30–40 mijardia maahan vai ilmaan?

Kaks on
myös
issa.
Facebook

Suomi elää ihmisten, ajatusten, tavaroiden ja pääomien liikkeestä. Suomi
on pieni kansantalous. Me elämme lopulta ulkorahalla.
Suomen sisäiset välimatkat ovat pitkät. Samalla ulkoyhteydet ovat elinehtomme. Nämä molemmat vaativat rautateitä, teitä, katuja, kuituyhteyksiä, laivaväyliä, lentoyhteyksiä ja paikkoja, joissa ihmiset ja tavarat voivat
kulkuvälineisiin siirtyä.
Suomalaisten toivelistojen mukaan aikaiseksi pitäisi saada nopeat junayhteydet Itä-Suomeen, lisätä raiteita Pietarin, Hämeen ja Pohjanmaiden
suuntaan ja Varsinais-Suomeen. Ulos suuntautuvia kiskolinjauksia tarvitaan Jäämerelle ja lahden ali Tallinnan kautta Keski-Eurooppaan. Kouvolasta on jo avattu junayhteys Kazakstanin läpi Etelä-Kiinaan.
Ei ole ilmansuuntaa, joihin lukuisat päätiet eivät toiveiden mukaan kaipaisi levennystä, lisää moottoriteitä ja tason nostoa. Puhumattakaan muista teistä. Ilmassa reittejä jo on, mutta lentoasemia on aika ajoin
päivitettävä. Vesiväyliäkin on kehitettävä, sillä siellä tavara pääosin liikkuu. Tämä kaikki maksaa.
Viime vuosina eri puolilla Suomea vuosiin 2030-40 saakka
ulottuvat ja esiin nostetut tie- ja raideliikennehankkeet ovat
yhteen summaten suuruusluokassa 30-40 miljardia euroa.
Liikutaan puolustusvoimien hävittäjäkauppojen korkeimmissa hintahaarukoissa, huomioiden koneiden elinkaaren
aikainen ylläpito.
Tällä hetkellä uudishankkeisiin käytetään 300-350 miljoonaa euroa vuodessa. Toiveiden tynnyrien täyttäminen edellyttäisi miljardiluokkaa eli nollaa perään per vuosi. Kaiken tämän päälle tulevat
vielä miljardit olemassa olevan ja uuden liikenneverkon huolen pitoon ja kunnostamiseen.
Hävittäjähankinnat ja infrastruktuurin kehittäminen eivät ole yhteismitallisia asioita. Eurot ovat.
On aivan selvä, että nykyisellä budjettirahoituksella jaetaan jatkossakin merkittävää niukkuutta.
Kansainvälisiin yhteyksiin on toki rahoitusta saatavissa.
Muilta osin on etsittävä uusia tapoja rahoittaa infraa. Muuten
toivelistoilta vain joka kymmenes hanke etenee.
Tulevan hallituksen suurin liikennehaaste on kehittää Suomen
teiden ja rautateiden rahoittamiseen uusia rahoitusmuotoja. Yksi ei
riitä. Valtion budjetti.
Antti Mykkänen
päätoimittaja
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GastroPanel® vatsavaivoista kärsiville ja terveystarkastuksiin
Healthy Stomach Initiative -organisaation työryhmän kuusitoista gastroenterologian asiantuntijaa kahdestatoista eri
maasta ehdottaa verinäytteestä määritettäviä GastroPanel-biomerkkiaineita sekä oireettoman että vatsavaivoista kärsivän potilaan tutkimiseen (Agréus L, Kuipers EJ, Kupcinskas L, Malfertheiner P, Di Mario F, Leja M, Mahachai V, Yaron N,
van Oijen M, Perez Perez G, Rugge M, Ronkainen J, Salaspuro M, Sipponen P, Sugano K, Sung J. Rationale in diagnosis
and screening of atrophic gastritis with stomach-specific plasma biomarkers, Scandinavian Journal of Gastroenterology
2012; 47: 136 – 147). GastroPanel auttaa löytämään ylävatsavaivoista kärsivien joukosta niitä potilaita, joille gastroskopiatutkimus on välttämätön mm. lisääntyneen mahasyöpäriskin takia (www.biohit.fi/lisatietoja).
GastroPanel-tulosraportti ilmoittaa diagnoosin
• Helikobakteeri-infektiosta (www.gastropanel.fi)
• Atrofisesta gastriitista sekä sen sijainnista mahalaukun
korpuksessa ja/tai antrumissa. Korpuksen atrofinen gastriitti
aiheuttaa vähähappoisen tai hapottoman mahan, joka voi
johtaa mm. maha- ja ruokatorvisyöpään. Antrumin atrofinen
gastriitti lisää peptisen haavataudin ja mahasyövän riskiä
• Helikobakteeri-infektiosta myös silloin, kun tutkittavalla on
atrofinen gastriitti, MALT-lymfooma tai vuotava peptinen
haava tai hän saa parhaillaan happopumpunesto (PPI) –lääkitystä tai antibioottihoitoa. Näissä tapauksissa 13C-ureahengitystesti (UBT) ja ulosteen antigeenitesti voivat hyvin usein
antaa vääriä negatiivisia tuloksia. UBT voi antaa myös vääriä
positiivisia tuloksia mahalaukun ollessa hapoton
• Mahalaukun limakalvon runsaasta haponerityksestä
Atrofinen gastriitti, runsaan haponerityksen vuoksi epäily ruokatorven refluksitaudin komplikaatiosta ja oireileva
helikobakteeri-infektio ovat gastroskopian indikaatioita.

”

Atrofinen gastriitti
• helikobakteeri-infektion tai autoimmuunitaudin aiheuttama mahalaukun limakalvon surkastuma ja sen seurauksena syntynyt toiminnan
häiriö
• esiintyy joko mahalaukun korpus- tai antrum-osassa tai molemmissa,
• on useimmiten oireeton
• jää toteamatta dyspepsian ja helikobakteeri-infektion diagnostiikkaan
käytetyillä testeillä: 13C-ureahengitystesti ja ulosteen antigeenitesti
• voi johtaa mahalaukun ja ruokatorven syöpään, B12-vitamiinin, kalsiumin, magnesiumin, sinkin ja raudan sekä joidenkin lääkeaineiden
imeytymishäiriöön
• voi lisätä maha-suolikanavan ja keuhkojen vaikeiden infektioiden riskiä
Helikobakteeri-infektio
• on sekä mahasyövän että peptisen haavataudin (maha- ja pohjukaissuolihaava) itsenäinen riskitekijä
Runsas haponeritys
• lisää ruokatorven sairauksien (haavainen ruokatorven tulehdus;
Barrett’in ruokatorvi, ruokatorven alaosan syöpä) riskiä refluksitautia
sairastavilla potilailla (www.biohit.fi/lisatietoja)

GastroPanel-tutkimuksia on saatavissa mm. yksityisiltä lääkäriasemilta: www.biohit.fi/gastropanel-lahete.
Lääkärin lähetteellä saa KELA-korvauksen GastroPanel-biomerkkiainetesteistä (verinäytteen pepsinogeeni I-,
pepsinogeeni II- ja gastriini-17b-pitoisuudet sekä helikobakteerivasta-aineet, www.gastropanel.fi – tulosten tulkinta
GastroSoftilla).
Ylävatsavaivoista kärsivä tai terveystarkastusta haluava voi tilata GastroPanel- ja ColonView-FIT-tutkimuksia ilman
lääkärin lähetettä Biohit Oyj:n palvelulaboratoriosta, ajanvaraus puh. 0400 603 222, arkisin klo 9-15.
GastroPanel® auttaa valikoimaan gastroskopiatutkimukseen ja ajoissa hoitoon mm. niitä potilaita, joilla on helikobakteeri-infektion
tai autoimmuunisairauden aiheuttama atrofinen gastriitti. Autoimmuuniperäistä korpuksen atrofista gastriittia sairastavalla voi olla
samanaikaisesti toinenkin autoimmuunitauti, kuten, keliakia, nivelreuma, tyypin 1 diabetes, tai päinvastoin, esim. kilpirauhasen
autoimmuunitautia ja tyypin 1 diabetestä sairastavilla on usein autoimmuuniperäinen oireeton atrofinen gastriitti. Korpuksen atrofinen
gastriitti (hapoton maha) ja antrumin atrofinen gastriitti yhdessä ovat tärkein tunnettu mahasyövän riskitila. Hapottomassa mahassa
syntyvä karsinogeeninen asetaldehydi mahdollisesti on eräs syy siihen, että haponestolääkityskin voi aiheuttaa mahasyöpäriskiä.
Atrofisen gastriitin tai haponestolääkkeiden aiheuttamassa hapottomassa mahassa suusta sinne syljen mukana kulkeutuvat mikrobit
kykenevät elämään ja tuottamaan ravinnon sokereista ja alkoholista karsinogeenistä asetaldehydiä (www.acetium.fi).
Acetium® kapseli sitoo mahalaukussa karsinogeenistä asetaldehydiä (www.biohit.fi/Tutkimus: State of the art GastroPanel and Acetium
Innovations for the unmet need).
Nykyisin vapaasti apteekista saatavien happopumpunesto (PPI)-lääkkeiden käytöstä on muistutettu: —Jos potilaalla on hälyttäviä oireita,
pahanlaatuisen sairauden mahdollisuus on suljettava pois, koska PPI-hoito voi lievittää oireita ja viivästyttää diagnoosia. Ilman atrofisen
gastriitin (hapottoman mahan) poissulkemista ylävatsavaivoihin käytetään usein ilman lääkärin määräystä turhaan PPI-lääkkeitä. Nämä
lääkkeet voivat aiheuttaa mahasyöpäriskin lisäksi mm. kalsiumin vajeen ja osteoporoosia sekä vaikeita infektioita, B12 vitamiinin vajeen
ja mahdollisesti dementiaakin erityisesti ikääntyvällä väestönosalla.
Samoja edellä kuvattuja sairastumisriskejä on potilailla, joilla 13C-ureahengitystestillä, ulosteen antigeenitestillä tai pelkillä vastaainetesteillä tutkittuina atrofinen gastriitti ja siitä johtuvat riskit jäävät toteamatta. Tämän lisäksi näillä testeillä jää huomiotta se, että
helikobakteerin onnistunutkaan häätöhoito ei paranna atrofista gastriittia mahasyöpä- ym. riskeineen (www.biohit.fi/Helicobacter pyloriinfektion turvallinen diagnostiikka).
Koska ylävatsavaivat voivat usein olla etenkin vanhemmilla henkilöillä paksusuoliperäisiä, GastroPanel-tutkimusta täydentää ulosteen
piilevän ihmisen veren määrittäminen ColonView-FIT-testillä (kts. www.biohit.fi/Sijoittajat/Pörssi- ja lehdistötiedotteet: 12.5.2015,
Suolistosyövän seulonta, nykyaikainen kotimainen ratkaisu, www.biohit.fi/lisatietoja).
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”KUNTALAISEN HINTA”
VAIHTELEE RAJUSTI
KUNTIEN KESKEN
Missä iässä kuntalainen
on kunnalle ”tuottavin”?
Nyt tähän kysymykseen
löytyy vastaus.
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oikkeuksellinen tilastoanalyysi kertoo, millainen talousyhtälö kunnassa muodostuu kuntalaisen tuomista tulovirroista ja
menovirroista, kun huomioon otetaan
kuntalaisen koko ”elinkaari” eli kaikki
ikäryhmät tulo- ja menovirtoineen valtionosuuksista verotuloihin kaikkine
verolajeineen.
Analyysin ovat laatineet Kunnallisalan kehittämissäätiölle KAKSille Perlacon Oy:stä HTT Eero Laesterä ja
KTM Tuomas Hanhela.
Aineisto on tehty vuoden 2016 tilastotietojen perusteella ja se kattaa kaikki
Manner-Suomen kunnat.
Mistä oikein on kysymys?
Periaatteessa kunnan pitäisi toimia
siten, että vuosittain talous on tasapainossa.
Palveluihin käytettävät eurot pitäisi
kattaa kuntalaisen mukanaan tuomalla tulovirralla – valtionosuuksilla, verotuloilla ja maksutuloilla. Euroja pitäisi jäädä tämän jälkeen vielä sen verran
ylikin, että voitaisiin kattaa poistot ja
investointien sekä muun rahoituksen
vaatimukset.
Laesterän ja Hanhelan laatima aineisto osoittaa, kuinka kunnan asukkaiden ikärakenne, palvelutarpeet ja
tulotaso vaikuttavat kunnan tulo- ja
menovirtaan eri ikäryhmittäin sekä kokonaisuutena.

On kuntia, joissa varhaislapsuus on
kunnalle jopa ”tuottavaa” toimintaa ja
toisia, joissa se on merkittävä menoerä.
”Kuntalaisen hinta” on siis analysoitu tässä aineistossa ikäryhmittäin.
Esimerkiksi näin: Joillakin kunnilla tulot ylittävät huomattavasti menot
varhaiskasvatusiässä. Tällaisia ovat esimerkiksi Kihniö, Kinnula, Lestijärvi,
Luhanka, Lumijoki, Luoto, Merijärvi,
Perho ja Pudasjärvi.
Tällaisten kuntien joukossa on erityisesti kuntia, joissa äidit hoitavat
lapsensa kotona, mutta kunta saa valtionosuuden ikäryhmän mukaan järjestelmäperusteisesti. Vasta perusopetus
muuttaa kokonaistilanteen normaaliin
tapaan negatiiviseksi.
Normaalisti varhaislapsuus ja kouluikä maksavat kunnalle enemmän kuin
tämän ikäryhmän kuntaan tuoma tulovirta.
- Olennaista kunnan rahoituksen
kannalta on, missä vaiheessa – siis ikävaiheessa - kumulatiiviset tulot ylittävät kumulatiiviset menot. Tämä origon
– nollapisteen - ylittäminen pitäisi tapahtua tietenkin mahdollisimman varhain, Eero Laesterä sanoo.
Selvittämällä eri-ikäisten kuntalaistensa tuomat tulovirrat ja palveluihin
käytetyt menovirrat, kunta voi ennakoida paremmin toimintaansa.
Eero Laesterä korostaa, että tulojen
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Pälkäneellä kuntalaisen
tulot ylittävät menot vasta
67 – 68 -vuotiaana.

ja menojen epäsuhdan olisi tasoituttava
jossain vaiheessa. On kuitenkin kuntia,
jossa näin ei tapahdu.
Vaikka aineistossa on kaikki kunnat,
Laesterä on käyttänyt erikseen esimerkkikuntana kotikuntaansa Pälkänettä.
Aineisto vastaa muun muassa siihen
kysymykseen, minkä ikäisenä vuonna
2016 Pälkäneellä – ja muissakin kunnissa - syntynyt kuntalainen muuttuisi nettotuottavaksi kuntalaiseksi.
Laesterä kertoo, että tarkastelu on

ulotettu siihen ikään, mikä on keskimääräinen eliniän odote kussakin kunnassa.
Missä vaiheessa Pälkäneellä kuntalaisen tulot sitten ylittävät menot?
- Se tapahtuu erittäin myöhään, vasta 67–68 -vuotiaana, Laesterä vastaa.
”Juhlat” Pälkäneellä eivät kestä pitkään. Ikääntyneiden merkittävä valtionosuus pitää kokonaistilanteen positiivisena vain lyhyen ajan.
Kaikkien kuntien keskiarvo kertoo,

että kuntalaiset alkavat ”tuottaa” kunnalle vasta myöhäisessä keski-iässä –
56–57 -vuotiaina, mutta reilusti Pälkänettä aikaisemmin.
Laesterä muistuttaa, että nuorimmissa ikäluokissa maksaa eniten varhaiskasvatus, seuraavissa ikäluokissa
perusopetus ja ikääntyneimmissä ikäluokissa perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja ikäihmisten kokonaisuus.
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”KUNTALAISEN HINTA”
-AINEISTO:
TULOT LAJEITTAIN:
Valtionosuudet (tilastokeskus ja OKM)
on jaettu ikäryhmiin järjestelmäperusteisesti ja yleiset, jakamattomat valtionosuudet on jaettu tasan eri ikäryhmiin.
Peruspalveluihin kuuluva omarahoitusosuus näkyy negatiivisena aktiivi-ikäisillä.
OKM toimitti eri pyynnöstä omat, peruspalveluiden valtionosuudesta poikkeavat
valtionosuutensa.
Tuloverotulot jaettiin tilaston perusteella
ikäryhmittäin (verohallinto)
Kiinteistöverot ja yhteisöverot jaettiin tasan
eri ikäryhmien kesken (Tilastokeskus)

iStockphoto

MENOT LAJEITTAIN:
Menot jaettiin Tilastokeskuksen tiedonantajapalautteen mukaan ikäryhmille eur/kuntalainen.
Osan menoista voi kohdentaa suoraan ikäryhmille (varhaiskasvatus, perusopetus, lukio jne.),
osa hyvitettiin tasaisesti kaikille kuntalaisille
(esimerkiksi yleishallinto, muut palvelut, opetuksesta ja kulttuurista kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut jne)
VÄESTÖ:
Tilastokeskuksen väestötilasto, eliniän odote
maakunnittain Tilastokeskukselta. Tämä siirrettiin maakunnan sisällä kuntakohtaiseksi tiedoksi.

Esimerkiksi Pälkäneellä perusopetusikäiset käyttävät kunnan varoja lähes yhtä paljon kuin kalliina pidetyt yli 75-vuotiaat.
- Ikäryhmät, jotka maksavat eniten
palveluista veroina, käyttävät yleensä vähiten kunnan varoja, Laesterä toteaa keski-ikäisen aikuisväestön tilanteesta.
Aineisto avaa pieniä kuntakohtaisia
kertomuksia alueiden ja maakuntien Suomesta, erilaisista olosuhteista.
Laesterän mukaan joillakin kunnilla
tulot alittavat huomattavasti menot myös
kumulatiivisesti – kunnan talouden tasapaino on vaikea saavuttaa.
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- Esimerkiksi Enontekiön palvelurakenne on niin kallis suhteessa tuloihin,
että kokonaistulos ei nouse positiiviseksi
edes 75-vuotiaana. Enontekiö rahoittaakin lopun muilla rahoitustuloilla.
Kaikkiaan 70 kuntaa kääntyy positiivisiksi ennen viidenkympin ikää. Ennen
kuudenkympin ikää plussalle kääntyy 170
kuntaa ja ennen seitsemääkymppiä 243
kuntaa. Tämän jälkeen suunta vaihtuu negatiivisiksi.
Yllättäjä tulee tässä: Alajärvi on kaikissa ikäryhmissä tasapainoinen kunta ja
nousee näin ”Kuntalaisen hinta” -rankingin kärkeen.
Myös kakkoseksi nousseen Pyhännän
yhtälön ratkaisee edullinen nuorten palvelutase, vaikka ikääntyneiden palvelut
ovat kalliit. Seuraavina kärjessä ovat Kannonkoski, Taivalkoski, Luoto, Viitasaari,
Ruovesi, Kauniainen, Kolari ja Puumala.
Perää pitävät Pukkila, Pyhäjärvi, Kurikka, Kyyjärvi ja Lapinjärvi.
Suurimmissa kaupungeissa ’kuntalaisen hinta’ tulee plussalle melko myöhään.
Vantaalla 58-vuotiaana, Helsingissä, Espoossa, Turussa, Tampereella ja Oulussa
myöhemmin.
On kuntia, joilla on muita hyviä rahoitustuloja, joiden avulla voidaan ylläpitää
kallis palvelurakenne. Tällaisia ovat esimerkiksi Kurikka, Kauhajoki ja Heinola.
Joukosta löytyy neljä kuntaa, joiden kokonaisuus on negatiivinen ja joilta puuttuvat muut suuret rahoitustuotot:
Kaskinen, Kustavi, Pelkosenniemi ja Vehmaa. ∙

➨ Koko aineisto löytyy
osoitteesta Kaks.fi
Katso kuntasi tilanne.
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KIRJAT

TURVALLISUUDESTA MAINETEKIJÄ

T

erveydenhuollon tiedonhallinnan ja -kulun puutteet
voivat johtaa hoidon laadun heikkenemiseen. On paljastunut tilanteita, joissa tieto ei ole kulkenut
eri osapuolten välillä ja potilastiedot ovat olleet puutteellisia,
epäselviä tai olemattomia.
On syntynyt viivästymisiä hoitoon
pääsyssä ja jopa virheellisiä hoitopäätöksiä, käy ilmi Itä-Suomen
yliopistossa tehdyssä ja KAKSin
rahoittamassa tutkimuksessa
”Tiedonkulun vaikutus SOTEpalvelujen maineeseen”.
Maineeseen vaikuttavat muun
muassa asiakaskeskeisyys, saatavuus, vaikuttavuus, oikeudenmukaisuus, osaaminen sekä potilas- ja asiakasturvallisuus, jonka
seuranta on osa laatutyötä ja
velvoittaa organisaatioita riskien

hallintaan.
Tiedot potilas- ja asiakasturvallisuuden tilasta jäävät usein
vain sisäiseen käyttöön. Siksi
tiedon merkitystä organisaation
maineelle ei ole ymmärretty.
Tutkimuksen huomion
kohteena ovat vaaratapahtumailmoitukset, jotka henkilökunta
on kokenut organisaation
imagoa haittaaviksi.

Tiedonkulun
vaikutus SOTEpalvelujen maineeseen

Lataa julkaisu täältä:

Kirjoittanut: Kaija Saranto,
Eija Kivekäs, Sari Palojoki,
Ulla-Mari Kinnunen,
Olli Sjöblom ja Reima Suomi,
KAKSin Julkaisut

KAKSIN UUTISIA

Merja Ojala

KARI KARJALAINEN
VARAPUHEENJOHTAJAKSI
Joensuun kaupunginjohtaja
Kari Karjalainen on valittu
KAKSin hallituksen varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtajana
toimii edelleen kansanedustaja
Antti Rantakangas.
Polemiikki 1/2018 uutisoi
virheellisesti, että hallituksen
varapuheenjohtajaksi olisi alkuvuodesta valittu kansanedustaja
Maarit Feldt-Ranta. Hän on
hallituksen jäsen.
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KAKSIN GALLUPIT

KAKSIN TUTKIMUS: KANSANELÄKE RIITTÄMÄTÖN

K

60% suomalaisista

iStockphoto

katsoo kansaneläkkeen
olevan riittämätön.

ansaneläke on riittämätön, katsoo selvä enemmistö suomalaisista (60 % täysin tai jokseenkin riittämätön). Tämä
käy ilmi KAKSin kansalaistutkimuksessa sosiaaliturvaetuuksien riittävyydestä.
Erityisen tyytymättömiä kansaneläkkeen tasoon ovat SDP:n
(74 %) ja vasemmistoliiton (71 %) kannattajat, työntekijät (70 %),
SAK:n (70%) ja STTK:n jäsenet.
Enemmän kuin kaksi viidestä (45 %) arvioi, että työeläkkeet
ovat kelvollisella tasolla. Työeläkkeeseen kohdistuu vain reilun
kolmanneksen (36 %) tyytymättömyys. Työeläkkeet närästävät keskimäärää enemmän SDP:n (53 %) ja SAK:n (51 %) jäseniä. Korkeasti koulutetuista, ylemmistä toimihenkilöistä ja hyvätuloisista selvä enemmistö arvioi työeläkkeiden tason riittäväksi.
Opintotukea pitää riittämättömänä vajaa puolet (49 %). Tätä
mieltä ovat erityisesti kaikki alle 40-vuotiaat.
Enemmistö suomalaisista pitää viittä etuutta kahdestatoista
riittävinä. Nämä ovat ansiosidonnainen työttömyystuki (64 %),
lapsilisä (62 %), yleinen asumistuki (61 %), äitiyspäiväraha tai
vanhempain päiväraha (54 %) ja toimeentulotuki (50 %).
Lähes joka toisen mielestä myös lasten kotihoidon tuen (48 %),
sairauspäivärahan (48 %), työmarkkinatuen, työttömyyden peruspäivärahan (48 %) taso on riittävä.
Vain noin neljännes arvioi, että nämä etuudet ovat riittämättömiä. Kotihoidon tuen tasoa pidetään riittämättömänä toimihenkilöiden, yrittäjien, suurituloisten, pääkaupunkiseudulla ja
maaseudulla asuvien keskuudessa.
Työmarkkinatukeen (37 %) kohdentuu reilun kolmanneksen
tyytymättömyys. Työttömistä lähes joka toinen (47 %) arvioi työmarkkinatuen, työttömyyden peruspäivärahan riittämättömäksi
ja kaksi viidestä (41 %) riittäväksi.
Naiset pitävät kaikkia sosiaalietuuksia riittämättömämpinä
kuin miehet. Enemmistö miehistä pitää kaikkia sosiaaliturvaetuuksia riittävinä lukuun ottamatta kansaneläkettä ja opintotukea.
Hallituspuolueiden kannattajat ovat oppositiopuolueiden tukijoita tyytyväisempiä kaikkiin sosiaaliturvaetuuksiin. Koulutus
ja sosiaalinen hyväosaisuus lisää taipumusta arvioida eri etuudet riittäviksi. Varsinkin korkea-asteen koulutuksen saaneet ja
ylemmät toimihenkilöt ovat keskimäärää useammin tyytyväisiä
eri etuuksiin.

Tutkimusaineisto ladattavissa täältä:
iStockphoto

KAKSille tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimuksessa vastaajilta
tiedusteltiin, kuinka riittäviä ovat erilaiset sosiaaliturvaetuudet tai sen
luonteiset etuudet. Arvioitavia etuuksia oli kaksitoista. Tutkimusaineisto
on koottu Gallup Kanavalla 23.-28.3 2018. Haastatteluja tehtiin yhteensä
1 028. Vastaajat edustavat 18 – 79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tulosten virhemarginaali on suurimmillaan
vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

10

polemiikki 2/2018

iStockphoto

EU:N TIETOSUOJA-ASETUS
JA POLEMIIKKILEHDEN
LUKIJAT

RAJATTOMASTI ELÄKKEELLE?
Lähes puolet suomalaisista olisi valmiita poistamaan eläkeikärajat.

A

jatus ikärajojen poistamisesta ja eläkkeelle
siirtymisen määräytymisestä täysin yksilöllisesti jakaa
kansan kahtia, käy ilmi
KAKSin tutkimuksesta.
Lähes puolet (46 %) suhtautuu myönteisesti ja kaksi
viidestä (39 %) torjuu ajatuksen mahdottomana.
Puolueista voimakkaimmin täysin yksilöllistä eläkkeelle siirtymistä kannattavat perussuomalaiset (71 %)
ja kokoomuslaiset (51 %).
Enemmistö kannatuksel-

le on myös tulonsaajien ääripäissä, alle 20 000 euroa
(59 %) ja yli 85 000 euroa
(53%) vuodessa
ansaitsevien keskuudessa.
Puoltajia ovat myös
työttömät (58 %), taajamissa
asuvat (53 %), keski-ikäiset,
eli 41-50 -vuotiaat (55 %)
ja 31-40 -vuotiaat (51 %).
Voimakkainta vastustus on
SDP:n (53 %) ja keskustan
(52 %) kannattajien joukossa.
Vuoden 2017 alussa Suomessa tuli voimaan suuri
eläkeuudistus, jossa päätet-

tiin nostaa asteittain eläkeikää ja sidottiin eläkkeiden
taso eliniän odotteeseen.
Eläkeuudistuksella tavoitellaan julkisen talouden kestävyysvajeen supistamista.
Yksi keino kestävyysvajeen lieventämiseen on se,
että ihmiset pysyvät työelämässä mukana pidempään.
Vaikka suomalaisten keskiikä nousee, on vanhenemisen vauhti kuitenkin yksilöllinen.

JULKINEN KIINNOSTAA – YKSITYINENKIN KIINNOSTAA
aikista suomalaisista enemmän kuin kaksi viidestä (43 %) ilmoittaa
valitsevansa varmasti tai
luultavasti julkisen terveyskeskuksen, käy ilmi KAKSin
tutkimuksesta.
Noin kolmannes valitsisi
yksityisen (34 %), jos valinnanvapaus toteutuu. Varsin
moni (23 %) on vielä vailla
mielipidettä.
Ensisijaisesti kunnallisia terveyspalveluja käyttävät ovat taipuvaisia
valitsemaan julkisen ter-

veysaseman (57 %). Reilu
viidennes (22 %) saattaisi
vaihtaa yksityiseen.
Yksityisiä terveyspalveluja tällä hetkellä käyttävät
näyttäisivät pysyttelevän
yksityisten palveluiden piirissä (64 %). Yksityisen työterveyshuollon asiakkaista
sen sijaan lähes joka toinen
(47 %) valitsisi yksityisen ja
reilu neljännes (28 %) julkisen terveyspalvelun tuottajan.
Puolueiden kannattajista selvimmin yksityistä pal-

unnallisalan kehittämissäätiön KAKSin Polemiikki-lehti on
maksuton kuntatiedon erikoislehti.
KAKS on koonnut valtuutetuista ja
varavaltuutetuista, viranhaltijoista,
eri tasoilla vaikuttavista päättäjistä,
asiantuntijoista, tutkijoista ja median edustajista Polemiikki-lehden
jakelurekisterin.
Koonti on tehty eri organisaatioiden verkkosivuilta sekä kysymällä
muun muassa kunnista. Jollette halua, että nimenne säilyy Polemiikki-lehden jakelulistalla, ilmoittakaa
siitä meille sähköpostiosoitteeseen
kaks@kaks.fi.

EU:n tietosuoja-asetus,
valtuutetut ja tutkimustieto

TERVEYDENHUOLTO:

K

K

velutarjontaa painottavat
kokoomuslaiset (luultavasti tai varmasti yksityisen valitsee 60 %). Vastaava luku
vasemmistoliiton kannattajilla on 17 %. Julkisia palveluja korostavat voimakkaimmin SDP:n (57 %),
Vasemmistoliiton (56 %) ja
Keskustan (51 %) kannattajat.
Pääkaupunkiseudulla ja
Uudellamaalla asuvien keskuudessa on keskimäärää
enemmän yksityisen palvelutarjoajan valitsevia.

Kunnallisalan kehittämissäätiö
KAKS on koonnut kuntien verkkosivuilta valtuutettujen ja varavaltuutettujen sähköpostiosoitteista
rekisterin, jota käytämme tutkimustietojen välittämiseen ja kyselyihin rahoittamissamme tutkimushankkeissa. Jollette halua,
että nimenne säilyy tutkimustiedon -jakelulistalla, ilmoittakaa
siitä meille sähköpostiosoitteeseen
kaks@kaks.fi.
Kunnallisalan kehittämissäätiö ei
luovuta kenellekään ulkopuoliselle
keräämiään henkilörekisteritietoja.
LISÄTIETOJA
tutkimusasiamies
Veli Pelkonen
0400 - 815 527
veli.pelkonen@kaks.fi

KAKSille tutkimukset toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla
23 – 28.3.2018. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 028. Vastaajat edustavat maamme 18 – 79 vuotta
täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tulosten virhemarginaali on suurimmillaan
vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.
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teksti | Pirjo Silveri kuvat | Merja Ojala

VAHVALLA VARAUTUMISELLA MAHDOTTOMASTA VOIDAAN SELVITÄ

KRIISITILANTEESSA
PUNNITAAN JOHTAJUUS
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Kun pahin tapahtuu
paikkakunnalla,
kunnan rooli on tärkeä.

P

oikkeustilanteessa johtajuus punnitaan – ja johtaminen on silloin paljolti
viestintää. Maarit Pedak
on tutkinut kouluampumisia. Hän sanoo, että valmiudessa vastata kriiseihin on parantamisen varaa.
Jokainen kriisi käynnistää sarjan
työtehtäviä, paikalliset turvallisuusviranomaiset saavat hoidettavakseen ennakoimattoman ja vaativan
projektin.
Valtiotieteiden tohtori Maarit
Pedakille väitöstutkimuksen aihe
kaatui lähestulkoon syliin. Ensin yhteisökriisin johtamisen kysymykset
tulivat vastaan tsunamikatastrofissa
ja sitten Jokelan kouluampumisten
yhteydessä.
Pedak työskenteli terminaaliesimiehenä Helsinki-Vantaan lentoasemalla, kun siellä otettiin viikossa
vastaan 3 000 Aasiasta evakuoitua
suomalaista.
- Ainakin sivustakatsojan mielestä
moniviranomaisjohtaminen
sujui hyvin. Minulla oli silloin pro
gradu tekemättä Helsingin kauppakorkeakouluun, ja kriisijohtaminen
alkoi kiinnostaa, Pedak kertoo.
Poikkeustilanteessa viestintä tekee johtamisen näkyväksi.
- Viranomaisyhteistyössä kommunikointi on välttämätöntä, koska toimitaan hyvin monipolvisesti ja
-tahoisesti, poliisi ja muut yksittäiset organisaatiot johtavat omaansa
ja lisäksi pitää johtaa kokonaisuutta.
Pari vuotta gradun valmistumisen jälkeen Pedak oli SPR:n valmiusyksikössä, kun Tuusulasta tuli
hälytys: Jokelan koulussa on ampumistilanne päällä.
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Kukaan ei sillä hetkellä oikein
käsittänyt, mistä on kysymys. Ilmiö
oli meillä aivan uutta.
- Pääsin nyt näkemään toimintaa
SPR:n näkökulmasta. Myöhemmin
toimin Jokelan jälkihoidon koordinaattorina 14 kuukautta.
Seuraavaksi Pedak päätyi Helsingin yliopiston kriisitutkimusryhmään. Tällöin Suomessa oli koettu jo
toinen joukkosurma koulussa.
Väitöstutkimuksessaan
Kompleksinen yhteisökriisi. Sisäinen kriisiviestintä kuntaorganisaation resilienssitekijänä Jokelan ja Kauhajoen
koulusurmissa (Helsingin yliopisto
2018) Pedakilla oli etnografinen ote,
koska hänellä oli omakohtainen kokemus työskentelystä kriisitilanteessa.
- Kauhajoella tein haastatteluja jälkihoidon asiantuntijana. Kun
menin sinne ensi kerran, olin ikään
kuin saman kokenut kollega. Osin sisäpiiriläisen asenteen ansiosta sain
mielestäni erittäin hyvän kontaktin sekä Kauhajoella että Tuusulassa toimineisiin viranomaisiin, lähinnä juuri kunnan toimijoihin.

Kriisi ei ole edellisen kopio
Joukkomurha arkipäivänä muuttaa
sen kokeneiden elämänhistorian lopullisesti, asiat asettuvat ennen-jälkeen-aikajanalle.
- Tutkijana minua kiinnosti, miten paikallistasolla selviydytään kriisitilanteesta. Viranomaisella on lakisääteinen velvollisuus, kuntalaisella
oikeus odottaa tehokasta toimintaa,
Maarit Pedak sanoo.
Laajavaikutteiset yhteisökriisit
ovat onneksi sen verran harvinaisia,
että yksittäiselle työntekijälle tulikoe on usein ainutkertainen. Tämä
voi tuudittaa vääränlaiseen turvallisuudentunteeseen ”eihän meillä sellaista satu”:
- Välttämättä ei ymmärretä, että kun yhtäkkiä tapahtuu jotakin,
viranomainen ei enää voi harjoitella. Ratkaisujen täytyy olla kohdallaan, työ täytyy tehdä etukäteen.

Tällä hetkellä en näe kovin suurta
kunnianhimoa valmistautumisessa
mahdollisiin kriiseihin.
Pedakin mielestä varautumisjärjestelmässämme on voimakkaita
heikkouksia.
Usein unohtuu jo perusasia, ettei
kriisitilanne koskaan toistu samanlaisena. Kuvitellaan, että esimerkiksi mahdollinen kouluampuminen
olisi kuin edellisen kopio.
Oppilaitoksissa on harjoiteltu
piiloutumista ja evakuointia, arkkitehdit ovat suunnitelleet koulurakennusten ikkunoita niin, että käytävällä hiipparoiva, uhkaava hahmo
näkyy.
Hyvä näin, mutta tämä ei riitä.
Suomen tapauksetkin olivat keskenään erilaiset.
- Kauhajoella tuli käsky, että
poistukaa kaikki nopeasti koulurakennuksesta, ja näin ihmisiä pelastui. Jokelassa sen sijaan turvan toi
piiloutuminen sisälle luokkahuoneeseen. Jos valmistaudumme tietyn
tyyppiseen toimintaan, todellinen
tilanne voi olla täysin toisenlainen.
Siksi tärkeintä on ennakoida asioita laajalti, luoda järjestelmät ja varautua olemaan riittävän vahva juuri
siinä, mitä vastaan tulee.

Hädän hetkellä syy
on sivuseikka
Mielikuvitellaanpa hieman.
Koulussa syttyy talvipakkasilla tulipalo, oppilaat sisävaatteissaan
marssitetaan kiireesti ulos, kaikki
työvälineet ja päällysvaatteet jäävät
palavaan rakennukseen.
Viranomaisilla on heti oltava
vastauksia kysymyksiin: kuka tilaa

Viranomaisella on
lakisääteinen velvollisuus,
kuntalaisella oikeus
odottaa tehokasta
toimintaa.
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Kun on valmius perustaa
evakuointikeskus,
ei ole väliä, mistä
evakuointi johtuu.

bussin, mihin se vie koululaiset ja
mitä siinä tilassa tapahtuu.
Kun parkkipaikalla seisoo 300
lasta, on myöhäistä miettiä, mikä on
seuraava askel.
- Mikä kuuluu kunnalle, mikä pelastuslaitokselle, mikä poliisille, kuka perustaa ja varustaa evakuointikeskuksen, kuka järjestää sinne
ruokaa ja kuka maksaa syömiset – tämän kaiken pitäisi olla harjoiteltuna
jokaisessa Suomen kunnassa, Maarit
Pedak muistuttaa.
Kun on valmius perustaa evakuointikeskus, ei ole väliä, mistä evakuointi johtuu.
Kriisitilanteessa syyllä on vähiten merkitystä.
- Kun palavan koulun parkkipaikalla satoja lapsia hytisee peloissaan,
on tärkeintä miettiä, montako ihmistä täällä on, millaiset fasiliteetit tarvitsemme ja millaisia viestintävälineitä
nyt käytämme.
Pedakin mukaan on turha varautua erilaisiin syihin ja pohtia, osuuko kohdalle ampumistapaus, kaasuräjähdys, joukkosurma, tulipalo vai
suuronnettomuus.
- Sen sijaan pitää ajatella, että tosipaikan tullen tarvitsemme suojaa,
evakuointikeskuksen ja erilaisia tukikeskuksia, kuten mediakeskuksen. Silloin varaudumme oikein, kun meillä
on valmius toimia missä tahansa kriisitilanteessa.
Poliisia tarvitaan aina, kun ihmisiltä joudutaan kysymään henkilö- ja
silminnäkijätietoja. Kunnan sosiaalitoimen edustaja tai minkään järjestön edustaja ei voi lähteä niitä evakuointikeskuksessa kyselemään.

polemiikki 2/2018 										
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- Tarvitaan siis valmiutta myös
johtosuhteiden
ymmärtämiseen.
Minkälaisesta tehtävästä minä vastaan? Jos johdan pelastamista, mitä
siihen kuuluu? Jos johdan poliisitoimea, mitä siihen kuuluu? Jos olen
mukana kunnan edustajana, mikä on
kunnan lakisääteinen tehtävä? Millaisia yhteistyötahoja tarvitaan mukaan?

Tiedonkulku avainasemassa
Kun palo- ja poliisiautot ovat poistuneet paikalta, alkavat tukitoimenpiteet, jotka ovat kunnan lakisääteistä
toimintaa. Uhrit ja kriisin kokeneet
ihmiset ovat yhä siellä kaikkine tarpeineen. Jokelan tragedia oli ennakkotapaus.
Tuusulassa johdettiin ensi kerran Suomen historiassa miljooniin
euroihin noussutta psykososiaalisen
tuen kokonaisuutta.
- Mittakaava oli valtava, aiempaa
kokemusta tai harjoitusta yhteistoiminnasta ei ollut, joten ongelmiakin
ilmeni runsaasti. Käytännössä kunta
joutui yksin valtaisaan työhön. Poliisi keskittyi vain omaan pelastustehtäväänsä ja rikoksen selvittämiseen,
eikä ymmärtänyt, että viranomaisena sillä on rooli myös tukitoiminnoissa, Maarit Pedak sanoo.
Kauhajoella oli jo fiksusti harjoi-
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teltu ja pohdittu työnjakoa.
- Viranomaiset kommunikoivat keskenään ja kokonaisuus toimi
huomattavasti paremmin.
Kun kriisitilanteita harjoitellaan
yhdessä, jokainen oivaltaa äkkiä tiedonkulun merkityksen.
- Alueellinen varautuminen
pohjautuu yhteiseen kommunikointiin. Sitäkin pitää harjoitella, miten
viestintä onnistuu ja onko järkevä
hyödyntää somea.
Keskellä kriisiä viranomainen ei
voi ruveta opettelemaan modernien
välineiden käyttöä, se on osattava.
Tulipalo koulussa sopii taas esimerkiksi: tilannehan tarkoittaa, että rehtori joutuu lähettämään tietoa
300 oppilaalle. Käytännössä lapsista kiinnostuneita on nelinkertainen
määrä, ja kaikille pitäisi viestiä tehokkaasti.
- Ellei rehtori omista älykännykkää tai tiedä, miten sitä käytetään,
viranomaisviestintä loppuu siihen.

Ratkaisijan sijaan sotkija?
Tsunamin, Jokelan ja Kauhajoen
ajoista viestintäympäristö on radikaalisti muuttunut. Some-aikana
kuka tahansa missä päin maapalloa
tahansa pystyy seuraamaan tapahtumia reaaliajassa. Tämä ei voi ol-

la vaikuttamatta viranomaistoimintaan.
- Kukaan, joka tehtävässään johtaa jotakin, ei voi sanoa, että minä en
tykkää älypuhelimesta enkä halua
käyttää sitä. Sellainen ajattelu ei ole
kestävää, Maarit Pedak sanoo.
Pedak tietää kokemuksesta, että jos oma lapsi tai sukulaislapsi on
palavassa koulussa, hätääntyneet läheiset yrittävät kaikin keinoin selvittää hänen olinpaikkaansa ja vointiaan.
- Jos rehtori ei näy tai kuulu, eikä häneen saa millään moderneilla
välineillä yhteyttä, turhautumisen ja
pettymisen kokemus on niin voimakas, että tämän jälkeen hän tuskin on
enää rehtori.
Jos taas rehtori ymmärtää käyttää Twitteriä, ja viestii siellä koko
ajan ”bussi on tulossa”, ”olemme
menossa paikkaan x”, ”tulkaa hakemaan lapsenne osoitteesta y”, hänhän on sankari, ihminen paikallaan.
- Twitter on demokraattinen väline, koska se tavoittaa kaikki, se on ilmainen, ja jokainen, jolla on älykännykkä, pystyy operoimaan siellä. Jos
omaa puhelinta ei ole, voi katsoa kaverin laitteesta.
Kun Maarit Pedak on ollut kouluttamassa rehtoreita, hän on kuvannut,
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Keskellä kriisiä viranomainen
ei voi ruveta opiskelemaan
modernien välineiden käyttöä.
että kriisioloissa alkaa todellinen johtamistyö.
- Jokaisen rehtorin pitää huolehtia, että alueella on valmius sille, että
minun kouluni ja oppilaani pääsevät
turvaan, ja että heidän läheisensä saavat riittävästi tietoa.
Tutkijana Pedak kohtasi myös
sellaisia haastateltavia, jotka tunsivat pikemmin sotkeneensa kriisiä
kuin ratkaisseensa sitä. Jos on viranhaltijana saanut vastaansa pelkkää
kiukkua ja raivoa, koska oli aivan
avuton ja kädetön tekemään mitään
ja operoimaan niillä välineillä, joilla
olisi pitänyt, ihmisen on vaikea antaa sitä itselleen anteeksi.

Jos taas rehtori ymmärtää
käyttää Twitteriä, ja viestii
siellä koko ajan ”bussi on
tulossa”, ”olemme menossa
paikkaan x”, ”tulkaa hakemaan
lapsenne osoitteesta y”,
hänhän on sankari, ihminen
paikallaan.
- Siinä mielessä tämä on myös
henkilökohtainen kysymys.
Pedak kertoo, että esimerkiksi
Saksassa ja Ruotsissa – molemmissa on hiljakkoin koettu terrori-isku –
poliisin pääasiallinen viestintäväline
kansalaisten suuntaan on tällä hetkel-

lä Twitter, toiseksi tärkein Snapchat.
- Jos pitää nopeasti saada kiinni nuoria, se tapahtuu Snapchatilla.
Heitä eivät perinteiset vaaratiedotteet tavoita.

Kunnalla johtamisvastuu
Laaja yhteisökriisi on suuri palapeli,
jonka osasia moni kokoaa.
Kuviossa kaikkien on tunnistettava ja tajuttava oma johtovastuunsa
ja työnjaollinen tehtävänsä.
- Esimerkiksi SPR on tehokas ja
nopea, mutta ei se ryhdy johtamaan,
vaan asettuu kunnan johdettavaksi.
Sama pätee seurakuntaan, joka on
Suomessa ottanut voimakkaan ja näkyvän roolin yhteisökriiseissä, Maarit Pedak toteaa.
Pedakin mukaan kunnan kuuluu
johtaa kokonaisuutta, ja lisäksi vielä ymmärtää kohta, jossa se ottaa kopin pelastusviranomaisilta.
Tukitoimenpiteistä
vastaava kunta on paljon vartijana. Pelot
ja menetykset pitää kunnolla prosessoida, jotta vältetään postraumaattinen stressireaktio. Se nimittäin jättäisi paikkakunnalle valtavan
määrän työkyvyttömiä ihmisiä.
Jokelan taajamassa on 5 300 asukasta, ja joukkosurman aikaan koulukeskuksessa oli 495 oppilasta, joista
osa kuoli.
- Jos kymmenesosa ei selviydy
kokemastaan, se merkitsee neljää-

kymmentä lasta ja nuorta, jotka eivät pysty käymään koulua, eivät rakentamaan ihmissuhteita, eivät saa
elämästä kiinni. Kyse on henkilökohtaisesta ja inhimillisestä tragediasta, joka käy kalliiksi myös yhteiskunnalle. Pitkällä tähtäimellä
kunnan rooli on tosi tärkeä.
Onnistuneilla tukitoimilla saadaan parhaimmillaan aikaan lähes
ihmeitä.
- Ihminen voi selviytyä kammottavista kokemuksista, jos jälkihoito on
kunnossa. Keinoja on olemassa, joten
mikä kunta ottaisi riskin ja jättäisi kovia kokeneet oman onnensa nojaan, ja
seuraisi sivusta, selviävätkö nuo.
Molempien koulusurmien jälkeen akuutit toimenpiteet kestivät
monta päivää, vuorokauden ympäri.
- Projekti on valtava, johtamisen ja viestinnän työmäärä iso. Sosiaalijohtaja, terveystoimenjohtaja
ja sivistystoimenjohtaja ratkaisevat
tilanteen omalla fyysisellä ja henkisellä kapasiteetillaan.
Pedak korostaa, että näitä toimenpiteitä ei voi ulkoistaa, Helsingistä tai mistään muualta ei tule
apuvoimia, vaan kriisi on hoidettava paikallisella osaamisella ja verkostoilla. ∙

➨ KAKS.fi: Maarit Pedak puhuu kriisiin
varautumisesta ja harjoittelemisesta.
➨ KAKS rahoitti väitöstyötä.

Puut –laki ja käytännöt
Lähiympäristömme puita suojellaan.
Vaarallisina tai häiritsevinä niitä
myös poistetaan pihoilta, ulkoilualueilta tai liikenneväyliltä. Kirja selvittää, miten velvollisuudet ja vastuut
jakautuvat katujen varsilla, pihoissa
ja naapurustossa.
Taajama- ja tonttipuihin liittyvän
lainsäädännön, tiedon ja kokemuksen

kirjaaminen yksien kansien väliin
helpottaa puuston hoitoa niin yhteisillä alueilla kuin yksityispihoissakin.
Kirja antaa arvokasta tietoa kuntien
vihertoimeen, arboristeille, lakimiehille sekä jokaiselle, joka omistaa
yhden tai useamman puun.

Tilaukset verkkokaupastamme

www.metsakirjakauppa.fi

tai asiakaspalvelustamme,
puh. 09 315 49 840
s-posti: tilaukset@metsakustannus.fi
Toimituskulut ovat 5 euroa/lähetys.

Hinta 38 €
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teksti | Marjatta Pöllänen kuvat | iStockphoto

VÄITÖS KANNUSTAA HUOMAAMAAN:

Vanha vasta persoona onkin
Sointu Riekkinen-Tuovinen yllyttää ajattelemaan uusiksi
tilanteita, joissa aina on tehty ”kuin ennenkin”.

O

mapäisyyttään
Sointu
Riekkinen-Tuovinen saa
kiittää siitäkin, että kauan
käytäntöä elänyt kokija sai
väitöskirjastaan kiintoisan.
Esimerkiksi näin hän huomasi ajattelevansa: Vanhemmiten ihminen on persoonallisimmillaan.
Miksi häntä pitäisi muotittaa ajattelemaan ja tekemään kaiken yhtä aikaa muiden kanssa eikä omaan
tahtiinsa?
Aamulla autetaan aulaan, jossa ei ole mitään tekemistä. Miksi
ajattelemme, että muistisairaalta
jokseenkin kaikki on ohi - tai että vain hoitotoimista ehditään puhua? Vanhusten elinympäristöissä
ei juuri näy sosiaalityöntekijöitä.

Kolmen näytöksen väitös
Nyt Kuopion yliopistollisessa sairaalassa sosiaalityön palvelulinjan johtajana työskentelevä Sointu Riekkinen-Tuovinen väitteli helmikuussa
aiheesta, joka haastaa vanhustyötä tekevät taistelemaan urautumista vastaan ja olemaan ihmisiksi vanhalle, myös muistisairaalle.
Sosiaalityön väitöksen otsikko

on ”Sosiokulttuurista vanhustyötä
paikantamassa: tutkimus erilaisissa vanhusten asumisympäristöissä”. Se sivuaa myös hoitotiedettä
ja sosiaalipedagogiikkaa, sosiokulttuuriakin.
Väittelijä piti päänsä ja kertoi
omista isovanhemmistaan, kirjoitti
prologin, kolme näytöstä ja epilogin.
Aiemmin vuonna 2005 hän on
tehnyt gradun sosiaalityöstä dementiaa sairastavien parissa.
- Minua kiinnostaa rajapintojen tutkimus. Sosiaalityö on kuitenkin pääaineeni, Riekkinen-Tuovinen sanoo.
- Suosittelen väitösurakkaa.
Kuulin juuri 77-vuotiaasta väittelijästä. On kiinnostavaa paneutua yhteen asiaan ja päästä jopa flow-tilaan
varsinkin virkavapaalla, hän jatkaa.
Ystävät kyselivät mihin Sointu tähtää. Hän vastaa pikemminkin
haastavansa itseään kuin tähtäävänsä virkoihin.

Käytännöstä teoriaan
Ennen lähihoitajan työtään muun
muassa kodinhoitoa ja puutarhaalaa kokenut Sointu Riekkinen-

Tuovinen työskenteli muun muassa
vanhainkodissa ja palvelutaloissa
sekä dementiayksiköissä.
- Tykkäsin vanhustenhuollon
perustyöstä, mutta yövuorot eivät
kerta kaikkiaan sopineet, kun elämästä tuli kaaosta niiden jälkeen.
Aloin ajatella sosiaalityön opintoja.
Ydintä on ihmisten kohtaaminen,
heidän arkensa ja sen merkityksellisyys, oli työntekijä sitten millä tahansa tittelillä.
Ennemmin kuin hoitopaikoista tulisi puhua vanhuksen asuinja elinympäristöstä. Silloin ollaan
asukaskeskeisiä eikä lähtökohtana
ole hoitaminen.
Riekkinen-Tuovinen sanoo arvostavansa vastaväittäjäänsä Marjaana Seppästä sekä kustostaan
Sari Rissasta, samoin Simo Koskista, joka on vanhustyön ja gerontologisen sosiaalityön uranuurtajia.
Sosiaalityön professori Rissanen
on kirjoittanut muun muassa organisaatioestetiikasta. Leena Kurki ja
Raija Väisänen ovat puolestaan kirjoittaneet myös pedagogiikasta, joka ei ole vain lasten kasvatukseen tai
ohjaukseen liittyvä asia.
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Hautaan asti kehitytään
- Sosiaalisuus on kanssakäymistä ja
lähipiiriä, kulttuuria sekä esimerkiksi musiikkiesityksiä ja taidetta
- että myös arjen kulttuurisuutta.
Kotoaan vanhuspaikkaan siirtynyt
tuo tapansa ja tottumuksensa mukanaan. Kaikkea entistä ei tarvitsisi lopettaa, Sointu Riekkinen-Tuovinen painottaa.
Pedagogiikka on alkanut kiinnostaa häntä eniten viime aikoina.
- Hautaan asti voi kehittyä,
vaikka usein ajattelemme, ettei vanhana muka enää tarvitsisi.
Olemme perinteisesti antaneet lähinnä vain fyysistä ohjausta, emme
niinkään tukea harrastuksissa. Palvelu ja etuus eivät kuitenkaan riitä elämässä. Jos jokin harmittaa tai
on ongelmia, siihenkin voi puuttua.
Vanhalle ei pelkkä eläke ja katto
pään päälle riitä. He eivät ole pelkkä kuluerä tai huoltotaakka.
Riekkinen-Tuovinen toteaa, että
kaikki eivät välttämättä tahdo yhtä
aikaa askarrella vessapaperirullien
kanssa. Yhteishetket vaikkapa musiikin kera ovat nekin hyviä, mutta
pakko ei ole osallistua, ei välttämät-
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Vanhalle ei pelkkä eläke
ja katto pään päälle riitä.
He eivät ole pelkkä kuluerä
tai huoltotaakka.
tä sunnuntain kovaäänisiin jumalanpalveluslähetyksiinkään.
Yksilöllisyys unohtuu, vaikka
ikäihmiset ovat kehittyneet omiksi persoonikseen, ehkä juuri vanhoina ovat eniten yksilöitä ja persoonia.
- Kun vaikkapa ulkoilua tai
kulttuurimatkaa hehkutetaan etukäteen, vanhalle voi tulla helposti kynnys lähtemiseen, vaikka invataksi olisi varattu.
- Vanhukset eivät toki olisikaan
erilaisissa hoivapaikoissa, jos pärjäisivät kotona omin avuin, mutta
kenenkään elämä ei pitäisi olla vain
hoitoa, vaan vaivoista huolimatta
omaa arkea, Riekkinen-Tuovinen
muistuttaa.

Hoitoidentiteettinsä vangit
Monesti muu kuin fyysiset hoito-

toimet on ulkoistettu muille kuin
hoitajille, joiden koulutusohjelma
on nimenomaan hoidollista kuten
pistämistä, lääkkeiden antoa ja niin
edelleen.
- Ei kaikkien tarvitse taiteilijoita olla, mutta muukin kuin se fyysinen työ on tärkeää. Tuntuu ikävältä, kun vanhukselle vain luetellaan
mitä toimenpiteitä nyt tehdään
keskustelematta mistään muusta. Vaikkei muistisairas mitään jälkeenpäin muistaisi tapaamisesta,
hänelle jää joko miellyttävä tai epämiellyttävä tuntemus. Mukava tunnelma auttaa hoitamistakin, Sointu
Riekkinen-Tuovinen tietää.
Jotkut työntekijät voivat olla
hoitoidentiteettinsä vankeina.
- Kotihoidon käynnit ovat todella lyhyitä. Puhekin menee yksiviivaiseksi. Sanotaan, että kiire on
mielentila, vaikka kyllä niitä käsiäkin saisi enemmän olla…
Sointu
Riekkinen-Tuovinen
käyttää sanaparia ”gerontologinen
mielikuvitus”.
- Joskus pitäisi jotain uuttakin
kokeilla tehdä eri tavalla kuin on aina tehty. Paita annetaan usein pääl-
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Tietoa työn tueksi!

Vaikkei muistisairas mitään jälkeenpäin
muistaisi tapaamisesta, hänelle jää joko
miellyttävä tai epämiellyttävä tuntemus.

Toimiva kunta. Hyvinvointia! Sivistystä!
Elinvoimaa!

le kysymättä, onko se mieleinen vai
haluaisiko vanhus jonkin muunlaisen tänään. Kolmivuotiaskin tietää
mitä tahtoo.
Yksin ei kauan jaksa, Riekkinen-Tuovinen tietää.
- Kaikkien tulisi pohtia omaa
työtään, onko se hyväksi asukkaalle.
Ikäihmisen tulisi voida määritellä
elämäänsä itsekin eikä vain niin että
hoitajat tai omaiset määrittävät sitä.

Sallinen Sini, Majoinen Kaija & Seppälä Jari (toim.)
Kirja soveltuu sekä kunnan perustietojen opiskeluun
että kunta-alan tilanteen päivittämiseen. Kirja sisältää
yleiskuvan kunnan hallinnosta, päätöksenteosta, johtamisesta, tehtävistä ja niiden hoitamisesta, taloudesta ja sen
ohjauksesta sekä tiedonhallinnasta. Kirjassa on myös listattu kuntia koskeva keskeisin lainsäädäntö. Julkaisuvuosi
2017. Tilausnumero 509493. Hinta 35 euroa (sis. alv).

35 €
aa!
Hyvinvointia! Sivistystä! Elinvoim
n, työntekijöiden ja alan opiskelijoiden
Toimiva kunta on kunnan luottamushenkilöide
perustietojen opiskeluun että ajankohtaisen
perusteos. Kirja soveltuu sekä kunnan
kunta-alan tilanteen päivittämiseen.
johtamisesta,
kunnan hallinnosta, päätöksenteosta,
Kirja sisältää kattavan yleiskuvan
, taloudesta
kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamiskeinoista
tehtävistä ja niiden hoitamisesta,
ja viestinnästä. Lisäksi kirjassa tarkastellaan
ja sen ohjauksesta sekä tiedonhallinnasta
Kirjassa on
merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa.
kunnallista itsehallintoa ja kuntien
lainsäädäntö.
myös listattu kuntia koskeva keskeisin

Suomen Kuntaliitto
Toinen linja 14, 00530 Helsinki
Puhelin 09 7711
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi
www.kuntaliitto.fi
Tilausnumero 509493
ISBN 978-952-293-527-4
Helsinki 2017

35 €
Sini Sallinen, Kaija Majoinen ja Jari

Seppälä (toim.)

Toimiva kunta

ointia! Sivistystä!
Hyvinv
Kuntatalous – monen muuttujan
summa
Elinvoimaa!

Julkaisuun on koottu keskeinen
ja viimeisin tieto kuntatalouden
perusasioista kattavasti, mutta
tiivistetyssä muodossa. Oppaan
tarkoitus
on antaa luottamushenkilöille
näkökulmaa kuntatalouden maailmaan
pohjaksi oman kunnan talousasioiden
päätöksenteolle. Julkaisu kattaa
kuntatalouden rakenteen ja olennaiset
piirteet, merkityksen osana
kansantaloutta sekä kunta-valtiosuhte
en.

KUNTATALOUS – MONEN MUUTTUJAN
SUMMA

Tutkimuksen aikana Sointu Riekkinen-Tuovinen hämmästyi muun
muassa selvää muistisairaiden väheksyntää.
- Kerran yksi hoitaja sanoi, että
työntekijäkin laitostuu - ja oli tosiaan oikeassa!
Riekkinen-Tuovinen sanoo, että laitos ei tunnu aina kodilta, mutta sielläkin kaiken toiminnan tulee
tavoitella kodinomaisuutta.
- Olen sitä mieltä, että kotia romantisoidaan liikaa. Tällöin sieltä
muuttaminen esimerkiksi laitokseen voi olla ikävää ja vaikeaa. Ylipäätään paikat määrittävät elämää
liikaa. Kaikissa elinympäristöissä
pitäisi pysytä elämään merkityksellistä arkielämää, Riekkinen-Tuovinen toteaa nostamatta mitään asumismuotoa toisten edelle.
Nuorten kiinnostus vanhustyöhön ei kukoista juuri nyt.
- Työ pitäisi nähdä laajemmin
kuin perushoitona. Työ vaatii monipuolisia taitoja, mikä on tuotava
esiin.
Väitöstutkimukselleen Sointu Riekkinen-Tuovinen toivoo lukijoita paitsi akateemisista piireistä, myös lähihoitajista, omaisista ja
päättäjistä. ∙

Toimiva kunta

Sivistystä! Elinvoimaa!
TOIMIVA KUNTA – Hyvinvointia!

Kotia romantisoidaan

30 €

Käsillä oleva julkaisun neljäs painos
sisältää kuntatalouden päivitetyt
tiedot. Opas soveltuu myös kuntatalouden
oppikirjaksi. Oppaan ovat
kirjoittaneet Suomen Kuntaliiton
asiantuntijat.

Suomen Kuntaliitto
Toinen linja 14, 00530 Helsinki
Puhelin 09 7711
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi
www.kuntaliitto.fi

Kuntatalous – monen
muuttujan summa

Tilausnumero 509499
ISBN 978-952-293-533-5
Helsinki 2017

Kuntatalous – monen muuttujan
summa
Valkeinen Tuija & Vuorento Reijo (toim.)
Julkaisuun on koottu keskeinen ja viimeisin tieto kuntatalouden perusasioista kattavasti. Oppaan tarkoitus on
antaa luottamushenkilöille näkökulmaa kuntatalouden
maailmaan pohjaksi oman kunnan talousasioiden päätöksenteolle. Julkaisu kattaa kuntatalouden rakenteen ja
olennaiset piirteet, merkityksen osana kansantaloutta
sekä kunta-valtiosuhteen. 4. uud. painos. Julkaisuvuosi
2017. Tilausnumero 509499. Hinta 30 euroa (sis. alv).
22.6. mennessä saapuneet tilaukset ilman toimituskuluja
(arvo 9 €). Tilatessasi verkkokaupasta lisää koodi Pole
lisätiedot-kohtaan.

Tilaukset: kuntaliitto.fi/kirjakauppa
Kaupasta löydät myös Kuntaliiton maksuttomat pdf-julkaisut.

➨ KAKS rahoitti väitöstyötä.
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Professori Pekka Isotalus kuntien verkkosivuista:

Yhteisökuntaan on matkaa

- SUUNTA ON OIKEA
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teksti | Pirjo Silveri kuva | Merja Ojala

”Vuorovaikutus on kaikkien ihmissuhteiden
perusta”, vakuuttaa viestintäprofessori Pekka
Isotalus oman verkkosivustonsa avauksessa.

V

uorovaikutuksen lisäämiseen kannustaa myös kuntalaki. Organisaatio- ja
instituutiokunnasta on vielä matkaa
aidosti yhteisölliseen kuntaan, mutta
sillä tiellä Suomi on.
- Nämä kysymykset ovat alkaneet kuntapuolella kovasti kiinnostaa, Pekka Isotalus on
huomannut.
Tampereen yliopiston puheviestinnän professorin ominta tutkimusaluetta on muun muassa poliittinen viestintä ja ammatillinen ja teknologiavälitteinen vuorovaikutus.
- Viime aikoina on ruvettu paljon puhumaan kaupungeista ja kaupunkien merkityksestä, ja siihen kytkeytyy ajatus kuntalaisten
sitouttamisesta ja osallistamisesta. Toki jonkinlaista vuorovaikutusta on aina ollut, mutta uudenlaisia, hyödyntämättömiä mahdollisuuksia
on runsaasti. Näyttää siltä, että herääminen on
oikeastaan vasta tapahtumassa.
Sosiaalinen media jyllää kansalaisten näppäimillä ja näytöillä, mutta julkisyhteisö tarvitsee myös tutun verkkosivuston.
Kustannustehokkaalla tiedonvälityskanavalla, kansan suussa kotisivuilla, voi kertoa toiminnasta, palveluista ja päätöksenteosta, siellä
voi tarjota sähköistä asiointia.
Nettisivuja täytyy pitää kunnossa ja ajan tasalla, ne ovat kelpo käyntikortti. Kun Kunnallisalan kehittämissäätiön assistenttina toiminut
FM Jasmin Penttinen kävi läpi suomalaiskuntien sivustot (Arvio kuntien kotisivuista, KAKS
2018), jyvät erottuivat akanoista.
- Kaiken kuntalaisen tarvitseman tiedon
täytyy olla internetistä saatavissa ja helposti
löydettävissä. Perusedellytys on, että sivut toi-

mivat hyvin myös mobiilisti. Nykyään internetiä käytetään jo enemmän mobiililaitteilla kuin
tietokoneen ääressä, Isotalus muistuttaa.
Penttinen huomasi kaikissa näissä perusasioissa ongelmia ja kangertelua, kunnan koosta riippumatta.
- Monien yritysten verkkosivustolla on nykyään esimerkiksi chat-mahdollisuus, ja ihmiset ovat tottuneet käyttämään palvelua.
Sellainen sopisi kunnallekin, Pekka Isotalus ehdottaa.

V

anhan tavan mukaan kunta on tiedottanut
yksisuuntaisesti asukkailleen, esitellyt toimintaansa ja palveluitaan, julkaissut esityslistoja, päätöksiä ja pöytäkirjoja.
Nykypäivää on kaksisuuntainen, monenkeskinen ja parhaimmillaan reaaliaikainen
viestintä. Siihen modernit välineet ja ympäristöt tuovat vaikka millaisia vaihtoehtoja.
- Kun uutta viestintäteknologiaa hyödyntäen on lähdetty kehittämään alustoja ja sovelluksia, asioista päästään keskustelemaan
laajemmalla joukolla. Myös kansalaisilla on entistä voimakkaampi tarve päästä osallistumaan
ja vaikuttamaan. Enää ei tyydytä siihen, että
asiat ratkaistaan jossakin, vaan halutaan olla itse mukana.
Helsinkiläisen Isotaluksen mielestä osallistaminen on vielä lapsenkengissä.
- Helsinki on sentään ollut edelläkävijä,
mutta todellisia keskustelu- ja vaikuttamismahdollisuuksia täälläkin vasta käynnistellään.
Suomalaiset ovat erittäin innokkaita sosiaalisen median käyttäjiä. He ottavat mielellään
kantaa kotikulmiaan koskeviin pieniin ja isoihin aiheisiin, mutta muualla kuin kunnan virallisilla foorumeilla tai sen kanssa.
Kaupunkeihin ja kaupunginosiin on syntynyt Fb-ryhmiä, joissa käydään vilkasta ja välillä
aivan mielekästä keskustelua.
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Eri puolilta Suomea ilmaantuu kuntajohtajia, jotka ovat varsin aktiivisia
jollakin somen foorumilla, ja he käyttävät sitä taitavaksi hyväksi.
- Varmasti monessa paikassa ympäri maailmaa mietitään parhaillaan, millaisia olisivat julkisyhteisölle soveltuvat
alustat ja ympäristöt, joissa oikeasti voisi osallistaa asukkaita. Niitä kehitetään
ja kokeillaan, mutta valmiita ja varmasti toimivia ”tee näin” -ratkaisuja ei vielä ole.

K

unta on yhtä aikaa sekä instituutio
ja juridinen toimija, asiantuntijaorganisaatio että paikallisyhteisö.
Sosiaalisessa mediassa on helppo luoda,
ylläpitää ja vahvistaa paikallista identiteettiä.
Kuntaväki on kuitenkin syttynyt
melko varovaisesti somettamiseen. Laaja muutos tapahtuu hitaasti.
Kuntien välillä on myös suuria eroja. Jotkut ovat edistyksellisiä, jotkut
viestivät perinteisellä tavalla. Vaikka
useimmilla on nykyään Fb-sivu, Twitter- ja YouTube-tilit, niitä saatetaan
käyttää tiedotuksellisella toimintamallilla, ei somen periaatteiden mukaisesti vuorovaikutuksellisesti.
Onko syynä osaamattomuus vai haluttomuus käyttää uusia välineitä ja kanavia?
- Osaksi on vielä osaamattomuutta,
mutta koko ajan opitaan lisää. Kehitystä tapahtuu ja kovasti nyt kiritään. Eri
puolilta Suomea ilmaantuu kuntajohtajia, jotka ovat varsin aktiivisia jollakin
somen foorumilla, ja he käyttävät sitä
taitavasti hyväksi. Joukko selvästi laajenee, kiittelee Pekka Isotalus.
Helsingin apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri on ollut julkisella puolella
uranuurtajia. Hänen myötään huomattiin, että Twitter sopii kaupungin johtamiseen erinomaisesti.
- Saurin tapa toimia on luonut aivan
uudenlaista keskustelun kulttuuria koko kaupungissa, Isotalus sanoo ja poimii nopeasti muitakin:
Moni kuntajohtaja pitää sosiaalista mediaa vieraana, arvaamattomana

24

ja vaikeasti hallittavana ympäristönä.
Hiljakkoin Lapin yliopiston tutkimus
paljasti, että tosi harva on ottanut sen
työvälineekseen (Sosiaalinen media
kuntajohtamisessa, KAKS 2016).
Esimerkiksi lainsäädännölliset rajat
hämmentävät. Yksi ja toinen kokee, ettei tiedä tarpeeksi tarkkaan, mitä saa ja
voi julkaista.
- Se on normaali ja aika yleinen pelko, professori Isotalus tietää.
Hän poimii vertailevan esimerkin
yritysmaailmasta. Muutama vuosi sitten Osuuspankissa mietittiin, voiko asioista kertoa somessa, säännelläänhän
rahoitusalaa tarkkaan, on pankkisalaisuudet ja muut.
Yritys rohkaistui kuitenkin somettamiseen, osaltaan päätöstä vauhditti pääjohtaja Reijo Karhisen esimerkki ahkerana Twitterin käyttäjänä.

M

iksi kunnan avainhenkilöiden sitten kannattaa pyöriä suositussa
yhteisöpalvelussa?
- Twitter on kaikille avoin foorumi.
Siellä käydään paljon yhteiskunnallista keskustelua, ja siinä mielessä se sopii kunnan viestintään. Jos tätä kautta
saadaan kuntalaisia olemaan vuorovaikutuksessa, sehän on mielekästä ja hyväksi kuntademokratialle. Twitterissä
monenlaisia asioita saa laajaan tietoisuuteen, Pekka Isotalus sanoo.
Oivaltava esimerkki tulee Kouvolasta, missä kuntalaiset on osallistettu
mukaan maineenrakentamiseen. #betonihelvetti-hashtagilla he kertovat eri
foorumeilla positiivisia asioita Kouvolasta, ja muokkaavat näin mielikuvaa
kotikaupungistaan.
Pitääkö työaikaa käyttää nyt vielä sosiaaliseen mediaan, kun kädet ovat
muutenkin täynnä työtä? Mitä jätän tekemättä, kun kaikkeen ei ehdi?
Harmistunutta, asenteellista jupinaa on helppo kuulla.
Isotaluksen mielestä pitää ajatella,

että jos on työminänä somessa, se on silloin osa työtä, eikä mikään ylimääräinen
puuha siihen päälle.
Sitä paitsi viestintä ja omasta työstä
kertominen kuuluvat nykyään useimpien työnkuvaan.
- Käyn paljon puhumassa erilaisille ryhmille vuorovaikutuksesta sosiaalisessa mediassa, ja joka kerta törmään
kysymykseen ”no mistä se aika tähän
löytyy”. On ymmärrettävää, että ellei
käyttö ole rutiinia, opettelu vaatii vähän
aikaa ja vaivaa. Toisaalta, kun vertaan,
kuinka paljon monilla kuluu aikaa sähköpostiin ja monet asiat siellä tuntuvat
kovin turhauttavilta, siihen nähden some on kevyt siivu.

S

osiaalinen media on luonteeltaan
henkilösidonnainen. Siellä kunnanjohtaja pärjää paremmin kuin
kunta instituutiona.
Facebookissa ihmiset postaavat innokkaasti niin syömisiään kuin harrastuksiaan, ja siksi moni luulee, että työprofiilissa täytyisi samalla lailla avautua
henkilökohtaisista asioista.
- Eihän se sitä tarkoita, sanoo Isotalus. Vaikka kertoo työasioista henkilökohtaisesta näkökulmasta ja ottaa oman
persoonansa jotenkin mukaan, ei silti
tarvitse paljastaa yksityiselämäänsä tai
henkilökohtaisia asioitaan.
Pekka Isotalus sanoo, että rajan pystyy itse vetämään. Sama koskee laillisuuspuolta eli ei kannata julkaista
asioita, joissa liikutaan laillisuuden rajamailla. Terve maalaisjärki auttaa jo
pitkälle.
Viestintätyylikin on koulutuksissa
vakioaihe.
- Kuvaan aina, että someen sopii sellainen tyyli, jossa on ihmisen hajua ja
makua. Paperilta maistuvat esityslistat, pöytäkirjat ja katsaukset eivät täällä
kiinnosta, vaan ne ohitetaan.
Koko viestintäympäristö on radikaalisti muuttunut, ja rakenneuudis-
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tuksen myötä kunnat ovat historiallisen
murroksen edessä.
- Kuntien tehtävät muuttuvat, ja
kun asioita joudutaan miettimään perusteellisesti, samalla kannattaa tarkistaa viestintäajattelu. Sekä kunnalla että kuntalaisilla on kasvava tarve saada
keskustelu toimivaksi. Nyt on hyvä hetki
pysähtyä miettimään, miten juuri meillä
varmistetaan se, että kuntalaisten halukkuus osallistua asioihin kanavoidaan oikein, kuntaa parhaiten palvelevalla ja rakentavalla tavalla. ∙

KOTISIVUJEN HELMET &
HEIKKOUDET ESIIN

K

äyttäjälähtöisyys, toimivuus, ajankohtaisuus ja
eri kohderyhmien huomiointi ovat hyvän verkkosivuston peruspilareita.
Kunnallisalan kehittämissäätiön tuore selvitys,
Arvio kuntien kotisivuista (KAKS, 2018) haravoi helmet 294 kunnan joukosta.
Suomen kunnat luokiteltiin kolmeen eri kokoluokkaan, koska pienet ja suuret eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Nettisivut pisteytettiin eri
osa-alueiden mukaan: sivustojen otsikot tunnuslauseineen ja aktiivisuus sosiaalisessa mediassa,
navigointi sivuilla ja kunnan perustietojen löytyminen, ajankohtaisuus, verkkotekstin rakenne sekä
graafinen yleisilme.
Plussaa tuli, jos toteutuksessa näkyi uskaliaisuutta ja massasta poikkeamista. Sellaista oli esimerkiksi visuaalinen toteutus, laadukkaat videot
tai jokin kunnan ominaispiirteeseen liittyvä asia.
Muun muassa Hailuodon, Inkoon ja Punkalaitumen kuntien sekä Kalajoen, Kauhavan, Kuopion,
Lappeenrannan ja Turun kaupunkien kotisivut saivat hyvän arvosanan.
Yleisiksi ongelmiksi ja selviksi kehityskohteiksi
osoittautuivat muun muassa mobiilinäkymän toimimattomuus, huono grafiikka, epäselvä teksti eli
organisaatiokielen viljely kansantajuisen kielen sijaan, pitkät päivitystauot ja hankala navigointi, somen hyödyntämättömyys sekä tiedottamisessa että persoonallisen kuntabrändin luomisessa.

Kuntien parhaat
verkkosivustot :
ALLE 10 000 ASUKASTA
Punkalaidun, Somero, Pyhtää,
Taivassalo, Padasjoki, Heinävesi,
Hirvensalmi, Juuka, Hailuoto,
Utajärvi, Ylitornio, Inkoo
ja Ruokolahti
ALLE 50 000 ASUKASTA
Kalajoki, Imatra, Parainen, Vihti,
Uusikaupunki, Forssa, Janakkala,
Orimattila, Kauhava, Mäntsälä,
Nurmijärvi ja Tuusula
YLI 50 000 ASUKASTA
Turku, Porvoo, Lappeenranta,
Espoo, Helsinki, Iisalmi, Tampere
ja Kuopio
KEHITETTÄVÄÄ
JA ONGELMAKOHTIA
- Toimimattomat linkit, huonolaatuiset kuvat ja epäselvä teksti
- Etsii, etsii ja soisi löytävänsä!
Tietoja on hankala löytää ja niitä 		
on sijoitettu epäloogisiin paikkoihin
- Sosiaalisen median vähäinen
hyödyntäminen tiedottamisessa
ja kuntabrändin luomisessa
- Sivut toimivat huonosti mobiilinäkymässä
- Blogien liian pitkät päivittämistauot
- Vanhanaikaisuus ei houkuttele
– nettisivuja täytyy ajoittain
uudistaa

➨ Arvio kuntien kotisivuista

LÄHDE: JASMIN PENTTINEN:
ARVIO KUNTIEN KOTISIVUISTA (KAKS 2018)
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TOHTORI TÖISSÄ
Juttusarjassa esitellään henkilöitä, jotka ovat KAKSin tuella väitelleet
tohtoreiksi. Mitä väitöskirja antaa tekijälleen työelämässä?

teksti | Salla Nazarenko kuvat| Merja Ojala

NOKIAN VESIKRIISI
MULLISTI ELÄINLÄÄKÄRIN
MAAILMAN JA URAN
”Milloin vain voi
tapahtua mitä vain”,
tietää eläinlääketieteen
tohtori Outi Lepistö.

O

uti Lepistö tuskin olisi arvannut
lapsena leikkiessään eläinsairaalaa, että haave vie hänet Vuoden
eläinlääkäriksi, uraauurtavaksi
väitöskirjatutkijaksi - ja lopulta ympäristöterveydenhuollon laadunhallinnan
huippuasiantuntijaksi.
Kansa muistaa hänen kasvonsa Nokian vuoden 2007 vesikriisistä. Pirtevan
- Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon
yksikön - ympäristöterveyspäällikkönä
hänen tehtävänsä oli jäljittää ja hoitaa
traagisen onnettomuuden seuraukset.
Nokian kaupunki kuului Pirtevan toimialueeseen.
Envirovet Oy:n omistaja Outi Lepistö kiiruhtaa haastatteluun toimistoltaan
Kirkkonummelta. Stereotypia kireästä, kelloa vilkuilevasta yritysjohtajasta
murtuu pian. Lepistö ei olekaan yrittäjä siksi, että se olisi hänellä erityisemmin verissä vaan yksinkertaisesti siksi,
että ympäristöterveydenhuollon laatujärjestelmiin keskittyviä työpaikkoja on
Suomessa vähän.
Lepistön yritys Envirovet Oy on ke-
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hittänyt muun muassa digitaalisen laadunvalvontajärjestelmän, jonka asiakkaina ovat niin Evira kuin monet
ministeriöt ja julkishallinnon toimijat.
Lepistö suhtautuu laadunvalvontaan tutkijan intohimolla, tarkkuudella - ja paljon kokeneen ammattilaisen
huumorilla.
- Jonkun pitää olla se ikävä ihminen,
hän naurahtaa.
Envirovet Oy sai hiljan yhteiskunnallisen yrityksen merkin, mikä on Lepistölle tärkeää: hänen ammatillinen
motivaattorinsa on aina ollut hyödyn
tuottaminen yhteiskunnalle.
- Ympäristöterveydenhuollossa on
kyse heikompien suojelemisesta.

Väitöskirja tuki yrittäjäksi
ryhtymistä
Siemenet yrittäjyyteen kylvettiin jo väitöskirjan valmisteluaikana. Outi Lepistön väitöskirja ”Hyvän hallinnon
periaate ympäristöterveydenhuollon
pakkokeinomenettelyssä” oli poikkitieteellisyydessään eläinlääketieteen alalla
poikkeuksellinen.
Eläinlääketieteessä tehdään harvoin
monografiaväitöskirjoja, vielä harvemmin juridiikkaa ja hallintotiedettä yhdisteleviä. Valmistuttuaan kirjasta tuli
uusia uria aukova. Eläinlääkäriliitto osti
sen oikeudet ja sitä on käytetty kunnissa alan käsikirjana.
Vuonna 2008 valmistuneen väitöskirjan löydökset ovat yhä ajankohtaisia

ja paikkansapitäviä – tässä tapauksessa
valitettavasti.
Tutkimuksessa analysoitiin sekä
suomalaista oikeuskäytäntöä ympäristöterveydenhuollon
pakkokeinomenettelyn osalta sekä yli 200 kunnan ja
valtion virkaeläinlääkärin tekemää pakkokeinopäätöstä erityisesti toimijoiden
oikeusturvan toteutumisen ja pakkokeinomenettelyn vaikuttavuuden kannalta.
Tulokset osoittivat, että asianosaisten oikeusturva toteutui paikoin erittäin heikosti. Päätösten perusteluissa oli virheitä ja puutteita ja käytännöt
vaihtelivat merkittävästi kunnittain.
- Nyt, kun pidän aiheesta koulutuksia, huomaan, että kunnissa kärsitään
samoista ongelmista ja hankaluuksista.
Juristeja on liian vähän ja malleja ja ohjeistuksia on huonosti saatavilla.
Lepistö alkoi kirjoittaa väitöskirjaansa työelämän tarpeen pohjalta.
Työskennellessään tarkastuseläinlääkärinä Säkylässä hän joutui itse käyttämään pakkokeinoja ja havaitsi kaiken
niihin liittyvän juridisen epävarmuuden.
Samaan aikaan Lepistö teki ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkärin opintoja. Aiheesta kiinnostuneena
Lepistö lähetti kuntiin aineistopyyntöjä
pakkokeinoista. Materiaalia kertyi niin
paljon, että Lepistö kääntyi erikoistumisopintojensa ohjaajan puoleen hämmentyneenä.
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- Ei kun väitöskirjaa tekemään, totesi ohjaaja.
Lepistö otti oheen lisää opintoja
muun muassa hallintotieteen alalta. Onnenpotku oli myös ohjaaja: professori
Kauko Heuru ymmärsi aiheen tärkeyden – bonuksena professorin eläinlääkäripuoliso.
- En olisi keneltäkään saanut sellaista ohjausta, kiittelee Lepistö.

Nokian vesikriisi
lähtemätön kokemus
Ennen yrittäjyyttä ja väitöskirjaa Outi Lepistö ehti tehdä varsin monipuolisia eläinlääkärin töitä. Tehtyään aluksi kliinisiä töitä eläinten parissa Lepistö
hakeutui Mäntsälään ympäristöterveydenhuollon johtajaksi.
Työ kiinnosti, sillä eläinlääketieteen
opinnoissa on paljon mikrobiologiaa,
toksikologiaa ja epidemiologiaa, jotka
pätevöittävät monenlaiseen. Suuri osa
ihmistenkin sairauksista on eläinperäisiä zoonooseja.
Mäntsälästä Lepistö meni vuodeksi merivoimien eläinlääkäriksi, hoitaen
sielläkin ympäristöterveyskysymyksiä sisäilmasta maa-alueiden pilaantumiseen.
Seuraavaksi toiveena oli työpaikka
maaseudulla, syynä kasvanut perhe. Lepistö siirtyi Satakuntaan tarkastuseläinlääkäriksi. Työ oli käytännössä valvontaeläinlääkärin tehtävä kolmessa eri
teurastamossa. Tässä työssä pakkokeinomenettelyt tulivat tutuiksi: uran varrelle sattui vakavia, tuomion saaneita tapauksia.
- Työskentely-ympäristö oli muutenkin karu: kylmää, märkää, meluisaa,
ja työ alkoi aamuyöstä. Ja onhan teurastamon perustehtävä eläinten tappamista – James Herriot –tyyppiset idylliset
eläinlääkärivisiot ovat siitä kaukana, Lepistö muistelee.
Työ kuitenkin toimi perustana väitöskirjalle. Eivätkä Säkylän haasteet olleet kovinkaan hurjia verrattuna siihen,
mitä Lepistön eteen tuli hänen seuraa-
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vassa tehtävässään Pirtevan, kuuden
kunnan
ympäristöterveydenhuollon
valvontayksikön, ympäristöterveyspäällikkönä.
- Ympäristöterveyspäällikön titteli
kuulosti hirveän tylsältä. Hain kuitenkin työtä ja tulin valituksi. Tylsää se ei
todellakaan ollut, Lepistö hymyilee.

Vesikriisin kasvot
Nokian vuoden 2007 vesikriisi yllätti
mittakaavallaan kaikki. Noin 400 000
litraa kiintoaineksesta puhdistettua jätevettä sekoittui kaupungin juomaveteen inhimillisen virheen seurauksena, aiheuttaen tuhansien sairastumisen,
kolme kuolemaa sekä viikkokausien
juomakiellon kaupungin veteen.
Viranomaisvalvonnasta vastaavana
päällikkönä kriisi työllisti Outi Lepistöä
yötä päivää. Lepistö myös antoi kriisille kasvot.
Tänäkin päivänä ihmiset saattavat
tunnistaa hänet kadulla. Lepistö oli median käytettävissä, antoi kaiken tiedon,
ja myös hörppäsi ensimmäiset kulaukset uudelleen avatusta vesihanasta.
- Kyse oli uskomattomasta määrästä onnettomia yhteensattumia. Kriisin
mittasuhteet yllättivät, ei sitä aluksi kukaan tajunnut.
Kriisi myös muutti Lepistön oman
maailmankuvan.
- Tajusin, että milloin vain voi tapahtua mitä vain. Varautuminen ei ole hätävarjelun liioittelua. Valmiutta pitää ylläpitää ja tilanteita myös harjoitella
Historiallinen vesikriisi sai luonnollisesti myös ministeriön liikkeelle. Toimenpideohjelmia laadittiin. Lepistö
myös oli tiukkana. Vaikka puhtaita vesinäytteitä jo annettiin, Lepistö ei antanut lupaa alkaa käyttää kunnan vettä
ennen kuin kaikki liitokset ja pienimmätkin riskitekijät oli moneen kertaan
tarkistettu.
- Silloinkin olin se ikävä ihminen,
Lepistö naurahtaa.
Lepistön ansiot vesikriisin hoita-

misessa eivät jääneet huomiotta. Hänet muun muassa valittiin vuoden 2009
eläinlääkäriksi.
Vesikriisin jälkeen Lepistö kiinnostui laadunhallinnasta. Hän kouluttautui
ISO-pääauditoijaksi ja teki laatutyötä
toiminimellä työn ohessa. Vuonna 2014
hän jäi Pirtevasta vuorotteluvapaalle,
jonka aikana kypsyi ajatus jäädä kokonaan Envirovet Oy:ta johtamaan.
Outi Lepistöllä on tutkijan mielenlaatu. Ympäristöterveydenhuollon laadunvalvontaan pätee sama, kuin väitöstyöhön tai vaikkapa Nokian vesikriisin
hoitamiseen: asiantuntijalla on asiantuntijan vastuu – tänäkin aikana, kun
tiedettä ja tieteellistä tietoa usein aliarvioidaan.
- Meneillään olevat norminpurku
on johtanut siihen, että meillä on muun
muassa tietyissä elintarvikehygienian
kysymyksissä höllemmät normit kuin
Itä-Euroopassa.
Lepistön yritys tarjoaakin elintarviketurvallisuuden opintokokonaisuuksia
ja varsin tiukkoja auditointeja.
- Ympäristöterveydenhuollon laiminlyönnit voivat johtaa valtavaan inhimilliseen kärsimykseen. Asiantuntijoiden on sanottava se ääneen ja nostettava
TURVAmarginaalit riittävän korkealle.
Tieteellinen koulutus antaa ymmärrystä
myös siitä, että luvut voivat valehdella.
Tarkastelen tietokantoja siitä näkökulmasta, että ne voivat vääristellä kokonaisuutta.
Lapsuuden haaveammatti on vienyt
Outi Lepistön pitkälle. Jääkö eläinlääkärin työlle enää lainkaan aikaa?
- Kliininen työ kehittyy nopeasti ja
sitä pitäisi seurata jatkuvasti. Se ei ole
ollut minulle mahdollista. Joudun tyytymään naapuruston kissojen ja koirien
rokottamiseen, Lepistö hymyilee.
Suomalaisen ympäristöterveydenhuollon laadun kannalta varmasti hyvä
niin. ∙

➨ KAKS rahoitti väitöstyötä.
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MILJOONAT PIILOSSA

Suomessa on noin sata eri
tasoilla toimivaa puoluesäätiötä, joista osa rahoittaa
puolueita suoraan, osa tukee
välillisesti, osalla on yhteistä
historiaa. Ongelma on
puolueille annetun tuen
läpinäkymättömyys.

T

utkija Tomi Venhon uraauurtava
tutkimus kertoo, että maan tapa
elää ja voi hyvin.
Puoluetaustaisissa säätiöissä
kiinni olevan omaisuuden kirjanpitoarvo on jopa 1,4 miljardia euroa. Yksin
Svenska Kulturfonden omaisuus on 820
miljoonaa euroa.
Tästä sijoitus- ja käyttöomaisuudesta tarjotaan puolueille vuosittain

miljoonien arvosta suoraa ja välillistä
tukea. Puolue- ja vaalirahoituslait kertovat kuitenkin niukalti näistä avustuksista. RKP:ta lukuun ottamatta niiden
osuus puolueiden kokonaisrahoituksesta ei ole suuri; ongelma on tuen läpinäkymättömyys.
Muun muassa tällaisiin johtopäätöksiin Tomi Venho tulee laajassa puoluesäätiöitä koskevassa tutkimuksessaan. Tutkimus osoittaa, että vaikka
vaalirahakohu lisäsi yksittäisten ehdokkaiden sekä muun muassa puolueiden
keskusjärjestöjen nauttiman suoran rahoituksen avoimuutta, merkittävä osa
suomalaisesta puolue- ja vaalirahoituksesta on yhä piilossa.
Puoluesäätiö ei ole virallinen juridinen termi. Venho tarkoittaa puoluesäätiöllä toiminnallisesti, aatteellisesti
tai hallinnollisesti puolueita lähellä ole-

via säätiöitä. Tällaisia on Suomessa satakunta, ja ne liittyvät vihreitä ja kristillisdemokraatteja lukuun ottamatta
kaikkien suurimpien puolueiden toimintaan.

Varainhankintaa, ajatuspajoja,
yleishallintoa
Tomi Venhon tutkimus jakaa puoluetaustaiset säätiöt toimenkuvansa muutamaan keskeiseen ryhmään: pääoma- ja varainhankintasäätiöihin, jotka
hallinnoivat ja jakavat rahaa; toiminnallisiin säätiöihin kuten ajatuspajoja ja arkistoja hoitaviin säätiöihin, sekä taloushallinnollisiin yleisorganisaatioihin.
Neljäntenä ryhmänä ovat isot toiminnalliset säätiöt, jotka muistuttavat
julkisia palveluntuottajina. Tällaisiksi
Venho lukee muun muassa Nuorisosäätiön ja Miina Sillanpään säätiön.
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Näiden välille on mahtunut puoluesäätiöiden satavuotisen historian aikana monenlaista muutakin. Venhon
mukaan melkeinpä minkä tyyppistä
puoluesäätiöitä tahansa on tarpeen vaatiessa saatettu käyttää yksittäisten talousjärjestelyjen välineenä.
Toisaalta osassa säätiöistä yhteys puolueeseen on etääntynyt. Näidenkään säätiöiden hallinnosta puolueet eivät ole päästäneet kokonaan irti.

PUOLUESÄÄTIÖT
VARALLISUUSRYHMITTÄIN
V. 2015

Svenska kulturfonden
suuressa roolissa
Mitään standardimallia puoluesäätiöstä
ei ole olemassa. Niiden koko vaihtelee
tätä kirjoitettaessa jo lakkautetun Pohjois-Karjalan Maaseudun Säätiön 600
euron tasevarallisuudesta Svenska kulturfondenin yli 800 miljoonaan euroon.
Suurin osa säätiöistä on pieniä.
Svenska kulturfonden ja sille läheiset toimijat ovat tutkimuksessa kirjaimellisesti erillinen luku. Kyseessä on laaja kulttuurin yleisrahasto, joka on RKP:n
hallussa. Se on suurin yksityisen puolueja vaalituen lähde Suomessa, minkä lisäksi yhdessä muiden puolueelle läheisten
järjestöjen ja säätiöiden kanssa muodostuu kuva laajasta poolista, joka osaltaan
kanavoi rahoitusta emopuolueelle.
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland on vuosituhannen vaihteen jälkeen perustettu, suuren yleisön varsin
huonosti tuntema säätiö, joka esimerkiksi vuonna 2015 sai satojen tuhansien
eurojen tuen Svenska kulturfondenilta ja kanavoi sen RKP:n eduskuntavaaliehdokkaille sekä muun muassa vaalimainontaan televisiossa.
Vanhojen puolueiden säätiöt ovat
usein vuosikymmenien, jopa sadan
vuoden ikäisiä.
Vasemmistoliiton säätiöt kumpuavat liikkeen hajoamisen ajoilta; ajoilta,
jolloin avoimuutta ei edes vaadittu saati kannatettu. Merkillepantavaa on se,
että toisin kuin muut puolueet, Vasemmistoliitto ei ole ilmoittanut 27 säätiöstään yhtään puoluelain edellyttämäksi
lähiyhteisökseen.
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Sosiaalidemokraattisen liikkeen talousperusta on puolestaan huomattavan laaja. Suurin osa taloudesta lienee
yhdistyksissä, mutta osa siitä on siirretty kymmeniin säätiöihin, joiden yhteys
emopuolueeseen vaihtelee. Säätiöiden
toimenkuva on muita laajempi.
Tomi Venhon mukaan näiden kautta on kulkenut runsaasti rahoitusta
myös erityyppiseen puoluetoimintaan.
Lisäksi työväenliike hallinnoi yhdessä
neljää suurta säätiötä – Palkansaajasäätiötä, Työväen Opintorahastoa, Tradekan säätiötä ja Kuluttajaosuustoiminnan säätiötä. Nämäkin ovat tukeneet
monin tavoin poliittista toimintaa kuitenkin niin, että puolue- ja vaalirahoituslain julkisuusvaatimukset ovat tuoneet esiin siitä vain osan.

Säätiöitä kasvatettu
julkisella rahalla
Perussuomalaista puoluetta lähellä on
kaksi säätiötä, joista merkittävin kytkös
puoluetalouteen on SMP:ltä periytyneellä Perussuomalaisten tukisäätiöllä.
Puoluetoimisto kuuluu säätiölle, ja
puolue maksaa tilasta vuokraa. Jytkyn
merkitys puolueen taloudelle näkyy
säätiössä, jonka vuosibudjetti ja tasevarallisuus on moninkertaistunut muutaman tilikauden aikana. Tämä kasvu on
tapahtunut käytännössä yksinomaan
kierrättämällä valtion budjettitukea.

tase / euroa

säätiöitä/kpl

alle 100 000

35

100 001 - 1 000 000

35

1 000 001 - 10 000 000

20

10 000 001 - 50 000 000

8

yli 50 000 000

3

Puolueen hajoaminen kesän 2017 puoluekokouksen jälkeen tullee muuttamaan myös säätiöiden asemaa.
Myös Kokoomusta lähellä on useita säätiöitä. Elinkeinoelämälle läheisenä puolueena Kokoomus on onnistunut kasvattamaan säätiövarallisuuttaan
osin myös yksityisellä rahalla. Säätiöt keskittyvät usein sijoitustoimintaan
ja tilajärjestelyihin. Useampi säätiö on
myös rekisteröity puoluelain mukaiseksi lähiyhteisöksi.
Keskustan liepeillä on 1950-luvulta alkaen ollut paljon erilaisia säätiöitä, ja niiden merkitys tuen kanavoimisessa puoluejärjestöille ja ehdokkaille
oli aikanaan suuri. Tämä on kuitenkin
muuttunut, ja säätiöistä merkittävä osa
on lakkautettu.
Erillisen pohdinnan vielä ansaitsee
Keskustalle läheinen Nuorisosäätiö, joka ei kuitenkaan ole varsinaisessa mielessä puoluesäätiö. Perinteinen, sosiaalista asumista kehittävä säätiö ei enää
ole puolueeseen suorassa yhteydessä,
mutta sen hallinto ja asiamies ovat puolueelle läheisiä. Lisäksi säätiö on vuosien mittaan kanavoinut runsaasti vaalirahoitusta puolueelle.
Tomi Venho muistuttaa, että samantyyppisiä säätiöitä löytyy muidenkin puolueiden lähipiiristä. Niiden asema olisikin erillisen tutkimuksen aihe:
Miten tulisi suhtautua suuriin, sosiaali-
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PUOLUESÄÄTIÖT
- Säätiö, jolla on jonkinlainen yhteys puolueeseen historiallisesti,
aatteellisesti, hallinnollisesti tai toiminnallisesti.
- Puoluesäätiö voi toimia keskus-, piiri-, paikallis-, oheis- tms.
järjestön liepeillä.
- Puolueita lähellä on tai on ollut noin 100 säätiötä. Niistä vain 13
(1 yhdistys) on puolueiden itsensä rekisteröimiä lähiyhteisöjä.
- Muiden kytkös puolueisiin vaihtelee suuresti.
- Puoluesäätiöt jakaantuvat toimenkuvan perusteella kolmeen ryhmään:
1. Pääoma- ja varainhankintasäätiöt (46% puoluesäätiöiden
kokonaismäärästä): avustavat rahallisesti puoluetta; ovat
omaisuuden hallinnan välineitä.
2. Toiminnalliset säätiöt (20 %): hoitavat jotain tiettyä tehtävää
puolueen rinnalla (arkisto, ajatuspaja) tai itsenäisesti
(historiallisia juuria).
3. Taloushallinnon yleisorganisaatiot (34 %): erityisesti
paikallisissa puolueyhteisöissä hoitamassa talouden kokonaisjärjestelyjä (tilat).
- Puoluesäätiöitä on kokoomuksella, keskustalla, perussuomalaisilla,
rkp:lla, sdp:llä ja vasemmistoliitolla
- Puoluesäätiöiden varallisuuden (tasearvo) v. 2015 oli noin
1,4 miljardia euroa, josta suurimman, Svenska kulturfonden osuus
oli n. 800 miljoonaa euroa (57 %).
- Puoluesäätiöiden (100 säätiötä) tulot v. 2015 olivat n. 150 M€
ja menot n. 134 M€
- Puoluesäätiöt ovat keskimäärin pieniä, keskimääräisen varallisuus
v. 2015 oli n. 300 000 € ja vuosibudjetti n. 100 000 €.
- Puolueiden säätiöltä saaman rahoituksen osuus on niiden
kokonaisrahoituksesta varsin vähäinen; merkittävin se on rkp:lla.
- Sdp:n hallinnassa eniten säätiöitä (29 yksin ja 4 yhdessä vasemmistoliiton kanssa); toimenkuvat ulottuvat muita puolueita laajemmalle.
- Vasemmiston talousjärjestelyt olivat vuosikymmenien ajan SKP:n
käsissä; perintöä säätiöitetty pieninä paloina 1990-luvulla, 27 säätiötä.
- Kokoomuslaiset 17 säätiötä edustavat keskivertoa; ne ovat
keskittyneet sijoitustoimintaan ja tilajärjestelyihin, 21 m€.
- Keskustan edeltäjä maalaisliitto aloitti säätiöiden käytön 1950luvulla; säätiörakennelma on rapautunut 2010 -luvulla, säätiöitä 18.
- Rkp:lle säätiöiden (2) taloudellinen merkitys on absoluuttisesti
ja suhteellisesti selvästi suurin.
- Perussuomalaisilla ollut kaksi säätiötä, merkittävä säätiö jäi Siniselle
tulevaisuudelle (Soini ja Vistbacka).

poliittisia tehtäviä hoitaviin toimijoihin,
jotka ovat kasvaneet pitkälti julkisen
rahoituksen ansioista ja joiden kytkös
emopuolueeseen on edelleen ilmiselvä?

Avoimuusvaatimukset eivät
menneet perille
Tomi Venhon laaja tutkimusaineisto perustuu Patentti- ja rekisterihallitukselta ja Valtiontalouden tarkastusvirastolta
saatuihin asiakirjoihin, tietoihin julki-

sista tuista sekä säätiöiden ja muiden organisaatioiden omilta nettisivuilta sekä
historiikeista löytyneisiin tietoihin.
Huomionarvoista on se, että puoluelakiin lisättiin vuonna 2010 ”lähiyhteisön” käsite, jolla viitataan puolueiden
varainhankintaan ja varallisuuden hallintaan erikoistuneisiin säätiöihin ja tukiyhdistyksiin.
Niiden oli tarkoitus rekisteröityä
puolueen virallisiksi rahoitusinstru-

menteiksi ja alttiiksi muita suuremmalle avoimuudelle, mutta tällaisia järjestöjä on ilmoitettu vain 13.
Tutkimus osoitti joka tapauksessa, että puoluesäätiöiden avoimuudessa
on suuria puutteita. Säätiöt eivät välttämättä kerro jakamansa tuen kohteita
toimintakertomuksissaan. Patentti- ja
rekisterihallitukselle lähtevät selvitykset ovat pahimmillaan niukempia kuin
ennen vuoden 2010 lakiuudistusta.

Poliittinen kulttuuri muuttuu
jos media herää
Tutkimus runsaine havainnekuvioineen piirtää kuvaa mammuttimaisesta
järjestelmästä, jossa kiertävät yksityinen ja julkinen raha, erilaiset talousjärjestelyt sekä poliittinen valta varsin läpinäkymättömällä tavalla.
Tomi Venhon mielestä järjestelmä
on syntynyt aikana, jolloin avoimuus ei
ollut trendi – eikä se ole sitä vieläkään.
Poliittinen kulttuuri muuttuu vasta,
kun media herää.
- Avoimuutta lisääviä lakimuutoksia
on tehty vain silloin, kun asiaa on käsitelty laajasti mediassa, Venho toteaa.
Venhon mielestä esimerkiksi 1970ja 1980-lukujen Suomessa julkisia avustuksia koskevia lakeja laadittiin niin, että puolueet ”saivat kerätä omansa pois”.
Valtioneuvoston
kanslia
asetti vuonna 2010 työryhmän arvioimaan
puolueiden julkisia tukia ja niiden valvontaa. Suosituksissa toivottiin muun
muassa avoimuuden lisäämistä niin, että tieto myönnetyistä tuista olisi saatavilla yhdestä paikasta.
Tämä ei ole toteutunut.
Tutkija Tomi Venhon mukaan puoluesäätiöt ovat vain yksi pieni osa suomalaisen puolue- ja vaalirahoituksen
kokonaisuutta. Siihen nähden tutkimuksen tulokset ovat huolestuttavat.
Jos tämä yksi pieni siivu sisältää
näin paljon läpinäkymättömyyttä ja ongelmallisia käytäntöjä, herää kysymys,
miltä kokonaiskuva oikeasti näyttää. ∙

➨ Tutkimus tehtiin Post doc apurahalla
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Coronaria Kotikylä
Elämänpuussa asuva
Sirkku Suvia saa aamulääkkeet lähihoitaja
Laura Jutilalta.
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teksti | Marjatta Pöllänen kuvat| Merja Ojala

Farmasian
ammattilaiset
TAHTOVAT HOIVAKOTIEN LÄÄKEHOITOON JA -HUOLTOON
Ammattilaisten yhteistyötä palvelutaloissa ja hoivakodeissa voitaisiin parantaa, jos käytettäisiin nykyistä enemmän
myös lääkealan asiantuntijoita.
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Kurssien muuttuminen
verkkopainotteisiksi huolettaa.

Farmasian tohtori Niina Laine väitteli joulukuussa 2017 ja on päätutkija keväällä valmistuneessa KAKSin tukemassa Hoivakotifarmasia ry:n selvityksessä.
Se kertoo muun muassa lääkitysturvallisuudesta. Painettuna selvitys jaetaan
hoivakoteihin ja palvelutaloihin vielä
tämän vuoden puolella.
Laine sanoo, ettei ole kyse lisämiljoonista alalle tai apteekkien rahastushaluista, vaan parhaan ammattitaidon
järkevästä käytöstä.
Selvitys painottaa muun muassa lähihoitajien lääkehoidon osaamisen tärkeyttä ja asianmukaisten lääketiedonlähteiden hankintaa hoivayksiköihin.
Lähihoitajat eivät saa riittävästi lääkkeisiin liittyvää täydennyskoulutusta eikä
moniammatillinen yhteistyö toteudu.
Lääkärien toimenkuva on laaja ja
paikoitellen epäselvä. Lääkäri allekirjoittaa lääkehoitosuunnitelman ja lääkeluvat usein saamatta perehdytystä
yksikön lääkehuollosta ja lääkehoitoprosesseista. Ne eivät myöskään ole lääkäreiden ydinosaamista.
Farmaseuttien ja proviisorien osaamista ei hyödynnetä lääkehuollon, lääkehoitoprosessien ja lääkitysturvallisuuden kehittämisessä. Lääkityslistoissa
ei useimmiten ole mainintaa lääkkeen
käyttötarkoituksesta ja hoitokirjauksissa on vain vähän mainintoja lääkehoidon
seurannasta kuten lääkehoidon vaikutuksista. Varsinkin vaikutusten seurannan vuoksi on tärkeää tietää käyttötarkoitus ja hoidon tavoite.

Aloitteellisuutta
ja havaintojen käyttöä
Jokaisella lääkehoitoa tarjoavalla yksiköllä täytyy olla lääkehoitosuunnitelma,
joka ohjaa yksikön lääkehoidon ja -huollon järjestämistä. Lääkehoitosuunnitelmaa kuitenkin pidetään enemmän muo-
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dollisena viranomaisvelvoitteena kuin
työn johtamisen ja kehittämisen työkaluna, selvityksestä käy ilmi.
Lähinnä lääkkeen käyttäjää on ainakin hoivakodeissa lähihoitaja, jonka
roolia terästäisi nykyistä aktiivisempi
osallistuminen lääkehoitosuunnitelman
laadintaan ja ylläpitoon.
– Aloitteen täytyy tulla esimiehiltä,
mutta lähihoitaja voi itsekin olla aktiivinen ja kysyä, voiko auttaa lääkehoitosuunnitelman päivityksessä ja kertoa
aktiivisemmin aloitteistaan eli esimerkiksi havaitsemistaan epäkohdista koskien lääkehoidon käytännön toteutusta,
Niina Laine sanoo tämän ammattikunnan roolista.
Lääkehoidon osaamisvaatimukset
tulisi määritellä ammattioppilaitoksia

ylemmillä tasoilla, Laine ehdottaa koulutuksen suuntaan.
Myös kurssien muuttuminen verkkopainotteisiksi sekä ammattioppilaitoksissa että ammattikorkeakouluissa
huolettaa Lainetta.
– Näen seuraukset jopa pelottavina,
mikäli liian suuri osuus lääkehoidon perusopinnoista toteutetaan vain verkkokoulutuksina, hän sanoo.
Selvitystä tehtäessä kävi ilmi, että esimerkiksi sairaanhoitajalta voi tulla vanhentunutta tai jopa väärää tietoa
lääkkeen annostelijalle. Lähihoitajille
on esimerkiksi kerrottu, että jos tabletissa on jakoviiva, sen voi aina jauhaa.
Näin ei kuitenkaan ole, vaan jokaisesta erilaisesta tablettityypistä on otettava erikseen selvää, onko se esimer-
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Luotettavaa talous- ja palkkahallintoa kunnille ja maakunnille

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA
Jokaisessa lääkkeitä antavassa yksikössä
tulee olla oma lääkehoitosuunnitelma.
Sosiaali- ja terveysministeriö valvoo niiden
laatimista. Sähköinen ohjekirja kertoo tarkasti, miten lääkkeitä annetaan ja milloin.
Sosiaali- ja terveysministeriön
Turvallisen lääkehoidon opas (https://
www.julkari.fi/handle/10024/129969) on
uudistettu kolmisen vuotta sitten.
LÄÄKELUPA
Hoitajat uusivat lääkelupansa määräajoin
teoria- ja näyttökokein testaamalla.
HOIVAKOTIFARMASIA RY
Tiedottamista pohtineesta ryhmästä
kehittyi yhdistysidea, jota siivitti halu tutkia
tilannetta ja saada siihen apurahaa.
Tavoite toteutui, kun Kunnallisalan
kehittämissäätiö tuki yhdistyksen selvitystä
20 000 eurolla.
Suurin osa nyt reilusta 50 jäsenestä
työskentelee apteekeissa, mutta myös
sairaaloissa tai yksityisyrittäjinä.

sekä aina uutta kuntatoimijoiden tarpeeseen!
Taitoa GDPR
on helppokäyttöinen palvelu, joka auttaa kuntia ja
maakuntia varmistamaan, että niiden toiminta vastaa EU:n tietosuoja-asetusta.
Palvelun hankkimalla Asiakas saa
käyttöönsä selainpohjaisen työkalun, joka ohjaa prosessia ja
kerää dokumentaation yhteen.

Kysy lisää!
juha.nupponen@
taitoa.fi
020 610 9073

Taitoa Aino
kiksi pitkävaikutteinen depottabletti ja
tarkoitettu vapauttamaan lääkeaihetta
24 tunnin ajan. Silloin jauhaminen tuhoaa vaikutuksen.
Erittäin huolestuttavaa on sekin, ettei asukkaiden lääkityslistoista läheskään aina käy ilmi, mihin tarpeeseen
kutakin lääkettä annetaan.

Kriisi vai ei?
Vanhustenhuollon alalla toimivat puhuvat itsekin kriisistä, kun ovat huomanneet, että hoiva-alan nuoret käyvät
vain kääntymässä tai eivät alkuaankaan
edes valitse koko alaa.
– Olen maltillisempi kriisi-sanan
käyttämisessä, mutta tulevaisuus kyllä
huolestuttaa jo omia vanhempia, vastasyntynyttä lastani tai omaakin ikäluokkaani ajatellen. Vaikka onkin helppo
vierestä ilman talousratkaisuja sanoa,
kotihoito on liian kiireistä ja sen työnkuva pitäisi osittain laittaa uusiksi ja
esimerkiksi antaa hoitajille enemmän
aikaa kunkin iäkkään kotikäynnillä,

on työkykyjohtamisen järjestelmä, joka auttaa
kuntaorganisaatioita rakentamaan terveempää työympäristöä.
Palvelun hankkimalla Asiakkaan
varhaisen tuen prosessi toteutuu.
Taitoa Aino tukee työhyvinvoinnin
ja tuottavuuden yhtäaikaista
kehittämistä organisaatiossa.

Kysy lisää!
sari.leppanen@
taitoa.fi
020 610 9071

Taitoa Saaga
Taitoan raportointiratkaisun perustana on
ainutlaatuinen kuntatiedon ekosysteemi, joka yhdistää kunnan oman sisäisen tiedon ja tuo analyyseihin
tietoa toimintaympäristöstä.
Taitoa Saaga mahdollistaa
kuntatiedon vertailun Suomen
muihin kuntiin.

Kysy lisää!
christian.sjostrand@
taitoa.fi
020 610 9001

Taitoa on kuntatoimijoiden omistama yritys, joka
tarjoaa tehokkaita ja laadukkaita talous- ja
henkilöstöhallinnon palveluita sekä perintä,
hankinta ja rekrytointipalveluita.
Lue lisää: taitoa.fi
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Suomen vauraus on kasvanut
50 vuodessa enemmän kuin
tahtomme sijoittaa työvoimaa
elämän loppupäässä oleville.

Niina Laine myöntää.
Toisessa päässä työntekijäketjua
ovat lääkärit, jotka nyt käyvät hoivakodeissa 2–8 viikon välein ostopalveluperiaatteella ikään kuin konsultin asemassa.
– Toivon, että suositukset esimerkiksi kahdesta hoitajasta kymmentä
asukasta kohti toteutuvat tietenkin hoiva-asteen mukaan. Sanktiot olisivat tarpeeseen, jos näitä suosituksia ei saada
käytäntöön. Nyt aivan liian usein yksi
hoitaja varsinkin öisin vastaa 10–20 iäkkään hoidosta.
Suomen vauraus on kasvanut 50
vuodessa enemmän kuin tahtomme sijoittaa työvoimaa elämän loppupäässä
oleville. Lainekin kysyy, minne ne rahat
menevät.
Miksi nämä hyvät suunnitelmat, luvat ja omavalvonta sitten käsitetään vain
viranomaisvaatimuksiksi eikä johtamisen ja kehittämisen työvälineiksi?
Tutkimus pohtii samaa asiaa.
– Vaatimuksia hoivayksiköiden henkilöstölle on kyllä, mutta koulutusta
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kuinka asiat tehdään, ei usein järjestetä
edes esimiehille, Laine lataa.

Iso ja unohdettu kokonaisuus
Farmasian ammattilaiset kävivät selvitystä varten hoivakodeissa ja palvelutaloissa tutkimassa, miten yhteistoiminta sujuu.
Lääkehuolto ja -hoito ovat iso ja
usein unohdettu kokonaisuus, vaikka hankkeita onkin ollut vuosien mittaan. Asiat tulisi saada kuntoon syvällisemmällä tasolla, jotta kutakin yksikköä
voisi paremmin palvella, Niina Laine
ajattelee.
Hoitajatasolla harvoin ajatellaan,
että ihan sama mitä sanotaan, me teemme näin. Ennemminkin epäkohdat tai
esimerkiksi vaaratapahtumat kuten lääkityspoikkeamat johtuvat tiedon ja ajan
puutteesta.
– Virheet on käsiteltävä. Kannattaa
käyttää ihmisiä, jotka ovat erikoistuneet
lääkkeisiin. Harvemmin hoitohenkilöstö pystyy lonkalta sanomaan miten olisi

paras menetellä kunkin lääkkeen kanssa. Farmasian ammattilainen on myös
jopa kustannustehokas, kun pystyy parissa tunnissa katsomaan lääkehoitoprosessin kehittämistarpeet joskus jopa
muutamassa tunnissa yhdessä yksikössä, joka yksin voisi pohtia asiaa päiväkausia, Laine kertoo.
Laine ei suostu sanomaan, että farmaseutit ja proviisorit olisi suoranaisesti syrjäytetty hoiva-ammattilaisten
yhteistyöstä, mutta toivoo terveydenhuoltoon sellaista muutosta, että farmasian ammattilaisia voisi nykyistä enemmän konsultoida lääkehoitoprosessista.
– Meidän on myös katsottava itseemme, tiedotettava ja tuotava ammattiamme enemmän esille, hän sanoo.
Konsultointi on myös saatettava nykyistä helpommaksi.
Suomen tilanne vastaa pohjoismaiden yleistä tilannetta ja Eurooppaakin
yleisesti. Naisvaltaisuus ei selitä liian
vähäistä esilläoloa, sillä monissa maissa
farmasia on miesvaltainen ala.
Syksyyn mennessä hoivakotien, sairaaloiden ja yritysten käytössä on KAKSin kustantama julkaisu, josta tietoa saa
lääkehoitosuunnitelman
kehittämiskohteista, lääkitysturvallisuuden peruspilareista ja asianmukaisista lääketiedonlähteistä.
Farmasian ammattilaisten tehokkaampi käyttäminen ei Niina Laineen
mukaan muodostu apteekkien merkittäväksi tulonlähteeksi saati kultakaivokseksi.
– Emme ole sen tärkeämpiä kuin
hoitotyötä tekevät, vaan haluamme olla
osa yhteistyötiimiä. On enemmän kyse
uudelleenjärjestämisestä kuin miljoonien lisärahasta. ∙

➨ KAKS on rahoittanut hanketta.
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Jonne Renvall

KOLUMNI

Jantso Jokelin
kirjailija

Konsultit, irti kuntien iskulauseista!
Ihailin vuosia varsinaissuomalaisen maantien varressa jäpittävää kylttiä, jossa luki isoin
kirjaimin: ”Oripää – Soran ja kirkkaan pohjaveden kunta”.
Mietimme usein ystäväni kanssa, miten sloganiin oli päädytty, ja mitä siitä pitäisi
ajatella. Onko kunnassanne todella soraa? Pakkaan jo muuttolaatikoita. Ja vielä kirkasta
pohjavettäkin? Pirjo, unohda tavarat, käynnistin jo auton!
Myös Seinäjoen taannoinen iskulause ”24 tuntia hyvää elämää” riemastutti. Kuvittelin usein, millaiseksi elämä mahtaa muuttua ensimmäisen vuorokauden jälkeen.
Vaan eipä tee enää mieli ottaa selvää, kun sloganin tilalle vaihdettiin pohjattoman
ankea ”Elämäni kaupunki”.
Entä miten kävi soran ja kirkkaan pohjaveden kunnalle? Oripää vaihtoi sloganikseen
ulkokultaisen, sekunnissa unohtuvan ”Täyttä elämää”.
Suomi on täynnä paikkakuntia, joiden brändäämisessä on menty aikanaan ihanalla tavalla hutiin. Viime vuosina ratkaisu tähän on ollut brändätä vielä rankemmin, kunnes
julkikuvasta on hävinnyt viimeinenkin sympaattinen juttu: aitous. ”Täyttä elämää” -tyylisistä latteuksista hehkuu pelkkä epätoivo.
Onkohan keskivertokunnalle ylipäätään mahdollista keksiä kokonaisvaltaisen hyvää
kuntaslogania? Miten ihmeessä Kälviä pitäisi myydä massoille?
Mieleenpainuvimmissa kuntabrändeissä on usein sekaisin tahatonta ja tahallista
patetiaa, megalomaniaa ja huumoria. Kömpelö ja outokin voi olla aito.
Kömpelyyttäkin kiinnostavampaa olisi, jos kunnat olisivat joskus raadollisen rehellisiä. Totuushan on, etteivät useimmat suomalaiset pitäjät ole kovin sähäköitä paikkoja.
Entäpä jos maaseutukunnan slogan olisi: Lehmiä täällä ainakin on! Tai: Veistä joutessasi puinen karhu!
Saara Koho kirjoittaa viime vuonna julkaistussa Markkinointi & Mainonta -lehden
kommentissaan (28.7.2017), kuinka ontuvat kuntasloganit pitäisi päivittää 2000-luvulle.
”Suomen kuntakentässä olisi ahkeralle markkinointialan yrittäjälle kiertämisen paikka”, Koho pohtii.
Itse sanon näille ahkerille markkinointialan yrittäjille: pysykää kaukana kuntasloganeista. Jos te olette vastuussa Oripään ja Seinäjoen uusista iskulauseista, olemme menettäneet palan riemastuttavaa paikallisuutta teidän takianne.
Älkää tehkö ihmisten kotiseuduista hengettömiä kiiltokuvia. ”Täyttä elämää” eletään kaikkialla, mutta hyvää soraa on harvassa.
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TÄTÄ TUTKIN
teksti | Salla Nazarenko

SAVOLAISET
EI-HETEROSEKSUAALIT
EIVÄT OLE
YHTENÄINEN RYHMÄ
Kuopiolainen Ari Autio pureutui
gradussaan pohjois- ja eteläsavolaisiin
ei-heteroseksuaaleihin.
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I

tä-Suomen yliopistolle tekemässään sosiologian alan gradussa Ari Autio pyrki tarkastelemaan sitä, miten ne
savolaiset, jotka kokevat olevansa seksuaaliselta suuntautumiseltaan
muuta
kuin heteroita, kokevat
ympäristönsä heteronormatiiviset arvot ja
asenteet - sekä miten
he suhtautuvat muihin ei-heteroseksuaaleihin.
Autio kiinnostui aiheesta, koska hänen
mukaansa sukupuoleen ja
seksuaalisuuteen liittyvät
käsitteet määrittelevät merkittävästi
ihmisten elämää.
Häntä kiinnostaa
myös alueellisuuden vaikutus seksuaalisiin identiteetteihin.
- Lisäksi tämäntyyppinen tutkimus
keskittyy Suomessa
liikaa suuriin asumiskeskittymiin. Halusin
tarkastella aihetta myös

alueellisesta näkökulmasta.
Autio haastatteli tutkimuksessaan viittätoista savolaista ei-heteroseksuaalia, käyttäen
tutkimusmenetelmänään kuvailevaa diskurssianalyysia.
Haastattelujen pohjalta Autio erotteli seitsemän tulkintarepertuaaria, jota ei-heterot
käyttivät:
ahdinkorepertuaarin, hankaluusrepertuaarin, yksityisrepertuaarin, ongelmattomuus- ja edistysrepertuaarin,
lievennysrepertuaarin, pride-repertuaarin ja tavallisuusrepertuaarin. Näistä kolme ensimmäistä
kuvasi parhaiten ei-heteroseksuaalisten ihmisten elämän hankaluuksia sekä negatiivisia tunnetiloja.
Ongelmattomuus- ja edistysrepertuaaria sekä lievennysrepertuaaria käyttäneet kokivat
elämänsä ei-heterona suhteellisen hyväksi ja suhtautuivat ymmärtäväisesti yhteiskunnan heteronormatiivisuuteen.
Pride-repertuaaria käyttävät
rohkeat ja yksilölliset ei-heterot;
tavallisuusrepertuaaria taas ne,
jotka pyrkivät korostamaan elämänsä ”normaaliutta” ja sitä, ettei seksuaalinen suuntautuminen ole kovin suuressa roolissa.
Autio havaitsi, ettei ei-heterous ole helppoa, vaikka usein
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NUMEROT AUKI

koonnut | Eeva-Liisa Hynynen

KENEN TYÖELÄMÄÄ?

SUOMALAISISTA HYVÄKSYY SEN,
ETTÄ KONEET JA ROBOTIT HOITAVAT
TULEVAISUUDESSA USEIMMAT RUTIINITYÖT

29%

ajatellaan maailman tulleen suvaitsevammaksi.
- On selvää, ettei seksuaalinen suuntautuminen ole yhdentekevä asia ihmisten elämässä
eikä heteronormatiivisuudesta
poikkeaminen ole yksinkertaista,
Autio summaa.
Autio löysi suuria eroja siinä, miten ei-heterot suhtautuivat
omaan viiteryhmäänsä. Osa oli
”ylpeästi homo” ja korosti sitä,
toiset taas eivät pitäneet ei-heteroja varsinaisesti itseään kiinnostavana ryhmänä.
Alueellisuus sen sijaan tuli keskusteluissa Aution mielestä
yllättävänkin vähän esiin.
- Jatkotutkimuksessa minua
kiinnostaisivat vielä pienemmät
paikkakunnat ja se, onko olemassa jotakin, joka erottaa pienten
paikkakuntien ei-heterojen puhetapoja isompien paikkakuntien ei-heterojen puheesta.∙

➨ KAKS on tukenut
Pro gradu-työtä.

67%

VASTUSTAA
TÄLLAISTA
KEHITYSTÄ

53%

KANSASTA TYRMÄÄ AJATUKSEN, ETTÄ
PITKÄAIKAISET TYÖSUHTEET HÄVIÄVÄT
JA NIITÄ EI TULEVAISUUDESSA OLE

73%

39%

HYVÄKSYY, ETTÄ PITKÄAIKAISET
TYÖSUHTEET KATOAVAT

18-30 -VUOTIAISTA TORJUU VÄITTEEN PITKÄAIKAISTEN
TYÖSUHTEIDEN KUTISTUMISESTA
KAKSILLE TUTKIMUKSEN TOTEUTTI KANTAR TNS OY. TUTKIMUSAINEISTO ON KOOTTU GALLUP KANAVALLA 23.-28.3.2018. HAASTATTELUJA TEHTIIN YHTEENSÄ 1 028. VASTAAJAT EDUSTAVAT MAAMME 18 – 79 VUOTTA TÄYTTÄNYTTÄ VÄESTÖÄ AHVENANMAATA LUKUUN OTTAMATTA. TULOSTEN VIRHEMARGINAALI ON
SUURIMMILLAAN VAJAAT KOLME PROSENTTIYKSIKKÖÄ SUUNTAANSA
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MEILLÄ ON
HUUMEONGELMA
"Huumeiden käyttö on arkipäiväistynyt. Käyttäjiä ei erota
katukuvasta. Kaikki eivät ole
syrjäytyneet työelämästä.
Huumeongelmaan pitää puuttua
heti ennaltaehkäisyllä sekä
kuntouttavilla ja haittoja
vähentävillä palveluilla.”
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Mirka Vainikka
toiminnanjohtaja, Irti huumeista ry

