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Antti Mykkänen
päätoimittaja

PUUTTEINEENKIN Suomessa on maailman mitassa toimiva kansanvalta. 
Mutta arvostetaanko sitä? 

Kohtuullinen luottamus oppositioon ja maan hallitukseen on vaihdellut 20 – 40 
prosentin välillä. Luottamus eduskuntaan, kuntapäättäjiin, ay-liikkeeseen ja työn- 
antajajärjestöihinkin on liikkunut neljänkymmenen prosentin pinnassa. 

Enemmistö suomalaisista on pitkään luottanut erityisesti tasavallan president- 
tiin, mutta myös äänestämäänsä puolueeseen ja tiedotusvälineisiin. 

Eniten luotamme läheisiimme, jopa enemmän kuin itseemme. Luottamus toi-
siin ihmisiin on Suomessa poikkeuksellisen korkealla. 

Suomi on luottamusyhteiskunta. Mutta myös paljon muuta.
Tilastokeskus teki viime vuonna upean työn. Se kokosi maamme sadan vuoden  

kunniaksi 96 asiaa, jossa Suomi on lähivuosien kansainvälisissä vertailuissa ollut 
kärkisijoilla, pääosin kolmen parhaan joukossa maailmalla ja Euroopassa. 

LISTA ON huikaiseva. Seuraavassa 16 kultamitalia, asioita, joissa olemme maa-
ilman ykkösiä.

Suomi on maailman onnellisin, vapain, vakain, lukutaitoisin ja turvallisin maa. 
Suomessa on koko maailman mitassa paras inhimillinen hyvinvointi, eniten 

inhimillistä pääomaa, paras ihmisten perusoikeuksien suoja, paras hallinto ja 
riippumattomin oikeuslaitos.

Meillä on myös puhtain ilma, rikkaimmat vesivarat, pienin riski luonnon onnet- 
tomuuksille, paras omistuksen suoja, vakaimmat pankit ja eniten luottamusta 
uutisiin.

Riehaantumisesta ei ole pelkoa. Juomme eniten kahvia ja maitoa maailmassa. 
Nämä tuotteet yhdistettynä olemme lopulta maailman lattein kansa. 

Tilastokeskuksen listalla on lisäksi maailman ja Euroopan tason hopea- ja 
pronssisijoja yli 70.

Tästä lankeaa kiitos kaikille suomalaisen kansanvallan ylläpitäjille, puolueille, 
eduskunnalle, järjestöille ja lukuisille muille tahoille. 

NYT ON JO korkea aika juhlia suuremmalla ilolla ja riehakkuudella Suomen to-
dellisia saavutuksia kuin olympiakultaa tai lätkän maailman mestaruutta konsaan.

Päiväkin on valmis. 17.7.1919 vahvistettiin Suomen hallitusmuoto. Sastamalassa  
tätä on juhlittu Kansanvallan päivänä jo vuodesta 1992. Nyt koko Suomi mukaan 
näihin juhliin! Pysyvästi.

Suomella 16 kultaa, 72 hopeaa ja pronssia  
– kansanvallan juhlat pystyyn 17.7.2019

PS. Suomen tulevia  
mitaleja voi varmistaa  
äänestämällä  14.4.  
eduskunta- ja 26.5. euro- 
parlamentin vaaleissa.
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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 *
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AJASSA koostanut | Salla Nazarenko  kuvat | Merja Ojala
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KAKSIN SEMINAARISSA  
RUODITTIIN AVOIMUUTTA
Kysymys kuului: kuka määrää politiikan kaapin paikan?

Finlandia-talon luentosalin täyttivät keskuste-
lut avoimuudesta, lobbaamisesta ja siitä, ku-
ka määrää politiikan puheenaiheet.

Europarlamentaarikko Heidi Hautala nosti 
esiin poliittisiin päätökseen vaikuttamisen. Hänen 
mielestään aihetta pitäisi tutkia paljon enemmän.

Kansanedustaja Eero Heinäluoma totesi, et-
tä politiikan liikkumatila on pienentynyt. Äänes-
täjät odottavat hyvää show’ta ja ammattimaiseen 
vaikuttamiseen käytetään paljon rahaa.

Kaupunginjohtajakaksikko Ritva Viljanen 
(Vantaa) ja Päivi Laajala (Oulu) puhuivat osal-
listamisesta kuntatasolla.  Viljasen ja Laajalan 
mielestä kunnat ja kaupungit ovat avoimuuden 
eturintamassa, paljon avoimempia kuin valtion 
toimijat

Yleisradion toimitusjohtajan Merja Ylä-Ant-
tilan mielestä Suomessa eletään poliittisen jour-
nalismin parasta aikaa. 

- Maailma on muuttunut vaikeammaksi, mut-
ta tietoa on saatavilla enemmän kuin koskaan, 
muistutti Ylä-Anttila.

Helsingin yliopiston professori Anu Kantola 
muistutti, että suomalaisen päätöksenteon avoi-
muudessa on harmaita alueita. Samaa mieltä oli 

valtiotieteiden tohtori Anders Blom, jonka mie-
lestä suomalaisen vaikuttamisen pelisäännöissä 
olisi päivitystarpeita ainakin mitä tulee avoimuu-
teen, rehellisyyteen ja yhdenvertaisuuteen. 

Myös viestintäyrittäjä Harri Saukkomaa to-
tesi, että pääsy päättäjien pakeille ei ole tasaver-
taista, joskaan hän ei koe että lobbareilla Suomes-
sa olisi niin suurta valtaa, kuin usein ajatellaan. 

Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi   
pohti puheenvuorossaan hyvän hallinnon peri-
aatteita, osallistavuutta ja annetun otsikon mu-
kaisesti myös rahan voimaa politiikassa. 

Kiviniemi totesi, että vaikka rahalla on merki-
tystä, ei kansalaisten kollektiivisia vaikutusmah-
dollisuuksia pidä aliarvioida. 

PAM:n puheenjohtaja Ann Selin kysyi mm. 
ovatko raha ja ajatukset toistensa vastakohtia po-
litiikkaan vaikuttamisessa. Helin oli laskenut, että 
viime eduskuntavaaleissa kaikki yli 100 000 euroa 
kampanjaansa panostaneet ehdokkaat pääsivät lä-
pi: toisaalta raha voi seurata suosittua ehdokasta, 
raha yksin ei ratkaise kaikkea.

Kaikkiaan asiantuntijat linjasivat, että Suomi 
on edelleen varsin avoin yhteiskunta, mutta kes-
kustelua avoimuuden katvealueista tarvitaan.∙

Heidi Hautala

Merja Ylä-Anttila
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Presidentti Tarja Halonen jakoi KAKSin seminaarissa 
perinteiseen tapaan Arjen turvaajat-palkinnon. Tänä 
vuonna palkittiin Helena Hjerppe Savitaipaleelta, Niina 
Kaukonen Mikkelistä ja Lauri Lahtinen Kyyjärveltä.

Helena Hjerppe toimii kulttuurisihteerinä, kirjastovirkailija-
na ja tiedottajana Savitaipaleella. Palkinnon perusteissa ko-

rostettiin Hjerppen monipuolisuutta kulttuurin saralla. Hän on 
mm. tarjonnut lapsiperheille kulttuurielämyksiä ja tukenut las-
ten järjestöjä, järjestänyt tapahtumia ikäihmisille sekä toteutta-
nut kulttuuriohjelmaa koulujen kanssa. Savitaipaleen kuvataide-
koulu on myös osittain Hjerpen luomus ja hän on opettanut ja 
toiminut rehtorina siellä itsekin. Hjerppe myös toimittaa Savitai-
paleen kuntatiedotteita ja kesälehtiä ja ylläpitää somea ja kun-
nan kotisivuja. 

Mikkeliläinen Niina Kaukonen on kehittänyt ennakoivaa ja 
etsivää vanhustyötä sekä Mikkelissä että koko maakunnassa. 
Työn tuloksia ovat muunmuassa muistisairaiden osaamiskeskus 
Männikkö sekä Palveluneuvo-piste, jossa  kaikki vanhus- ja vam-
maispalvelujen sekä omaishoidon palveluohjaajat ovat matalalla 
kynnyksellä tavoitettavissa. Kaukosen luomus on myös nyttem-
min koko maahan levinnyt Huoli-ohjelma, jossa kuka tahansa voi 
ilmoittaa vanhuksesta, joka tarvitsee palvelua. Kaukosen johdol-
la Mikkeliin syntyi OmaTori-malli, joka yhdistää yritystoiminnan, 
järjestöt ja vapaaehtoistyön. 

Palkinnon perusteissa Kaukosta kutsutaan käytännön arjen 
työn uudelleen innovoijaksi. 

Kolmas palkittu, kyyjärveläinen yrittäjä Lauri Lahtinen on 
myös kunnostautunut käytännön arjen työssä. Hän auttaa ko-
tona asuvia ikäihmisiä mm. lumitöin ja pienin korjauksin. Lahti-
nen on talkoiden vakiosanottaja ja letunpaistaja sekä aktiivinen 
turvapaikanhakijoiden kotouttamistyössä. Lehtinen on auttanut 
turvapaikanhakijoita työnsaannissa ja hänen metallikorjaamon-
sa tarjoaa työelämään tutustumispaikkoja monille koululaisille ja 
ammattiin valmistuville. 

Puheessaan palkituille presidentti Tarja Halonen korosti sitä, 
että vaikka pohjoismaisen hyvinvointivaltion idea on pitää huol-
ta, myös yhteisöt  ja keskinäinen auttaminen ovat tärkeitä asioita. 

- On oltava inhimillinen ja realistinen sen suhteen, mihin ihmi-
nen pystyy, Halonen korosti. 

Halonen myös kiitti Kaksia palkinnon luomisesta ja totesi sen 
jokavuotisen jakamisen olevan hyvä perinne hänelle itselleen.∙

ARJEN TURVAAJAT PALKITTIIN

Heidi Hautala

Merja Ylä-Anttila

Ann Selin

Eero Heinäluoma

Anu Kantola
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koostanut | Salla Nazarenko    

SUOMALAISET SUOSIVAT  
KANSALAISALOITETTA

Kansalaisaloitteet tulivat osaksi 
suomalaisten elämää vuonna 2012, 
jolloin perustuslakiin linjattiin, et-

tä 50 000 kannatusilmoitusta kerännyt 
äänioikeutettu Suomen kansalainen saa 
ehdottaa uusia lakeja, lakimuutoksia tai 
olemassaolevien lakien kumoamista.

Nyt, seitsemän vuotta myöhemmin, 
jo 48 prosenttia on allekirjoittanut kansa-
laisaloitteen ja yli 40 prosenttia voisi ku-
vitella allekirjoittavansa, kertoo KAKSin  
tutkimus. 

Tutkimuksessa selvitettin myös suh-
tautumista some-, ja nettiäänestyksiin; 
osto -tai maksulakkoihin ja  boikotteihin, 
poliittisiin lakkoihin sekä mm. talon- 
valtauksiin. 

Kansalaisaloite on ylivoimaisesti suo-
situin vaikuttamismuoto. Muut suoran 
vaikuttamisen muodot olivat vähemmän 
käytettyjä. Vain viidesosa on osallistu-
nut some- tai nettiäänestyksiin, joskin yli 
puolet voisi tärkeän asian puolesta sen 
tehdä. Samankaltaiset numerot kosketti-
vat osto- tai maksulakkoja: joka viides on 
sellaiseen osallistunut ja puolet voisi niin 
tehdä. 

Myös lakot ovat suomalaisten mie-
lestä hyväksyttävä vaikuttamisen muoto. 

Työsuhteen tai palkkojen parantamisek-
si lakossa on jo ollut 16 prosenttia suo-
malaisista ja melkein puolet, 47 prosent-
tia olisi valmis niin tekemään. Suurin osa 
suomalaisista myös suhtautuu positiivi-
sesti mielenosoituksiin päättäjien painos-
tamiseksi: yli puolet on joko osallistunut 
tai voisi osallistua mielenosoitukseen. Po-
liittisia lakkojakaan ei tuomita.  Yhdeksän 
prosenttia suomalaisista on osallistunut 
poliittiseen lakkoon ja yli 40 prosenttia 
oli valmis osallistumaan, jos tarpeen. Sen 
sijaan noin kolmannes suomalaisista tuo-
mitsee poliittiset lakot. 

Sen sijaan sellainen toiminta, jossa 
rikotaan lakia, on 37 prosentin mielestä 
asia, jota ei itse koskaan voisi tehdä. Yli 
40 prosenttia kuitenkin on joku tehnyt 
tällaisen teon tai voisi sen tehdä. Suo-
raan suomalaiset tuomitsevat esimerkik-
si rakennusten valtaamisen. 64 prosent-
tia kyselyyn vastanneista  ei hyväksynyt 
sellaista.

Kyselyssä näkyi ikä- ja puolue- 
jakauma. Nuoret suhtautuvat ymmärtä-
väisemmin erilaisiin poliittisen toimin-
nan muotoihin. Korkeintaan 30-vuotiaat 
hyväksyivät kaikki toiminnan muodot 
paremmin kuin yli 60-vuotiaat: kuiten-

kin esimerkiksi talonvaltaukset ja muun 
radikaalimman toiminnan hyväksyi nuo-
ristakin varauksetta vain puolet. 

Puoluejakauma osoitti, että opposi-
tiopuolueiden kannattajat suhtautuvat 
kaikkeen toimintaan posiitiivisemmin 
kuin hallituspuolueen kannattajat. Suu-
rin ero oli näkemyksissä poliittisista la-
koista: hallituspuolueiden kannattajis-
ta ehdoton enemmistö (65 prosenttia) 
ei kyselyn mukaan voisi osallistua sel-
laiseen, kun taas opposition kannattajis-
ta vain joka kuudes tuomimtsi poliittiset 
lakot kaikissa olosuhteissa. 

Yksittäisten puolueiden kannatta-
jista erilaisia vaikuttamismuotoja kan-
nattivat eniten vasemmistoliiton tukijat, 
heidän jälkeensä vihreiden, perusuoma-
laisten ja SDP:n kannattajat. Keskustan 
ja kokoomuksen äänestäjät olivat selväs-
ti muita varovaisempia näkemyksissään 
kansalaisvaikuttamisesta.∙

Lue tutkimustiedot täältä: 

Jo puolet suomalaisista on  
allekirjoittanut kansalaisaloitteen. 

Myös lakkoihin suhtaudutaan 
varovaisen positiivisesti. Kansalais- 

tottelemattomuuteen sen sijaan 
suhtaudutaan varovaisemmin, 

kertoo KAKSin tutkimus. 
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Kansalaisten mielipide 
syytettyjen kohtelusta.

Lataa tutkimus tästä:

Suomalaiset ovat  valmiita  jaka-
maan rikollisille nykyistä an-
karampia rangaistuksia. Kaksi 

kolmesta suomalaisesta kokee, että tuo-
mioistuimet antavat liian löysiä rangais-
tuksia rikollisille. Vain joka viides suo-
malainen kokee, että tuomioistuinten 
päätökset ovat sopivia. 

Naiset ovat jopa miehiä useammin 
sitä mieltä, että tuomioistuimet  ovat lii-
an helläkätisiä: naisista näin ajattelee 
69 prosenttia ja miehistä 65 prosenttia. 
Ikäryhmistä nuoret (18–30 -vuotiaat) 
pitävät rangaistuksia sopivina muita 
useammin, mutta nuoristakin 59 pro-
senttia kokee rangaistusasteikon olevan 
Suomessa lievä. 

Ammattiryhmistä työntekijät (77 
prosenttia) ja puolueista perussuoma-
laisten kannattajat (89 prosenttia) ovat 
jyrkimmin sillä kannalla, että rangaistus-
asteikko on liian lievä. Vihreiden ja va-

semmistoliiton kannattajista sen sijaan 
vain vähän runsaat puolet kokee näin. 

Kysely paljasti myös, että sosiaa-
linen media koetaan liian säälimättö-
mäksi, mitä tulee rikoksista tai sopi-
mattomasta käytöksestä epäiltyihin 
kansalaisiin. Hieman yli puolet (51 pro-
senttia) vastanneista koki, että kohtelu 
somessa on liian ankaraa. Tässäkin ha-
jontaa oli naisten ja miesten välillä: nai-
sista pienempi osa (48 prosenttia) koki 
että some kurittaa kunnottomiksi epäil-
tyjä liikaa kuin miehistä (54 prosenttia). 
Hajontaa oli myös ammattiryhmien vä-
lillä. Korkeasti koulutetut, ylemmät toi-
mihenkilöt ja yrittäjät pitivät somea ar-
mottomampana foorumina kuin muut. 
Toisaalta yli neljännes (26 prosenttia) 
ei osannut vastata kysymykseen: nämä 
olivat keskimääräistä useammin ikään-
tyneitä, eläkeläisiä ja työttömiä eli ihmi-
siä, jotka seuraavat some-keskusteluja 

kaikkiaan muita vähemmän. 
Media sen sijaan jakoi kansaa.  Vaik-

ka 40 prosenttia oli sitä mieltä, että me-
dia kohtelee rikoksista syytettyjä ja tuo-
mittuja sopivalla tavalla, 34 prosenttia 
ajatteli median olevan turhan helläkä-
tinen. Median linjauksia pitivät par-
haimpana  STTK:n jäsenet, ylemmät 
toimihenkilöt sekä Vasemmistoliiton 
ja SDP:n kannattajat. Näistä yli 50 pro-
senttia piti median rikoksista epäiltyi-
hin kohdistuvaa kohtelua sopivana. ∙

 

TUOMIOISTUIMET 
HELLÄKÄTISIÄ, 
SOME LIIAN ANKARA

KAKSin kysely paljasti, että  
suomalaiset kokevat tuomiostuinten 

kohtelevan rikoksiin syyllistyneitä 
liian helläkätisesti. Sen sijaan  
rikoksista epäiltyjen kohtelu  

somessa on kansalaisten mielestä 
turhankin armotonta.
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UUTTA VERTA  
KAKSIN HALLITUKSEEN

Viitasaaren kaupunginjohta-
ja Janne Kinnunen on koulu-
tukseltaan kasvatustieteen ja 
oikeustieteen maisteri. Kunta- 
johtajan uransa hän aloit-
ti Taivalkoskella vuonna 2004. 
Tätä ennen hän toimi luokan-
opettajana, koulunjohtajana 
ja rehtorina sekä erilaisissa ur-
heiluun liittyvissä tehtävissä, 
kuten Lahden Ahkeran toi- 
minnanjohtajana ja Kalevan 
Kisojen pääsihteerinä. Viita- 
saarta hän on luotsannut vuo-
desta 2013 työskenneltyään 
sitä ennen viisi vuotta Saari-
järven kaupunginjohtajana. 
Kinnusen luottamustoimista 
mainittakoon Keski-Suomen 
kauppakamarin sekä Jyväsky-
län yliopistosäätiön valtuus-
kuntien jäsenyys sekä halli-
tustyöskentely useammissa 
kehitysyhtiöissä sekä Keski- 
Suomen liikunta ry:n hallituk-
sen puheenjohtajuus. Kinnu-
nen on ollut SM-tason yleis-
urheilija, lajeina pituushyppy 
ja kolmiloikka. 

KAKSin hallitus valitsi kokouksessaan 13.2. neljä uutta jäsentä.

Nurmijärven kunnanjohta-
ja Outi Mäkelä siirtyi kunta-
johtajaksi vuosi sitten edus-
kunnasta. Hän toimi vuodet 
2007-2018 Kokoomuksen 
kansanedustajana.  Nurmi-
järveläissyntyinen Mäkelä on 
koulutukseltaan kauppatie-
teiden maisteri. Ennen edus-
kuntauraansa hän työskenteli 
mm.  tutkijana, projektipääl-
likkönä Sitrassa sekä projek-
tijohtajana Net Effect Oy:ssa. 
Ennen eduskuntaan nousuaan 
hän työskenteli neljän taide- 
yliopiston (Kuvataideakate-
mia, Sibelius-Akatemia, Tai-
deteollinen korkeakoulu ja  
Teatterikorkeakoulu) yhtei-
sessä hankkeessa, jossa ra-
kennettiin yliopistoille laa-
dunvarmistusjärjestelmä. 
Mäkelä mainitsee erääksi  
harrastuksekseen “kunnallis- 
alan kehittämisen”, joten 
KAKSin hallitus on hänelle 
luonteva paikka toimia. 

Kansanedustaja Maria  
Guzenina aloitti edus- 
kunnassa vuonna 2007.  
Tätä ennen hän teki pitkän 
uran toimittajana ja yrittäjä-
nä. SDP:tä edustava Guzenina 
toimii mm. perustuslakivalio-
kunnassa, Euroopan neuvos-
ton Suomen valtuuskunnas-
sa sekä  kansainvälisten asiain 
foorumissa. Vuosina 2011-
2013 hän toimi Kataisen halli-
tuksen peruspalveluministeri-
nä. Guzeninalla on myös pitkä 
kokemus kuntapolitiikasta: 
hän on ollut mm. Espoon  
sosiaali- ja terveyslautakun-
nan puheenjohtajana sekä 
Uudenmaan maakuntaval-
tuustossa. Tämän lisäksi  
Guzenina on vaikuttanut mm. 
Yksinhuoltajien ja yhteishuol-
tajien liiton puheenjohtajana, 
Väestöliiton hallituksessa ja 
Demarinaisissa. 

Juvan kunnanjohtaja Mervi 
Simoska on hallintotieteilijä, 
jolla on alla pitkä ura kunnissa 
ja maakunnassa. Ennen  
pestiään Juvan johdossa  
hän toimi mm. Hirvensalmen  
kunnassa hallintojohtajana 
sekä hallinto- ja kehittämis-
johtajana Etelä-Savon maa-
kuntaliitossa. Hän on myös 
Kuntien takauskeskuksen  
sekä Etelä-Savon kauppa- 
kamarin hallitusten jäsen. 
Simoska aloittaa KAKSissa  
innolla, sillä kuntakentän jat-
kuva myllerrys tekee työstä 
varsin kiinnostavaa ja sääti-
ön tutkimus- ja kehittämis-
toiminta, julkaisutoiminta ja 
aktiivinen osallistuminen kes-
kusteluun tukevat Simoskan 
mielestä kuntien toiminta-
mahdollisuuksia.
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T U T U S T U  P A L V E L U I H I M M E  O S O I T T E E S S A :  W W W . T A P I O . F I

Metsänkäytöllä 
tulee olla suunta
Jokaisella Suomen kaupungilla ja kunnalla on 
metsää. Niiden käyttöön kohdistuu yhä vahvem-
min erilaisia toiveita ja tavoitteita. Kuntametsillä 
on tärkeä rooli ihmisten hyvinvoinnissa, luonnon 
monimuotoisuuden ylläpidossa ja niillä on myös 
merkittävä taloudellinen arvo. Näitä arvoja on 
mahdollista yhteensovittaa onnistuneesti. 

Millä tavoin teillä on pohdittu: 

•  Miten sovitatte yhteen erilaiset metsiin   
 kohdistuvat tavoitteet ja odotukset?
•  Mikä on metsienne kasvukunto?
•   Säilyvätkö metsänne elinvoimaisina ja   
 turvallisina muuttuvassa ilmastossa?
•   Miten metsienne puuston määrä, hiilivarasto   
 ja taloudellinen arvo muuttuu?
•   Miten monimuotoisia metsänne ovat?
•   Miten otatte huomioon vesiensuojelun?
•   Kuinka perustelette metsiä koskevat    
 ratkaisunne?

Tapion asiantuntijat auttavat metsien  monikäytön 
periaatteiden suunnittelussa ja arvioinnissa. 
Tuemme kaupunkeja ja kuntia metsästrategioiden 
laadinnassa ja metsien eri käyttötavoitteiden saavut-
tamisessa. Arvioimme luonnonhoidon ja metsän-
hoidon laatua sadoilla kohteilla joka vuosi. Olemme 
tuottaneet konsepteja luontopalveluihin ja metsien 
käyttöön terveydenhoidossa. Kehittyneillä ohjelmis-
toillamme voimme tuottaa metsien kehitysennustei-
ta, skenaariolaskelmia ja paikkatietoratkaisuja juuri 
teidän tarpeisiinne.

Tapio on valtion omistama puolueeton ja luotettava 
metsäbiotalouden huippuosaaja. Meillä on yli sadan 
vuoden kokemus kestävästä metsien hoidosta ja 
käytöstä. Palvelemme koko metsäsektoria. Meidät 
tunnetaan esimerkiksi valtakunnallisten Hyvän met-
sänhoidon suositusten laadinnasta. Brändejämme 
ovat myös Metsälehti ja Karttakeskus.

M I K Ä  O N  TA P I O ?

OTTAKAA YHTEYTTÄ, NIIN KATSOTAAN TEIDÄN TILANNETTANNE YHDESSÄ TARKEMMIN! 

Kalle Vanhatalo, kalle.vanhatalo@tapio.fi, p. 040-192 1874 
Mikko Lumperoinen, mikko.lumperoinen@tapio.fi, p. 050-358 6020
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T ampereen yliopiston Johtamisen 
ja talouden tiedekunnan julkisyh-
teisöjen laskentatoimen professo-
ri Lasse Oulasvirta ja yliopiston-

lehtori, HTT Lotta-Maria Sinervo ovat 
saamassa päätökseen Suomessa ainut-
laatuisen tutkimuksen kuntapäättäjien 
talousinformaation käytöstä.

Tutkimuksen tavoite oli selvittää, 
miten ja minkä tiedon perusteella kun-
nanvaltuutetut muodostavat käsityk-
sensä kunnan palvelujen kustannuksis-
ta, taloudellisesta tuloksesta ja talouden 
näkymistä. 

Tutkimus tehtiin lähettämällä kyse-
lykaavake kaikille Suomen kunnanval-
tuutetuille – lähes 9 000 hengelle – sekä 
tekemällä teemahaastatteluja viidessä 
eri kokoisessa kunnassa.

Kysely paljasti, että kunnanvaltuu-
tetut kokevat ymmärtävänsä talous- 
arviokokonaisuuden sekä tilinpäätös- 
informaation vähintään tyydyttäväs-
ti. Kunnanvaltuutetut myös luottavat 
kunnan virkamiesjohdon raportointiin  

kunnan taloustilanteesta. Valtuute-
tut kuitenkin käyttävät tiedonlähteenä 
useimmiten muuta kuin kunnan viralli-
sia asiakirjoja: keskustelut, esitykset ja 
uutiset ovat useimmiten käytettyjä läh-
teitä. 

- Median merkitys on yllättävänkin 
suuri, toteaa professori Lasse Oulasvirta.

Myös kunnanjohtajan ja talousjoh-
don suullisilla esityksillä on merkitystä, 
samoin kuin oman valtuustoryhmän si-
sällä käydyillä keskusteluilla.

- Näillä erilaisilla tiedon välittäjillä 
on suuri vastuu tiedon oikeellisuudesta, 
Oulasvirta muistuttaa. 

Tutkijat suosittelevat myös, et-
tä kunnan hallinnosta riippumattoman 
tarkastuslautakunnan arviointikerto-
mukset voisivat olla paremmin esillä 
ja valtuustot voisivat käyttää niitä vilk-
kaammin. 

Kysely kuitenkin paljasti myös sen, 
että yli puolet kunnanvaltuutetuista toi-
voi lisäkoulutusta talousinformaation 
tulkitsemiseen. 

Kyselytutkimuksen mukaan miespuoliset kunnanvaltuutetut 
ovat hieman naisia itsevarmempia siinä, miten hyvin he  
ymmärtävät tilinpäätöksiä ja muuta kunnan talous- 
informaatiota. Sen sijaan esimerkiksi koulutuksella ei ole  
suurta merkitystä muutoin kuin taloushallinnon opintoja  
suorittaneiden kohdalla. Palveluiden laadusta ja  
vaikuttavuudesta kaivattaisiin lisätietoa. 

teksti | Salla Nazarenko   kuvat | iStockphoto ja Merja Ojala

Kunnanjohtajan ja talousjohdon 
suullisilla esityksillä on suuri 
vastuu tiedon oikeellisuudesta.

Kunnanvaltuutetut ymmärtävät talousinfoa  

'VÄHINTÄÄN TYYDYTTÄVÄSTI'
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Tilinpäätös kiinnostaa pää- 
asiassa tilinpäätöskokouksessa

Valtuutetuille lähteneessä kyselytutki-
muksessa kartoitettiin valtuutettujen 
tietolähteitä taloudesta: sitä, mitä tieto-
lähteitä he hyödyntävät valtuutetun teh-
tävässään ja mitä he pitävät tarpeellisena. 

Tutkijat olivat kiinnostuneita myös 
siitä, missä määrin kunnanvaltuutetut esi-
merkiksi tarkastelevat tilinpäätöstä muul-
loin kuin sen hyväksymisen aikoihin. 

- Haastatteluissa tuli ilmi, että tilin-
päätökseen ei juuri tartuta muulloin, 
kun tilinpäätöskokouksen alla tai jos 

täytyy etsiä perusteluja joillekin sääs-
töille tai lisämäärärahoille, Lotta-Maria 
Sinervo kertoo.

- Moni kokee, että se tulee liian myö-
hään, vasta kesäkuussa. Talousarvio he-
rättää enemmän intohimoja: eräskin 
haastateltava kertoi, että se luetaan “hii-
renkorville.”

Mielenkiintoista oli se, että tutki-
musmateriaalin keruu ei käynyt aivan 
kivuttomasti. Kunnanvaltuutetuille läh-
teneeseen kyselyyn vastasi lopulta, usei-
den muistutuskierrosten jälkeen, 1214 
kunnanvaltuutettua, mikä on 13,5  pro-
senttia kunnanvaltuutetuista ja loppu-

jen lopuksi hyvä tulos. 
Yhdessä kunnassa kieltäydyttiin 

myös teemahaastatteluista.
- Eräs kunnanjohtaja sanoi suoraan, 

että eivät halua osallistua tällaiseen tut-
kimukseen, Lasse Oulasvirta kertoo.

- Sikäli voi olla, että me saimme vas-
tauksia lähinnä niiltä, jotka ovat parem-
min perillä kunnan talousinformaatios-
ta, pohtii Lotta-Maria Sinervo.

Kyselytutkimuksen vastausprosentti 
kuitenkin on kohtuullinen, sillä vastan-
neet jakautuivat riittävällä tavalla kaik-
kiin puolueisiin ja kuntien kokoluokkiin 
sekä muihin ominaisuuksiin. 

Kunnanvaltuutetut ymmärtävät talousinfoa  

'VÄHINTÄÄN TYYDYTTÄVÄSTI'
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Koettu talousosaaminen 
ei ole koulutuksesta kiinni
Kiinnostava kysymys on se, missä mää-
rin talouden seurantaa tehdään kunnis-
sa koko ajan ja integroidaanko se toi-
minnan suunnitteluun. 

- Kunnanvaltuutetut toivovat lisää 
tietoa palveluista, niiden laadusta ja 
vaikuttavuudesta. Niiden suhteesta ta-
lousinformaatioon on selvästi tietokui-
lu olemassa, tutkijat sanovat.

Paremmin pureskeltu tieto siitä, mi-
tä käytetyllä rahalla on tehty ja saatu ai-
kaan olisi valtuutetuille tärkeitä. Toi-
mintaa kuvaavat asiat, kuten vaikkapa 
oman kunnan uimahallin käyttöaste, 
kiinnostivat valtuutettuja. 

Kunnanvaltuutetut miettivät paljon 
kuntansa velan määrää ja verotuloja: 
nämä kysymykset koskettivat melkein 
jokaista kuntaa. Ja mitä velkaisempi ja 
talousongelmaisempi kunta, sitä vuo-
laammin valtuutetut asiasta puhuivat.

Valtuutettujen tunnetta siitä, miten 
hyvin he hallitsevat talousinformaation 
ja pystyvät sitä käyttämään, ei selitä hei-
dän taustansa. 

- Etukäteen ajattelimme, että vaik-
kapa koulutustaso olisi merkittävämpi 
tekijä, Lotta-Maria Sinervo sanoo.

- Demokratian kannalta se on hyvä-
kin asia. Tutkimus osoittaa, että vaikka 
valtuutettu olisi vähemmän koulutettu, 
hän kokee, että tietoa on saatavilla ja se 
on omaksuttavissa, sanoo Lasse Oulas-
virta.

Kyselyn mukaan ammattiryhmis-
tä työntekijät kokivat ymmärtävänsä 
kunnan talousinformaatiota parhaiten. 
Toisaalta johtavassa asemassa olevat 
pystyivät mielestään lukemaan talous-
informaatiota vähemmän hyvin kuin 
muut vastaajat. 

- Ehkä koulutus tuo mukanaan sen, 
että vaatimustaso itselle on kovempi, 
Lotta-Maria Sinervo sanoo. 

Sukupuolten väliltä löytyi pieni ero: 
miespuoliset kunnanvaltuutetut koki-
vat ymmärtävänsä kunnan taloustietoa 
hieman paremmin kuin naiset. Suurin 
havaittu ero kuitenkin perustui kunnan 
kokoon.

- Suurissa kunnissa tietoa on enem-
män ja se on monimutkaisempaa. On 
palvelujen ulkoistuksia ja konsernira-
kenteita. Pienissä kunnissa tieto ja tie-
donlähteet ovat lähempänä, kokonai-
suus on hallittavampi, sillä esimerkiksi 
sairaanhoito kuuluu kuntayhtymille, 
Lasse Oulasvirta miettii.

Haastattelujen mukaan konsernitilin-
päätökset aiheuttavat päänvaivaa paitsi 
monimutkaisuutensa vuoksi myös siksi, 
että osa valtuutetuista kokee, että konser-
nin asioita pidetään kunnanvaltuutetuilta 
piilossa liikesalaisuuksiin nojaten. 

- Konsernirakenteista ja kunnan yh-
tiöistä toivottiin parempaa talousinfor-
maatiota. 

Pohjaa kansainväliselle 
vertailulle
Vaikka kunnanvaltuutetut kokivat ym-
märtävänsä  taloustietoa enimmäkseen 
kohtuullisen hyvin, kyselyn mukaan 70 
prosenttia toivoi lisäkoulutusta. 

- Tiedon käyttöä on sinänsä aika vai-
kea tutkia, pohtii Lotta-Maria Sinervo. 

Tutkijat jatkavat kuntien tietotar-
peiden analysoimista. Sote tuo varmasti 
lisää kysyntää selkeälle ja hyvin analy-
soidulle taloustiedolle.

- Maakunnat tulevat ostamaan pal-
veluja yhtiöiltä, nuo palvelut ovat sitten 
osin liiketoimiin liittyvien liikesalai-
suuksien piirissä. Varmasti syntyy tie-
totarpeita, professori Oulasvirta toteaa.

Kerätty data on ainutlaatuista, ja nyt 
tutkijat tekevät yhteistyötä yli rajojen. 

- Vertailemme suomalaisten kun-
nanvaltuutettujen talousosaamista kan-
sainvälisesti, professori Oulasvirta sa-
noo. ∙

➨ KAKS rahoitti tutkimusta ja se julkaistaan säätiön  
tutkimus-julkaisujen sarjassa lähiaikoina.

Paremmin pureskeltu tieto  
siitä, mitä käytetyllä rahalla  
on tehty ja saatu aikaan olisi 
valtuutetuille tärkeitä.

Professori Lasse Oulasvirta ja yliopistonlehtori Lotta-Maria Sinervo vertailevat nyt 
kerättyä, ainutlaatuista dataa myös kansainvälisesti.
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Jaksaako kansa  
innostua 
vaalisumavuodesta?

Eduskuntavaalit ja eurovaalit 
sattuvat samalle vuodelle  
vain kerran 20 vuodessa.  
Tänä vuonna niitä seuraavat  
– jos seuraavat – vielä maa-
kuntavaalit. Mitkä asiat ovat 
pinnalla demokratian huippu- 
vuodeksikin tituleerattuna 
supervaalivuonna? Kaksi  
politiikan tutkijaa vastaa.

teksti | Salla Nazarenko  kuva | Merja Ojala

S ote-vaalit, maahanmuuttovaalit, il-
mastovaalit. Eduskuntavaaleilla on 
monta nimeä jo ennen kuin kam-
panjointi on kunnolla käynnistynyt. 

- Jokainen puolue haluaa  nimetä vaa-
lit omilla termeillään. Tässä kilpaillaan 
määrittelyistä, toteaa Helsingin yliopis-
ton yleisen valtio-opin professori Mikko 
Mattila.

Julkisen sanan neuvoston puheenjoh-
taja Elina Grundström kirjoitti Journalis-
ti-lehdessä 31.1. 2019, että äänestäjien mie-
liin painuvat parhaiten uutiset. 

“Vaikka vaalitentteihin valittaisiin 
kuinka hienoja ja tärkeitä teemoja, ne eivät 
välttämättä jätä äänestäjien tietoisuuteen 
edes haaleaa muistijälkeä. Uutiset jättävät. 
Erityisen tehokkaita ovat tunteisiin vetoa-
vat ja sopivasti ennen vaaleja osuvat pal-
jastukset kuohuttavista väärinkäytöksistä.”

Tutkijat ovat tästä yhtä mieltä: politiik-
ka on tänä päivänä helposti reaktiivista ja 

vaaliuutisoinnilla on suuri merkitys – toi-
saalta vaaleihin on vielä aikaa. Tätä kirjoi-
tettaessa yli kaksi kuukautta. 

- Hiljattain ei muusta puhuttukaan 
kuin seksuaalirikoksista, sitten tulivat 
vanhustenhoidot ongelmat. Ennen vaale-
ja ehtii tulla vielä monta asiaa. Eduskun-
tavaalit eivät koskaan ole yhden asian vaa-
lit, muistuttaa Åbo Akademin valtiotieteen 
professori Kimmo Grönlund. 

Äänestysprosentti 
junnaa paikoillaan 
1960-luvulta alkaen suurin vaalitrendi 
Suomessa on ollut äänestysprosentin las-
ku. Se tuskin muuksi muuttuu. Osa kan-
sasta – vajaat 70 prosenttia – uskoo vaa-
lidemokratiaan ja osallistuu mielellään, 
kuten KAKSin joulukuussa tehty gallup-
kin osoitti.  Mutta se lähes kolmannes, jo-
ka ei osallistu, ei sitä tee jatkossakaan. 
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Grönlundin ja Mattilan mielestä kyse on 
osittain huonosta kuluttajansuojasta: Suo-
messa ei kansalainen äänestäessään tiedä, 
pääseekö puolue hallitukseen ja jos pääsee, 
kenen kanssa ja millä hallitusohjelmalla.

- Suurimman puolueen puheenjohta-
ja muodostaa hallituksen ja toiseksi suurin 
voi jäädä kokonaan pois, vaikka eroa olisi 
vain prosentin verran, Grönlund sanoo. 

Puolueita itseään matala äänestysaktii-
visuus ei edes hetkauta:

- Puolueen kannalta tärkeintä on se, 
paljonko ääniä tulee suhteessa muihin, 
pohtii Mikko Mattila.

Grönlund peräänkuuluttaa vaalidemo-
kratian rinnalle jotakin toista järjestelmää,  
jossa kansalaiset voisivat suoremmin vai-
kuttaa konkreettisiin asioihin. 

- Se voisi vaikka satunnaisotoksilla 
kansalaisista koottu paneeli, jonka avul-
la päätöksenteon tueksi saataisiin hallittu 
kansalaismielipide. Liike Nytin tyyppinen 

toiminta, jossa kuka 
tahansa voi sanoa mie-
lipiteensä, ei ole harki-
tun kansalaismielipi-
teen muodostamista.

- Näyttää kuiten-
kin, että Suomen poliittinen eliitti suhtau-
tuu nihkeästi tämäntyyppisiin uudistuk-
siin.

Suomalaiset eivät kannata suljettuun 
listavaaliin siirtymistä. KAKSin kyselys-
sä sitä kannatti vain 16 prosenttia suoma-
laisista. Eräs kompromissi voisi Kimmo 
Grönlundin mukaan olla se, että kansalai-
nen halutessaan voisi äänestää vaaleissa 
puoluetta ehdokkaan sijaan. 

- Puolue merkittäisiin vaikka kirjaimel-
la, ehdokas numerolla. Silloin ääni menisi 
puolueen yhteiseen pottiin. Tämä olisi aika 
helppo ja toteutettavissa oleva uudistus, jo-
ka voisi nostaa äänestysprosenttia.

Nykyinen äänestyspassiivisuus eriar-
voistaa vaalien kautta koko päätöksente-
koa. Äänestämättä jättävien profiili pysyy 
samankaltaisena. Tätä kautta tietyn kan-
sanosan ääni ei pääse lainkaan kuuluviin.  

- Ne ovat enimmäkseen nuoria ja vähän 

koulutettuja ihmisiä. Toisaalta tutkimuk-
set osoittavat, että jos ihminen ei äänestä 
nuorena, hän ei tee sitä vanhempanakaan. 
Äänestämättä jättämisestä tulee tapa, ker-
too Kimmo Grönlund.

Vuoden 2011 vaaleissa perussuoma-
laiset onnistui aktivoimaan tätä joukkoa. 
Miesten äänestysprosentti nousi tuolloin lä-
hes 4 prosenttiyksikköä edellisistä vaaleista, 
65,8 prosentista 69;6:een. Naisten äänestys-
prosentti nousi vähemmän, 69,6 prosentista 
71,3:een.

Grönlund ei haastatteluhetkellä nähnyt 
elementtejä minkään puolueen jytkyyn:

- Toisaalta vaaleihin on aikaa. Joku iso 
tapahtuma: turvallisuuspoliittinen kriisi, 
vakava ympäristöongelma tai muu vastaa-
va voi vielä muuttaa tilannetta. 

Yleispuolueet 
murtumassa
Mikko Mattilan mielestä kiinnostava, laaja 
ilmiö on sen kehityksen murtuminen, että 
puolueet ovat kaikki “yleispuolueita”. Sii-
nä, missä puolueiden linjat ovat viime vuo-
sikymmenten ajan olleet keskenään hyvin 
samanlaiset ja ideologinen akseli välillä va-
semmisto – oikeisto, nyt uudet puolueet ei-
vät sovi tähän muottiin. 

- Uusi linja on pikemminkin kansalli-
nen versus kansainvälinen, monikulttuu-
risuus versus sosiaalinen konservatismi. 
Vihreiden ja perussuomalaisten nousu so-
pii tähän jakoon.

Kehitys on yleiseurooppalaista: talous-
kriisi ja vuoden 2015 pakolaistilanne nostivat 
esiin EU-kriittiset puolueet lähes kaikkial-
la Euroopassa. Niiden rinnalla eurooppalai-
nen trendi on se, että poliittisen järjestelmän 
huipulle nousee toimijoita politiikan ulko-
puolelta, näkyvimpinä Ranskan Emmanuel 
Macron sekä Italian Viiden tähden liike.

Suomessa näitä lähinnä on ehkä Liike 
Nyt.  Mattila ei kuitenkaan usko sen nou-
sevan merkittäväksi poliittiseksi voimaksi 
Suomessa. 

- Liike Nyt pystyy varmasti houkuttele-
maan mukaan ihmisiä, jotka ovat pettyneet 
tähän järjestelmään, mutta se, miten hyvin 

Eräs kompromissi voisi olla, että kansalainen halutessaan  
voisi äänestää vaaleissa puoluetta ehdokkaan sijaan.

Miten hyvin 
pettymysargumentti 

pätee Suomessa, nähdään 
vasta vaalien jälkeen.
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tämä pettymysargumentti pätee Suomessa, 
nähdään vasta vaalien jälkeen. Vaikea arvi-
oida, kuinka pitkälle se kantaa.

Kärsivätkö muut vaalit 
eduskuntavaaleista? 
Eduskunta- ja eurovaalien läheisyys syö 
huomiota ainakin jälkimmäisiltä. Mikko 
Mattila arvelee EU-kriittisten voimien ko-
rostuvan eurovaaleissa. 

- Koko Euroopan tasolla sosiaalidemo-
kraatit tulevat häviämään ja Euroopan Par-
lamentti fragmentoitumaan. Se, miten tämä 
näkyy kampanjassa, jää vielä nähtäväksi. 

Nähtäväksi jää sekin, miten innokkaas-
ti kansalaiset eurovaaleissa äänestävät, kun 
edellisistä vaaleista on alle puolitoista kuu-
kautta. 

Entä maakuntavaalit? Kiinnostavatko ne 
ketään enää vuosien sote-väännön jälkeen?

- Kyseessä ovat uudet vaalit, joten saatta-
vat ne kiinnostaakin. Se on mielenkiintoista, 
kuinka moni kansanedustaja menee ehdol-
le maakuntavaltuustoon. Onhan selvää, että 
puolueet tarvitsevat isoja nimiä kärkiehdok-
kaikseen. Nyt, kun moni kansanedustaja on 
myös kunnanvaltuutettu, on olemassa vaara, 
että poliitikolla on kolme vaativaa tehtävää, 
Mikko Mattila pohtii.  

Poliittisesta multitaskaamisesta Grön-
lund on samaa mieltä kuin Mattila. Grön-
lundin mielestä poliittisten tehtävien määrää 
voisi vaikka lailla rajata kahteen.

- Toisaalta hankalaa olisi päättää, tulisi-
ko rajoitus voimaan niin, ettei edes ehdol-
le voisi mennä. 

Grönlund suhtautuu maakuntavaali-
en äänestysaktiivisuuteen professorikolle-
gaansa pessimistisemmin.

- Äänestysprosentti voi hyvinkin jäädä 
alle 50:n, jos niitä vaaleja nyt edes tulee.  

Mikko Mattilan resepti olisi miettiä 
vaalien yhdistämistä.

- Presidentinvaaleja ja eurovaaleja tus-
kin voi mihinkään yhdistää, mutta eduskun-
ta-, maakunta- ja kuntavaalien yhdistämistä 
voisi pohtia, toteaa Mattila. ∙

Uusi linja on pikemminkin 
kansallinen versus kansainvälinen, 
monikulttuurisuus versus 
sosiaalinen konservatismi. 
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Lahjoituksen kohdetta valitessa  
kansalaiset voivat käyttää apuna joko  

kuntien omia verkkosivuja tai furusato noozeihin  
erikoistuneita verkkoportaaleja, joilla lahjoituksen  

voi suunnata mieleiselle paikkakunnalle,  
prefektuurille tai asiaan, jonka kokee tärkeäksi.  

Portaalien avulla voi selata kohdekuntia, tarjolla  
olevia vastalahjoja, lahjoituksen käyttötarkoituksia,  

muiden käyttäjien suosimia kohteita, sivuston  
omia suositteluja tai erityistä katastrofi- 

avustushakua. Palvelussa voi myös laskea  
omalle tulotasolle sopivan  

lahjoitusmäärän.
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teksti | Marjatta Sihvonen  kuva | Sirpa Piskonen

Voiko kunta hyödyntää  
digitaalista alustataloutta? 
Ei pelkästään voi, vaan se on 
tulevaisuuden kuntien elineh-
to, toteavat alaan perehtyneet 
tutkijat.

V erkko muuttaa voimakkaasti ta-
paamme olla vuorovaikutukses-
sa toistemme kanssa. Se muodos-
taa yhteisöjä, ideoita ja aatteita. 

Taloudessa on jo harpattu verkkoon: 
kymmenen vuotta sitten maailman suu-
rimmat yritykset olivat autonvalmista-
jia, tänään ne ovat muiden toimijoiden 
tietoa hyödyntäviä digitaalisia alusto-
ja kuten Google, Facebook tai Amazon.

 – Vuorovaikutusympäristömme on 
niin suuressa muutoksessa, ettei poli-
tiikka eivätkä kunnat voi jäädä sen ulko-

puolelle, sanoo tutkimusjohtaja Torsti 
Hyyryläinen Helsingin yliopiston Ru-
ralia-instituutista.

Hyyryläinen on yhdessä vanhempi  
tutkija Toni Ryynäsen kanssa aloitta-
massa tutkimusta, jossa analysoidaan 
digitaalisen alustatalouden toiminta- 
tapoja ja tuodaan tietoa kuntien elinvoi-
mapolitiikan käyttöön. 

– Kuntataloudessa alustoja ei osata 
vielä hyödyntää. Julkisella sektorilla on 
kyllä käännetty paljon analogisia palve-
luita digitaalisiksi. Esimerkiksi verokor-
tin saa nyt sähköpostitse. Google taas ei 
korvaa mitään aiempaa palvelua vaan 
toimii natiivisti digitaalisuuden ehdoil-
la. Alustataloudessa puhutaan new new 
mediasta, Ryynänen selittää. 

Tutkijakaksikko on vakuuttunut 
siitä, että alustatalous voisi vahvistaa 
kuntien elinvoimapolitiikkaa ja tuoda 
voimavaroja alueiden kehittämiseen. 

Mallia Suomen kunnille tutkijat lähte-
vät hakemaan Japanista. 

Furusato noozei  
– tue kotiseutuasi
Vuodesta 2008 toimineen furusato  
noozei -kotiseutulahjoitusjärjestelmän   
ympärille syntyneet nettipalvelut ovat 
kasvaneet suosituiksi kohtaamispai-
koiksi, joiden kautta japanilaiset lah-
joittavat omalle kotiseudulleen tai 
muille valitsemilleen maaseutukunnil-
le rahaa jo yli kaksi miljardia euroa vuo-
dessa. Lahjoitukset ovat verovähennys-
kelpoisia. 

Japanilaiseen kulttuuriin kuuluvat 
myös vastalahjat, joten kunnat lahjoit-
tavat tai myyvät lahjoittajilleen edulli-
sesti paikallisia tuotteita. Furusato noo-
zeista onkin kehittynyt niin kuntien 
kuin paikallisten yritysten markkinoin-
ti- ja kohtaamistila. 

VUOROVAIKUTUSTA, DATAVIRTOJA JA  
UUSIA IDEOITA TULEVAISUUDESTA 
- alustatalous on tullut jäädäkseen 

Tutkimusta digitaalisen alustatalouden 
toimintatavoista aloittavat tutkimus- 
johtaja Torsti Hyyryläinen (vas.) ja  
vanhempi tutkija Toni Ryynänen.
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Hyyryläisen ja Ryynäsen mukaan 
furusato noozei on onnistunut kaven-
tamaan kasvavien kaupunkien ja kuih-
tuvien maaseutukuntien välistä kuilua. 
Siksi mallista halutaan oppia ja tuoda 
samanlaista toimintaa Suomeen.

Tarkoitus ei ole kopioida Japanin 
palvelua Suomeen. Selvitämme ensin 
reunaehtoja, joilla tällaisia palveluita 
luodaan, analysoimme miten ne hyö-
dyttävät elinvoimapolitiikkaa ja miten 
julkisen ja yksityisen sektorin toimijat 
voivat toimia samalla alustalla, Ryynä-
nen korostaa. 

On mielenkiintoista selvittää, miten 
tällainen palvelu voi toimia Japanissa, 
kun vastaavia ei meidän tietojemme mu-
kaan löydy länsimaista. Tutkimuksem-
me keskeinen tavoite on selvittää, miksi 
alustat toimivat tai eivät toimi erilaisissa 
konteksteissa, Hyyryläinen lisää. 

 
Ensin päämäärä,  
sitten työkalut
Suomen kunnissa ollaan Hyyryläisen 
mukaan hereillä ja pohditaan aktiivi-
sesti kuntien muuttuvaa roolia ja teh-
täväkenttää. Vuorovaikutuksessa ja ta-
loudessa meneillään oleva muutos on 
kuitenkin niin perusteellinen, että kun-
nan rooli elinvoimapolitiikassa on hyvä 
ajatella uudella tavalla. 

- Kunnasta tulee verkostojen kuto-
ja ja kansalaisten aktiivisuuden luoja, 
Hyyryläinen kuvaa. 

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä 
ja mistä kunnissa olisi hyvä lähteä liik-
keelle, onkin vaikeampi hahmottaa.

- Digitaalisia alustoja kehitetään 
usein hallinnon näkökulmasta, eivät-
kä kansalaiset innostu niiden käytöstä. 
Applikaatioita ostetaan ja konsultit kaup-
paavat koodia, mutta ensin on mietittä-
vä, mitä alustatalous tarkoittaa julkisella 
sektorilla, Hyyryläinen huomauttaa. 

Pelkät alustat eivät ratkaise vielä mi-
tään. Tutkijat varoittavat, että kunnissa 
ei pitäisi juuttua ratkomaan sovellusten 
hankintaa, vaan pohtia kunnan ideaa. 

- Hyvinvointivaltion rakentamises-
sa kunnilla oli keskeinen rooli. Nyt pi-
täisi keksiä yhtä suuri idea, joka kiinnit-
tyy kestävään kehitykseen ja vie meidät 
seuraavalle vuosikymmenelle. Digitaa-
lisuus voi palvella tätä päämäärää, Hyy-
ryläinen kannustaa.

Alustatalous rikkoo vanhat rajat
Toni Ryynänen painottaa, että menesty-
vät alustatalouden ratkaisut yhdistävät 
monia toimijoita. Alustojen kehittelyssä 
on pidettävä mielessä erilaiset intressit 
ja lainsäädännön reunaehdot, mutta sil-
ti ylitettävä vanhojen organisaatioiden, 
myös julkisen ja yksityisen, rajoja.

- Alustatalouden idea on rikkoa 
blokkirajoja, luoda uudenlaisia kump-
panuuksia. Tuot alustalle oman panok-
sesi ja saat hyötyjä, Hyyryläinen kuvaa. 

Yrityspuolen alustoille on luonteen-
omaista, että ne hyödyntävät tehokkaas-
ti käyttäjistä koottua dataa. Miten da-
taa hyödynnetään ja kenellä on siihen 
oikeudet, jos alustalla toimii yrityksiä, 
kansalaisia ja kunta? Tähänkin tutkijat 
etsivät mahdollisia ratkaisuja Japanista.

- Aikaisemmin olemme eläneet kor-
poraatiomaailmassa, missä rajat ovat 
hyvin selviä. Jos halutaan toimia alus-
toilla, on sovittava tietojen käytöstä, 
Hyyryläinen sanoo. 

Tutkijat myöntävät, että erilaisten 
toimijoiden toisistaan poikkeavat int-
ressit voivat aiheuttaa alustoilla ongel-
mia. Alustat aiheuttavat myös kustan-
nuksia, eikä se innosta kunnissa, joissa 
podetaan jo laajojen sähköisten palve-
luiden ylösajon jälkeistä digiväsymys-
tä. Tutkijoiden mukaan alustataloutta ei 
kuitenkaan pidä arvioida vain taloudel-
lisesta näkökulmasta.

- Jos laskemme vain järjestelmien 
hintoja, kadotamme tavoitteen. Japanissa 
monet kunnat laskevat furusato noozein 
kulut markkinointikustannuksiksi. Alus-
tatalouden idea on investointi kansalais-
ten osallistumiseen, ja se on elintärkeää 
kunnille. Jos pohdimme sen hintaa, mel-
kein yhtä hyvin voisi kysyä, mitä demo-
kratia saa maksaa, Hyyryläinen heittää.

Ei lahjoja vaan yhteistyötä?
Torsti Hyyryläinen esitteli Japanin ko-
tiseutulahjoitusjärjestelmää ministeri 
Vehviläisen kaksoiskuntamallia pohti-
neessa työryhmässä. Valtionhallinnosta 
ei löytynyt halua edetä Japanin mallin 

FURUSATO NOOZEI  – JAPANIN DIGISAMPO
• Lahjoitusportaali jonka kautta japanilaiset lahjoittavat kotiseudulleen varoja

• Lahjoitukset oikeuttavat verovähennykseen

• Vuonna 2016 portaalin kautta lahjoitettiin 2,1 mrd euroa

• Menestystarina: alle 5000 asukkaan Kamishihoron kunta on tarjonnut  
lahjoitusvaroilla ilmaista päivähoitoa jo kymmenen vuotta. Väestön vähenemi-
sestä kärsinyt kunta on kääntänyt väkiluvun kasvuun.  

Aloittelevia alustatalouden  
kokeiluja löytyy siis jo Suomestakin, 
ja lainsäädännössä on liikkumavara. 

ALUSTATALOUS on taloudellista,  
sosiaalista ja yhteiskunnallista toimintaa, 
jossa olennaisessa asemassa ovat Inter-
net-infrastruktuuri ja sen päälle raken-
netut palvelut. Tätä tietotekniikan mah-
dollistamaa ympäristöä voidaan kutsua 
alustaksi ja sillä tapahtuvaa taloudellista 
toimintaa alustataloudeksi.
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➨ KAKS rahoittaa tutkimusta.

DATE-HANKE TUO 
KUNNILLE TIETOA
ALUSTATALOUDESTA
• DATE – Digitaalisen alustatalouden toiminta- 
periaatteet ja kuntien elinvoimapolitiikka

• Selvittää miten kuntien rooli muuttuu monen  
toimijan yhteistyössä digitaalisilla alustoilla

• Tutkijat: MMT Toni Ryynänen ja  
HT Torsti Hyyryläinen, Helsingin yliopiston  
Ruralia-instituutti

• Aikataulu: Hankkeen tulokset julkistetaan  
keväällä 2020

suuntaan. Hyväntekeväisyyden kult-
tuuri syrjäseutujen kehittämisessä ei 
myöskään herätä kiinnostusta. 

- Meillä kuitenkin on jo lainsäädän-
nössämme mahdollisuus tehdä lahjoi-
tusvähennys, Hyyryläinen muistuttaa 
ja viittaa oikeuteen vähentää tieteelle 
ja taiteelle tehdyt lahjoitukset tulove-
rotuksessa.

Esimerkkinä Hyyryläinen ker-
too mahdollisuudesta lahjoittaa varoja 
Kansan sivistysrahaston kautta erilai-
siin kulttuurihankkeisiin, kuten Män-
tyharjulle maalattavaan muraaliin. Ra-
hasto lisää kansalaisten lahjoituksiin  
20 % omista varoistaan. 

- Tuossa mallissa on jotain hyvin 
kiinnostavaa. Kaksi intressiä kohtaa, 
koska rahasto on mukana lahjoittamas-
sa. Minua kiinnostaa myös, miten tie-
to lahjoitusmahdollisuudesta on tavoit-
tanut Mäntyharjun monet vapaa-ajan 
asukkaat. 

Aloittelevia alustatalouden kokeilu-
ja löytyy siis jo Suomestakin, ja lainsää-
dännössä on liikkumavara. Kokemuksia 
ja oppia olisikin jaettava myös kunnissa.

 - Voisiko kuntien di-
gitalisointiin käyttämiä 
resursseja yhdistää ja ja-
kaa tietoa omista kokei-
luista tehokkaammin, 
jotta kaikkien ei tarvit-
se tehdä samoja kokeiluja eri puolilla 
maata? ehdottaa vanhempi tutkija To-
ni Ryynänen. ∙

 

- Jos laskemme vain 
järjestelmien hintoja, 
kadotamme tavoitteen.

Niveltie 4, Tampere | 03 3117 8023  
www.coxa.fi

Tekonivelkirurgiaan erikoistunut Coxa tarjoaa erinomaista 
laatua kustannustehokkaalla tavalla. Haluamme toimia 

kuntien kumppanina ja olla mukana vaikuttamassa 
ihmisten elämänlaatuun positiivisesti.

 
Coxa – Tekonivelkirurgian koti. 

Vaikuttavuus 
asuu täällä.
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teksti | Marjatta Sihvonen   kuvat | Merja Ojala

JULKISET TILAT VANHENEVAT
Terveet tilat -raportti kokosi ratkaisuja jatkuviin sisätilojen ongelmiin

Terveet tilat -selvitykseen osallistui 888 
opettajien ammattijärjestö OAJ:n ja 328 
Tehyn jäsentä. Selvityksen toteutti kon-
sulttiyhtiö Fountain Park.

- Saatu aineisto on laadukasta. Ei ole itses-
tään selvää, että tällaista aihetta pystytään lä-
hestymään ratkaisukeskeisesti. Osallistujat 
eivät sortuneet liikaan valittamiseen, vaan kä-
sittelivät asiaa rakentavasti, kiittelee asiantun-
tija Anu Valtari Fountain Parkista. 

Selvitys toteutettiin verkossa verkkoaivo-
riihen avulla. 

- Puhutaan verkkodialogista tai verkkoai-
voriihestä. Osallistujat eivät saa valmiita vas-
tausvaihtoehtoja vaan käsittelevät aihetta puh-
taalta pöydältä. Arviointitaulullamme kaikki 
osallistujat pääsevät näkemään muiden osallis-
tujien ajatuksia. Se haastaa omaa näkökulmaa 
ja ehkä osoittaa, että ei ole ainoaa oikeaa tapaa 
ajatella, Valtari kertoo. 

Selvityksen tilasivat Kunnallisalan kehit-
tämissäätiö KAKS ja Kiinteistöalan koulutus-
säätiö Kiinko, ja se pohjaa valtakunnalliseen 
Terveet tilat 2028 -ohjelmaan.

Ilmanvaihto, ergonomia, melu… 
ikuisuusongelmat ovat tuttuja
Selvityksestä nousi esiin viisi julkisia tiloja 
vaivaavaa ongelmaa, jotka heikentävät työssä 
jaksamista. Puutteellinen ilmanvaihto, huono 
työergonomia, sisäilman epäpuhtaudet, läm-

pötila ja melu rasittavat eniten. Lisäksi kär-
sitään toimimattomista työtiloista, epäsiis-
teydestä, hajuista, huonosta valaistuksesta ja 
jopa vaaratilanteista.  

Lähes kahdella kolmasosalla selvitykseen 
osallistuneista työntekijöistä oli negatiivisia 
kokemuksia työtiloista.

Kouluissa ja päiväkodeissa suurimpia on-
gelmia olivat lämpötila ja ilmanvaihto, tehy-
läisten työpisteissä työergonomia ja sisäilma. 
Nopeasti ajateltuna ongelmien syy löytyisi siis 
huonosta rakentamisesta ja rakennussuunnit-
telusta. Kiinko-säätiön toimitusjohtaja Jarno 
Tuimala on eri mieltä. 

– Se on se ensimmäinen ja helppokin ajatus. 
Harva rakennus on kuitenkaan heti valmistut-
tuaan huono. Paljon ongelmia aiheutuu osaa-
mattomasta käytöstä. Tilat ovat entistä tekni-
sempiä, ja talotekniikan osaaminen tärkeää.

Tuimalalla on kokemusta julkisten kiinteis-
töjen omistajavastuusta. Hän korostaa, että suu-
rin osa sisäilmaongelmista ei johdu homeesta. 
Ilmanvaihtohormit voivat yksinkertaisesti jää-
dä nuohoamatta ja jos säädöt on vielä tehty vää-
rin, ongelmilta ei voi välttyä. 

- On tärkeää, että ongelmista kerrotaan 
heti, kun ne huomataan. Vuoropuhelu pelas-
taa tilanteen pahenemiselta, mutta ongelmat 
kasvavat suuriksi, jos kommunikaatio katkeaa 
rakennuksen omistajien ja ylläpitäjien välillä.

Viemäri haisee, sisäilma sairastuttaa eikä ahtaissa tiloissa pääse  
melulta suojaan. Kaksi kunnallisalan suurta työntekijäryhmää, opettajat 
ja hoitajat selvittivät, miten työtilojen ongelmiin voitaisiin puuttua. 
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teksti | Marjatta Sihvonen   kuvat | Merja Ojala

Terveet tilat -raportti kokosi ratkaisuja jatkuviin sisätilojen ongelmiin

Fountain Parkin Anu Valtaria 
yllätti selvityksessä esiin  
tullut työntekijöiden oireiden 
vähättely.
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Pitkä lista ratkaisuja
Selvitykseen on koottu pitkä lista ratkai-
suehdotuksia. Vaikka vastauksissa näkyy 
työntekijöiden turhautuminen jatkuviin 
ongelmiin, ja aivoriihessä on ehdotettu 
jopa rakennusten räjäyttämistä, monet 
ehdotukset olisivat heti käytettävissä. 

Sisäilmaongelmiin voidaan puuttua 
esimerkiksi kieltämällä ilmanvaihdon 
sulku viikonloppuina, ilmanpuhdistus-
koneella ja viherkasvien lisäämisellä. 

Jarno Tuimala on tyytyväinen selvi-
tyksen tuloksiin ja uskoo, että niistä on 
apua kunnille ja työpaikoille. 

- Pelkäsin että sieltä tulee paljon 
syyttelyä, mutta tulokset ovat raken-
tavia. Niissä on samoja ratkaisumalle-
ja, joita rakentamisen ammattilaisetkin 
ovat esittäneet. Tämä antaa uskoa, että 
asioita saadaan paremmalle tolalle.

Avainasemassa viestintä
Viestinnän kehittämistarve nousi esiin 
kaikista ongelmista puhuttaessa. Suu-
rissa organisaatioissa viestinnän roo-
li korostuu, mutta harvinaista ei ole se-
kään, että monimutkaisten ongelmien 
syntipukiksi otetaan sisäinen viestintä. 

Ilmiö on tuttu Fountain Parkin Val-
tarille. Viestinnässä toden totta on pa-
rannettavaa. 

- Selvityksessä yllätti, että työntekijöi-
den oireita ei oteta tosissaan, ja että kai-
killa ei ole tietoa, mihin niistä pitäisi ker-
toa. Se hahmotetaan, että työntekijän on 
tiedotettava ongelmista esimiestä, mutta 
esimiehen jälkeen viesti katoaa. Se seu-
raava vastuuhenkilö onkin ei kukaan. 

Ulkoistamiset ovat voineet tehdä yk-
sinkertaisistakin asioista monimutkaisia.

- Selvästi kaivataan siivoojia, joiden 
kanssa voi keskustella asioista joka päi-
vä kasvokkain. Ulkoistettuun siistijään 
ei välttämättä ole kontaktia, eikä tiede-
tä mihin siivouksen puutteista voi huo-
mauttaa, Valtari sanoo. 

Mitään erikoista hyvään viestintään 
ei Valtarin mukaan tarvita. On vain huo-
lehdittava siitä, että viestit vastaanote-
taan, ja jatkosta kerrotaan avoimesti. 

- Jos korjaustoimiin ryhdytään, ker-
rotaan myös niiden aikataulu. Jos pää-
tetään, että mitään ei tehdä, sekin on 
kerrottava avoimesti, Valtari päättää. 

Tehy: Rakennukset eivät saa 
sairastuttaa ihmisiä
Sisäilman laatu vaikuttaa merkittäväs-
ti sote-alan työntekijöiden jaksamiseen, 
sanoo Tehyn työympäristöasiantuntija 
Kaija Ojanperä. Ergonomiaratkaisuja 
taas hankaloittaa se tosiasia, että kaikki 
tilat eivät vastaa tämän päivän tarpeita.

Tehy on teettänyt laajan kyselyn jä-
senistön sisäilmaoireista vuonna 2017. 
Terveet tilat -selvitykseen haluttiin mu-
kaan, koska suuri osa jäsenistön työpis-
teistä on julkisia rakennuksia, jotka ovat 
ikäkautensa lopuilla.

- Saamme viestejä uusienkin raken-
nusten ongelmista, ja monin paikoin 
työntekijät oireilevat korjausten jäl-
keenkin. Se on hyvin huolestuttavaa ja 
on kysyttävä, käytetäänkö rakentami-
sessa oikeaa osaamista, Ojanperä sanoo. 

Ojanperä korostaa, että kaikissa or-
ganisaatioissa tarvitaan sisäilmatyö-
ryhmä, joka seuraa tilannetta ja pohtii 
ratkaisuja heti ongelmien ilmetessä. Pa-
rasta osaamista on käytettävä paitsi ra-
kentamiseen, myös tilojen kunnon sel-
vityksiin. Kaikkien selvitysten tulokset 
on myös viestittävä selkeästi.

- Tämä on puute, josta liittoon tulee 
palautetta: Tutkimusten ja selvitysten 
tuloksia ei avata kunnolla työntekijöille. 

Ojanperä peräänkuuluttaa kunta-
päättäjien vastuuta. 

- Omistajalla on vastuu rakennuk-
sista. Se on muistettava. Meillä ei ole va-

raa sairastuttaa sote-alan tekijöitä työ-
kyvyttömiksi. 

OAJ: Eivät opettajat  
huvikseen valita
OAJ:ssa on tehty useita jäsenistön työ-
tilojen ja sisäilmaongelmien selvityksiä. 
Työelämäasiamies Riina Länsikallion 
mukaan on selvää, että yhteistyö tilojen 
käyttäjien ja omistajien välillä ei toimi.

- Rakennusten ongelmat ovat niin 
läsnä meidän jäsentemme arjessa ja 
iholla, että liiton on pakko tutkia, selvit-
tää ja vaatia muutosta. 

Länsikallion mukaan Terveet tilat- 
selvityksessä pahimmiksi ongelmiksi 
nousseet lämpötila, ilmanvaihto ja melu 
liittyvät suoraan vanhan rakennuskan-
nan kuntoon.

- Meluun voidaan vaikuttaa peda-
gogisestikin, mutta lämpötila ja ilman-
vaihto ovat vain rakennuksiin ja niiden 
kuntoon liittyviä ongelmia. 

Terveet tilat kertoo Länsikallion 
mukaan karusta arkitilanteesta: Kukaan 
ei ota vastuuta rakennusten ongelmista 
ja käyttäjien viestejä ei kuulla. 

- Vastuu jää työntekijälle, mutta ei 
opettajalla eikä hänen esimiehelläänkään 
ole toimivaltaa rakennukseen. Liitossa on 
tiedetty jo vuosia, että tilojen käyttäjien 
ilmoituksia ei oteta kunnissa vakavasti. 

Ongelmien ratkaisemiseksi Länsi-
kallio perää toimintakulttuurin muu-
tosta kuntakentälle.

- Opettajat eivät turhaan nosta asiaa 
esille. Muutakin työtä heillä riittää. Ra-
kennuksissa jatkuvasti työskentelevän 
henkilöstön viesti kannattaa nyt ottaa 
vakavasti ja ryhtyä toimiin.∙   

➨ Tutkimus löytyy Kunnallisalan kehittämissäätiön sivuilta.

Parasta osaamista on   
käytettävä paitsi  
rakentamiseen, myös  
tilojen kunnon selvityksiin.
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Claes Andersson

KOLUMNI

Muutin Espoon Mankkaalta Helsingin Jätkäsaareen viisi vuotta sitten yhdes-
sä avovaimoni kanssa. Mankkaalla asuimme 24 vuotta kauniissa omakotitalos-
sa, joka heti muuttomme jälkeen kuitenkin osoittautui sädesienten ja kosteuden 
saastuttamaksi ja ihmisasunnoksi kelpaamattomaksi.

Muutimme 10-kerroksisen talon kahdeksanteen kerrokseen. Talo on ns. yh-
teisötalo, jossa on paljon yhteistä toimintaa, yhteisruokailua, kolme hienoa sau-
naa, talon oma pop-bändi, kirjallisuuspiiri, joogaryhmiä, käsityökerho ja vapaa-
ehtoista puutarhatyötä, huonekasvien hoitoa ja etenkin tänä talvena lumitöitä. 
Talossa on myös järjestetty konsertteja, ravintolapäiviä ja kirpputoreja.

Ymmärsimme heti, että olimme saapuneet rakennustyömaalle. Joka suun-
nassa nousi uusia kerrostaloja kuin sieniä sateella. Parvekkeeltamme oli mie-
lenkiintoista seurata ajan nopeaa rakennustapaa – valmiit moduulit nostettiin 
päällekkäin, usein vauhdilla kerros viikossa. Yhtenä päivänä laskin yksitoista 
toimivaa nostokurkea toiminnassa. Ihastelin niitä kuin pikkupoika.

Minusta tuli raitsikan ystävä. Jätkäsaareen tulee neljä raitiovaunua, numerot 
9, 7, 6B ja 8 ja vaunut ovat enimmäkseen uusia ja hiljaisia. Jätkäsaaresta on myös 
hyviä pyöräteitä, jotka helpottavat kaupassa ja keskustassa käyntiä.

Onko Jätkäsaari siis ihanteellinen asuinpaikka? Ei tietenkään – minkälainen 
olisi paratiisi ilman käärmeitä? Kun aluetta markkinoitiin kymmenisen vuotta 
sitten, puhuttiin autottomasta alueesta. Tänään se kuulostaa julmalta ivalta. Jät-
käsaari on nimittäin ajoittain niin rekkojen ja muiden autojen tukkeama, että aa-
muisin ja iltaisin ei pääse täältä autolla pois jonottamatta raivostuttavia puoli-
tuntisia. Taksitkin saattavat kieltäytyä ajamasta tänne ruuhka-aikoina.

On suunniteltu rekkaliikenteen siirtämistä Vuosaareen, mutta ainakaan tä-
hän päivään saakka mitään konkreettista ei asiassa ole tapahtunut.   

Avovaimoni, joka on esteettsesti tiukempi kuin minä, huomauttaa että arkki- 
tehtoninen yleisilme on sekava, rakennustyylejä on joka lähtöön ja monesti on 
talojen välissä kapea tuulitunneli.

Jätkäsaari on meren ympäröimä ja täällä tuulee aina, mikä on ilmanlaatuun 
nähden myönteistä, mutta joskus kyllä kokee olevansa tuulen viemä. 

Silloin voi paeta saaren omaan pieneen ja viihtyisään kirjastoon, shoppailla 
Verkkokaupassa, pistäytyä Viirus-teatterissa tai ottaa oluet jossain saaren lukui-
sista ravintoloista. 

kirjailija ja muusikko

Jätkäsaari sydämessäni 
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teksti | Maria Markus  kuvat| Merja Ojala

TOHTORI TÖISSÄ

KASVUA VAKAUTTAMASSA

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

O li lähellä, ettei Uudenkaupungin 
elinkeinojohtaja Jarkko Hei-
nonen päätynyt tutkijaksi pari-
kymmentä vuotta sitten. Turun 

yliopistossa opiskellut taloustieteilijä 
suunnitteli tuolloin akateemista uraa ja 
aloitteli väitöskirjatutkimustaan siitä, 
miten hinnat muodostuvat markkinoilla. 

Suunnitelmat kuitenkin muuttui-
vat, kun Turun kauppakamariin haet-
tiin ekonomistia.

- Sen verran harvinaista oli, että ta-
loustieteilijää kaivattiin töihin pääkau-
punkiseudun ulkopuolella, ettei paik-
kaa oikein voinut olla hakemattakaan. 
Ja niin minut sitten valittiin tehtävään, 
Heinonen muistelee.

- Tein kyllä pyhän päätöksen teh-
dä myös väitöskirjani loppuun. Mut-
ta toisinhan siinä sitten kävi, kun työ vei 
mukanaan. 

Vuodet vierivät elinkeinoelämän 
etuja lobatessa, ja vasta vuonna 2010 ki-
pinä tutkimuksen tekemiseen leimahti 
uudelleen. 

Uusi tutkimusaihe kumpusi kaup-
pakamarityöstä.

- Törmäsin työssäni moniin yksit-
täistapauksiin, jotka osoittivat, kuinka 
paljon kunnan päätöksillä ja toiminnal-

la voidaan aiheuttaa haittaa yritystoi-
minnalle, ja mikä vaikutus pelkästään 
kunnan niin sanotulla yritysilmapiiril-
lä on yritystoimintaan. Laajempaa sel-
vitystä todellisista vaikutuksista ei ollut 
kuitenkaan koskaan tehty.

Asenteet tarkasteluun
Heinonen selvitti tutkimuksessaan yri-
tyskyselyn avulla kaikkiaan 65 kunnan 
yritysilmapiiriä. Kaikki tarkasteltavat 
kunnat olivat väestömäärältään oman 
seutukuntansa suurimpia kuntia. 

Kyselyissä selvisi, että keskeisim-
pänä tekijänä kuntaorganisaation yri-
tystoimintamyönteisyyden muodostu-
misessa voidaan pitää kunnan yleistä 
ilmapiiriä. Sen muodostumisessa kun-
nan ylin päätöksenteko on ratkaisevas-
sa asemassa. 

- Kunnissa olisikin hyvä käydä ny-
kyistä tarkemmin läpi niiden omia toi-
mintaperiaatteita ja esimerkiksi sitä, 
millä asenteella kunta haluaa yrityksiä 
palvella, Heinonen muistuttaa.

Väitöskirja, KAKSin rahoittama 
Kunnan yritysilmapiirin vaikutus yritys- 
toiminnan kehittymiseen, valmistui 
vuonna 2013. 

Tutkimusta tehdessään Heinonen 
huomasi, että häntä kiinnostaisi pääs-
tä soveltamaan tutkimuksen myötä ker-
tynyttä tietoa käytäntöön, eli siirtyä sa-
noista tekoihin. 

Tilaisuus siihen tarjoutui, kun Uu-
sikaupunki etsi pari vuotta sitten uutta 
johtajaa elinkeinopolitiikalleen. 

- Päätin hakea virkaa, sillä ajattelen, 
että jos jossain elinkeinopolitiikalla on 
merkitystä, niin täällä. 

Pullonkaulana työvoimapula
Uusikaupunki on eittämättä erityinen 
alue Suomessa, mitä tulee yritystoi-
mintaan ja työvoimatilanteeseen. Kau-
pungissa sijaitseva autotehdas Valmet 
Automotive on paitsi Suomen ainoa 
henkilöautotehdas, myös maan suurin 
työpaikka ja näkynyt varsinkin viime 
aikoina isosti lehtien palstoilla rekry-
tointikampanjoillaan. Heinonen tietää, 
että kaupunkiin tulee jopa turisteja teh-
taan houkuttelemana. 

Autotehdas perustettiin kaupunkiin 
50 vuotta sitten. Nyt se työllistää noin 
6 000 työntekijää toimipisteissään. Uu-
dessakaupungissa heistä työskentelee 
noin 4000. Luku tuntuu suurelta kau-
pungin 15 000 asukkaan väkilukuun 
suhteutettuna etenkin, kun otetaan huo-
mioon kaupungin hyvin kehittynyt pk-
teollisuus, joka viennin kasvaessa myös 
tarvitsee osaavaa työvoimaa. 

Kaupungissa käykin töissä noin 
1500 ihmistä seutukunnan ulkopuo-
lelta, pääasiassa Turusta, Raumalta ja 
Porista. Silti Jarkko Heinosen mukaan 
suurin pullonkaula Uudenkaupun-
gin elinkeinoelämän kehittymisessä 
on työvoimapula. Tilanteen helpotta-
miseksi kaupunki muun muassa tekee 
imagomarkkinointia ja on aktiivisesti 
esillä sosiaalisessa mediassa. 

Jarkko Heinonen päätti  
siirtyä sanoista tekoihin ja 

johtaa nyt Uudenkaupungin 
elinkeinopolitiikkaa. 

Uudenkaupungin elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen:
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Erityisenä kohderyhmänä Heino-
nen nostaa esiin kaupungissa työssä-
käyvien kumppanit.

- Kun mietitään vetovoimatekijöitä, 
ei peruspalveluiden, kuten koulujen tai 
päiväkotien, esiin tuomisella ole enää 
juuri vaikutusta, kun valitaan asuin-
paikkakuntaa. Ihmiset tuntuvat pitävän 
niitä jo itsestäänselvyytenä. Merkitystä 
on sillä, löytyykö uudelta paikkakunnal-
ta tekemistä myös puolisolle.

Siksi Uusikaupunki on päättänyt 
nostaa alueensa markkinoinnissa kes-
keiseksi viestiksi alueen monipuolisen 
työvoiman kysynnän. 

Myös Ukicampus, Turun ammatti-
korkeakoulun kanssa suunniteltu uuni-
tuore etäoppimispiste, auttaa osaltaan. 
Siellä opiskelija voi opiskella aivan ku-
ten paikan päällä ammattikorkeakou-
lussa. Kokeilu on Heinosen mukaan en-
simmäinen laatuaan Suomessa. 

Alueen osaamispotentiaalia ja inno-
vaatioympäristöä parannetaan Uudes-
sakaupungissa myös osallistumalla Tur-
ku Future Technologies -yhteistyöhön. 
Verkoston tavoitteena on tuoda Suomen 
eri teknisten yliopistojen tietotaitoa pa-
remmin yritysten hyödynnettäväksi. 

Yhteistyötä ja asenne- 
muokkausta
Jarkko Heinosen tiimi työskentelee 
Raatihuoneella Uudenkaupungin kes-
kustassa. Oman työhuoneensa hän ha-
lusi kuitenkin virastotalo Mörneen kes-
kelle teknisen osaston toimijoita. Syyt 
ovat käytännölliset, joskin valtava his-
toriallinen kivitalo, joka aikoinaan toimi 
yhtenä maan suurimmista mielisairaa-
loista, vaikuttaa myös varsin viihtyisäl-
tä työympäristöltä. 

- Hyvin paljon kunnan elinkeino-
politiikkaa tehdään teknisellä osastolla. 
Koen tehtäväkseni ’ensimmäisen luu-
kun periaatteen’ toteuttamisen, eli kun 

yritys on yhteydessä, pystyn välittömäs-
ti neuvomaan eteenpäin. Siksi sijainti-
ni nimenomaan täällä tuntuu järkevältä.

Hän vannoo muutenkin laajan ja ak-
tiivisen yhteistyön nimiin, ja toteaa, et-
tä mitä pienempi kunta tai kaupunki, si-
tä tärkeämmässä roolissa yhteistyö eri 
suuntiin on. Siksi hän pyrkii aktiivises-
ti tapaamaan ihmisiä, vaikka kalenteri 
täyttyy palavereista. 

- Pienempien kuntien on aina py-
rittävä kokoamaan voimavaroja yhteen 
naapureidensa kanssa. Yksi tapa toimia 
on yhteinen elinkeinoyhtiö, mutta se on 
vain yksi tapa. Pääasia, että niukkoja re-
sursseja kootaan tarvelähtöisesti yhteen 
koko seutukunnan hyväksi.

Isommille kaupungeille Heinonen 
antaa neuvoksi tehdä ylimmällä tasolla 
selkeä päätös tavoitteesta kehittää kun-

nan yritysilmapiiriä. Tämä antaa hallin-
to-organisaatiolle edellytykset lähteä 
kehittämään toimintaansa haluttuun 
suuntaan. 

- Ilman poliittista tahdonilmaisua 
on suuressa organisaatiossa vaikea vie-
dä läpi koko hallintokuntaa koskevaa 
asennemuokkausta. 

Mallia koko maalle
Jarkko Heinonen kertoo kokevansa 
elinkeinojohtajan työn hyvin motivoi-
vaksi, sillä hänen mielestään Uudessa-
kaupungissa tapahtuu nyt jotain, jolla 

Tutkijoiden ja vallan väliin on  
kaivattu  muutakin kuin mediaa,  
esimerkiksi komiteoiden paluuta.
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➨ KAKS tuki väitöstyötä.

on merkitystä koko maan kannalta. 
- Autoteollisuuden vaihtoehtoinen 

sijaintipaikka ei ole jossain muualla 
Suomessa, vaan jossain muualla Euroo-
passa, hän sanoo.

- Tällä on siis selvästi pidemmän 
ajan kansantaloudellisia vaikutuksia.

Hän uskoo myös, että jos Uusikau-
punki onnistuu nyt turvaamaan alueen 
potentiaalisen kasvun toteutumisen, 
opintiestä voivat ottaa opikseen muut-
kin alueet. Hän kuitenkin muistuttaa, 
että kunnilla ja kaupungeilla on mel-
ko rajalliset mahdollisuudet suoraan 
edistää esimerkiksi klusterirakenteiden 
syntymistä, sillä suurin merkitys on ve-

turiyrityksillä sekä yritysten välisellä 
yhteistyöllä. 

Julkisen sektorin rooli onkin enim-
mäkseen välillinen ja pitää sisällään 
oikeanlaisten olosuhteiden luomisen 
yritystoiminnan kehittymiselle. Konk-
reettiset toimenpiteet ovat kuitenkin 
Heinosen mukaan niin tapauskohtaisia, 
että mitään yleistä ohjetta ei yksinker-
taisesti ole mahdollista antaa.

- Jokaisen kunnan ja seutukunnan 
on kyettävä itse analysoimaan todelli-
nen potentiaali ja toimenpidemahdol-
lisuudet. 

Uudenkaupungin uunituoreen stra-
tegian mukaan tavoitteena on kasvattaa 

kaupungin väkilukua kolmanneksella 
vuoteen 2030 mennessä. Jarkko Heino-
nen tuntuu suhtautuvan tavoitteeseen 
rauhallisen luottavaisesti. Jos avainte-
kijänä tavoitteeseen pääsemisessä on 
elinkeinoelämän virkeys, ainakin tuo-
reen selvityksen valossa luottamukselle 
on hyvät perusteet: Varsinais-Suomen 
Yrittäjien vuosittaisen kyselyn mukaan 
yritysilmapiiri Uudessakaupungissa on 
Heinosen viranhallintavuosien aikana 
noussut.

- Melko vähän, mutta kuitenkin. 
Suunta on oikea, Heinonen toteaa.∙

Tutkijoiden ja vallan väliin on  
kaivattu  muutakin kuin mediaa,  
esimerkiksi komiteoiden paluuta.
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➨ KAKS rahoittaa tutkimusta.

TÄTÄ TUTKIN

KUNTIEN ON OPITTAVA  
MYÖS RISKINOTTOA

teksti | Maria Markus  kuva | Janica Karasti

Tampereen yliopiston johtami-
sen ja talouden tiedekuntaan 
väitöskirjaa tekevän Liisa Jur-
mun kiinnostus kuntien asian-

tuntijuuteen kumpusi käytännön ko-
kemuksista. Työskennellessään useissa 
kuntien ja järjestöjen yhteisissä kehittä-
mishankkeissa hän päätyi usein ihmet-
telemään, kuinka kuntien uudistaminen 
joissakin tapauksissa voi olla niin hidas-
ta.

Mistä se johtuu ja mitkä tekijät ovat 
hitauden takana? Ketkä uudistuksia val-
mistelevat ja millä asiantuntijuudella? 
Aihetta on tutkittu aika vähän, vaikka 
käytäntö on osoittanut tarpeen uuden 
tiedon tuottamiselle. 

Jurmu toteuttaa tutkimuksensa ta-
paustutkimuksena ja tarkastelee kah-

den hyvin erilaisen kunnan, Oulun ja 
Kempeleen, uudistamisprosesseja. 

Oulussa toteutettiin laaja moni-
kuntaliitos. Kempeleen uudistus 

piti sisällään lautakuntamal-
lin korvaamisen valiokunta-

mallilla, joka mahdollistaa 
luottamushenkilöiden 
osallistumisen valmis-
teluun perinteistä aiem-
min.  

Jurmu on huoman-
nut, että vaikka kunnan 

sisäiset hallintorakenteet 
vaikuttavat paljon kuntien uu-

distumiskykyyn, ei rakenteiden 
uudistamisella saada aikaan halut-

tuja vaikutuksia, elleivät jokapäiväiset 
käytännöt ja toimintatavat muutu. Kun-
nat ovat kyllä tiedostaneet yhteistyön ja 

eri toimijoiden osallisuuden merkityk-
sen, mutta käytännön tasolla asia ei ole 
kuitenkaan kaikissa kunnissa kehittynyt 
vielä kovin pitkälle. Yhteistyö ei tunnu 
olevan aina kumppanuuteen perustu-
vaa. 

Jurmun mukaan olisi tärkeää, et-
tä yhteistyötahot osallistuisivat uudis-
tusprosesseihin jo suunnitteluvaiheessa 
eikä vasta sitten, kun asiaa on jo val-
misteltu. Hän peräänkuuluttaa myös 
innovointiin ja riskinottoon kannusta-
vaa toimintakulttuuria, joka sietää myös 
epäonnistum

Toinen ongelma on Jurmun mukaan 
se, että uudistamisessa hyödynnetään 
edelleenkin enimmäkseen kuntaorgani-
saation sisäistä tietoa ja asiantuntijuut-
ta, kun taas ulkopuolella, kuten vaikka-
pa yliopistoissa, tuotetun tiedon käyttö 
on vähäisempää. Myös kuntalaisten ko-
kemustietoa tulisi hyödyntää enemmän 
ja keksiä keinoja, kuinka sitä saadaan 
paremmin käyttöön.

Esimerkiksi perinteisissä kuntalai-
silloissa yleensä vain äänekkäimpien 
mielipiteet pääsevät esiin. Pitäisi mennä 
sinne, missä kuntalaiset ovat, vaikkapa 
perhekahviloihin ja muihin kuntalais-
ten arkisiin ympäristöihin. 

Eikä pelkkä kuuntelukaan riitä: kun-
talaisten aloitteisiin ja mielipiteisiin tu-
lisi reagoida nopeasti. 

Ylipäätään pitäisi ymmärtää, ettei 
kuntaorganisaatio ole kuntalaisista eril-
linen toimija. ∙

Kuntien on uudistuttava,  
mutta muutoksia ei saada aikaan 
pelkkiä rakenteita uudistamalla, 
painottaa tutkija Liisa Jurmu.
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➨ KAKS rahoittaa tutkimusta.

NUMEROT AUKI
koonnut | Salla Nazarenko

EDUSKUNTAVAALEISSA ÄÄNESTÄMINEN

TOIVOO PUOLUEIDEN ILMOITTAVAN  
TAVOITTELEMANSA HALLITUSPOHJAN

KAKS – KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖN TUTKIMUKSEN TOTEUTTI KANTAR TNS OY. TUTKIMUSAINEISTO ON KOOTTU GALLUP KANAVALLA 1.-5.12.2018. HAASTATTELUJA  
TEHTIIN YHTEENSÄ 1 020. VASTAAJAT EDUSTAVAT MAAMME 18–79 VUOTTA TÄYTTÄNYTTÄ VÄESTÖÄ AHVENANMAATA LUKUUN OTTAMATTA. TUTKIMUKSEN TULOSTEN VIRHE- 
MARGINAALI ON SUURIMMILLAAN VAJAAT KOLME PROSENTTIYKSIKKÖÄ SUUNTAANSA.

Euroopan muuttoliikeverkoston (European Migration 
Network, EMN) Suomen yhteyspisteen tuottama  
uusin julkaisu:
Maahanmuutto- ja turvapaikkasanasto 6.0
Tämä sanasto on suomenkielinen laitos Euroopan muuttoliike-
verkoston (EMN) työstämän monikielisen Maahanmuutto- ja turva-
paikkasanaston verkkoversiosta 6.0/2018. Se sisältää 468 termiä 
22:lla eurooppalaisella kielellä. EMN sanasto on työkalu kaikille 
maahanmuutto-, turvapaikka- ja kotouttamissektoreilla työsken-
televille tahoille. Se myös tukee faktoihin perustuvaa ja asiallista 
julkista keskustelua, jossa maahanmuuttoon, pakolaisuuteen ja 
kotouttamiseen liittyviä termejä käytetään usein epätarkasti tai ne 
sekoitetaan keskenään.Tämän sanaston verkkoversio ja kaikki 
muut EMN:n Suomen kansallisen yhteyspisteen työstämät  
julkaisut sekä lisätietoja toiminnastamme osoitteessa www.emn.fi.

Julkaisu saatavana myös painettuna (rajoitettu määrä), 
tiedustelut sähköpostitse osoitteeseen emn@migri.fi 

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)

PERUSSUOMALAISISTA JA  
EPÄVARMOISTA ÄÄNESTÄJISTÄ 

ON LISTAVAALIN KANNALLA

60 %

16 %USKOO OMALLA ÄÄNELLÄ OLEVAN  
MERKITYSTÄ EDUSKUNTAVAALEISSA67 %

64 %
40 % KOKEE  PUOLUEEN EHDOKASTA 

TÄRKEÄMMÄKSI

KANNATTAA LISTAVAALIA

VASTUSTAA LISTAVAALIA

30 %
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”Jokainen kuntapäättäjä on vastuussa  
siitä, etteivät oman kunnan asukkaille  

tärkeät totuudet jää pimentoon. Yleisöllä on 
oikeus saada tietoa myös kunnan ulkoistamista 
sosiaali- ja terveyspalveluista. Tietoa ei saa  
piilottaa yrityssalaisuuden verukkeella, eikä  
epäkohtiin puuttuvia hoitajia saa vaientaa.”

Elina Grundström 
puheenjohtaja
Julkisen sanan neuvosto




