttää osaamistaan laajasti 
myös maankäytön, elinkeinopolitiikan ja 
työvoimapolitiikan haasteissa. 

- Se, että meitä tuupataan yhteisiin rat-
kaisuihin, on enimmälti hyvä asia. Kun Es-
poon valtuustossa ruvetaan kovin korosta-
maan itsenäisyyttä, niin minä enemmänkin 

muistutan siitä, että meillä on kuitenkin 
käytännössä ihan yhteinen arki pääkaupun-
kiseudulla, Mykkänen tähdentää. 

Entä mistä kuntapäättäjille motivaatio 
“vallaltaan puolitettujen” kuntien kehittä-
miseen? 

- Tärkeä kysymys. Samoin toisinpäin 
maakuntauudistuksen onnistuminen riip-
puu paljon siitä, minkälaisia ammattijoh-
tajia sinne saadaan ja minkälaiset tyypit 
lähtevät ykkösketjun luottamushenkilöik-
si. Löytyykö joka maakunnassa päteviä ja 
pelottomia päättäjiä molempiin? Epäon-
nistuuko vastuiden eriyttäminen, jos sama 
henkilö on maakuntavaltuuston ja ykkös-
kaupungin hallituksen puheenjohtajana, 
Mykkänen miettii.

Kotikaupunkinsa päättäjien motivaati-
oon Mykkänen uskoo. Hänellä on vahva nä-
ky 2020-luvun Espoosta kaupunkina, joka 
on ottanut laajamittaisilla kokeiluilla käyt-
töön uusia liiketoimintamalleja, jotka pal-
velevat kaupunkilaisia tavallisessa arjessa 
esimerkiksi erilaisina  mobiilisovelluksina.

Mykkänen arvelee, että maakuntahal-
linto haastaa – ja kenties selkeyttääkin -  
Uudenmaan kuntien nykyisiä moninaisia 
yhteistyökuvioita. 

- Pääsääntöisesti minusta selkeimmät 
yhteistyöakselit ovat koko Uudenmaan yh-
teinen päätöksenteko ja toisaalta pääkau-
punkiseudun oma yhteispeli, joka on kui-
tenkin ihan eri mittaluokan toimintaa kuin 
muualla maassa.

Kai Mykkänen uskoo, että maakunta- 
ja sote-uudistus vahvistaa tätä akselia en-
tisestään. 

- Maakunnalle tulee demokraattisen le-
gitimiteetin, rahan ja toimivallan näkökul-
masta erittäin vahva rooli alueella. Toisaalta 
pääkaupunkiseudun kaupungit yksin ja yh-
dessä ovat jatkossakin mahteja koko maas-
sa. Sen sijaan 14 kunnan metropolialueelle 
on tässä puristuksessa vaikea nähdä mer-
kittävää pitkäaikaista roolia, hän kiteyttää. 

 

Pohjois-Savossa sote- ja maakuntauu-
distusta tehdään toisenlaisessa toimin-

taympäristössä kuin Uudellamaalla. Maa-
kunnalla ja maakuntaidentiteetillä on 

vahvempi merkitys.
Kansanedustaja Elsi 

Katainen sanoo olevansa 
innostunut uudistuksesta. 
Hän on paitsi pitäaikai- 
nen kunnanvaltuutettu 
myös Pohjois-Savon maa-
kuntahallituksen jäsen.

- Puhe siitä, että kun-
nilta viedään kaikki val-
ta, on onneksi jo laantu-
massa. Tämä on kunnille 
mahdollisuus. Se, että 
kunnan rooli muuttuu, 
on ”taivahan tosiasia”, 
mutta kunnan merkitys 
ei vähene.

Kataisen mukaan nyt 
on aika katsoa kuntaa ni-
menomaan kuntalaisen 
näkökulmasta. 

- Kunta ei ole palve-
luautomaatti, jonka ai-
noa tehtävä olisi tuottaa 
lakisääteisiä palveluja. Kunta on asukkai-
densa yhteisö, joka voi jatkossa nykyistä 
paremmin keskittyä sivistykseen, elinkei-
nopolitiikkaan, kaavoitukseen, asuinym-
päristön viihtyvyyteen ja hyviin vapaa-ai-
kapalveluihin, Katainen luettelee. 

Aivan erikseen hän nostaa agendalle 
koulutuksen.

- Se on niin painava tehtävä, ettei ole yh-
tään syytä väheksyä kuntien tulevaisuutta.

Päähallituspuolueen eduskuntaryhmän 
varapuheenjohtajana sekä hallintovalio-
kunnan jäsenenä Elsi Katainen on seuran-
nut sote- ja maakuntauudistusta käytän-
nössä lähes ytimestä käsin. Hän muistuttaa, 
että suuri uudistus on tehty myös kuntata-
loutta silmällä pitäen pieteetillä.

- Sote- ja maakuntauudistuksen vuoksi 
yksikään kunta ei ajaudu taloudellisiin vai-
keuksiin. Päinvastoin tämän pitäisi helpot-
taa kuntien tilannetta ja vapauttaa energia 
kehittämiseen. 

Moni asia kaipaa silti vielä säätöä.
- Pielaveden kaltaisessa kunnassa, jos-

sa on tehty paljon sote-investointeja, meitä 
huolestuttaa tässä uudistuksessa kiinteis-
töjen omaisuusmassaan liittyvät järjeste-

lyt ja vuokratasot, mutta uskon, että nämä 
ovat kysymyksiä, jotka järjestyvät, Katai-
nen sanoo.  

  Elsi Kataiselle uudistuksen keskei-
nen kysymys on se, että maakunnan kaik-
ki asukkaat pidetään yhteisessä kyydissä 
mukana. Uudistus ei saa tarkoittaa pit-
kien etäisyyksien kunnissa palveluiden 
siirtymistä entistä kauemmas. Kunnat 
ja maakunnat eivät ole kilpailijoita vaan 
kumppaneita.

- Maakuntauudistusta on perusteltu 
palveluiden saatavuuden näkökulmasta ja 
tästä lupauksesta on pidettävä kiinni. 

Katainen korostaa suuren uudistuk-
sen paikallisen valmistelun merkitystä ja 
muistuttaa, että uudistuksessa on kyse pal-
josta muustakin kuin sote-palveluista.

- Ministeriöistä luovutetaan paljon val-
taa maakunnille kehittämistehtävien siir-
ron myötä. Kyse ei ole siitä, että Pohjois-Sa-
von muista kunnista keskitettäisiin palvelut 
Kuopioon, vaan valtionhallinto luovuttaa 
monia toimintoja maakunnille, mikä on ai-
van erinomainen asia – ja väitän, että aivan 
liian vähälle huomiolle jäänyt asia.

Entä Pielaveden kunnanvaltuuston 

suurimmat haasteet nelivuotiskaudella?
- Ne liittyvät elinvoimaan – sivistyk-

seen, kaavoitukseen, asumiseen, työpaik-
kakehitykseen, mutta myös siihen, että 
olemme aktiivisia tämän uudistuksen val-
mistelussa. Valtuustossa meillä on ollut eri 
ryhmien kesken hyvä yhteistyö. Uskon, et-
tä näin on alkavallakin kaudella ja sitä tar-
vitaan, että Pielaveden ääni kuuluu yhte-
näisenä valmisteluryhmissä. 

Elsi Katainen haluaa rohkaista kuntia 
erilaistumaan tilanteessa, jossa raskaaksi 
käynyt sote-taakka otetaan isompiin käsiin.

- Nyt voisi olla aika hakea omaa profii-
lia ja antaa tilaa luovuudelle. Tässä pienet 
kunnat voisivat olla jopa edelläkävijöitä, 
Katainen muistuttaa pienten kuntien ket-
teryyden eduista.

Vaikuttavan uran ammattiyhdistysliik-
keen johtotehtävissä tehnyt Lauri Lyly 

ryhtyy kesäkuussa Tampereen pormesta-
riksi. Monelle tamperelaiselle on ollut yl-
lätys, että Lauri Lyly on asunut Tampereel-
la lähes kolmenkymmenen vuoden ajan. 

- Viime syksystä alkaen minua pyydet-

tiin ehdolle kuntavaaleihin useaan ker-
taan. Lopulta suostuin, Lyly kertoo.

Vaalituloksen ratkettua Lylylle tarjot-
tiin pormestarin pesti neljäksi vuodeksi.

Lylyllä ei ole kotikaupungin kuntapo-
litiikasta aiempaa kokemusta, ei siis myös-
kään vanhaa painolastia, joka olisi este yh-
teistyölle johonkin suuntaan. Lyly tunnetaan 
rauhallisena ja asiallisena neuvottelijana. 

Ainakin vielä toukokuussa Polemiikin  
haastattelun ajankohtana Tampereen val-
tuustoryhmien välisissä neuvotteluissa 
pormestariohjelmaa työstettiin kaikkien 
ryhmien yhteistyöllä – ei jakautuneena koa-
litioihin. Tämä ei ole tavallista Tampereen 
päätöksenteon lähihistoriassa. Lyly kuvailee 
neuvotteluja innostaviksi ja hyvähenkisiksi.

- Työllisyys on ykkösasia pormestarioh-
jelmassamme, ja siinä erityisesti vipuvaiku-
tuksen aikaansaaminen, jotta yrityspuolel-
le syntyisi uutta työtä. Iso kysymys on myös 
se, miten saataisiin jokaiselle nuorelle se en-
simmäinen työpaikka, Lyly pohtii.

Lauri Lyly muistuttaa, että 
jos tuhat työtöntä siirtyy työlli-
siksi, tarkoittaa  se 3 – 5 miljoo- 
nan euron lisäystä kaupungin 
verotuloissa. Tampereella työt-
tömyys on 15 prosentin luokkaa. 

Lyly näkee sote- ja maa-
kuntauudistuksen jälkeisen 
uuden kunnan mahdollisuute-
na, vaikka arvioikin, että sote-
uudistus ei mene ”kerralla put-
keen”. Edessä on korjaavia 
toimenpiteitä – ja mitä ilmei-
simmin korjaavat toimet kos-
kevat maakuntien ja kuntien 
rajapinnan palveluja. 

Lyly muistuttaa, että kun-
nille jää ennalta ehkäisevä toi-
minta, siis kansalaisten terveyt- 
tä ylläpitäviä palveluja.

Kyse on Lylyn mukaan niis-
tä palveluista, jotka vaikuttavat 
kuntalaisten jokapäiväiseen ar-
kielämään kuten koulutus, päi-
vähoito, asuminen, liikkumi-
nen ja vapaa-ajan palvelut - ja 
kaupunkiympäristö laajem-
min. 

– Oikeastaan kyse on koko kaupunki-
rakenteen kehittämisestä. Parasta ennalta 
ehkäisyä on se, että estetään segregaatio, 
asuinalueiden keskinäinen eriytyminen. 

Lyly haluaa kehittää Tamperetta ih-
miskasvoisena kaupunkina. Siinä avain-
asemassa on palvelulupaus. 

- Poliitikot linjaavat ja päättävät, mil-
laisia palveluja kaupungin asukkaille jär-
jestetään - ja kaupunginhallinnon viran-
haltijat vastaavat toteutuksesta parhaalla 
mahdollisella tavalla.  

Tuleva pormestari ei pelkää maakunta-
uudistuksen aiheuttavan jännitteitä maa-
kunnan ja keskuskaupungin välillä, ei liioin  
Tampereen ja naapurien välillä. Asiat ovat 
neuvoteltavissa.

- Tampere tarvitsee Pirkanmaata ja 
Pirkanmaa Tamperetta. Työllisyys on saa-
tava nousuun, sovituista investoinneista 
on pidettävä kiinni ja on otettava aktiivi-
nen ote siihen, että Tampereen ja maakun-
nan yhteydet pääkaupunkiseudulle ja 

maailmalle nopeutuvat, Lyly viittaa esille 
nostamaansa tunnin raideyhteyteen Tam-
pereelta Helsinkiin.

Tulevan pormestarin puheesta kuuluu 
luja kiintymys kotikaupunkiinsa.

- On hieno asia saada olla kehittämäs-
sä Suomen vetovoimaisinta kaupunkia yhä 
vetovoimaisemmaksi, Lyly naurahtaa.

Kai Mykkäsellä, Elsi Kataisella ja Lau-
ri Lylyllä on yhdensuuntaiset terveiset 
uuden valtuustokauden aloittaville päät-
täjille. Kolmikko toivoo uudistustahtoa, 
positiivista ajattelua ja uskallusta arvioi-
da kotikunnan ja maakunnan tulevaisuut-
ta riittävän pitkälle.

- Älä juutu harmittelemaan vääjää-
mättömiä tai menneitä. Mieti silmät kiin-
ni, miltä uskot ja haluat seutusi näyttävän  
10 – 20 vuoden kuluttua. Mihin siinä tu-
levaisuudessa pitää erityisesti kiinnittää 
huomio? Mihin panostaa? Juokse sitä maa-
lia kohti, Kai Mykkänen summaa kolmikon 
terveiset kuntien valtuustosaleihin.∙

”Kun Espoon valtuustossa ruvetaan kovin  
korostamaan itsenäisyyttä, niin minä enemmänkin 
muistutan siitä, että meillä on kuitenkin käytännössä 
ihan yhteinen arki pääkaupunkiseudulla.”

”Se, että kunnan rooli muuttuu,  
on ”taivahan tosiasia”, mutta  
kunnan merkitys ei vähene.”

”Iso kysymys on myös se, miten  
saataisiin jokaiselle nuorelle se  
ensimmäinen työpaikka.”

Kai Mykkänen

Elsi Katainen

Lauri Lyly
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AJASSA
toimitus | Polemiikki

Peräti kaksi kolmesta (68 %) katsoo, 
että pieniä asuntoja tulisi voida ra-
kentaa vapaasti kysynnän mukaan 

ilman rajoituksia. Erityisesti pääkau-
punkiseudulla asukkaat (77 %) haluai-
sivat purkaa tällaisia rajoitteita. Säänte-
lyn vähentämisen uskotaan olevan yksi 
vastaus pulaan kohtuuhintaisista asun-
noista.

 Asuntojen keskikokojen sääntelyn 
on arveltu johtavan siihen, että raken-
nusyhtiöt joutuvat rakentamaan isoja 
asuntoja, jotka käyvät  asuntomarkki-
noilla hitaasti kaupaksi.

 Keskikokojen sääntelyn keventämi-
sen arvioidaan lisäävän pienten ja edul-

listen opiskelija-asuntojen tarjontaa.
 Yli puolet vastanneista (54 %) kat-

soo, että asutuskeskuksissa toimisto- ja 
tuotantotilojakin tulisi muuttaa asun-
noiksi nykyistä enemmän. Erityisesti tä-
mä ratkaisumalli saa kannatusta pääkau-
punkiseudulla, jossa 70 % vastanneista 
on tätä mieltä. Vain viidesosa (20 %)  
vastustaa ehdotusta.

 KAKSin tutkimus kertoo, että noin 
puolet vastanneista (48 %) häätäisi ”hy-
vätuloiset” julkisesti tuetuista vuokra-
asunnoista.

 Vastanneista 44 % allekirjoittaa 
väittämän ”Suomessa rakentamista 
säännellään liiaksi”. Väittämän torjuu 

38 % vastanneista. Maaseutumaisessa 
ympäristössä asuvista enemmistö (53 %)  
arvioi rakentamisen sääntelyn maas-
samme liian tiukaksi.

KAKSille tutkimuksen toteutti Kan-
tar TNS Oy (TNS Gallup Oy). Tutki-
musaineisto on koottu Gallup Kanavalla  
14. – 18.4.2017 viikko kuntavaalien jälkeen. 
Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 036.

 

KAKS TUTKITUTTI KANSAN MIELIPITEEN:

PIENIÄ ASUNTOJA  
SAATAVA RAKENTAA VAPAASTI

Kansalaisten enemmistö kannattaa asuntojen kokoon liittyvän sääntelyn  purkamista.  
Tämä käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön KAKSin kansalaistutkimuksesta.

ja katso, miten oman asuin- 
alueen ja elinympäristön 
kehittämiseen halutaan  
osallistua.

A
ri

 H
yn

yn
en

Lataa tutkimustulokset täältä
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JULKAISU ON KAKSIN UUSIN JULKAISU
Kunnallisalan kehittämissäätiön 

KAKSin perustehtävä on  
tuottaa tutkittua tietoa kuntien 

avuksi. KAKSilla on tähän  
toimintaan vakiintuneet  

julkaisukanavansa. 

Printattuna julkaisuna sekä verkossa 
pdf-julkaisuna ilmestyy Polemia-sar-

ja, jossa käsitellään kunnille tärkeitä stra-
tegisia kysymyksiä ajattelua herättävällä 
tavalla. Yhteiskunnalliset vaikuttajat nos-
tavat Polemia-julkaisuissa ajankohtaisia 
kysymyksiä keskusteluun. Tähän mennes-
sä sarjassa on julkaistu 106 puheenvuoroa, 
joista tuorein on Karina Jutilan ”Pilaako 
eliitti Suomen?” joulukuulta 2016.

Tutkimusjulkaisut-sarjassaan KAKS 
julkaisee osan säätiön rahoittamista tut-
kimuksista. Huomattava osa säätiön ra-
hoittamista tutkimuksista julkaistaan te-
kijätahojen omissa julkaisusarjoissa.

Uusin julkaisusarja on verkossa jul-
kaistava Julkaisu. KAKSin asiamiehen 
Antti Mykkäsen mukaan säätiö halu-
aa tehdä julkaisutoiminnastaan mahdol-
lisimman helposti saavutettavaa kunta- 
väen, tutkijoiden, median ja kenen tahan-

sa aiheista kiinnostuneen lukijan kannal-
ta. Julkaisu-sarjan tutkimukset, raportit 
ja mahdollisesti vapaamuotoisemmatkin 
pohdinnat on ladattavissa KAKSin verk-
kosivuilta. 

Julkaisun ”korkkasivat” tutkijat Sa-
mi Borg ja Sari Pikkala tutkimuksellaan 
”Kuntavaalitrendit” (2017), joka ilmestyi 
maaliskuussa kuntavaalien alla. 

Lisäksi KAKS kertoo toiminnastaan 
ja tukemistaan tutkimuksista Polemiikki- 
lehdessään, joka on kunta-alan laaja-
levikkisin lehti ja ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa. 

Printtilehden painos on noin 23 000  
kappaletta. Polemiikki löytyy myös  
KAKSin verkkosivuilta osoitteesta Kaks.
fi, josta löytyy myös keskeisin tieto sääti-
östä, sen toiminnasta, tuetuista tutkimus- 
hankkeista ja tietoa apurahojen hakemi-
sesta. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sami Borg ja Sari Pikkala 

Kuntavaalitrendit 
 

Luottamus päättäjiin lisään-
tyi kuntavaalien seurauk-

sena. Enemmistö kansalaisista 
(52 %) luottaa erittäin tai mel-
ko paljon kotikunnan päättäjiin. 
Sen sijaan reilu kolmannes  
(36 %) ei luota kovinkaan  
paljon - tai ei lainkaan.

 Edellisen kerran luottamus-
ta päättäjiin selvitettiin viime 
vuoden joulukuussa. Aiempaa  
selvästi suurempi osa luottaa 
kotikunnan päättäjiin  
(33 % à 52 %).

Oman kotikunnan päättä-
jiä kohdellaan helläkätisemmin 
kuin maakunnan, valtakunnan 

tai Euroopan unionin päätök-
sentekijöitä.

Suomalaisista ainoastaan 
neljäsosa luottaa erittäin tai 
melko paljon Euroopan unionin 
päättäjiin (25 %). Valtakunnan 
ja oman maakunnan päättäjät 
pärjäävät jonkin verran parem-
min. Kolmasosa antaa vapaut-
tavan tuomion valtakunnan  
(33 %) ja oman maakunnan 
päättäjille (32 %).

Kuntavaalissa ääntä käyttä-
neet luottavat päättäjiin tuntu- 
vasti enemmän kuin vaaleissa 
nukkuneet. Kotikunnan päät-
täjiin luottaa äänestäneistä  

enemmistö (58 %), vaaleissa  
nukkuneista vain viidennes  
(21 %).

KAKSille tutkimuksen  
toteutti Kantar TNS Oy  
(TNS Gallup Oy). Tutkimus-
aineisto on koottu Gallup  
Kanavalla 14.-18.4 2017  
viikko  
kuntavaalien jälkeen.  
Haastatteluja tehtiin  
yhteensä 1 036.

KUNTAVAALIT LISÄSIVÄT  
LUOTTAMUSTA PÄÄTTÄJIIN

Lataa tutkimustulokset täältä
ja katso, miten eri  
puolueiden kannattajat  
luottavat päättäjiin.
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koonnut | Marjatta Pöllänen   piirrokset | Pekka Rahkonen

– ÄÄNTÄ JA ELÄVÄÄ  
KUVAA TÄÄLLÄ: 

Löydä KAKSTube  

Käsikirjan alkusivuilla uusia val-
tuutettuja tervehtivät ja onnitte-
levat tasavallan presidentti Sauli 

Niinistö ja pääministeri Juha Sipilä. 
Tuttu toteamus erittäin mielenkiintoi-
sista ja jännittävistä ajoista on nyt eri-
tyisen kattava.

- Sinä valtuutettuna vastaat jatkos-
sa kunnan päätösten syntymisestä, oi-
keellisuudesta ja oikeudenmukaisuu-
desta, presidentti Sauli Niinistö sanoo 
uudessa Valtuutetun käsikirjassa.  

Presidentti Niinistön mukaan vain 
oikeellisuuden ja oikeudentajun kaut-
ta pystytään rakentamaan kovasti 
tarvittavaa luottamusta niin päättä-
jien kuin kuntalaisten välille. 

Pääministeri Sipilän mukaan ta-
savertaisen laadun ja saatavuuden 
turvaaminen edellyttää meillä yhtä 
kuntaa tai kuntien yhteistyötäkin le-
veämpiä hartioita ja paksumpaa lom-
pakkoa. Siksi sote- ja maakuntauudis-
tukset ovat välttämättömiä. 

Uusien kuntien tehtäväkenttää 
Sipilä kuvaa kolmella kovalla Koolla: 
koulutus, kaavoitus ja kehittäminen.

Valtuutetun käsikirjan kirjoittajat 
ovat viranhaltijoita, tutkijoita, asian- 
tuntijoita ja poliitikkoja – omien alojen-
sa keskeisiä vaikuttajia: Juhani Peh-
konen, Mari-Leena Talvitie ja Han-
na Sarkkinen, Sanna Marin, Tytti 
Määttä, Kari Häkämies, Jouko Jo-

kinen, Pekka Sauri, Mikko Kosonen 
ja Elina Kiiski Kataja, Markku Ko-
tilainen, Tuomas Pöysti, Henriikka 
Tavi, Jenni Airaksinen ja Jari Sten-
vall, Arto Sulonen, Hannu Leskinen 
ja Marja-Liisa Manka.

Suomen Gallup Oy:n tutkimusjoh-
tajana pitkään toimineella yht. lis. Ju-
hani Pehkosella on vaikea yhtälö kun-
nanvaltuutetuille.

Valtuutetun tulisi olla itsenäises-
ti ajatteleva ja kunnan kokonaisetua 
ajava. Hänen tulee kuitenkin pitää ak-
tiivisesti yhteyttä äänestäjiinsä ja ajaa 
heidän etujaan. Valtuutettu ei saisi ol-
la liian radikaali uudistaja eikä perin-
teisten käytäntöjen romuttaja. 

Jos kansalaisilta kysytään, moni-
kaan asia ei muuttuisi. Muutokset it-
sessään voidaan kokea järkeviksi ja 
välttämättömiksi, mutta seuraamuk-
sia pelätään. 

Valtuutetulta odotetaan viestin-
tä- ja mediataitoja. Hänen on kyettävä 
olemaan aloitteellinen ja esiintymis-
kykyinen. Hänen on pystyttävä perus-
telemaan myös ikävät päätökset ää-
nestäjille. Hyvän valtuutetun tulisi olla 
uskollinen ajamilleen asioille. 

Tällainen päättäjä on uskottavam-
pi kuin mielipidettä alati vaihtava ja 
enemmistön perässä juokseva tuuliviiri. 

- Erottumiselle voi nykyajassa  
ajatella olevan jopa aiempaa enem- 

KAKSILTA UUNITUORE KÄSIKIRJA: 

UUSI VALTUUTETTU,  
ET OLEKAAN YKSIN!
Uusi valtuustokausi, haasteet uuden kunnan kehittämisessä  – ja osin uudet 
päättäjätkin. Tähän yhtälöön sopii hyvin KAKSin uusi käsikirja valtuutetuille. 
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KAKSILTA UUNITUORE KÄSIKIRJA: 

UUSI VALTUUTETTU,  
ET OLEKAAN YKSIN!

Valtuutetun käsikirja 2017-2021, Kaks 2017, toimittanut asiamies Antti Mykkänen.

män kysyntää, mikä auttaa valtuu-
tettuja profiloitumisessa. Kaikkia ei 
tarvitse miellyttää, Pehkonen neu-
voo.

Strategisesta johtamisesta usei-
ta teoksia julkaissut kauppatieteiden 
tohtori ja Sitran yliasiamies Mikko 
Kosonen sekä valtiotieteen maisteri, 
Sitran ennakoinnin johtava asiantun-
tija Elina Kiiski Kataja tarkastelevat 
kuntaa megatrendien maailmassa. 

Heidän mukaansa ennakointi on 
erilaisten kehityskulkujen mahdolli-
suuksien ymmärtämistä ja tarkaste-
lua – ei tulevaisuuden ennustamista. 

Rikkaimmat ovat rikastuneet, 
keskiluokka on jumiutunut paikal-
leen eivätkä köyhimmät ole nous-
seet ahdingostaan. Huolta aiheuttaa 
muun muassa ekologia, ravinnon ja 

veden riittävyys väestön kasvaessa, 
globalisaatio, epävarma toimintaym-
päristö ja tekninen nopea kehitys. 

Vaikka megatrendien tuntemus 
on hyödyllinen työkalu, kun päätök-
senteko kehittyy strategisemmaksi, 
se ei yksin riitä. Trendejä on hyödyn-
nettävä päätöksenteossa osana stra-
tegista johtamista. Se taas on tärkeää 
nopeasti muuttuvassa maailmassa. 
On kyettävä asettamaan pitkäjäntei-
siä tavoitteita ja kuljettava niitä kohti 
ennakoiden ja ketterästi. Megatren-
dit haastavat päätöksenteossa uu-

distamaan sekä toimintatapoja 
että politiikan sisältöjä.

Sotea suoraan tekijältä
Alivaltiosihteeri, OTT Tuo-
mas Pöysti johtaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistuk-
sia ja maakuntauudistusta ja 
kertoo valtuutetuille miten nyt 

edetään. 
Kunta ei 1.1.2019 lähtien 

enää järjestä eikä tuota sosiaali- 
ja terveydenhuollon palveluita. Hy-
vinvoinnin ja terveyden edistämisen 
yleistehtävä kuuluu jatkossakin kun-
nille. Kunta toteuttaa tätä tehtävään-
sä muilla toimilla kuin sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palveluilla. 

Itsehallinnolliset 18 maakuntaa 
eivät vie kunnilta kaikkea, vaikka niille 
siirtyy noin 400 kunnallisen tai valti-
ollisen viranomaisen tehtävää. Kunta 
on jatkossakin asukkaidensa kansan-

valtaisen osallistumisen ja päätöksen-
teon areena. Sillä on edelleen yleinen 
toimiala: kunta hoitaa asioita, jotka 
kunnan asukkaat ovat päättäneet ot-
taa hoidettavaksi. 

Kunnille jää myös satoja laki-
sääteisiä tehtäviä. Ne ovat pääosin 
luonteeltaan paikallisesti hoidetta-
via. Maakuntauudistuksen jälkeen 
kunnan tehtävissä korostuvat paikal-
linen demokratia ja osallisuus, elin-
voima- ja sivistystehtävät sekä rooli 
hyvän ympäristön rakentajana.

Pessimisti vai optimisti?
Olennaista uudistumisprosesseissa 
on pitää huolta asiantuntemuksen ja 
arvojen välisestä dialogista sekä vä-
littämisestä, joka tulevaisuudessa-
kin muodostaa kunnan ytimen. Tu-
levaisuuden kunnan perustehtävä 
voidaan tiivistää yhteen lauseeseen: 
Kunnan perustehtävänä on toimia 
elämisen edellytyksiä luovana itse-
hallinnollisena paikallisyhteisönä.

Pessimisti huomaa kunnan bud-
jetin pienentymisen ja kunnan teh-
tävien määrän vähenemisen, kun 
taas optimisti katsoo muutosta kun-
nan vapautumisena velvoitteista ja 
mahdollisuutena luoda itse oman 
tulevaisuutensa. Näin kertovat hal-
lintotieteiden tohtori, Tampereen yli-
opiston Johtamiskorkeakoulun lehto-
ri Jenni Airaksinen ja hallintotieteen 
professori Jari Stenvall. ∙
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koonnut | Marjatta Pöllänen  kuvat |Merja Ojala

Pirkkalalainen Taru  
Tolvanen, 34, luonnehtii 

itseään ”yleispoliitikoksi” 
ja kertoo toimineensa SDP:n  
riveissä jo vuodesta 2004.  
Tolvanen on talouden palvelu-
tiimin esimies ja jatko-opiske-
lija, joka työskentelee kaupan 
alan yrityksessä. 

– Pirkkala on pitkään ollut  
edelläkävijä monissa asioissa,  
esimerkiksi pormestarimallis- 
sa. Kauniaisten kanssa on vaih-
deltu ykkös- ja kakkossijaa, kun 
on mitattu asukkaiden onnelli-
suutta. Yritämme säilyttää hy-
vät palvelut, joista meitä on  
kiitetty. Nyt soten myötä ti-
lanne saattaa mullistua, koska 
juuri sosiaali- ja terveyspalve-
luihin on oltu tyytyväisimpiä.  

Oman elämän kautta pai-

nottuvat päiväkodin ja koulun 
asiat, 4- ja 7-vuotiaiden poiki-
en äiti kertoo. 

Tolvasen mukaan kolman-
nen sektorin merkitys tulee 
kasvamaan. Esimerkiksi van-
husten yksinäisyys on asia,  
johon tarvitaan lisähuomiota.

- Edelleen kunnalla säilyy  
paljon työtä. Onnistunut maa-
politiikka hallitsee kasvua ja 
tuo tuloja, millä taas voidaan 
rahoittaa palveluista esimer-
kiksi perusopetusta sekä  var-
haiskasvatusta ja ehdottomasti 
kuntoon on saatava sisäilma-
asiat. Kulttuurikin on tärkeää, 
Tolvanen pohtii. 

Pirkkalassa on päädytty  
vain kahteen toimialalauta-
kuntaan, hyvinvointi- ja yhdys- 
kuntalautakuntaan. Ensin mai-

nittu sisältää muun muassa 
koulutuksen, kulttuurin ja lii-
kunnan, toinen muun muassa 
tekniikkaa ja ympäristöä. Näi-
den lisäksi tulevat lakisääteiset 
tarkastuslautakunta ja keskus-
vaalilautakunta.        

Tolvanen nostaa keskuste-
luun huolenaiheen liiallisesta 
keskittämisestä. 

 - Sama ongelma on maa-
kunnilla. Jos pienellä kunnalla  
on maakuntavaltuustossa esi-
merkiksi vain yksi edustaja,  
kumpaa hän edustaa, kuntaan- 
sa vai puoluettaan? Valtuutetun 
tulee edustaa kaikkia kuntalai-
sia, ei vain omia sidosryhmiään

Taru Tolvanen aloitti kun-
nallispolitiikassa vuonna 2004 
ollessaan 22-vuotias. Säätiötyö 
on Tolvaselle uutta.∙

UUSIA KASVOJA  
KAKSIN HALLITUKSEEN

Jani Kurvinen, 44, tuli  
valituksi Someron kaupun-

ginvaltuustoon jo kuudetta 
kertaa. Nykyään sen puheen-
johtajana vaikuttava kunta- ja 
maakuntamies muistaa kyllä  
hyvin ensi kautensa tuntoja  
eikä hötkyile maakuntauudis-
tuksen takia kuntien asemasta.

– Ne, jotka ovat toimineet 
perusturva- ja sosiaalilauta-
kunnissa, ymmärtävät, että 
politiikan tekeminen on ollut 
varsin vähäistä. Yli 90 prosent-
tia tehtävistä on lakisääteisiä. 
Monesti kunnalla on ollut vain 
maksajan rooli. En usko, että 
muutokset vaikuttavat kovin-
kaan paljon.

Kurvisen mukaan kuntiin 
jäävät kaikki elämisen edelly- 
tykset: päivähoito, varhais-
kasvatus, koulu, harrastukset, 
kulttuuritoimi, kirjastot ja  
liikuntapaikat.

– Eikä ihmisiä tule, ellei 
ole elinvoimaa. Kaavoituksella 
saadaan tontteja sekä yrittä-
miseen että asumiseen. 

Kurvinen korostaa, että 
töitä ja tekemistä riittää hy-
vinvoinnin edistämiseen kai-
killa sektoreilla. Monessa kun-
nassa on jäänyt vähemmälle 
miettimiselle esimerkiksi 
kuinka liikuntaryhmien avulla 
sote-menot laskevat. Kunnille 
jää ennaltaehkäisy kaikenikäi-

siä varten.
Jani Kurvinen on yo-mer-

konomi, neljän lapsen perheen-
isä, jolla on viisi koiraa ja kissa 
Someron Pitkäjärven Kökkössä. 

– Lomamökkien ja pienen 
leirintäalueen lisäksi on läm-
mitys- ja kuivikepellettikaup-
pa ja vaimolla ompelimo, jo-
ten meillä on monialayritys.

Maakuntauudistus on  
tullut Kurviselle tutuksi Varsi-
nais-Suomen valmistelevassa 
poliittisen ohjauksen ryhmäs-
sä ja maakuntahallituksen toi-
sen varapuheenjohtajan teh-
tävässä. Kurvinen on Suomen 
Keskustan Varsinais-Suomen 
piirin puheenjohtaja. 

KAKSin hallituksen uudet jäsenet ovat kokeneita kuntansa edustajia.  
He tietävät, että tekemistä riittää soten jälkeisessäkin kuntaelämässä.
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UUSIA KASVOJA  
KAKSIN HALLITUKSEEN

Kuntia koskevat ongelmat kilpailevat  
keskenään tutkimusrahasta

T ätä kaikkea on KAKS.
Jos oikein hyvin käy, neljän kir-

jaimen ytimekäs yhdistelmä tulee 
valtuustotyönsä aloittaville uusille kun-
tapäättäjille pian tutuksi. KAKS on yhtä 
kuin Kunnallisalan kehittämissäätiö – 
ja säätiön perimmäinen tehtävä on tuot-
taa riippumatonta, tutkittua  tietoa kun-
tien käyttöön.

Tutkimusasiamies Veli Pelkonen 
painottaa, että pohjimmiltaan säätiön 
tutkimustoiminnan keskeinen tehtä-
vä on ”kouluttaa ihmisiä”, jotka oppi-
vat tuottamaan monipuolisesti tutkittua 
tietoa kuntien tueksi.

- Konkreettisesti tämä tarkoittaa si-
tä, että rahoitamme tutkimustoimintaa, 
jolla katsomme olevan kunnille merki-
tystä. Olemme kouluttaneet yliopisto-
maailmaan sekä julkishallintoon koko 
joukon väitelleitä osaajia, Pelkonen sa-
noo ja mainitsee yhtenä valovoimaisena 
esimerkkinä ja osaajana Kelan pääjoh-
tajan Elli Aaltosen.

Paine kuntatutkimuksen rahoit-
tamiseksi on kova. Kunnat ja kunta-
yhtymät – jatkossa yhä vahvemmin 
maakunnat – vastaavat kansalaisten pe-
rustavimmista palveluista vesihuollosta 
lähtien koulutukseen ja sote-palvelui-
hin, mutta spesifin tutkimustiedon ra-
hoittajia on vähän. KAKS on kuntatut-
kimuksen rahoittajista suurin.   

- Viime vuonna meille tuli 438 ha-

kemusta, kolmisenkymmentä sai rahoi-
tusta ja eniten apurahoja haettiin väi-
töstutkimusta varten, Pelkonen listaa.

KAKS haluaa edistää nimenomaan 
riippumatonta tutkimustietoa. 

Vaikka kunta-ala on järjestelmäkes-
keinen systeemi hallintolaatikoineen, 
Veli Pelkosen mukaan KAKS ei ole jär-
jestelmäkeskeinen, vaan lähtee tutki-
mustoimintaa edistäessään aina ihmi-
sestä käsin.

- Katsomme maailmaa ihmisen 
kautta ja ajattelemme, että tutkimuk-
sissakin tulee tutkia ihmistä suhteessa 
palvelukoneistoon ja hallintoon. Siksi 
olemme rahoittaneet sellaisia tutkimus-
hankkeita, jotka ovat liittyneet esimer-
kiksi lastensuojeluun, koulukiusaa-
miseen, leipäjonoihin ja köyhyyteen. 
Meillä sote-keskustelussa fokus on ih-
misessä, yksilössä, ei järjestelmässä, 
Pelkonen täsmentää.

Tutkimusasiamies muistuttaa, et-
tä sote- ja maakuntauudistuksen yhtey- 
dessä on puhuttu suhteellisen vähän 
tietoyhteiskunnan murroksesta ja mah-
dollisuuksista. 

- Käytännössä maakuntauudis-
tus lisää, ja voi myös parantaa, tietoin-
tensiivisyyttä. Yliopistoilla ja yliopis-
tokeskuksillakin voisi olla tärkeä rooli 
maakuntauudistuksessa. Tämä on valitet-
tavasti unohdettu, Pelkonen pahoittelee.

Toinen iso kysymys liittyy Veli Pel-
kosen mukaan kuntien päätösten val-
misteluun,  päätöksentekoon ja vieläpä  
käytännön työhön hallinnossa. Nämä 
prosessit ovat muutoksen edessä ja sii-
nä teknologia sekä sosiaalinen media 
voivat olla isoja tekijöitä

- Mutta tätä ei huomata, vaan enim-
mäkseen näytetään jatkavan vanhoilla 
kärryillä. Vanha valmistelu- ja päätöksen-
tekokulttuuri varmistaa myös pysähty-

teksti |  Eeva-Liisa Hynynen  kuva | Merja Ojala

Kaikkiaan 150 apurahalla  
väitellyttä tutkijaa, vuosien 
saatossa satoja tutkijoita  
töissä eri tutkimushankkeissa 
- ja kymmeniätuhansia sivuja 
kuntia koskevaa tutkimus-
tietoa. 

Yliopistoilla ja yliopistokes-
kuksillakin voisi olla tärkeä 
rooli maakuntauudistuksessa, 
pohtii Veli Pelkonen.
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neen ilmapiirin. Sosiaalinen media koe-
taan uhaksi, vaikka se on ainoa näkyvissä 
oleva pelastusrengas. Valtuutetuille pi-
täisi opettaa sosiaalisen median taidot 
ja nostaa some päätöksenteossa yhdeksi 
kärkihankkeeksi, Pelkonen painottaa.

Hänen mukaansa esimerkiksi kaa-
voituskysymyksiä voitaisiin tutkail-
la lautakunnissa ja kunnanhallituksis-
sa videoleikkeinä maastosta, tai miksei 
jopa reaaliajassa verkon välityksel-
lä. Myös varhaiskasvatuksesta syntyisi 
ajantasaisempi kuva online-yhteydellä 
päiväkotiin kuin paperisella esityslistal-
la, jossa luetellaan litania mitoituksia.

Veli Pelkonen muistuttaa, että uudet 
teknologiat antavat mahdollisuuksia 
vaikka mihin, mutta kunta-ala näyttää 
hyödyntävän niitä vielä heikosti. Tässä 
on tutkimusasiamiehen mukaan paikka 
myös tutkitulle tiedolle. 

Mutta puhutaanpa vielä hetki  
KAKSin tutkimusrahoituksesta ja peri-
aatteista rahoituksen taustalla. 

Pelkonen muistuttaa, että KAKSil-
la ei ole tutkimusrahoituksen taustalla 
edunvalvontatehtävää, ei myöskään pii-
loagendaa. 

- Haluamme tukea tulevaisuuteen 
kallellaan olevaa tietoa. Kun apura-
hahakemus tulee meille, hakemusdo-
kumentti on ratkaiseva. Pääpaino on 
tutkimuksen ideassa. Voisi kai sanoa 
niin, että kuntatutkimuksen rahoitus-
ta myönnettäessä ongelmat kilpailevat 
keskenään. Kuntakenttä on täynnä on-
gelmia, ja meidän täytyy vain valita, mi-
hin ongelmiin aiomme vastata rajoite-
tuilla resursseillamme. 

Pelkosen mukaan näiden ongelmien 
vertailu – mitkä tutkimukset on välttämä-
töntä rahoittaa - vaatii yläviistoa näkökul-
maa kuin lintuperspektiivistä katsottuna.

KAKSin tukemat tutkijat ovat sijoit-
tuneet hyvin yliopisto- ja hallintomaa-
ilmassa. Tutkimusasiamies kuvaileekin 
tutkijan tukemista ”kivijalan rakennus-
työksi”.

- Me rakennamme kivijalkaa, tuem-
me lahjakkaita tutkijoita, jotka sijoittu-
vat alalle ja kasvattavat koko yhteiskun-
nan tietämystä kunta-alasta ja siirtävät 
tätä tietoa kuntien käyttöön. Tässä työssä 
on pitkä sihti, mutta työ on tavattoman 
mielenkiintoista, Veli Pelkonen sanoo.

Hänen mukaansa kivijalan rakenta-
minen alkaa olla jo hyvässä vaiheessa: 
vuosi vuodelta KAKSin rahoitushakuun 
tulee yhä parempia hakemuksia. 

- Ne ovat yhä useammin huolellisen 
työn tulosta, Pelkonen kiittää ja jatkaa 
samalla, että usein hyvän hakemuksen 
kirjoittaneen tutkijan ohjaaja saattaa 
kuulua KAKSin rahoituksella väitellei-
den ”kerhoon”. KAKS on rahoittanut 
tutkimusta 1990-luvun alusta lähtien. 

Veli Pelkonen muistuttaa vielä, et-
tä KAKSin hallituksessa istuu 16 kunta-
alan ammattilaista ja vaikuttajaa, ja heil-
lä on välitön kosketus kuntien ongelmiin. 

- Jos ollaan menossa ohi kuntien 
tarpeiden, he huomauttavat kyllä. ∙

SOSIAALI- JA 
TERVEYDENHUOLTO

Uudet rakenteet, uudet 
toimintatavat. Aalto PRO 
auttaa kehittämään 
vaikuttavampia ja  
sujuvampia palveluita.

Löydät tarjonnastamme muun muassa 
seuraavat koulutusohjelmat:

• Vaikuttavuutta sote-palveluihin
• Vaikuttavuutta ja tuottavuutta 

ikäihmisten palveluihin

www.aaltopro.fi/sote

30472406_1505_Polemiikki_AaltoPro_teemat_sote_210x140.indd   1 12.5.2017   12.01
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Kuntien  
itsehallinto muuttuu  
- pysyykö perustuslaki perässä?

Perustuslaki ei erittele 
tarkemmin valtion ja  

kuntien välistä tehtäväjakoa. 
Myöskään kuntalaki ei  

tarkenna tätä työnjakoa.  

teksti | Salla Nazarenko   kuvat | iStockphoto ja Varpu Heiskanen

Mitkä ovat kuntien itsehallinnon 
rajat ja muodot soten ja siihen 
liittyvän aluehallintouudistuk-
sen myllätessä järjestelmän 

uusiksi? Onko kunnalla oikeushenkilö-
nä riittävä suoja? Miten lukuisat valtion 
ohjausjärjestelmät vaikuttavat kuntien 
toimintaan? 

Näihin kysymyksiin pyrkii vastaa-
maan Itä-Suomen yliopiston julkisoi-
keuden professori Tomi Voutilainen 
tutkimusryhmineen KAKSin rahoitta-
massa ”Paikallinen itsehallinto valtion 
puristuksessa” -hankkeessa. 

Tutkimus lähtee liikkeelle siitä, et-
tä keskustelua valtion ja kuntien suh-
teesta on käyty lähinnä talouden näkö-

kulmasta. Yleinen keskustelunaihe on 
muun muassa niin kutsuttu rahoituspe-
riaate, jonka avulla yritetään ratkoa nii-
den kuntien ongelmia, jotka eivät selviä 
lakisääteisistä tehtävistään. 

Kuntahallinnon perusidea kuitenkin 
on, että asiat järjestetään asukkaiden it-
sehallintoon nojaavien kuntien kautta.  

Tätä periaatetta ei välttämättä ole ar-
vioitu sote-uudistuksen kaikissa vaiheis-
sa lainkaan. Ongelma näkyy konkreetti-
sesti myös valtion ohjausjärjestelmissä.

-  Hyvä esimerkki ovat erilaiset 
tietojärjestelmät. Kunnille on pyrit-
ty kehittämään yhteisiä tietojärjes-
telmäratkaisuja jo pitkään. Osa näistä 
hankkeista on onnistunut ja osassa ol-

laan epäonnistuttu. Kuntien tietohallin-
toa on pyritty ohjaamaan valtiovetoises-
ti kokonaisarkkitehtuurimenetelmällä 
tietohallintolain perusteella, tutkimus-
ryhmän vetäjä Tomi Voutilainen sanoo. 

- Sitä ei ole kuitenkaan analysoitu, 
miten tämän tyyppinen ohjaus vaikuttaa 
kuntien toimintaan, eikä edes sitä miten 
tällaista ohjausta käytännössä tehdään, 
professori Voutilainen jatkaa. 

Perustuslaki epäselvä  
suhteessa sote-maakuntiin
Tomi Voutilaisen ryhmän tutkimuksen 
ydinkysymys liittyy perustuslakiin ja 
siihen, mitä lähtökohtia, edellytyksiä ja 
rajoituksia perustuslaki asettaa kunta-
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Missään ei määritellä, mitä perustuslain 121:n pykälän  
4 momentin mukainen itsehallinto voisi olla. 

valtiosuhteelle ja toisaalta sotelle.  
Tutkimus tarkastelee sekä itsehal-

linnon käsitettä itseään että sen perus-
tuslainmukaisia tulkintoja ja käytän-
töjä. Ajatus on pohtia myös sitä, luoko 
perustuslaki käyttökelpoisen pohjan it-
sehallinnon käsitteelle vai onko kenties 
syntymässä tarve perustuslain muutok-
sille.

Lisäksi tutkimus tarkastelee kunnan 
asemaa oikeushenkilönä muun muassa 
oikeustoimikelpoisuuden näkökulmas-
ta ja lopulta edellä mainittua valtionhal-
linnon ohjausjärjestelmien ja itsehallin-
non välistä jännitettä. 

Tutkimus on lainopillinen ja tarkas-
telee aihetta ennen muuta  eri oikeus-
lähteistä käsin.

Kainuun maakuntakokeilu  
törmäsi perustuslakiin 
Perustuslaki takaa kuntien itsehallin-
non, mutta kunnille annettavista tehtä-
vistä on säädettävä erillisellä lailla. 

Tätä työnjakoa ei kuitenkaan lain-
säädäntö tarkenna, ei edes kuntalaki.  

Edelleen perustuslain 121 pykälän 4 
momentin mukaan itsehallinnosta kun-
tia suuremmilla hallintoalueilla sääde-
tään lailla. Sote-uudistuksessa tätä py-
kälää testataan ensi kerran koko maan 
laajuudessa. 

Pääministeri Juha Sipilän hallituk-
sen esityksessä luotetaan edellä mainit-
tuun momenttiin ja siihen, että se mah-
dollistaa nykyisen mallin mukaisten 
maakuntien synnyn. 

Tomi Voutilaisen tutkimusryhmän 
mukaan missään ei kuitenkaan määritel-
lä, mitä perustuslain 121:n pykälän 4 mo-
mentin mukainen itsehallinto voisi olla. 

Lakiteksteistä ei myöskään löydy 
apua sen selvittämiseen, mitä toisaalla 
perustuslaissa määritelty suhde kunti-
en asemaan ja tehtäviin olisi. 

- Kainuun maakuntakokeilussa tätä 
toki testattiin, Tomi Voutilainen sanoo.

Kainuussa tehtiin vuosina 2005 – 2012 
hallintokokeilu, jossa erillislain turvin 
siirrettiin maakuntahallinnon vastuulle 
joukko aiemmin pääosin kuntien vastuul-
la olleita tehtäviä sosiaali- ja terveyden-
huollosta, opetustoimesta, elinkeinopoli-
tiikasta sekä maakunnan suunnittelun ja 
alueen kehittämisen sektoreilta.  

Perustuslakivaliokunta katsoi tuol-
loin kokeilun olevan kunnallisen itsehal-
linnon kannalta ongelmallinen siitäkin 
huolimatta, että kokeilulle oli maakun-
nan vaikean taloudellisen ja sosiaalisen 
tilanteen perusteella painavat syyt. 

- Onkin mielenkiintoista nähdä, 
millaisia kannanottoja perustuslakiva-
liokunnalta nyt  tulee, professori Vouti-
lainen pohtii. 

Perustuslakivaliokunnan lausunnot 
ovat tätä kirjoitettaessa tekeillä.

Riittääkö tavanomainen  
lainsäätämisjärjestys? 
Hallituksen sotea koskevassa esityk-
sessä nojataan juuri edellä mainittuun 
perustuslain pykälään ja todetaan, että 
sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestä-
mistapa ei saa olla itsehallintoa toteut-
tavan kansanvaltaisuusperiaatteen tai 
rahoitusperiaatteen vastainen. 

Esitys myös arvioi, että lakiehdo-
tukset voidaan käsitellä tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä. 

Tutkija Anu Mutanen kuitenkin 
arvioi tutkimusartikkelissaan, että sote-
esityksessä on muutamia perustuslain 

Professori Tomi Vou-
tilaisen ryhmän tutki-
muksen ydinkysymys 
liittyy perustuslakiin ja 
sen asettamiin edel-
lytyksiin ja rajoituksiin 
kunta-valtiosuhteelle 
ja sotelle.  
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Verot ja maksut ovat julkisoikeudellisia tuloja – sen sijaan  
omistussuhteet ovat yksityisoikeudellisia, ja niitä koskee  
perustuslaissa säädetty omaisuuden suoja.

www.embatampere.fi

Executive MBA in Public Management rakentaa valmiuksia 
jatkuvasti oppivan ja uusiutuvan organisaation toiminnan 
johtamiseen. Syksyllä 2017 jo neljättä kertaa käynnistyvä 
koulutus koostuu koulutusryhmän yhteisistä opinnoista 
sekä yksilöllisesti joustavista valinnaisista opinnoista, joissa 
hyväksytään myös jo aiemmin suoritettuja johtamiskoulutuksia.

Lisätietoja Marjukka Kuutti
marjukka.kuutti@staff.uta.fi • 050 536 8128

Lähde: osallistujahaastattelu 2014. 
Lue haastattelu kokonaisuudessaan 
www.embatampere.fi

”Virkistävää, että 
Public EMBA -koulutuksen 
näkökulma oli syvällisesti 
julkisessa hallinnossa. 
Yleensä kaikki johtamis-
koulutukset ovat business-
orientoituneita.”

KiRa emba

kannalta tulkinnanvaraisia kohtia. 
Mutasen artikkelissa käsitellään 

myös Suomen aluehallinnon kehityksen 
historiaa. Meillä on ollut maakuntaliit-
toja, seutukaavaliittoja, lääninhallituk-
sia, aluehallintovirastoja, Paras-hanket-
ta ja paljon muuta. 

Jopa EU:n alueiden komitea on to-
dennut, että Suomen aluehallinto on niin 
monimutkainen ja hajautunut, että kan-
salaisten on vaikea pysyä perillä järjes-
telmästä ja siitä, mistä kukakin vastaa. 

- Sopii toivoa, että sote-uudistus 
johtaa järjestelmän yksinkertaistumi-
seen, tosin rakenteet ovat edelleen mo-
nimutkaisia ja byrokraattisia, Tomi 
Voutilainen toteaa.

Kuntien oikeushenkilöasemaa 
pohdittu vähän
Eräs tutkimuksen esiin nostama akuut-
ti kysymys koskettaa paitsi kuntien teh-
tävien pois ottamista myös kuntien 
omistusoikeutta kiinteään ja irtaimeen 
omaisuuteen. 

Kuntien oikeushenkilöydestä ja si-
tä seuraavasta omistusoikeudesta ei ole 
missään erikseen säädetty.

- Kunnan oikeushenkilöön koh-
distuu erilaisia valtion toimenpiteitä. 
Olisikin syytä keskustella siitä, mikä on 
kunnan oikeudellinen asema oikeus-

henkilönä. Kuntahan tekee paljon so-
pimuksia, jotka ovat pääosin yksityis-
oikeudellisia oikeustoimia. Kunnan 
omaisuuden suojasta on käyty hyvin vä-
hän keskustelua. Kunnan omaisuushan 
on muodostunut kunnallisen itsehallin-
non tuloksena, pohtii Tomi Voutilainen

- Tehtäessä omaisuusjärjestelyjä ja 
tehtäväuudistuksia joudutaan selvittä-
mään, miten sopimussiirrot hoidetaan. 
Yksinomaan sairaanhoitopiirin alueel-
la  voi olla  tuhansia sosiaali- ja tervey-
denhuollon sopimuksia, jotka siirtyvät 
maakunnille – miten? EU-oikeuteen 
pohjautuva hankintalainsäädäntö on 
tässäkin otettava huomioon. Suomi ei 
voi tässä asiassa ryhtyä sooloilemaan, 
Voutilainen toteaa.

Kunnan omaisuus nauttii perustus-
lain takaamaa omaisuuden suojaa välilli-
sesti kunnan jäsenten kautta. Tästä seu-
raa tutkija Matti Muukkosen mukaan 
juridinen ristiriita, joka koskee yhtäältä 
omaisuutta ja toisaalta verotusoikeutta. 

Nykyisen alueuudistusehdotuk-
sen mukaan valtio ottaa maakuntien 
käyttöön keskimäärin 12,30 prosenttia 
kuntien perustuslain mukaisesta tulo-
verosta sekä muuttaa yhteisöveron ja-
ko-osuutta valtiota suosivaksi.  

Verot ja maksut ovat julkisoikeudel-
lisia tuloja – sen sijaan omistussuhteet 

ovat yksityisoikeudellisia, ja niitä koskee 
perustuslaissa säädetty omaisuuden suo-
ja. Siihen, koskeeko tämä suoja kuntia, ei 
ole saatu vastausta. 

Sote - uhka vai mahdollisuus?
Kokonaisuutena hallintouudistus kuu-
lostaa juridiikankin näkökulmasta mo-
nimutkaiselta eikä kaikilta osin loppuun 
mietityltä. 

Professori Tomi Voutilainen kuiten-
kin näkee sotessa kunnille mahdolli-
suuksia luoda nahkaansa:

- Kunnilta siirtyy iso palvelutehtävä 
pois ja ne voivat halutessaan profiloida 
itsensä kokonaan uudelleen.  Kunnilta 
ei viedä itsehallintoa, vaan otetaan osa 
tehtävistä pois, mikä voi helpottaakin 
kuntien mahdollisuuksia toimia kunta-
laisten palveluiden tuottajina. Kyllähän 
kunnille jää hyvinvointiin ja terveyden 
edistämiseen liittyviä tehtäviä.  

Suomessa on edelleen parisataa al-
le 5 000 asukkaan kuntaa. Miten näiden 
lilliputtien käy?

- Pienissä kunnissa yksittäisellä asuk-
kaalla on paremmat vaikuttamismahdol-
lisuudet kuin isoissa. Palveluja voidaan 
tuottaa kuntien yhteistyönä nyt ja tule-
vaisuudessakin, Voutilainen toteaa. ∙

➨ KAKS tukee tutkimusta.
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teksti | Salla Nazarenko  kuvat| Merja Ojala

TOHTORI TÖISSÄ

”K äytännössä merkittävin yk-
sityistämistä tukeva reali-
teetti on ollut tehokkuus-

ajattelu, jonka mukaisesti julkinen 
valta on joutunut etsimään uusia kei-
noja taloudellisen laman oloissa…. 
Edelleen tavoitteena ei ole ollut ma-
teriaalinen yksityistäminen vaan toi-
mivan markkinatalouden luominen 
julkisiin hankintoihin ja palvelui-
hin sekä osaksi nykyisen toiminnan 
tehostaminen, rationalisoiminen ja 
kustannusten vähentäminen.”

Voisi olla tämän päivän tutki-
muspohdiskelua, mutta on lainaus 
Jorma Rasinmäen hallintotietei-
den alan väitöskirjasta vuodelta 1997.  
Tuolloinen Jämsän talousjohtaja te-
ki väitöskirjansa pitkälti työn ohessa, 
osittain virkavapaalla KAKSin yksi-
vuotisen apurahan turvin. 

Lähes 500-sivuinen kirja käsit-
teli yksityistämistä kunnallishallin-
nossa ja oli aikanaan ensimmäisiä 
julkisoikeudellisesta näkökulmas-
ta asiaa tarkastelevia tutkimustöitä.

Miten kokopäivätyö, tutkimus ja 
pienten lasten vanhemmuus oli yh-
distettävissä?

- Helposti se lopulta meni, mu-
kavaakin oli. Ja vaikuttihan siihen 

hulluus – tai lähinnä se, että olin jos-
sakin mennyt julkisesti sanomaan, 
että minä vielä väittelen. Pakkohan 
se oli tehdä loppuun, Jorma Rasin-
mäki naurahtaa.

Rasinmäki oli aiemmin tehnyt 
pro gradun kunnallisista maksuista  
ja sittemmin  lisensiaatintyön yksi-
tyistämisestä. 

Väitöskirja ei kuitenkaan ollut li-
sensiaatintyön jatke vaan pitkäl-

ti itsenäinen teos yksityistämisen 
oikeudellisista rajoista. Väitöskir-
jan tärkeimmät löydökset liittyivät 
kansalaisen oikeusturvaan julkis-
ten tehtävien ja palvelujen siirtyes-
sä yksityisoikeudellisten yhteisöjen 
hoidettaviksi. Ajankohta oli erittäin 
kiinnostava vuoden 1995 kuntalain 
sekä Euroopan unioniin liittymisen 
vuoksi; osittain niiden takia vuonna 
1990 valmistunut lisensiaattityö ei 
voinut olla Rasinmäen väitöksen yk-
sinomainen perusta. 

Väitöksessä havaittiin, että yksi-
tyistämisen sääntelyssä oikeudelli-
nen tehtävä – kansalaisten oikeustur-
van suojelu – ei toteutunut riittävästi 
vaan osin väistyi poliittisten ja yhteis- 
kunnallisten tehtävien tieltä. 

Jorma Rasinmäki kannustaa kuntajohtajia tutkimuksen poluille

VÄITÖSTUTKIMUS  
YKSITYISTÄMISESTÄ  
YHÄ AJANKOHTAINEN

Seinäjoen kaupunginjohtaja  
Jorma Rasinmäki väitteli 

tohtoriksi 20 vuotta sitten. 
Vieläkin hän selailee  

väitöksensä vähintään  
kerran vuodessa läpi  

siitäkin huolimatta, että  
eräs syy väittelemiseen  
oli Rasinmäen itsensä  

mukaan ”hulluus.”

Juttusarjassa esitellään henkilöitä, jotka ovat väitelleet tohtoreiksi. 
Mitä väitöskirja antaa tekijälleen työelämässä? 
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- Täytyyhän myös  
päätöksenteon perustua 
tietoon ja analyysiin,  
ja tieteellinen koulutus  
on siihen hyvä pohja. 

- Työ oli ajankohtainen silloin ja  ni-
menomaan oikeudellisten taustojen ja 
edellytysten näkökulmasta ei kukaan 
ole tutkinut yksityistämistä oikeastaan 
minun jälkeenikään, Rasinmäki pohtii.

- Vaikkapa sotea ajatellen aihe olisi 
äärettömän herkullinen. 

Tutkimuksen imu oli niin suurta, 
että jossakin vaiheessa Rasinmäki poh-
ti toisen väitöskirjan tekemistä samasta 
aiheesta yksityisoikeuden puolelle. 

- Julkisoikeuden ja yksityisoikeu-
den rajapinnat ovat aina kiinnostaneet 
minua. Ei sitten kuitenkaan tullut teh-
tyä toista väitöskirjaa, kaupunginjohta-
ja hymähtää nyt. 

Rasinmäen mukaan hänen väitös-
kirjansa monet löydökset ovat edelleen 
ajankohtaisia ja hän pyrkiikin palaa-
maan sen pariin säännöllisesti. 

- Oikeusturvaan ja kansalaisten nä-
kökulmaan liittyvät asiat pitävät monel-
la tavalla kutinsa. Tuolloin olleet lain-
säädännön puutteet on korjattu, mutta 
suuret linjat pitävät edelleen paikkaansa.

Tutkimustyö on joskus yksinäistä  
puurtamista. Kaupunginjohtajalta  

sen sijaan vaaditaan myös sosiaalista 
nokkeluutta ja nopeaa reagointia.  Ovat-
ko nämä ominaisuudet yhdistettävissä?

- Tuohon en osaa vastata, Jorma Ra-
sinmäki toteaa. 

- Täytyyhän myös päätöksenteon  
perustua tietoon ja analyysiin, ja tieteelli-
nen koulutus on siihen hyvä pohja. Sanoi-
sin, että väittelemisestä ja tutkimustyöstä 
on ehdottomasti hyötyä. Käytännönlä-

heiset tutkijat ja tutkimusaiheet ovat ää-
rettömän tärkeitä tällä sektorilla. 

S attumaa tai ei, väittelemistä seuraa-
vana vuonna alkoi Jorma Rasinmä-

en ura kuntien ja kaupunkien johdossa. 
Hän aloitti Kauhajoen kunnanjohtajana 
vuonna 1998. Muutaman vuoden päästä 
Kauhajoki muuttui kaupungiksi. 

Seinäjoen kaupunginjohtajaksi Ra-
sinmäki valittiin vuonna 2005. 

Väitelleet kaupunginjohtajat eivät 
enää ole Suomessa harvinaisuus. Ra-
sinmäen aloittaessa Seinäjoen johdossa 
myös apulaiskaupunginjohtaja Harri Jo-
kiranta, nykyinen maakunnallisen soten 
muutosjohtaja, oli filosofian tohtori. 

- Onhan näitä: Alajärvellä Vesa Koi-
vunen, Mikkelin Timo Halonen… ei tä-
tä  onneksi vieroksuta. Vaikka ei väitös-
kirja itsessään valintakriteeri ole eikä 
pidäkään olla, Rasinmäki pohtii. 

Sotea Jorma Rasinmäki kutsuu  
”mammuttimaiseksi yksityistämisharjoi- 
tukseksi” – jälleen väitöskirjan aihepiiriä. 

Soteen liittyvä juridiikka liikkuu Ra-
sinmäen kiinnostusten mukaisesti jul-
kis- ja yksityisoikeuden rajapinnoilla. 
Muut suuret lainopilliset kysymykset 
liittyvät muun muassa yhtiöoikeuteen 
ja sopimusohjaukseen. Tällä hetkellä ei 
kukaan tiedä, millainen lopputulos on – 
juridisesti ja käytännössä.  

- Tämä tulee muuttamaan valtavas-

ti julkisten palvelujen luonnetta. Toki 
tätä on jo tehty: palveluja liikelaitois-
tettu ja yksityistetty, mutta sotessa on 
vielä monta kysymystä. Otetaan vaikka 
kuntien kiinteistöjen massasosialisoin-
ti: miten toteutuu perustuslain takaama 
omaisuudensuoja? Onko kunnilla sitä? 

Toinen  Rasinmäkeä sotessa mietityt-
tävä tekijä on henkilöstön asema. Sei-

näjoen alueella jopa 8 000 ihmistä siir-
tyy toiselle työnantajalle. 

- Henkilöstö siirretään kuntatyön-
antajalta toisaalle ja samaan aikaan kil-
pailu vapautetaan. Tässä on monta eri 
ilmansuuntiin liikkuvaa osaa. Ja toki 
murheena on se, miten kuntalaisille taa-
taan palvelut. 

- Järjestämis- ja tuottamisvastuun 
eriyttäminen on tullut lainsäädäntöön jo 
1990-luvulla, mutta nyt sitä sovelletaan 
pakottavasti ja kategorisesti merkittävään 
osaan sotea ja maakunnallisia tehtäviä ja 
palveluja. Tästä ei vielä ole kokemusta. 

Seinäjoki on monella mittarilla me-
nestynyt kaupunki. Se on pärjännyt 
kuntarankingeissa, asukastyytyväisyy-
dessä ja yrittäjäystävällisyydessä. Yrit-
täjyys on otettu kaupungin strategian 
kärkeen. Rasinmäen mukaan Seinäjoel-
la linjattiin, että kaupunki tarvitsee lisää 
tuloja ja niitä saadaan yritysten avulla. 
Linjaus onnistui. 

- Edesmennyt legendaarinen maa-
kuntajohtaja Esa Latva-Rasku sanoi, 
että ”kurjuudella ei kannata kilpailla”. 
Siitä olen samaa mieltä.

Onko kaupunginjohtajan akateemi-
sella koulutuksella merkitystä menesty-
vässä kaupunginjohtamisessa?

- Aika mahdotonta ajatella niin.  Eh-
kä yliopistokeskuksen rakentumisessa 
siitä oli hyötyä siinä mielessä, että minun 
on helppo liikkua akateemisessa maail-
massa.  Lisäksi olen mukana Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun hallituksessa. 

Seinäjoen yliopistokeskus yhdistää 
tänä päivänä kuuden yliopiston tutki-
musta ja opetusta ja professoreja on pe-
räti 25. ∙
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Lisätietoja: 
Mikael Nordberg
0400 709449 
mikael.nordberg@lapti.fi lapti.fi

Edullista 
päiväkotirakentamista 
– yhdellä sopimuksella

Hyvin toimiva, viihtyisä ja lasten kokoinen. Nämä 
ovat meillä uuden päiväkodin suunnittelun lähtö- 
kohtia. Haluamme, että kullakin lapsella on turval-
linen, helposti hahmotettavissa oleva ryhmätila 
ilman ison päiväkodin tuntua. Tämän toteutamme 
kustannustehokkaana kokonaisvastuupalveluna, 
asiakkaan haluamalla tavalla.  
 

Päiväkoti jopa miljoonalla
Olemme rakentaneet jo yli 7000 lapselle päivähoito- 
paikan. Vuosien kokemuksen pohjalta olemme kehit-
täneet päiväkotirakentamiseen toimintamallin, jossa 
toimivuus ja laatu ovat korkealla, mutta kustannukset 
totuttua alhaisempia. Olemme esimerkiksi rakentaneet  
72 lapsen 4-ryhmäisiä päiväkoteja miljoonalla eurolla
pihoineen ja varusteineen valmiiksi. Kysy lisää!

Tutustu päiväkotikonseptiimme lapti.fi/paivakodit. 

Kerro meille tarpeesi

Me etsimme tarpeisiisi ratkaisut 
sekä suunnittelemme rakennukset 

ja tilat toiveittesi mukaan

Annamme kiinteän hinnan

Rakennamme talon ja 
varustelemme sen

Hoidamme piha-alueet 
käyttökuntoon

Luovutamme kaiken 
sovittuna päivänä



AIKA PUHUA  
PELASTUSPALVELUISTA
Pelastustoimi on sote- ja maakuntauudistuksessa  
pieni, mutta kirjaimellisesti elintärkeä osa.  
Julkisuudessa pelastuspalveluista ja  
ensihoidosta on kuitenkin puhuttu  
perin vähän. Nyt on korkea aika.

teksti | Pirjo Silveri
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Taataanko rakennemyllerryksessä 
pelastuspalvelujen tosiasiallinen 
saatavuus ja laatu? Varmistetaan-
ko riittävät resurssit, joilla yllättä-

vät ja vakavat kriisitilanteet pystytään 
hoitamaan? Tunnistetaanko uudenlai-
set turvallisuusuhat, joihin on syytä va-
rautua? Muun muassa nämä ovat tu-
hannen taalan kysymyksiä.

Valtiotieteiden maisteri Roosa 
Paakkola vetää Turun ammattikorkea-
koulussa turvallisuusjohtamisen tutki- 
musryhmää. Parhaillaan hän toimii 
projektipäällikkönä tutkimushankkees-
sa, joka selvittää pelastustoimen kriit-
tisiä menestystekijöitä. Tarkoitus on 
löytää konkreettisia ratkaisumalleja, 
jotta asiat sujuisivat mallikkaasti myös 
muuttuvassa toimintaympäristössä.

Aiemmin Paakkola on katsonut alaa 
hiukan eri vinkkelistä, sillä hänen koulu-
tustaustansa liittyy kansainväliseen po-
liisiyhteistyöhön.

Kokonaisturvallisuuteen vaikuttavat 
osaltaan muun muassa tulli ja rajavartio-
laitos. Turun AMKin hankkeessa keski-
össä ovat pelastustoimi ja ensihoito. Sa-
malla tarkastellaan kolmannen sektorin 
ja jopa yksityisten yritysten roolia.

Jääkö pieni jalkoihin?
Turvallisuusalan uudistuksissa on jo 
pari vuosikymmentä keskitytty yhä 
suurempiin yksiköihin. Suuntausta on 
perusteltu tehokkuuden lisäämisellä ja 
säästöillä. 

Trendi jatkuu, kun pelastuspalvelu-
jen järjestäminen on siirtymässä maa-
kunnille vuoden 2019 alussa. Niin ikään 
päätöksenteko siirtyy yhä etäämmäs 
kuntalaisesta.

Nykyään alueellinen palvelutaso-
päätös tehdään pelastuslaitoksen ja 
kunnan yhteistyönä. Jatkossa yhteis-
työalueen maakunnat tekevät alueensa 

järjestämisvastuussa olevan maakun-
nan kanssa yhteistyösopimuksen neli-
vuotiskaudeksi kerrallaan.

Suomen kunnalliset pelastuslaitok-
set, sopimuspalokunnat ja näihin liitty-
vät ensihoitopalvelut ovat historiansa 
suurimman murroksen edessä. Halli-
tuksen 600-sivuisessa sote-esityksessä 
pelastustointa käsitellään varsin niu-
kasti. Sopimuspalokunnat kattavat yli 
80 prosenttia maasta, mutta niitä ei 
mainita ollenkaan.

Ei siis ihme, jos pelastusalan pitkän 
linjan tuntijaa ja tutkijaa Hannu Ran-
tasta aavistuksen huolestuttaa.

- Sote-hankkeessa on kyse isoista ra-
hoista, sosiaali- ja terveystoimi on kool-
taan mammutti. Pienenä osa-alueena 
pelastuspuoli uhkaa jäädä marginaaliin, 
sen ajatellaan menevän jotenkin siinä si-
vussa. Periaatteessa monet asiat liittyvät 
kuitenkin pelastustoimeen, tietää Ranta-
nen, jonka oma tutkimusalue on liittynyt 
informaatiotekniikkaan ja yhteiskunnan 
suuronnettomuuksiin varautumiseen.

Kuopion Pelastusopistossa kym-
menkunta vuotta tutkimusjohtajana  
työskennellyt filosofian lisensiaatti  
Rantanen on mukana Turun AMKin 
projektissa.

Uudenlaisia onnettomuuksia
Tutkimusryhmä tunnistaa riskin, että 
suuressa ponnistuksessa pelastustoi-
men keskittäminen maakuntiin saate-
taan nähdä lähinnä hallinnollisena sivu- 
juonteena.

Erityisasiantuntija Hannu Ranta-
nen uskoo, että tulipalot ja muut pe-
rusasiat kyllä hoituvat vastakin, mut-
ta kun paljon muuttuu ja paljon tulee 
uutta, riittääkö silloin oikeasti resursse-
ja myös reuna-alueille, ja tunnetaanko 
tarpeeksi esimerkiksi uudenlaisia uh-
kakuvia. 

Sopimuspalokunnat kattavat yli 80 prosenttia 
maasta, mutta niitä ei mainita ollenkaan  
hallituksen sote-esityksessä.
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Vara on viisautta: uhkiin täytyisi va-
rautua ennalta sen sijaan, että reagoi-
daan vasta, kun ollaan lähestulkoon yli-
pääsemättömissä ongelmissa.

- Pelastustoimen pitäisi pysyä ajan 
hermolla, koko ajan kehittyä ja kehittää 
osaamistaan, Rantanen tähdentää.

Tutkimuksen alkuhaastatteluissa on 
noussut esiin muuan tekijä, josta kaikki 
asiantuntijat ovat olleet jokseenkin yk-
simielisiä. Polarisaatio ja eriarvoistumi-
nen on jotenkin otettava huomioon.

- Tulevaisuutta ajatellen syrjäytymi-
sen lisääntyminen on selvä uhkakuva. 
Välttämättä vielä ei täysin pystytä edes 
ennakoimaan, mitä se mahdollisesti tu-
lee aiheuttamaan, Roosa Paakkola sanoo.

Hannu Rantanen ottaa toiseksi esi-
merkiksi ilmastonmuutoksen.

- Jo nyt on koettu kovia talvimyrs-
kyjä, ja on aika selvää, että erilaisia on-
nettomuustyyppejä ilmaantuu. To-
dennäköisesti pidemmällä aikavälillä 
Suomessa joudutaan ponnistelemaan 

aivan uudenlaisten, useammin esiinty-
vien ja dramaattisempien asioiden pa-
rissa kuin tähän asti. Silloin ei riitä, että 
palokunta tulee paikalle. Kriisitilanteis-
sa koko yhteiskunta pitää mobilisoida. 

Pelastustoimen tehtävä on koordi-
noida, että kaikki osaavat voimat saa-
daan liikkeelle.

Roosa Paakkola viittaa kansainväli-
seen keskustelunaiheeseen, yhteiskun-
nallisen resilienssin kasvattamiseen. Se 
tarkoittaa kykyä selviytyä ennakoimat-
tomista häiriöistä ja uhkista.

- Tutkimuksemme fokus on puh-
taasti kansallinen, mutta globaalit uhat 
ja trendit on huomioitava.

Yksi iso asia on digitalisaatio tieto-
järjestelmineen. Se vaatii resursseja ja 
pitkäjänteistä kehittämistyötä. Miten 
kaikki toteutetaan niin, etteivät kansa-
laiset joudu kärsimään?

Kuntalaisten ääni kuuluviin
Monissa pelastusalan tutkimuksissa 

asioita on katsottu organisaatioiden ja 
viranomaisten kannalta, kansalaisnäkö-
kulma on jäänyt vähemmälle.

- Kuntalaisia on pidetty kuin passii-
visina kulkijoina. Miten palvelut heil-
le näkyvät, ja näkyvätkö ne joka paikas-
sa samalla tavalla, se on kuitenkin aika 
oleellista, Hannu Rantanen sanoo.

Turun tutkijaryhmä haluaa kuulla 
myös asukkaiden ajatuksia, koska sitä 
kautta tulevat kriteerit ja vaatimukset.

- On haastavaa selvittää, mitä kunta-
laiset oikeasti miettivät, ja miten kaikki-
en näkemykset saadaan mukaan, Ranta-
nen myöntää.
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- Tulevaisuutta ajatellen  
syrjäytymisen lisääntyminen 
on selvä uhkakuva.
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Nämä metodologiset kysymykset ovat 
vielä mietinnässä. Yksi mahdollisuus on 
hyödyntää kansalaisraateja tai kuntalais-
foorumeita. Sen sijaan suora kysely ne-
tissä voi antaa vääristyneen kuvan, koska 
esimerkiksi syrjäytyneet tuskin lähtevät 
aktiivisesti kertomaan mielipiteitään.

Päivänselvää lienee, etteivät ensi-
hoitotilanteet syrjäseuduilla ole saman-
laisia kuin isoissa kaupungeissa.

- Emme yritäkään miettiä, miten ne 
saisi yhteismitallisiksi. Sen sijaan halu-
amme tietää, millaiset asiat eri puolilla 
Suomea nousevat esiin. Yritämme löytää 
ratkaisumalleja, emme tasapäistää pal-
veluita.

Kansalaisnäkökulmaa on tarkoitus 
hakea käyttämällä ahkerasti niin face-
bookia kuin twitteriä.

- Siinä vaiheessa, kun meillä on jo 

joitakin tutkimustuloksia, kampanjoim-
me ja kerromme niistä somessa. Sosiaa-
lisessa mediassa voi myös kerätä tietoa, 
Paakkola sanoo.

Tutkimuksen aikana Suomessa eh-
dittäneen kokea myrskyjä, joista kansa-
laiset luultavasti tviittaavat. Twitter voi 
olla tutkijoille hyödyllinen tietokanava.

- Kenties käymme jollakin metodilla 
tietomassaa läpi, seuraamme ja seulom-
me, millaiset tutkimuksen kannalta rele-
vantit asiat, kysymykset tai teemat siellä 
nousevat pinnalle, Rantanen miettii.

Paakkolan mielestä Turun AMKissa 
kehitettyä suomenkielistä sovellusta voi 
niin ikään käyttää hyväksi.

- Sentimenttianalyysillä pystymme 
määrittelemään, onko somekeskustelu 
jostakin aiheesta positiivista, negatiivis-
ta vai neutraalia.

Alku aina hankalaa?
Kymmenkunta vuotta sitten Suomessa 
siirryttiin alueelliseen pelastusjärjes-
telmään. Sen jälkeen nämä kysymykset 
eivät enää kuuluneet kunnassa kenelle-
kään. Hannu Rantanen viittaa Nokian 
vesikriisiin, jonka onnettomuustutkija-

lautakuntaan hän itse kuului.
- Yhtäkkiä kunnan viranhaltijat jou-

tuivat kriisitilanteeseen, jossa olisi pitä-
nyt olla varautumisen osaamista, eikä si-
tä ollut. Melko pitkään siinä palloteltiin, 
ja kesti aikansa ennen kuin pelastuslai-
tos tuli avuksi. Uudistuksia tehtäessä on 
monia asioita, joita ei välttämättä huo-
mata ja joihin ei ymmärretä satsata.

Tutkijat vasta etsivät pelastuspal-
velujen kriittisiä kohtia, mutta jotakin 
Hannu Rantanen uskaltaa jo ennustaa.

- Kun aluepelastuslaitoksista ja kun-
nasta siirrytään maakuntiin, edessä on 
valtavasti ohjelmointityötä. Veikkaan, 
että näemme aika lailla samantyyppisiä 
ongelmia, joita ilmeni kun asiointi siir-
rettiin kunnasta Kelaan. Muutoksen ku-
viteltiin hoituvan pienillä resursseilla, 
mutta ei se niin mennyt. Vuosien var-
rella erinäisiä uudistuksia on perustel-
tu tuottavuuden paranemisella. Alussa 
se kuitenkin yleensä romahtaa, ja sen 
yli täytyy päästä. Ei pidä odottaa liikaa 
tai kuvitella, kuinka kaikki heti menee 
huomattavasti paremmin kuin ennen. ∙

Eloisa ikä -ohjelman mielenterveysverkoston 
Mielenterveydellä ei ole ikärajaa! on kuuden 

videoanimaation sarja, joka kertoo hankkeiden 
kehittämistä ratkaisuista ja keinoista ikääntynei-
den ihmisten mielenterveyden tueksi.

 – Mielenterveydellä ei ole ikärajaa! -sloga- 
nilla haluamme kertoa, että minkä ikäisenä 
tahansa voi vahvistaa omaa mielenterveyttään 
ja että apua kannattaa hakea vanhanakin,  
kertovat videoprojektin vastuuhenkilöt ja  
Eloisa ikä -ohjelman tutkijat Marja Saarenhei-
mo ja Minna Pietilä Vanhustyön keskusliitosta.

– Vuosien vastaanottokokemukseen  
perustuen tiedän, että hyviä tuloksia mielen-
terveyden vahvistamisessa saadaan aikaan  
yli 80-vuotiaanakin, sanoo Saarenheimo. 

– Mieli ja ruumis ovat kiinteästi yhteydessä 
keskenään. Mielen pulmat voivat oireilla  
ruumiillisina vaivoina, ja niihin haetaan usein 
apua terveyskeskuslääkäriltä. Jos vaivoihin 
ei löydy fyysistä syytä, voisiko lääkäri harkita 
lähetteen kirjoittamista vaikkapa lähellä sijait-
sevan järjestön senioritoimintaan; vaihtoehto-
na lääketieteellisille lisätutkimuksille,  
ehdottaa Marja Saarenheimo.

– On hienoa, että mielenterveystaidot 

pyritään saamaan ensiaputaitojen kaltaiseksi 
kansalaistaidoksi. Me eloisat haluamme pitää 
tässäkin asiassa ikääntyneet mukana ja perään-
kuulutamme siksi ikäsensitiivisen osaamisen 
merkitystä, hän jatkaa.
 
Eläkkeellä olevan Toinin  
tarinassa on onnellinen loppu
Neuvokkaiden naisten video kertoo  
67-vuotiaan ”Toinin” tarinan. ”Jospa tänään 
uskaltaisin mennä katsomaan, minkälaista  
Neuvokkaiden naisten ryhmässä on, ja sopisin-
ko minä joukkoon.”

– Onneksi Toini uskaltaa, sillä sitä kautta 
hän löytää toisia pienituloisia eläkeläisnaisia, 
joiden elämään mahtuisi uusia ystäviä ja uutta 
tekemistä, ehkä myös vanhojen vahvuuksien 
uudelleenlöytämistä, kuvailee Miina Sillanpään 
Säätiön projektikoordinaattori Saini Suutari 
videolla esiteltävää toimintaideaa. 

Ongelmaratkaisuun  
tarvitaan tahtoa  
Ikäkuulo on hiljainen kansanterveysongelma. 
Kuuloliiton video havainnollistaa, miten  
kuulon heikentyminen voi johtaa monenlaisiin 
ongelmiin ja vaivoihin. Ratkaisukeskeisen  
esitystavan ansiosta videolla kerrottava  
”Sirkan” tarina antaa katsojalle vinkit ja  
keinot korjata ongelma niin yksilötasolla  
kuin yhteiskunnassakin.

Eloisan kuusiosainen videosarja esitte-
lee Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön, 
Ikäinstituutin, Kuuloliiton, Miina Sillanpään 
Säätiön, Suomen Mielenterveysseuran ja Turun 
Kaupunkilähetyksen keinoja mielen hyvinvoin-
nin vahvistamiseen. Videot tehtiin yhteistyössä 
tuotantoyhtiö Digi People Studion kanssa.
 
 

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI JA  
AMMENNA VOIMAA VIDEOISTA. 

LÖYDÄT NE TÄÄLTÄ: 

Tutkimuksen aikana Suomessa  
ehdittäneen kokea myrskyjä, joista 
kansalaiset luultavasti tviittaavat.
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➨ KAKS tukee tutkimusta.
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Säätiön projektikoordinaattori Saini Suutari 
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kuulon heikentyminen voi johtaa monenlaisiin 
ongelmiin ja vaivoihin. Ratkaisukeskeisen  
esitystavan ansiosta videolla kerrottava  
”Sirkan” tarina antaa katsojalle vinkit ja  
keinot korjata ongelma niin yksilötasolla  
kuin yhteiskunnassakin.

Eloisan kuusiosainen videosarja esitte-
lee Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön, 
Ikäinstituutin, Kuuloliiton, Miina Sillanpään 
Säätiön, Suomen Mielenterveysseuran ja Turun 
Kaupunkilähetyksen keinoja mielen hyvinvoin-
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PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI JA  
AMMENNA VOIMAA VIDEOISTA. 

LÖYDÄT NE TÄÄLTÄ: 
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KUNTAKUVA

toimitus | Polemiikki   kuva | Merja Ojala

Mikä ihana  
terveyskeskus!

Kunnilla säilyy vastuu asukkaidensa  
terveyden edistämisestä, vaikka sote-

uudistuksessa siirretäänkin terveysasemat 
maakuntien vastuulle. 

Ei muutosta kannata surra! 
Katse eteenpäin ja satsaus Suomen   

mainioimpiin terveyskeskuksiin, jotka   
säilyvät kuntien vastuulla: urheilukentät, 
lenkkipolut, uima- ja liikuntahallit, kirjastot, 
kansalaisopistot, konserttisalit, teatterit...   
Kehon sekä mielen terveyttä kerrakseen!
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I so muutos tulee joka tapauksessa. 
Se kannattaa nähdä mahdollisuu-
tena muuttaa omia toimintatapo-
ja ja kehittää uudenlaista tekemisen 

kulttuuria, sanoo Turun yliopiston Bra-
hea-keskuksen suunnittelija Sami Tan-
tarimäki.

Filosofian tohtori Sami Tantarimä-
ki ja filosofian maisteri Anni Törhönen 
ovat vastikään Turun yliopistossa tutki-
neet kouluverkkokeskustelua, suunnit-
telun nykytilaa ja sen muutostarpeita.

Miksi kouluverkkoa kannattaa 
suunnitella ennakoivalla otteella ja 
avoimesti yhdessä, kuulemalla ja kuun-
telemalla eri osapuolia, ja ottamalla 
kaikki valmisteluun mukaan?

- Jo pelkästään siksi, ettei aina kiis-
teltäisi niin kauheasti, kiteyttää Tanta-
rimäki.

Suunta kohti kumppanuutta
Ihminen pitää tärkeänä sitä, mitä on op-
pinut lähellään ja yhteisössään näke-
mään ja arvostamaan – kuten esimerkiksi 

koulua. Jos lakkautusuhka iskee tuttuun 
opinahjoon, tunteet kuumenevat herkäs-
ti ja keskustelu velloo tunnepitoisena.

Tyytymättömyyttä herättää, jos 
vanhemmat tai muut asianosaiset koke-
vat, etteivät pääse vaikuttamaan itselle 
merkitykselliseen asiaan. Tai jos he saa-
vat valmiin esityksen kommentoitavak-
si, mutta aikaa annetaan kovin vähän 
ennen kuin valtuusto nuijii päätöksen.

- Tuskin kiistelystä koskaan täysin 
päästään, mutta keskustelun voisi siir-
tää etukäteen käytäväksi. Nythän se 
käydään jälkijättöisesti, Sami Tantari-
mäki sanoo.

Tulevaisuuden kunnissa kuljetaan 
monin tavoin kohti kumppanuutta, yh-
teistyötä ja verkostomaista ajattelua.

- Kouluverkkosuunnittelun pitäi-
si muuttaa kurssia samaan suuntaan. 
Kaikki on kiinni asenteesta, tahdosta 
etsiä ja kokeilla uudenlaisia ratkaisuja.

Kouluympäristössä elää tietynlai-
nen konservatiivisuuden henki:

- Joskus olen kyllä miettinyt, on-
ko kyse naiiviudesta vai poliittisesta 
periaatteesta. Niin vahvassa on toimi-
alakohtainen ajattelumalli ja toiminta-
tavat. Asiat hoidetaan samalla pienel-
lä porukalla ja entisellä mekanismilla, 
Tantarimäki hämmästelee.

Pitkä matka ihanteeseen
Tuoreen tutkimuksen kohdealueena 

KOULUVERKKOSUUNNITTELU MUUTTUU:

Hyvin valmisteltu  
ja yhdessä mietitty  
on puoliksi tehty

Hallintouudistus tietää kouluverkko- 
suunnittelulle etsikkoaikaa.  

Nyt jos koskaan on sopiva hetki siivota 
pöytää vanhoista malleista, lähteä 

luomaan tulevaisuuden sivistyskuntaa ja 
miettiä palvelukokonaisuutta laajasti.

teksti | Pirjo Silveri   kuvat | iStockphoto ja Merja Ojala
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olivat kaikki Manner-Suomen 297 kun-
taa valtuustokaudella 2013 – 17, ja kes-
keisenä aineistona vapaasti saatavilla 
olevat sähköiset raportit, ohjelmat, stra-
tegiat ja pöytäkirjat.

Kouluverkkoselvityksen tai -suun-
nitelman oli tehnyt 86 kuntaa niistä 
172:sta, joissa aiheeseen liittyvää kes-
kustelua oli käyty. Etelä- ja Länsi-Suo-
messa oltiin yleisesti aktiivisempia kuin 
Pohjois- ja Itä-Suomessa.

Kouluverkkosuunnittelusta vastaa-
vat työryhmät osoittautuivat suppeik-
si, niukimmillaan niissä oli edustettuna 
vain yksi osapuoli. Selvityksen tehneistä 
kunnista 3,4 prosenttia vastaisi tavoitetta 

uudenlaisesta yhteistyöstä, jopa 40 pro-
senttia oli vain yhden toimijan vastuulla.

Matkaa ihanteeseen siis on.

Pöytä on katettu tiedolla
Kouluverkkokeskustelusta ja -suunnit-
telusta päätöksentekoa tukevat elemen-
tit ovat kokonaan puuttuneet. 

Kun katsotaan eteenpäin, olisi vii-
sasta kurkistaa myös taaksepäin. Miten 
toteutus edelliskerralla onnistui? Mihin 
jäi parantamisen varaa? Saavutettiinko 
säästöjä tai muita hyötyjä? Miten itse 
prosessi meni? 

Arviointia olisi Sami Tantarimäen 
mielestä rutkasti varaa lisätä. Mones-

sa kunnassa suunnitteluprosessi aloite-
taan kuin tyhjältä pöydältä, vaikka pöy-
tä on valmiiksi katettu ennalta tiedossa 
olevilla kysymyksillä ja kehityskuluilla.

- Kysymykset pystyy listaamaan pit-
källe etukäteen, mutta jostain syystä 
näin ei tehdä. Pelätäänkö kenties kes-
kustelun ryöpsähtämistä? Ajatellaan-
ko, että kohu näkyy ja kuuluu kauas, jo-
ten tehdään nyt näitä juttuja varovasti, 
vaikka sillä tavalla asia nimenomaan 
vaikeutuu. Pimittäminen ei auta mi-
tään, koska tänä päivänä tietoa on saa-
tavilla ja asukkaat ovat fiksuja ihmisiä. 
Hiljaisuus kääntyy yhä pahemmin itse-
ään vastaan.
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Tiedon jakamisessa maailma on täy-
sin muuttunut, ja kenen tahansa käytös-
sä ovat erilaiset mediat ja kanavat.

- Enää ei voi ajatella kuten joskus 
muinoin, että jotkut päättävät toisten 
puolesta. Koulukeskustelussa on paljon 
totutuista tavoista poisoppimista.

Tilat tilanteen mukaan
Kouluverkkosuunnittelu ei ole oma 
erillinen saarekkeensa, vaan aina sa-
malla palveluverkon suunnittelua.

- Kyse on palvelujen järjestämises-
tä, kerrannaisvaikutuksista, alueen elin-
voimaisuudesta ja vetovoimaisuudesta. 
Totta kai keskiössä ja ykkösasiana pysyy 
opetus, mutta kouluun kytkeytyy monia 
muitakin arjen asioita, Sami Tantarimä-
ki selittää.

Kun isossa kaupungissa tai kasvukes-
kuksessa nykyään puuhataan uutta kou-
lua, puhutaan palvelukokonaisuudesta. 
Rakennus tehdään moneen käyttöön, ja 
saman katon alle sijoittuvat esimerkiksi 
koulu, päiväkoti ja kirjasto.

Uudishanke etenee usein yhteisölli-
sesti ja yksituumaisesti. Vaan annas olla, 
kun samassa kunnassa muokataan ole-
massa olevaa kouluverkkoa ja vanhoja 
rakennuksia, saatetaan taas perinteises-
ti kiistellä lähikoulun kohtalosta.

- Silloin unohtuvat mahdollisuudet, 
jotka sisältyvät uudenlaisiin tapoihin 
tuottaa, järjestää tai koota yhteen pal-
veluita. Kasvavilla alueilla kyse on myös 
vetovoimatekijästä, jolla voidaan tule-
vaisuudessa markkinoida, että meillä 
on erilainen kouluverkko kuin naapu-
rilla, Tantarimäki sanoo.

Vaikka joissakin kunnissa väistämä-
tön on edessä, hanskoja ei silti kannata 
lyödä naulaan tai lähteä pelkästä supis-
tamisen mustavalkoisesta maailmasta.

- Ainoat vaihtoehdot eivät ole on ja 

off. Sen sijaan kannattaa yhdessä pohtia, 
miten jakaa vastuita ja tuottaa palvelui-
ta tukemaan toisiaan niin kauan kuin 
alueella elinvoimaa riittää. Tilat mu-
kautetaan tilanteen mukaisesti, vaikka 
sitten koulusta vanhainkodiksi.

Tantarimäki suosittelee julkista, yk-
sityistä ja kolmatta sektoria miettimään 
näitä kysymyksiä yhdessä, koska koulu-
rakennuksissa tapahtuu paljon muuta-
kin kuin annetaan lapsille opetusta.

- Paikallisten asukkaiden toimin-
nan tulisi löytää yhteistyö kunnan kans-
sa – ja sama toisinpäin: uusia ratkaisu-
ja haettaessa kunnan olisi löydettävä ne 
alueen ihmiset.

Pieni saa olla erilainen kuin iso
Monella on mielikuva, että kiihkeintä 
vääntöä käydään pikkukoulujen ja ky-
läkoulujen puolesta. Turun tutkimus 
osoittaa luulon vääräksi.

- Keskustelu oli jopa vilkkaampaa 
ja erimielisyys suurempaa isoissa kau-
pungeissa kuin pienissä kunnissa. Tämä 
kertoo kasvukeskusten painivan mo-
nenlaisten muutoshaasteiden edessä. 
Yksimielisyyden saavuttaminen voi olla 
hankalaa, Sami Tantarimäki arvioi.

Pienillä paikkakunnilla kouluverk-
ko on saatettu jo kutistaa äärimmilleen.

- Toisaalta juuri niissä monet asi-
at olisivat joustavasti toteutettavissa. 
Pienten ja keskisuurten kuntien soi-
si ottavan koppia uudenlaisesta ajatte-
lusta, koska niillä on ketterät rakenteet. 
Kaikkien ei tarvitse toimia kuten isot.

Koulutuksen järjestämisen tavoil-
taan ja kouluverkoiltaan Suomi on kun-
tiensa näköinen, vaikka perusopetuksen 
keskeinen periaate on mahdollistaa kan-
salaisille tasa-arvoinen opetus.

- Esimerkiksi Pisa-tuloksissa ero-
ja alkaa näkyä myös kaupunkien sisäl-
lä. Opetuksellinen taso pitää säilyttää, 
mutta silti alueilla voi olla omia erityis-
piirteitään ja vahvuuksiaan. Koulut saa-
vat olla erilaisia, eikä tasa-arvon tavoit-
telu tarkoita, että joka paikassa täytyy 
olla sama ratkaisu tai samanlainen tapa 
toimia, Tantarimäki toteaa.

Kasvatuspuolen väki hoitaa pedago-
gian, eikä Tantarimäki maantieteilijänä 
ja aluetieteilijänä puutu siihen. Kuntaa 
hän katsoo aina kokonaisuutena.

- Koulusuunnittelussa pitää ymmär-
tää, että kyse on taloudesta, opetukses-
ta, yhteisöllisyydestä ja lapsista, mutta 

Kun isossa kaupungissa tai kasvukeskuksessa  
nykyään puuhataan uutta koulua, puhutaan palvelukokonaisuudesta.
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- Koulusuunnittelussa pitää ymmärtää, että kyse on 
taloudesta, opetuksesta, yhteisöllisyydestä ja lapsista, mutta 

samalla aluekehittämisestä, paikallisesta 
elinvoimaisuudesta – koko kunnasta.

samalla aluekehittämisestä, paikallises-
ta elinvoimaisuudesta – koko kunnasta. 
Täytyy nähdä monia asioita sen sijaan, 
että puhutaan vain yksittäisestä koulus-
ta, johon haetaan yhtä ratkaisua.

Kuuluuko lapsen ääni?
Päättäjät, virkamiehet, vanhemmat ja 
muut asukkaat ovat keskeisiä koulukes-
kustelijoita. Opettajat ovat pysytelleet 
aika hiljaa, ja selvimmin puuttuu ryh-
mä, jonka edusta on kyse eli lapset.

- Heidänkin äänensä tulisi kuulua, 
ja siksi lapsivaikutusten arvioinnille 
soisi selkeän jalansijan, Sami Tantari-
mäki toivoo.

Osallistavassa suunnittelussa kaikki 
osapuolet ovat mukana alusta asti. Kun 
askelmerkit ovat ennalta tiedossa, par-
haimmillaan projekti etenee niiden mu-
kaisesti.

- Kunta itse valitsee, kuinka se pää-
töksiä prosessoi ja millaista toiminta-
mallia rakentaa. Melkein jokaisen kun-
nan kotisivuilta löytyy osallistamisen 
edistämiseen liittyvät kauniit lausepar-
ret tai osallistu ja vaikuta -tyyppiset si-
vut. Sama osallistaminen ei välttämättä 
enää ulotu tilanteisiin, joissa täytyy to-
dellisuudessa ratkoa asioita.

Tantarimäki pelkää, ettei kaikkialla 
vielä ymmärretä, kuinka maakunta- ja 
soteuudistuksessa myös koulupuolella 
ollaan uuden polun päässä.

- Odotellaan ja katsellaan, sen sijaan 
että oltaisiin hereillä. Uudistuksessa täy-
tyy olla niin monessa mukana, etteivät 
rahkeet tunnu riittävän kaikkeen. Sitä ei 
kuitenkaan saisi käyttää tekosyynä, kos-

ka tulevaisuuden kunta keskittyy mui-
hin kuin sote-asioihin. Juuri nyt pitäi-
si katsoa koulun suuntaan, kuntaan 
jääviin palveluihin ja tehtäviin, tietys-
ti maakuntayhteys muistaen. Onhan 
kunnassa muutakin kuin sivistys, mut-
ta sen roolin kautta kannattaisi lähteä 
hakemaan uutta voimaa.

Hyvä kello kauas kuuluu
Avoimella kouluverkkosuunnittelul-
la pystyy vaikuttamaan monenlaisiin 
asioihin.

- Esimerkiksi yhteisöllisyyteen 
kunnassa kokonaisuudessaan, julki-
kuvaan, jota se välittää ulospäin, Sa-
mi Tantarimäki vakuuttaa. 

– Jos ajattelee, millaisena koulu-
keskustelu on ulospäin näyttäytynyt, 
se ei ole antanut kovin positiivista vies-
tiä kunnasta. Mieluummin pitäisi kään-
tää toisin päin: tavoitella hyvää henkeä 
ja myönteistä mielikuvaa, ja näin lisätä 
elinvoimaa ja vetovoimaa. Silloin syntyy 
vaikutelma, että täällä asioita hoidetaan 
fiksusti, Tantarimäki jatkaa.

Kun toteuttamisen vastuut, toimin-
tamallit ja kokonaisuudet mietitään kun-
nolla, pitkän päälle yhteisöllinen malli 
todennäköisesti osoittautuu myös talou-
dellisesti kannattavimmaksi.

- Kaikki ei välttämättä ole vain kun-
nan vastuulla, kunnan rakentamaa ja yl-
läpitämää. Totta kai opetus on, mutta 
muu – rakennuksesta lähtien – ei välttä-
mättä. Taloushyötyjä syntyy sitä kautta, 
että löydetään ratkaisu, joka on jollakin 
tavalla entistä toimivampi. Jos päätök-
set yhteisöllisellä työskentelytavalla 

syntyvät määräajassa, ilman muuta se 
on edullisempaa kuin silloin kun aika-
taulut venyvät.

Tutkimusraportti Hyvä valmiste-
lu, yksimielisempi kouluverkkoratkaisu, 
pohdittu palvelukokonaisuus (2017) tar-
joaa tuhtia evästä muutoksen tielle.

Vastavuoroisuutta,  
vaan ei vastikkeettomuutta
Kunnan koko ei juuri vaikuta koulu-
verkkokeskustelun luonteeseen, se on 
samanlaista kaikkialla.

- Suomessa on isoja kuntia, ja kun-
taliitosten myötä on syntynyt maaseu-
tukaupunkeja tai kaupunkimaaseutuja, 
joissa aluerakenne ja maantiede kun-
nan sisällä ovat hyvin erilaisia. Pitääkin 
ajatella niin, että kunnassa voi olla eri-
tyyppisiä alueita, ja Suomen sisällä voi 
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olla erityyppisiä alueita, ja kaikilla niil-
lä on mahdollisuus olla olemassa, Sami 
Tantarimäki korostaa.

Kun yksittäisen koulun kohtalo on 
vaakalaudalla, tienoon asukkailta ja van-
hemmilta kuuluu usein hätähuuto ”anta-
kaa meille edes vähän lisäaikaa”. Pyyntö 
on sinänsä inhimillinen, mutta ei tarjoa 
tutkija Sami Tantarimäen mielestä kestä-
vää ratkaisua. Vastikkeettomaan keskus-
teluun ei nykyaikana ole varaa.

- Jos jokin palvelu tai koulu ha-
lutaan säilyttää, pitää yhdessä miet-
tiä, miten se olisi mahdollista. Jos lupa 
toiminnan jatkamiseen heltiää muuta-
maksi vuodeksi, tarvitaan vastavuoroi-
suutta. Yhdessä sovitaan, mitä sinä ai-
kana tapahtuu ja saadaan aikaan. Ei voi 
olla niin, että vain odotellaan ja katso-
taan, onko alueella määräajan umpeu-

duttua vielä lapsia.

Edelläkävijät malliksi muille
Osallistavasta suunnittelusta on jo kosol-
ti plusmerkkisiä kokemuksia. Rohkeat 
edelläkävijät sopivat malliksi muille.

Virroilla klassinen kiistely kyläkou-
lujen lakkauttamisesta antoi kyläläisille 
kimmokkeen ryhtyä selvittämään, mitä 
kaikkea kouluilla tapahtuu ja mitä pal-
veluita siellä oikeasti on.

- He ottivat vastuuta ja tuottivat tie-
toa kunnalle. Asioita päätettiin katsoa 
uudestaan yhdessä. Lopputulos oli, et-
tä kyläkoulut ovat siellä yhä, ja ne saivat 
erikoistua omalla tavallansa. Keskus-
telua lähdettiin viemään toiseen suun-
taan, eikä periaatteellisesti jankattu 
vain yhtä kanavaa. Juuri näin pitää toi-
mia. Tahtotilaa punnitaan ottamalla – 

tai velvoittamalla – kaikki mukaan, Sa-
mi Tantarimäki kiteyttää.

Alajärvellä asioita mietitään par-
haillaan palvelukeskusnäkökulmasta.

- Prosessi on meneillään. Siellä on 
yhdessä lähdetty pohtimaan, millai-
sia palveluita ja kenen toimesta koulun 
yhteyteen olisi liitettävissä. Asikkalas-
sa yhdessä koulussa on yhdistetty ope-
tusta ja varhaiskasvatusta, ja sillä tavalla 
haettu uutta toimintatapaa. Espoo toimi 
esimerkillisesti, kun pakon edessä tuli 
tarve hakea väistötiloja. Ongelma kään-
nettiin niin päin, mitä hyötyä opetuksel-
le voisi olla siitä, kun ollaan erilaisessa 
ympäristössä. ∙

➨ KAKS on tukenut tutkimusta.
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Taitoa Kuntaperintä on täysin suomalainen, 
kuntien omistama joustava perintäpalvelu. Palvelun tavoitteena on,  

ettei perinnän asiakas päädy uudelleen asiakkaaksi.

Koko perintätoiminnan tulos ohjataan takaisin  
omistajille eli kunnille, mikä on ainutlaatuista Suomessa.

Valitse perintäpalvelu, joka  
tekee hyvää kuntalaisille.

Christian Sjöstrand 
020 610 9001 
christian.sjostrand@taitoa.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Meillä on jo nyt kaikki valmiudet maakuntien tarpeisiin.

Henkilöstöhallinto Tiedolla johtaminenTaloushallinto
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Juhani Karila
kirjailija

Valtuutetut, pitäkää palopuheita

KOLUMNI

TÄMÄ KOLUMNI ON OMISTETTU teille, uudet kunnanvaltuutetut.
Istuin Pelkosenniemen kunnanvaltuustossa Koillis-Lapissa yhden kauden heti lu-

kiosta valmistumisen jälkeen 2000-luvun alussa. Kunnanjohtaja, isäni hirvenpyynti-
kaveri, tuli ylioppilasjuhliini ja sanoi, että sinä kun olet tuollainen yhteiskunnallisista 
asioista kiinnostunut nuorimies, niin mitä jos lähtisit ehdolle kuntavaaleihin.

Olin juonut kuohuviiniä ja niinpä sanoin: ”Miksipäs ei.”
En kampanjoinut lainkaan ja sain surkean vähän ääniä. Pääsin silti valtuustoon, 

koska lista oli suuri ja kunta pieni.
• • •

Hädin tuskin tiesin, mitä tarkoittaa tase. Hengailin kokouksissa ja yritin pysyä kär-
ryillä parhaani mukaan.

Kunnes tuli tähtihetkeni.
Ne meinasivat lakkauttaa lukion. Vastustin tätä. Mitä sitten, että seuraavana vuon-

na lukion aloittaisi vain kaksi oppilasta. Se oli lukio, joka oli opettanut minut derivoi-
maan ja käyttämään saksan akkusatiivia ja ennen kaikkea: paiskimaan hommia.

Niinpä pyysin puheenvuoroa ja aloin paasata.
Paasasin vartin ja käytin kaikki keinot. Käänsin pienuuden eduksi: korostin yksilöl-

lisen opetuksen merkitystä, kehuin opettajien erinomaisuutta ja muistutin, että lu-
kio on vetovoimaisen kunnan perusedellytys. Annoin ymmärtää, että nimenomaan 
lukio mahdollisti kaltaisteni sivistyneiden, Yhteiskunnallisista Asioista kiinnostunei-
den henkilöiden omavaraisen tuotannon.

Kaikkea muutakin sanoin ja taisin välillä heristää sormeakin. Lopulta puhalsin pit-
kään ulos ja istuin alas.

”Hyvä puhe”, valtuustokollega kuiskasi.
”Sitten äänestetään”, puheenjohtaja sanoi ja lukio äänestettiin lakkautettavaksi 

murskalukemin.
• • •

Taloudellisesti on tietenkin päivänselvää, että lukiosta piti luopua. Silti olen ylpeä 
nuoresta itsestäni, joka pani idealismin talouden edelle.

Asiat eivät ole kunnissa parantuneet reilussa kymmenessä vuodessa. Rahakirstujen 
pohjia kaavitaan, päätökset ovat vaikeita. Puhutaan lähinnä siitä, mistä pitää luopua.

Vetoan teihin, uudet kuntavaltuutetut, että näkisitte enemmän kuin pelkät nu-
merot viivan alapuolella.

Pitäkää palopuheita. Vaikka joutuisitte lopulta lakkauttamaan tai leikkaamaan jo-
tain, niin räyhätkää oikein kunnolla ennen lopullista päätöstä ja muistuttakaa itse-
änne ja toisianne siitä, mikä valtuuston tarkoitus on. Mitä te oikeasti haluatte tehdä. 
Mitä teidän pitää tehdä.

Antaa kuntalaisille mahdollisimman hyvä elämä.

Taitoa Kuntaperintä on täysin suomalainen, 
kuntien omistama joustava perintäpalvelu. Palvelun tavoitteena on,  

ettei perinnän asiakas päädy uudelleen asiakkaaksi.

Koko perintätoiminnan tulos ohjataan takaisin  
omistajille eli kunnille, mikä on ainutlaatuista Suomessa.

Valitse perintäpalvelu, joka  
tekee hyvää kuntalaisille.

Christian Sjöstrand 
020 610 9001 
christian.sjostrand@taitoa.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Meillä on jo nyt kaikki valmiudet maakuntien tarpeisiin.

Henkilöstöhallinto Tiedolla johtaminenTaloushallinto
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➨ KAKS tukee väitöstyötä.

TÄTÄ TUTKIN

Uuden kirjastolain mukaan yksi ydinasioista on monipuolinen lukutaito, muistuttaa  
väitöstutkimustaan tekevä kirjasto-alan ammattilainen Sirpa Länsivuori.

LUKUTAITO HEIKKENEE,  
VERKKOPALVELUISSA  
KEHITETTÄVÄÄ 

teksti | Marjatta Pöllänen   kuva | Merja Ojala ja iStockphoto

Perinteinen kirjojen lukeminen  
vähenee ja lukutaito heikkenee  
vauhdilla, yleisten kirjastojen on  

edistettävä monipuolista lukutaitoa ja 
mahdollisuuksia elinikäiseen oppimi-
seen. 

- Laissa uutena ovat demokra- 
tian, sananvapauden ja aktiivisen  
kansalaisuuden edistäminen sa- 

moin kuin kulttuurisen ja yhteis-
kunnallisen keskus-

telun edistäminen.  
Miten tätä toteu-

tetaan, on vasta 
muotoutumas-
sa, Sirpa Län-
sivuori ker-
too.

Länsivuori valmistelee väitöskir-
jaa yleisestä kirjastosta muuttuvas-
sa toimintaympäristössä. Kunnallis- 
alan kehittämissäätiöltä hän sai 
20 000 euron apurahan. Tähtäin on 
ensi vuoden lopussa.

Uusia rooleja kirjastoväki avai-
lee parhaillaan muun muassa alue-
hallintovirastojen vetämissä tilai- 
suuksissa eri puolella Suomea. Yk-
si mahdollisuus on yleisen kirjaston 
kaikille avoin tila. Parhaimmillaan 
se tarjoaa kuntalaisille erilaisia tilo-
ja pienistä ryhmätiloista yleisötilai-
suuksiin saakka. 

Yhteistyön suunnittelu ja yh-
teiset hankkeet esimerkiksi koulun, 
kunnan muiden toimijoiden tai kir-
jastoverkoston kanssa ovat ensisijai-
sen tärkeitä. 

- Tulevaisuudessa yleisten kir-
jastojen rajapinnat muiden toimi-
joiden kanssa eivät muutenkaan ole 
välttämättä enää niin jyrkkiä. Tär-
keintä ovat hyvät ja toimivat palve-
lut ja käyttäjien tarpeet, Länsivuori 

kertoo. 
Sen sijaan lähivuosina ei ole 

odotettavissa mitään historial-
lista viimeisen paperikirjan 
lainaamista:

- Paperikirja elää edel-
leen ja perinteinen lainaus on 

vielä runsasta ja hyvin järjes-
tetty. Sisältöjen avaaminen ja 
tarjoaminen aktiivisesti eri 

kohderyhmille on nyt kuiten-

kin entistä tärkeämpää niin kasvok-
kain kuin verkossakin. Ihmiset ovat 
yhä enemmän verkossa ja aineisto-
jen löytyvyyttä ja saatavuutta on pa-
rannettava, jotta käyttäjät löytävät 
kirjastot ja niiden aarteet paljon en-
tistä helpommin ja nopeammin. 

Sirpa Länsivuori kertoo havain-
neensa tutkimustyönsä aikana, et-
tä kirjastopalvelujen resurssoinnis-
sa, laadussa ja saatavuudessa on yhä 
suurempia eroja kuntien välillä. 

Myös kirjastoverkko on harven-
tunut harvenemistaan. Tämä lisää 
ihmisten eriarvoistumista eikä lain 
tavoite yhdenvertaisista mahdolli-
suuksista toteudu. 

- Kunnissa on menty pitkään 
säästöt edellä ja se näkyy kirjastoissa. 

Yleisen kirjaston monipuolisuus 
ja mahdollisuudet ovat Länsivuoren 
mielestä kunnissa vielä osin käyttä-
mättä. Uusille valtuustoille Länsi-
vuorella on terveisiä:

- Toivon, että kirjasto ymmärre- 
tään tärkeänä osana kunnan strate- 
giaa viimeistään nyt, kun kunta muut- 
taa muotoaan sote- ja maakunta- 
uudistuksen myötä. Tavoitteita ja 
palveluja kannattaa miettiä yhdessä 
uuden kirjastolain pohjalta kunnan 
ja kuntalaisten parhaaksi. Parhaim-
millaan kirjasto vahvistaa kunta-
laisten hyvinvointia ja lisää kunnan 
viihtyisyyttä ja elinvoimaa. ∙

Isojoella asuva  
Sirpa Länsivuori tekee 
väitöskirjaa Tampereen 
yliopistolle yleisestä  
kirjastosta muuttuvassa 
toimintaympäristössä. 



polemiikki 2/2017           45

NUMEROT AUKI
koonnut | Eeva-Liisa Hynynen  NUKUIN YLI KUNTAVAALIEN  

- en äänestänyt, koska*

Euroopan muuttoliikeverkoston (European Migration Network, 
EMN) Suomen yhteyspisteen tuottamat uusimmat julkaisut:

 - Maahanmuutto- ja turvapaikkaraportti 2016: raportti tarjoaa kat-
tavan kuvauksen keskeisimmistä teemoista maahanmuuton saralla 
Suomessa vuonna 2016.

- Maahanmuuton tunnusluvut 2016 (saatavissa suomen-, ruotsin- ja 
englanninkielisenä): tilastokatsaus havainnollistaa lukujen avulla 
Suomeen vuonna 2016 suuntautuneen maahanmuuton; mistä maista 
ja millä perustein Suomeen tultiin.

EUROOPAN 
MUUTTOLIIKEVERKOSTO

Yhteystiedot:
Euroopan muuttoliikeverkosto, Maahanmuuttovirasto 
Puh: 0295 430 431 
emn@migri.fi  
www.emn.fi (Suomen kansalliset verkkosivut)  
www.ec.europa.eu/emn/ (kansainväliset verkkosivut)

- Maahanmuuttosanastoa: sanastojuliste esittää keskeiset maahan-
muuttotermit helposti omaksuttavalla tavalla. Saatavissa myös ruot-
sinkielellä: Termer om invandring. 

- EMN-tutkimus - Kolmansien maiden kansalaisten perheenyhdistä-
minen EU:ssa: Raportti käsittelee Suomen perheenyhdistämislain-
säädäntöä ja perhesiteen perusteella tehtyjen oleskelulupahake-
musten käytännön prosessia, sekä sen haasteita niin perheenyhdis-
tämistä hakevien henkilöiden kuin viranomaisten kannalta. 

Julkaisut löytyvät osoitteesta: www.emn.fi/raportit/uusimmat_raportit

KAKSILLE TUTKIMUKSEN TOTEUTTI KANTAR TNS OY (TNS GALLUP OY). TUTKIMUSAINEISTO ON KOOTTU GALLUP KANAVALLA 14.–18.4 2017 VIIKKO KUNTAVAALIEN JÄLKEEN. 
HAASTATTELUJA TEHTIIN YHTEENSÄ 1 036.

Näillä kaikilla oli merkitystä  
vähintään kahdelle viidestä.

”Tunnen  
epäluottamusta  
politiikkaa kohtaan”  
(54 %) 

”Oli vaikeaa  
löytää sopivaa  
ehdokasta” 
(47 %) ”Asiat hoituvat 

muutenkin”  
(45 %) 

”Siitä ei ole  
minulle hyötyä”  
(43 %) 

”Oli vaikeaa  
löytää sopivaa  
puoluetta”  
(42 %)

”En usko 
yhden äänen  
vaikuttavuuteen”  
(41 %)
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Kotihoidon tuen  
romuttamisella ei äitien  
työllisyysaste parane 

"Ä itien työhön paluun mahdolli-
suuksia rajaavat työmarkkinoiden 
ehdot: pisimpään perhevapaal-

la ovat ne äidit, joiden työmarkkina-asema 
on heikko tai epävakaa. Työllisyysaste  
paranee siis nuorten naisten koulutuksella  
tai vakituisia työsuhteita tukevalla työlli-
syyspolitiikalla. Myös varhaiskasvatuksen 
ja hoidon laatu on varmistettava. ”

Sari Essayah
Kristillisdemokraattien puheenjohtaja,
kansanedustaja
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