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Jos ei ole lukijoita, ei ole lukioita

Kaks on  
myös  

Facebookissa.

Vapaa-aika mielletään liian usein ajaksi, jossa lataudutaan työtä varten.  
Yhteiskunnallinen keskustelu keskittyy vahvasti sanan ”työ” ympärille.

Työ on poliittisen esityslistan pääasioita. Talous saa voimansa työstä ja  
tuotannosta. Mutta myös työn ja talouden arvoperusta uudistuu vapauden 
alueen kautta. Päissämme.

Iänikuinen tapa jakaa elämämme työ- ja vapaa-aikaan ei vastaa  
alkuperäistä tapaamme hahmottaa aikaa, ja yhä vähemmän myös tule-
vaa. Koko yhteiskunnallinen järjestelmämme on rakennettu pitkälle tälle  
vanhalle pohjalla lainsäädäntöineen ja härpäkkeineen. 

Kuvaavaa on, että ajankäyttötutkimuksessa vapaa-ajalla tarkoitetaan 
aikaa, josta kaikki työ, opiskelu, nukkuminen, syöminen, juominen,  
peseytyminen ja pukeutuminen on vähennetty. Vapaus on siis 
jäännöserä. 

Voisiko aikaa jakaa myös muuten? Esimerkiksi uusintavaan 
ja ylläpitävään aikaan? 

Yksi tapa jäsentää aikaa on oma aika ja yhteinen aika. Oma 
aika on ennen kaikkea mielentila. Sitä voi olla myös työssä.  
Yhteinen aika on niin työtä, perhettä, ystäviä, sukulaisia ja 
muuta vuorovaikutusta.

Elämä kuitenkin muuttuu, samoin sen osa-alueet, työ ja  
aikojen eri muodot. Tosiasiassa olemme aikojen sekakäyttäjiä, 
limittyen ja lomittaen.

Ylipäätään, kuinka tärkeää ajan jaottelu tulevaisuudessa on? 
Lopulta kyse on ihmisen ajasta. Tärkeää on, miten sen käytämme.

Liikunnalla, lukemisella ja kaikella kulttuurin harrastamisella 
on tavattoman suuri merkitys kaikin puoliselle hyvinvoinnillem-
me. Itse asiassa ne keventävät merkittävästi sosiaali- ja terveys-
palvelujen taakkaa. Laadukkaita elinvuosia tulee lisää. Yhteis-
kunnassa pärjääminen paranee. 

Tätä todistavat myös viime aikojen tutkimusotsikot: ”Liikun-
nalliset lapset menestyvät paremmin koulussa ja työelämässä.”  
”Entiset huippu-urheilijat elävät pidempään kuin veljensä.” 

Vastaavia tuloksia saadaan lähes kaikkien kulttuurimuotojen 
harrastamisesta. ”Kirja tarjoaa pitkän elämän reseptin.” Helsin-
gin Sanomien jutussa (HS 10.1.2018) sanotaan, että ”lukeminen 
pidentää elämää enemmän kuin liikunta tai terveellinen ruokava-
lio.” Kyllä ja mutta. Lukemisen harrastaminen vähenee koko ajan. 
Myös vapaa-ajalla.

Jos ei ole lukijoita, kohta ei ole lukioita.

Antti Mykkänen
päätoimittaja
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AJASSA koonnut | Eeva-Liisa Hynynen  kuvat | Merja Ojala

Kunnallisalan kehittämissäätiön 
KAKSin järjestämä Kulttuurin,  
liikunnan ja vapaa-ajan Suomi 

-huippuseminaari veti helmikuun 14. 
päivänä Finlandia-talon  

A-salin täyteen kunta-, kulttuuri- 
sekä liikunta-alan väkeä.

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheilumi-
nisteri Sampo Terho sekä Hel-
singin apulaispormestari Nasima 

Razmyar pohtivat puheenvuoroissaan 
työelämän ja vapaa-ajan välistä häily-
vää rajaa. Tekniikka ja digitalisaatio 
muovaavat vapaa-aikaamme - nyt ja tu-
levaisuudessa.

Jyväskylän yliopiston professori, 
emerita Anita Kangas avasi tutkimus-
tiedon kautta kuntien vapaa-aika- ja 
kulttuuripalveluihin kohdentuvia kan-

salaisten toiveita ja odotuksia. Osalli-
suus, oikeus vaikuttaa palveluihin ja ol-
la kehittämässä niitä, käy ilmi tuoreesta 
tutkimuksesta. 

Kansanedustaja Harry Harkimo, 
huippusuunnistaja Minna Kauppi ja 
valmentaja Henrik Dettman keskuste-
livat liikunnan ja urheilun tulevaisuu-
desta. Urheiluseurat yhdistävät kaiken-
ikäisiä ja -taustaisia ihmisiä, ja niihin 
yhteiskunnan tulisi panostaa. 

Harkimo totesi, että nuoret ja vähä-
varaiset syrjäytyvät, koska eivät talou-
dellisista syistä pääse seura- ja urheilu-
toimintaan mukaan. 

Tämän tunnisti myös Minna Kauppi.
- Kuntien tulisi tukea urheiluhar-

rastuksia ja kynnys osallistua toimin-
taan pitäisi saada mahdollisimman ma-
talaksi, Kauppi korosti. 

Dettman mainitsi, että liikkumaan 
opitaan varhaiskasvatuksen ja koulu-
tuksen kautta. Seuratoiminta on huip-
pu-urheilun edellytys – mutta huipulle 

tähtääminen ei ole tärkeintä, vaan itse 
liikkuminen.

 Näyttelijä Sinikka Sokka muistutti 
taitelijan tehtävästä: taiteilijat tuovat ih-
misiä yhteen, haastavat ja esittävät uu-
sia näkökulmia. Taiteen yhteiskunnalli-
nen merkitys on päässyt kaventumaan, 
vaikka taiteen keinoin on mahdollista 
nostaa vaikeita asioita keskusteluun.

Nykypäivää on, että vanhemmilla 
on entistä vähemmän aikaa pysähtymi-
seen. Tämä voi periytyä nuorille. Kirjai-
lijat Elina Hirvonen, Rosa Liksom ja 
Lasse Lehtinen puhuivat tarinaperin-
teestä. Vaikka kaikki eivät lue kirjoja, ta-
rinat leviävät eri muodoissa yhä kehit-
tyneemmin keinoin. 

HYVINVOINNIN ÄÄRELLÄ:

KAKS JUHLI KULTTUURIN 
JA LIIKUNNAN MERKEISSÄ

➨ Alustukset ja keskustelut  
löydät täältä:
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➨ Alustukset ja keskustelut  
löydät täältä:

Presidentti Tarja Halonen jakoi Ar-
jen turvaajat -palkinnot Kunnallis-
alan kehittämissäätiön vuosijuh-

lassa Finlandia-talolla 14. helmikuuta. 
 Tänä vuonna palkittiin kolme työte-

liästä naista: yrittäjä Marika Keränen  
Tyrnävältä, turvallisuuskoordinaatto-
ri Eeva Kröger Joensuusta ja syöpäsai-
raanhoitaja Anne Ollgren Tampereelta. 

Palkitsemisperusteluissa todetaan, 
että Marika Keränen tekee poikkeuk-
sellisen tärkeää työtä tyrnäväläisten ko-
konaishyvinvoinnin edistämiseksi. 

Omassa kahvila-ravintolayrityk-
sessään hän on toiminut kuntalaisten 
”vara-äitinä”. Viikoittain ravintolassa 
jaetaan ruokaa vähävaraisille yhdes-
sä järjestöjen kanssa. Keränen tarjo-
aa ruokakassiaan hakeville aamupuu-
rot ja -kahvit. 

Keränen on ottanut lounasravinto-
laansa harjoittelijoiksi kehitysvammai-
sia sekä oppimis- ja käytöshäiriöisiä 
nuoria harjoittelijoiksi ja työssäoppi-
miseen. Usealle nuorelle harjoittelu on 
ollut käänteentekevä asia elämässä, pe-
rusteluissa kerrotaan. 

Ravintolassaan Keränen käyttää pai-
kallisia raaka-aineita ja ylijäämäruo-
ka myydään iltapäivisin edullisesti pois. 
Palkitsemisperusteluissa korostetaan, 
että Keränen on esimerkillisellä tavalla 
ollut edistämässä Tyrnävän elinvoimai-
suutta, kuntalaisten hyvinvointia ja yh-
teisöllisyyttä.

 Eeva Kröger Joensuusta edistää 
puolestaan arjen turvallisuutta eri-
tyisesti maaseudun kylissä. Hän vas-
taa muun muassa Turvaa maaseudulle  
-hankkeen käytännön toteutuksesta. 

Hankkeen avulla tuetaan kylien 
ja maaseudun kehittämistä ja lisätään 
asuinympäristön turvallisuutta. Hank-
keen aikana muodostetaan kylien pe-
lastusryhmiä ja kannustetaan kyläläisiä 
naapuriaputoimintaan. Kröger on koko 
hankkeen ja kyläturvallisuuden kasvot 
Pohjois-Karjalassa. Hän on kiertänyt 
maakunnan moneen kertaan. Kröger 
laittaa itsenä likoon kaikkina vuorokau-
den aikoina, viikonloppuisinkin. Hän 
tekee työtä sydämestään ja välittää ai-
dosti ihmisistä, palkitsemisperusteluis-
sa sanotaan.

 Anne Ollgren Tampereelta työsken-
telee korva- ja suusairauksien vastuu-
alueella Pirkanmaan sairaanhoitopii-
rissä. Hänellä on pitkä kokemus korva-, 
nenä-, kurkku- ja suusairauksien syöpä-
potilaiden hoidosta. Hän ohjaa ja kou-
luttaa henkilökuntaa omalla alueellaan 
- Suomessa ja kansainvälisesti. Ollgren 
toimii alan syöpäyhdistyspotilaiden yh-
teyshenkilönä ja osallistuu aktiivisesti 
yhdistyksen toimintaan. Syöpäpotilaan 
hoitopolkua on merkittävästi kehitet-
ty ja selkeytetty Ollgrenin johdolla. Po-
tilas on hänelle aina ensisijainen, kiite-
tään palkitsemisperusteluissa.

ARJEN TURVAAJAT 2018: 

Marika Keränen, Eeva Kröger ja Anne Ollgren ovat  
tehneet naisen työn.

Anita Kangas

Elina Hirvonen, Lasse Lehtinen  
ja Rosa Liksom
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koonnut | Eeva-Liisa Hynynen   

LUOTTAMUS LÄHEISIIN  
HUIPPULUOKKAA
Suomalaiset luottavat läheisiinsä enemmän kuin omaan itseensä, kertoo 
Kunnallisalan kehittämissäätiön KAKSin kansalaistutkimus. 
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Lisää tutkimuksesta täältä:

NIMITYSUUTINEN 
Anne Huotari  
KAKSin hallitukseen 
KAKSin vuosikokous valitsi 
hallituksen uudeksi varapu-
heenjohtajaksi kansanedus-
taja Maarit Feldt-Rannan. 
Hän seuraa tehtävässä hal-
lituksesta ikäpykälän perus-
teella pois jäänyttä Terttu 
Huttu-Juntusta. 

Huttu-Juntusen sijalle 
hallitukseen tuli Anne Huo-
tari Oulusta ja varajäsenek-
si Hilkka Haaga, niinikään 
Oulusta. 

Tällaisia me siis olem-
me, kun kyse on luot-
tamuksesta: Reilu yh-

deksän kymmenestä (92 %) 
suomalaisesta luottaa lähei-
siinsä erittäin tai melko pal-
jon. Luottamus läheisiin on 
kaikilla suurta, mutta se näyt-
tää hieman lisääntyvän iän ja 
varallisuuden kasvun myötä.

Enemmän kuin neljä vii-
destä (86 %) luottaa itseen-
sä vähintään ”melko paljon”. 
Luottamus itseen on hivenen 
heikompaa kuin luotto lähei-
siin. 

Itseluottamuksella ym-
märretään yleensä uskoa sii-
hen, että suoriutuu tai sel-
viytyy siitä, mihin ryhtyy tai 
joutuu. 

Erittäin korkea itseluot-
tamus on kolmella kymme-
nestä (29 %). Itseluottamus 
vahvistuu tulojen kasvun ja 
sosiaalisen aseman myötä. 
Vahvinta itseluottamus on 
hallituspuolueiden kannatta-
jien (95 %), ylempien toimi-
henkilöiden (95 %), alempi-
en toimihenkilöiden (94 %), 
ja yli 85 000 euroa (94 %) an-
saitsevien keskuudessa. 

Jonkinasteista epäröintiä 
ilmenee opiskelijoiden (69 % 
luottaa itseensä), työttömi-
en (69 %), alle 30-vuotiaiden  
(70 %) ja pienituloisten kes-
kuudessa (71 %). 

Nuorten osalta tulokset 
heijastavat nuoruuden epä-
varmuustekijöitä ja edessä 
olevia haasteita.

Vastaajien sukupuoli tai 
asuinpaikka eivät näytä vai-
kuttavan merkittävästi ih-
misten kokemaan itseluotta-
mukseen.

Suomalaisista miltei kol-
me neljästä (72 %) ilmoit-
taa luottavansa muihin ihmi-
siin erittäin tai melko paljon. 
Heikosti muihin luottavia on 
neljänneksen (25 %) verran. 
Yhdistämällä taustamuuttu-
jia saadaan tulos, jonka mu-
kaan vahvimmin muihin 
ihmisiin luottaisi yli 50-vuo-
tias, pääkaupunkiseudul-
la asuva, yli 85 000 euroa 
vuodessa ansaitseva, ylem-
pään keskiluokkaan kuulu-

va STTK:lainen ylempi toi-
mihenkilö, joka äänestää 
SDP:tä. 

Heikoiten muihin ih-
misiin luottaisi työtön, alle 
40-vuotias peruskoulutuk-
sen saanut, alle 20 000 euroa 
vuodessa ansaitseva työväen-
luokkaan kuuluva SAK:n jä-
sen, joka äänestää perussuo-
malaisia.

Luottamusta toisiin ihmi-
siin pidetään keskeisenä sosi-
aalisen pääoman ilmentäjä-
nä. Sen on ajateltu kertovan 
myös kansalaisyhteiskunnan 
elinvoimasta. Sosiaalinen 
luottamus eli yleinen luotta-
mus muihin on tulosten mu-
kaan korkealla tasolla. Kan-
sainvälisissä vertailevissa 
tutkimuksissa on käynyt il-
mi, että luottamus toisiin ih-
misiin on Suomessa huippu-
luokkaa.

KAKSin tutkimuksen to-
teutti Kantar TNS Oy. Tutki-
musaineisto on koottu Gallup 
Kanavalla 1. – 5.12.2017. Haas-
tatteluja tehtiin yhteensä  
1 016. Virhemarginaali on suu-
rimmillaan vajaat kolme pro-
senttiyksikköä suuntaansa.
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Suomalaiset luottavat läheisiinsä enemmän kuin omaan itseensä, kertoo 
Kunnallisalan kehittämissäätiön KAKSin kansalaistutkimus. 

ASSISTENTTI ON KAKSIN MONIOTTELIJA

Kunnallisalan kehittämissäätiöllä KAKSilla  
on vuodesta 2008 lähtien ollut 22 tutki-

mus- ja viestintäassistenttia, kertoo tutkimus-
asiamies Veli Pelkonen.

Jos kasvattajayliopistoja katsotaan, eniten 
heitä on ollut Tampereen ja Turun yliopistoista.

Veli Pelkosen mukaan assistentin toimikausi 
kestää yleensä 6 kuukautta.

Aloittaessaan työssä assistentit ovat yleensä 
alansa kandidaatteja tai maistereita. Koulutus-
ala on yleensä yhteiskuntatieteiden puolelta.

- Kun säätiö rahoittaa tutkijoita ja tutkimus-
laitosten hankkeita, on hyvä, että meillä tääl-
lä toimistolla on tuoretta tietoa ja näkemys-
tä tutkimus- ja opiskelijaporukoiden fiiliksistä, 
hän korostaa.

Pelkosen mukaan nuorten näkemyksiä ja 
odotuksia kunnista ja palveluista ei kuule kos-
kaan liikaa.

 - Assistentit oppivat täällä kuntatutkimuk-
sesta ja opettavat puolestaan meitä "vähän 
vanhempia" esimerkiksi some-taidoissa, Pel-
konen naurahtaa. 

Hänen mukaansa assistenttikierrosta hyötyy 
työelämä laajemminkin.

- Kyllähän nämä nuoret ”assarit” ovat olleet 
sellaisia, jotka olisi hyvin voinut palkata vaki-
tuiseksi, mutta olemme nähneet, että säätiöl-
tä saatu työkokemus on auttanut eteenpäin 
uralla – ja uskomme, että assistentti-käytän-
nön kautta täältä lähtee työelämään asiantun-
tijoita, jotka omaavat käsityksen kunta-alasta 
ja alan tutkimuksesta. 

Filosofian maisteri Jasmin 
Penttinen on KAKSin assis-
tentti käynnissä olevalla toi-

mikaudella. Mitä assistentti oikein 
työkseen tekee?

Vaasan yliopistosta viestinnän 
monialaisesta maisteriohjelmasta 
valmistunut FM Jasmin Penttinen 
teki Pro gradu –tutkielmansa orga-
nisaatioiden viestinnästä aiheenaan 
”Yritysten kriisiviestintä ja maineen-
hallinta sosiaalisessa mediassa”.

Kriisiviestintää Jasmin Pentti-
nen ei ole joutunut KAKSilla käsit-
telemään, mutta organisaatioihin 
liittyviä tehtäviä ja viestintää sosiaa-
lisessa mediassa kylläkin. 

Viikot ovat työntäyteisiä: kun-
tien toimintaan liittyvien kyselyi-
den laatimista ja tulosten purkamis-
ta, seminaarien ja infotapahtumien 
järjestelytehtäviä sekä säätiön ko-
kouksiin ja tapaamisiin liittyviä jär-
jestelyjä. 

Toimenkuvaan kuuluu myös tie-
dotteiden oikolukua ja muokkaa-
mista, kuvituskuvien ottamista sekä 
kuvankäsittelyä – ja edelleen jul-
kaisujen taittamista, verkkosivujen 
päivittämistä, uutisten julkaisemis-
ta ja uutisvirrasta uutisten poimi-
mista säätiön verkkosivuille. 

On osoiterekisterien päivitys-

tä, sähköposteihin vastaamista ja 
”juostavia asioita”.

Eikä siedä unohtaa somea: 
muun muassa Facebookin ja Twit-
terin päivittäminen sekä mediaseu-
ranta kuuluvat assistentille. 

Mitä tehtävä sitten on opetta-
nut viestinnästä gradunsa tehneel-
le filosofian maisterille, jolle sosiaa-
linen media ja eri viestintäkanavat 
ovat jokapäiväisiä työympäristöjä?

Jasmin Penttisen mukaan uutta 
työssä on ollut kunta-ala.

- Tietämykseni kunta-alasta oli 
melko vähäistä aloittaessani työt, 
joten puolen vuoden jakso on ollut 
erittäin opettavainen, Penttinen sa-
noo ja jatkaa: 

- Kunta-alan tutkimus on mo-
nipuolista ja aiheet voivat vaihdel-
la tekniikasta terveydenhuoltoon ja 
kaikkeen siltä väliltä. 

KAKSin toimistolta käsin tutki-
musala näyttäytyy Penttiselle ajan-
kohtaisena, muuttuvana ja moni-
puolisena. 

- Tutkimusta tehdään paljon ja 
ajankohtaisia tutkimusasioita nou-
see esimerkiksi sote-uudistuksesta.

Jasmin Penttisen mukaan mie-
lenkiintoiseksi kunta-alan tutki-
muksen tekee se, että tutkimus on 
monitieteellistä. 

Tuoretta tietoa ja näkemystä

Anja Kirves, Jasmin Penttinen, Veli  
Pelkonen, Antti Mykkänen ja Jenny Högström.

KAKSin assistentti Jasmin Penttinen (oik.) 
opastaa assistenttina aloittavaa Jenny Högströmiä.



teksti | Salla Nazarenko   kuvat |  Merja Ojala

Kuntavaalien äänestysvilkkaus on hämmästyt-
tävän matala siihen nähden, miten merkityksellisiä 
toimijoita kunnat ovat kansalaisille. Erityisesti 
suurten kaupunkien nuorista miehistä hälyttävän 
suuri joukko uinui läpi kuntavaalien. 

Vkaalit ovat kuitenkin demokra-
tian ytimessä – ja tärkeitä ilma-
puntareita puolueille.

Miten kuntavaalit pystyvät 
pitämään pintansa jatkossa maakun-
tavaalien kyljessä, entä miten kansa 
niissä äänesti? 

Muun muassa näitä kysymyksiä 
pohditaan dosentti Sami Borgin laa-
jassa vuoden 2017 kuntavaalitutki-
muksessa.

Kuntavaalitutkimus paikkaa auk-
koa suomalaisessa vaalitutkimuk-
sessa. Eduskuntavaaleja on tutkittu 
säännöllisesti jo 15 vuoden ajan, mut-
ta kuntavaaleista on vähän dataa. 

On myös mahdollista, että vuoden 
2017 kuntavaalit ovat viimeiset ny-
kymuotoiset: jatkossa kuntavaalit on 
ajatus järjestää maakuntavaalien yh-
teydessä.

Borgin tutkimus läpileikkaa vuo-
den 2017 kuntavaaleja avaten muun 
muassa  äänestysaktiivisuutta, vaali-
viestintää, kampanjointia ja asiakysy-
mysten merkitystä kuntavaaleissa.

Kuntavaalien äänestysaktiivi-
suus on ollut aina eduskunta- ja pre-
sidentinvaaleja matalampi lukuun  
ottamatta presidentti Urho Kekkosen 
kauden lopun valitsijamiesvaaleja. 

Vuoden 2017 vaalien äänestys-
prosentti oli alle 60, noudatellen 

2000-luvulta alkanutta matalan aktii-
visuuden trendiä. Sami Borg sitoo tä-
män yleisempään äänestysaktiivisuu-
den laskuun .

- Yhä harvempi kansalainen on 
puolueen jäsen. Sotien jälkeen joka 
viidennellä oli jäsenkirja:1970-luvulla 
tai sen jälkeen syntyneillä se on harvi-
naista. Uudempien puolueiden, kuten 
Vihreiden, suosio perustuu  muuhun 
kuin perinteiseen massajäsenyyteen, 
Borg sanoo.

Kuntavaalit puolueille 
tärkeitä
Puoluepoliittisen passiivisuuden li-
säksi Sami Borg uskoo kuntavaalien 
viestinnän olleen kansalaisten näkö-
kulmasta puisevaa. 

- Kansalaiset ovat oppineet odot-
tamaan vaalikampanjoinnilta kaksin-
taisteluja ja väittelyjä. Kuntavaalien 
paikalliset asiat eivät päässeet samalla 
tavalla esille esimerkiksi televisiossa.

Kuntavaalit ovat puolueille tär-
keitä myös välivaaleina muun mu-
assa kannatuksen mittaamisen ja yl-
läpitämisen vuoksi. Moni tunnettu 
valtakunnan poliitikko on ehdolla 
kuntavaaleissa ja toimii kunnallispo-
litiikassa – viime vaaleissa ehdok-
kaana oli noin neljä viidestä istuvasta 
kansanedustajasta. 

Vaaliasiantuntija Sami Borg:

VÄRITÖN VIESTINTÄ VIENYT  
KANSAN KUNTAVAALIUURNILTA?

10 polemiikki 1/2018
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Kansalaisille niistä ei kuitenkaan 
ole onnistuttu tekemään yhtä kiinnos-
tavia kuin eduskuntavaaleista, vaikka 
päätettävät asiat ovat hyvin lähellä ih-
misten arkea; seuratuimmat viestimet 
ovat keskittyneet valtakunnallisiin asia-
kysymyksiin ja myös valtakunnalliseen 
poliittiseen kilpailuun. 

Puolueilla on paineita kerätä kiin-
nostavat ehdokaslistat, koska paikallis-
politiikka ei kaikkia kiinnosta.

Tilastot osoittavat kuntavaalien eh-
dokasmäärissä samankaltaisen trendin 
kuin äänestysaktiivisuudessa: ehdok-
kaita on koko ajan vähemmän. Esimer-
kiksi vuonna 1980, jolloin äänioikeu-
tettujen määrä oli noin 3,5 miljoonaa, 
kuntavaaliehdokkaita oli yli 66 000. 
Vuonna 2017 äänioikeutettuja oli 4,4 
miljoonaa ja ehdokkaita runsaat 33 000.

Ehdokasmäärän puolittuminen ei  
ainakaan tue äänestysaktiivisuuden 
nousua.

- Puolueet rekrytoivat aktiivisesti 
sopivaksi katsomiaan kansalaisia. Kun-
tapolitiikka kuitenkin vie paljon aikaa 
ja edellyttää perehtymistä asioihin, ja 
korvaukset siitä ovat varsin nimellisiä. 
Nuorilla ihmisillä on tähän entistä vä-
hemmän halukkuutta; lisäksi työelä-
män vaatimukset ja odotukset ovat tänä 
päivänä suuret, Sami Borg pohtii.

Borg ei pidä sitä pahana, että samat 
ihmiset sekä ovat ehdolla että toimivat 
niin valtakunnan politiikassa kuin kun-
nissa. 

Entä sitten, kun mukaan tulee vie-
lä maakuntavaalit? Tulemmeko näke-
mään ”multitaskaajia” - moniottelijoi-
ta, jotka istuvat kunnan ja maakunnan 
valtuustoissa sekä eduskunnassa?

- Sellaiseen en ihan usko. On toki 
mahdollista, että jatkossa sote-ihmisiä 
kuntavaalit kiinnostavat entistä vähem-
män. Sosiaali- ja terveysala kuitenkin 
kiinnostaa kuntalaisia paljon ja sen alan 
osaajia on ollut kuntavaaleissa ehdol-
la. Se väki ehkä jää pois näistä ja siirtyy 
maakuntavaaleihin ehdolle.

Ajatus äänestämisestä  
velvollisuutena katoamassa
Tutkimuksessa tarkastellaan myös ää-
nestysaktiivisuuden eroja kuntien ja 
kuntaryhmien välillä. 

Tutkimus paljastaa, että äänestys-
aktiivisuus on suhteessa suurempaa 
pienillä paikkakunnilla, jossa kandidaa-
tit ovat usein äänestäjille tuttuja.

- Tämä on suuri ero eduskuntavaa-
leihin verrattuna, Sami Borg kertoo.

Pienillä paikkakunnilla jopa 80 pro-
senttia äänestäjistä tunsi ehdokkaan 
henkilökohtaisesti. 

- Näin voi ajatella, että ehdokkaat it-
sekin kehottavat lähiympäristöä äänes-
tämään.

Kaikista laimein kuntavaalien ää-
nestysinto oli nuorimman äänestäjä-
kunnan, 19–34 -vuotiaiden keskuudes-
sa. Tässäkin ikäryhmässä koulutetut 
toki käyvät äänestämässä; tilastollisesti 
merkittävä ero koskeekin nimenomaan 
kouluttamattomia suurempien kaupun-
kien asukkaita.

- Vain joka viides kouluttamaton 
nuori kävi äänestämässä. Kyse on var-
masti siitäkin, että tässä ryhmässä ei ole 
sosiaalista painetta, ajatusta siitä että ää-
nestäminen on velvollisuus, Borg pohtii.

Ajatus äänestämisestä kansalaisvel-
vollisuutena on tutkimuksen mukaan 
murtumassa. 

Eduskuntavaalitutkimukset kerto-
vat, että siinä missä 1970-luvulla 85 pro-
senttia kansasta koki äänestämisen ole-
van kansalaisvelvollisuus, vuonna 2003 
luku oli pudonnut alle 50 prosenttiin.  

- Jokainen varmasti järkeilee, et-
tä omalla yhdellä äänellä ei ole suurta 
laskennallista merkitystä, mutta moni 
kokee vaaleissa äänestämisen velvolli-
suudekseen. Tämä on kuitenkin mure-
nemassa, Borg toteaa.

Tutkimus osoitti myös sen, että 
kansalaisten äänestyskäyttäytyminen 
on muuttunut äänestäjän ja ehdokkaan 
sukupuolen osalta. 

- Esimerkiksi vielä 1996 vain puo-
let naisista äänesti naista. Nyt 2/3 nai-
sista äänestää omaa sukupuolta olevaa 
ehdokasta. Kaikissa tutkimuksissa on 
kuitenkin havaittu, että miehet ja nai-
set perustelevat omaa sukupuolta ole-
vaa ehdokasta äänestämisen eri tavoin: 
miehet väittävät, että sukupuolella ei 
ole merkitystä – ja äänestävät useimmi-
ten miestä. Naiset taas ovat sitä mieltä, 
että sukupuolella nimenomaan on mer-
kitystä – ja äänestävät naista.
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Vetävätkö maakuntavaalit?
Entä miltä näyttää horisontti tuleviin 
maakuntavaaleihin? Mistä löytyvät eh-
dokkaat- ja ennen muuta kansalaisten 
äänestysinto?

- Pienissä kunnissa esiintynee nyt 
luuloja siitä, että maakunnissa tullaan 
hoitamaan asioita voittopuolisesti suu-
rempien kuntien kannalta. Puoluei-
den pitäisikin saada ehdolle väkeä, joka 
auttaa voittamaan noita epäluuloja, sil-
lä maakuntien velvollisuus on ajaa koko 
maakunnan asiaa, Sami Borg sanoo. 

- Toivon, että ehdolle astuu myös ko-
keneita poliitikkoja eikä pelkästään ko-
keneita kotiinpäin vetäjiä, hän jatkaa.

Borg arveleekin, että maakuntavaa-
leihin kyllä löytyy ehdokkaita – sen sijaan 
jatkossa, kun maakuntavaalit ja kuntavaa-
lit järjestetään samaan aikaan, saattavat 
kuntavaalit jäädä lapsipuolen asemaan.

- Sote on suuri sektori, joka myös vai-
kuttaa paljon ja suoraan kansalaisten ar-
keen. Moni ehdokkaistakin on sote-osaa-
ja. Kun kuntien tehtäviä karsitaan, voi 
olla, että kuntavaaliehdokkaiden löyty-
minen on entistäkin haastavampaa. ∙

KAKS julkaisee
Tutkimusjulkaisujen sarjassa maaliskuussa Borgin  
tutkimuksen "Kuntavaalitutkimus 2017".
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teksti | Marjatta Pöllänen   kuvat | Merja Ojala

TUTKITTUA TIETOA  
SAIRAANHOITAJIEN YHTEISTYÖSTÄ

Terhi Lemetti paneutuu 
väitöstutkimuksessaan 

vähän tutkittuun aiheeseen: 
sairaanhoitajien väliseen 

yhteistyöhön.

T
erveydenhuollon ammatti-
laisten, kuten sairaanhoi-
tajien, välinen sujuva yh-
teistyö on oleellista hoidon 
jatkuvuudessa – näin siis 

organisaatioista riippumatta. 
Kun perusterveydenhuollon 

asiakas siirtyy kotoa tai terveysase-
malta erikoissairaanhoitoon ja ta-
kaisin, tietojen ja osaamisen tulee 
seurata mahdollisimman tarkas-
ti ja toimivasti hänen mukanaan. 
Näin tuetaan kokonaisvaltaista ja 
yksilöllistä hoitotyötä sekä tavoi-
tellaan hoitotyön jatkuvuutta.

Tällaisia nivelkohtia itsekin 
hoitotyötä tehnyt sairaanhoitaja 
ja terveystieteiden maisteri Terhi 
Lemetti, 41, pohtii jo pitkällä ole-
vassa väitöskirjassaan. 

Lemetti työskentelee Helsin-
gin Meilahden sairaalassa. Ammat-
tinimike on kliininen asiantuntija 
(hoitotyö). Terveystieteiden kliini-
siä asiantuntijoita löytyy Helsingin 
yliopistollisesta keskussairaalasta 
yli parikymmentä. 

Lemetti on työskennellyt asi-
antuntijan roolissa viime vuoden 
keväästä asti Tulehduskeskukses-
sa, johon kuuluu muun muassa hä-
nen aiempi työpaikkansa Iho- ja 
allergiasairaala. Siellä hän on toi-
minut sairaanhoitajana, apulais-
osastonhoitajana ja osastonhoita-
jana. 

Takana on vankka käytännön 
kokemus erikoissairaanhoidos-
ta, mutta myös esimiestehtävis-
tä. Käytäntö on kulkenut kaina-
lossa kaiken aikaa eikä Lemetti ole 
unohtunut tutkijankammioon.

Terhi Lemetin väitöstutkimuksen 
tekokin vaikuttaa johdonmukai-

selta.
- Saman aiheen äärellä olen py-

synyt kandintutkinnosta 2011 alka-
en. Tein kandityön pohjalta kirjal-
lisuuskatsauksen, joka julkaistiin 
vuonna 2015 ja oli ensimmäinen 

osajulkaisu väitökseen, hän kertoo 
ja jatkaa: 

- Olen tehnyt väitöskirjatutki-
musta sekä työn ohessa että tutki-
javapaalla muun muassa  KAKSilta 
viime vuonna saadun 20 000 euron 
apurahan turvin. Käytin myönnet-
tyä apurahaa aineiston keruuseen 
ja analysointiin, mikä oli huippu-
juttu ja nopeutti etenemistä huo-
mattavasti.

Nyt työ on jo loppuvaiheessa ja 
tarkoitus on saada se valmiiksi tä-
män vuoden loppuun mennessä.

Lemetti pitää antoisina hen-
kilökohtaisia tapaamisia, joissa 
hän on ojentanut kyselylomakkei-
ta ihan vanhalla kunnon paperilla. 
Vaikkakin sähköisesti toteutettava 
kysely saattaisi mahdollistaa vie-
lä laajemmat otokset, vastauspro-
sentti saattaisi jäädä pienemmäksi.

Väitöskirjan nimi on suomek-
si Erikoissairaanhoidon ja peruster-
veydenhuollon sairaanhoitajien vä-
linen yhteistyö ikääntyvän potilaan 
hoidossa – teoreettisen mallin kehit-
täminen ja testaaminen. 

Työssä on muodostettu teo-
reettinen malli ja sen pohjalta tut-
kimusmittari.

Tulossa:
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Aluksi Lemetti tuotti teoreet-
tista taustaa mallille muun muassa 
haastattelemalla sairaanhoitajia ja 
potilaita, jotka ovat käyttäneet sekä 
perusterveydenhuollon että erikois-
sairaanhoidon palveluja. 

Lemetin malliin on koottu ne 
elementit, joita sairaanhoitajien 
välinen yhteistyö kirjallisuuden ja 
haastatteluihin osallistuneiden sai-
raanhoitajien ja potilaiden mukaan 
sisältää. 

Yhteistyölle tulee luoda opti-
maaliset olosuhteet, joihin sisälty-
vät muun muassa sairaanhoitajien 
motivaatio yhteistyöhön, yhteis-
työn merkitys sairaanhoitajalle se-
kä mahdollisuus osallistua yhteis-
työhön. 

Sitten vasta päästään itse toi-
mintaan.

- Tätä varten on tunnettava tois-
temme roolit, vastuut ja toimin-
taympäristöt, Terhi Lemetti sanoo.

Mittari muodostuu neljästä osa-
alueesta, joihin on koottu väittämiä 
sairaanhoitajien välisen yhteistyön 
elementeistä: esimerkiksi ymmärre-
tään toisen sairaanhoitajan toimin-
taympäristö, ikääntynyt potilas on 
keskiössä, yhteistyölle on laadittu 
yhteiset tavoitteet tai osaamista hyö-
dynnetään yli organisaatiorajojen. 

Näistä elementeistä Lemetti on 
saanut myös suullisesti ja kirjallisia 
käytännön esimerkkejä.

Terhi Lemetti kerää nyt isompaa 
aineistoa siitä, miten sairaanhoi-

tajat näkevät yhteistyön toteutumi-
sen. Hän todentaa malliaan ja kehit-
tää mittarin luotettavuutta. Mallissa 
kuvataan, mistä yhteistyössä on ky-
se. 

- Tutkimukseni rajautui ikäänty-
neisiin. Siihen oli mielenkiintoakin 
itse heitä hoidettuani ja todettuani, 
kuinka hoitajien välinen yhteys ja 

yh-

teis-
t y ö 
o v a t 
arvok-
kaita.

Kun tutkimusidea lähti käytän-
nöstä, hän lähti tarkastelemaan, 
onko se myös yhteiskunnallisesti 
relevantti tutkimusaihe ja onko ole-
massa teoreettista viitekehystä yh-
teistyölle. 

Laki osin jo velvoittaa yhteis-
työhön ja sote-uudistus on tuomas-
sa tukea toimiviin hoitoketjuihin. 

– Löysin siis tukea aiheen yh-
teiskunnallisesta merkittävyydestä.

Lemetti on kiertäessään työpai-
koilla ja pitämillään luennoilla koh-
dannut kiinnostusta aihealueeseen. 

Kolmivaiheinen tutkimus on jo 
kahdelta osajulkaisultaan valmis. 

- Ei ole kaduttanut missään vai-
heessa lähteä tutkijapolulle. Kun 
kiertää ja kuulee ihmisten tarinoita, 
näkee innostustakin. 

Sairaalatyön perinteinen hierar-
kia on vähentynyt ja kumppanuus 
vahvistunut.

Tiivistyvä kumppanuus kannus-
taa eteenpäin.

- Kaikki osaaminen tarvitaan, 
Lemetti vakuuttaa.

Potilas - asiakas - on keskeinen.

- Jos yhteistyö on sujunut, on 
mietitty ja kuunneltu, mikä yhtei-
selle potilaalle tai asiakkaalle on 
parasta ja tehty yhdessä laadukas-
ta sekä turvallista hoitotyötä hänen 
tarpeidensa eteen. Se on potilaskes-
keisyyttä.

Lähtiessään tutkimaan erikois-
sairaanhoidon ja perusterveyden-
huollon sairaanhoitajien välistä yh-
teistyötä Lemetti löysi aihealueesta 
vain vähän kirjallisuutta sekä Suo-
mesta että maailmalta. USA:ssa on 
tutkittu teho–osastolla toimivien 
sairaanhoitajien välistä yhteistyötä.

Sairaanhoitajien ja lääkäreiden 
välistä yhteistyötä on kylläkin tut-
kittu. 

Potilas kohtaa eri ammattiryh-
män jäseniä hoitopolullaan. 

- Tahdon kehittää sairaanhoi-
tajien välistä yhteistyötä. Ensin on 
kuitenkin ymmärrettävä, mistä on 
kyse, mitä ilmiö pitää sisällään. On-
nistun, jos saan muodostettua viite-
kehyksen yhteistyöstä sekä esiin nii-
tä elementtejä, jotka eivät vielä tällä 
hetkellä toteudu. 

Sairaalatyön perinteinen  
hierarkia on vähentynyt ja 
kumppanuus vahvistunut.
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➨ KAKS rahoittaa väitöstyötä.

Tiedon ja osaamisen, esimerkik-
si potilaan lääkitykseen tai hoitotoi-
menpiteisiin liittyen, tulisi seurata 
potilaan mukana hoitopaikasta toi-
seen. Erikoissairaanhoidon ja pe-
rusterveydenhuollon ammattilais-
ten yhteistyössä potilaan kanssa 
suunnittelema hoito ja sen tavoit-
teet tukevat tiedon ja osaamisen 
siirtoa. 

Terhi Lemetti keskittyi ikääntyvi-
en potilaiden hoitoon, kun hän al-

koi rajata tutkimuskohdettaan.
- Ikääntyneet toivat esiin ryh-

mänsä heterogeenisyyden. He ovat 
yksilöitä ja heillä on erilaisia tarpei-
ta hoitonsa suhteen.

Osa ikääntyneistä potilaista 
osallistuu aktiivisesti omaan hoi-
toonsa, mutta potilashaastatteluissa 

tuli esiin, että nämä aktiiviset ikään-
tyvät potilaat ovat huolissaan ikään-
tyneistä, jotka eivät enää pysty osal-
listumaan hoitoonsa. 

Kuka silloin ajaa aktiivisesti hei-
dän puoliaan, jos esimerkiksi omai-
sia ei ole? On tärkeää, että muun 
muassa sairaanhoitajat ajavat hoi-
tamiensa potilaiden etuja kuten tie-
tysti kaikki terveydenhuollon am-
mattilaiset.

Terhi Lemetti määritteli ikään-
tyvän potilaan 65 vuotta täyttä-
neeksi henkilöksi maailman ter-
veysjärjestön WHO:n määritelmän 
mukaan. 

Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen THL:n  tilastojen mukaan 
perusterveydenhuollon vuodeosas-
tolla hoidettavat potilaat ovat kes-
kimäärin 77-vuotiaita. Kotihoi-
dossakin yli 90 prosenttia on 65 
täyttäneitä ja heistä suurin ryhmä 
on yli 85-vuotiaat.

- Yhteistyössä pitää aina kat-
soa ihmistä yksilönä. Kunnioittaa ja 
kuunnella häntä, Lemetti korostaa.

Potilaan oma osallistuminen hoi- 

toon on merkittävää, samoin omais-
ten. Asiakkaan ja potilaan osallistu-
misesta hoitokulttuurin kehittämi-
seen on tullut tärkeä painopistealue 
muun muassa asiakasraatien kautta.

Entä mitä sairaanhoitajien välinen 
yhteistyö sitten on?

- No ainakin kompleksinen sosi-
aalinen prosessi, Terhi Lemetti vas-
taa.

Hän jakaa yhteistyön neljään 
osa-alueeseen: ensinnäkin ympäris-
töön ja lähtötilanteeseen, jossa mu-
kana on muun muassa vähintään 
kaksi sairaanhoitajaa ja ikääntyvä 
ihminen; toiseksi olosuhteisiin, jois-
sa yhteistyö koetaan tärkeäksi, sii-
hen ollaan motivoituneita ja joissa 
arvostetaan toinen toistemme osaa-
mista; kolmanneksi itse toimintaan 
ja vuorovaikutukseen, joissa siir-
retään tietoa ja osaamista sekä ase-
tetaan yhteisiä tavoitteita – ja nel-
jänneksi seurauksiin eli muiden 
muassa hoidon koordinointiin ja 
jatkuvuuteen sekä osaamisen siir-
tymiseen ja sairaanhoitajien verkos-
toitumiseen. 

- Potilasta ei tässäkään kohtaa 
jätetä ulkokehälle, sillä hänen vuok-
seen teemme yhteistyötä tasavertai-
sina kumppaneina. 

Terhi Lemetti toteaa, että kun 
tutkimuksen aineisto ja elementit 
ovat koossa, ”kaikki tuntuu loksah-
tavan paikoilleen”.  Hänen mukaan-
sa väitöskirjan ja artikkelien kirjoit-
taminen on ollut ehkä helpointa - ja 
ihmisten kohtaaminen innostavinta.

- Tuntuu, että tieteellisyys, teo-
ria ja käytäntö ovat kohdanneet kes-
kusteluissa. Kehittyvää teoreettis-
ta mallia on ollut aika helppoa viedä 
käytäntöön. ∙

- Yhteistyössä pitää aina  
katsoa ihmistä yksilönä.  
Kunnioittaa ja kuunnella häntä.
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teksti | Pirjo Silveri  kuvat| Merja Ojala

TOHTORI TÖISSÄ

HYVÄ JOHTAMINEN  
PARANTAA POTILAAN HOITOA

Juttusarjassa esitellään henkilöitä, jotka ovat KAKSin tuella väitelleet 
tohtoreiksi. Mitä väitöskirja antaa tekijälleen työelämässä? 

Y ksityinen yritys tavoittelee hyöty-
jä, viivan alle jäävää positiivista tu-
losta. Julkisen sektorin tehtävä on 

tarjota terveydenhuollon palveluita ta-
sa-arvoisesti huolimatta ihmisen mak-
sukyvystä, joten perusta on erilainen.

– Silti talous on julkisella puolella-
kin tärkeä. Organisaatiot ovat eettisesti 
vastuussa, miten verovaroja käytetään. 
Toiminnan on oltava sujuvaa, laadukas-
ta ja tuottavaa, HUSin hallintoylijohtaja 
Kaarina Torppa painottaa.

Miten liike-elämästä tutut johta-
misopit ja -käytännöt soveltuvat julki-
sen terveydenhuollon uudistamiseen? 

Kysymys kiinnosti Kaarina Torppaa 
niin paljon, että jo kymmenen vuotta sit-
ten hän teki KAKSin rahoituksella aihees-
ta väitöskirjan. Hän perehtyi ensin ter-
veydenhuoltojärjestelmiin muun muassa 
Ruotsissa, Australiassa, Isossa-Britanni-
assa ja Uudessa-Seelannissa, ja sitten ma-
nagerialismiin Suomessa, neljän sairaan-
hoitopiirin erikoissairaanhoidossa.

Väitöstyöllään Torppa oli aikaansa 
edellä: teoreettinen tausta pätee edel-
leen ja nykyhetken sote-keskustelussa 
teema on erittäin ajankohtainen. Tut-
kija osasi kyllä aavistella asioiden vielä 
nousevan Suomessa esiin.

- Tutkimusta aloittaessani olimme 
10–20 vuotta kansainvälisistä trendeistä 
jäljessä. Maailmalla oli kokemuksia laa-
jasta reformista, meillä sitä alettiin kun-
nolla vasta käynnistellä.

Hoitohenkilöstö jäi kutsutta
Lähtökohta uudistukselle on ollut kaik-
kialla sama. Väestö ikääntyy, hoidontar-
ve lisääntyy, kulut kasvavat, eikä näin 
voi jatkua.

- Markkinaperusteisuudesta Suo-
messa keskusteltiin jo vuonna 2007, lii-
kelaitostaminen oli paljon agendalla, 
mutta esimerkiksi potilaan valinnanva-
paudesta ei vielä puhuttu mitään. Ma-
nagerialismin periaatteisiin sisältyy sel-
västi ajatus, että raha seuraa potilasta. 
Samoin ideologiaan kuuluu ammatti-
mainen johtaminen, pois professioon 
sidotusta ja byrokraattisesta johtajuu-
desta. Johtaminen vaatii omaa osaamis-
taan, ja siihen pitää erikseen kouluttau-
tua, Kaarina Torppa pohtii.

Hoitohenkilöstö on suurin ammatti-
ryhmä terveydenhuollossa. Torppa pitää 
merkityksellisenä, miten tätä joukkoa 
johdetaan. Lääketieteen, sosiaalitieteen 
ja hoitotieteen tasavertaisen kolmijaon 
pitäisi näkyä myös sote-uudistuksessa.

- Hoitohenkilökunta tekee 24/7 erit-
täin arvokasta ja asiantuntevaa työtä, 
mutta tällä hetkellä se ei sote-valmis-
telussa näy mitenkään. Tämän ryhmän 
edustajat on jätetty kutsumatta pöytiin, 
joissa tulevaisuutta linjataan, Torppa 
harmittelee.

Nykymuodossaan Suomen tervey-
denhuoltojärjestelmä on maailman ha-
jautetuin.

- Peräänkuulutin jo väitöstyössäni 
uudistusta, joka on aina myös poliitti-
nen valinta. Sitä en kyllä osannut enna-
koida, kuinka vaikeaksi toteutus menee.

Sairaanhoitajasta terveystieteiden 
tohtoriksi edenneen Kaarina Torpan 
näköalat ovat laajat, sillä hän on uran-
sa aikana katsellut asioita monissa sai-
raanhoitopiireissä HUSin vaativimman 
tason hoitoon asti. 

Tutkimustiedon ja työkokemuksen-
sa valossa hän suhtautuu sote-suunni-
telmiin osittain varauksellisesti.

- Olemme nyt tekemässä täysin 
omaa suomalaista sosiaali- ja terve-
ydenhuollon mallia, vastaavaa ei ole 
missään muualla. Esimerkiksi Uusi-
Seelanti toteutti 1990-luvulla tervey-
denhuollon uudistuksen, jossa se erotti 
tilaajan ja tuottajan. Aika pian tästä luo-
vuttiin, koska se ei toiminut julkisessa 
terveydenhuollossa, Torppa sanoo. 

- Ehdotetussa maakuntamallissam-
me on perusperiaatteena järjestäjä- ja 
tuottajatoimintojen eriyttäminen, mikä 

Kaarina Torpan mielestä 
johtaminen, tutkimuksellinen 

kehittäminen ja laatu  
kietoutuvat terveydenhuollon 

arjessa tiukasti yhteen. Terveys- 
tieteiden tohtori on vakuuttunut, 

että hyvä johtaminen parantaa 
myös potilaan hoitoa.
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vaatii toimiakseen hybridiohjausta. En 
ole vakuuttunut, että meillä Suomessa 
olisi viisaus luoda maailman ainutker-
taisin järjestelmä, joka oikeasti olisi toi-
miva, hän täsmentää.

Pelkkä perusasetelma arveluttaa: 
18 maakuntaa on liikaa ja maakunnille 
sälytettäviä toimialoja on liikaa.

- Rahoitusratkaisu askarruttaa 
myös, koska alkuvaiheessa maakun-
nilla ei ole verotusoikeutta. Missä vai-
heessa se tulee, Torppa kysyy.

Plusmerkkiseltä ja tervetulleelta 
sen sijaan kuulostaa perusterveyden-
huollon, erikoissairaanhoidon ja sosi-
aalitoimen yhteistyö.

- On erinomaista, kun nyt lähde-
tään katsomaan kokonaisuutta, ja vielä 
niin, että se tehdään asukkaan tai poti-
laan hoidon ja palvelutarpeen kannalta.

Kaarina Torpan mukaan sitä ei pidä 
rikkoa, mikä toimii. Potilaalle peruster-
veydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
hoitoketjun on oltava yhtenäinen, ol-
koon hoito yksityisen tai julkisen puo-
len tarjoamaa.

Torppa näkee myönteistä jopa re-
formin kivuliaassa synnytyksessä.

- Aikanaan kun valinnanvapaus 
Ruotsissa laajeni, jo kilpailun uhka li-
säsi kilpailua ja toiminnan kehittämis-
tä. Pitkä sote-taival on Suomessakin 
tuonut mukanaan paljon yhteistä ke-
hittämistä. Eri puolilla maata asioita on 
tehty vähän eri intensiteetillä ja eri ta-
voilla. Toteutuu sote tai ei, sosiaali- ja 
terveydenhuollossa on kuitenkin menty 
eteenpäin ja oikeaan suuntaan.

Vertaisuus helpottaa arkea
Kun Kaarina Torppa väitöstutkimuk-
sessaan selvitti managerialistisia käy-
täntöjä eri puolilla maata, Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiiri ei ollut 
mukana lyhyen olemassaolonsa takia. 
HUS perustettiin vasta vuonna 2000.

Vaikka hämäläisiä on maailman si-
vu vitsailtu hitaiksi, tuloksissa Pirkan-
maan sairaanhoitopiiri nousi monissa 
ratkaisuissaan edelläkävijäksi. 

Tutkija Torppa antaa tunnustusta 

taitavuudesta sairaanhoitopiirin ylim-
mälle johdolle ja poliittiselle johdolle.

- Pitkäjänteinen, systemaattinen, 
strateginen työ näkyi monella eri ta-
solla. Samoin on osattu hyödyntää uu-
sia mahdollisuuksia, esimerkiksi Coxa 
oli aikanaan ensimmäinen julkisomis-
teinen osakeyhtiö. Alusta asti tekonivel-
sairaalan toiminnassa lähdettiin proses-
si- ja asiakaskeskeiseen työhön.

Nykyään Torpan vastuulle kuuluu 
muun muassa HUSin hoitotyön strate-
ginen suunnittelu ja kehittämisen koor-
dinointi. 

Mitä hyötyä tieteellisestä työstä on 
ollut käytännön työtehtävissä?

Ensimmäinen hyöty tuli vastaan lä-
hes heti väitöskirjan valmistuttua, sillä 
HUSin hallintoylihoitajan virka avautui 
samaan aikaan. Pätevyysvaatimuksena 
oli tohtorin tutkinto, joten Torppa pys-
tyi hakemaan paikkaa – ja tuli valituksi.

Yliopistollinen sairaala on myös 
vahva tutkimusorganisaatio, ja toinen 
hyöty on tullut vertaisuuden kautta.

- Meillä tehdään paljon etenkin lää-
ketieteellistä tutkimusta. Jokapäiväinen 
kanssakäyminen tohtorien ja dosenttien 
kanssa helpottuu, kun on itsekin väitellyt.

Tutkimustyö kysyy pitkäjänteisyyt-
tä ja systemaattisuutta, ja samoja taitoja 
tarvitsee hallintoylihoitaja.

Entä mikä arjessa on haastavinta tai 

mielenkiintoisinta juuri nyt? 
Kysymys irrottaa tehokkaasti kielen-

kannat, sillä meneillään on monenlaista 
potilaan hoidon kehittämistä koskevaa. 
Kärkeen Kaarina Torppa nostaa Mag-
neettisairaalahankkeen, jonka HUSin 
valtuusto hyväksyi 2014 osana strategiaa.

- Malli on kehitetty Yhdysvallois-
sa sairaanhoitajapulan vallitessa. Piti 
miettiä, miten saada työyhteisö ja koko 
sairaala vetovoimaiseksi. Tutkitun tie-
don perusteella löydettiin tekijöitä, jot-
ka sekä parantavat potilaan hoidon tu-
loksia ja henkilöstön työtyytyväisyyttä 
että vaikuttavat rahassa mitattaviin or-
ganisaatiotuloksiin.

Nykyään Yhdysvalloissa on 470 
Magneettisairaalaa, Euroopassa vain yk-
si. Ensimmäisenä statuksen sai Antwer-
penin yliopistollinen sairaala viime loka-
kuussa.

HUSissa Syöpäkeskus, Lasten ja 
nuorten sairaala sekä Sydän- ja keuhko-
keskus ovat sitoutuneet hakemaan ak-
kreditointia. Tämän hetken aikataulun 
mukaan haku voidaan käynnistää aikai-
sintaan ensi vuonna.

- Prosessi on monivaiheinen ja pit-
kä, koska meidän täytyy osoittaa myös 
tuloksia kahden vuoden ajalta. Potilaan 
hoidon ja turvallisuuden osalta kriteerit 
on erittäin tarkkaan määritelty, ja asioi-
den pitää olla keskiarvoltaan paremmin 
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➨ KAKS rahoitti väitöstyötä.

kuin kansallisesti tai 
kansainvälisesti.

Vaikka kolme yk-
sikköä pyrkii täyttä-
mään nämä laatuvaa-
timukset, hoitotyötä 
kehitetään kuitenkin 
HUS-laajuisesti.

- Samat asiat me-
nevät läpi kautta lin-
jan eli potilaan hoi-
don hyviä käytänteitä 
viedään niin Lohjalle, 
Hyvinkäälle, Raasepo-
riin kuin Porvooseen.

Syksyllä toimin-
tansa aloittava Uusi 
lastensairaala on lan-

seerattu maailman parhaana lastensai-
raalana.

- Meidän on osoitettava se lääke-
tieteellisten hoitotulosten perusteella, 
mutta myös hoitotyön pitää olla maail-
man parasta. Olemme valinneet työka-
luiksi laatujärjestelmät, joilla todistam-
me olevamme huippuja.

Vahva, vanha lääkärijohtajuus
Suomen terveydenhuollossa on Kaarina 
Torpan väitöstutkimuksen jälkeen har-
pottu monta askelta eteenpäin. 

Kautta maan organisaatioita on muo-
kattu ja uudistettu, markkinaperustei-
suuden elementtejä löytyy julkiselta puo-
lelta enemmän kuin vuosikymmen sitten.

Yhdeltä osin tilanne on pysynyt en-
nallaan. Lääkärijohtajuus on yhä erittäin 
vahvaa.

- Sairaaloissa suositaan perinteis-
tä hierarkiaa ja johtamispositioita. Van-
han kulttuurin valtarakenteet juontavat 
historiasta, sairaalalaitoksen alkuajoil-
ta 1800-luvulta. Esimerkiksi erikoissai-
raanhoidon johtaminen on oma erityis-
alansa, joka vaatii substanssiosaamista, 
mutta ei voi olla niin, että positio on 
vain yhdelle ammattikunnalle.

Ammattimaisen johtamisen puoles-
ta on kosolti tutkimusnäyttöä. Miksei 
sitä siirretä käytäntöön?

- Se onkin mielenkiintoinen kysy-

mys! Yliopistollisessa sairaalassa kuu-
lee päivittäin, kuinka hoito perustuu 
tutkittuun tietoon, ja käypähoito-suo-
situksissa perustana on aina lääketiede. 

Vastaavasti hoitotyön puolella hoi-
totiede tuottaa tietoa, jota hyödynne-
tään potilaan hoidossa ja jonka pohjalta 
luodaan yhtenäisiä käytäntöjä. 

- Sitten kun tullaan johtamisen puo-
lelle ja hallintotieteisiin, ei enää tiede-
tä – tai haluta tietää – tutkimustiedosta. 
Tämän havainnon olen tehnyt, ja mieles-
täni ilmiö näkyy sote-uudistuksessa ja 
sen valmistelussakin. Hallintotiede an-
taa kuitenkin paljon tietoa johtamisesta 
ja toiminnan organisoinnista, myös niin, 
että tulokset tuntuvat euroissa.

Sairaalamaailmassa kyse on siis 
enemmän valtajärjestelmistä kuin var-
sinaisista johtamisjärjestelmistä?

- Kyllä, juuri näin, Kaarina Torppa 
sanoo.

Kelpo kehitystyön pohja kaikille
Kaarina Torpan mukaan johtamisella 
on suora yhteys henkilöstön työhyvin-
vointiin. 

Tulevaisuudessa hyvän johtami-
sen merkitys todennäköisesti vain ko-
rostuu. Kilpailu työntekijöistä kiristyy 
etenkin pääkaupunkiseudulla ja suuris-
sa kaupungeissa, joissa on runsaasti ter-
veydenhuollon yksityisiä toimijoita.

- On tärkeää, että henkilökunta si-
toutuu työhönsä myös julkisella puo-
lella. Harva hoitoalan valinnut vaihtaa 
työpaikkaa varsinaisen työn takia, mut-
ta huonon esimiehen tai johtamisen ta-
kia kyllä voidaan lähteä.

Julkisen terveydenhuollon vahvuu-
tena Torppa pitää toimivaa urajärjes-
telmää. Osaamista arvioidaan, ja niin 
lääkärikunta kuin hoitohenkilökunta 
pääsevät kouluttautumaan.

- Sairaala – ja koko terveydenhuol-
to – on olemassa potilaita varten, mut-
ta samaan aikaan kyse on laajan henki-
löstön työpaikasta. Jokaisella pitää olla 
mahdollisuus edetä omassa työssään ja 
kehittää sitä. Tämän mahdollisuuden 
julkinen puoli mielestäni tarjoaa.

Kokemukset maailman Magneet-
tisairaaloista ovat olleet kannustavia. 
Tutkimusnäytön perusteella sairaan-
hoitajat pysyvät aiempaa paremmin 
työpaikassaan, vakanssit saadaan täy-
tettyä, loppuun palamista esiintyy vä-
hemmän, henkilöstön vaihtuvuus vähe-
nee, työturvallisuus lisääntyy.

- Kun henkilökunta voi hyvin, po-
tilaan hoitokin on parempaa. Potilas-
tyytyväisyyden lisäksi on muutakin, 
esimerkiksi vähemmän kaatumisia, vä-
hemmän hoidon aikana syntyneitä pai-
nehaavoja, vähemmän virheitä hoidos-
sa. Vahvaa tutkimustietoa on olemassa 
myös hyvän johtamisen ja henkilöstö-
tarpeen välisestä yhteydestä.

Torpan mielestä magneettisairaala-
kriteerit sopivat kehitystyön pohjaksi jo-
ka ainoassa terveydenhuollon yksikössä, 
vaikkei statusta ikinä aikoisi hakea.

Millaisen kouluarvosanan Kaarina 
Torppa antaisi johtamiselle nykypäi-
vän suomalaisessa terveydenhuollossa, 
noin yleisesti?

- Tyydyttävän puolella se on, sano-
taanko että 7.

Terveystieteiden tohtori perustelee 
päätöstään:

- Julkisen terveydenhuollon johtami-
nen ei ole yksinkertaista, vaan hyvin mo-
nimuotoista. Tässä kompleksisuudessa 
onnistumisesta voin antaa 8 tai yli, mutta 
vanhanaikaisuus ja profession mukaiset 
johtamispositiot laskevat arvosanaa. Ei 
alan paikkoja tietenkään voi avata niin, 
että kuka vaan voi hakea ja tehtävissä toi-
mia, mutta ei niitä voi leimata niinkään, 
että vain yksi ammattikunta voi toimia 
johtajana. Uskon, että nykyisin tätä kaut-
ta menetetään aika paljon. ∙

Kaarina Torpan väitös-
tutkimus Managerialismi 
suomalaisen julkisen eri-
koissairaanhoidon johta-
misessa (Oulun yliopis-
to, 2007)

Lataa tästä:
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P rofessori Kaija Sarannon ja tutkimus-
ryhmän raportissa pohditaan sosiaa-
li- ja terveydenhuollon mainetta tar-
kastelemalla henkilökunnan tekemiä 

vaaratapahtumailmoituksia.  Saranto toimii 
sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon 
professorina Itä-Suomen yliopistossa. 

Perinteisesti ajatellaan – ja näin on myös 
tilastojen valossa – että suomalainen julkinen 
terveydenhuolto on laadukasta. Valinnanva-
pauden tullessa voimaan asiakkaiden mieliku-
valla palvelun tuottajasta ja laadusta tulee ole-
maan entistä suurempi merkitys. 

Mielikuvat ja laatu eivät kulje käsi kädes-
sä: hyvääkin laatua voi seurata huono maine, 
ja päinvastoin.

Professori Sarannon mukaan sosiaali- ja 
terveydenhuollossa kaivattaisiin ajattelutavan 
muutosta.

- Mainetta ei olla yksinkertaisesti ajateltu 
julkisen palvelutarjonnan piirissä, hän sanoo.

Maine ja organisaation imago yhdistyvät 
brändissä. 

-  Brändiä ei ole aikaisemmin pidetty ko-
vin keskeisenä asiana. Esimerkiksi ajattelu va-
kioasiakkaasta, joka on yksityiselle terveyden-
huollolle erittäin tärkeä asia, ei ole julkisella 
sektorilla ollut samalla tavalla esillä. Ehkä on 

jopa päinvastoin, vakioasiakkuudella on ollut 
kielteinen leima.

Sarannon mukaan tällä hetkellä julkises-
sa terveydenhuollossa markkinointi keskittyy 
sen tyyppisiin asioihin kuin vaikkapa influens-
sarokote. 

- Sitä markkinoidaan kyllä, mutta lähinnä 
keskittyen terveyskäyttäytymiseen. 

Sarannon mielestä julkisella sektorilla ol-
laankin toiminnan tuloksiin ja laatuun nähden 
perin vaatimattomia. 

- Sitä hyvää, korkealaatuista osaamista, mi-
tä terveydenhuollossa on, ei juuri tuoda esiin. 

Kaija Sarannon tutkimusryhmän data muo-
dostuu HaiPro-järjestelmän aineistosta jul-

kisessa terveydenhuollossa. Yksityisen palve-
lutuottajan dataa ei valitettavasti ollut ryhmän 
käytössä. 

HaiPro eli ”Haittatapahtumien raportointi-
prosessin kehittäminen terveydenhuollon orga-
nisaatioissa” on selainpohjainen vaaratapahtu-
mien ilmoitus- käsittely- ja raportointityökalu.

Tutkimuksen tavoite oli tarkastella sote-
henkilöstön imago-käsitteen käyttöä  vaara-
tapahtumailmoituksissa ja sitä kautta vasta-
ta kysymykseen siitä, mitkä vaaratapahtumat 
sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten 

BRÄNDIAJATTELU 
voisi auttaa julkista sektoria sote-kilpajuoksussa

teksti |  Salla Nazarenko  kuvat |  iStockphoto

Julkisten palvelujen laatua on mitattu eri näkökulmista jo  
kauan terveydenhuollossa. Toinen, vähintään yhtä tärkeä  
näkökulma julkiseen terveydenhuoltoon kuitenkin loistaa  
poissaolollaan: maine ja sen perusteella palvelujen brändäys.
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Viisas oppii virheistä, ja ilmoitusten  
käsittely ja ehdotukset korjaaviksi  
toimenpiteiksi ovat asioita, jotka  
vahvistavat imagoa ja positiivista  

asiakaskokemusta. 
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mielestä vahingoittavat organisaati-
on imagoa. 

Tutkimusaineisto koostui vaara-
tapahtumista, jotka oli kerätty kah-
desta kaupungista, kahdesta so-
siaali- ja terveyspiiristä, kahdesta 
sairaanhoitopiirin kuntien sosiaa-
li- ja terveydenhuollon toiminnas-
ta sekä Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin HUSin erikoissai-
raanhoidossa. 

Dataa käsiteltiin ”louhimalla”. 
Tiedonlouhinta koostuu useam-

masta menetelmästä ja toiminnasta; 
toisin sanoen tiedon valinnan lisäksi 
pohditaan, mitkä ehdot täyttävä osa 
tiedosta otetaan käsittelyyn, esikäsi-
tellään, muotoillaan sekä tulkitaan ja 
arvioidaan louhinnan tuloksia. 

Kaija Saranto kertoo, että tässä 
tutkimuksessa aineistoa oli kymme-
nen vuoden ajalta ja perusdataa oli 
yli 80 000 vaaratapahtumailmoituk-
sen verran. Näin suuren datamäärän 
kanssa ongelmia on toki myös luokit-
telussa, sillä HaiPro  -järjestelmässä 
on useita erilaisia tapahtumien kirjaa-
misvaihtoehtoja. 

Tavoitteena kuitenkin oli tiivistää, 
minkälaisen mainetta haittaavan mie-
likuvan raportoidut vaaratapahtumat 
ammattilaisten mielestä synnyttävät. 

Tutkimusdatan perusteella ima-
gohaittaa esiintyy aineistossa noin jo-
ka viidennessä ilmoituksessa. 

Se kuulostaa suurelta määrältä. 
- Minusta raporttien määrän kas-

vu on erittäin positiivinen asia. Viisas 
oppii virheistä, ja ilmoitusten käsitte-
ly ja ehdotukset korjaaviksi toimen-
piteiksi ovat asioita, jotka vahvistavat 
imagoa ja positiivista asiakaskoke-
musta. Salailu ja peittely on pahinta, 
mitä voi tehdä, Saranto pohtii.

T utkimus osoittaa, että tiedonkulku 
on suurimpia ongelmia terveyden-

huollossa. Datasta paljastuu runsaas-
ti tilanteita, joissa tieto ei ole kulkenut 
henkilökunnalta potilaille – tai edes 
terveydenhuoltojärjestelmän sisäl-
lä. Niistä on seurannut pahimmillaan 
huomattavia hoidon laatua heikentä-
viä seurauksia. Jo hoitoprosessin al-
kaessa lähetteissä olevat virheet voi-
vat olla potilaille kohtalokkaita. 

Kaija Saranto peräänkuuluttaa 
yhteistyötä ja verkostoja – ja avoi-
muutta. 

- Kaikenlaisen avoimuuden ko-
rostaminen on tulevaisuudessa tär-
keää. Asiakkaiden ja potilaiden te-
kemät vaaratapahtumailmoitukset ja 
ylipäätään arvioit palvelun laadusta 
ovat oleellisia palvelujen kehittämi-
seksi. Kokemuksiin perustuen kan-
salaiset myös suosittelevat palveluja 
läheisilleen. Siten kansalaisten pitää 
saada tietoa palvelujen laadusta ja 
vaikuttavuudesta.

Aineisto ei sinänsä arvioi tervey-
denhuollon organisaatioiden imagoa 
ja brändiä vaan se keskittyy siihen, 
millaista imagohaittaa vaaratapahtu-
mat ovat aiheuttaneet organisaatiol-
le.  

Laajamittaisempi  imagon ja 
brändin arviointi vaatisi professori 
Sarannon mukaan vielä paljon lisä-
työtä. Selvää on se, että avoimuus on 
avainasia - niin kansalaisten näkökul-
masta kuin palveluntuottajien kes-
ken. 

-T utkimusryhmämme toivoo tie-
tysti, että tämän tutkimuksen 

tulokset käynnistävät kehittämis-
toimenpiteitä ei pelkästään mai-
neen vuoksi vaan ennen kaikkea po-
tilasturvallisuuden ja  henkilökunnan 
työn mielekkyyden  vuoksi. 

Tutkimus ei perehdy vaarata-
pahtumia seuraaviin korjaaviin toi-
menpiteisiin. Sen havainnon tutkijat 
kuitenkin tekivät, että olemassa ole-
vat laatuprosessit tuottavat prosessi-
en kehittämisen kannalta puutteellis-
ta tietoa, tai sen jatkojalostaminen on 
heikkoa. 

Jotta laadusta / maineesta saatai-
siin monipuolinen kuva, Kaija Saran-
non mukaan tarvitaan vielä lisää tie-
toa asiakaskokemuksista, palvelujen 
saatavuudesta ja monesta muusta ky-
symyksestä. Tätä big data- kokonai-
suutta voisi jatkossa tutkia monesta 
kulmasta. 

- Ylipäätään tietoisuus maineen 
muodostumisesta ja sen ylläpitämi-
seen liittyvistä seikoista on julkisis-
sa terveys- ja sosiaalipalveluissa mel-
ko harvinaista ja myös tutkimustietoa 
aiheesta on vähän, professori kiteyt-
tää. ∙

Tiedonkulku on suurimpia  
ongelmia terveydenhuollossa

– tieto ei ole kulkenut edes terveyden- 
huoltojärjestelmän sisällä.
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Palvelutilat

Lapti-koulu 
luo mahdollisuuksia

Lapti rakentaa tiloja, joissa käyttäjien todelliset, päivittäiset tarpeet huomioidaan ja  
ratkaistaan parhaalla mahdollisella tavalla. Siksi Lapti-koulu on enemmän kuin seinät ja katto. 

Kaiken keskiössä on arjen sujuvuus, jolloin on helppo tehdä yhteistyötä, ja josta turhat oppimisen esteet  
on poistettu. Tuloksena on toiminnallinen, turvallinen ja terveellinen koulu. 

 
Koulun tilat ovat helposti muunneltavissa ja eri toiminnalliset alueet on mietitty tarkoin,  

jolloin koulutilojen ilta- ja viikonloppukäyttö on helppoa. 
Meistä on myös tärkeää, että piha kannustaa liikkumaan, leikkimään ja oppimaan. 

Niin koulupäivän aikana kuin illallakin. 
Lapti-koulu luo mahdollisuuksia. Niin oppilaille, henkilökunnalle kuin kaikille kuntalaisillekin.

 
Katso lisää lapti.fi/koulut

Päiväkodit  /  Koulut  /  Hoivakodit  /  Palveluasunnot  /  Terveydenhoitokiinteistöt /  
Palvelukorttelit /  
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M uilla suomalaisilla sama tie 
on vielä kuljettavana. Kai-
nuun kuiskintojen kuulemi-
sesta voi matkalla olla hyötyä.

Valtiovalta ohjaa, mutta käytännön 
toteutus jää paikallisten luottamuselin-
ten ja viranhaltijoiden vastuulle. Näin 
on ollut Kainuussa, näin on valtakun-
nallisessa alueuudistuksessa.

- Meillä on menossa neljästoista 
vuosi integroidulla järjestelmällä, jossa 
perusterveydenhuolto, erikoissairaan-
hoito ja sosiaalihuolto ovat saman bud-
jetin ja saman johdon alla. Päällekkäisiä 
palveluja vältetään, ja asiakasta hoide-
taan mahdollisimman joustavasti oi-
keassa paikassa, kuntayhtymän johtaja 
Maire Ahopelto tiivistää periaatteen.

Organisaatio rakentuu elämänkaa-
rimallin mukaan eli eri ikäryhmien 
tarpeita vastaavaksi.

Kaikki alkoi erityislain mukai-
sesta maakuntahallintokokeilusta  
vuosina 2005–2012. Kahdeksan kun-
nan sosiaali- ja terveydenhuolto yh-
distettiin sairaanhoitopiiriin ja kehi-
tysvammaisten erityishuoltopiiriin. 
Kokonaisuuteen paketoitiin myös ym-
päristöterveydenhuolto.

”Meidänpä vapautta  
vaarat on nää”
Nykyisin Kainuun sote tuottaa Hyryn-
salmen, Kajaanin, Kuhmon, Paltamon, 
Ristijärven, Sotkamon ja Suomussal-
men kaikki sosiaali- ja terveyspalve-
lut, Puolangalle erikoissairaanhoidon, 
erityishuoltopiirin palvelut ja tukipal-
veluita. Kuntayhtymällä on 330 mil-
joonan euron talousarvio ja 3  700 
työntekijää.

- Jo vuonna 2005 perustimme 
kuntapalvelutoimiston. Tuotamme ta-
loushallinnon, henkilöstöhallinnon ja 
tietohallinnon palvelut myös kunnille, 
ja tätä kautta on saavutettu 25 prosen-
tin tuottavuushyöty, Ahopelto sanoo.

Tietojärjestelmien yhdistäminen 
on sujuvoittanut arkea. Aiemmin sama 

henkilö saattoi olla perusterveyden-
huollon, vanhuspalvelujen, erikoissai-
raanhoidon, sosiaalipalvelujen, ensi-
hoidon ja yhteispäivystyksen erillisissä 
rekistereissä, ja vuoronperään näissä 
yksiköissä hoidettavana ilman että hoi-
toon osallistuvat aina edes tiesivät tois-
tensa tehtävistä tai työnjaosta.

Ahopellon mielestä tietojärjestel-
mien integraatio on välttämätön, jotta 
toiminnallinenkin onnistuisi.

Totutut tavat ja käytännöt täytyy 
rohkeasti kyseenalaistaa.

- Lähdimme miettimään, mitä 
hyötyä meille on samassa organisaa-
tiossa olemisesta. Olemme poistaneet 
sisäisiä rajoja, esimerkiksi peruster-
veydenhuollon ja erikoissairaanhoi-
don väliltä. Sosiaalihuollossa olemme 
yhtenäistäneet toimintoja perhepalve-
luiden, perheneuvolan, lastentautien 
ja naistentautien kanssa sellaisiksi 
hoitoketjuiksi, jotka palvelevat asia-
kasta parhaalla mahdollisella tavalla.

”Meidänpä mainetta  
mainivat nuot”
Kokeilun päätyttyä Kainuussa perus-

Kuulkaa korpeimme  kuiskintaa
KAINUUN KOKEMUKSISTA OPPIA MUIDEN MAAKUNTIEN SOTE-UUDISTAJILLE

Kainuulaiset tietävät, miten 
maakunnallinen sote toimii,  
miten uudistus tehdään ja millaisia  
kompastuskiviä tulee vastaan.

teksti |  Pirjo Silveri  kuva |  iStockphoto
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Kuulkaa korpeimme  kuiskintaa
KAINUUN KOKEMUKSISTA OPPIA MUIDEN MAAKUNTIEN SOTE-UUDISTAJILLE

tettiin uusi kuntayhtymä vuoden 2013 
alussa, Puolanka on sen osajäsenkunta. 

Tässä vaiheessa kaikki palvelut 
käytiin läpi, organisaatiota, johtamis-
järjestelmää ja toimintoja viilattiin 
edelleen. Maakunnallista kehitystyötä 
on jatkettu yhdessä kuntien kanssa, ja 
se näkyy taloudessa:

- Useana vuonna olemme palautta-
neet rahoitusta kunnille, ja kuntien vuo-
sikatteet ovat parantuneet koko ajan.

Ennen maakuntakokeilua sote-kus-
tannusten nousutahti Kainuun kunnis-
sa oli seitsemän prosentin luokkaa, ko-
keiluvuosina viitisen prosenttia.

- Nykyisen kuntayhtymän aikana 
kolmen vuoden keskiarvo on ollut 2,7, 
ja kun laskemme tuoreimmat luvut, 
pääsemme vielä alemmas, Ahopelto 
tietää, ja korostaa, ettei asiakaspalve-
lusta ole silti leikattu.

Perusterveydenhuoltoa ja sosi-
aalihuoltoa on painotettu, kalliis-
ta erikoissairaanhoidosta on toimin-
tamallien muutoksella onnistuttu 
vähentämään resursseja. 

- Ennaltaehkäisevä työ on keskeis-
tä, olemme perustaneet perhekeskuk-

sia ja perheasemia sekä palkanneet 
huomattavasti lisää perhetyöntekijöitä.

Yhteisen budjetin sisällä on mah-
dollista suunnitella hoitoketjuja uudella 
tavalla, koska rahoitusta voidaan siirtää 
sinne, missä kipeimmin tarvitaan.

Parhaillaan Kainuussa on käynnissä 
uuden sairaalan rakennushanke.

- Siitä ei tule enää pelkkä keskus-
sairaala, vaan rakennukseen keski-
tetään erikoissairaanhoito, Kajaanin 
alueen terveyspalvelut ja osa sosiaa-
lihuoltoa. Ensimmäisenä valmistuvat 
päivystysosiot lokakuussa 2019.

Toimintoja on tarkoitus hioa ja te-
hostaa niin, että koko sairaalan val-
mistuessa vuonna 2021 pystytään su-
juvasti siirtymään 10  000 neliötä 
pienempiin tiloihin kuin nykyään.

”Taival lie hankala  
– olkoon vain!”
Kainuussa väestö vanhenee ja sairas-
tavuus on keskimääräistä isompaa. Vä-
ki asuu hajallaan ympäri laajaa aluetta 
ja etäisyydet ovat pitkiä. Maakunnassa 
on vain yksi suuri kaupunki Kajaani, 
joka suomalaisittain luokitellaan kes-

kisuureksi.
Lähtökohta on siis hyvin erilai-

nen kuin tiheään asutulla pääkaupun-
kiseudulla ja esimerkiksi Uudenmaan 
maakunnassa.

- Keskeinen haasteemme on, mi-
ten taata kaikille kuntalaisille palve-
luja harvaanasutulla alueella. Olem-
me kuitenkin tehneet tämän – ja 
vielä kustannustehokkaasti, sotejoh-
taja Ahopelto sanoo.

Lapissa, Kainuussa ja Itä-Suomes-
sa on pitkät välimatkat, ja kaikki tietä-
vät, ettei terveyskeskusta tai ensihoi-
toa ole ihan vieressä. 

- Kainuulaiset ovat tällä hetkellä 
tasavertaisessa asemassa, sillä asuin-
paikasta riippumatta pystymme tarjo-
amaan lain edellyttämät palvelut, yh-
denmukaisilla kriteereillä.

Asiakas saa lähipalvelua, mutta 
työntekijä voi saman päivän aikanakin 
toimia useassa kunnassa. Joskus hoito-
paikka joudutaan osoittamaan toises-
ta kunnasta. Alussa tästä tuli harmis-
tunutta palautetta, mutta nyt sekin on 
vähentynyt.
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- Toki yritämme aina järjestää paikan 
omasta kunnasta, mutta jos esimerkik-
si akuuttivuodeosasto on täynnä, sitten 
täytyy mennä toisaalle. Yleisesti asuk-
kaat ovat olleet tyytyväisiä, kun palvelut 
kuitenkin ovat säilyneet Kainuussa.

”Miekkaa ei tarvis  
– tarmoa vaan”
Kainuun sote-kokemuksista kannat-
taa Maire Ahopellon mielestä ottaa op-
pia valtakunnallista rakenneuudistusta 
työstettäessä.

- Perusterveydenhuollon, sosiaali-
huollon ja erikoissairaanhoidon integ-
raatio on aivan ehdoton. Mitään muu-
tosta ei kannata tehdä organisaation 
vaan aina asiakkaan vuoksi. Hoitopolun 
on oltava mahdollisimman joustava, ja 
henkilöstö otettava mukaan alusta asti, 
hän luettelee.

Kainuun malli kestää tarkastelun 
useilla eri mittareilla.

- Jos katsoo euroina sotekehitystä ja 
kuntien toimintakatteen paranemista, ei 

voi ainakaan sanoa, että asiat olisivat 
huonommin kuin ennen yhteistyötä! 
Asiakkaat ovat aika tyytyväisiä, ja val-
vovat viranomaiset sanovat, että kai-
nuulaisilta tulee nykyisin aiempaa vä-
hemmän valituksia. 

Perusterveyshuollon hoitotakuu 
toteutuu parhaiten Suomessa, ja henki-
löstön työtyytyväisyys on hyvällä tasolla.

Henkilöstö on sitoutettu etsimään 
parhaita ratkaisuja.

- Työntekijät valmistelevat ja ideoi-
vat omaa työtään koskevat toimintamal-
lit. He ovat koko ajan prosessissa muka-
na, ja he itse lähtevät viemään muutosta 
käytäntöön.

Vastikään akuuttivuodeosaston hen- 
kilökunta suunnitteli ja toteutti kotisai-

raalan Suomussalmella.
- Siitä on saatu erittäin hyvät 

tulokset, Ahopelto kehuu.

”Missä on ryhtisi, kunniatyö?”
Suomen kaikille kuntapäättäjille Maire 
Ahopellolla on kirkas viesti:

- Jos muutos halutaan, resursoinnin 
on kuljettava mukana. Pitää olla rahat sii-
hen, että tehdään muutos. Se ei tapahdu 
itsestään, vaan vaatii tekijät. Ihmiset ei-
vät pysty yhtä aikaa tekemään perustyö-
tään eli hoitamaan potilaita ja asiakasasi-
oita sekä viemään isoja uudistuksia läpi.

Tälläkin hetkellä Kainuussa on irro-
tettu – siis resursoitu erikseen – sekä sai-
raanhoidon että sosiaalihuollon puolelta 
vetäjiä uuden sairaalan toimintamallien 
kehittämiseen.

Niin, ja kyllä maakunnallisen sote-
ratkaisun läpiviemisessä tarvitaan myös 
vahvaa johtajaa, strategista visionääriä.

- Pitää olla selkeät tavoitteet ja hyvää 
johtamista toimeenpanossa. Seuranta ja 
arviointi ovat tärkeitä, koska ne osoittavat, 
miten toteutus on sujunut.

Valtakunnantason päättäjille Maire 
Ahopelto lähettää niin ikään terveisiä.

- Suomen koulutuspolitiikan pitäisi 
ennakoivasti vastata eläköitymiseen, se 
on kriittinen kysymys. Meiltä lähtee lä-
hivuosina sekä sosiaali- että terveyden-
huollosta sellaisia ammattiryhmiä, joi-
den koulutusmäärät eivät välttämättä 
riitä. Olisi huolehdittava, että myös reu-
na-alueilla koulutetaan tarpeeksi työ-
voimaa. Ympäri Suomea tarvitaan sekä 
ammattiopistoja että ammattikorkea-
kouluja, jotka tuottavat omalle alueelle 
hoitoalan väkeä, Ahopelto korostaa.

Jo nyt Kainuun sote on joutunut ot-
tamaan aktiivisen roolin, ja työnanta-
jana maksamaan koulutuksista omalla 
alueella. Yhteistyötä on tehty useiden 
oppilaitosten kanssa. ∙

Sote-kuntayhtymän johtaja
MAIRE AHOPELTO 

Tiedotukseen ja viestintään täytyy 
panostaa tarpeeksi. Tämä koskee 

sekä asiakkaita että henkilöstöä – tie-
don pitää kulkea!

Toimeenpanoon on varattava riittä-
västi aikaa. Kun suunnitelma tehdään,  
samalla pitää jo miettiä, miten se vie-
dään käytäntöön. Toimintamallien 
muuttamisessa vastaan voi tulla mo-
nenlaista. Suunniteltu tila ei kenties  
riitä tai sovellu tarkoituk- 
seensa. Henkilöstön 
osaamista joillakin alu-
eilla pitää parantaa. 
Johtamisjärjestelmän 
täytyy kulkea mukana, 
ja se täytyy muut-
taa jo ennen uu-
teen organisaati-
oon siirtymistä.

Kustannus-
kehitys on ar-
vioitava realis-
tiseksi. Usein 
ajatellaan, 
kuinka tällä toi-
mintamallilla 
säästämme niin ja 
niin paljon, ja kun-
nat edellyttävät tätä  
talousarviossa heti.  
Tulokset alkavat kui-
tenkin näkyä vasta  
vuoden parin aikana. 
Siksi rahoja ei saa leikata 
samana vuonna kun muu-
tos pannaan toimeen!

* Väliotsikot Ilmari Kiannon  
sanoittamasta Nälkämaan laulusta, 
Kainuun maakuntalaulusta

- Jos muutos halutaan, 
resursoinnin on kuljettava  

mukana. Pitää olla rahat siihen,  
että tehdään muutos.  

Se ei tapahdu itsestään,  
vaan vaatii tekijät.
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KUNTAPÄÄTTÄJIEN 
TALOUSYMMÄRRYS PUNTARISSA
Miten kuntien luottamushenkilöt ymmärtävät,  
tulkitsevat ja käyttävät kuntien talous- ja laskentatietoa? 
Entä millaisiin lähteisiin tuo tieto perustuu ja minkälaista 
informaatiota valtuutetut toisaalta haluaisivat käyttää?

P rofessori Lasse Oulasvirran ja 
yliopistonlehtori, HTT Lotta- 
Maria Sinervon tutkimus 

pyrkii vastaamaan noihin kysymyk-
siin – ensimmäistä kertaa Suomes-
sa. Aiemmin on pureuduttu muun 
muassa kuntien talousjohtamisen 
tilaan ja talousjohtajiin. Kuntapäät-
täjiä sen sijaan ei taloustiedon käy-
tön näkökulmasta olla juuri tutkittu.  

- Kansainvälisiä tutkimuk-
sia toki on, mutta ne ovat olleet enim-
mäkseen kvantitatiivisia. Niissä on 
selvitetty, paljonko luottamushen-

kilö tietoa käyttää ja miten, Lotta- 
Maria Sinervo kertoo.

Tämän tutkimuksen tavoite on 
vastata kysymykseen tiedon hyö-
dyntämisestä. 

Haastatteluin ja kyselyin selvite-
tään kunnanvaltuutettujen ymmär-
rystä ja käsitystä kuntakonsernin ja 
kunnan taloudesta, käytetyistä talo-
ustiedon lähteistä ja siitä, millaista 
informaatiota valtuutetut preferoi-
vat tai haluaisivat käyttää. 

- Aihe on jopa herkkä. Jos 
tutkimustuloksissa vaikkapa sel-

viäisi, että valtuutettujen kyvyssä 
hyödyntää tietoja on aukkoja, ei ta-
voitteena missään nimessä olisi päi-
vitellä, että ovatpa valtuutettujen 
tiedot hatarat. Sen sijaan tutkimus-
tulos voisi auttaa talousraportoin-
nin ja tilinpäätöstiedon välittämisen 
kehittämisessä juuri valtuutettu-
jen tarpeista käsin, professori Lasse  
Oulasvirta pohtii. 

Valtuutettujen ja luottamus-
henkilöiden taustat ovat Suomessa 
hyvin kirjavia, mikä on tutkijoiden 
mielestä sinänsä hyvä asia. Lotta-
Maria Sinervo kuitenkin korostaa 
luottamuksen tärkeyttä tutkimuk-
sessa. Esimerkiksi aineisto kerätään 
anonyymisti. 

- Haluamme kysyä, mitä 
valtuutettu ajattelee kuntataloudes-
ta ja miten se määrittelee toimintaa. 

teksti | Salla Nazarenko  kuvat| iStockphoto ja Merja Ojala
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Entä näkevätkö esimerkiksi rankasti 
velkaantuneiden, alijäämäisten kuntien 
valtuutetut talouden jotenkin eri taval-
la kuin taloudellisesti paremmin voivi-
en kuntien luottamushenkilöt?

Taloutta tarkastellaan 
suotta erillisenä
Lotta-Maria Sinervon mielestä talous 
nähdään kunnissa – ja koko yhteiskun-
nassa – varsin kapeasti. 

- Ajatellaan, että kuntatalous 
on jotenkin kunnan muista sektoreista 
erillinen juttu. Että on johtaminen, on 
hallinto, on vaikkapa sivistystoimi- ja 
sitten on se talous. Talous on kuitenkin 
kaiken ytimessä, talous on toimintaa. 
Paljonko kuntalainen maksaa veroja? 
Mitä hän verorahoilla saa? Näitä kysy-
myksiä ei eritellysti useinkaan kysytä. 

Sinervo arvelee, että osasyynä on 
esimerkiksi median kapea tapa uutisoi-
da kuntataloutta. Velkaantuneet kunnat 
ovat “kriisikuntia”, kuntien tilinpäätök-
siä luetaan siten, että jos jossakin näkee 
miinuksen, se on huono asia. 

- Kokonaiskuva kuntataloudes-
ta voi jäädä jää tällöin huomaamatta, Si-
nervo pohtii.

- Vaikka taloustilanne olisi hyvä 
ja taseessa ylijäämää, ei se tarkoita, että 
esimerkiksi palvelut olisivat automaat-
tisesti hyvät.  

Tutkimukseen valikoidaan eri ko-
koisia, niin pieniä kuin keskisuuria 
kuntia sekä suuria kaupunkeja. Näillä 
näkymin haastatteluja tehdään kolmi-
senkymmentä. 

Tärkeää on saada mukaan myös uu-
sia valtuutettuja sen selvittämiseksi, 
miten he kuntatalouden ymmärtävät ja 
mitä tietoa he pitävät tärkeänä. 

Kunnanjohtajat avainroolissa
Tutkimuskysymyksissä mm.  selvite-
tään, millainen käsitys valtuutetuilla on 
kunnan taloudellisesta asemasta sekä  
myös haasteista ja riskeistä. Tutkijat 
epäilevät, että taloustietoa saattaa vyö-
ryä massiivisen tuntuisesti valtuutetul-
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➨ KAKS on rahoittanut hanketta.

le, jolloin valtuutetun on itse fokusoita-
va ja eriteltävä tietoa.

- Jos ajatellaan vaikkapa kun-
nan tilinpäätöstä dokumenttina, sehän 
on aika massiivinen eikä tieto ole pu-
reksitussa muodossa. Kunnanvaltuu-
tettujen on itse pystyttävä avaamaan ja 
tulkitsemaan tietoa. 

Tutkijoiden arvion mukaan esimer-
kiksi se, millaista talouteen liittyvää 
koulutusta uudet kunnanvaltuutetut 
saavat, riippuu paljon kunnasta.

- Useat tahot kyllä koulutta-
vat uusia valtuutettuja. Kunnanjohtaja 
ja talousjohtaja kunnassa ovat kuiten-
kin tärkeimpiä informantteja, jotka aut-
tavat muodostamaan kokonaiskuvan, 
Lasse Oulasvirta sanoo.

Kuntien talousarvio- ja kirjanpito- 
käytännöt uudistettiin vuonna 1997. Sil-
loin kunnissa otetiin käyttöön suorite- 
perusteinen liikekirjanpito ja tilinpää-
tösasetelma, jonka heijastui myös ta-
lousarvioon. 

- Tausta-ajatuksena oli saada ai-
kaan järjestelmä, joka olisi vertailukel-
poinen esimerkiksi yrityksiin verrattuna. 

Yritysten tehtävä yhteiskunnassa on 
kuitenkin varsin toisenlainen kuin kun-
tien. Kansalainen on välillä nettoveron-
maksajana, välillä palvelujen käyttäjänä 
elämäntilanteensa mukaan. 

- Kuntataloutta määrittää myös 
hyvin paljon vaikkapa kunnan sijainti ja 
se, millaista väkeä siellä asuu. Siitä suo-
raan seuraa se, millaista toimintaa kun-
nassa voi järjestää ja minkälaista toi-
mintaa tarvitaan. Toki eroja tasataan 
erilaisin valtionosuusjärjestelmin, mut-
ta peruskuvio on tämä, Lotta-Maria Si-
nervo sanoo. 

Tutkijat toivovatkin, että tutkimus-
tulokset auttaisivat paitsi saamaan pe-
rustiedot valtuutettujen talousosaa-
misesta ja taloustiedon käytöstä myös 
lisäämään ymmärrystä ja kiinnostusta 
kuntataloutta kohtaan laajemmin. ∙

Tietoa työn tueksi!

Tilaa julkaisut Kuntaliiton verkkokaupasta: 
kuntaliitto.fi/kirjakauppa

Verkkokaupasta löydät myös maksuttomat  
pdf-julkaisumme.
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Valtimotautien ehkäisyn laatuverkosto on 
nimennyt Attendo Terveyspalvelut Oy:n 
Eurajoen terveysaseman vuoden 2017 

laatuterveyskeskukseksi.

Palkinnon myöntämisen perusteena oli aktii-
vinen ja systemaattinen kehittämistyö, joka on 
perustunut monipuolisiin laatumittauksiin sekä 
hyviin ja jatkuvasti paraneviin hoitotuloksiin.  

Eurajoen terveysasema on osallistunut aktiivi-
sesti vuosittaiseen valtimotautien ehkäisyn laa-
tumittaukseen. Tulokset osoittavat toiminnan 
erinomaista laatua. Terveyskeskus on myös jat-
kuvasti parantanut hoitotuloksiaan. Mittaus on 
osoittanut, että Eurajoella tehdään paljon hoi-
tosuunnitelmia potilaiden kanssa yhteistyössä. 
Hoitosuunnitelma viitoittaa yhteisiä tavoitteita 
ja keinoja, joilla hyvään hoitoon pyritään. 

Eurajoella noudatetaan hyvän hoidon periaat-
teita varmistamalla, että lääkkeiden käyttö to-
teutuu ja että sovitut laboratoriokokeet otetaan 
ajallaan, esimerkkinä diabeetikon munuaisten 
toimintakokeet. Pitkäaikaissairaiden kontrolli-
kokeet on tehty Eurajoella poikkeuksellisen hy-
vin.

”Toimintamallissamme hoitajat varmistavat 
kaikissa sairausryhmissä, että tarvittavat mit-
taukset on tehty ja oleelliset hoitoon vaikutta-
vat asiat on arvioitu ennen potilaan siirtymistä 
lääkärinvastaanotolle. Olemme kiinnittäneet 
diabetesta sairastaviin erityistä huomiota. Uu-
della toimintamallilla olemme pystyneet paran-
tamaan esimerkiksi diabeetikoiden sovittujen 
munuaistutkimusten määrän kolminkertaisek-
si. Tulos on nyt maan parhaita. Attendo on toi-
minut Eurajoella 10 vuotta ja pyrimme siihen, 
että kehitämme toimintaamme koko ajan ihmis-
ten hyvinvoinnin ja terveyden parantamiseksi”, 
sanoo Marja Lampela Eurajoen terveysasemal-
ta.

Kliiniset mittarit osoittavat, että tyypin 2 diabee-
tikoiden verensokerit ovat hyvällä tasolla. Sa-
moin diabeetikoiden kolesterolitasot ovat hyväs-
sä hoidossa. Pitkäaikaissairaiden tupakointi on 
maan alhaisimmilla tasoilla Eurajoella.

Eurajoella on kehittämisen painoalueena vuo-
desta 2016 ollut verenpainepotilaiden parempi 
hoito. Terveyskeskus on saanut selvän muutok-
sen hoitotasapainoihin kuluneen vuoden aikana. 
Verenpaineen hyvä hoito on tärkeää, kun halu-
taan ehkäistä aivohalvauksia ja sydäninfarkteja.

Vuoden 2017 laatumittaukseen osallistui 17 ter-
veyskeskusta ja vertailussa oli kaikkiaan 3770 
potilaan hoitotasapaino. Vuosittain tehtävässä 
valtimotautien hoidon laadun mittauksessa to-
dettiin koko maan osalta myönteisenä, että poti-
laiden verenpainetasot ovat parantuneet.

Laatuverkosto kehittää hoitokäytäntöjä

Laatuverkosto on terveyskeskusten vapaa yh-
teenliittymä, jossa kehitetään parhaita toimin-
takäytäntöjä sekä vertaillaan hoitotuloksia. Laa-
tuverkosto keskittyy toiminnan tehostamiseen 
siten, että huonossa hoitotasapainossa olevat 
potilaat saadaan entistä nopeammin hoitotavoit-
teisiin. Valtimotautien ehkäisyn laatuverkoston 
kohteina ovat diabetes, verenpainetauti, sepel-
valtimotauti, sydämen eteisvärinä, tupakasta 
vieroitus ja alkoholin suurkulutukseen puuttu-
minen. Valtimotautien ehkäisyn laatuverkosto 
on toiminut vuodesta 1994. Siihen kuuluu 30 
terveyskeskusta ja mukana olevien terveyskes-
kusten alueella asuu lähes viidennes maamme 
väestöstä.

Attendon Eurajoen terveysasema  
vuoden 2017 Laatuterveyskeskus

Valtimotautien ennaltaehkäisyn tavoitteena on aivohalvauksien, sydäninfarktien ja muiden 
valtimotautien vähentäminen. Eurajoen terveysaseman systemaattinen työ valtimotautien vä-
hentämiseksi palkittiin laatuterveyskeskus –palkinnolla. Menestyksen taustalla on yhteistyö 
asiakkaan kanssa hoitosuunnitelmaa tehtäessä sekä kontrollien ja lääkehoidon tehostaminen. 

ILMOITUSILMOITUS

www.attendo.fi
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Elina Hirvonen 
kirjailija, toimittaja

KOLUMNI

”Sinullahan menee ihan hyvin” 

Ystäväni kuoli ennen joulua. Vähän ennen kuolemaansa hän oli soittanut terveys-
keskukseen. Hän kuoli ennen kuin sieltä ehdittiin soittaa takaisin.

Hän oli 41-vuotias. Hänellä oli puoliso ja 5- ja 8-vuotiaat lapset. Hänellä oli me-
nestyksekäs työura ja työyhteisössä hän oli se, joka kuunteli ja rohkaisi muita. Hau-
tajaisissa lukioaikainen kaveri muisteli, miten aikoinaan kadehti ystävääni. ”Hänen 
elämässään kaikki sujui aina niin helposti. Hänestä pidettiin. Hän ei sekoillut.” 

Viimeisten kolmen vuoden aikana ystäväni elämä muuttui. Työ oli epävarmaa 
ja stressaavaa, ja sitä oli paljon. Hän oli uupunut ja ahdistunut. Viikonloppuisin hän 
rentoutui alkoholin avulla. Kun projektiluontoinen työ kaksi ja puoli vuotta sitten 
loppui, hän pyysi apua terveyskeskuksesta. Hän oli masentunut ja häntä pelotti.  
”Sinullahan menee ihan hyvin”, sanoi psykiatrinen sairaanhoitaja. 

Ystäväni haki uusia töitä, turhaan. Masennus syveni. Hän yritti helpottaa toivot-
tomuuden tunnetta alkoholilla. Hän haki uudestaan apua. ”Sun pitää lopettaa ensin 
juominen”, sanoi psykiatrinen sairaanhoitaja. Se ei enää onnistunut omin voimin.

Seurasi kaksi synkkää vuotta. Ystäväni haki töitä. Hän kävi Minnesota-hoidossa  
ja a-klinikalla. Hän sai vertaistukea ja lääkkeitä. Kun juominen loppui, masennus 
säilyi. Hän alkoi taas juoda. Kun hän haki apua, sanottiin taas: ”Lopeta juominen.” 

Lasten takia ystäväni ei enää pystynyt asumaan kotona. Hän eristäytyi ystä-
vistään. Ja toisaalta: hän yritti. Hän vaelsi luonnossa, koska se helpotti mieltä. 
Hän kirjoitti ajatuksia ylös, miten nelikymppisenä voi löytää itsensä uudelleen. 
Läheiset olivat uupuneita, mutta yrittivät auttaa.

Reilu viikko ennen ystäväni kuolemaa lastensuojelusta soitettiin hänen puoli-
solleen. Ystäväni oli viety sairaalaan 5,5 promillen humalassa. Sairaalasta oli tehty 
lastensuojeluilmoitus – ja lähetetty ystäväni putkaan selviämään. 

Hän päätti jälleen kerran hakea apua. Hän otti yhteyttä HUSin päihdepsykiat-
rian osastolle, ja sai sieltä soittoajan. Kun sovittu aika koitti, ystäväni oli jo kuollut. 

Kuolinsyytutkimus on vielä kesken. 
Kuoleman jälkeen me kaikki läheiset olemme kantaneet surua, johon liittyy 

valtava määrä syyllisyyttä. Olisiko hän elossa, jos olisimme tehneet jotakin toisin? 
Emme voi tietää varmasti. 

Emme myöskään voi tietää mitä olisi tapahtunut, jos hän olisi saanut apua sil-
loin, kun sitä ensimmäisen kerran pyysi. 

Sen tiedämme, että hänen kaltaisiaan, masennuksesta ja alkoholiongelmasta 
kärsiviä ihmisiä on paljon. Heidän sairautensa ei ole parantumaton, vaan sen voi-
si hoitaa. Tällä hetkellä suuri osa heistä putoaa Suomessa hoitojärjestelmän läpi. 
Järjestelmään, johon apua tarvitsevat ihmiset eivät sovi, meillä ei totisesti pitäi-
si olla varaa. 
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TÄTÄ TUTKIN

Turun yliopistossa maahan- 
muuttokysymyksistä väitös- 

kirjaansa valmisteleva Mikko 
Leino keskittyy - kaupunkien, 
maiden tai maanosien sijasta 
-naapurustoihin ja arkisiin 

kohtaamisiin niissä.

LÄHIYMPÄRISTÖ MUOKKAA 
MAAHANMUUTTOASENTEITA

teksti | Marjatta Pöllänen   kuvat | Merja Ojala ja iStockphoto

Mikko Leino kertoo 
keskustelevan eli ”de-
liberatiivisen demo-

kratiateorian” sekä kansalaiskes-
kustelun tutkimusperinteen 

tutkijana heränneen-
sä aiheeseen, jossa on 

selkeitä mielipitei-
tä, jotka aiheuttavat 
keskustelua ja jois-
ta ihmiset ovat myös 
kiinnostuneita. 

 - Tässä tutkimuk-
sessa keskitytään naa-

purustoihin yhden 
kunnan sisällä, Leino 
tiivistää.

Kuusi vuotta sitten 
Leino oli mukana kan-
salaiskeskustelun jär-
jestelyissä. Hän huo-
masi, että näin voisi 
setviä kysymyksiä, 
joita on harvemmin 
tutkittu. Mielipiteitä 
haettiin Turun kau-

punkiseudulta ja mu-
kaan kansalaiskeskus-

teluun valikoitui 207 
henkilöä puhumaan 
maahanmuutosta.

Yleensä yhdestä 
kunnasta tehty aineisto 
on työläs ja kallis. Sik-
si tapaa ei ole suosittu 
lukuun ottamatta esi-
merkiksi Yhdysvalto-
ja tai Iso-Britanniaa, 
jossa on tutkittu Lon-
toota. Mieluimmin 
haetaan jopa Euroo-

pan laajuisia tutkimuksia.
Mikko Leino työskentelee 

Turun yliopistolla muun muassa  
eduskuntatutkimuskeskuksen ja 
Åbo Akademin tutkijoiden kans-
sa eri pääaineista koostuvassa 
ympäristössä: mukana muun mu-
assa poliittisen historian, filosofi-
an ja valtio-opin tutkijoita. Lei-
non oma pääaine on valtio-oppi. 

- Kaupunkitutkimusohjel-
man avulla olen saanut kontak-
teja maantieteeseenkin, hän ker-
too.

Vaikka aineisto on kerätty 
Turusta, yhdestä Suomen suu-
rimman maahanmuuttajaväes-
tön omaavasta kaupungista, se 
on yleistettävissä.

- Isohkoissa kaupungeissa il-
miöt ovat samankaltaisia. Etniset 
ryhmät eriytyvät tietyille asuin-
alueille, niin Turussakin. Varis-
suolla jo 2012 yli 40 prosenttia 
asukkaista puhui äidinkielenään 
muuta kuin suomea tai ruotsia, 
Leino kertoo ja jatkaa:

- Kun puhutaan pelottavis-
ta alueista, jonne poliisikaan ei 
yksin uskalla mennä, esimerkit 
otetaan aina ulkomailta. Meillä 
autot eivät vielä pala.

Leino vie asenneanalyysia 
pitemmälle. 

Asuinalueen asukkaat tunte-
vat alueensa, jotka ovat tarpeek-
si selkeitä ja pieniä, joiden pro-
fiili on tiedossa ja jotka saattavat 
vaikuttaa omaan identiteettiin. 
Kaupassa tai leikkikentillä saa-
tetaan kohdata. Kokemukset 

Tutkija Mikko Leino:
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➨ KAKS on tukenut väitöstyötä.

NUMEROT AUKI
koonnut | Eeva-Liisa Hynynen  

SUOMALAISTEN LUOTTAMUS

KAKSILLE TUTKIMUKSEN TOTEUTTI KANTAR TNS OY. TUTKIMUSAINEISTO ON KOOTTU GALLUP  
KANAVALLA 1.–5.12.2017. HAASTATTELUJA TEHTIIN YHTEENSÄ 1 016. TULOSTEN VIRHEMARGINAALI ON 
SUURIMMILLAAN VAJAAT KOLME PROSENTTIYKSIKKÖÄ SUUNTAANSA.

LUOTTAA ERITTÄIN TAI MELKO PALJON 
TASAVALLAN PRESIDENTTIIN

LUOTTAA EDUSKUNTAAN38%
78%

ovat erilaisia siellä, missä on pal-
jon maahanmuuttajia, joita koh-
data.

Turku voidaan jakaa yhdek-
sään suuralueeseen ja 134 pien-
alueeseen, joista 107 on Leinon 
tutkimuksessa mukana.

Nyt väitöksensä neljättä ar-
tikkelia kirjoittava Mikko Lei-
no pitää tärkeimpänä havainto-
naan, että meillä rakennetason 
selittäjiä ovat erilaiset asiat kuin 
Isossa-Britanniassa tai Yhdysval-
loissa, joista tutkimusperinne on 
kotoisin.

- Yleensä vähemmistön koon 
katsotaan selittävän paljon. Siel-
lä missä on enemmän kohtaami-
sia, kielteiset stereotypiat saatta-
vat hälventyä.

Leinon kokemuksen mukaan 
vähemmistön koko ei lineaarises-
ti selitä alueella asuvan kantavä-
estön maahanmuuttoasenteita. 

- Oma maahanmuuttomme 
on sen verran uusi ilmiö ja vä-
hemmistöjen koot niin pieniä, 
että naapurusto vaikuttaa muul-
lakin tavalla kuin vähemmistön 
koon kautta. 

Tiedostamatta tai ei - työ-
paikoiltaan, varallisuudeltaan tai 
muista vastaavista syistä saman-
kaltaiset ihmiset muuttavat sa-
moille alueille. Samankaltaisina 
pidettyjen luo hakeudutaan. Täl-
löin myös maailmankuva lujittuu. 

Yleinen ilmapiiri omassa 
naapurustossa tuntuu muokkaa-
van yksilöidenkin asenteita ja tä-
tä kautta vaikuttaa rakennetason 
muutokseen. 

- Maasta tai mantereesta riip-
pumatta nuoret ja korkeasti kou-
lutetut ovat muita myönteisempiä 
maahanmuuttoon, Leino toteaa. ∙

LUOTTAA HALLITUKSEEN35%
LUOTTAA OPPOSITIOON21%

LUOTTAA TIEDOTUSVÄLINEISIIN56%
LUOTTAA KOTIKUNNAN PÄÄTTÄJIIN41%
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”Älkää ottako itseenne vaan  
menkää itseenne kun väitän,  
että 10 minuuttia lisätyöaikaa 
kuntatyöntekijöiltä on pieni uhraus  
yksilötasolla, mutta suuri ele  
vastuunkannosta isänmaan hyväksi.”

Kyösti Kakkonen 
toimitusjohtaja 
kauppaneuvos
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