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Kuntajohtamisen yleisarvosana 7 ½
Johtaminen on vaativa laji. Pitäisi ymmärtää maailmaa ja sen menoa. 
Osata vetää siitä johtopäätökset lähi- ja kaukotulevaan. Saada yksi tai 
useampi ihminen ja organisaatio toimimaan samaan, tahdottuun suun-
taan. Tuloksiakin pitäisi tulla. 

Tämä siis yleisesti. Sitten ovat vielä ne erityispiirteet, kuten kuntajoh-
tamisessa, jonka yleisarvosana on vaihdellut tällä vuosituhannella 7+ ja 8 
välillä. Nyt ollaan arvosanassa 7 ½ . 

Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS on kysynyt vuodesta 2005 lähti-
en jokaisen kuntavaalin jälkeen valtuutettujen näkemyksiä kuntajohtami-
sesta, siis omassa työssään onnistumisesta. Vajaan neljän valtuustokau-
den perusteella voi jo vetää johtopäätöksiä suomalaisen kuntajohtamisen 
tilasta. Ei se huono ole.

Valtuutetut pitävät tärkeimpänä lähtökohtana johtamiselle toimin-
taympäristön ymmärtämistä ja sen muutoksen hallintaa. Kakkosena tu-
levat asukkaiden palvelutarpeet. Niissä kunnat ovat onnistuneet vähin-
tään kohtuullisesti. 

Tuoreimman kansalaisgallupin mukaan selvä enemmistö, kolme neljästä,  
pitää kuntien palveluja kokonaisuudessaan vähintäänkin jokseenkin riit-
tävinä. Kärjessä ovat liikunta- ja vapaa-ajan palvelut. Hännän huippuna 
on vanhusten huolto, jota lähes puolet pitää riittämättöminä. 

Päättäjien itsensä mielestä johtamisen vahvuutena on kunnan selkeäs-
ti määritelty visio ja strategia. Myös tosiasiatietoa käytetään hyväksi. Pää-
töksenteko koetaan tehokkaaksi ja asiantuntevaksi. 

Suurimmat haasteet ovat muissa, eli yhteistyössä naapureiden ja valtion  
kanssa. Imago ja viestintä kaipaavat päättäjien mielestä myös kohennus-
ta. Tämä ei ole uutta.
Kaikkein merkittävin muutos on tapahtunut suhteessa kuntatalouteen. 
Erityistä huolta ei enää tunnu olevan. Tähän lienee kaksi syytä. Valmiste-
lussa oleva sote -uudistus siirtäisi haastavimman puolen kuntatalouden 
rasituksesta maakunnille. Monet kunnat ovat kohentaneet talouttaan.

Kiinnostava piirre on muutos maan sisällä. Optimistinen ja omaan 
kuntajohtamiseen uskova Suomi on aiempaa enemmän idässä ja poh-
joisessa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla. 
Kymenlaakson päättäjät ovat puolestaan olleet kriittisimpiä omaan joh-
tamiseensa koko vuosituhannen alun.

Puolueittainkin eroja on. RKP:n, keskustan ja kokoomuksen valtuute-
tut arvioivat myönteisimmin johtamistaan. Vastaavasti kriittisimpiä ovat  
perussuomalaisten, sitoutumattomien ja vasemmistoliiton valtuutetut.

Kuntajohtaminen muuttuu. Uudet ikäluokat ja vempeleet ottavat paik-
kansa. Samoin muuttuu kuntalaisuus. Yhden sijasta voimme olla useam-
man kunnan jäseniä, vähintään virtuaalisesti. Ajasta ja paikasta riippuma-
ton kuntalaisuus ja päätöksenteko ovat ne opeteltavat asiat. 

Antti Mykkänen
päätoimittaja

Kaks on  
myös  

Facebookissa.
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Toimitamme kattavia, asiakkaan tarpeisiin skaalautuvia toiminnanohjausjärjestelmiä 
julkishallinnon organisaatioille jo yli 30 vuoden kokemuksella.

Ratkaisuissamme yhdistyy saumaton integraatio, käytön helppous ja tietoturvallinen 
läpinäkyvyys. www.abilita.fi

Te luotte säännöt. Me tarjoamme 
oikeat työkalut toiminnanohjaukseen.
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AJASSA koostanut | Eeva-Liisa Hynynen  
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EN USKO, EN LUOTA,  
EN YMMÄRRÄ
Poliitikon puheet eivät ole kovassa kurssissa.

Jopa neljä viidestä suomalaisesta (80 %) us-
koo, että poliitikot ymmärtävät toistensa sa-
nomisia suorastaan tarkoituksella väärin – 

ja puhuvat tietoisesti toistensa ohi.
Kunnallisalan kehittämissäätiön KAKSin lo-

kakuussa julkistama tutkimus kertoo, että kan-
salaisten luottamus poliitikkojen käymään kes-
kusteluun ei ole korkea.

 KAKSin tutkimus lähettää vahvan viestin 
poliittisille puolueille vaalikevättä 2019 silmäl-
lä pitäen. Edessä olevat eduskunta- ja EU-vaa-
lit tarkoittavat ruutuaikaa kärkipoliitikoille ke-
vättalven vaalikeskustelujen myötä. Millaiseen 
keskusteluun tämä ruutuaika käytetään, jää 
nähtäväksi.

Oma lukunsa on se keskustelu, joka käydään 
sote- ja maakuntauudistuksesta. Suurta raken-
teellista sote-uudistusta on rullattu käytännös-
sä koko 2000-luku, mutta näyttää siltä, että kan-
salaisilla ei ole lujaa luottamusta nykyisenkään 
hallituksen sote-uudistukseen.

Heinäkuussa julkaistussa KAKSin tutki-
muksessa vastanneista kansalaisista 58 prosent-
tia katsoi Juha Sipilän hallituksen onnistuneen 
heikoiten nimenomaan sote-asioissa. 

Luottamuksen lisäksi takkuaa myös ymmär-
rys poliitikkojen sanomisiin.

KAKSin lokakuussa julkistaman tutkimuk-
sen mukaan enemmistö kansalaisista (71 %) sa-
noo, että poliitikkojen kielestä ei saa selvää. Eri-
tyisesti nuoret ovat tätä mieltä.

Tutkimuksen mukaan keskustan kannatta-
jat ymmärtävät keskimääräistä paremmin puo-
lueiden viestejä niiden tavoitteista, mutta etu-
järjestöjen viestit jäävät epäselviksi. 

Sen sijaan SDP:n kannattajat ymmärtävät 
helposti etujärjestöjen viestintää. 

Perussuomalaisten kannattajat katsovat, et-
tä mikään taho ei osaa viestiä ymmärrettävästi. 

KAKSin tutkimus paljastaa, että kokoomuk-
sen kannattajat  suhtautuvat muita myönteisem-
min puolueiden, poliitikkojen ja virkamiesten 
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viestintään. Vihreiden kannattajat ovat hieman 
keskimääräistä epätietoisempia. 

Joka tapauksessa kaikkien puolueiden kan-
nattajat ymmärtävät paremmin puolueiden kuin 
yksittäisten poliitikkojen kantoja.

Yli puolet (57 %) kansalaisista uskoo, että 
myös etujärjestöt ymmärtävät tarkoituksella vää-
rin toisten sanomisia ja puhuvat toisten ohi. 

Näin ajattelevat erityisesti ikääntyneet, eläke-
läiset ja yrittäjät. Myös keskustan ja kokoomuk-
sen kannattajat hyväksyvät tämän väittämän. 

Kansalaisista joka toinen (51 %) arvelee, että 
media (lehdistö, tv, radio) vääristää tarkoituksel-
la puolueiden ja poliitikkojen viestejä. 

Toista mieltä on reilu kolmannes väestöstä 
(36 %). 

Median suhteen epäluuloisimpia ovat kes-
kustan ja perussuomalaisten kannattajat. Kes-
kustan (65 %) ja perussuomalaisten (73 %) 
kannattajat ovat muita vakuuttuneempia puo-
lueiden ja poliitikkojen viestien värittymisestä 

median käsissä. 
Enemmistö (62 %) kansalaisista ilmoittaa 

seuraavansa poliittista ja yhteiskunnallista kes-
kustelua mediasta. Kolmannes (33 %) ei ole sii-
tä kiinnostunut. 

Ikääntyneet, korkeasti koulutetut, ylemmät 
toimihenkilöt ja yrittäjät tarkkailevat yhteis-
kunnallista keskustelua medioista muita aktii-
visemmin. 

Suuri huolen paikka poliittisilla puolueil-
la on tässä: KAKSin tutkimuksen mukaan eri-
tyisesti nuoria ja opiskelijoita yhteiskunnalliset 
asiat eivät kiinnosta.

Tutkimuksen toteutus: KAKSille tutkimuk-
sen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto 
on koottu Gallup Kanavalla 7.-13.9.2018. Haastat-
teluja tehtiin yhteensä 1 049. Vastaajat edustavat 
18 – 79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaa-
ta lukuun ottamatta. Tulosten virhemarginaali 
on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksik-
köä suuntaansa. ∙
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koostanut | Eeva-Liisa Hynynen    kuva | Riitta Weijola/Vastavalo

HUOLI VANHUSTEN 
PALVELUISTA  
JA MAASEUDUSTA

Joka toinen (47 %) arvioi vanhus-
palvelut riittämättömiksi. Huomi-
onarvoista tyytymättömyyttä on 

myös terveyspalveluissa (32 % katsoo 
riittämättömiksi). 

Vanhustenhuoltoon kohdentuu 
tällä hetkellä enemmän tyytymättö-
myyttä kuin vuonna 2012, jolloin asi-
asta viimeksi kysyttiin. (44 % • 47 %). 
Sen sijaan entistä useampi arvioi ter-
veyspalvelut ainakin jokseenkin riittä-
viksi (57 %• 62 %).

Vanhuspalvelut heikkenevät maa-
seudulta kaupunkeihin ja myös poh-

joisesta etelään siirryttäessä. Pääkau-
punkiseudun luvut ovat kriittisimmät: 
enemmistö (57 %) pääkaupunkiseu-
dun asukkaista arvioi vanhuspalvelut 
riittämättömiksi.

Sen sijaan muut kuntapalvelut 
näyttävät toimivan.

Neljä viidestä kansalaisesta (81 %) 
pitää kuntien liikunta- ja urheilupal-
veluja täysin tai jokseenkin riittävi-
nä. Lähes yhtä hyvän arvosanan saa-
vat peruskoulut (76 %). Myös lukioita 
ja ammatillisia oppilaitoksia (73 %) se-
kä teknisiä palveluita (71 %) koskevat 

Kolme neljästä (74 %) pitää 
kuntien palveluja riittävinä ja 

joka viides (19 %) riittämät-
töminä, käy ilmi KAKSin 

tutkimuksesta. Huolta kansa 
kantaa sen sijaan vanhusten 

palveluista.
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arviot erottuvat myönteisyydellään 
muista. 

Lähimmäksi viiden kärkeä sijoit-
tuu lasten päivähoito (62 %).

Vanhuspalveluiden lisäksi tyyty-
mättömiä ollaan toimentulotuen riit-
tävyyteen.

Näkemykset toimeentulotuen riit-
tävyydestä ovat muuttuneet tuntuvas-
ti. Vuonna 2012, jolloin toimeentulo-
tuki oli kunnilla, kaksi viidestä (42 %) 
arvioi toimeentulotuen ainakin jok-
seenkin riittäväksi. 

Nyt kun tehtävää hoitaa Kela, enää 
noin neljännes (25 %) pitää toimeen-
tulotukea riittävänä. Epätietoisuus 
toimeentulotuen riittävyydestä on li-
sääntynyt neljätoista prosenttiyksik-
köä (33 % • 47 %).

KAKSin tutkimus kertoo myös, et-
tä suomalaisten huolenaiheita ovat 
laajemminkin asumisen kustannuk-
set, maaseudun kehitys, sote-palvelut 
ja turvattomuus.

Peräti kolmannes (34 %) suoma-
laisista olettaa elinolojen maassamme 
kokonaisuutena heikentyvän seuraa-
van kymmenen vuoden aikana. 

Reilu neljännes (28 %) arvelee 
elinolojen kohentuvan -  ja noin nel-
jännes (25 %) ei usko tapahtuvan mi-
tään muutosta. 

Keskimääräistä enemmän alaku-
loa ilmenee keski-ikäisten, työnteki-

jöiden ja pienituloisten keskuudessa. 
Perussuomalaisten ja vasemmisto-

liiton kannattajat uskovat muita ylei-
semmin elinolojen maassamme kur-
jistuvan. 

Keskustan ja kokoomuksen tuki-
jat ovat muita useammin toiveikkaita. 

Poliittista ja yhteiskunnallista kes-
kustelua mediasta seuraavat suhtau-
tuvat elinolojen kehittymiseen keski-
määrää toiveikkaammin.

Enemmistö suomalaisista odot-
taa kehityksen menevän huonom-
paan seuraavissa asioissa: Asumisen 
kustannukset (75 %), maaseudun ke-
hitys (68 %), terveys- ja sosiaalipalve-
lut (61 %), rikollisuus (60 %), eri yh-
teiskuntaryhmien väliset jännitteet 
(59 %), terrorismin uhka (58 %), luot-
tamus päättäjiin (56 %), ympäristön 
tila (55 %), maahanmuuton seuraa-
mukset (54 %) ja maan velkaantumi-
nen (51 %).

Vastapainoksi kehityksen arvioi-
daan menevän kohti parempaa suun-
taa neljässä asiassa. Näitä ovat suku-
puolten tasa-arvo (58 %), maamme 
vetovoima matkailukohteena (53 %), 
harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdol-
lisuudet (52 %) sekä kauppapalvelut ja 
kulutusmahdollisuudet (51 %).

Kun yhdistetään kannat kehityk-
sen kulusta ”parempaan suuntaan” ja 
”mikään ei muutu”, kuva tulee hieman 

valoisammaksi. 
Listalle nousevat myös suvaitse-

vaisuus (59 %), yritystoiminnan vire-
ys (59 %), kaupunkien kehitys (58 %), 
maamme kilpailukyky (53 %), koulu-
tusmahdollisuudet (52 %), elämisen 
laatu (52 %), kansalaisten yhteiskun-
nallinen osallistuminen (52 %). ∙

Lataa tutkimustiedot täältä: 

ja täältä:

Neljä viidestä kansalaisesta  
(81 %) pitää kuntien liikunta- ja  
urheilupalveluja täysin tai  
jokseenkin riittävinä. 

Peräti kolmannes (34 %) suomalaisista 
olettaa elinolojen maassamme  
kokonaisuutena heikentyvän seuraavan 
kymmenen vuoden aikana. 

Poliittista ja yhteiskunnallista 
keskustelua mediasta seuraavat 
suhtautuvat elinolojen kehittymiseen 
keskimäärää toiveikkaammin.

KAKSILLE TUTKIMUKSET TOTEUTTI KANTAR TNS OY. 
TUTKIMUSAINEISTO ON KOOTTU GALLUP KANAVALLA 
7.-13.9.2018. HAASTATTELUJA TEHTIIN 1 049. VASTAAJAT 
EDUSTAVAT 18 – 79 VUOTTA TÄYTTÄNYTTÄ VÄESTÖÄ 
AHVENANMAATA LUKUUN OTTAMATTA. TULOSTEN 
VIRHEMARGINAALI ON SUURIMMILLAAN VAJAAT  
KOLME PROSENTTIYKSIKKÖÄ SUUNTAANSA.
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Maailman ympäristökriisi ja kasvava vä-
estö pakottavat ratkaisemaan, miten 
kymmenmiljoonaiset megapolit saa-

daan ihmisen mittaisiksi minipoleiksi, jossa ih-
miset voivat vaikuttaa lähiympäristöönsä. 

Tätä globalisaation rinnalle syntyvää uutta 
paikallisuutta tietokirjailija ja kokenut lehtimies, 
Uuden Suomen ja Iltalehden entinen päätoimit-
taja Veli-Antti Savolainen kutsuu KAKSin  Po-
lemia-sarjan teoksessaan glokalisaatioksi.

Eurooppa on menettänyt otteensa digitalisaa-
tiossa, kun Yhdysvallat on kaapannut sen suurten 
toimijoidensa ja urkintakoneistojensa haltuun. 

Internetin kautta tapahtuu ”heimoutumista”, 
jossa ihmiset toimivat omaehtoisuuden spontaa-
nilla voimalla.

Veli-Antti Savolaisen mukaan todistamme 
huomaamattamme historian suurinta muutosta 
lähiympäristössämme. 

Kuntien hallinnollinen asema muuttuu rajus-
ti ja kunnallinen itsehallinto heikkenee valtion 
ottaessa valtaosan kunnallisveron tuotosta. 

Sote- ja aluetehtävät ovat jäämässä heikoil-
le maakunnille, joilla ei ole veronkanto-oikeutta.

Samalla teknologia ja tekoäly muokkaavat lä-
hiyhteisöjä. Esimerkiksi itseohjautuva liikenne 
vaihtaa liikenteen yksityisen logiikan yhteiskäyt-
töisyyteen ja poistaa parkkitalojen ja -paikkojen 
tarpeen. 

Kaupunkisuunnittelu joudutaan Savolaisen 
mukaan miettimään kokonaan uudella tavalla.

Lähitalous vahvistuu kiertotalouden ja jaka-
misen kautta. Se vie kohti paikallistalouden ja 

toiminnan vahvistumista, tuotantojen palatessa 
älyn kautta takaisin kotien lähelle.

– Glokalisaatiota ei tule asettaa vastapuolek-
si maapalloistumiselle, koska ilman globaalia yh-
teistoimintaa maailman suuret haasteet eivät rat-
kea, Savolainen sanoo. 

Glokalisaatio haastaa keskittyvää taloutta, 
kommunikaatiota ja valtaa toteutumaan paikal-
lisesti. Jos ihmiskunta menettää läheisyytensä 
suurille kaupallisille toimijoille, seuraa siitä kapi-
na, levottomuuksia ja äärivoimien voitto.

Savolainen haastaa ihmiset näkemään myös 
työn uudella tavalla osana lähiyhteisön omavas-
tuullista kehittämistä robotisaation ja tekoälyn 
mullistaessa vanhan työn.

– Nyt on lähitekemisen ja uuden paikallisuu-
den yhteiskehittämisen aika. Se edellyttää uuden 
osallisuuden vahvistumista ja uutta, kokonaisuu-
den näkevää paikallista itsehallintoa, eikä vain 
kaiken keskittämistä ja suurentamista, Veli-Antti 
Savolainen summaa.∙

GLOKALISAATIO 
nousee  
GLOBALISAATION 
rinnalle

POLEMIA-SARJAN UUSIN JULKAISU:

Lataa kirja täältä:

GLOKALISAATIO – PAIKALLISEN ISO UUSI KUVA.  
POLEMIA-SARJA NRO 110
KAKS 2018.
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T uija Reinivuo avaa ovensa Lo-
viisan Eteläharjulla sairaanhoi-
taja Camilla Kämäräiselle, jol-
la on styroxlaatikko käsissään. 

Siinä on pussillinen uutta verta, joka 
nostaa Tuijan matalan hemoglobiinin 
parempiin lukemiin.

Ilosilmäinen, karjalaisen puhe-
lias ja kaikkea muuta kuin aneemisel-
ta vaikuttava Tuija, 81, istuu sohvan-
nurkkaansa, laittaa käden tyynylle ja 
saa siihen kanyylin. Suoneen johde-
taan punasolujen lisäksi myös keitto-
suolaa, jonka tehtävänä on varmen-
taa että suoniyhteys toimii eikä neste 
mene kudoksiin. Jo edellisenä päivä-
nä on ”nautittu” pussillinen eli reilut 
200 millilitraa.

Tuija ei tahtonut jaksaa nousta rap-
puja. Kotisairaanhoidossa olikin mi-
tattu liian alhainen veriarvo ja lääkä-
ri määräsi hänelle kotisairaalan kautta 
lisää punasoluja tiputettavaksi. Camil-
la on tarvittaessa yhteydessä lääkäriin, 
mutta nyt kaikki sujuu mukavasti. Ve-
renpaine mitataan kahteen kertaan. 
Kun nesteet virtaavat, Tuija tuntee 
vain hieman viileyttä, ei mitään kipua.

Camilla kirjoittaa toimet ja veren-
paineet tablettiin.

- Itse toimenpide ei ole vaikea, 
kun vain on tarkkana, Camilla sanoo. 

- Kertaakaan en ole kääntynyt 
ovelta takaisin, vaikka toki turvalli-
suusasiat on pidettävä mielessä. Työ 
on todella palkitsevaa ja vaihtelevaa, 
tilanteet vaihtelevat eivätkä työpäivät 
ole toistensa näköisiä.

Istunto kestää pari tuntia eli sen, 
kun pussi tyhjenee ja välineet otetaan 
pois. 

Aikaisemmin tämä olisi tapah-
tunut sairaalassa, mutta nyt kotona, 
mistä Tuija on mielissään:

- Oon tyytyväinen kaikkeen täs-
sä ja valmis suosittelemaan muillekin, 
hän sanoo. – Voin soittaa sairaanhoi-
tajalle milloin vain ja he tulevat kun 
tarvitaan. Väki tosin vaihtuu aika lail-
la, hän jatkaa.

Miehensä Sepon omaishoitaja-
na toimiva Tuija kärsii mm. reumatis-
mista käsissä. Sydämessä on tahdistin. 
Sepolla on muistisairautta. Täällä on 
asuttu jo vuodesta 1992, kun pariskun-
ta jäi eläkkeelle. Tuija on työskennel-
lyt kirjakauppa-alalla, josta piti hyvin 
paljon, Seppo oli merivoimien palve-
luksessa kommodorina ja varuskunta-
päällikkönä. Seinillä on paljon meri- ja 
laivatauluja. Reinivuot ovat muutta-
neet 14 kertaa, joten täällä pysymisen 
kyllä ymmärtää muutenkin kuin ko-
meiden harjumaisemien ansiosta.

teksti | Marjatta Pöllänen  kuvat| Merja Ojala

Loviisan kotisairaala on paljon kiitetty ihmis- 
kasvoinen palvelu – ja tällainen toiminta yleistyy. 

KOTISAIRAALA 
YLEISTYY 
varsinkin iäkkäille

Sairaanhoitaja Camilla Kämäräinen lähdössä koti-
käynnille mukanaan tarvittavat välineet ja tarpeet.
Taustalla sairaanhoitaja Hanna Henriksson.
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KOTISAIRAALA 
YLEISTYY 
varsinkin iäkkäille
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Kolme vuotta ja 
hyvää palautetta
Loviisan terveyskeskuksen sairaalasiives-
sä on kotisairaalan toimisto. Siellä työs-
kentelee vastaavana sairaanhoitajana 
Lotte-Marie Uutinen. Hän kertoo, et-
tä kotisairaala aloitti toimintansa syksyl-
lä 2015 ja hyvin on kolme vuotta mennyt.

- Olemme saaneet paljon positiivista 
palautetta potilailta, omaisilta, yhteis-
työkumppaneilta, kuten erikoissairaan-
hoidosta ja kotihoidosta ja somestakin.

Aina ei tunneta eroa kotisairaanhoi-
don ja kotisairaalan välillä. Kotisairaa-
lassa potilaan kunto vaatii osastotasois-
ta hoitoa. Kotisairaalan valitseminen on 
vapaaehtoista, myös sairaalaan voi men-
nä. Usein hyvin tarpeellisia omaisiakin 
kuunnellaan.

Uutisen mukaan kotisairaala sopii 
etenkin akuutisti sairastuneille, pallia-
tiiviseen ja saattohoitoon ja suonensi-
säiseen lääkehoitoon.

- Viime vuonna kotisairaalassa hoi-
dettiin 254  ihmistä, joista 28 oli saatto-
hoitoa loppuun asti kotona. Noin tusina 
saattohoitoa aloitettiin kotona ja jatket-
tiin osastolla.

Laitoksia halvempi
Erikoistutkija Riikka Lämsä Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitokselta kertoo, että 
esimerkiksi dialyyseja tehdään kodeissa 
jo eri puolilla Suomea.  Etelä-Karjalan 
sosiaali- ja terveyspiirissä Eksotessa on 
hanke nimeltä Päivystys olohuoneessa.  
Siinä potilaan ei tarvitse lähteä päivys-
tykseen, vaan yksi henkilö tulee kotiin. 
Siellä on seurattu kustannuksiakin. 

Kotisairaala on halvempi kuin lai-
tokset, esimerkiksi Päivystys olohuo-
neessa -toimintamalli on ollut kolman-
neksen halvempi kuin perinteinen tapa, 
jossa potilas lähtee kotoaan päivystyk-
seen. Itse laitoskuluja tässä ei ole las-
kettu, vain päivystystä. 

Kotisairaalatoiminta auttaa maa-
kuntia kehittämään omia palvelujaan 
niin, että ne edistävät myös alueellista 
yhdenvertaisuutta.

Ranskassa kotisairaalatoimintaa 
aloiteltiin jo 1960-luvulla. Suomeen se 
tuli 1990-luvun puolivälissä. Maailmal-
la yleistymistä on vauhdittanut mm. 
meikäläistä vakavampi sairaalabaktee-
riongelma.

Jo Suomen hallitusohjelmassa ko-
rostetaan mahdollisuutta asua kotona 
mahdollisimman pitkään. Tätä tavoitet-
ta tukee kotisairaalakin. Se säästää poti-
laan aikaa, antaa vapautta ja parantaa it-
semääräämisoikeutta. Omaisten stressi 
lievenee siinä kuin bakteeritartunnatkin. 

Tutkimushanke 
tavoittelee mallia
Kotisairaalatoimintaa on vasta vähän 
tutkittu. Kuitenkin asiakasmäärät ovat 
kasvussa.

Helsingin yliopiston 2019 aloitta-
va tutkimushanke kuvaa hoidon edel-
lytyksiä ja haasteita teknologian, vuoro-
vaikutuksen, roolien ja vastuiden sekä 
luottamuksen ja turvallisuuden kautta. 

Käynnissä lämmön 
mittaus korvasta.
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Helsingin yliopiston hanketta joh-
taa sosiaalityön professori Marjaana 
Seppänen.  Hankkeen nimi on Koti 
sairaalana – onnistuneen kotisairaala-
toiminnan edellytykset.

Hankkeella on keväällä edessä ai-
neiston keruuta ja sen jälkeen kirjoitta-
mista, mallin luontia ja tulosten jalkaut-
tamista. Kunnallisalan kehittämissäätiö 
on tukenut sitä 70 000 eurolla.

Riikka Lämsän mukaan kotisairaa-
laa voi määritelmällisesti verrata sai-
raalaan ja kotisairaanhoitoon.

- Kotisairaala on lääkärijohtoista 
ja ympärivuorokautista, mutta kotisai-
raanhoito ei ole.

- Kotihoidossa potilaalle on merki-
tyksellistä vain riittävä hoito, ei hallin-
to. Koti tilana ei lähtökohtaisesti estä 
tai edistä kotisairaalatoimintaa, Lämsä 
valistaa. – Hoitoa on vietävissä kaiken-
tyyppisiin koteihin.

- Se on maalla iso asia, mutta kau-
pungissakin palvelujen ruuhkat hel-
pottuvat, kun esimerkiksi suonensi-
säinen antibiootti annetaan suoraan 
kotona. Siellä voidaan myös säätää ki-
pupumppua saattohoidossa olevalle tai 
ottaa laboratoriokokeet. Dialyysipo-
tilaat voivat hoitaa dialyysinsa itse tai 
avustettuina, Lämsä kertoo.

Palvelujärjestelmälle kotisairaala-
toiminta tuo usein säästöjä. Potilaankin 
kuluja säästyy, kun ei tarvitse matkus-
taa. Aikataulut ovat vapaammat ja ko-
tona voi samalla tehdä sen mitä pystyy. 
Myös sairaalabakteerien riski on pie-
nempi kuin laitoksissa.

Verenpaine  
mitataan kahdesti.

Hyvä kotisairaala on siis  
kustannusvaikuttava, tehokas,  
luotettava ja ennen kaikkea  
saa potilaan paranemaan.
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Koti ei ole yksioikoinen asia. Siihen 
liittyy monta ulottuvuutta.

Helsingin yliopistolla oli hanke, joka 
liittyy kuolemaan kotona. Kotisairaa-
lassakin kotitematiikka tulee vahvasti 
esiin. - Kun Riikka Lämsä Terveyden-
huollon laitokselta otti yhteyttä, int-
ressit yhdistyivät, kertoo sosiaalityön 
professori Marjaana Seppänen.

Seppänen on perehtynyt kotiin kä-
sitteenä jo vanhenemista tutkiessaan. 

Kodilla on moniakin merkityksiä. 
Ainoa ei ole se, missä on aina asut-
tu. On useita koteja, suhde kotiin voi 
muuttua esim. eläkkeelle päästessä, 
koti on yksityisyyttä, perheenjäsenten 
tai ammattilaisten hoivaa, vähimmil-
lään vuode, wc ja pöydän kulma.

- Se missä vanhetaan, on nykyään 
koti. Aiemmin tutkittiin enemmän 
aluetta.

Kaupunkisosiologia ja ympäristöge-
rontologia eivät ole tieteenaloja, mut-
ta tutkimusaloja kylläkin. Niissä katso-
taan asioita eri tieteenalojen kannalta, 
mikä on hyödyllistä ja mielenkiintoista 
ja josta saa näkökulmia.

Silva Tedre, joensuulainen pro-
fessori on tutkinut vanhenemista ja 
koteja. Hänellä on väite: ”Väitän, et-
tä turvaksi, suojaksi ja itsemäärää-

misalueeksi ymmärretty koti voi myös 
eristää, marginaalistaa ja syrjäyttää.” 

Marjaana Seppäsen mukaan on ki-
peä kysymys, mikä on riittävä hyvin-
voinnin taso. 

- Onko se vain ruokaa ja pesua vai 
sitä, että ihminen elää elämäänsä. Tu-
leeko kodista vankila? Milloin pitää ol-
la mahdollisuus päästä hoivakotiin?

- Kotona voidaan ehkä huonos-
ti, mutta kukaan ei sitä huomaa. Kuka 
havaitsee hyvinvoinnin vajeet?

Moni kunnanvaltuutettu ja kenties 
tuleva maakuntavaltuutettukin miet-
tii nyt, miksi kotisairaalaan kannattai-
si investoida.

- Ei pitäisi olla pelkkää säästösär-
mää, ei ihmisen hyvinvoinnin kustan-
nuksella, Seppänen pohtii.

Kun hyvinvoinnin kannalta katso-
taan, tarvitaan suostumus eikä yksisil-
mäisesti joko laitosta tai kotia. 

- Kun kotisairaalatoiminta on hal-
vempaa ja se koetaan hyväksi, hyvä 
on. Mutta vain talouden ajamana sitä 
ei pidä valita. 

Yksi kysymys on sekin, muuttuu-
ko koti sellaiseksi, ettei se enää tun-
nu kodilta.

- Pitää pohtia, mitkä kaikki asiat tähän 
liittyvät, mikä tekee hyvän ratkaisun.

Suomessa on rakennettu isoja sai-
raalakampuksia. Lämsä ei vahvista sel-
laista oletusta, että kotisairaalatoiminta 
kumouksellisesti vähentäisi niiden ra-
kentamista jatkossakin:

- Lääketiede on kehittynyt moni-
mutkaisemmaksi. Sairaaloiden tiloja 
vapautuu entistä vaativammalle hoi-
dolle, hän sanoo.

Hallitus on linjannut esimerkiksi 
iäkkäiden hoitoa yhä enemmän kotiin, 
pois laitoksista. 

- Nyt yritetään luoda malli, että 
kaikki osapuolet voisivat olla tyytyväi-
siä hoitoon. Jos lisätään kotisairaalatoi-
mintaa, siihen on myös voitava luottaa.

Työpaikkana 
toisen koti
- Ennen koti ja sairaala olivat vasta-
kohtaisia. Nyt kotisairaala tuo sairaa-
lateknologiaa kotiin. Sekin kiinnostaa, 
millaista kotisairaalatoiminta on henki-
löstölle, kun työpaikkana onkin toisen 
koti. Siihen liittyy myös luottamus, et-
tä tarvittaessa potilas saa lisää apua ja 
luottamus työntekijällä siihen, että toi-
sen kodissa on turvallista työskennellä. 
Sitäkin pohditaan, mitä tarkoittaa, kun 
vastuuta siirtyy hoitajalta omaiselle, 
Riikka Lämsä kertoo.

- Kotisairaalatoiminta edellyttää se-
kä potilaan oman suostumuksen että 
halun.

Osassa teknologiaa ei ole ongelmia. 
Esimerkiksi nesteytykseen ei tarvita 
kuin pussi, letku ja neula. Mutta dialyysi-
laitteisto on jo isompi ja kotona pitää teh-
dä muutostöitä. – En kuitenkaan usko, 

KODIN MONTA PUOLTA

”Väitän, että turvaksi, suojaksi  
ja itsemääräämisalueeksi  
ymmärretty koti voi myös eristää, 
marginaalistaa ja syrjäyttää.” 
Silva Tedre
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KODIN MONTA PUOLTA

että se muodostuu kynnyskysymykseksi. 
Sähkö voi katketa eikä kodeissa 

yleensä ole generaattoreita. 
- Kotisairaalan hoidot ovat yleen-

sä hetkellisiä, siksi riski ei ole olennai-
nen. Yleisin hoito on iv-antibiootit esi-
merkiksi keuhkokuumepotilaalle, jolla 
muuten on hyvä yleisvointi. 

Omainen, hoitaja 
ja lääkäri
Kotisairaalatoiminta on yleistynyt osak-
si säästöjen vuoksi ja osaksi helpotta-
maan poliklinikoiden toimintaa. Poti-
laalle halutaan tarjota hyvää palvelua.

- Digitalisaation kehityttyä kotisai-
raalan hoitaja voi konsultoida lääkä-
riä ja neuvotella mitä tehdään. Omai-
silla on puhelinnumero hoitajalle, joka 
taas on yhteydessä lääkäriin, jos tilanne 
muuttuu, Riikka Lämsä kertoo.

- Tavoitteena on, että kaikki toimi-
jat kokevat kotisairaalan hyväksi ja toi-
mivaksi. Toiminta voi laajeta vain kun 
potilas haluaa kotisairaalaan. Tämä 
edellyttää turvallisuutta ja luotettavaa 
toimivuutta, Lämsä kertoo.

Hyvä kotisairaala on siis kustannus-
vaikuttava, tehokas, luotettava ja en-
nen kaikkea saa potilaan paranemaan. 
Myös hoitohenkilökunnan pitää hakeu-
tua näihin tehtäviin, muuten ei toimin-
ta onnistu. 

Uudessa sotessa maakunnat joutu-
vat miettimään, miten hoito on saavu-
tettavissa joka puolella maakuntaa.

- Nyt on saumaa kehittää kotisairaa-
latoimintaa, kun muutenkin ollaan uu-
distamassa ja kehittämässä, Lämsä sa-
noo.∙

➨ KAKS on tukenut tutkimusta.

Kaikki kirjataan  
samantien muistiin.

Riittävästi koti?
Hyvinvointikoti?
• Kodin ja laitoksen välinen kahtia 
 jako poistuu, jos pitkäaikais- 
 laitokset häviävät
• Koti on tulevaisuudessa yhä 
 useammin hoivan näyttämö, 
 mutta ketkä ovat päärooleissa?
• Koteja voi olla monta
• Kodin merkitykset voivat siirtyä
• Kuka havaitsee hyvinvoinnin  
 vajeet?
• Mikä on riittävä hyvinvoinnin 
 taso vanhuspalvelujen näkö- 
 kulmasta?
     Marjaana Seppänen
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teksti | Salla Nazarenko   kuvat | iStockphoto

– KIISTETTÄVYYS  
POLITIIKAN KEINONA

Sanoi yhtä, tarkoitti toista
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Y linopeutta ajanut kansalainen 
yrittää selvitä ratsiasta lahjo-
malla poliisin. Suoraviivaisen 
lahjuksen tarjoamisen sijaan 

hän toteaa, että voisiko tämän sopia 
tässä paikan päällä. Jälkeenpäin hän 
voi täten kiistää syyllistyneensä kor-
ruptiorikokseen – hän ainoastaan eh-
dotti maksavansa sakon heti. 

Tämä mielikuvitusesimerkki 
esiintyy kiistettävyyskirjallisuudes-
sa. Kieli on valtaa, ja kiistettävyyden 
ymmärtäminen auttaa ymmärtämään 
vallankäytön ja kielen mekanismeja.

Sakari Niemisen aluillaan oleva 
valtio-opin väitöskirja Turun yliopis-
tossa lienee ensimmäinen Suomessa, 
joka käyttää nimenomaan kiistettä-
vyyden (”deniability”) termiä. Mistä 
ajatus tuli?

- Työskentelin pari vuotta projek-
titutkijaa, ja sattumalta törmäsin ter-
miin lukiessani Sage Encyclopedia of 
Deceptionia. Se herätti mielenkiinto-
ni, toteaa Nieminen.

Kiistettävyyden teoreettinen 
määritelmä on aavistuksen monimut-
kainen. Niemisen mukaan kiistettä-
vyys ”viittaa toimijan mahdollisuu-
teen kiistää kielenkäytön perusteella 
tehtävä tulkinta.” Kiistettävyyden lie-
peiltä löytyy muitakin termejä kuten 
”sitoutuminen”. Jos kielenkäyttösi on 
kiistettävää, et sitoudu asiaan, josta 
puhut. Toinen lähitermi on ”kumot-
tavuus” – kiistettävyyttä laajempi ter-
mi.

- Kaikki mikä on kumottavissa, ei 
välttämättä ole kiistettävissä, toteaa 
Nieminen.

Kiistettävyyttä käsittelevä kir-
jallisuus on pääasiassa englannin-
kielistä. Nieminen tekeekin Suomen 
kontekstissa aivan uutta tutkimus-
ta. Toisaalta kiistettävyyteen ver-
rattavia asioita voi löytyä muiden 
tieteenalojen piiristä. Esimerkiksi 
oikeustieteilijät joutuvat pohtimaan 
kiistettävyyttä mm. kunnianloukkaus- 
asioiden yhteydessä. 

Arkikielessä kiistely ja 
kiistäminen ovat help-

poja termejä ymmärtää. 
Kiistettävyys on kuitenkin 

myös poliittisen kielen-
käytön termi. Sakari 

Niemisen väitöskirjatyö 
tarkastelee kiistettävyyttä 

puolueiden vaaliohjelmissa.

Kaikki mikä on  
kumottavissa,  
ei välttämättä  
ole kiistettävissä.
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- Kiistettävyys liittyy myös sopi-
musargumentaatioon, toteaa Niemi-
nen.

Nieminen onkin löytänyt runsaasti 
tutkimuskirjallisuutta oikeudenkäyn-
tien luvatusta maasta Yhdysvalloista. 

Onko kiistettävyys 
hyvä vai huono asia?
Niemisen väitöskirjan työotsikko on En 
minä sitä tarkoittanut. Tämän tyyppistä 
puhetta on poliittisesta journalismista 
suhteellisen helppoa löytää. Nieminen 
ei kuitenkaan halua spekuloida, kuka 
Suomen politiikassa on kiistettävyy-
den mestari ja kuka taas ei taitoa hallit-
se. Entä onko kiistettävyys huono asia?

- En minä sitä mitenkään tuomitse, 
pohtii Nieminen.

- Joissakin tilanteissa se voi olla on-
gelma. Tiedämme tapauksia, joissa ih-

minen on käyttänyt monitulkintaista il-
maisua ja häntä on sen jälkeen syytetty 
valehtelusta. Tai yleisö on ottanut jon-
kun poliitikon sanomisen kirjaimelli-
sesti, ja poliitikko sanoo tarkoittaneen-
sa kuvaannollisesti.

Kielenkäytön ja argumentaation 
selkeys ja tarkoituksenmukaisuus ovat 
ihanteita, joista paljon puhutaan. Mo-
ni viranomainen on saanut pyyhkei-
tä koukeroisesta ja monitulkintaisesta 
kielenkäytöstään. Poliittisen kielenkäy-
tön tutkimus kuitenkin osoittaa, että 
näitä ideaaleja ei politiikassa useinkaan 
noudateta. Yleisölle suunnatut vies-
tit voivat olla tarkoituksellisen moni-
tulkintaisia ja epämääräisiä. Tämä on-
kin kiistettävyyden ydin: toimijoille voi 
olla hyödyksi pystyä kiistämään väit-
teidensä sisällön tai epämieluisat tul-
kinnat jälkeenpäin. 

Millaisia keinoja kiistettävyydellä 
sitten on?

- Näitä on useita. Esimerkiksi epä-
suora kielenkäyttö, jossa jotakin asi-
aa ei sanota suoraan tai kirjaimellises-
ti, mutta näytettäisiin vihjaavan tähän 
suuntaan. Myös monitulkintaiset tai 
epämääräiset rakenteet ja ilmaukset 
luovat kiistettävyyttä.

Arkikielellä sanoen kiistettävyys 
antaa poliitikolle mahdollisuuden 
kommunikoida haluamansa uskomus 
yleisölle jättäen samalla itselleen mah-
dollisuuden kiistää sen, mikäli yleisön 
reaktio ei ole toivottu tai jos poliitikko 
joutuu toimimaan vastoin yleisölle luo-
tua mielikuvaa. Tuo ”joustonvara” luo-
daan usein varsin huomaamattomin 
kielellisin keinoin. 

Kiistettävyysteoreetikoiden mu-
kaan kiistettävyyden taustalla on ajatus 
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➨ KAKS rahoittaa väitöstyötä.

Tämä onkin kiistettävyyden ydin:  
toimijoille voi olla hyödyksi pystyä  
kiistämään väitteidensä sisällön tai  
epämieluisat tulkinnat jälkeenpäin. 

Tutustu Kiinteistökaupan luonnostelupalveluun ja pyydä palvelun esittely:  
almatalent.fi/tietopalvelut/klp tai p. 0800 141 070.

Sähköinen 
kiinteistö-
kauppa  
tuo kuntalaiselle 
parempaa 
palvelua

Tarjoa kuntalaisille sujuvampaa arkea ja 
digitalisoi kuntasi kiinteistövaihdanta. 
Kiinteistökaupan  luonnostelupalvelu 
on sähköiseen  kiinteistövaihdantaan 
tarvittava rajapintapalvelu, jossa 
kiinteistökaupat ja maanvuokraukset 
voidaan luonnostella ja siirtää Maan-
mittauslaitoksen ylläpitämään Kiinteis-
tövaihdannan palveluun osapuolten 
allekirjoitettavaksi. Luonnostelupalvelu 
on nykyaikainen tapa tehdä kiinteistö-
kauppaa ajasta ja paikasta riippumatta.

”Sähköinen kiinteistökauppa on tätä 
päivää. Käytämme Kiinteistökaupan 

luonnostelupalvelua, sillä haluamme, 
että kaupanteko on helppoa ja nopeaa.” 

– Tanja Hämäläinen, maankäyttö- 
insinööri, Kaarinan kaupunki.

TP_kiinteistoalan_luonnostelupalvelu_polemiikki_lehti_210x140.indd   1 23.11.2018   9.12.26

siitä, että toimijaa on vaikeampi kriti-
soida näkemyksistään, jos hän voi kiis-
tää esittäneensä näkemyksen. Täten 
viestit, jotka mahdollistavat määrätyn 
tulkinnan kiistämisen voivat olla toimi-
jan kannalta hyödyllisiä. 

Materiaalina vaaliohjelmat
Empiirinen tutkimusosio tulee  muo-
dostumaan eduskuntapuolueiden vaa-
liohjelmista, joita analysoimalla Nie-
minen haluaa selvittää, kuinka paljon 
puolueet todellisuudessa sitovat käsi-
ään vaaliohjelmateksteillään ja esite-
täänkö niissä väitteitä, joiden sisältöä 
kiistettävyyden keinoilla hämärretään.

Niemisen tutkimus on uraauurta-
vaa tältäkin osin: hän ei ole löytänyt 
vastaavia, vaaliohjelmiin paneutuvia 
tutkimuksia maailmalta. Tässä vaihees-
sa Nieminen on käynyt läpi ja on huo-
mannut, että kiistettävyyden nimellä 
on vastaavaa tutkimusta varsin vähän, 
toisaalta ainakin arkijärjellä on päivän-
selvää, että vaikkapa politiikassa käyte-

tään paljonkin ilmaisuja, jotka voi tul-
kita toisin kuin alun perin on sanottu. 
Myös sosiaalisesta mediasta kiistettä-
vyyttä varmasti löytää.

Mitä tuleva väitös antaa suomalai-
selle politiikalle ja yhteiskunnalle?

- Toivoisin pystyväni pohtimaan si-
tä, mitä viesteillä voi tarkoittaa ja mitä 
niissä oikeasti lopulta sanotaan.

Niemisen tutkimussuunnitelma 
myös toteaa, että kiistettävyyden avulla 
voidaan aiheuttaa todellista vahinkoa. 
Tutkijoiden mukaan esimerkiksi rasis-
tisia näkemyksiä voidaan tuoda julki ja 
lietsoa hyödyntäen kiistettävyyttä. Nie-
misen yksi tavoite onkin luoda yksityis-
kohtainen kuvaus siitä, mitä kiistettä-
vyys on ja miten se voidaan saavuttaa. 
Tällainen typologia paljastaa niitä kie-
lenkäytön keinoja, joilla toimija voi 
pyrkiä välttämään sitoutumista sano-
maansa. ∙
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TURNAUSVÄSYMYS  
ISKI KUNTIIN
Miten valtio, kunta ja tuleva maa-
kunta jakavat vastuun työllisyyden-
hoidossa? Onko kokonaisuus  
hallinnassa ja tavoitteet selkeät? 
Kulkeeko tieto? Saako työtön oikeita 
palveluita oikeaan aikaan?

teksti | Pirjo Silveri   kuvat | Merja Ojala

Pirstaleinen vastuunjako, lyhyet kokeilut ja epävarmuus tulevasta rassaavat
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Pirstaleinen vastuunjako, lyhyet kokeilut ja epävarmuus tulevasta rassaavat
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-S ote-valmistelussa on keski-
tytty rakenteisiin. Sosiaali-
palvelujen sisällöistä on pu-
huttu kovin vähän. Olisi jo 

aika, sanoo hallintotieteiden tohtori 
Heidi Niemi.

Keskusteluun hän antaa aineksia 
tuoreella väitöskirjallaan, joka nostaa 
epäkohtia päivänvaloon.

Niemen tutkimustulosten mukaan 
jatkuvat työllisyyskokeilut tuntuvat jo 
turnausväsymyksenä kunnissa. Hank-
keet ovat usein lyhytkestoisia, eivätkä 
hyvätkään käytännöt ehdi juurtua.

Kunta työllisyydenhoitajana: Työ-
pakosta kokeiluihin -väitöstutkimus-
taan (Tampereen yliopisto, 2018) varten 
Niemi haastatteli nuorisotakuun kun-
takokeiluun vuosina 2015–2016 osal-
listuneita vastuuhenkilöitä yhdeksässä 
kunnassa. Vastauksista kuulsi, kuinka 
vahva tahto ammattilaisilla on auttaa.

- Työttömien parissa asiakastyö-
tä tekevälle asiakas on ykkönen, kehit-
täjältä tämä voi joskus unohtua. Työl-
lisyydenhoito on mielestäni kuntien 
osalta liiankin tiukaksi säädeltyä. Pe-
rusoikeuksista täytyy huolehtia, mutta 
liikkumavaraa pitäisi hiukan olla. Valtio 
saisi nykyistä enemmän luottaa kunta-
toimijaan, joka jo lähtökohtaisesti ajat-
telee asukkaan etua.

Heidi Niemi työskentelee tällä het-
kellä Muuramen kunnan sosiaalitoi-
messa.

- Olen ollut pitkään yliopistolla. On 
virkistävää tehdä vaihteeksi tätä työtä 
käytännössä.

Paluuta lähtöruutuun
Historiassa ensin seurakunnat ja sit-
ten kunnat alkoivat tukea väkensä työl-
listymistä. Ensimmäinen työllisyyslaki 
vuonna 1956 siirsi vastuun ensisijaises-
ti valtiolle. Näin jatkui pitkään, kunnes 
vuoden 1987 työllisyyslaki määräsi kun-
nille aluevelvoitteen sekä ikääntynei-
den työttömien ja nuorten työllistämis-
velvoitteen.

Laman jäljiltä runsaasti ihmisiä oli 
työtä vailla 1990-luvulla, pitkäaikaistyöt-

tömyydestä tuli Suomessa uusi, kestävä 
ilmiö. Hyvinvointivaltio joutui murrok-
seen, koska se oli rakennettu aikana, jol-
loin tavoiteltiin täystyöllisyyttä.

- Jotain on ollut pakko tehdä, jot-
ta järjestelmää voidaan pitää yllä. Sekä 
kuntia että työttömiä itseään on aktivoi-
tu, Niemi sanoo. – Kuntien rooli oli pie-
nempi silloin, kun työttömyyttä ei pal-
jon ollut. Tilanne muuttui, kun ongelma 
paheni. Nyt käsissä oli myös vaikeasti 
työllistettävien joukko.

Oikeastaan koko uuden vuosituhan-
nen ajan onkin otettu askelia kohti läh-

töruutua: kunnille on tuupattu lisää ta-
loudellisia ja lakisääteisiä velvoitteita. 
Kuntouttavan työtoiminnan kriteerit kos-
kivat ensin alle 25-vuotiaita, myöhemmin 
myös muita. Säännös työmarkkinatuen 
kuntien rahoitusosuudesta tuli voimaan 
vuonna 2006, ja vajaa vuosikymmen 
myöhemmin sitä tiukennettiin.

Kuntien vastuuttamiseen liittyy 
myös muita mekanismeja, esimerkik-
si nuorisotakuu toteutui hallitusohjel-
malla. Kun tutkija Heidi Niemi sijoitti 
kuntiin kohdistuneen työvoimapoliitti-
sen lainsäädäntökehityksen ja ohjauk-
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sen tiukentumisen janalle, hän lähes-
tulkoon yllättyi, kuinka systemaattiselta 
kehitys näyttää.

Kelpo kilpailutekijä
Tietty jännitteisyys on pitkään leiman-
nut kuntien ja valtion suhdetta työl-
lisyysasioissa. Heidi Niemen tulokset 
puoltavat kunnan kokonaisvastuuta.

- Se on lähellä työtöntä, käytännössä 
viimesijainen vastuu on sen tarjoamilla 
palveluilla. Kunnat ovat tietenkin erilai-
sia ja erikokoisia, mutta pienet voisivat 
toimia paljon yhteistyössä.

Kunnat myös kilpailevat yhä enem-
män keskenään. Tutkijan mielestä työlli-
syydenhoito on yksi kilpailutekijä, koska 
korkean työttömyyden seuraukset tun-
tuvat suoraan arjessa: verotulot vähene-
vät, sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve li-
sääntyy, toimeentulotukimenot kasvavat.

- Etenkin elinvoimapolitiikassa on-
nistunut työllisyydenhoito on vahvuus. 
Siihen kannattaa panostaa, sillä pystyy 
erottumaan edukseen. Kunnalla on teho-
kas kannuste ja intressit toimia ajoissa.

”Kuntien työllisyyspolitiikka ja elin-
keinopolitiikka nivoutuvat osin toisiinsa, 
sillä kuntien elinkeinopolitiikkaan teke-
mät panostukset voidaan nähdä suorana 
panostuksena työllisyyden hoitoon.”

Kuntakokeilut ovat lujittaneet yri-
tysyhteistyön roolia. Silloin kun työttö-
myys on matalalla, Niemen mielestä on 
sopiva aika painottaa ennaltaehkäiseviä 
toimia.

- Esimerkiksi Muuramessa yritys-
neuvojan työsuhdetta jatkettiin ko-
keilun päätyttyä. Pystymme tekemään 
ennakoivaa työtä, vähentämään byro-
kratiaa ja auttamaan vaikka palkkatuki-
hakemusten teossa.

Kuntalain mukaan kuntien tehtävä 
on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja 
alueensa elinvoimaa. Kokeiluihin kun-
nat saavat myös resursseja, asiantunti-
joita ja neuvonta-apua. Tämän ansiosta 
esimerkiksi vuosina 2012–2015 toteute-
tussa työllisyydenhoidon kuntakokei-
lussa käytettiin rohkeasti sosiaalisia kri-
teereitä julkisissa hankinnoissa.

- Tätä sarkaa voisi aika paljonkin 
kehittää. Sosiaalisten kriteerien voi-
mistamisella olisi varmaan mahdollis-
ta työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja osa-
työkykyisiä, Niemi uskoo.

Ohjaamosta oppia
Heidi Niemen katse kääntyy toistuvasti 
työttömyyden alkumetreille.

- Juuri siinä vaiheessa täytyy arvioi-
da, tarvitaanko kuntoutusta, terveyspal-
veluja, sopiiko koulutuspolku vai onnis-
tuuko suora työllistyminen. Varhainen 
puuttuminen on hyväksi sekä työttö-
mälle itselleen että järjestelmälle.

Kymmenillä paikkakunnilla toimi-
vista nuorten Ohjaamoista on hyviä ko-
kemuksia.

- Heti työttömyyspolun alussa nuo-
ri voi astua vain sisään Ohjaamoon. Hä-
nelle katsotaan yhdessä palvelu, joka on 
siinä tilanteessa tarkoituksenmukaisin. 
Ihmistä ei päästetä olemaan liian pit-
kään työtön, jolloin hänestä on ehkä tul-
lut työkyvytön ja jolloin voi olla jo tar-
vetta raskaille sosiaalipalveluille.

Tutkittua tietoa on runsaasti siitä, 
kuinka työttömyyden pitkittyminen li-

sää erilaisia ongelmia, heikentää ihmi-
sen hyvinvointia ja kasvattaa muiden 
palvelujen tarvetta. Nykyinen järjestel-
mä toimii vähän väärässä järjestyksessä 
ja käy kalliiksi.

- Jos tieto työttömästä tulee kuntaan 
vasta Kelan sakkolistojen kautta, kunta 
joutuu helposti maksumieheksi. Paljon 
aikaisemmin pitäisi osata suunnata pal-
velut esimerkiksi osatyökykyisille.

Kun väitöstutkija kysyi haastatelta-
viltaan lainsäädäntöön liittyvistä kehit-
tämistarpeista, kuudelle yhdeksästä vas-
taajasta mieleen tulivat sakkomaksut.

- Valtion kuntiin kohdistama toimin-
tatapa on koettu epäreiluksi, vääräksi ta-
vaksi siirtää vastuuta. Kunta ensin mak-
saa, mutta ei todellisuudessa voi ajoissa 
vaikuttaa palvelujen järjestämiseen eikä 
välttämättä osallistua riittävästi pitkäai-
kaistyöttömän asiakasprosesseihin, kou-
lutukseen tai työllistymiseen.

Kauas vastuu karkaa
Sote-uudistus muuttaa vääjäämättä ase-
telmaa. Poistaako se epäkohtia vai se-
koittaako pakkaa yhä enemmän? Heidi 
Niemi epäilee, etteivät ongelmat ole rat-
keamassa.

- Näen riskinä sen, että järjestel-
mästä tulee liian sosiaalitoimipainottei-
nen. Pirstaloituminen vain lisääntyy, jos 
maakunnille siirtyy kuntouttava työtoi-
minta, ja kunnille jää esimerkiksi etsivä 
nuorisotyö ja työpajatoiminta.

”Jos kuntouttava työtoiminta siir-
tyy sote-alueelle, ja sit jos työkokeilu 
ja palkkatukiasia säilyisivät ennallaan 
TE-toimistojen palvelujen alla, niin sit-
ten me ikään kuin tarjotaan palvelua, 
mutta meillä ei oikeasti ole työvälinei-
tä itsellämme ollenkaan. Tämä on ehkä 
isoin asia, mikä tässä tulee mietittäväk-
si.” (yhden haastateltavan suora sitaatti)

Niemi pelkää etenkin moninaisen 
tuen tarpeessa olevien työttömien työn-
hakijoiden puolesta. Syrjäytymisvaa-
rassa olevista nuorista uhkaa tulla vuo-
sikymmenien mittainen, kallis taakka 
yhteiskunnalle.

Oikeastaan koko uuden vuosi- 
tuhannen ajan onkin otettu  
askelia kohti lähtöruutua:  
kunnille on tuupattu lisää  
taloudellisia ja lakisääteisiä  
velvoitteita. 

Varhainen puuttuminen  
on hyväksi sekä työttömälle  
itselleen että järjestelmälle.
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- Asiakas täytyy pitää keskiössä. Ku-
ka tulevaisuudessa ottaa vastuun työt-
tömästä henkilöstä ja miten hänen pal-
velunsa muodostuvat?

Koska kunnissa on ollut painetta ak-
tivoida ns. sakkolistalaisia, näin on teh-
ty, ja siksi aikuissosiaalityö, päihde- ja 
mielenterveystyö ovat samalla joutu-
neet murrokseen. 

- Tutkimuksessani nousi esiin näke-
mys, että työllisyydenhoito on mennyt 
liian sosiaalityöpainotteiseksi, mikä nä-
kyy myös organisoinnissa ja henkilös-
tön määrissä. Huolta kannettiin siitä, 
korostuuko tämä entisestään, jos vas-
tuu siirtyy kauemmas maakuntiin. Elin-
voimasektori, yritystoiminta, työpajat, 
koulutus ovat asukasta lähellä, kyse on 
kokonaisuudesta. 

Mikä on maakunnan kannuste tukea 
työllistymistä?

Tutkija Heidi Niemi ymmärtää 
haastateltaviensa tuntoja.

- Kauanko maakunnalliselta toimi-
jalta kestäisi vakiintua tasolle, jolle kun-
nissa voidaan parhaimmillaan jo nyt 
päästä, hän kysyy.

Pysyviä hyötyjä kokeilusta
Parhaistakaan työllisyyskokeiluista on 
vaikea saada täyttä hyötyä irti tilantees-
sa, jossa ei tiedetä, missä ja miten teh-
täviä vastaisuudessa hoidetaan. Sote- ja 
maakuntauudistus on roikkunut ilmas-
sa vuosikausia, lainsäädäntötyö on yhä 
kesken.

Kokeilut kuormittavat henkilöstöä 
ja vievät voimavaroja varsinaisesta asia-

kastyöstä.
- Työllisyydenhoidon kentällä on ol-

lut tosi kauan muitakin epävarmuus-
tekijöitä ja jatkuvia rakenteellisia uu-
distuksia. Jossain vaiheessa olisi hyvä 
pysähtyä hetkeksi. Kun haastattelin 
nuorisotakuun kuntakokeilun vastuu-
henkilöitä, heillä oli erilaisia tapoja suh-
tautua soteen. Osa oli sulkenut sen ko-
konaan mielestään pois, osa sanoi, että 
kun kuitenkin kaikki muuttuu. Selkeäs-
ti paistoi läpi, ettei välttämättä lähdet-
ty soveltamaan kokeilua, koska sen jat-
kohyötyjä pidettiin epävarmoina, Heidi 
Niemi kertoo.

Nyky-yhteiskunnassa asiat muuttu-
vat nopeasti, ja siksi täytyy olla haluk-
kuutta ja uskallusta tarkastella omaa 
toimintaa sekä valmiutta tarvittaessa 
uudistaa sitä. 

Parhaimmillaan kokeilut vievät täl-
lä tiellä eteenpäin. Niemi korostaa myös 
pitkäjänteisyyden ja tavoitteellisuuden 
merkitystä.

Hankkeiden vetäjät voivat joutua 
tekemään paljon työtä myydessään uut-
ta kokeilua organisaatiolle. Kaksivuo-
tisessa projektissa on haastavaa saada 
aikaan pysyviä muutoksia, jos ensim-
mäinen vuosi kuluu lanseeraukseen.

- Nuorisotakuun kuntakokeilus-
sa eri viranomaiset tallensivat työtöntä 
koskevia tietoja yhteiseen palvelusuun-
nitelmaan, ja tapaa pidettiin hyvänä. 
Kokeilun päätyttyä tietojärjestelmän 
käyttö lähes loppui. Muun muassa yh-
teisiä palvelusuunnitelmia kannattaisi 
ehdottomasti jatkojalostaa.

Tampereen työllisyyskokeilun yhte-
ydessä on paljon keskusteltu, että kun 
kokeilu taas loppuu, mitä siitä jää kä-
teen. 

- Henkilökunta on voitava motivoi-
da niin, että kokeilusta voi olla pysyvää 
hyötyä. Ei voi ajatella, että no, se oli vain 
kokeilu, josta ei ollut mitään haittaa.

Onnistumisia Niemi löytää vaikkapa 
läheltä Muuramesta:

- Työllisyydenhoidon kuntakokeilu 
toi mukanaan paljon sellaista, mikä jäi 
käytäntönä elämään, esimerkiksi kun-
touttavan työtoiminnan ryhmätoimin-
not. Työpajayhteistyön kehittämistä on 
jatkettu, työkykyä on tarkoitus alkaa ar-
vioimaan taas aiemmin.

Koko ei kerro kaikkea
Nuorisotakuun kuntakokeilulain sovel-
taminen onnistui vaihtelevasti. Lain-
säädännön vaikutuksia arvioinut Hei-
di Niemi yllättyi, miten eri lailla siihen 
vastuukunnissa reagoitiin.

- Toisessa ääripäässä oli kunta, jo-
ka piti kokeilua täysin epäonnistunee-
na, eikä lakia lähdetty lainkaan sovelta-
maan. Toisessa oli kunta, jonka mielestä 
kokeilu oli hyvä, ja sitä lähdettiin innok-
kaasti toteuttamaan esimerkiksi laati-
malla yhteisiä palvelusuunnitelmia.

Kunnille on mahdoton antaa yleis-
arvosanaa onnistumisesta työllisyyden-
hoidossa, koska vaihtelu on niin suurta.

- Kunnat ovat niin erilaisia, koko yk-
sin ei kerro tarpeeksi, Niemi muistuttaa, 
ja viittaa taas vähän yli 10 000 asukkaan 
Muurameen, joka on osoittautunut hy-

- Tutkimuksessani nousi esiin  
näkemys, että työllisyydenhoito 

on mennyt liian sosiaalityö- 
painotteiseksi, mikä näkyy  

myös organisoinnissa ja  
henkilöstön määrissä.
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väksi yhteisöksi hoitamaan työttömien 
asioita.

Työttömyysluvut ovat pääsääntöi-
sesti olleet Keski-Suomen alhaisimmat, 
sakkolistalaisten joukko on hyvin hallit-
tavissa. 

- Herkästi ajattelee, että suurimmat 
kaupungit pystyvät helposti näistä asi-
oista vastaamaan, mutta pienellä kun-
nalla on omat etunsa. Toiminta voi olla 
tehokasta, kun työpajojen ja yritysneu-
vojen lisäksi lähellä ovat esimerkiksi eri 
palvelujen tuottajat, joihin työttömiä 
voidaan sijoittaa työkokeiluun tai palk-
katukityöhön.

Muitakin hyviä esimerkkejä Niemi 
osaa nopeasti luetella:

- Oulussa Byströmin talossa on jo 
ennen Ohjaamoja ollut samankaltaista 
palvelua nuorille, Vantaalla on projek-
titoiminnan avulla päästy varhain oh-
jaamaan nuoria työttömiä oikeisiin pal-

veluihin. Aktiivisuus ja kehittämistahto 
kunnassa heijastuvat yleensä toimin-
taan.

Työllisyydenhoidon kuntakokeilu 
vuosina 2012–2015 tuotti kyllä positii-
visia tuloksia, mutta jatkokehittämisen 
koettiin jääneen vähän kesken.

- Se toi joka tapauksessa tätä toi-
mialaa virkamiesten tietoisuuteen. 
Nykyisin työllisyydenhoidon tärkeys 
ymmärretään, ja se huomioidaan stra-
tegiatasolla.

Tiedolle on tarvetta
Kunnallisoikeuden tutkimus on Suo-
messa nykyisin vähäistä. Heidi Niemen 
syksyllä tarkastettua opinnäytetyötä 
edeltänyt saman alan väitöskirja ilmes-
tyi vuonna 2014. Myös alan kirjallisuus 
alkaa olla vanhentunutta, sitä ei tällä 
hetkellä juuri tuoteta, koska kenttä on 
niin isossa murroksessa.

- Kunnallisoikeudellinen tutkimus 
lähtee kunnan näkökulmasta. Väitös-
työni on herättänyt suurta mielenkiin-
toa, tällaiselle tiedolle on selvästi tar-
vetta.

Niemen mielestä kuntia on kuultu ja 
kuunneltu liian vähän myös lainvalmis-
telussa.

- Kunta on kuitenkin Suomessa niin 
tärkeä toimija ja mukana ihmisten arki-
päivässä. Se edustaa paikallisia asukkai-
ta ja heidän etuaan. ∙

Kursiivilla merkityt kohdat ovat 
lainauksia Heidi Niemen väitöskirjasta

➨ KAKS rahoitti tutkimusta.

Heidi Niemen väitöskirja 
Kunta työllisyydenhoitajana: 
Työpakosta kokeiluihin

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

Yksin tulleet alaikäiset turvapaikka- ja oleskelulupaprosessin jälkeen: 
Menettelytavat Euroopan unionin jäsenmaissa ja Norjassa - Suomen 
kansallinen raportti

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan myönteisen tai kielteisen pää-
töksen saaneiden alaikäisten yksin tulleiden tilannetta Suomessa. 
Tutkimus kuvaa myös, miten menetellään alaikäisten täyttäessä  
18 vuotta. Tutkimuksen viimeisessä osiossa käsitellään alaikäisten 
katoamisia.

EUROOPAN 
MUUTTOLIIKEVERKOSTO

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

- Asylum and Migration Glossary 6.0: Monikielisestä maahanmuutto- 
ja turvapaikkasanastosta on ilmestynyt uusi englanninkielinen versio.

Se sisältää noin 470 termiä 22:lla eurooppalaisella kielellä.

Sanasto määritelmineen on hyvä apuväline maahanmuuton  
parissa työskenteleville. Sanasto selkeyttää maahanmuuttoon,  
pakolaisuuteen ja kotouttamiseen liittyviä käsitteitä. 
 
Sanaston verkkoversio löytyy osoitteesta: https://ec.europa.eu/emn 
--> EMN Glossary

EMN Glossary 6.0 on saatavana myös painettuna.  
Tilaa painettu julkaisu: emn@migri.fi

Kaikki EMN-julkaisut löytyvät osoitteesta:  
www.emn.fi/uusimmat_raportit
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teksti | Salla Nazarenko   kuvat | Merja Ojala

Y
htenäisistä vaatimuksista huoli-
matta kuntien riskienhallinnan 
toteutuksessa on eroja. Jyväs-
kylän yliopiston Kauppakorkea-

koulun professorin Jukka Pellisen 
tutkimusryhmä tarkastelee seitsemän 
suurimman kaupungin tilannetta tutki-
malla riskienhallinnan asiakirjoja sekä 
asiantuntijahaastatteluin. 

Tutkimus on kuntien kannalta mer-
kityksellinen ennen muuta siksi, että 
riskienhallinta kuntatasolla on suhteel-
lisen tuore ilmiö ja sitä on Suomessa tut-
kittu vähän. 

Suurissa kaupungeissa riskienhal-
linta on toki ollut agendalla jo kauan en-
nen lainmuutosta. Osassa Suomen kun-
nista sen sijaan riskienhallintaan on 
herätty vasta lain siihen velvoitettua. 

Näitä, pienempiä kuntia tutkimus-
ryhmän jäsen, Jyväskylän kaupungin 
laskentapäällikkö Vesa Voutilainen 
kutsuu ”peesaajiksi”: niissä riskienhal-
linnan ohjeistusta ja dokumentaatiota 

on kopioitu isoista kaupungeista, mikä 
ei aina edes ole järkevää. 

Muun muassa tätä ongelmaa paik-
kaamaan on Kuntaliitto laatinut suosi-
tuksen, joka linjaa eräänlaisen perus- ja 
minimitason kunnan riskienhallintaan. 
Vuonna 2015 tehty suositus selvittää, mi-
ten kunnanhallituksen tulee ohjeistaa 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
toimeenpano sekä linjaa myös lauta- ja 
johtokuntien sekä johtavien virkamies-
ten velvoitteet suhteessa riskienhallin-
taan. Suositus toteaa myös, että asiakirja 
voi olla hyvinkin tiivis ja lyhyt.

Asiakirja-analyysin lisäksi Pellisen 
tutkimusryhmä on haastatellut kaupun-
kien riskienhallinnasta vastaavia hen-
kilöitä kuten riskienhallintapäällikköä, 
tarkastuspäällikköä ja talousjohtajaa se-
kä neljässä suurimmassa kaupungissa 
myös sektorijohtoa esimerkiksi pelas-
tuslaitoksen ja perusturvan aloilta.  

Viisihenkiseen tutkimusryhmään 
kuuluvat Pellisen ja Voutilaisen lisäk-
si apulaisprofessori Antti Rautiainen, 
tutkijatohtori Kari Sippola ja yliopis-
tonlehtori Toni Mättö. 

Suuret erot kaupunkien välillä
Tutkimuksessa on läpikäyty kaikki seit-
semän suurimman kaupungin riskien-
hallintaa määrittelevät ohjeet, päätök-
set ja raportit. Materiaalia on valtavasti ja 
osa siitä on salaista: kaupungit eivät halua 
avata julkisesti kaikkia ”tulipalon ja tul-
van vaaroja”, kuten Jukka Pellinen sanoo.

KUNTIEN  
RISKIENHALLINTA 
Kuntien riskienhallinta on kehittynyt 
vauhdilla sen jälkeen, kun vuoden  
2012 lainmuutoksessa kuntien  
valtuustojen vastuut ja velvoitteet  
riskienhallinnassa kirjattiin lakiin. 

elää - ja kehittyy
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- Meitä kiinnostaa ennen muuta se, 
miten riskejä johdetaan, miten niistä 
tehdään tunnistettavia ja miten ne in-
tegroidaan osaksi johtamista, Pellinen 
toteaa. 

Tutkimuksen tavoite on ollut sel-
vittää, mitkä asiat ovat kaupunkien ris-
kienhallinnassa samankaltaisia ja mis-
tä löytyvät suurimmat erot. Ilmeistä on, 
että kaupunkien välillä on eroja siitä 
huolimatta, että riskienhallinnan tärke-
ys ymmärretään kaikkialla. 

Tuloksissa erottuu selkeästi kolme 
edelläkävijäkaupunkia:  Helsinki, Es-
poo ja Tampere. 

- Näissä kaupungeissa on jo 2000-lu-
vun alussa alettu työstää kaupunkitason 
riskienhallintaa, ja koska Suomessa ei 
ole ollut ohjeita, mallia on otettu mui-
den maiden suurista kaupungeista, pro-
fessori Jukka Pellinen kertoo. 

Pellisen mukaan riskienhallintaan 
herättiin aikanaan eri syistä. Joissakin 
kaupungeissa se saattoi olla henkilös-
töön kohdistunut turvallisuusriski, jos-
sakin isoon investointiin liittyvä kan-
sainvälisen rahoittajan vaatimus. Nämä 
alkuperäiset motivaattorit vaikuttivat 
osittain siihen, millaista mallia työhön 
on haettu.

Sen sijaan jo realisoituneet riskit vai-
kuttavat riskienhallintaan yllättävän vä-
hän. Vesa Voutilaisen mukaan ne ovat 
voineet vauhdittaa riskienhallinnan ke-
hitystä, mutta siihen, millaiseen raken-
teeseen kaupungin riskienhallinnassa on 
päädytty, vaikutusta on ollut hyvin vä-
hän.

Laillinen minimi ei riitä 
Kuntien riskienhallintaa ja sisäistä val-
vontaa ohjaavat monet lait ja asiakirjat. 
Ne nähdään osaksi hyvää johtamis- ja 
hallintotapaa, lisäävät tilivelvollisuut-
ta ja läpinäkyvyyttä ja parantavat tätä 
kautta hallintoa ja palvelutuotantoa.

Tutkijoille on selvää, että lain esittä-
mä minimi ei kaupunkitasolla riitä. 

- Käytännöt voi jaotella 
vaikka niin, että joissakin kau-
pungeissa on korostettu lain-
mukaisuutta ja integroitua 
johtamista on vähän. Toisaalla 
riskienhallinta on iso osa kaik-
kea ja riskienhallinnan näkö-
kulma on huomioitava joka ta-
solla organisaatiossa, Jukka 
Pellinen sanoo.

- Näissä organisaatioissa on 
eri sektoreilta otettu ohjaus-
ryhmiä, vaihdettu tietoja ja ra-
kennettu kaupunkitason riski-
johtamisen mallia yhdessä, hän 
jatkaa. 

Suuret kaupungit ovat 
valtavan kokoisia sektorior-
ganisaatioita ja riskit ovat 
sektoreittain varsin erilaisia. Riskien-
hallinnan on oltava osa sekä sektorijoh-
tamista että siihen on oltava näkemys 
koko kaupungin tasolla.

Pellisen mukaan suurimmat erot 
isojen kaupunkien riskienhallinnassa 
löytyvät nimenomaan sektoreiden vä-
liltä. 

Riskienhallinnan kasvaneet vaa-
timukset ovat tuoneet kaupunkeihin 
myös aivan uusia asiantuntijoita: riski-
johtajia ja – päälliköitä. 

- Tämä on uusi ammattikunta Suo-
messa. Näin ollen heidän taustansakin 
ovat varsin erilaisia: joku tulee poliisis-
ta, joku pelastustoimesta, joku puolus-
tusvoimista, joku yksityiseltä sektorilta, 
Pellinen kertoo. 

Vaikuttaako palkattujen riskienhal-
linnan ammattilaisten tausta sitten käy-
tännön työhön?

- Ainakaan dokumentoiduissa oh-
jeissa se ei näy, käytännön painotuksis-
sa enemmän, toteaa Vesa Voutilainen.

Kaupunkien ja kuntien riskienhal-
lintaan valmistavaa koulutusta ei Suo-
messa ole. Lähinnä sitä on Tampereen 
yliopiston Johtamiskorkeakoulun alai-
nen vakuutus- ja pankkipuolen koulutus. 

Voutilaisen mukaan se, että riskien-
hallintaan tulee eritaustaisia ihmisiä, on 
etu toiminnalle. 

- Esimerkiksi suurten kaupunkien 
yhteistyössä näkemyksestä tulee moni-
puolinen, kun riskinhallinnasta vastaa-
vien ihmisten taustat poikkeavat toisis-
taan. 

Pontimena finanssikriisi
Kaupunkiorganisaatio toimii luonnol-
lisesti osana muuta, laajempaa toimin-
taympäristöä. Käytännöt kehittyvät 
edelleen. Eräs vaikuttava tekijä jo en-
nen kuntalain muutoksia oli finanssi-
kriisi.

- Vuoden 2008  jälkeen alettiin yri-
tysmaailmassakin pohtia riskejä. Sitä 
ennen ajatusmaailma oli ehkä enem-
män että ’isompaa, parempaa tulosta’. 
Kun riskienhallinta alkoi yritysmaail-

Riskienhallinnan on oltava  
osa sekä sektorijohtamista  
että siihen on oltava näkemys  
koko kaupungin tasolla.
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➨ KAKS tukee tutkimusta.

massa kehittyä, myös valtionhallinto ja 
julkinen sektori alkoivat kiinnittää sii-
hen huomiota, Jukka Pellinen pohtii. 

Vesa Voutilainen tarkastelee riske-
jä paitsi tutkijana myös päivätyössään 
kaupungilla. 

Hän on koulutukseltaan lasken-
taekonomi ja työskennellyt Jyväskylän 
kaupungilla vuodesta 2000 alkaen. Ris-
kienhallinta on tullut osaksi hänen työ-
kenttäänsä vuosien mittaan.  

Pellisen tutkimusryhmä tuli hänen 
eteensä kuin tilauksesta hänen alettu-
aan joitakin vuosia sitten työstää artik-
keliväitöskirjaansa kaupunkien riskien-
hallinnasta. 

Jyväskylän kaupungin tutkimisesta 
Voutilainen on jäävännyt itsensä, muu-
toin virkamiestaustasta on tutkimus-
hankkeessa ilman muuta hyötyä.

Voutilainen muistuttaa kuntia siitä, 
että riskienhallinta on ehdottomasti jal-
kautettava käytäntöön.

- Se ei saa jäädä valtuuston hyväksy-
mien ohjeiden varaan.

Voutilaisen mukaan isoimmat haas-
teet riskienhallinnassa liittyvät juuri 
monitoimialaisuuteen ja siihen, miten 
kaupungin kaltaisessa suuressa ja hete-
rogeenisessa organisaatiossa rakenne-
taan riskien raportoinnin, seurannan ja 
hallinnan toimintamalli, jonka voisi vie-
lä konkretisoida ja arvottaa rahaksi. 

- Tämä on suuri mittaamisen ja joh-
tamisen haaste. 

Pienissä suomalaiskunnissa tilanne 
riippuu hyvin paljon siitä, miten paljon 
vaikkapa talouspäälliköllä on asiantun-
temusta. 

- Pahimmillaan riskienhallinta on 
pelkkä toteamus valtuustolle siitä, että 
riskienhallinta on järjestetty. Näin ei pi-
täisi olla, Voutilainen summaa.

Jukka Pellisen tutkimusryhmän ra-
portti riskienhallinnasta valmistuu vuo-
denvaihteessa. ∙

Toimiva kunta
Hyvinvointia! Sivistystä! 
Elinvoimaa!

Sini Sallinen, Kaija Majoinen ja Jari Seppälä (toim.)

TO
IM

IVA
 K

U
N

TA
 – H

yvin
vo

in
tia! Sivistystä! Elin

vo
im

aa!

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

Toimiva kunta
Hyvinvointia! Sivistystä! Elinvoimaa!

Toimiva kunta on kunnan luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja alan opiskelijoiden  

perusteos. Kirja soveltuu sekä kunnan perustietojen opiskeluun että ajankohtaisen  

kunta-alan tilanteen päivittämiseen. 

Kirja sisältää kattavan yleiskuvan kunnan hallinnosta, päätöksenteosta, johtamisesta,  

tehtävistä ja niiden hoitamisesta, kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamiskeinoista, taloudesta 

ja sen ohjauksesta sekä tiedonhallinnasta ja viestinnästä. Lisäksi kirjassa tarkastellaan  

kunnallista itsehallintoa ja kuntien merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa. Kirjassa on  

myös listattu kuntia koskeva keskeisin lainsäädäntö.

Tietoa työn tueksi!

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

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

Kuntatalous – monen  
muuttujan summa

K
U

N
TA

TA
LO

U
S – M

O
N

EN
 M

U
U

TTU
JA

N
 SU

M
M

A

Kuntatalous – monen muuttujan summa
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antaa luottamushenkilöille näkökulmaa kuntatalouden 
maailmaan pohjaksi oman kunnan talousasioiden pää-
töksenteolle. Julkaisu kattaa kuntatalouden rakenteen ja 
olennaiset piirteet, merkityksen osana kansantaloutta 
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Sallinen Sini, Majoinen Kaija & Seppälä Jari (toim.)

Kirja soveltuu sekä kunnan perustietojen opiskeluun  
että kunta-alan tilanteen päivittämiseen. Kirja sisältää 
yleiskuvan kunnan hallinnosta, päätöksenteosta, johtami-
sesta, tehtävistä ja niiden hoitamisesta, taloudesta ja sen 
ohjauksesta sekä tiedonhallinnasta. Kirjassa on myös lis-
tattu kuntia koskeva keskeisin lainsäädäntö. Julkaisuvuosi 
2017. Tilausnumero 509493. Hinta 35 euroa (sis. alv).

35 €

30 €

Eräs vaikuttava tekijä jo ennen  
kuntalain muutoksia oli finanssikriisi.
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teksti | Marjatta Pöllänen  kuvat| Raija Törrönen

TOHTORI TÖISSÄ

TYÖ ON JOHTANUT TOISEEN 
- eikä tiedonjano ole sammunut

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

Näköalapaikaltaan Vuokko Niiranen 
puolustaa tutkimisen poikkitieteel-
lisyyttä, monialaisuutta ja avarakat-
seisuutta. Julkaisuja on kaikkiaan 

noin 160, niistä oma väitöskirja käsitteli 
sosiaalitoimen johtajuutta.

Tämä yhteiskuntatieteiden tohtori ja 
hallintotieteiden lisensiaatti on väitöksis-
tä varsin kokenut. Hän on ohjannut kah-
deksan väitöskirjan  ja neljän lisensiaa-
tintutkimuksen tekijää,  ja tällä hetkellä 
ohjauksessa on kuusi tohtoriopiskelijaa.  

Vastaväittäjänä hän on ollut toista-
kymmentä kertaa, samoin väitösten esi-
tarkastajana Australiaa myöten.

Säätiöiden osuus tiederahoista on 
noussut ja valtion heikentynyt. Vuokko 
Niirasen mielestä julkisen rinnalla tarvi-
taan muutakin:

- On tärkeää, ettei tutkimista ja tut-
kimusteemoja  rajata liikaa. Jotain todel-
la tärkeää voi jäädä sivuun tai voi käydä 
jopa niin, ettei halutakaan jonkin asian 
tutkimista. Laaja-alaisuutta ja avarakat-
seisuutta tarvitaan. Säätiöillä on mahdol-
lisuus tukea tieteentekoa avarasti ja mo-
nialaisesti. On mahdollista, että valtiolla 
kohdennetaan tutkimusrahoitusta  raja-
tusti meneillään oleviin hankkeisiin. Olen 
iloinen, kun säätiöraha antaa liikkuma-
vapautta, mikä on tieteessä tarpeellista. 
Toivon rahoittajilta kykyä tunnistaa tär-
keitä ja uusia tutkimusaiheita. 

Yliopistoja ei ole liikaa
Vuokko Niirasella on kotonakin kaksi 
työhuonetta ja vielä kolmas käsitöille. 

– Huonetilaa tuli sitä mukaa, kun lap-
set poistuivat kotoa, kolmen lapsen äiti 
hymähtää.

Kuopiossa Itä-Suomen yliopiston ra-
kennuksista ja työtiloista näkee Savilah-
den rantaa ja junarataa, teollisuutta ja 
yritysyksiköitä. Lähellä on parituhatta 
asuntoa eikä Puijonlaakso ole kaukana. 

- Kampusalue on elinvoimainen, nyt 
jo monitieteinen ja tärkeä koko kaupun-
gille, hän kertoo.

Meneillään on Suomen Akatemi-
an ja Strategisen tutkimuksen neuvoston 
rahoittama, THL:n koordinoima tutki-
mushanke Osaavan työvoiman varmista-
misesta sosiaali- ja terveydenhuollon mur-
roksessa. Se on osahanke, jossa tutkitaan 
erityisesti hallintoa, johtamista ja päätök-
sentekoa. Hanke jatkuu ensi syksyyn asti.

- Valtio ja kunnat tuottavat meille hy-
viä tutkimusaiheita. Minna Joensuu esi-
merkiksi tekee väitöstutkimustaan johta-
misen duaalimallista, tämän aikaisemmin 
Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoit-
taman hankkeen johtaja Niiranen kertoo.

Yliopistojen määrä on yksi ikuisuusai-
heita suomalaisessa tiedekeskustelussa.

Vuokko Niirasen mielestä Tampere3 
antaa hienoja mahdollisuuksia poikkitie-
teellisiin urapolkuihin.

Sosiaalihallintotieteen  
professori emerita  

Vuokko Niiranen Itä-Suomen  
yliopistosta on jättänyt 
pääosan opettamisesta,  
mutta tutkii edelleen ja  

ohjaa graduja ja väitöksiä. 

Sosiaalihallintotieteen uranuurtaja Vuokko Niiranen: 
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“Tarkastustoiminta on inhimillistä ja neuvovaa.”
“BDO on luotettava kumppani.” 
“Hyvä kuntapuolen tuntemus myös käytännössä.”

SISÄINEN TARKASTUS – JOHDON TUEKSI JA  
TULOKSELLISUUDEN VARMISTAMISEKSI
 
Maan suurimpana julkishallinnon tarkastus- ja varmennuspalvelujen asiantuntijatalona palvelemme 
kuntaorganisaatioita vahvalla kokemuksella kaikkialla Suomessa. 
 
Tilintarkastajien lisäksi meillä on vankan osaamisen ja ammattitaidon omaavia sisäisen tarkastuksen 
asiantuntijoita, jotka tukevat kunnan toiminnan kehittämisessä ja varmistamisessa. Nykyinen kuntalaki 
edellyttää kunnilta ja kuntayhtymiltä, ja tietyin osin myös kuntien liikelaitoksilta, systemaattista sisäisen 
valvonnan, riskienhallinnan sekä konserniohjauksen ja -valvonnan järjestämistä ja raportointia.
 
Sisäisen tarkastuksen palveluiden avulla autamme kuntaa saamaan varmuutta siitä, että sen toiminta on 
tuloksellista, ja että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toteutuvat. 

* BDO:n asiakastyytyväisyyskysely 11/2018

 

TILINTARKASTUS | VEROPALVELUT | NEUVONANTO | TALOUSHALLINNON PALVELUT  
bdo.fi/sisainentarkastus

Palautetta asiakkailtamme *

Polemiikki112018.indd   1 29.11.2018   22.24.40
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- Meilläkin Itä-Suomen yliopiston 
perustaminen antoi uusia yhteistyö-
mahdollisuuksia. Yliopistoja meillä ei 
ole liikaa. Yliopisto on aina alueellinen 
vaikuttaja ja muutakin kuin vain koulu-
tuspaikka. Sillä on lainkin mukaan yh-
teiskunnallisen vaikuttamisen tehtävä. 
Tietoa julkaistaan ja välitetään erilaisil-
la foorumeilla.

Tutkijakin voi vaikuttaa
Entä kuuntelevatko päättäjät tutkijoita 
tai päinvastoin?

- Vaikea sanoa. Riippuu siitäkin, mis-
sä ihminen liikkuu. Olen käynyt edus-
kunnan valiokunnissa ja ministeriöis-
täkin otetaan kyllä yhteyttä. En ole itse 
poliitikko, mutta verkosto on tärkeä asia. 

Opettajakollegoita on ollut ministe-
reinäkin - ja ministeriöiden edustajia on 
käynyt Niirasen luennoilla puhumassa. 
Heille on myös lähetetty parhaita opis-
kelijatöitä.

- Olen kyllä saanut aikaisempaan, 
vuoden 1995 kuntalakiin yhden sanan, 
Se tuli kohtaan, jossa todetaan, että kun-
talaisilla tulee olla edellytykset osallistua 
ja vaikuttaa – pelkät osallistumisen kana-
vat eivät siis riitä! 

Niiranen kertoo, kuinka hankintala-
kityöryhmässä korostettiin 2000-luvun 
alussa sitä, että hankinnat eivät koskaan 
saisi olla vain hankintayksikön asia, vaan 
myös työntekijärajapinnalta tuleva tieto 
on tärkeää hankintoja tehtäessä ja niiden 
toimivuutta arvioitaessa. 

- Tämä laaja-alaisuus näkyi vuoden 
2007 hankintalaissa.

Tutkijoiden ja vallan väliin on kai-
vattu muutakin kuin mediaa, esimerkik-
si komiteoiden paluuta.

- Komiteoiden ei tarvitse olla hyvi-
en ajatusten hautausmaa. Paljon riippuu 
siitä, miten niitä johdetaan. Luotan län-
simaiseen edustukselliseen demokrati-
aan ja vapaaseen riippumattomaan me-
diaan. Näkökulmien kapeutuminen olisi 
tuhoisaa.

Niiranen korostaa ulkomailla opiske-
lun merkitystä. Se antaa uudenlaisia nä-
köaloja. 

- Vaihtoyliopistot ovat tärkeitä, 
muun muassa italialaisen Trenton yli-
opiston kanssa työskennellyt Niiranen 
toteaa. 

USA ja Iso-Britannia ovat suomalai-
sopiskelijoille suositumpia suuntia kuin 
pohjoismaat. 

Englanti jyrää tieteen kielenä, mutta 
ruotsi on toinen kotimainen, ei mikään 
vieras kieli, Niiranen muistuttaa.

Ei sattumaa, muttei putkeakaan
Vuokko Niirasen elämäntyö ei ainakaan 
pääosin ole ollut sattuman sanelemaa.

- Sattumaa ei ole, olen aina ollut 
kiinnostunut yhteiskunnasta, 1974 opis-
kelunsa aloittanut ja tänä syksynä jää-

hyväisluentonsa pitänyt Niiranen sanoo 
ja samalla kiistää eläneensä putkessa.

Jämsästä Tampereen yliopistoon 
opiskelemaan tullut Vuokko oli kiinnos-
tunut lähes kaikesta vähänkään yhteis-
kunnallisesta. Tätä todistaa kolmetoista 
Tampereen yliopistossa aikanaan suori-
tettua approbaturia, ja lisäksi se kuului-
sa ”alakuppilan approbatur”, joka antoi 
mahdollisuuden verkostoitua ja paran-
taa maailmaa. 

Niirasella on dosentuurit myös La-
pin ja Vaasan yliopistoissa. Vastaväittä-
jänä hän on toiminut useissa eri yliopis-
toissa, myös muun muassa Tampereen 
teknillisessä yliopistossa. 

Tutkijoiden ja vallan väliin on kaivattu  
muutakin kuin mediaa, esimerkiksi komiteoiden paluuta.

“Tarkastustoiminta on inhimillistä ja neuvovaa.”
“BDO on luotettava kumppani.” 
“Hyvä kuntapuolen tuntemus myös käytännössä.”

SISÄINEN TARKASTUS – JOHDON TUEKSI JA  
TULOKSELLISUUDEN VARMISTAMISEKSI
 
Maan suurimpana julkishallinnon tarkastus- ja varmennuspalvelujen asiantuntijatalona palvelemme 
kuntaorganisaatioita vahvalla kokemuksella kaikkialla Suomessa. 
 
Tilintarkastajien lisäksi meillä on vankan osaamisen ja ammattitaidon omaavia sisäisen tarkastuksen 
asiantuntijoita, jotka tukevat kunnan toiminnan kehittämisessä ja varmistamisessa. Nykyinen kuntalaki 
edellyttää kunnilta ja kuntayhtymiltä, ja tietyin osin myös kuntien liikelaitoksilta, systemaattista sisäisen 
valvonnan, riskienhallinnan sekä konserniohjauksen ja -valvonnan järjestämistä ja raportointia.
 
Sisäisen tarkastuksen palveluiden avulla autamme kuntaa saamaan varmuutta siitä, että sen toiminta on 
tuloksellista, ja että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toteutuvat. 

* BDO:n asiakastyytyväisyyskysely 11/2018
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Vuokko Niiranen on koko suoma-
laisen sosiaalihallinnon tutkimuksen 
uranuurtajia, tutkija ja lausunnonanta-
ja. Hän on kehittänyt oman pääaineen, 
hallinto- ja sosiaalitieteitä yhdistävän 
sosiaalihallintotieteen. Sen on Itä-Suo-
men yliopistolla voinut valita pääai-
neeksi vuodesta 2006 alkaen.

- En ole elänyt putkessa eikä kaik-
ki ole ollut sinänsä suunniteltua. Työ 
on johtanut toiseen eikä tiedonjano ole 
sammunut.

Ja näin hän on saanut haluamiaan 
tehtäviä ja sanoo myös aina voineensa 
tutkia mitä on halunnut:

- Olen muokannut tehtäviä halu-
amikseni ja saanut käyttää osaamistani. 
Olen myös saanut kiinnostavia rahoitu-
sorganisaatioiden ja tieteellisten seu-
rojen puheenjohtajuuksia ja toiminut 
muun muassa Valtiontalouden tarkas-
tusviraston tieteellisessä neuvostossa.  

Yhdellä alalla ei tulla toimeen
Vuokko Niiranen kertoo, kuinka sosi-
aalihuoltajan tutkintoa seurasivat hal-
lintotieteiden maisterin ja lisensiaatin 
tutkinto Tampereen yliopistossa ja yh-
teiskuntatieteiden tohtorinväitös Kuo-
pion yliopistossa. 

Mukana on julkishallintoa, kunnal-
lishallintoa, julkisoikeutta, julkistalout-
ta, aluetiedettä, sosiaalipolitiikkaa ja so-
siologiaa, lisänä Tampereella hankittu 
kasvatus- ja perheneuvolan erikoistu-
miskoulutus sekä työnohjaajakoulutus. 

Kolmannen pro gradu -työnsä Vuok-
ko teki miehensä kanssa peruskoulun 
poliittis-hallinnollisesta kehityksestä.

Työtä on piisannut ja laitosten ni-
met vaihdelleet. Ennen professuureja 
Kuopiossa hän työskenteli muun mu-
assa nuorempana tutkijana Suomen 
Akatemian Demokratia-projektissa 
1990-luvun loppupuolen.

- Nykyään harva asia on yhden tie-
teenalan ratkaistavissa. Tarvitaan ky-
kyä muun muassa poikkitieteellisyy-
teen, hän muistuttaa.

Vuonna 2003 Niiranen siirtyi Kuo-
pion yliopistossa sosiaalityön puolelta 
hallintotieteiden puolelle.

- Hoidin hoitotieteen ja terveyshal-
linnon laitoksella hallintotieteen pro-
fessorin Risto Harisalon sijaisuutta. 

Kannustajikseen hän mainitsee 
myös muiden muassa professorit Mar-
jatta Eskolan, Juhani Laurinkarin ja 
Pauli Niemelän.

Vuokko Niiranen on myös ensim-
mäisiä Kunnallisalan kehittämissääti-
ön stipendinsaajia vuodelta 1992. Väi-
töskirja Sosiaalitoimen moniulotteinen 
johtajuus: tutkimus sosiaalijohtajien joh-
tamistyöstä, johtajatyypeistä ja vapaa-
kuntakokeilusta sosiaalitoimen reformi-
na ilmestyi kahta vuotta myöhemmin. 

- Oli hienoa, kun sai keskittyä väi-
töstyöhön.

Mikään ylenmääräinen ponnistus 
väitöskirja ei kuulemma ollut, vaikka 
aikaa se vei. 

Sittemmin Vuokko Niirasen näkö-
aloja on hyödynnetty muun muassa 
Kunnallisalan kehittämissäätiön tieteel-
lisen neuvottelukunnan puheenjohta-
juudessa.

Lapsi oppii kyseenalaistamaan
Vuokko Niirasta on luonnehdittu into-
himoiseksi tutkijaksi. Jääkö perhe siinä 
hopealle?

- Perhe tuli joskus koputtelemaan 
työhuoneen ovelle, voitko tulla syö-
mään… Tutkijan lapset  kyllä oppivat 
myös  kyseenalaistamaan asioita.

Vuokko Niiranen luonnehtii itse it-
seään sellaiseksi, joka edelleen osaa 
vaihtaa autonsa renkaat, ommella vaat-
teensa ja remontoida kotiaan. Tärkeä 
harrastus on myös hiihtäminen.

- Jo lapsena opin, että jokainen te-
kee mitä ennättää, ja kaikkia töitä voi 
opetella tekemään. Vanhempani koros-
tivat työnteon ja ajattelun merkitystä.  

Hämäläinen perustaa puheensa ja myös 
vitsit aina tosiasioihin. Pitää olla sisu-
pussi, mutta myös armollinen itselleen, 
Niiranen sanoo

- Minut on kasvatettu tietämään 
mitä haluan. Vanhempani opettivat, että 
voit tehdä ja opiskella mitä haluat, mut-
ta et voi unohtaa syntyperääsi ja juuriasi.

Vuokko Niirasen juuret ovat 
Jämsässä ja vuosisatojen takaa Ruot-
sissa, josta Sigrid Thomssonin eli Si-
pi Tuomaanpojan suku tuli Suomeen 
1500-luvun puolivälissä. Vuokon lähi-
sukulaiset ja myös 90-vuotias äiti asuvat 
yhä Jämsässä. Kotikylä oli ensin Alho-
järvellä ja sitten Oksjärvellä, ja alkujaan 
hän on lähtöisin Jämsän hämäläisellä 
puolelta Nytkymenjärven rannalta.

Tasa-arvo myös miesten asia
Tasa-arvosta on tullut Vuokko Niirasel-
le tärkeä asia. Hän on nimittäin Suomen 
yliopistojen ensimmäinen tasa-arvoval-
tuutettu vuosina 1996–2001.

- Naisten osuus tutkijoista kasvaa. 
On kyse siitä, miten naiset luotta-
vat kykyihinsä ja myös siitä, millaisi-
in rooleihin lapsia kasvatetaan. Välillä 
nykyään tosin tuntuu, ollaanko menos-
sa taaksepäin.

Mutta tasa-arvo ei ole vain nais-
ten tasa-arvoa. Tasa-arvovaltuutettu-
na 1990-luvun lopussa Niiranen kohta-
si jo keskustelua siitä, voivatko myös isät 
jäädä vanhempainvapaalle.

Oman perheen sisällä tasa-ar-
vo on aina ollut itsestäänselvyys. Mo-
lemmat vanhemmat ovat esimerkik-
si tehneet  tasavertaisesti kotitöitä ja 
lapset ovat kasvaneet tasa-arvoiseen 
ajatteluun. Perheen sisäistä tasa-ar-
voa on noudatettu kotonakin. Kol-
mannen lapsen synnyttyä puoliso jäi 
kotiin – kiitos kummastelemattomasti 
vapaata tukeneen työnantajansa Savon 
Sanomien.∙

- Perhe tuli joskus koputtelemaan työhuoneen ovelle, 
voitko tulla syömään… Tutkijan lapset  kyllä oppivat 
myös  kyseenalaistamaan asioita.
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teksti | Eeva-Liisa Hynynen   kuva |Hannu Huovila / VastavaloKUNTAKUVA

Oi, sähköhän tulee seinästä!

Vuonna 1882 Suomessa syttyi ensimmäinen 
sähkövalo Finlaysonin kutomosalissa Tampe-
reella. Kuusi vuotta myöhemmin, 15. marras-
kuuta 1888 Tampereen kaupungin sähkölaitos 
valaisi ensimmäisen kerran  kaupunkia. Samalla 
Suomen ensimmäinen kunnallinen sähkölaitos 
aloitti toimintansa.

Nyt sitä riittää – sähköä. Elämme sen varassa. 
Jos sähköt sammuvat, olemme haavoittuvia. 

Sähkö on liian usein itsestäänselvyys. Ennen 
kuin se päätyy kotimme pistorasioiden ulottu-
ville, iso komppania alan ammattilaisia on teh-
nyt välttämättömän peruspalvelun eteen työ-
tä. Huomattava osa tästä työstä on kunnallista 
työtä.

Kun sanomme kansalaisgallupeissa, että  
rakkaimmat kuntapalvelumme ovat kirjasto ja 
terveyskeskus, unohdamme sähkön ja puhtaan 
talousveden. Yhteiskunta toimii niiden varassa.

Siis hyvää sähköistä päivää  - tänäänkin valai- 
semme pimeyden, koska sähkö tulee seinästä.
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Healthy Stomach Initiative -organisaation työryhmän kuusitoista gastroenterologian asiantuntijaa kahdestatoista eri 
maasta ehdottaa verinäytteestä määritettäviä GastroPanel-biomerkkiaineita sekä oireettoman että vatsavaivoista kärsi-
vän 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 gastroskopia-
tutkimus 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) –lääki-
tystä tai antibioottihoitoa. Näissä tapauksissa 13C-ureahen-
gitystesti (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 epäi-
ly ruokatorven refluksitaudin komplikaatiosta ja oireileva 
helikobakteeri-infektio ovat gastroskopian indikaatioita.

GastroPanel® vatsavaivoista kärsiville ja terveystarkastuksiin

Atrofinen gastriitti
• helikobakteeri-infektion tai autoimmuunitaudin aiheuttama maha-
laukun 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, kal-
siumin, 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 pohjukais-
suolihaava) itsenäinen riskitekijä
Runsas haponeritys
• lisää ruokatorven sairauksien (haavainen ruokatorven tulehdus;
Barrett’in ruokatorvi, ruokatorven alaosan syöpä) riskiä refluksitautia 
sairastavilla potilailla (www.biohit.fi/lisatietoja)

Laippatie 1 • 00880 Helsinki • Puh. 09 773 861 • info@biohit.fi • www.biohit.fi

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 vasta-
ainetesteillä 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 pylori-
infektion 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).

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.
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Kari Häkämies

KOLUMNI

Totuus – valhe – paskanjauhanta

Pääsin kerran pitämään Turun yliopistoon luennon aiheesta ”tosiasiat poliitti-
sessa päätöksenteossa.” Tehtävä oli kovin haastava, koska eihän politiikka ole 
matematiikkaa. Eri ideologiat näkevät tosiasiat toisistaan poikkeavalla tavalla. 
Viime kädessä on pakko kysyä, mikä politiikassa oikeastaan on fakta?

Internetin kuviteltiin mullistavan maailman sivistyksen näkökulmasta. Hy-
väuskoisesti ajateltiin, että kaikkien tiedon taso nousisi ja ihmiset ymmärtäisi-
vät vaikeiden päätösten perustelut aiempaa paljon paremmin. Vaan kuinka kävi? 
Monelle internet on väline, jonka avulla voi puhua mitä tahansa: valehdella vää-
ristää, sotkea. Poliitikkojen mielestä saatettiin mennä ojasta allikkoon. 

Politiikassa on toki aina valehdeltu, valehtelun määrä vain vaihtelee poliitti-
sesta kulttuurista riippuen. Joissakin maissa poliitikkojen valehtelu on itsestään 
selvyys, kun taas pohjoismaissa sellainen puhe ei juurikaan kannata. Media kont-
rolloi sanomisia aktiivisesti, ja lööperin puhumisella on lyhyet jäljet. Pohjois- 
maissa muunnellun totuuden kertoja saa lähes aina palkkansa, jopa koko ura voi 
joutua vaakalaudalle. Esimerkkejä löytyy.

Mutta sinisilmäinen ei kannata olla missään maassa. Silmät pyöreinä olem-
me seuranneet Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin toimintaa. Hänel-
le mikään ei näytä olevan pyhää. Mutta ala-arvoisista käytöstavoista huolimat-
ta mies vain porskuttaa, vaaleissakin menestys jokin aika sitten oli vähintään 
kohtuullista, vaikka herra presidentin tviiteissä ei usein ole päätä eikä häntää. 
Trump onkin tavallaan kääntänyt politiikan teon väärin päin. Hän ei ole some-
pilkan kohde, vaan toimii itse somepilkkaajana.

Teos-kustantamon julkaisemassa Totuuden jälkeen-nimisessä dokumentissa 
nuoret tutkijat viittaavat filosofi Harry Frankfurtin esseeseen, On Bullshit. Sii-
nä tehdään ero valehtelun ja paskanpuhumisen välillä. Valehtelija on henkilö, 
joka tieten tahtoen esittää väärää tietoa, mutta paskanpuhujaa ei kiinnosta pät-
kääkään, kuvaavatko hänen sanomansa seikat todellisuutta oikein vai väärin. Ei-
kä tämä ilmiö suinkaan rajoitu pahansuopiin some-keskusteluihin. Tutkijoiden 
mukaan se on tunnistettavissa jopa tieteen maailmassa.

Olemme menossa kohti eduskunta- ja eurovaaleja. Moni tiedustelun ammat-
tilainen sanoo, että vaalejamme tullaan häiritsemään laittomin keinoin. Suoma-
laisia koetellaan ensi kerran sen suhteen, osaammeko erottaa, mikä on fakta, mi-
kä valhetta ja mikä paskanjauhantaa. En väitä, että demokratiamme on vaarassa, 
mutta puolustaa sitä pitää. Ei meilläkään mikään ole niin kuin ennen.
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Healthy Stomach Initiative -organisaation työryhmän kuusitoista gastroenterologian asiantuntijaa kahdestatoista eri 
maasta ehdottaa verinäytteestä määritettäviä GastroPanel-biomerkkiaineita sekä oireettoman että vatsavaivoista kärsi-
vän 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 gastroskopia-
tutkimus 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) –lääki-
tystä tai antibioottihoitoa. Näissä tapauksissa 13C-ureahen-
gitystesti (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 epäi-
ly ruokatorven refluksitaudin komplikaatiosta ja oireileva 
helikobakteeri-infektio ovat gastroskopian indikaatioita.

GastroPanel® vatsavaivoista kärsiville ja terveystarkastuksiin

Atrofinen gastriitti
• helikobakteeri-infektion tai autoimmuunitaudin aiheuttama maha-
laukun 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, kal-
siumin, 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 pohjukais-
suolihaava) itsenäinen riskitekijä
Runsas haponeritys
• lisää ruokatorven sairauksien (haavainen ruokatorven tulehdus;
Barrett’in ruokatorvi, ruokatorven alaosan syöpä) riskiä refluksitautia 
sairastavilla potilailla (www.biohit.fi/lisatietoja)

Laippatie 1 • 00880 Helsinki • Puh. 09 773 861 • info@biohit.fi • www.biohit.fi

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 vasta-
ainetesteillä 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 pylori-
infektion 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).

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.
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TÄTÄ TUTKIN

POLIITTISEN  
EPÄLUOTTAMUKSEN ÄÄRELLÄ

teksti | Salla Nazarenko  kuva | Mikko Mäntyniemi

Mervi Katainen tutkii väitös-
työssään poliittisen päätök-
sentekojärjestelmän sisäistä 
epäluottamusta. 

Tutkimus pureutuu virkamiehiin ja po-
liitikkoihin ja heidän kokemukseensa epä-
luottamuksesta. Data kerätään Suomesta, 
Belgiasta ja Iso-Britanniasta.

Mervi Kataisen motivaatio tutkia 
epäluottamusta juontaa sekä omasta ko-
kemuksesta kuntapolitiikassa että hänen 
virkamiesvuosistaan Suomessa ja työsken-
telystään poliittisena avustajana EU-tasolla. 

- Huomasin, että järjestelmän sisäis-
tä epäluottamusta oli ja se vaikutti proses-
seihin EU-tasollakin. Kun aloin tätä lähem-

min tarkastella, havaitsin, että asiaa oli 
tutkittu yllättävän vähän toisin kuin 

vaikkapa poliitikkojen ja kansalais-
ten välistä epäluottamusta. 

Kataisen tutkimuksen tavoite 
on selvittää poliittisen päätöksen-
tekojärjestelmän sisäisen epä-
luottamuksen vaikutuksia pää-
töksentekoprosessiin. 

Materiaalina ovat teema-
haastattelut, joita Katainen 
tekee kolmessa maassa. Suo-
men haastattelut keskitty-

vät johtaviin poliitikkoihin ja 
virkamiehiin ja ne on jo pitkälti 

tehty. Myös Belgiassa osa haastat-
teluista on jo valmiina. 

- Iso-Britannian ja Belgian suurin 
ero Suomeen on siinä, että siellä loikat 

virkamiehestä poliitikoksi ja takaisin ovat 
harvinaisempia kuin Suomessa. Meiltä 
sen sijaan löytyy henkilöitä, joille molem-

mat roolit ovat tuttuja. 
Alkuvaiheessa ehkä kiinnostavin löydös 

on liittynyt siihen, että reaktiot aiheeseen 
ovat olleet kahtalaisia. Osa haastateltavista 
on sitä mieltä, että sisäistä epäluottamusta 
ilmiönä ei ole lainkaan, toiset kokevat sitä 
olevan varsin paljon.  

- Kokemukset tuntuvat olevan hyvin 
erilaisia. Toki esimerkiksi poliitikot saatta-
vat haastattelutilanteessa ajatella eri puo-
lueiden välistä epäluottamusta, joka on eri 
ilmiö kuin tämä. 

Eräs kysymys, joka Katainen epäluot-
tamustutkimuksensa äärellä pohtii, liittyy 
asioiden monimutkaisuuteen.

- Esimerkiksi EU-tasolla ja kansallisella 
tasolla poliitikot ovat erittäin perehtynei-
tä – heillä on siihen resursseja ja mahdol-
lisuuksia. Kuntatasolla tilanne on toinen.  
Asiat ovat monikerroksisia ja monimutkai-
sia ja päättäjät toimivat politiikassa vapaa-
aikanaan. Tämä resurssien epätasa-arvo voi 
synnyttää epäluottamusta ja olla jopa on-
gelma demokratialle, kun ihmiset eivät ha-
keudu kuntapolitiikkaan.

Katainen on itsekin ehdolla ensi kevään 
eduskuntavaaleissa Kokoomuksen riveissä 
Uudellamaalla.

Miten käy väitöskirjan, jos eduskunta 
kutsuu?

- Realistisesti varmaan sen tekeminen 
vähintään hidastuu. Yritän kuitenkin tehdä 
työtä nyt nopeasti, kerätä datan ja jatkaa si-
vutoimisesti palastellen, jos pääsen läpi. ∙
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NUMEROT AUKI
koonnut | Eeva-Liisa Hynynen  

KUNNAN VERKOSSA

54 %
ON KÄYNYT SIVUILLA  

USEAMMINULKOASUUN TYYTYVÄISIÄ 
ON SELVÄSTI 
VÄHEMMÄN

HELPPOKÄYTTÖISYYTEEN  
ERITTÄIN TAI MELKO  
TYYTYVÄINEN 

KAKSILLE TUTKIMUKSEN TOTEUTTI KANTAR TNS OY. AINEISTO ON KOOTTU GALLUP KANAVALLA 7.-13.9.2018. HAASTATTELUJA TEHTIIN YHTEENSÄ 1 049. TULOSTEN VIRHEMARGINAALI 
ON SUURIMMILLAAN VAJAAT KOLME PROSENTTIYKSIKKÖÄ SUUNTAANSA.

43 %
58 %

KOTISIVUJEN INFORMATIIVISUUTEEN 
ON ERITTÄIN TAI 
MELKO TYYTYVÄINEN 63 %

PERUSSUOMALAISTEN (39 %) KANNATTAJIA 
LUKUUN OTTAMATTA MUITA PUOLUEITA TUKEVISTA 
REILUSTI YLI PUOLET (55–65 %) VIERAILEE KUNTIEN SIVUILLA USEASTI

87 %
ON VIERAILLUT KOTIKUNNAN 

VERKKOSIVUILLA 
AINAKIN  
JOSKUS 
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”Panostamalla kaikkien kuntalaisten 
liikunnan lisäämiseen parannetaan 

kuntataloutta paljon enemmän kuin 
lyhytnäköisillä säästöillä liikuntapalveluista. 
Lisää liikuntaa vauvoista vaareihin.” 

Kari Uotila 
kansanedustaja (vas)
eduskunnan urheilukerhon puheenjohtaja




