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Valtuutettujen Suomi
Uudet valtuutetut ovat sanoneet kantansa ajankohtaisuuksiin ja tulevaisuuteen. KAKSin kyselyyn vastasi yli 1 700 valtuutettua varsin edustavasti, niin puolueittain kuin maakunnittain.
Kuusi kymmenestä valtuutetusta uskoo, että oman kunnan tulevaisuus paranee nykyisellä valtuustokaudella 2017-2020. Optimistisimpia
ovat vihreät.
Vastaavasti yli puolet valtuutetuista arvelee, että sote-maakuntauudistus heikentää kunnan asemaa. Optimistisimpia ollaan Kainuussa,
jossa maakuntahallintoa on jo kokeiltu.
Maakuntansa hyvään kehitykseen uskoo puolet, vahvimmin kokoomuksen ja keskustan valtuutetut. SDP:ssä ollaan pessimistisimpiä.
Kunnan ja maakunnan tulevaa suhdetta on aprikoitu. Valtuutettujen mielestä hyvinvointi, terveys ja elinvoima ovat tärkeimmät kunnan ja
maakunnan yhteistyöalueet. Palvelut ovat listalla viimeisenä.
Kaksi kolmesta valtuutetusta on sitä mieltä, että kunnan ja maakunnan yhteistyö, sisältö ja tavat tulisi määritellä sekamallilla: lainsäädännöllä, valtion ohjauksella, sekä kuntien ja maakuntien itse niin päättäen.
Sote-uudistuksella on selvät tavoitteet. Yhdeksän kymmenestä valtuutetusta pitää palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantamista tärkeimpänä sote-uudistuksen tavoitteena. Kakkosena on ihmisten
hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen ja kolmantena sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvun hillitseminen.
Puolet valtuutetuista on sitä mieltä, että maakuntavero on osa maakuntien tehtävien rahoittamista 2020-luvulla. Vastaavasti neljä kymmenestä (41 %) hoitaisi maakuntien rahoituksen pelkästään valtion tulo- ja
menoarviosta.
Vahvimmin maakuntaveron käyttöä osittain tai kokonaan kannattavat
vasemmistoliiton, vihreiden, RKP:n ja keskustan valtuutetut.
Noin 2 500 valtuutettua eli 28 prosenttia valtuutetuista asettunee
ehdolle maakuntavaaleissa. Innokkaimpia ovat vasemmistoliiton ja vihreiden valtuutetut. Vajaa kolmannes (31 %) ei varmasti asetu. Mitä pidempään on istunut valtuustossa, sitä varmemmin maakuntavaltuusto
kiinnostaa.
Vaalit siirtynevät syksyyn 2018, lokakuulle. Toivottavasti ei ainakaan
sitä kauemmas.
Antti Mykkänen
päätoimittaja
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KAKSin tutkimuksia
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AJASSA
koonnut | Eeva-Liisa Hynynen
kuvat | Merja Ojala

Mitä maakunnista tulee
– valtion käskyläinen,
uusi hallintohimmeli vai kansan
palvelija? Tätä kysyttiin valtiovarainministeriön, Kuntaliiton
ja KAKSin järjestämässä Suomi
Areenan seminaarissa
BePop-lavalla 13. heinäkuuta.

SUOMI AREENA PUREUTUI
MAAKUNTADEMOKRATIAAN

P

olitiikkapohdintaa maakuntauudistuksesta kävivät kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.),
kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta
(sd.) ja Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen (kok.). Keskustelua luotsasi toimittaja Johanna Vesikallio Yleltä.
Keskusteluun nousi samana aamuna Jari Koskisen esittämä ehdotus eduskunta-, maakunta- ja eurovaalien järjestämisestä samanaikaisesti keväällä 2019.
BePop-lavalla Koskinen perusteli vaalien yhdistämistä äänestämisaktiivisuuden nostamisella Ruotsin tapaan, jossa
äänestysprosentti yhdistetyissä parlamentti-, maakunta- ja kuntavaaleissa kohoaa yli 80 prosenttiin.
Vaalien yhdistäminen toisi Koskisen
mukaan helpotusta myös ehdokkaiden
vaalirahoitukseen.
Maarit Feldt-Ranta komppasi Koskisen esitystä – ja piti demokratian kannalta paheksuttavana sitä, että nykyinen
hallitus ehti jo yksipuolisesti ilmoittaa,
että maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018 ilman että asiasta olisi neuvoteltu parlamentaarisesti.
Ministeri Anu Vehviläinen puolusti lokakuulle 2018 kaavailtuja maakunta-
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vaaleja suurten uudistusten maakunnallisen valmistelutyön vuoksi.
- Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu edellyttää riittävää järjestelyvaraa vuoden 2019 alkuun, Vehviläinen
sanoi ja korosti, ettö maakuntavaltuustojen pitää olla toimintakykyisiä jo vuoden
2019 alusta.
Kolmikko pääsi arvioimaan myös
maakunnan itsehallinnon toimivuutta ilman verotusoikeutta, pienimpien
kuntien äänen kuulumista maakuntahallinnossa ja uuden hallintotason te-

hokkuutta: tuoko uusi hallinnon taso
lisää virkamiehiä ja byrokratia vai tehokkaamman aluehallinnon.
Kolmiosaisessa paneelissa taiteesta
ja maakunnista puhuivat näytelmäkirjailija, dramaturgi Sirkku Peltola ja näyttelijä Tapio Liinoja.
Yritysten ja maakuntien vuorovaikutuksesta keskustelivat Kyrö Distillery
Companyn toimitusjohtaja Miika Lipiäinen, Perheyritysten liitto ry:n toimitusjohtaja Leena Mörttinen ja Sinituote
Oy:n kehityspäällikkö Rami Peltosaari.∙

Taiteesta ja maakunnasta puhumassa Sirkku
Peltola ja Tapio Liinoja.
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KANSA PUHUI:
YHDENVERTAISUUTTA SOTE-PALVELUIHIN

KUNTAVAALIT LISÄSIVÄT
T
LUOTTAMUSTA PÄÄTTÄJIIN

Peräti 54 prosenttia suomalaisista katsoo, että soten
tärkein tavoite on palveluiden
yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen.

ämä käy ilmi KAKSin kansalaistutkimuksesta. Reilu viidennes (21 %) puolestaan katsoo, että tärkein tavoite on hillitä sosiaali- ja terveydenhuollon menoja.
Vajaa viidennes (18 %) pitää ensisijaisena tavoitteena ihmisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista.
Vastanneista joka toinen (47 %) uskoo
soten tärkeimpien tavoitteiden toteutuvan
huonosti tai erittäin huonosti. Hyvään lopputulokseen luottaa vain yksi seitsemästä (14 %). Viidesosa (21 %) otaksuu tavoitteiden toteutuvan jotenkuten (ei hyvin eikä
huonosti).
Suomalaisista 44 prosenttia suhtautuu

periaatteessa myönteisesti siihen, että julkiset sote-palvelut tuotetaan sekä julkisissa
että yksityisissä yrityksissä. Vajaa neljännes
(22 %) vastustaa sote-palveluiden kilpailuttamista. Neljännes (25 %) asettuu välimaastoon, ei koe asiaa myönteiseksi, muttei
myöskään kielteiseksi asiaksi.
Tutkimuksen KAKSille toteutti Kantar TNS Oy.

Lue aiheesta lisää täältä:

VALTUUTETUT LIPUTTIVAT
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISELLE

iStockphoto

Katso miten valtuutetut
vastasivat maakunnittain.

H

yvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien valtuutetuista
tärkein kunnan ja maakunnan yhteistyöalue, käy ilmi KAKSin valtuutetuille
osoittamasta kyselytutkimuksesta. Peräti 95 prosenttia valtuutetuista asettaa
tämän tärkeimmälle sijalle.
Kakkosena tuli elinvoiman kehittäminen, jota piti tärkeänä yhdeksän
kymmenestä (93 %) valtuutetusta.

Kolmantena oli osallistuminen, demokratia ja asiakasosallisuus, jota piti
tärkeänä yhteistyöalueena 83 prosenttia
valtuutetuista.
Seuraavana oli osaamisen, kulttuurin ja liikunnan edistäminen. Sitä piti
tärkeänä kolme neljästä (74 %) valtuutetusta. Alueiden käytön suunnittelua,
ohjausta ja kaavoitusta piti tärkeänä
niin ikään kolme neljästä (73 %) valtuu-

tetusta.
Kaikkien valtuutettujen enemmistö piti sitä jopa erittäin tärkeänä lähtien RKP:n valtuutettujen 56 prosentista
ja päätyen vasemmistoliiton valtuutettujen 84 prosenttiin.
Tutkimuksen KAKSille toteutti
Kantar TNS Oy.
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koonnut | Eeva-Liisa Hynynen

PUOLEN MILJARDIN
SÄÄSTÖT
KUNTOUTUKSELLA
Osa vanhuksista, jotka voidaan kuntouttaa, jää kuntouttamatta.

I

Jos kaikissa sairaanhoitopiireissä kuntoutus
järjestettäisiin samalla tavalla, Suomessa olisi
laitosvanhuksia noin 40 000 nykyisen yli 52 000
asemasta.
Toimiva kuntoutus lisää vanhusten elämän
laatua ja tuo yli puolen miljardin euron kustannussäästön. Sote-uudistuksen jälkeen kunnilla on yhä keskeistä vastuuta väestön terveyden
edistämisestä.∙

Lataa täältä

Esko Hussin, Esa Mäkiniemen ja Erkki Vauramon
tutkimusraportti:
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käihmisten kuntoutus on toteutettu eri tavoin
eri puolilla maata. Etelä-Karjalan sosiaali- ja
terveyspiirin (Eksote) toimintamalli on osoittautunut parhaaksi.
Tämä käy ilmi Muuttuva yhteiskunta – muuttuvat palvelut -projektin tuloksista. Kehitysprojektissa oli mukana kaikkiaan 23 valtionhallinnon,
kaupunkien, kuntien, sairaanhoitopiirien, säätiöiden ja yritysten tahoa. Loppuraportin ”Ikääntyvä väestö ja toimintakyvyn ylläpito” on julkaissut KAKS.
Kun terveyskeskuksen vuodeosastolla on
kuntoutusta noin puoli tuntia viikossa potilasta
kohti, kuntouttaa Eksote 5-6 tuntia päivässä.
Tuloksena 95 prosenttia yli 75-vuotiaista asuu
kotonaan. Tämä on yli vanhuspalvelulain kotona
asumisen tavoitetason (92%).
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TASAPAINOA MARKKINAVETOISEN
SUUNNITTELUN SIJAAN

PALVELUMUOTOILULLA
ASIAKASLÄHTÖISYYTEEN

K

K

AKSin ja Itä-Suomen yliopiston rahoittaman hankkeen
tutkijat esittävät julkaisussaan
”Mitä on laadullinen kaupunkisuunnittelu?”, että vallitsevan
markkinaehtoisen ja konsulttivetoisen kaupunkisuunnittelun
rinnalle tarvitaan kaavoituksen
asiantuntijoiden sekä asukkaiden
osaamisalueet yhdistävää laadullista suunnittelua.
Kaupunkisuunnittelun vuorovaikutteisuutta on lisätty viime
vuosina, mutta sen vaikuttavuus
on jäänyt vähäiseksi liike-elämän
etuja ja sujuvaa yksityisautoilua
edistävien rakenteiden, intressien
ja sopimusten puristuksissa.
Paikkakuntakohtaisesti eriytyvällä laadullisella suunnittelulla voidaan purkaa tätä ristiriitaa
ja tavoitella tasapainoa kaupunkien tiivistämisen ja lähiluonnon,
asuinalueiden eriytymisen, liikku-

mismuotojen sekä kaupunkitilan
toimivuuden ja kokemuksellisuuden välillä.
Laadullinen kaupunkisuunnittelu uudistaa käsityksiä avoimuudesta ja osallisuudesta. Kaavoitushankkeiden käynnistysvaiheen
maankäyttösopimuksista tulee informoida selvästi nykyistä laajemmin. Samoin kuntalaisten suora
osallistuminen, jota maankäyttöja rakennuslaki edellyttää, ei ole
riittävää, jos se tulostuu vain kaavalausuntojen ja huomautusten
koonnoslistoiksi.

Lataa julkaisu täältä:

AKSin tuoreessa tutkimuksessa ”Osallisuutta sotepalveluihin palvelumuotoilemalla” arvioidaan, kuinka
palvelumuotoilulla voidaan ratkaista asiakkaiden osallistamiseen liittyviä ongelmia.
Palvelumuotoilulla voidaan luoda kanavia ja väyliä asiakkaiden ja julkishallinnon väliselle vuoropuhelulle. Tutkimuksen mukaan palvelumuotoilun yhteiskehittämisen periaatteet edistävät asiakkaiden osallisuutta. Näin
voidaan kehittää palvelukonsepteja, joissa keskiöissä on
aivan uudella tavalla asiakkaiden tarpeet ja toiveet.
Tutkimus osoittaa, että sosiaali- ja terveyspalveluissa menestyksekäs asiakkaiden osallistaminen kehittämistyöhön edellyttää organisaatioilta vielä paljon
harjoittelua. Sotepalveluiden organisaatioilta puuttuu
pitkäjänteistä kokemusta asiakkaiden kanssa yhdessä
tehtävästä kehittämistyöstä.
Tutkimuksen kirjoittaja Tapio Häyhtiö on Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen toimitusjohtaja ja akateemiselta taustaltaan politiikan tutkija ja
yhteiskuntatieteiden tohtori.

Lataa tutkimus täältä:
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Facebook tutkijoiden suosima somekanava

K

AKSin teettämän kyselyn mukaan
Facebook on käytetyin sosiaalisen
median sovellus tutkijoiden keskuudessa.
Kysely lähetettiin 360 tutkijalle ja siihen
vastasi 95 henkilöä.
Kyselyn avulla selvitettiin sosiaalisen

median käyttöä, mielipiteitä sosiaalisesta
mediasta sekä ennusteita tulevaisuuden
somemuutoksista.
Kyselyyn vastanneet tutkijat käyttävät sosiaalista mediaa eniten uutisten
ja ajankohtaisten asioiden selaamiseen,
oman sisällön jakamiseen sekä verkostoitumiseen ja sosiaalisten suhteiden
ylläpitoon. Työtehtäviin sosiaalista mediaa käytetään ajallisesti vähemmän kuin
henkilökohtaiseen käyttöön. Tutkijat viettävät sosiaalisessa mediassa kerralla melko vähän aikaa, sillä 44% tutkijoista vastasi olevansa sosiaalisessa mediassa
5–10 minuuttia kerrallaan.
Merkittävänä huomiona kyselystä
nousi esille, että tieteellinen keskustelu
ei ole yleistä sosiaalisessa mediassa
(Jokseenkin eri mieltä 40%). Moni (55%)
tutkija ei myöskään halua mainostaa
maksetulla mainoksella omaa tutkimus-

taan sosiaalisessa mediassa.
Kyselyyn vastanneet tutkijat ennustivat sosiaalisen median käytön arkipäiväistyvän edelleen ja sosiaalisen median
kanavien kasvavan entisestään. Tutkijoiden toiveena oli lisäksi saada sosiaalisesta
mediasta kriittisempi keskustelukanava.
Kyselyn ja julkaisun toteutti Kunnallisalan kehittämissäätiön viestintä- ja tutkimusassistentti, VTK Veera Värtinen.
Hän on tutkinut myös pro gradu -tutkimuksessaan sosiaalisen median käyttöä.

Julkaisu
ladattavissa täältä:
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teksti | Marjatta Pöllänen kuva | Tero Sivula/Rodeo

LU-KU-TAI-TO
on rahanarvoinen asia

I

dea selvittää kirjastojen taloudellista vaikuttavuutta tuli kansainvälisestä yhteistyöstä pohjoismaisten kirjastoseurojen kanssa.
- Kuulimme, että tanskalaiset saivat
selvityksellään uudenlaista tietoa kirjastojen merkityksestä ja Espanja samoin.
Kansainvälisissä kirjastoja koskevissa
ROI eli return of invest -tutkimuksissa on
arvioitu, että yksi euro tulee 3 – 4 eurona
takaisin, kertoo toiminnanjohtaja Rauha
Maarno Suomen kirjastoseurasta.
Kunnallisalan
kehittämissäätiön
KAKSin, Axiell Finlandin ja Suomen kirjastosäätiön tukeman selvityksen teki Oxford Research Oy. Yhteistyökumppanina
oli Finlands svenska biblioteksförening.
– Ajatus heitettiin muutamalle yliopistollekin, mutta kun aikataulu oli rivakka, päätettiin palkata yritys. KAKSilta saatiin 10 000 euroa ja 7. kesäkuuta
selvitys julkistettiin.
Maarnon mukaan on syytä toivoa
inspiraatiota yliopistoillekin, jotta saataisiin akateemisia tutkimuksia kirjastojen vaikutusmekanismeista.
Selvityksessä todetaan, että avoimien julkisten tilojen merkitystä kannattaisi tutkia enemmän ulkomaisten mallien mukaisesti.

Lukutaito, digitaidot ja tilat
Tunnemme kirjastot, jotka ovat palvelleet meitä jo yli kolme vuosisataa. Nykyisin puolella miljoonalla neliöllä on 719
toimipistettä. Kirjasto tavoittaa meistä
kaikista 66 prosenttia ja 10 – 14 -vuotiais-
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Lukutaidon tukeminen
kannattaa, sillä sen vaikutukset syrjäytymisen ehkäisyyn ja
palkkaukseen ovat jopa
miljardiluokkaa. Julkisessa
digitalisaatiossakin
säästetään miljoonia
– varovastikin arvioiden.

ta jopa 97 prosenttia.
- Kolme päävaikutuskanavaa ovat
lukutaito, digitaidot ja tilat, Rauha
Maarno kertoo.
Nyt teetetty selvitys keskittyi varsinkin lasten ja nuorten lukutaidon ja
julkisten palvelujen digitalisoimisen tukemiseen. Selvityksen laati analyytikko
Vesa Kokkonen.

Laki yleisistä kirjastoista
× uusittuna voimaan 2017 alusta

× yleisen kirjaston toiminnan
järjestäminen on kunnan tehtävä
× lain tavoitteena on edistää:

 väestön yhdenvertaisia
mahdollisuuksia sivistykseen
ja kulttuuriin
 tiedon saatavuutta ja käyttöä
 lukemiskulttuuria ja monipuolista
lukutaitoa
 mahdollisuuksia elinikäiseen
oppimiseen ja osaamisen
kehittämiseen
 aktiivista kansalaisuutta,
demokratiaa ja sananvapautta

Selvitys esittelee Tampereen mallin,
jossa on panostettu lasten- ja nuortenkirjallisuuteen, vinkkaustoimintaan ja
muun muassa Tietotoriin.
Suomen PISA-tulokset ovat olleet
laskussa ja uusimmassa kansainvälisessä tutkimuksessa on todettu, että 11
prosenttia suomalaisista nuorista osaa
lukea vain välttävästi ja lukemiseen varattu aika on laskussa.
Suomen hallituksenkin kärkihankkeita on julkisten palvelujen digitalisointi. Digitaidottomuus luo uutta syrjäytymistä.
Kirjaston tarjoamat tilat luovat mahdollisuuksia etätyöhön - myös freelancereille ja yrittäjille. Maahanmuuttajien
kielenopetus hyötyy kirjastoista. Hyvä
lukutaito ehkäisee syrjäytymistä ja auttaa työllistymistä.
Selvityksen havainnot eivät tue sitä
yleistä käsitystä, ettei neliöitä enää tarvittaisi, kun asiakkaat pysyvät kotona ja
tilaavat e-kirjoja sähköpostitse. Kirjasto on nimittäin muutakin kuin lainasto.
– Paljon luetaan paikan päällä. Erilaisissa tapahtumissa oli viime vuonna
noin 900 000 osallistujaa. Tilalle on siis
yhä tarvetta, Maarno sanoo ja lisää, että muun muassa pienet asunnot tuovat
painetta päästä lukemaan ja työskentelemään kodin ulkopuolelle.
Tämä voi olla myös terveellisempää kuin yhdessä osoitteessa asuminen
ja työnteko. Järjestöillekin kirjaston tarjoamilla kokoustiloilla on iso merkitys:
neuvotteluhuoneita käytetään ahkerasti.
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Espoon Sellon kirjastossa on
jatkuvasti esillä 10 - 20 erilaista
kirjanäyttelyä sekä paljon erilaisia
tapahtumia.

– Kirjastojen hyöty lukutaidolle tulee volyymin kautta. Suomessa ostetaan
noin 19 miljoonaa kirjaa vuodessa ja lainataan 68 miljoonaa. Tämä tarkoittaa
miljoonia käyntikertojakin.
Digitaidoissa nousi esille, että kirjastot ovat jo ottaneet roolia esimerkiksi
kännykän ja nettitaitojen käyttöön. Ne
tuottavat säästöjä kouluttamalla omissa tiloissaan. Noin 350 000 ihmistä saa
kirjaston kautta vuosittain koulutusta.
– Yhteistyökumppaneina digipuo-

lella voi olla yhdistyksiä, jotka erikoistuvat vertaisohjaamiseen kuten esimerkiksi Enter ry. Niissä seniorit opastavat
toisiaan. Järjestöt voivat opastaa myös
lapsia esimerkiksi läksyjen teossa.
Kirjasto voi tarjota tilojen lisäksi
laitteitakin koulutuskäyttöön ja tietenkin osaavaa henkilöstöä.
- Tämä ei kuitenkaan tipu taivaalta,
vaan vaatii ajantasaisia laitteita ja jatkoja täydennyskoulutuksen määrärahoja,
Maarno muistuttaa.
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Vain prosentti budjetista

Nettiä ei voi enää ohittaa

SELVITYS KIRJASTOJEN
TALOUDELLISISTA
VAIKUTUKSISTA

× valmistui kesäkuussa 2017

× pääkohteet lasten ja nuorten lukutaidon tukeminen ja julkisten palvelujen
digitalisoimisen tukeminen.
× Suomen kirjastojen kokonaismenot
333 miljoonaa euroa muodostavat
kuntien budjeteista 1,1 prosenttia
× hankinnoissa 37 miljoonalla eurolla
saadaan noin 36 miljoonaa yksikköä
× käyntejä on vuodessa 49 miljoonaa

× henkilöstö antaa 27 000 tuntia
käyttäjäkoulutusta ja tilastoimattoman
määrän neuvontaa, mistä tulee miljoonien
säästöt julkisen sektorin digitalisaatioon
× työntekoon, opiskeluun ja ihmisten
kohtaamiseen tarvitaan edelleen tiloja

Viime vuodenvaihteessa voimaan tullut uudistettu laki yleisistä kirjastoista
painottaa paitsi lukutaidon edistämistä, myös tiedonhankinnan edistämistä,
mikä onkin yhteiskunnassa pärjäämisen edellytyksiä.
– Nettiä ei voi enää ohittaa. Kirjaston on pystyttävä edistämään digitaitojen hankintaa. Opastajina voivat olla oma henkilökunta tai kolmas sektori,
Rauha Maarno sanoo.
Lukemiseenkin tämä linkittyy. E-kirjoja on jo kaikkialla ja niiden lukemiseksi
pitää osata ainakin digitaalisuuden alkeet.
Yli 80-vuotiaat ovat herkin ulkopuolelle jäävä väestönosa, samoin muistisairaat, joita on nuoremmissakin, maahanmuuttajat tai pitkäaikaistyöttömät.
Kirjaston tulee antaa työkaluja
myös oikean ja väärän tiedon ymmärtämiseen. Siihen tarvitaan mediakasvatusta muiltakin tahoilta.

SUOMEN KIRJASTOSEURA
× perustettu 1910, puheenjohtaja Jukka Relander, 2018 – 19 Silvia Modig

× Kansainvälisen kirjastoseurojen liiton IFLA:n jäsen

× kehitysyhteistyöhanke Namibian ja Tansanian kanssa

× kampanjoi kirjastojen puolesta, antaa lausuntoja ja kannanottoja,
tarjoaa asiantuntijatietoa kirjastoista sekä kehittää alan ammattilaisten osaamista
× julkaisee Kirjastolehteä

× järjestää joka toinen vuosi alan suurimman ammattitapahtuman,
valtakunnalliset Kirjastopäivät
× koordinoi kirjastojen valtakunnallista kampanjapäivää, Lainan päivää 8.2.
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Kirjastot maksavat meille Suomessa
noin 333 miljoonaa euroa vuodessa, lähinnä kunnille. Kuitenkin kunnallisista budjeteista vain 1,1 prosenttia menee
kirjastoille. Raportin mukaan vaikutus
lukutaitoon on jopa miljardien luokkaa,
kun otetaan huomioon palkkauksen koheneminen ja syrjäytymisen ehkäisy.
– Vaikutukset ovat mittaluokaltaan
niin isoja, että kuntapäättäjät kyllä ne
huomaavat, Rauha Maarno sanoo.
– Uskon päättäjien ymmärtävän, miten vaikuttavasta palvelusta on kyse.
Kirjaston sulkeminen ei tuo rahallisesti isoa säästöä, mutta vaikutukset
ympäristöön voivat olla isoja varsinkin
tärkeitä asiakkaita eli lapsia ajatellen.
– Kirjasto tuo lukemisen tasa-arvoa.
Jos se sijaitsee alle kilometrin päässä
kotoa, lapsi voi työntyä lukemisen pariin paljon helpommin kuin jos välimatka palveluun kasvaa.
Kaikki vaikutus ei kuitenkaan ole
taloudellista.
– Ei ole tarkoitus väittää, että vain taloudellisilla arvoilla on merkitystä kirjastoille tai muillekaan kuntapalveluille.
– Selvityksen idea on tuoda erilaista
ajatusta ja keskustelua. Ei taloudella voi
kuitenkaan kaikkea mitata.

Laissa onnistunut
tehtävänmääritys
– Me lähdemme kirjastoseurassa uudistetusta kirjastolaista, jossa mielestämme onnistuneesti määritellään kirjaston
tehtävät: lukutaidon, lukemisen ja yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun edistäminen. Se on tässä ajassa
merkittävä juttu, Rauha Maarno sanoo.
– Jotta haasteisiin voidaan vastata,
tarvitaan jatko- ja täydennyskoulutusta,
mikä on fiksua investointia.
Maarno kertoo itse korostavansa
kirjastojen yhteistyötä muiden tahojen
kanssa.
– Palveluja voi luoda yhteistyössä
päiväkotien ja koulujen sekä kolmannen
sektorin kanssa. Sillä vaikutetaan tulevaisuuteen, Maarno tietää.∙

➨ KAKS tuki selvitystyötä.
polemiikki 3/2017

teksti | Salla Nazarenko kuvat | Jyväskylän yliopisto

Kunnat toivovat yliopistoilta
buustia talouskehitykseen
K

Yliopistoilla tehtävän tutkimuksen taloudellinen potentiaali korostuu voimakkaasti,
kun asiaa kysytään yliopistojen sijaintikuntien edustajilta.

untien näkökulmasta kaikki huippututkimus ei ole samanarvoista, vaan yliopistot halutaan osaksi
laajaa innovaatiojärjestelmää.
Tällaisiin tuloksiin on päätynyt professori Sami Moision tutkimusryhmä
KAKSin tukemassa hankkeessa “Kunnan ja yliopiston monikasvoinen suhde.” Tutkimusryhmässä oli mukana Meri Norola, Mikko Kohvakka ja Perttu
Vartiainen.
Tutkimuksen tavoite oli tarkastella
sinänsä paljon tutkittua yliopistojen ja
yhteiskunnan suhdetta maantieteellisten sidosten ja vuorovaikutuksen muotojen näkökulmasta.

Yliopistojen alueellinen vaikuttavuus nousi alue- ja korkeakoulupoliittiseksi teemaksi jo 1990-luvulla,
jolloin alettiin puhua yliopistojen “kolmannesta tehtävästä” ja siihen liittyen
aluevaikuttavuudesta.
Tuoreessa tutkimuksessa tarkastellaan tuota suhdetta nimenomaan kuntien vinkkelistä. Tutkimusaineisto perustuu kaupungin ja yliopiston suhteita
käsittelevään dokumenttiaineistoon sekä haastatteluihin.
Tutkimuksessa olivat mukana Jyväskylän, Oulun ja Vaasan kaupungit
yliopistoineen.

polemiikki 3/2017 										
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Jyväskylän yliopiston
Tutkijoiden yö kerää
vuosittain niin vanhat
kuin nuoretkin tieteestä
kiinnostuneet vierailulle.

Ekonomisoituminen
näkyy kaikessa
Tutkimuksen johtopäätöksistä tutkimusryhmän johtaja Sami Moisio toteaa
yksiselitteisesti, että kuntatoimijoiden
mielessä yliopistotoiminta “ekonomisoituu” tai peräti ”läpitaloudellistuu”, mikä väistämättä vaikuttaa myös
yliopistojen painotuksiin.
- Aineistossa on vahvasti esillä yliopiston taloudellis-välineellinen merkitys. Kunnissa ajatellaan, että yliopistoissa on sellaista potentiaalia, jota yritykset
voivat hyödyntää. Näin kunnissa toivotaan yliopistoja kiinteämmäksi osaksi yritysten toimintaa ja paikallista tai alueellista innovaatiojärjestelmää. Oletus on,
että eritoten yrityslinkin kautta myös sijaintipaikkakunnat hyötyvät yliopistoista.
Kuntatoimijat näkevät, että yliopistojen eri tutkimus- ja koulutusalat ovat
erilaisia mitä tulee niiden kykyyn tehdä
yritysyhteistyötä tai muutoin osallistua
14

talouden kasvupyrkimykseen.
Esimerkkinä Moisio mainitsee Oulua
koskevassa haastatteluaineistossa esille
nousevan kysymyksen: “vaikka sä tekisit
kuinka ison filologisen tutkimuksen, niin
poikisiko se bisneskasvua Ouluun”?
Yliopistojen ekonomisoituminen tarkoittaa käytännössä sitä, että eri tieteenalojen välille muodostuu hierarkioita.
Tässä ravintoketjussa korkeimmalla
ovat työpaikkoja ja lisäarvoa oletettavasti luovat insinööritieteet. Niitä tukevat
kauppatieteet tulevat seuraavana, mutta talouspotentiaalinsa suhteen ne arvotetaan jo selvästi teknillisten alojen alapuolelle.
Alimmaksi jäävät humanistiset tutkimus- ja koulutusalat. Kasvatustieteillä ja
kielitieteillä koetaan olevan rooli lähinnä
paikallisessa kehittämisessä.
- Humanistisilla tieteillä voi olla sivistyksellinen merkitys, mutta hierarkiassa ne jäävät muiden taakse. Kaik-

ki huippututkimus ei tässä mielessä ole
kuntien näkökulmasta samanarvoista,
Moisio sanoo.
Oppiaineiden hierarkisoituminen voi
johtaa myös yliopistojen eriytymiseen.
Moision mukaan esimerkiksi Vaasassa on selvää painetta kulkea monitieteisestä “oikeasta yliopistosta” eräänlaisen
erikoiskorkeakoulun suuntaan.
Vaasassa kaupunkitoimijat tukivat
vahvasti ylipiston profiloitumista pienen
ja hiljan perustetun teknillisen tiedekunnan kautta uskoen sen tukevan parhaiten
aluetalouden kasvua.
Jyväskylässä puolestaan harmiteltiin sitä, että kaupungin yrityksiä ei voida “tukea” paikallisella yliopistotason insinöörikoulutuksella.

Lisääntyvää
yritysyhteistyötä
Uusi yliopistolaki on synnyttänyt tiukempia sidoksia yliopistojen ja kuntien välille.
polemiikki 3/2017

Sami Moision tutkimusryhmän haastattelemat kuntatoimijat ovat olleet tyytyväisiä
tähän muutokseen. He kuitenkin kokivat
jossain määrin, että yliopistot ovat lisänneet vuorovaikutusta kuntatoimijodien
sekä yritysten kanssa osin pakotettuina ja
budjettiongelmien seurauksena.
- Jatkossa yleinen talouskehitys ja
se, mitä mikäkin hallitus painottaa, tulee
vaikuttamaan entistä enemmän yliopistojen kehitykseen, Moisio toteaa.
Edessä on todennäköisesti syvenevän ekonomisoitumisen aika, koska valtiotason strategioissa kansakunnan tulevaisuus on niin voimakkaasti sidottu
tietointensiivisen osaamis- ja innovaatiotalouden kehittämiseen.
Tämä pyrkimys korostaa voimakkaasti yliopistojen paikallista ja valtakunnallista merkitystä.
- Yritysyhteistyö tulee varmasti olemaan suuressa roolissa, Moisio sanoo.
Hänen mukaansa Helsingin yliopisto vuosisataisine perinteineen on mahdollisesti ainoa maamme yliopisto, jolla
on mahdollisuus pysyä aidosti monitieteisenä yliopistona, joka kestää ekonomisoitumisen paineen.
- Itse toivoisin myös muille suoma-

laisille yliopistoille samanlaista autonomista asemaa.

Yliopistokaupungit
vahvoilla kaupunkien eriytyessä
Yliopistoilla on toki kaupungeille suurta taloudellista merkitystä muutenkin
kuin yritysyhteistyön tai innovaatiojärjestelmän näkökulmasta.
Kuntatoimijat näkevät yliopiston taloudellisen arvon myös paikallisen kehittämisen näkökulmasta. Yliopistoja käytetään esimerkiksi houkuttimena
kaupunkimarkkinoinnissa, onhan yliopistoissa kuntien näkökulmasta suuri kansainvälistymispotentiaali. Ne voivat houkutella kotimaisia ja ulkomaisia
osaajia muuttamaan kaupunkeihin.
- Kaupunginisät järkeilevät, että jo
keskipitkällä aikavälillä Suomen mittakaavassa keskisuurten kaupunkien kehitys tulee voimakkaasti eriytymään ja
silloin ”oikeat yliopistokaupungit” ovat
vahvemmilla, Sami Moisio toteaa.
- Tämä korostaa sitä varsin yleisesti
esitettyä näkökulmaa, että pääosin julkisella rahoituksella toimivat yliopistot
antavat sijaintikaupungeilleen voimakkaan taloudellisen kilpailuedun, hän jatkaa.
Toisaalta: tästäkään näkökulmasta
yliopistojen perinteinen sivistysihanne
ei tutkimusaineistossa juuri ollut esillä.
Harvat haastatteluissa nousseet
maininnat yliopiston roolista sivistys- ja
kulttuuritoimijana keskittyivät nekin taloudellisen arvonlisän luomiseen.
Yliopistotoimijoiden - erityisesti

opiskelijoiden - harjoittama kulttuuritoiminta koettiin symbolitalouden elementiksi. Näin opiskelijoiden katukuvaan
tuoma väri ja energia liitettiin nekin sijaintipaikan taloudelliseen kehittämiseen.

Henkilökohtaisilla suhteilla
myös merkitystä
Sami Moisio myöntää, että moni tutkimukseen haastateltu kunta- ja kaupunkivaikuttaja on työssään talousasioiden
kanssa tekemisissä. Heidän yliopistoihin lataamansa odotukset ovat kuitenkin merkittävä yhteiskunnallinen ilmiö.
Kunnat ovat omien arvioidensa mukaan investoineet yliopistoon merkittäviä summia, jolloin yliopistolta voi odottaa tietynlaista responsiivisuutta.
Tutkimusaineistosta tulee esille myös se, että maakuntakaupungeissa
ylipiston ja kaupungin vuorovaikutuksen sisällön nähdään riippuvan paljon
keskeisten henkilöiden – kuten kaupunginjohtajien ja yliopiston rehtoreiden –
toimikausista ja persoonista.
Mitä ammattimaisempaa ja “yritysmäisempää” yliopiston johtaminen on,
sitä suurempi merkitys tällä ilmiöllä on.
Kuntien ja yliopistojen vuorovaikutuksen näkökulmasta lisääntyvä managerikeskeisyys voi kääntää sosiaalisen
pääoman sisäänpäin ja rajoittaa tiedonkulkua, mikä puolestaan vähentää esimerkiksi luottamushenkilöiden osallistumista tähän vuorovaikutukseen. ∙

➨ KAKS tuki tutkimusta.

Näin tutkimus tehtiin:
Tutkimuksessa olivat mukana Jyväskylän, Oulun ja Vaasan kaupungit yliopistoineen.
Valinta perustuu siihen, että kaupungit ovat Suomen kontekstissa keskisuuria ja kaikki
saivat yliopistonsa 1960-luvulla.
Nämä yliopistot ovat monialaisia, mutta eri kokoisia ja niiden oppiainevalikoima ja
perustamishistoria poikkeavat toisistaan.
Tutkimusryhmä kävi läpi kaupunkien ja yliopistojen strategia-asiakirjat kymmenen
viime vuoden ajalta sekä Vaasassa ja Oulussa myös kaupungin kehitysyhtiön
valmistelemat kehitysstrategiat.
Haastatteluosuuteen poimittiin keskeisiä kaupunkitoimijoita kaupungin johdosta,
virkamiehistöstä ja elinkeinoelämästä. Sen jälkeen järjestettiin keskustelumuotoisia
haastattelutilaisuuksia yliopistoväelle.
Yhteensä 35 haastattelun tavoite oli selvittää yliopistojen paikallista ja alueellista tehtävää.
polemiikki 3/2017 										
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Kimmo Mustonen / Vastavalo

20 % pitää mieluisimpana

asumismuotona kerrostaloa ja

12 % rivitaloa.

29 %

katsoo asumisen tiivistämisen hyväksi.

Erityisesti vihreiden (48 %) ja kokoomuksen (48 %)
kannattajat sekä pääkaupunkiseudulla asuvat

29 % valitsisi asuinpaikakseen pien-

(49 %) liputtavat tiivistämisen puolesta.

taloalueen lähellä kaupungin keskustaa,
tämä olisi suosituin asumismuoto.

53 % väestöstä hyväksyy väittämän

”en halua asua alueella, jossa on paljon
maahanmuuttajia”.

41 % suomalaisista toivoisi asuvansa

edustavalla ja arvostetulla asuinalueella.

33 % kerrostaloasujista asuisi
omakotitalossa, jos siihen olisi
mahdollisuus.

20 % haluaisi asua maaseudun

haja-asutusalueella lähellä kaupungin
keskustaa.

teksti | Eeva-Liisa Hynynen

Suomalainen

Eero J. Laamanen / Vastavalo

Suomalaiset haluaisivat asua lähellä kaupungin

KAKSIN TUTKIMUKSEN TOTEUTTI KANTAR TNS OY. TUTKIMUSAINEISTO ON
KOOTTU GALLUP KANAVALLA 14.–18.4 2017. HAASTATTELUJA YHTEENSÄ 1 036.
TUTKIMUKSEN TULOSTEN VIRHEMARGINAALI ON SUURIMMILLAAN VAJAAT
KOLME PROSENTTIYKSIKKÖÄ SUUNTAANSA.
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87 % omakotiasujista haluaa

vastaisuudessakin asua omakotitalossa.

64 % haluaa asua alueella, jossa saa

olla omissa oloissaan kenenkään häiritsemättä.

59 % suomalaisista haluaa asua väljästi.
56 % suomalaisista asuisi mieluiten omakotitalossa.

unelma
keskustaa, mieluiten pientalossa, rauhallisella alueella.

polemiikki 3/2017 										
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TOHTORI TÖISSÄ
Juttusarjassa esitellään henkilöitä, jotka ovat väitelleet tohtoreiksi.
Mitä väitöskirja antaa tekijälleen työelämässä?
teksti | Salla Nazarenko kuvat| Merja Ojala

Elli Aaltonen:

VÄITTELEMINEN
ON HUIKEA TUNNE
Onko johtajuus synnynnäinen
ominaisuus vai voiko sen
oppia? Entä kannattaako
väitöskirja tehdä? Kelan
pääjohtaja Elli Aaltonen on
pohtinut molempia kysymyksiä.
Jälkimmäiseen vastaaminen on
helpompaa: ehdottomasti.

K

elan jyhkeää pääkonttoria
Helsingin Taka-Töölössä
on johtanut tämän vuoden
alusta alkaen yhteiskuntatieteiden tohtori Elli Aaltonen. Tehtävä ei ole ollut kaikkein helpoin
– toimeentulotuen siirto kunnilta Kelalle alkuvuodesta 2017 oli
kova ponnistus, jossa myös tuore
johtaja joutui koville.
Kesäkuussa 2017 Aaltosen
kasvoilla näkyy jo helpotus.
- Se oli hyvä ”uittaminen” minulle, hän toteaa jälkeenpäin.
Tällä kertaa puhe ei kuitenkaan ole toimeentulotuesta vaan
Aaltosen akateemisesta urasta.
Elli Aaltonen väitteli tohtoriksi osittain KAKSin tuella vuonna
1999. ”Sosiaalitoimen johtaminen
– byrokratiaa vai tulosjohtamista”
oli artikkeliväitöskirja, jonka poh-
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jana oli vuosikymmenien aikana
sosiaalitoimea johtaneille henkilöille tehty kysely.
Väitöskirjassa Aaltonen pohti sosiaalitoimen ja laajemminkin
julkishallinnon johtamisen muutosta 1950-luvulta 1990-luvulle
niin johtamisroolien, organisaatioteorioiden, henkilöstöhallinnon kuin asiakkaiden tarpeiden
näkökulmasta.

Vanhainkodin johtajasta
tutkijaksi
Elli Aaltonen ei alun perin suunnitellut akateemista uraa sen
kummemmin kuin johtajaksi ryhtymistäkään. Sattuma kuitenkin johdatti siihen, että hän
aloitti punkaharjulaisen Kotikallion vanhainkodin johtajana jo
24-vuotiaana vuonna 1976.
- Kyse oli oikeastaan siitä, että paikka aukeni, kun olin lopettelemassa opintojani Tampereen
yliopistossa. Halusin silloin palata kotiseuduilleni asumaan ja niin
kävikin, että asuin lapsuudenkodissa silloin, kun työskentelin ensimmäisessä työpaikassani.
Kotikallio osoittautui kiinnostavaksi johtamiskouluksi. Kyseessä oli viiden kunnan omistama
kuntayhtymä, jonka johtaja oppi
niin taloutta, asiakkuutta, hallintoa, juridiikkaa, virka- ja työeh-

tosopimuksia, tilinpäätöksiä kuin
henkilöstöhallintoa.
- Kuntien yhteistyön kautta
työhön sisältyi johtamista ja hallintoa paljon enemmän kuin yhden kunnan vanhustenhuoltolaitoksen johdossa olisi muutoin
ollut.
Hyvin alkanut ura ja sosionomin ja filosofian maisterin tutkinto eivät kuitenkaan riittäneet
Aaltoselle. Hän kiinnostui yksityisestä puolesta ja suoritti yrittäjätutkinnon. Sen jälkeen halu
tieteeseen tuli takaisin.
- Pragmaattisuus ei riittänyt
vaan halusin hakea perusteellisempaa tietoa lisää. Seuraavaksi
suoritin yhteiskuntatieteistä maisterin tutkinnon, aiheena asiakkuus
sosiaali- ja työvoimahallinnossa.
Tätä seurasi lisensiaatintyö
tulosjohtamisesta, jonka soveltaminen julkissektorille oli tuohon
aikaan kuuma keskustelunaihe.
Näiden jälkeen olikin jo väitöskirjan aika.
- Väitöstyössä yhdistyivät johtamisen sen hetken haasteet sekä johtamisen kehittyminen eri
aikakausina. Halusin tarkastella sitä, mitä aika on tehnyt johtamiselle, henkilöstön asemaa, tuloksen tekoa ynnä muita asioita.
Ihan hyviä asioita tänä päivänäkin mielestäni. Johtaminen on tä-
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- Tiedolla johtaminen olisi erittäin
tärkeää, samoin sen muistaminen, että
sote-asiakkaat eivät ole samanlaisia.

nä päivänä paljon muutakin kuin hallinnollinen prosessi.
Aaltonen teki väitöskirjansa enimmäkseen työn ohessa, lukuun ottamatta
lyhyttä KAKS:n tukemaa apurahakautta.
CV paljastaa, että samoina vuosina Aaltonen toimi muun muassa Itä-Suomen
lääninhallituksen sosiaalineuvoksena ja
teki EU-asiantuntijan tehtäviä sosiaalija terveysjohtamisen sekä eläketurvan
parissa Ukrainassa ja Venäjällä. CV:n ulkopuolelta samoihin vuosiin osui pienten lasten äitiys.
- Jälkikäteen sitä voi miettiä, miten
se kaikki onnistui. Olen usein sanonut,
että monella tavalla kiitos kuuluu lasteni
isälle, joka mahdollisti tämän. Hän sanoi
itse aikanaan, ettei halua tutkijaksi, mutta jos minä haluan, saan sen tehdä, Aaltonen muistelee.

Edelleen ajankohtainen väitös
Väittelemisestä on jo yli 20 vuotta aikaa.
Tänä aikana muun muassa johtamisen
tutkimus on edennyt suurin harppauksin. Vieläkö Elli Aaltosen tutkimus on
tutkijan omasta mielestä relevantti?
- Historiallista johtamisen pitkittäistutkimusta on edelleen tehty suhteellisen vähän, Aaltonen arvelee.
- Toinen ohjaajani ja väitöskirjani
tarkastaja Vuokko Niiranen on sosiaalihuollon johtamisen tutkimuksen oikea
airut.
Aaltonen itse arvelee, että aihe syntyi alun perin osittain myös rakkaudesta
historiaan. Se on edelleen tärkeä harrastus. Väitöskirjaansa Aaltonen palaa silloin tällöin; juuri nyt se on toiseen kotiin
Savonlinnaan menevissä laatikoissa, mitä Aaltonen harmittelee.
- Käytän sitä työssäni edelleen, erityisesti asiakkuuteen liittyviä asioita siitä. Kelalla on suunnattomat mahdollisuudet kehittää asiakkuuksia.
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Tohtoriksi väitteleminen ei missään
vaiheessa ole ollut pätevyysvaatimus
niissä tehtävissä, joissa Aaltonen on toiminut. Siitä, kannattiko se, ei hänellä ole
kahta sanaa.
- Väitös on antanut itselleni avuja. Se,
mitä olen tutkinut, on pääomaa, jota ei kukaan voi ottaa pois. Se, että on itse luonut
tuon pääoman itselleen, on huikea tunne.
Nykyisessä työssä apua on ainakin
tutkimuksen tuomasta kyvystä suurten
kokonaisuuksien hallintaan.
- Se on johtamisessa ehdoton edellytys. Jos ajattelen vaikka Kelaa: kaikkein
tärkeitä on, että hallitsee Kelan kokonaisuuden, osaa strategista ajattelua ja kuvaa tavoitteita käytännön työhön siirtyvinä intohimoina.
- Toinen tärkeä asia on analyyttisyys, kyky nähdä asioiden hyvät ja huonot puolet ja sijoittaa asioita eri näkökulmiin. Sekä kirjoittamisen taito. Kuten
Blaise Pascal kirjoitti ystävälleen: ”kirjoitan sinulle pitkän kirjeen, koska minulla ei ole aikaa kirjoittaa lyhyttä”. Oma
väitökseni koostui artikkeleista ja edellytti kykyä lyhentää ja tiivistää. Kirjoittaminen avartaa omaa ajattelua.

Asiakkuus ja robotiikka
Kelan johtamisen ytimessä
Väitöskirjassaan Elli Aaltonen käytti sosiaalitoimesta historiallista jaottelua
hyvinvointivaltion rakentamisen kauteen (1950 - 1965); täydentämisen kauteen (1966 - 1983) sekä uudistusten ja
uusjaon kauteen vuodesta 1984.

Kysyttäessä, millaista kautta sektorilla nyt eletään, Aaltonen vastaa hetken
pohdinnan jälkeen, että murroksen aikaa.
- Suljetun organisaation aika on täysin ohi. Ajat, jolloin asioita pohdittiin organisaatio-, rakenne- tai jopa lakilähtöisesti, ovat menneet ohi. Digitalisaatio,
ICT ja robotiikka haastavat Kelaa, samalla asiakkuus on nostettava framille.
Kela on Aaltosen mukaan hieno ICTtalo ja etuuksien sähköistäminen on sujunut hyvin.
- Jo nyt yli puolet etuuksista on koneella: haetaan koneella, saadaan koneella, tehdään koneella ja ratkaistaan
koneella.
Aaltosella on johdettavanaan 7 100
työntekijän organisaatio. Sote-uudistus tuo Kelankin toimintaan omat vivahteensa.
- Kunnan sosiaalityö tulee aika liki
osassa etuuksia. Toimeentulotuen siirtäminen Kelaan puolestaan on tuonut
meille mahdollisuuden nähdä asiakasprofiilit kokonaisuuksina: ennen näimme ihmiset etuuksien näkökulmasta, nyt
nähdään paremmin koko tilanne.
Takuueläkkeen saajat esimerkiksi
useimmiten hakevat tukea eniten lääkkeisiinsä, nuoremmat asumiseensa.
- Nyt meillä olisi mahdollisuus yhdenmukaiseen sosiaaliturvaan ja asiakkaiden kohtaamiseen kokonaisvaltaisesti.
Aaltonen korostaa, että sotesta puhuessa pitäisi aina muistaa sosiaalitoimen integraatio. Sote-keskukset eivät
ole vain lääkärikeskuksia.
- Tiedolla johtaminen olisi erittäin
tärkeää, samoin sen muistaminen, että
sote-asiakkaat eivät ole samanlaisia. Kovasti toivoisin, että pystyisimme luomaan
moniammatillisia haastaviin asiakkuuksiin tarttuvia foorumeita. Siihen voisimme tarjota Kelan reaaliaikaisia tietoja.
Johtamiseen palataksemme. Onko
johtaminen persoonallisuuskysymys vai
voiko sen oppia?
Elli Aaltonen miettii hetken.
- Kuulen tämän kysymyksen usein.
Uskon, että ihmisen persoonallisuudessa voi olla johtamisen kannalta hyviä tai
huonoja valmiuksia. Johtajahan ei koskaan ole valmis; aina olisi voinut tehdä
jotakin toisin. ∙
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Oletko jo tutustunut Eloisa ikä -ohjelmassa kehitettyihin työvälineisiin? Se kannattaa tehdä, sillä niiden avulla on helpompi
rakentaa hyvää arkea ikääntyneille ihmisille ja vahvistaa osallisuutta ja toimijuutta. Alla esimerkkejä työvälineistä:
• Sateenkaariseniorin tietoisku (tilattavissa)
• Moninaisuus ikääntyvien palveluissa opas
• Mielenterveydellä ei ole ikärajaa! -videosarja
• Mielipakka – mielen hyvinvoinnin kortit
• Elämää käsillä -kädentaitojen oppaat
• Nestori Nurjamieli -lautapeli
• Keskustele elämäntaidoista -opas
• Mielen hyvinvointia miettimässä -opas
• DigiKylli -virtuaalihahmo
• Elämyspäivät, kohtaamispäivät
• MuistiMIKE-työväline koetun elämänlaadun arviointiin ja seurantaan
• Muistoista musiikiksi – osallistava ryhmämenetelmä
• Viittomakielinen CERAD-muistitesti
• Muitogiisá – saamenkielistä ja kulttuurista muistelumateriaalia

teksti | Pirjo Silveri

Tutkijat laskevat hyötyjä euroina

MITÄ KANSALAISOPISTO TUOTTAA?

Kaj Skön/Vastavalo

I

tä-Suomen yliopistossa lasketaan
nyt vapaan sivistystyön sosiaalista
tuottavuutta. Vaikutuksia pyritään
arvioimaan euroina.
Aikuiskasvatustieteen professori Jyri Manninen tuntee aikuiskoulutuksen
hyvää tekevän voiman.
- Fyysinen ja psyykkinen terveys paranee, ystävien määrä lisääntyy, syntyy sosiaalisia verkostoja. Tämä on ilmennyt useissa tutkimuksissa, myös
omissani. Sitten kiinnostuin näiden laajempien hyötyjen seurauksista. Miten
kansalaisopistopalvelut vaikuttavat kunnan menoihin ja tuloihin? Kun henkilön
hyvinvointi paranee, tarvitseeko hän esimerkiksi vähemmän sosiaali- ja terveyspalveluja.
Mannisen johtama KAKSin rahoittama tutkimus selvittää, millaisia taloudellisia vaikutuksia kuntalaisille ja kunnille
todellisuudessa syntyy.
Yliopistokoulutuksen rahallisia hyötyjä on tutkittu, samoin yritykset arvioivat työpaikoilla tapahtuvan koulutuksen
kustannushyötyjä. Sen sijaan vapaan sivistystyön osalta kysymystä ei aiemmin
ole tästä näkökulmasta katsottu.
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Syitäkin on helppo löytää. Harrastusluonteisista opinnoista ei ole olemassa
vastaavaa tilastodataa kuin korkeakoulututkinnon suorittaneista. Kurssilaisia ei
rekisteröidä samalla tavoin.
- Lisäksi koko prosessi on hirveän
monimutkainen. On haasteellista selvittää, millä tavalla aikuiskoulutuksen hyödyt muuntautuvat rahalliseen muotoon
ja miten lasketaan kokonaishyöty yhteiskunnalle, professori Manninen myöntää.

Rahan kieltä helppo ymmärtää
Esimerkiksi Kanadassa ja Englannissa kuntapalveluiden taloudellisia vaikutuksia on laskettu paljon. Julkinen
sektori on entistä enemmän joutunut
perustelemaan, miksi verovaroilla pidetään yllä vaikkapa kirjastolaitosta ja rakennetaan puisto tai ulkoilualue.
Tarve liikunta-, kulttuuri- ja sosiaalipalvelujen niin sanotulle sosiaalisen tuottavuuden arvioinnille on kasvanut myös Suomessa. Kansalaisopistojen
on pitänyt puolustaa olemassaoloaan ja
merkitystään, torjua määrärahaleikkauksia ja sopeuttaa toimintaansa vähentyviin resursseihin.

iStockphoto

Kansalaisopistot ovat tehokasta yhteisöllistä liimaa kuntalaisten välillä. Aikuisopiskelun hyödyt ulottuvat huomattavasti
laveammalle kuin tietojen ja taitojen oppimiseen.

Vaikuttaako hyvinvoinnin ja terveydentilan
paraneminen sote-palveluiden vähenemiseen
ja sitä kautta kustannuksiin?
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Yleishyödylliset ei-lakisääteiset palvelut päätyvät helposti etunenässä säästöjen kohteeksi.
- Jos palvelut tuottavat oikeasti taloudellisia hyötyjä, kyse ei ole pelkästä
menoerästä. Poliitikot ymmärtävät vain
rahan kieltä, ja kun esimerkiksi kirjastoa
pitäisi laajentaa, he kysyvät, mitä hyötyä siitä on. Kirjastonhoitajat ja kirjaston
käyttäjät vastaavat, että totta kai siitä on
hyötyä, mutta seuraavaksi päättäjät kysyvät, montako euroa. Siksi tarvitaan rahallisia arvioita, Jyri Manninen selittää.

Sote-uudistuksen jälkeen kuntien
rooli painottuu sivistyspalveluiden tarjoamiseen, kuntalaisten hyvinvoinnnista
sekä työllistettävyydesta ja työllisyydestä
huolehtimiseen. Kansalaisopisto on keskeisessä asemassa aikuisikäisiä ajatellen.
- Jos aikuisten opiskelumahdollisuudet loppuvat tai huononevat, se voi heijastua viiveellä sosiaali- ja terveysmenoihin.

Joensuu näyttää mallia
Kansalaisopiston

tuottamat

sivistys-

hyödyt ja sosiaalinen tuottavuus kuntakontekstissa -tutkimuksen tapausesimerkkinä on Joensuu ja sen seudullinen
kansalaisopisto. Suomen kuudenneksi
suurin opisto toimii viiden kunnan alueella.
Pääsyy valintaan on maantieteellinen, sijaitseehan yliopiston Kasvatustieteen ja psykologian osasto Joensuun
kampuksella.
- Olemme jo vuosia tehneet monella tavalla yhteistyötä kansalaisopiston
kanssa. Lähialueen kuntia on yhdistynyt
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Kansalaisopistojen liitto

KANSALAISOPISTO-OPISKELUN
VAIKUTUKSIA

YKSILÖLLE

Rahallisia: lisätulomahdollisuudet,
työllistyminen, ammatti/urakehitys
Ei-rahallisia: osaamisen lisääntyminen,
verkostot ja ystävät, hyvinvoinnin ja
terveyden kohentuminen, luottamuksen
ja suvaitsevaisuuden lisääntyminen

YHTEISÖLLE JA
YHTEISKUNNALLE

Rahallisia: verotulojen kasvu,
työttömyyskulujen lasku, bruttokansantuotteen kasvu, työn tuottavuuden
lisääntyminen. sote-menojen
väheneminen
Ei-rahallisia: sosiaalisen pääoman
ja yhteiskunnan vakauden lisääntyminen

Joensuun kaupunkiin, joten uudentyyppinen seutuopisto on mielenkiintoinen
myös kuntahallinnon ja -talouden näkökulmasta.
Tulokset ovat Mannisen mielestä
yleistettävissä mihin tahansa suomalaiseen kansalaisopistoon ja koko kuntakenttään, jopa suurkaupunki Helsinkiin.
- Mekanismeissa ei kuitenkaan ole
eroa.
Paljonko yksi aikuiskoulutukseen investoitu euro tuottaa? Lisääntyykö kuntalaisten kiinnostus vapaaehtoistyötä
kohtaan? Tekevätkö he sitä myös käytännössä? Vaikuttaako hyvinvoinnin ja
terveydentilan paraneminen sote-palveluiden vähenemiseen ja sitä kautta kustannuksiin?
- Joensuun empiirisellä aineistolla
pystymme arvioimaan rahallisia hyötyjä
paremmin kuin tähän asti on ollut mahdollista.

Euron investoinnilla
monen hyöty
Jyri Mannisen viime vuonna tekemä esitutkimus antaa viitteitä tulevasta. Sen mukaan valtion, kunnan ja
aikuisopiskelijan yhteisesti kansalaisopistoon investoima euro tuotti jopa 6,9
euron nettohyödyn.
Moni aikuiskoulutukseen osallistuva kokee opiskelun lisäävän vapaaehtoistyön tekemisen todennäköisyyttä
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paljon. Tunnin vapaaehtoistyön arvo yhteiskunnalle on arvioitu 12 euroksi, joten
vapaaehtoistyön lisääntyminen sadalla
tunnilla vuodessa tuottaisi 1 200 euron
taloudellisen hyödyn yhteiskunnalle.
Terveydentilan paranemisen talousvaikutuksiksi Mannisen esitutkimus
osoitti 2 200 euroa opiskelijaa kohti.
Luvut puhuvat sen puolesta, että vapaalla sivistystyöllä on merkittävä rooli
kuntatalouden kokonaisuudessa.
- Samantyyppisiä tuloksia on saatu
aiemminkin. Tuottosuhde korreloi erittäin hyvin muutamien aiempien tutkimusten kanssa, vaikka ne on tehty hiukan eri laskentakaavalla.

Yhteisöllisyys hyväksi kaikille
Kansalaisopistot ovat ainutlaatuinen
instituutio, joka täydennyskouluttaa aikuisväestöä, sivistää, opettaa käden taitoja, ja jolla on tärkeä sosiaalinen ulottuvuus.
- Sillä on äärettömän suuri merkitys,
kun on jokin paikka, missä tuntee kuuluvansa joukkoon ja missä voi solmia uusia
ystävyyssuhteita ja luoda verkostoja. Sosiaalinen vuorovaikutus lisää itseluottamusta sekä fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.
Tietyissä elämänvaiheissa ajautuu
herkästi yksinäisyyteen. Kansalaisopisto
tarjoaa luontevan mahdollisuuden kontakteihin esimerkiksi avioeron, puolison

polemiikki 3/2017

Yhteisöllisyydestä hyötyy
niin yksilö kuin yhteiskuntakin.
kuoleman jälkeen tai eläköitymisvaiheessa, jolloin työpaikan sosiaaliset suhteet
jäävät.
Jyri Mannisen mielestä yhteisöllisyydestä hyötyy sekä yksilö että yhteiskunta.
- Ystävien lisääntyminen ja verkostojen vahvistuminen mahdollistavat sen,
että ihminen voi saada erilaisissa arkielämän tilanteissa käytännön apua, joka
muuten jouduttaisiin kustantamaan esimerkiksi kotipalveluna.
Myös kunta säästää, kun sen ei tarvitse laittaa rahaa korjaaviin toimenpiteisiin
tai sellaiseen työhön, jota ihmiset yleensä tekevät yhdessä toisten kanssa. Jos
verkostot puuttuvat, ihminen voi tarvita
runsaasti yhteiskunnan tukea.

Miten houkutella riskiryhmiä?
Koko kansan sivistäjäksi kansalaisopistoilla on kuitenkin yhä matkaa. Lähtökohtaisesti opiskelijat ovat terveempiä,
motivoituneempia sekä sosiaalisesti ja
yhteiskunnallisesti aktiivisempia kuin
ei-osallistujat.
- Huono-osaiset, syrjäytymisvaarassa olevat ja vähän koulutetut osallistuvat
kansalaisopisto-opintoihin hyvin vähän,
vain pieni osa kuuluu näihin riskiryhmiin. Opiskelijoista 70 prosenttia on naisia, miehet loistavat poissaolollaan. Eri
syistä miehet eivät hakeudu kursseille,
vaikka he hyötyisivät verkostojen rakentamisesta, Jyri Manninen tietää.
Koko opistokentän keskeinen haaste
onkin uudistaa toimintaa niin, että tavoittavuus lavenisi. Sote-puolen vakioasiakkaat kuormittavat kuntataloutta keskimääräistä enemmän. Jos heitä saataisiin
nykyistä enemmän harrastusluonteisten opintojen pariin ja heille pystyttäisiin
luomaan uusia verkostoja, samalla hyvinvointi paranisi.
- Silloin kansalaisopiston taloudellinen vaikutus voisi olla vielä suurempi,
Manninen uskoo.

Tukipalveluja
maahanmuuttajille
Vastikään opetus- ja kulttuuriministeriö

polemiikki 3/2017 										

25

suuntasi huomiota yhteen kohderyhmään: maahanmuuttajien tukipalveluita halutaan yhä enemmän tarjota vapaan sivistystyön toimintana.
Kouluttamisen uusi järjestämis- ja
rahoitusmalli on tarkoitus ottaa käyttöön
ensi vuonna.
- Tähänkin asti kansanopistot ja kansalaisopistot ovat ottaneet monella tapaa

koppia turvapaikanhakijoista. Kotoutumista tukevia kursseja järjestetään jatkuvasti, Jyri Manninen sanoo.
Suomi vanhenee vauhdilla, se on faktaa. Onko kansalaisopistojen tulevaisuuden painopiste kasvavan vanhusväestön
aktivoinnissa?
Manninen hymähtää ajatukselle,
sillä joillakin kursseilla enemmistö on

Sosiaalinen vuorovaikutus
lisää itseluottamusta
sekä fyysistä ja psyykkistä
hyvinvointia.
eläkeikäisiä. Opiskelijoista noin joka neljäs on täyttänyt 60 vuotta. Haasteena olisi saada myös nuoria opintojen pariin samassa suhteessa.
- Ikääntyvät osallistuvat kursseille
mielellään. Opintojen pariin tulee hyvän
pohjakoulutuksen saaneita, tällä hetkellä eläkkeelle siirtyvistä moni on suorittanut korkeakoulututkinnon. On erittäin
todennäköistä, että hyvin koulutetuista ihmisistä suuri osa hakeutuu tämäntyyppisiin opintoihin, kun on vapaata aikaa. He ovat tottuneet opiskelemaan ja
nähneet hyödyt, joita opiskelu tuottaa
niin jaksamiseen, henkiseen hyvinvointiin kuin fyysiseen terveydentilaan.

Katse kohti kokonaisuutta
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Kun Itä-Suomen yliopiston tutkimus
ensi vuonna valmistuu, kuntiin on luvassa uutta tietoa sivistystointa ja kuntalaisten hyvinvointia koskevan päätöksenteon ja keskustelun pohjaksi.
Jyri Manninen uskoo tulosten hyödyttävän opistoja rehtoreista tuntiopettajiin ja hallintohenkilökuntaan, mutta myös päättäjiä ja virkamiehiä kunnan
eri sektoreilla.
- Olen huomannut, etteivät sote-alan
kuntapalvelut ja sivistyspalvelut paljon
keskustele keskenään. Sotepuoli katsoo
ihmisten huonovointisuutta ja terveydentilaa, sivistystoimi peruskoulujärjestelmää ja aikuisten opiskelumahdollisuuksia kansalaisopistoissa. Puuttuu
oivallus, että nämähän liittyvät toisiinsa!
- Eri hallintokuntien väki saisi systemaattisesti yhdessä miettiä hyvinvointia
kokonaisuutena. Jos onnistumme lisäämään keskinäistä ymmärrystä, keskustelua ja vuorovaikutusta, se on hyvä tulos, Manninen painottaa.∙

➨ KAKS tukee tutkimusta.
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teksti | Salla Nazarenko kuva| Vastavalo

TUTKIJA KAAVOITUKSEN VALVONTAVÄLINEIDEN JÄLJILLÄ

– mikä rooli jää valtiolle?
Kaavoitusviranomaisten väliset toimivaltasuhteet tulevissa maakunnissa
ovat pitkälti auki elävän sääntelytilanteen takia.

H

TM Susanna Wähän väitöstutkimus sekä tarkastelee näitä suhteita
että pohtii valtion intressejä ja valvonnan tarvetta alueidenkäytössä.
Wähällä on pitkä kokemus kaavoituksesta vastaavana viranomaisena niin
alue- kuin keskushallinnossa, joten hänen työnsä ammentaa vahvasti käytännön kokemuksesta.
Nyt meneillään oleva muutos on
tutkijalle ja virkamiehelle mielenkiintoinen. Muodostumassa on uudenlaisia
käytäntöjä ja hallintokulttuureja, joille
ei välttämättä löydy ohjenuoria säädöskokoelmista.
- Valtion roolin suhteessa kuntiin on
haluttu muuttuvan hallinnollisesta ohjauksesta ja valvonnasta konsultoivan
asiantuntijan rooliin.
Maakuntien syntyessä ELY-keskukset lakkaavat. Tilalle ei ole suunniteltu
vastaavaa alueidenkäyttöä valvovaa viranomaista.
- Tällöin valvontavälineetkin on haettava yleislaista, Wähä sanoo.
Hänen mukaansa uudistuksen ajatus on, että maakunta tulee laatimaan
kaavoitukseen maakuntastrategiaa, joka
ei olisi juridisesti sitova. Se, millä tavalla
uusi perustettava maakunta kuntia kaavoituksessa ja alueidenkäytössä ylipäätään ohjaa, tulee todennäköisesti vaihtelemaan paljon maakunnittain.
- Tosiasiassa olemassa olevat rakenteet tulevat määrittelemään sen, millaiseksi maakunnan ja kunnan välinen suhde muotoutuu. Perusteltua lienee epäillä
uuden organisaation synnyttävän itsessään kokonaan uuden toimintakulttuu-

rin ja toimivaltasuhteet, joskin toimijat
pysyvät ainakin pääosin samoina – nykyisten maakuntien tai kuntien rajoja
kun ei olla muuttamassa, Wähä pohtii.

S

usanna Wähän väitöskirja selvittää
erityisesti uusien viranomaistehtävien sisältöä ja suhdetta maankäyttö- ja
rakennuslain alueidenkäytön suunnittelulle asettamiin tavoitteisiin.
Valtio-kunta, valtio-maakunta ja
maakunta-kunta – suhteen muutosta
tarkastellaan analysoimalla viranomaisten lakisääteiset tehtävät. Tavoitteena
on vastata kysymyksiin, tarvitseeko kaavoitus valtion valvontaa ja miten yleisen
edun valvonta kuntakaavoissa toteutuu.
Tutkimuksessa analysoidaan myös
muun muassa hallintotuomioistuinten
ratkaisukäytäntöjä kaava-asioissa sekä ELY-keskusten valituksia erityisesti
yleisen edun valvonnan näkökulmasta.

Tavoitteena on myös tunnistaa maakuntauudistusta seuraavia kaavajärjestelmän kehittämistarpeita sekä pohtia
sitä, mikä on jatkossa valtion rooli kaavoituksessa.
Edellisen kerran valtion rooli maankäytön suunnittelussa muuttui merkittävästi maankäyttö – ja rakennuslain tultua
voimaan vuoden 2000 alussa. Jo tuolloin
kaavoitussäännöksiä muutettiin kuntien
itsehallintoa korostaviksi niin, että muun
muassa kuntien asema- ja yleiskaavojen
vahvistamismenettelystä luovuttiin. Samalla ELY-keskuksille säädettiin velvollisuus valvoa kuntien kaavoitustoimea.
Wähän tutkimuksen eräs tavoite on
pohtia sitä, mitkä ovat valtion alueidenkäyttöön liittyvät intressit ja miten ne
välittyvät kaavoitukseen.
Wähän mukaan nuo intressit ovat
olleet epämääräisessä tilassa.
- Kun maankäyttö- ja rakennuslakia
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säädettiin, ajatus oli, että valtio päättää siitä, mihin asioihin pitäisi kaavoituksessa kiinnittää huomiota. Nyt valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita
on uudistettu maakuntien uuteen rooliin peilaten ja tavoitteita on paljon aikaisempaa vähemmän, Wähä sanoo.
- Itse ajattelen, että valtiolla pitää olla rooli alueiden käytössä, mutta sitä tulee pohtia, millaisin tavoin ja välinein
tuota roolia toteutetaan, hän jatkaa.
ELY-keskukset ovat valvoneet alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista,
nyt tämä rooli poistuu. Suunnittelujärjestelmän ylimmäksi ohjenuoraksi valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
nykymuodossa ovat liian abstraktit ja
monisyiset.
Susanna Wähä näkisi valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet eli VATit
mieluiten elävänä instrumenttina, joka
ratkaisee valtakunnallisia intressiristiriitoja etukäteen.
- Tänä päivänä käytäntö on sellainen, että jos vaikka Natura-alueelle halutaan kaivos, neuvottelut ja kaavan laatiminen voi alkaa ruohonjuuritasolta
kunnanisien kanssa siitä huolimatta, että lopullinen päätös joka tapauksessa
vaatii valtioneuvoston tai Natura-suojelusta poikettaessa jopa EU:n komission
kannanottoa.
- VATtien tulisi olla ennakoivia ja
aktiivisia eikä pelkkiä tavoitekokoelmia. Myös alueiden erilaisuus tulisi ottaa huomioon.

S

usanna Wähä on analysoinut kaavavalituksia jo 2000-luvun alussa. Hänen mukaansa mitään raflaavaa käännettä siinä, kuka kaavoista valittaa ja
millaisissa asioissa, ei ole tapahtunut.
Neljä prosenttia valituksista on viranomaisten – pääasiassa ELY-keskusten - tekemiä. Valitusten määrä vaihtelee kaavalajin mukaan ja kuntakohtaiset
erot voivat olla suuria.
- Ylipäätään muutoksenhaun kohteiksi joutuu ehkä kymmenen prosenttia kaavoista ja näistä yksi kolmasosa
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Yhtenä tavoitteena voisi pitää
kaavoitukseen kytkeytyvien eri
suunnittelu- ja lupaprosessien
yhteensulauttamista.
päätyy korkeimpaan hallinto-oikeuteen. ELY-keskusten valitusoikeutta
kaava-asioissa koskevassa lakimuutoksessa rajoitetaan valtakunnallisesti
merkittäviin asioihin, Wähä selvittää.
Miksi valitusoikeutta halutaan rajoittaa, vaikka volyymi on pieni ja pysynyt sellaisena jo kauan?
- Tämä näyttäisi liittyvän yleisemmin maakuntien ja kuntien itsehallinnollisen roolin korostamiseen. Viranomaisvalituksia on yleisesti pidetty
turhina ja poliittisena linjauksena on
päädytty ajattelemaan, että se riittää, että ELYt voivat valittaa valtakunnallisesti merkittävissä asioissa, ei siis mistä tahansa kaava-asiasta.
Wähä aikookin selvittää, ovatko aiemmat valitukset olleet merkittäviä ja
miten valtakunnallinen merkittävyys
pohditaan.
Kaavoituksen valvonnan tarve on
merkittävä kysymys. Kunnat yhtäältä
käyttävät huomattavaa valtaa kaavamonopolinsa kautta, toisaalta kunnalliseen
itsehallintoon kuuluu se, että kunnan
toiminta on valvottua.
- Nyt meillä on ollut käytännössä
kahdenlaista valvontaa – ELY-keskusten
ja/tai kuntalaisten ja kansalaisjärjestöjen
suorittamaa. Tutkimuksessani tarkastelen erityiseti sitä, mihin ELY-keskusten
kaavavalitukset ovat kohdistuneet ja miten valitusoikeuden rajauksella on mahdollista kohdistaa valvonta lakimuutoksen tavoittelemiin oikeisiin asioihin.

K

aavoituksessa tehtävät ratkaisut ovat
merkityksellisiä niin yksityisille kuin
julkisille toimijoille.
- Viranomaisten välinen riittävä ja
oikea-aikainen yhteistyö on tärkeää ja
tarvitsee kehittämistä. Valvonnasta puhutaan julkisuudessa negatiivisesti sii-

hen sävyyn, että valitus pysäytti jonkun
tärkeän hankkeen. Hyvin harvoin puhutaan itse valituksen kohteena olevasta asiasta joka voi olla juridisesti monimutkainen ja tarvita perustellusti myös
hallintotuomioistuimen ratkaisun, Wähä painottaa.
Susanna Wähän tutkimuksessa otetaan kantaa myös itse kaavajärjestelmään. Nyt tiedossa olevissa säädösmuutoksissa kaavoituksen valtio-ohjausta
vähennetään, mutta itse kaavajärjestelmä pysyy samanlaisena. Wähän mielestä
nykyistä kolmiportaista maakuntakaava-yleiskaava-asemakaava-järjestelmää
tulisi myös tarkastella uudelleen.

K

ysymyksiä riittää:
Toisiko kolmiportaisesta kaavoituksesta luopuminen kaavajärjestelmään joustavuutta ja sujuvuutta? Miten
erilaisten alueiden suunnittelutarpeet
huomioidaan kaavoitusta ohjaavassa
sääntelyssä? Pitäisikö suunnittelun ensisijaisuudesta luopua alueilla joissa rakentamispaine on vähäistä? Entä millä tavalla eri tahot – niin viranomaiset,
kaavanlaatijat tai vaikkapa asukkaat
pystyvät osallistumaan kaavoitukseen?
Susanna Wähä muistuttaa, että vaikka säännökset ovat nykyisellään väljiä,
esimerkiksi osallistumistavat ovat hyvin
kaavamaisia tai kaavamääräyksistä tehdään yksityiskohtaisia silloinkin kuin
suunnittelun kohde sitä ei edellyttäisi.
- On syytä pysähtyä miettimään sitä,
mitkä asiat nykyisestä suunnittelujärjestelmän kehittämistarpeista johtuvat
soveltamiskäytännöistä ja mitkä lainsäädännöstä. Yhtenä tavoitteena voisi pitää kaavoitukseen kytkeytyvien eri
suunnittelu- ja lupaprosessien yhteensulauttamista.
Myös toimintaympäristön muutokset tulisi huomioida.
- Sääntely ei saisi estää itsestään selvää ja vääjäämätöntä kehitystä digitalisaation suuntaan. ∙
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Anni Korvenoja
käy Leevin kanssa
lääkitystä läpi Attendon
Retonkihovissa
Forssassa.

teksti | Pirjo Silveri kuvat | Merja Ojala ja iStockphoto

Farmaseuttien ja proviisorien osaaminen käyttöön hoivakodeissa:

Onko lääkitys kohdallaan?
”Onko lääkitys kunnossa?”
Hyvä kysymys on kelvoton vitsi
silloin, kun jotakin on pielessä.
Tutkijat tutustuvat nyt hoivakotien arkeen selvittääkseen
lääkehoidon ongelmia ja
etsiäkseen niihin ratkaisuja.

F

armaseutit ja proviisorit uskovat,
että heidän osaamistaan kannattaisi hoitoketjussa hyödyntää nykyistä enemmän.
Vanhuksen joskus hurjalta tuntuva lääkemäärä askarruttaa usein läheisiäkin. Voisiko jotakin jättää pois?
Puuttuuko jotakin? Millaisia yhteisvaikutuksia valmisteilla on? Tai haittavaikutuksia? Monisairaan ikäihmisen vointi vaatii jatkuvaa, valpasta
seurantaa ja kokonaislääkitys tarkan

arvioinnin ainakin kerran vuodessa.
- Välttämättä lääkkeitä ei aina voi
vähentää, mutta lääkehoidon on oltava tarkoituksenmukaista ja järkevää.
Kun se on mahdollisimman tehokasta, se on myös kustannustehokkainta,
sanoo proviisori Anni Korvenoja.
Ikääntyneiden osuus väestöstä
kasvaa koko ajan, joten kotona pärjäämistä on viisasta kaikin tavoin tukea. Lääkehoidossa ja -huollossa on
kyse isosta asiasta sekä yksilölle et-
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tä yhteiskunnalle. Kaikista terveydenhuollon vaaratilanteista yli puolet on nimenomaan lääkityspoikkeamia.
- Turvallisuus ja tehokkuus on ensisijaisesti potilaan parhaaksi, mutta samalla on mietittävä kustannustekijöitä,
kliinisen farmasian maisteri, toimitusjohtaja Niina Laine korostaa.
Laine on päätutkija hankkeessa, joka kartoittaa lääkityksen käytäntöjä
hoivakodeissa ja palvelutaloissa. Hoivakotifarmasia-yhdistyksen aloitteesta käynnistyneen, KAKSin rahoittaman
tutkimuksen tavoitteena on kehittää
moniammatillista yhteistyötä.
- Siellä ovat jo lääkärit, hoitajat, fysioterapeutit ja ravitsemusterapeutit,
me olemme lääkehoidon ja -huollon
osaajia, Laine kuvailee.
Forssalaisessa apteekissa työskentelevä Korvenoja pitää hyvänä, kun alan
väki on alkanut aktivoitua.
- On myös meistä itsestämme kiinni,
että tarjoamme tietoamme ja osaamistamme nykyistä laajempaan käyttöön.

Mallia maailmalta?
Vanhustenhoidon yksiköissä kiire ja resurssipula ovat tuttuja vitsauksia.
- Lähihoitajatkin joutuvat pyörittämään aika vaativaa lääkehoitoa joskus
puutteellisilla tietotaidoilla. Koen että
farmasian ammattilaiset helpottaisivat
tilannetta, sillä olemme erikoistuneet
lääkkeisiin. Hoitajat ovat usein huippuosaajia lääkehoidon käytännön toteuttamisessa, meidän alamme asiantuntija
tuo lisäarvoa sekä käytännössä että teoriassa, Niina Laine kuvaa.
Lääkäri saattaa käydä isossa hoitokodissa kerran, pari kuukaudessa.
- Ei ole realistista ajatella, että hänellä on silloin aikaa paneutua joka
asukkaan perusteelliseen kokonaislääkitykseen. Sen sijaan farmasian asiantuntija voisi tehdä arvioinnin ja tuottaa raportin, jonka lääkäri pystyy äkkiä
selaamaan päätöksentekonsa pohjaksi.
Tämä nopeuttaisi kaikkien työtä ja toisi tiettyä turvaa hoitajillekin.
Tohtorikoulutettava Niina Laine
suoritti farmasian maisterin tutkintonsa Lontoossa.
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- Siellä asuessani havahduin toimenkuvien erilaisuuteen. Suomessa
on täysin alihyödynnetty, mitä kaikkea
farmaseutit ja proviisorit voivat tehdä.
Muun muassa Yhdysvalloissa, Australiassa ja Isossa-Britanniassa he konsultoivat ja kouluttavat yleisesti hoitokodeissa. Meille tällainen ajatus on vasta
rantautumassa.
Laineen mielestä olemme kliinisessä farmasiassa joiltakin osin jopa 20–30
vuotta edelläkävijämaita jäljessä.

Tietämyksessä katvealueita
Mitä hyötyä hoivakodissa olisi farmasian osaajasta – millaisissa tapauksissa
hän voisi auttaa tai neuvoa?
- Monissa käytännönläheisissä kysymyksissä, perusasioista alkaen, vastaa
Niina Laine.
Tiettyjen ilmiöiden toistuminen on
nimittäin paljastanut aukkokohtia tietämyksessä. Kaikkialla kaikille ei ole selvää, mitä lääkkeitä saa murskata. Näin
tehdään usein nielemisen helpottamiseksi tai jotta lääkkeen voi sekoittaa ruokaan.
Esimerkiksi pitkävaikutteisesta kipulääkkeestä vapautuu vaikuttavaa ainetta puolen vuorokauden ajan, ja
tabletti on otettava kokonaisena.
- Olen itse nähnyt vaaratilanteita,
kun huumaava kipulääke on murskattu
ja annettu asukkaalle. Se ei ole asianmukaista, koska kivunhoito ei silloin toimi
kahtatoista tuntia, vaan terävin kärki
menee parissa tunnissa. Lisäksi kun lääkemäärä vapautuu elimistöön kertahumauksella, vanhukselle voi tulla huono
olo, pahoinvointia tai huimausta, joka
pahimmillaan johtaa kaatumiseen.
Pulmia on myös laastarimuotoisten
kipulääkkeiden kanssa.
- Puutteellisesta lääkehoidon kirjaamisesta voi seurata, että iäkkäällä on
yhden sijasta kaksi laastaria. Ellei ajankohtia kirjata minnekään, vanhuksel-

le voidaan vahingossa annostella toinen
lääkelaastari. Niiden paikkoja iholla
kierrätetään, ja hoitaja saattaa yhtäkkiä
huomata, että laastari puuttuu ja sehän
piti laittaa.

Kärsimystä ja kustannuksia
Lääkityksen virheistä koituu inhimillistä kärsimystä ja kierre heikentää
elämänlaatua. Yhteiskunnalle syntyy
ylimääräisiä – ja tavallaan turhia – kustannuksia, kun palvelutalossa pärjännyt
ikäihminen tarvitseekin intensiivisempää hoitoa, ylimääräistä lääkitystä, tutkimuksia, laboratoriokokeita, sairaalahoitoa. Kaatunut asukas voidaan joutua
leikkaamaan ja huonolla tuurilla reissulla iskee sairaalabakteeri.
- Iso osa ongelmista pystyttäisiin estämään pienillä ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä. Hoitajilla on iso
vastuu lääkehoidon toteuttamisesta ja seurannasta, ja
siksi heidän täydennyskoulutuksestaan olisi pidettävä
huolta, Niina Laine pohtii.
Laine muistuttaa, ettei
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- Iso osa ongelmista pystyttäisiin
estämään pienillä ennaltaehkäisevillä
toimenpiteillä.
nykyään puhuta lääkitysvirheestä, vaan
oikea termi on lääkityspoikkeama.
- Pyrimme kulttuuriin, jossa ei syyllistetä ketään. Turvallisuutta ajatellen
lääkityspoikkeama on yleensä usean tekijän summa. Jos farmasian ammattilainen käy hoivakodissa säännöllisesti
konsultoimassa, jo muutamassa tunnissa ehtii paljon. Kokemuksesta olen huomannut, että kun näihin paikkoihin
tehdään muutaman kuukauden päästä
uusintakäynti, asiat ovat selvästi edenneet ja tietoisuus lääkkeistä lisääntynyt.

Kuusi käyntiä joka yksikössä
Kaikissa terveydenhuollon yksiköissä
on oltava lääkehoitosuunnitelma, joka
määrittää muun muassa, miten lääkkeet
tilataan, miten niitä annostellaan, mitkä
ovat riskilääkkeitä ja miten eri terveydenhuollon henkilöstön osaamista hyödynnetään.
- Joissakin paikoissa lääkehoitosuunnitelmat ovat kunnossa ja niitä päivitetään asianmukaisesti, mutta paljon
on puutteita ja ongelmia. Myös lääkelistojen on oltava ajan tasalla. Olennaista

on vielä, missä ne ovat ja mikä on asukkaan tällä hetkellä käytössä oleva lääkehoito. Tiedonkulkua ylipäätään on
varaa parantaa, Niina Laine luettelee
työsarkaa.
Lääkehoidon ja -huollon turvallisuuden kartoitus ja kehittäminen moniammatillisella yhteistyöllä hoivakodeissa ja palvelutaloissa -hankkeessa
tutkijat perehtyvät 12 talon tapoihin
ympäri Suomea. Jokaisessa paikassa
käydään kuusi kertaa. Joka käynnillä on
tietty teema, esimerkiksi lääkehuollon
logistiikka alkaen siitä, miten lääkkeet
tulevat taloon, miten niitä käytetään ja
miten ne hävitetään.
- Tutkimuksemme lisäarvo on siinä, että farmaseutit ja proviisorit menevät käytännön tilanteita katsomaan
ja arvioimaan. Havaittuihin ongelmiin
myös puututaan välittömästi. Siinä mielessä tämä on pitkälle kehittämistä yhdessä hoivayksikön kanssa, Niina Laine
selittää.
Yksittäisten potilaiden lääkelistoihin
ei puututa, vaan pääpaino on ylätasolla.
- Ydin on saada kaikkien asukkaiden

lääkehoito ja -huolto toimivaksi ja turvalliseksi.

Homma haltuun kaikkialla
Forssalaisessa apteekissa työskentelevä
Anni Korvenoja on yksi tutkijoista. Hänen kohteensa on kunnallinen palvelukoti Somerolla.
- Tuntuu mielenkiintoiselta olla
mukana, koska tällaista selvitystä ei ole
Suomessa ennen tehty. Olen kovin innostunut!
Kuuden auditointikäynnin asiat
ovat Korvenojan mielestä luonteeltaan
sellaisia, joiden tulisi olla kunnossa joka paikassa.
- Esimerkiksi riskilääkkeiden aiheuttamat haitat olisi osattava tunnistaa ja
niiden käytön tarkoituksenmukaisuutta
arvioitava säännöllisesti. Lääkityspoikkeamien kirjaamisen ja käsittelyn tulisi olla rutiininomaista ja ketään syyllistämätöntä, sillä vain tällä tavoin voidaan
vaikuttaa siihen, että virheitä tapahtuu
mahdollisimman vähän.
Korvenoja pitää hoitajien roolia
erittäin tärkeänä. He tuntevat asukkaat
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Ennen annosjakeluun siirtymistä pitää tehdä lääkehoidon arviointi, ja käytännöt ovat aika kirjavia.
Missä laajuudessa se tehdään? Kuka tekee?

Me tiedämme
kaiken talousja henkilöstöhallinnosta.
Ja hurjasti myös
tiedolla johtamisesta.

Kysy vaikka!
Talous- ja henkilöstöhallinto
TANJA PELTOVUOMA
Asiakkuusjohtaja
020 610 9900
Tiedolla johtaminen ja perintäpalvelu
CHRISTIAN SJÖSTRAND
Lisäarvopalvelujen johtaja
020 610 9001

parhaiten ja huomaavat äkilliset muutokset vanhusten voinnissa.
- Siksi hoitajilla täytyy olla riittävästi työkaluja ja tietoa, mikä on lääkehoidon tavoite, miten sen onnistumista
seurataan ja mitkä ovat hälytysmerkkejä, joihin tulee reagoida. Farmasistit
ovat saaneet 3–5 vuoden koulutuksen
pelkästään lääkkeisiin ja lääkehoitoon,
ja tätä osaamista kannattaa hyödyntää.
Moniammatillinen yhteistyö on myös
kustannustehokasta, koska silloin jokainen tekee sitä, mitä parhaiten osaa.
Anni Korvenoja puhuu lääkehoidon järkevöittämisestä. Hänen mielestään käyttämätöntä potentiaalia on vielä paljon.
- Hiljakseen tilanne on alkanut parantua. Tosin paikkakohtaisia ja paikkakuntakohtaisia eroja on. Jossain tehdään
erinomaisen aktiivisesti työtä jo nyt, ja
lääkärin tukena tiimissä on farmasian
ammattilainen. Tavoitteena on, että näin
olisi koko maassa.
Korvenoja uskoo, että sote-uudistuksen valmistelussa lääkehuoltoa on
kyllä mietitty, mutta hienot suunnitelmat täytyisi saada käytännön toteutukseen asti. Esimerkiksi monen hoivayksikön asukkaan lääkkeet annosjaellaan.
Ennen siihen siirtymistä pitää tehdä
lääkehoidon arviointi, ja käytännöt ovat
aika kirjavia. Missä laajuudessa se tehdään? Kuka tekee?
- Lääkehoitoon liittyvät asiat pitäisi tehdä samalla tavalla, tasalaatuisesti koko maassa, Korvenoja muistuttaa.∙

Parempien palvelujen kehittäjä
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KOLUMNI

Marko Kilpi
kirjailija

Oi totuuden henki, johda sinä meitä
ON KOHTUULLISTA SANOA, että maailma on sekaisin. Miten se on mahdollista? Meillä
on enemmän tietoa kuin koskaan aiemmin, tiedonvälitys on nopeaa, runsasta ja kattavaa.
Jokainen pystyy saamaan äänensä kuuluviin, jos niin haluaa. Kaikesta huolimatta tunne on
vahva, että olemme koko ajan yhä pahemmin eksyksissä.
Maailman mahtavinta valtiota johtaa mies, jonka aivoitukset ovat niin kummallisia, että
tuntuu ettei aivoituksia ole alkuunkaan. Ei voi olla. Koulukiusaajapoika johtaa maailmaa ja
sanelee globaalisti politiikkaa tikapuuhermoisesti someviestien kautta.
Eräässä keväisessä puoluekokouksessa nähtiin make Finland great again -lippiksiä. Yllättävän moni asia näyttää niin merkillisen tutulta rapakontakaiseen surkuhupailuun verrattuna.
Miten voi olla, että valtaan nousee ihmisiä, joiden ei pitäisi siellä missään nimessä olla?
Amerikkalaisen poliittisen elämän polttopisteessä on vuosikymmeniä häärännyt mies, joka
on muuttanut maailmaa ja asenteita järisyttävällä tavalla. Hän on mies, joka on tehnyt Nixonista, Reaganista, kummastakin Bushista ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä Trumpista
presidentin. Melkoista porukkaa. Miehen nimi on Roger Stone ja hän pitää häpeilemättä
siitä, että häntä kutsutaan pimeyden valtiaaksi.
Stonen menestyskaava on yksinkertainen: valehtele, provosoi ja kaikesta tärkein – käytä
vihaa. Viha on Stonen alkuvoima, vihalla on Stonen mukaan suurempi voima kuin rakkaudella. Vihalla voi saavuttaa mitä tahansa.
Stonen kaavion mukaan mitä enemmän on pelkoa, sitä enemmän on vihaa. Trumpin valtaannousu pohjautui pelkoon ja ennen kaikkea vihaan. Kampanjatilaisuudet uhkuivat vihaa.
Vapaapainiotteluissakin pelleillyt Trump lietsoi avoimesti vihaa ja uhkasi väkivallalla. Ei ollut
poikkeuksellista, että tilaisuuksissa ihmiset päätyivät hakkaamaan toisiaan. Tunnelma oli
todellakin kuin vapaapainiotteluissa.
Trumpin kampanjatilaisuuksissa ja vapaapainiotteluissa on sekin yhteistä, että ne ovat
kummatkin tarkkaan käsikirjoitettuja. Trumpin tilaisuuksien käsikirjoittajana toimi Stone.
Mitä enemmän vihaa, sitä enemmän suosiota. Kansan syvissä riveissä on aina pettymystä ja
turhaumaa, jotka ovat helposti ohjattavissa vihaksi. Ja kuten olemme huomanneet, viha on
niin alkuvoimainen tunne, että se sumentaa järjenkin. Niin tekee myös rakkaus.
Kun me annamme vihalle valtaa, meidän on ymmärrettävä, mitä se tarkoittaa. Kenen pussiin silloin pelataan. Millaisilla panoksilla. Haluammeko olla tahdottomia sätkynukkeja, jotka
pomppivat vihalla käsikirjoitetussa näytelmässä. Siinä näytelmässä ei tavoitteena ole mitään
muuta kuin saada absoluuttista valtaa hinnalla millä hyvänsä ja sitä valtaa halutaan vain
vallan vuoksi.
Se, mitä tapahtuu Suomessa, näyttää olevan yllättävän lähellä samaa mitä tapahtuu
Yhdysvalloissa ja muuallakin maailmassa. Make Finland great again. Mitä se oikein tarkoittaakaan? Vihaa ja pelkoa on vaikea vastustaa. Pitää olla vahva. Pitää olla niiden yläpuolella. Kun
niin käy, alkaa hyviä asioita tapahtua.
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TÄTÄ TUTKIN
teksti | Marjatta Pöllänen kuva | Merja Ojala

FILOSOFIAN OPETTAJASTA
TULI OIKEUDENMUKAISUUDEN
MAANTIETEEN TUTKIJA
Jukka Keski-Filppula tutkii oikeudenmukaisuuden maantiedettä, josta varsinkin väitöstutkimusta
aloittaessaan sai selittämällä selittää kaikille, mitä se ylipäätään tarkoittaa.

N

yt KAKSin apurahalla filosofian opettajasta tulee väitöksen kolmannen
vaiheen ajaksi päätoiminen tutkija.
Mitä on oikeudenmukaisuuden maantie-

de?
– Eräs maantieteen tutkimusala, joka tutkii tilan ja oikeudenmukaisuuden välistä suhdetta, tutkija vastaa.
Jukka Keski-Filppulan mukaan ensimmäiset oikeudenmukaisuuden maantieteeseen liittyvät tutkimukset julkaistiin Englannissa jo 1960-luvun lopulla, minkä
jälkeen tutkimusperinne on levinnyt ja
monimuotoistunut.
- Eniten sitä tutkitaan Englannissa
ja Yhdysvalloissa. Emme todellakaan
ole kehityksen kärjessä, mutta voimme toki edelleen tuottaa tilan ja oikeudenmukaisuuden suhteen ymmärtämiseen omaa tulkintaamme.
Suomen valtiotila sekä alue- ja kuntarakenne tuottavat koko ajan omaleimaisia tilojen ja oikeudenmukaisuuksien välisiä suhteita
eli spatiaalisia oikeudenmukaisuuksia.
– Oikeudenmukaisuuden
maantiede auttaa kunnallista
luottamushenkilöä arvioimaan
oman kunnan asemaa ja perustehtävää tulevissa muutosprosesseissa oikeudenmukaisuuden toteutumisen näkökulmasta, tutkija sanoo.
Keski-Filppulan mukaan oikeudenmukaisuuden maantiede on hyödyllistä, koska kunnal-
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lisen luottamushenkilön tehtävänä on toimia
eräänlaisena edustamansa poliittisen aatteen,
paikan ja ihmisryhmän oikeudentuntona.
Väitöstutkijan aihe kuulostaa kuitenkin
vaikealta: Oikeudenmukaisuuden maantiede:
individuaatio, transformaatio ja spatiaalisten
oikeudenmukaisuuksien kehitys.
– Ei lannistuta tieteen kielestä, vaan käännetään se arkeen ja rakennetaan siltaa. Individuaatio tarkoittaa, että eri tiloissa on jo valmiina olemassa erilaista yliyksilöllistä etujen
ja rasitteiden jakaantumista, joka kuitenkin
koko ajan transformoituu eli uudistuu johonkin suuntaan. Spatiaalisten oikeudenmukaisuuksien kehitys kuvaa juuri tuota muutosta,
jota eri tiloissa vaikuttavien etujen ja rasitteiden välisissä suhteissa tapahtuu.
Tutkimusaihe osoittautuu ajankohtaiseksi.
– Nythän esimerkiksi kunnissa lähestytään tilannetta, jossa erilaisten etujen, kuten
verotulojen, sekä rasitteiden, kuten julkisten palveluiden tuottamiskustannusten, väliset suhteet tulevat valtion, uuden maakuntahallinnon sekä yksittäisten kuntien välisissä
suhteissa voimakkaasti uudistumaan.
Jukka Keski-Filppula kertoo, että kiintoisinta tutkimusta tehtäessä on ollut oivaltaa, kuinka monilla eri tavoilla spatiaalinen
oikeudenmukaisuus voi samojen yksittäisten
tilojen puitteissa ilmetä.
- Yllättävintä taas on ollut havaita se aito
ja syvä yhteys, jonka eri maanosista ja maista kotoisin olevat tutkijat hyvin nopeasti löytävät kansainvälisissä konferensseissa oikeudenmukaisuuskysymysten suhteen.∙

➨ KAKS tukee väitöstyötä.
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NUMEROT AUKI

koonnut | Eeva-Liisa Hynynen

KUNTIEN VALTUUTETUT
SOTE-PALVELUISTA

Julkisesti rahoitettuja
sosiaali- ja terveyspalveluja
voivat tarjota asiakkaille julkiset,
yksityiset ja kolmannen
sektorin toimijat.

53%
30%

Suhtautui kielteisesti
palvelujen
monimuotoiseen
tuottamiseen.

KAKS TEKI SÄHKÖPOSTITSE KYSELYTUTKIMUKSEN KEVÄÄLLÄ VALITUILLE UUSILLE KAUPUNKIEN JA KUNTIEN VALTUUTETUILLE. KYSELY LÄHETETTIIN 7 902 VALTUUTETULLE
24.5-12.6.2017. KYSELYYN VASTASI 1 745 VALTUUTETTUA. VASTAUSPROSENTTI ON 22. KAIKISTA VALTUUTETUISTA (8 999) VASTAUSPROSENTTI ON 19. TUTKIMUKSEN VIRHEMARGINAALI ON KAKSI PROSENTTIYKSIKKÖÄ SUUNTAANSA.

RESURSSIT OPETUKSEEN SEINIEN SIJAAN
Koulutus on tärkeintä pääomaamme. Kuntien resursseja tulisi suunnata nykyistä enemmän seinien sisäpuolelle
– opetukseen ja oppilashuoltoon. 100-vuotiaassa Suomessa jokaisella lapsella on oikeus nauttia huippulaatuisesta opetuksesta toimivissa ja asianmukaisissa tiloissa. Lainaamme laadukkaita päiväkoteja ja kouluja, joiden
tilat joustavat ajan myötä tarpeiden ja lapsimäärän mukaan. Ota yhteyttä! parmaco.fi
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Sote- ja maakuntauudistus
on keskittämisuudistus

"L

opuksi väitän, että alussa itsehallintouudistuksena markkinoitu sote- ja
maakuntauudistus on käytännössä
puhdasoppinen keskittämisuudistus,
jossa kunnilta viedään valtaosa niiden
budjetista valtiolle - joka sitten rautanyrkillä
ohjaa ja rahoittaa maakuntia ylhäältäpäin.
Parempi olisi ollut antaa maakunnille edes
verotusoikeus alusta alkaen."
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Markku Ojala

Stefan Wallin
kansanedustaja, RKP:n eduskuntaryhmän pj.

