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Antti Mykkänen
päätoimittaja

EDUSKUNTAVAALIEN ÄÄNESTYSPROSENTTI oli 72, korkein lähes 30  
vuoteen. Eurovaaleissa suuressa osassa Eurooppaa äänestysinto on jäänyt alle 40 
prosentin. Viimeisimmän arvion mukaan maapallolaisista 4,2 miljardia elää demo-
kratioissa ja 3,3 miljardia itsevaltiuden alla. Kuulumme enemmistöön.

Rapakon takana poliittinen järjestelmä on juntturassa lähes kroonisesti. Kongres-
sivaaleissa yleensä reilu kolmasosa äänestää. Kiitos Trumpin, nyt noustiin jo lähes 
50:een prosenttiin eli vuoden 1914 lukuihin. Presidentiksi Yhdysvalloissa pääsee kol-
masosan kannatuksella.

Brasiliassa viime syksynä vain kahdeksan prosenttia piti edustuksellista demo-
kratiaa hyvänä hallintomuotona. Afrikkalaisista kansanvaltaan uskoo kaksi kolmesta. 
Siellä myös päättäjiin luotetaan enemmän kuin Suomessa.

Intia on maailman suurin demokratia, mutta se ei ole maan koko kuva. Kastilaitos 
on edelleen voimissaan.

Itsevaltiudet eri sovelluksineen ovat oma, laaja lukunsa.
Voimme unohtaa ajatuksen siitä, että maailmaan saataisiin yksi poliittinen järjes-

telmä. Se on yhtä todennäköistä kuin yhden uskonnon maapallo.
Tällä hetkellä ylivoimaisesti tehokkain järjestelmä on ”valtiokapitalistisessa” Kii-

nassa. Osin järjestelmänsä vuoksi se on kyennyt maailman valloitukseen, joka jatkuu. 
Ajatukset ja teot ovat samasta puusta. Mutta demokratia Kiina ei ole.

Demokratian ja itsevaltaisen järjestelmän välinen taisto sieluista kasvavassa osassa 
maapalloa käydään tulevaisuudessa Kiinan ja Intian välillä. Kehittyville maille kelpaa 
esimerkiksi vain maa, jolla on parhaat tulokset ja joustavin asenne, ei ”oikeat” teoriat.

MEILLÄ EUROOPPA KOETAAN puskuriksi muita maanosia vastaan, ja yh-
teisen turvan pesäksi liberaalin ja demokraattisen oikeusvaltio-järjestelmän puoles-
ta. Kuvittelemamme järjestelmä toimii vain, jos kaikki jakavat saman eetoksen, eikä 
sitä kunnolla haasteta.

Kumpikaan oletus ei pidä paikkaansa. Kansanvalta pysyy äänestäjille kiinnostava-
na, jos siinä on riittävästi jännitteitä. Ja mitä enemmän on jännitteitä, sen hankalampi 
on saada aikaan enemmistöllä tuloksia. Tämä on Suomen ja Euroopan haaste.

Varmin tapa edetä on keskittyä omaan kansanvallan suoritukseen. Se on tuottanut 
Suomelle maailman mitassa huikeat tulokset.

On varmistettava, että kansanvalta kuuluu kaikille. Osan puoluetuesta voisi ohjata 
puolueille,  jotka kehittävät uusia osallistumisen sovelluksia. Miksei myös meille kan-
salaisille voisi antaa pienen potin, jonka me itse ohjaisimme kiinnostavalle puolueelle.

Helpointa suoran demokratian kehittäminen on kunnissa ja maakunnissa. Siispä 
kokeilemaan. Myös puolueiden on syytä uudistua. Kyselyjemme mukaan noin mil-
joona äänioikeutettua suomalaista on kiinnostunut kunnallisista ja maakunnallisista 
luottamustoimista. Moneltako on kysytty?

Kansanvalta korjaamaan itseään
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Paikkatietopalvelut
•  Rasteri- ja vektoridatat eri mittakaavoissa   

ja eri käyttötarkoituksiin
• Aineistojen ylläpidot, rikastamiset 
 ja analysoinnit
• Teknologiariippumattomat ratkaisut

Karttakeskus on 
paikkatietojen ja 
karttojen ytimessä

Tutustu 
tarkemmin: 

karttakauppa.fi/
yrityksille

KARTTAKESKUS ON OSA TAPIOTA

Räätälöidyt karttatuotteet
• Painetut opas- ja matkailukartat, 
 oppaat ja kirjat
• Repäisykartat ja muut valmiiksi 
 konseptoidut kartat
• PowerPoint- ja Illustrator -kartat julkaisuihin
• Graafinen taitto ja visualisointi
• Offset -karttapainatukset ja -taitot 
 A0 -kokoon saakka
• Suurkuvatulosteet ja karttataulut
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AJASSA koostanut | Salla Nazarenko  kuvat | Merja Ojala

UUSI PERUSTEOS  
KUNTATALOUDESTA  
tuulettaa kuntien talousosaamista 

Uusi perusteos kuntataloudesta poh-
tii rohkeasti tulevaa.

Kuntataloudesta on olemassa 
hyvin vähän perusteoksia, jotka avaisivat 
riittävän populaarilla tasolla kuntatalou-
den perusasioita.  Kokeneet kuntatalous-
tuntijat Eero Laesterä,  Asko Koskinen 
ja  Pekka Averio vastasivat huutoon kir-
joittamalla uutuusteoksen “Kuntien talous 
ja rahoitus”. Teos avaa kuntien taloutta ja 
siihen vaikuttavia tekijöitä, riskejä ja mm. 
kunnan strategisen johtamisen merkitys-
tä taloudelle, sekä kuntakonsernijohtamis-
ta ja sijoitustoimintaa. Kirjan on tarkoitus 
päivittyä tarpeen mukaan. 

Kirja on pelkistetty perusteos, joka yh-
distää menneen kuntataloustietämyksen 
nykyhetkeen.

 - Arjen kunta-asiat ovat niin sotkussa, 
että koimme, että tällainen kirja tarvitaan, 
Eero Laesterä toteaa. 

- Yliopistoista kunta-alalle valmistu-
neet ihmisetkään eivät välttämättä ym-
märrä tai osaa kaikkea.

Mikä sitten olisi kuntapäättäjien ta-
lousosaamisen minimitaso? Pekka Averion 
mukaan kunnan tulojen muodostumisen 
sekä tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja 
taseen ymmärtäminen. 

Kuntien velka ei ole suuri  huolen-
aihe, vaikka korkoriski kasvaa
Valtion velkaantuminen on jatkuva poliit-

tisen keskustelun aihe.  Kuntien velkaan-
tumisen tarkastelu ei sen sijaan ole yk-
sinkertaista. Yhtäältä kunnat ovat sitten 
1990-luvun lamavuosien  saaneet hyvin 
edullista lainaa.  Kansainvälisillä rahoi-
tusmarkkinoilla suomalaiset kunnat näh-
dään erittäin luotettavina velkojen takaisin 
maksajina. Toisaalta kauan jatkunut mata-
la korkotaso on muuttanut suhtautumista 
velkaan ylipäätään. 

- Kuntien velkaantuminen on vuosi-
kymmeniä ollut neljästä seitsemään pro-
senttia BKT:sta, kun se valtiolla on noin 60, 
Pekka Averio muistuttaa

- Minusta kuntien ei edes tarvitse mak-
saa liian nopeasti takaisin nyt, kun korot 
ovat matalat, Averio pohtii. 

Toisaalta kuntien velkamäärää ei voi 
tarkastella erillään taseesta ja kunnan net-
tovarallisuudesta. Myöskään keskiarvo-
harhaan ei pitäisi sortua: kuntien keski-
määräinen velka ei ole tärkeä luku, vaan 
velanhoitokyky, aivan kuten yksityishenki-
löillä ja yrityksilläkin. 

Eero Laesterän mukaan velkaantumi-
nen ei sinänsä ole suuri ongelma, talous-
suunnittelun puute sen sijaan on. 

- Kunnallinen itsehallinto on tarkoitta-
nut sitä, että rahaa jaetaan takki auki hy-
vinä vuosina, ajatellen että valtio tulee 
huonoina aikoina apuun. Isot kunnat ovat 
konsernivelkaantuneet valtavasti. Korko-
riski on suurelta osin suojaamatta.

Mitä tapahtuu kuntataloudelle, 
jos maakuntauudistus ja  

sote vie kuntien budjetista puolet? 
Entä onko nykyinen kuntarakenne 

kestävä? Mikä on kuntien  
talousosaamisen taso?
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Vastaako valtionosuus- 
järjestelmä tätä päivää?
Suomen demografinen tilanne on kan-
sainvälisestikin vertailtuna vaikea.  Väki 
vanhenee erityisesti suurten kaupunkien 
ulkopuolella merkittävästi. Suomen kun-
nista ainoastaan 75 on kasvattanut väkilu-
kuaan viime vuosina; ylivoimaisesti suurin 
osa kunnista kuuluu taantuvien joukkoon. 

Tämä tarkoittaa, että Suomessa on yhä 
kuntia, joilla ei realistisesti ole taloudel-
lisia mahdollisuuksia selvitä itsenäisinä.  
Niitä voi tarkastella esimerkiksi toiminta-
katteen, eli sen summan, joka kunnalle jää 
rahoitettavaksi kun toimintatuloista erote-
taan toimintamenot, avulla. Toimintaka-
te per asukas vaihtelee valtavasti kunnit-
tain. Ruskon kunnassa se on 4 000 euroa 
per asukas, Pelkosenniemellä luku on yli 

8 500. Toimintakate on yleensä sitä suu-
rempi, mitä harvaan asutumpi ja väestöra-
kenteeltaan vanhempi kunta on. 

- Meillä on paljon kuntia, joilla on suu-
ret lakisääteiset menot, ja kun veropohja 
menee alta, kuntien selviytymismahdolli-
suudet yksinkertaisesti heikkenevät, Pek-
ka Averio toteaa. 

Valtionosuusjärjetelmä on aikanaan  
luotu tasaamaan noita eroja eri kuntien  vä-
lillä.  Eero Laesterä peräänkuuluttaa val- 
tionosuusjärjestelmän rohkeaa uudista-
mista.

- Esimerkiksi Kauniainen sai vuonna 
2017 rahaa valtionosuutena summan, joka 
vastasi miinus 0,3:ta prosenttiyksikköä sen 
budjetista, Ranua taas 46:tta veroprosent-
tiyksikköä vastaavan summan. 

Kuntien keskimääräinen  
velka ei ole tärkeä luku,  
vaan velanhoitokyky, aivan  
kuten yksityishenkilöillä  
ja yrityksilläkin.

Eero Laesterä katsoi tärkeäksi 
tehdä kirjan kunta-asioiden  
ymmärtämisen helpottamiseksi.
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- Nyt kunnille annetaan valtionosuutta 
kahdeksan miljardia euroa vuodessa, täs-
tä miljardi on vanhoja häntiä. Systeemi ei 
vastaa tämän päivän tarpeita.

Järjestelmä on myös hyvin monimut-
kainen ja harva tuntee sen läpikotaisin. Si-
tä on monesti uudistettu, pyrkimyksenä 
aina järjestelmän yksinkertaistaminen ja 
kannustavuuden lisääminen, mutta selke-
ää siitä ei ole tullut. Viimeksi järjestelmää 
tarkennettiin 2015. Tämä aiheuttaa painet-
ta säästöihin ja veronkorotuksiin. 

- Aina, kun joku uudistus tehdään, jo-
ku voittaa ja joku häviää. Tarvitaan sellai-
nen uudistus, joka saisi järjestelmän toi-
mimaan siten, kuin pitäisi, Eero Laesterä 
sanoo.

- Valtionosuuden pitäisi tukea kasvu-
kuntien tarpeita ja antaa taantuville kun-
nille tukea vaadittujen palvelurakenteiden 
ylläpidossa.

Taloussuunnittelua tulisi 
tehdä yli vaalikausien
Kirjan kirjoittajien mielestä eräs asia, jo-
ka kunnissa ymmärretään riittämättömäs-
ti, ovat investoinnit. Investointeihin liit-
tyviä päätöksiä tehdään tunnepohjalta ja 
mm. investointimenon käsite on hämärä. 
Luottamushenkilöitä haastateltaessa huo-
mattiin, että heidän mielestään kuntain-
vestointien kannattavuus- ja takaisinmak-
sulaskelmia ei tehdä, koska koetaan että se 

on vaikeaa tai mahdotonta. 
Pekka Averion mukaan  kunnissa on 

paljon erilaisia investointeja: yhtäältä la-
kisääteisten peruspalvelujen vaatimia, toi-
saalta esimerkiksi tuotannollisia. Kuntain-
vestointeja pohdittaessa talousosaaminen 
– tai sen puute – korostuu. 

- Jos valtuustoon tulee päätettäväksi 
pieni 10 000 euron investointi, siitä kyllä 
keskustellaan. Sen sijaan isoa 10 miljoonan 
euron pitkäaikaista, tarpeellistakin inves-
tointia voi olla vaikea tarkastella, Averio 
toteaa. 

Investointien kannattavuutta tulisi ar-
vioida suhteessa kunnan kasvutavoitteisiin 
ja verotulojen kehitykseen. Kunnan aktii-
vinen kehittäminen johtaa lähes väistä-
mättä tarpeeseen ottaa velkaa, kirjassa väi-
tetään.

Tarve tehdä kattava kirja kuntatalou-
desta kumpusi tekijöiden mielestä myös 
tarpeesta kehittää kuntien virkamiesten 
viranhaltijoiden talousosaamista. Eero 
Laesterän mukaan tänä päivänä kunnissa 
hyvin moni asia on kiinni kunnanjohtajan 
osaamisesta. 

- Mitä pienempi kunta, sitä enemmän 
korostuu kunnanjohtajan perehtyneisyys 
talouteen. Isommissa kunnissa toki on eri-
koistunutta talousjohtamista. 

Tuleva sote on vielä kysymysmerkki 
monella tavalla – ei vähiten kuntatalouden 
näkökulmasta. Eero Laesterän mukaan on-
gelma on siinä, että uudistusta suunnitel-
taessa ei tiedetty kuntien verotulokehityk-
sestä. Arvointi on edelleen vaikeaa, mutta 
tällä hetkellä näyttää, että sotessa on ele-
menttejä, jotka vahvistaisivat heikoimpia 
kuntia. Eero Laesterä harmittelee tähän 
mennessä käytettyä rahaa.

- Valmisteluun käytetty 200 miljoonaa 
olisi ollut iso potti porkkanarahoja kunnille. 

Pekka Averion mielestä kuntien talo-
utta kaikkiaan ohjaavat liiaksi vaalikaudet.

- Poliittinen päätöksenteko on lyhyt-
jänteisempää kuin se taloussuunnittelu, 
mitä kunnossa tarvittaisiin. Kuntien pitäi-
si voida katsoa pidemmälle ja suunnitella 
esimerkiksi investointeja pitkälle yli vaali-
kausien. ∙
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- Soten valmisteluun  
käytetty 200 miljoonaa  

olisi ollut iso potti  
porkkanarahoja kunnille. 
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koostanut | Salla Nazarenko    

SOTE JA  
RIKOSTEN TORJUNTA
kansan toivelistalle uudelle hallitukselle

Suomalaiset toivovat tulevan hallituksen 
turvaavan sosiaali- ja terveyspalvelut ja 
panostavan koulutukseen. Myös rikos-

ten torjuntaa ja sosiaaliturvan väärinkäytön es-
tämistä pidetään tärkeinä asioina. Vähemmän 
toivotaan maahanmuuttoa ja julkisten palvelu-
jen ulkoistuksia.

Nämä asiat nousivat esiin KAKSin kansa-
laistutkimuksessa, jossa listattiin 41 asiaa ja 
toiveita siitä, missä määrin uuden hallituksen 
tulisi niitä painottaa verrattuna viime vuosina 
maassamme harjoitettuun hallituspolitiikkaan. 

Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä koulutus oli-
vat korkealla noin 70 %:lla vastaajista. Yli puo-
let korosti myös rikosten ehkäisyä, julkisten pal-
velujen tuotantotapojen uudistamista sekä mm. 
kuntien talouden ja palvelujen turvaamista. Il-
mastonmuutoksen hillintään toivoi lisäpanos-
tuksia 54 prosenttia vastaajista, valtion velkaan-
tumisen hillitsemistä puolestaan 52 prosenttia.

Janan toisessa päässä, vähemmän tärkeinä 
pidettiin julkisten palvelujen ulkoistamista. 47 

prosenttia toivoi, että sitä ei tehtäisi. Toinen ei-
painotettava asia oli ulkomaalaisten maahan-
muutto. 39 prosenttia toivoi hallituksen pai-
nottavan sitä entistä vähemmän. Kolmanneksi 
vähiten kansaa kiehtoi talouden ja investointi-
en vauhdittaminen velanottoa lisäämällä. 

Vuoteen 2015 verrattuna mielipiteet ovat 
muuttuneet erityisesti, mitä tulee tieteen ja tut-
kimuksen tukemiseen. Sitä toivoi nyt yli puolet, 
kun vuonna 2015 luku oli 41 prosenttia. Luon-
non ja ympäristön suojelu oli myös noussut toi-
veena 44 prosentista 54 prosenttiin.

Maanpuolustuskyvystä huolehtiminen on 
suomalaisille huomattavasti vähemmän tärkeä 
hallituksen tehtävä nyt (36 prosenttia) kuin oli 
vuonna 2015 (53 prosenttia). Myös yritystoi-
minnan rajoitusten ja normien karsimista toi-
voo nyt  42 prosenttia, kun luku vuonna 2015 
oli 57. Myöskään asuntotuotannon lisäämis-
tä ei toivota samassa määrin kuin neljä vuotta 
sitten (50 prosentista luku on laskettu 38 pro-
senttiin). 

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS. KAKS – KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖN TUTKIMUKSEN TOTEUTTI KANTAR TNS OY. TUTKIMUSAI-
NEISTO ON KOOTTU GALLUP KANAVALLA 18.-25.4.2019. HAASTATTELUJA TEHTIIN YHTEENSÄ 1 039. VASTAAJAT EDUSTAVAT MAAM-
ME 18–79 VUOTTA TÄYTTÄNYTTÄ VÄESTÖÄ AHVENANMAATA LUKUUN OTTAMATTA. TUTKIMUKSEN TULOSTEN VIRHEMARGINAALI 
ON SUURIMMILLAAN VAJAAT KOLME PROSENTTIYKSIKKÖÄ SUUNTAANSA.

Luonnon ja ympäristön 
suojelu oli myös noussut 

toiveena 44 prosentista 
54 prosenttiin.
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Voiko tulevaa vanhemmuutta tukea digitaali-
sella oppimispelillä? Tätä selvitettiin KAKSin 
rahoittamassa tutkimuksessa, jossa esikois-

taan odottavat vanhemmat pelasivat VauvaPolku- 
oppimispeliä. Jälkeenpäin heiltä ja neuvoloiden työn-
tekijöiltä kyseltiin asenteita pelaamiseen ja pelin hyö-
tyihin. 

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksel-
la kehitetty oppimispeli VauvaPolku perustuu tiedon ja 
emotionaalisen tuen antamiseen vanhemmuuden alku-
taipaleelle. Peliä rahoitti Tieteen tiedotus ry yhteistyös-
sä kahden yrityksen sekä mm. järjestöjen kanssa. 

Tutkimus paljasti, että useimmat vanhemmista 
pitivät pelin sisältöjä hyödyllisinä. Vanhemmat myös 
kokivat saavansa rohkaisua ja varmuutta omaan van-
hemmuuteensa sekä helpotusta huoliinsa. Pelin idea 
ei ole tarjota valmiita ratkaisua, vaan kannustaa poh-
timaan ja keskustelemaan asioista. Useimmat haasta-
tellut vanhemmat kokivat erityisesti vanhemmuuden 
jakamista koskevat tehtävät hyödyllisiksi. Osa van-

hemmista ei kiinnostunut pelaamisesta lainkaan vaan 
haki mieluummin tuen ja tiedon muualta. Tämä tukee 
aiempaa tutkimusnäyttöä siitä, että pelaaminen ei sovi 
kaikille eikä korvaa perhevalmennusta. 

Haastattelut osoittivat myös, että ammattilaisten 
suhtautuminen pelaamiseen oli varauksellisempi kuin 
pelanneiden vanhempien. Osa haastatelluista neu-
voloiden työntekijöistä koki mielikuvat pelaamisesta 
ristiriitaisina ja jopa kielteisinä. He kokivat, että per-
hevalmennuksessa on vaikea löytää tilaa uusille me-
netelmille. Lisäksi työntekijät olivat huolissaan oman 
osaamisensa riittävyydestä, asiantuntijan roolin muu-
toksesta ja sekä omasta että asiakasperheiden ajankäy-
töstä. Toisaalta todettiin, että myös työnantajalla on 
rooli: työntekijöille täytyy antaa aikaa ja mahdollisuus 
perehtyä uusiin menetelmiin. Tällöin peli on mahdol-
lista vakiinnuttaa osaksi kuntien perhevalmennusta. 

OPPIMISPELI  
VANHEMMUUDEN TUKENA

Peli löytyy osoitteesta www.babytrail.fi

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS. KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖN RAHOITTAMAAN TUTKIMUKSEEN OSALLISTUI 47 VANHEMPAA JA 21 TYÖNTEKIJÄÄ 
12 KUNNASTA ERI PUOLILTA SUOMEA. VAUVAPOLKU-OPPIMISPELI KEHITETTIIN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KASVATUSTIETEIDEN LAITOKSELLA TIETEEN 
TIEDOTUS RY:N RAHOITUKSELLA YHTEISTYÖSSÄ KAHDEN YRITYKSEN, TYÖNTEKIJÖIDEN, VANHEMPIEN JA JÄRJESTÖJEN KANSSA. 
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’’Eteläinen Suomi elättää muu-
ta maata” kuuluu yleisimpiin 
aluepoliittisiin hokemiin. Itse 

asiassa taitaa olla päinvastoin, väitetään 
entisten ministerien Hannes Mannisen 
ja Tapani Töllin pamfletisssa ”Helsin-
ki vs. muu maa – vastakkainasettelusta 
vuorovaikutukseen”. 

Pamfletissa muistutetaan mm. että  
Helsingin seudulla on vähintään 
50 – 60 000 työpaikkaa, joiden olemas-
saolo perustuu muun maan toimintoi-
hin. Esimerkiksi suoria valtion työpaik-
koja on Helsingissä noin 24 000. Luku 
ei sisällä Ylen kaltaisia valtio-omisteisia 
erillisyhtiöitä eikä vaikkapa yliopistoa. 
Kirjoittajat tähdentävät, että Suomi toki 

tarvitsee menestyvän pääkaupunkiseu-
dun, joka on väestömäärältään oikeas-
sa suhteessa koko maahan, mutta myös 
maakuntia tarvitaan. Pamfletin perus-
väite on, että pääkaupunkiseudun työ-
paikkojen määrä ja verojalanjälki ovat 
huomattavasti riippuvaisempia maakun-
nista kuin usein ajatellaan. Pääkaupun-
kiseudun synty puolestaan on seurausta 
Suomen historian suurimmasta alueel-
listamishankkeesta, jossa keisari Alek-
santeri I vuonna 1812 määräsi pääkau-
pungin siirrettäväksi 11 000 asukkaan 
Turusta pieneen 3500 asukkaan Helsin-
kiin. Siitä eteenpäin pääkaupunkiseutu 
on vain kasvanut, sillä mm. maan liiken-
neverkosta johtuen suuri osa yritysten 

pääkonttoreista on Helsingin seudul-
la. Pamfletin kirjoittajat kuitenkin muis-
tuttavat, että teollisuustuotannosta ja tä-
ten viennistä suuremman osan kantavat 
maakunnat: Uudenmaan osuus teolli-
suustuotannosta on 25 prosenttia ja vä-
kiluvusta 30 prosenttia.  Etelä-Suomessa 
myös maksetaan matalampaa kunnalis-
veroa kuin useilla syrjäseuduilla. 

Pamfletin kirjoittajat, molemmat 
entisiä kuntaministerejä, puolustavat-
kin alueellisia tulonsiirtoja. He tähden-
tävät, että kirjoitus ei ole tieteellinen 
tutkimus, vaan se tarkastelee asioiden 
keskinäistä riippuvuutta tilastotiedon ja 
käytännön kokemusten kautta. 

HELSINGIN ON  
KANNETTAVA VASTUUTA 
MUUSTA MAASTA – PÄINVASTOIN

KAKS avasi rahoituspäätöksiään:  
HALLINTO JA JOHTAMINEN JA SOSIAALITOIMI SUOSITUIMPIA

Vuosina 2011 – 2018 KAKSin ra-
hoitushauissa menestyivät par-
haiten hallinnon ja johtamisen 

sekä sosiaalitoimen aihepiirejä koske-
neet hakemukset.  Eniten rahoitusta sai-
vat Tampereen, Helsingin ja Itä-Suo-
men yliopistojen tutkimukset, joskin 
prosentuaalisesti hyvin menestyivät 
myös Vaasan yliopiston hakemukset.

Tämä paljastui KAKSin omassa sel-
vityksessä  rahoituspäätöksistä vuosina 
2011 – 2018.

KAKS saa vuosittain noin 312 ha-
kemusta, suurin osa näistä väitöstöille.  
Eniten hakemuksia näinä vuosina on tul-
lut Tampereen ja Itä-Suomen yliopistois-
ta (271 ja 260) kpl, ja näiden kahden yli-
opiston tutkimuksia myös rahoitetaan 
eniten, joskin Helsingin yliopiston rahoi-

tetut hankkeet ovat suurempia. Rahassa 
mitattuna Helsingin yliopiston projekte-
ja rahoitettiin toiseksi eniten Tampereen 
jälkeen, runsaalla 800 000 eurolla, kun 
Tampereen yliopiston saama kokonais-
summa ylsi yli 1,1 miljoonan euron. 

Myös prosentuaalisesti Tampereen 
yliopiston hakemukset ovat menestyneet 
parhaiten, niistä rahoitetaan 21 prosent-
tia. Kaikkien muiden yliopistojen hake-
musten onnistumisprosentti jää alle 20 
prosenttiin: kakkosena on Vaasan yliopis-
to (19 prosenttia hakemuksista sai rahoi-
tuksen) ja sen jälkeen Jyväskylän ja La-
pin yliopistot 15 prosentilla. Itä-Suomen 
yliopiston hakemuksista 12 prosenttia sai 
rahoituksen, mutta johtuen hakemuksien 
runsaasta määrästä, Itä-Suomen yliopis-
ton tutkimus on rahoitettavien kärjessä. 

KAKS rahoittaa sekä tutkimushank-
keita, väitöstöitä että pro gradu -töitä. 
Jälkimmäisiin rahoitusta on irronnut 
jopa muita helpommin. Tampereen yli-
opiston pro gradu -töiden tekijöistä lä-
hes puolet (49 %) sai KAKSin rahoituk-
sen työhönsä.  Vertailun vuoksi: saman 
yliopiston väitöskirjantekijöistä rahoi-
tusta sai 13 prosenttia. Toisaalta gradu-
apuahat ovat merkittävästi pienempiä 
kuin väitöstyöhön tarkoitetut. 

Aihepiireistä eniten sekä haetaan et-
tä rahoitetaan hallintoon ja johtamiseen 
sekä sosiaali –ja terveystoimeen liitty-
vää tutkimusta. Nämä aihepiirit kattavat 
lähes 40 prosenttia rahoitetusta tutki-
muksesta. Lisäksi KAKS rahoittaa mm. 
demokratiaan, sivistystoimeen ja elin-
keinoihin liittyvää tutkimusta. 

Peli löytyy osoitteesta www.babytrail.fi
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teksti | Salla Nazarenko  kuvat | Merja Ojala

Järjestöjen sote-osaamiselle 
on tarve ja niiden on mahdollista  
menestyä sote-palveluntarjoajina 
yritysten ja julkisten toimijoiden 
ohella, kunhan sekä valtio että  

järjestöt katsovat peiliin ja korjaavat 
toimintansa puutteet. Uutuuskirjat 
analysoivat sote-uudistuksen yhteis-

kuntapolitiikkaa sekä järjestöjen 
sote-roolia ja ehdottavat korjaus- 

liikkeitä molempiin. 

JÄRJESTÖT OVAT MURROKSESSA 
mutta sotessa niille on yhä suuri rooli

-E
i se sote kummoinen hom-
ma olisi. Suomen historias-
sa on tehty monta yhtä isoa 
hallinnollista uudistusta. 
Hyvinvointivaltio itsessään 

rakennettin pala palalta ja paljon lyhy-
emmässä ajassa.

Näin rohkeasti sotea pohtii  dosent-
ti, sosiaalineuvos Sakari Möttönen, 
uunituoreen “Sote – uudistuksen anato-
mia – yhteiskuntapoliittisia näkemyksiä  
sosiaali- ja terveydenhuollon reformista” 
kirjoittaja.

Möttösen mielestä ongelma oli sii-
nä, että uudistusta tehtiin ideologisesti 

ja eikä prosessi ole pysynyt kasassa. 
- Sotessa on käyty kamppailua yh-

teiskuntapolitiikan suunnasta: siitä,  py-
ritäänkö uuteen ideologiaan, joka pe-
rustuu kilpailuun ja yksilön valintaan, 
vai korostetaanko perinteistä yhteisvas-
tuuseen perustuvaa hyvinvointivaltiota. 
Hyvinvointivaltion ideahan oli univer-
saalisuusperiaate eli se, että saman pal-
velun pitää kelvata kaikille. 

- Valinnanvapaus muuttaisi tätä. Se 
on ilman muuta hyvä asia niille hyvä-
osaisemmille, jotka sen pystyvät hyödyn-
tämään. Entä sitten ne, joilla ei ole tietoa 
ja voimavaroja valintojen tekemiseen?  

Kirjan mukaan Sipilän sote oli-
si vauhdittanut kilpailuvaltioksi muut-
tumista. Se olisi  oli jatkanut kehitystä, 
jossa paikallisen toiminnan mahdolli-
suudet kaventuvat, suurten yritysten 
valta kasvaa, sosiaalinen eriarvoisuus 
lisääntyy ja järjestöjen palvelutuotanto 
joutuu entistä ahtaammalle. Möttösen 
sekä toisen tuoreen sote-kirjan tekijän, 
dosentti Jorma Niemelän mukaan uu-
distus olisi jättänyt varjoon paikallisten 
ihmisten kanssa tehtävän pienen politii-
kan. Erityisesti sosiaalipuolella paikalli-
suus ja kunnat olisivat tärkeässä roolis-
sa.
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- Kunta ei ole pelkkä tuotantokoneisto, 
se on yhteisö ja verkostojen luoja. Esimer-
kiksi vaikeiden sosiaalisten kysymysten, 
syrjäytymisen sekä päihde- ja mielenter-
veysongelmien ratkaisuun tarvitaan eh-
dottomasti kuntia muiden toimijoiden rin-
nalle, Sakari Möttönen sanoo. 

Kilpailutus ei sovi koko soteen
Soten eräs ongelma on Möttösen ja Nie-
melän mielestä ollut se, että yksi malli, 
markkinat ja kilpailutus, ei sovi kaikkeen 
sotessa.

- Varsinkin sosiaalipalvelut perustu-
vat ihmistyövoimaan. Taloudellinen te-
hokkuus puolestaan syntyy usein sillä, 
että työtä yritetään tehdä mahdollisim-
man pienillä resursseilla, mikä on ihmis-
ten auttamistyössä eettisten periaattei-
den vastaista, Sakari Möttönen summaa. 

Jorma Niemelä muistuttaa, että esi-
merkiksi hoivapuolella olisi tärkeää taa-
ta, että muutkin kuin voittoa tavoittelevat 
toimijat voivat menestyä. 

- Näillä sektoreilla kyse on perusta-
vanlaatuisista ihmisoikeuksista. Niissä 
täytyy olla sellaisia toimijoita, jotka pitä-
vät kiinni hoitajamitoituksista ja laadus-
ta ja sitoutuvat tarvittaessa elämänmittai-
siin palveluihin, Niemelä sanoo.

- Järjestöille leimallista on myös laa-
ja-alainen paneutuminen edustamiensa 
ryhmien asiaan.

Sakari Möttösen mielestä soten vaike-
us on ollut siinä, että suunnittelu on ollut 
hyvin valtio- ja politiikkaohjattua. 

- Kuitenkin käytännön tasolla pitäisi 
yhdistellä palvelut niin, että ne palvele-
vat ihmisiä kokonaisuutena. Monituotta-
jamallin valmistelu pitäisi tehdä alueta-
solla ja antaa sinne valtuuksia. 

Möttösen mielestä myös perusso-
siaalityö pitäisi jättää kunnille, sillä so-
siaalityössä on myös kyse asiakkaiden 
edunvalvonnasta ja auttamisverkostojen 

rakentamisesta.
Uudistuksen tavoitteista: siitä, että 

uudistus ylipäätään tarvitaan ja siitä, että 
palvelut pitää integroida keskenään, ovat 
kaikki yhtä mieltä. Sote-uudistuksessa 
riita ei koskenutkaan sitä, millaisia palve-
luja tarvitaan vaan sitä, keiden pitäisi nii-
tä tuottaa.

Tilanne ei ole toivoton nytkään. Pala-
set ovat kasassa ja valmistelu pitkällä. 

- On myös hyvä tehdä kuntaa isompi 
järjestäjätaso palveluille. Elementit ovat 
olemassa, tarvitaan vain poliittista tahtoa, 
Sakari Möttönen summaa. 

Kohti yhteisö- ja solidaarisuus- 
taloutta
Tärkeä kysymys sote-uudistuksessa ovat 
järjestöt. Järjestöjen rooli sote-palvelu-
toiminnassa on massiivinen: Valviran lu-
villa toimivassa järjestöjen sote-palvelu-
toiminnassa on mukana 1 100 järjestöä tai 
niiden omistamaa yhteiskunnallista yri-
tystä. Se tarkoittaa 37 500:tta työnteki-
jää ja 1,7 miljardin euron taloudellista ko-
konaisuutta. Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä eli niin sanotussa hytessä 
toimii kymmenkertainen määrä järjestö-
jä – noin 10 000. 

Tämän kokonaisuuden asemaa sotes-
sa tarkastelee dosentti Jorma Niemelä 
julkaisussaan “Järjestöt sote-Suomea ra-
kentamassa. “

Jorma Niemelä on toiminut vuosi-
kymmeniä järjestöjohtajana. Hänestä tär-
keä asia sotessa olisi ajatus inklusiivisesta 
yhteiskunnasta. Järjestöjen tehtävä on pi-
tää niiden ryhmien puolta, joiden asia tai 
palvelutarpeet eivät tule riittävästi huo-
mioiduksi universaalissa järjestelmässä. 

 - Suomessa ei ole otettu riittävän va-
kavasti Euroopan komission suosituksia 
yhteisö – ja solidaarisuustaloudesta. Tä-
mä on juuri se toimintatapa, johon järjes-
töt sopivat hyvin.

Hoivapuolella olisi tärkeää 
taata, että muutkin kuin  
voittoa tavoittelevat toimijat 
voivat menestyä.

Esimerkiksi hoivapuolella  
olisi tärkeää taata muidenkin 
kuin voittoa tavoittelevien  
toimijoiden menestys,  
muistuttaa Jorma Niemelä.
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Jorma Niemelän mukaan Sipilän 
hallituksen esitys oli järjestöjen kannal-
ta jopa yllättävän hyvä, mutta siinä tode-
taan rehellisesti, että esimerkiksi inves-
tointikyvyn kannalta järjestöillä tulee 
olemaan sote-prosessissa vaikeaa. Sa-
maan aikaan kaikki tunnustavat järjes-
tön tärkeän roolin esimerkiksi hyvin-
voinnin edistämisessä. 

- Sosiaali- ja terveyssektorilla on 
alueita, joissa markkinat eivät sellaisi-
naan toimi, hyvänä esimerkkinä vam-
maispalvelut. Sotessa pitäisi olla an-
saintalogiikaltaan erilaisia toimijoita.

Yritykset ovat Niemelän mukaan 
tuoneet soteen mm. prosessitehok-
kuutta. Kaikille toimijoille olisikin ti-
laa, mutta ohjaavan tahon, valtion, pi-
täisi osata katsoa kokonaisuutta.  

Järjestötkin saavat Niemelältä risu-
ja. Hänen mukaansa järjestöt ovat hoi-
taneet yhteistyön palvelutuotannos-
sa suorastaan “kelvottoman huonosti.” 
Kilpailutuksissa ei ole tehty yhteistyö-
tä, vaikka hankintalaki suo siihen hy-
vän mahdollisuuden. Järjestöt tekevät 
rinnakkaisia, pieniä hankintoja, jotka 
tulevat kalliiksi. Skaalaetuja ei hyödyn-
netä. 

- Tähän järjestöjen pitäisi ehdotto-
masti kehittää yhteisiä alustoja. 

Seitsemän suurta järjestöä onkin hil-
jattain perustanut Alustapalvelu Socia-
la Oy:n mm. hankintojen helpottamisek-
si ja yhteisesiintymiseen kilpailutuksissa. 
Alustapalveluun voivat liittyä kaikki sote-
palvelutuottajajärjestöt menettämättä it-
senäisyyttään tai omaa profiiliaan.

Niemelä arvostelee järjestöjä myös 
siitä, että järjestöjohto ei välttämättä 
ymmärrä palvelutuotantoa. On eri asia 
elää avustuksilla kuin hankkia jokainen 
euro vaikka maksusitoumuksilla kireäs-
sä kilpailutilanteessa. 

- Sote-työryhmissä on mukana ai-
noastaan jakkupukuosasto, Niemelä 
kritisoi. 

- Haalaripuolen pitäisi vaikuttaa 
heille tärkeissä asioissa.

Tutkimustietoa kerätään, 
ekosysteemi hukassa
Järjestöillä on ollut suuri rooli myös tie-
dontuotannossa ja kehittämisessä. Ne 
tuottavat monenlaisia barometrejä ja 
paikantavat uusia ongelmia. 

- Kokonaisuuden tarkastelu ja tar-
vittavien toimenpiteiden analyysi usein 
ontuu, pohtii Niemelä.

-  Järjestöjen tuottaman tutkimus-
tiedon siirtäminen toimintaan ja tie-
dontuotannon rakentaminen toimiviksi 
ekosysteemeiksi on vasta aluillaan. 

Niemelän mukaan myös maakunnat 
ovat kehittäneet tutkimus- ja kehittä-
mistyön ekosysteemiä huonosti. 

- Maakuntien pitäisi nähdä myös 
STEA-rahalla tehty kehittämistyö. 

Kaikkiaan menossa on järjestösek-
torin syntymisen jälkeen suurin niitä 

koskeva muutosaalto. Järjestöjen toi-
minta muistuttaa aiempaa enemmän 
yritystoimintaa, mikä vähentää järjestö-
jen edustamia eettisiä arvoja. Tämä voi 
laskea luottamusta julkisesti rahoitet-
tuihin palveluihin ja  ja vähentää sosiaa-
li- ja terveydenhuollon legitimiteettiä.    

Jorma Niemelä pitää Sipilän sote-
mallia käyttökelpoisena, kunhan mark-
kinoille siirtämistä kavennetaan. Myös 
sosiaalityössä tarvitaan leveämpiä har-
teita, mutta on huolehdittava paikal-
listason tuntemisesta, paikallisesta läs-
näolosta ja paikallisyhteisöjen kanssa 
työskentelystä

- Kokemukset liitoskunnista ovat 
osoittaneet, että reuna-alueilla tietyt 
ryhmät kuten päihde- ja mielenterveys-
ongelmaiset ovat jääneet heitteille. Nyt 
olisi toimittava toisin. ∙

Sote-työryhmissä on mukana  
ainoastaan jakkupukuosasto.
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Tampereen korkeakouluissa  

ALKOI UUSI AIKA
Tampereen uudessa korkea- 
kouluyhteisössä ammattikorkea- 
koulu nivoutuu tiiviisti yliopiston 
toimintaan. Mitä korkeakoulu- 
yhteisö tarkoittaa käytännössä? 
Entä  syökö kansainvälistä  
tutkimusta tavoitteleva yliopisto 
työelämän asiantuntijoita  
kouluttavan ammattikorkean?

-K
orkeakouluyhteisö aloitti toi-
mintansa virallisesti tämän 
vuoden alussa. Alkuvuosi on 
ollut pitkälti uuden yliopis-

ton organisaation rakentamista, mutta 
Tampere 3 -prosessissa valmistelua on 
tehty jo vuosia. Työryhmissä olemme 
oppineet tuntemaan toistemme toimin-
tatavat, kertoo korkeakouluyhteisön ra-
kentamisesta Tampereen yliopiston va-
rarehtori Marja Sutela. 

Tuulisissa tunnelmissa perustettu, 
myös vuoden alussa aloittanut Tampe-
reen yliopisto on säätiömuotoinen. Reh-
toriksi valittu Mari Walls on tunnettu 
tutkimuslaitosten uudistaja, joka luot-
saa joukkojaan tiukalla otteella kohti 
tieteen kansainvälistä kärkeä. Ammat-
tikorkeakoulun asema ja uusi omistus-
pohja tässä yhteisössä onkin herättänyt 
huolta sidosryhmissä. 

Säätiön omistama AMK
Säätiö omistaa nyt 87 prosenttia ammat-
tikorkeakoulun osakkeista. Suurimman 

osan lopusta osakekannasta omistaa Sas-
tamalan koulutuskuntayhtymä. Omis-
tusmalli on uusi ammattikorkeakoulujen 
kentällä, jossa tyypillisiä pääomistajia 
ovat tähän saakka olleet kunnat.  

Marja Sutela on yliopiston koulu-
tuksesta vastaava vararehtori, ja te-
kee tiivistä yhteistyötä ammattikorke-
an vararehtori Päivi Karttusen kanssa.  
Sutela toteaa, että säätiömalli näkyy lä-
hinnä johtamisessa ja strategisessa pää-
töksenteossa.

- Säätiöllä ei ole suoraa vaikutus-
ta koulutuksen rahoitukseen. Se tulee 
edelleen suurimmaksi osaksi opetus- ja 
kulttuuriministeriön kautta. Ammatti-
korkeakoulussa on lisäksi ulkoista, kil-
pailtua tki-rahoitusta, jolla toteutetaan 
kehitys- ja innovaatiotoiminnan hank-
keita, Sutela kertaa. 

Korkeakouluyhteisön perustamisen 
yhteydessä koulutusaloja ei ole karsittu. 
Yhteistyötä ja päällekkäisiä resursseja 
sen sijaan tarkastellaan jatkuvasti.

– Tampere 3 -prosessissa ei ole lo-
petettu koulutusaloja. Yliopistolla ja 
ammattikorkeakoululla on omat, lais-
sa säädetyt tehtävänsä. Molemmilla on 
edelleen omat koulutusvastuunsa, jot-
ka ammattikorkeakoululla on määritel-
ty toimiluvassa, Sutela sanoo.

Rakennustekniikasta Hairiin – yh-
teistyömahdollisuuksia kaikkialla
Tampereella yhteistyön kehittämises-
sä ollaan pisimmällä rakennustekniikan 
koulutuksessa. Yhteisiä kursseja sekä 
kandidaattiopiskelijoille että ammatti-
korkean opiskelijoille päästään aloitta-
maan syksyllä. Myös tiloja uudistetaan 

ja jaetaan; jatkossa yliopisto toteuttaa ra-
kennustekniikan laboratorio-opetuksen. 

- Kaikilta aloilta löytyy yhteistyö-
mahdollisuuksia. Joissakin voidaan 
mennä pidemmälle kuin toisissa. Samo-
ja osaamistavoitteita on jo tunnistettu 
kandidaattiopinnoissa ja ammattikor-
kean kursseissa. Ei tule mieleeni sellais-
ta alaa, jossa yhteistyötä ei voisi tehdä, 
Sutela toteaa. 

Esimerkkejä jo toteutetusta yhteis-
työstä löytyykin laajalti. Sutela mainit-
see Hair-musikaalin, johon muusikot 
tulivat ammattikorkeasta, näyttelijät ja 
ohjaustyö yliopiston puolelta. 

Erityisesti Sutela nostaa esiin lääke-
tieteellisen tiedekunnan tiloihin perus-
tetun kliinisten taitojen keskuksen, jos-
sa lääkäriopiskelijat ja ammattikorkean 
terveysalan opiskelijat osallistuvat yh-
dessä simulaatio-opetukseen. TAITO- 
keskuksen omistavat Tampereen yli-
opisto, ammattikorkeakoulu ja Pirkan-
maan sairaanhoitopiiri.

- Keskuksen käyttöaste on yli 80 
prosenttia ja malli kansainvälisesti ai-
nutlaatuinen, Sutela korostaa.

Kun opetusministeriön kanssa käy-
tävissä neuvotteluissa tarkastellaan tu-
levaisuuden koulutusta Tampereella, yh-
teisö osallistuu neuvotteluihin yhdessä. 
Tarkasteluun tulevat Sutelan mukaan 
lähinnä koulutuspaikat alojen sisällä, ei 
edelleenkään alojen karsiminen. 

- Näkisin että on tarpeen kartoittaa 
kuinka paljon koulutamme esimerkiksi 
ICT-alojen osaajia koko maassa. Käym-
me siis vastaisuudessa enemmän kes-
kustelua koulutusmääristä kuin alojen 
lopettamisista.

teksti | Marjatta Sihvonen  kuvat | Merja Ojala
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Opiskelijoille ja asiakkaille  
lisää tarjontaa
Mitä ammattikorkeakoulu tässä mullis-
tuksessa sitten saa? 

- Juuri tänään olemme rehtorin val-
mistelutyöryhmässä keskustelleet hen-
kilöstön ristiin käytöstä yliopiston ja 
ammattikorkean välillä, ja miten se voi-
daan toteuttaa, kun työehtosopimukset 
ovat erilaiset, Sutela aloittaa. 

Yli 30 000 opiskelijan yhteisölle tar-
jotaan jo nyt ristiinopiskelumahdolli-
suuksia useiden satojen opintopistei-
den verran. Esimerkiksi matematiikan 
perusopintojen suorittaminen helpot-
taa ja nopeuttaa myöhempää siirtymistä 
ammattikorkeakoulusta yliopiston puo-
lelle diplomi-insinöörikoulutukseen. 

Raja-aidat opintopolkujen välillä 
madaltuvat. Eivät kuitenkaan niin, että 
tutkintojen rakenne muuttuisi. 

- Esimerkiksi sairaanhoitajan tut-
kinto on niin säännelty, että väljyyttä 
on vähän. Siinäkin vapaasti valittaviin 
opintoihin kuitenkin mahtuu riistin va-
littavia kursseja, Sutela toteaa. 

Tärkeä etu ammattikorkean hanke-
toiminalle tulee laajan yhteisön osaami-
sesta.

- Nyt myös yliopiston osaaminen on 
käytössä tutkimus- ja kehitystoiminnas-
sa, ja yliopisto onkin jo mukana yli puo-
lessa uusista ammattikorkean tki-hank-
keista. 

Yhteistyö siis etenee monella tasol-
la. Sutela on tyytyväinen uusiin yhteis-
haun lukuihin ja kertoo niiden osoit-
tavan, että uusi Tampere kiinnostaa 
hakijoita. 

Ei tule mieleeni sellaista alaa, 
jossa yhteistyötä ei voisi tehdä. 
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Korkeakouluyhteisöt tulossa 
vahvasti koko maahan
Sutela tuo esiin Tampereen strategiaa ja 
slogania. 

- Vaikuttavuutta yhdessä. Se on mi-
nusta hyvä kiteytys siitä, mitä teemme.

Strategia näyttäisi toimivan, sillä 
Tampereen korkeakouluyhteisön mal-
li kiinnostaa muitakin ammattikorkea-
kouluja. 

- Olemme saaneet yhteydenottoja ja 
keskusteluja on käyty Seinäjoen ja Sata-
kunnan ammattikorkeakoulujen kanssa, 
joita kiinnostaa tulla mukaan Tampereen 
korkeakouluyhteisöön, Sutela kertoo. 

Myös Oulussa, Lappeenrannassa, Lah-
dessa ja Rovaniemellä on jo tehty uusia 
omistusjärjestelyjä. Ammattikorkeakoulut 
hakevat siis jatkossa yhä laajempaa näky-
vyyttä ja toimintamahdollisuuksia verkos-
toitumalla yliopistojen kanssa. 

- Seinäjoella ja Porissa toimii yliopis-
tokeskus, ja ensimmäisiä selvityksiä yh-
teistyöstä on tehty molemmilla paikka-
kunnilla. Nyt kummankin maakunnan 
ammattikorkeakoulun omistajien eli 
kuntien pitää luoda yhteinen näkemys 
siitä, halutaanko osaksi yhteisöä ja mi-
ten omistus jakautuisi, Sutela sanoo. 

Tilanne on monissa ammattikorkea-

kouluissa Sutelan mukaan paljolti sama 
kuin Tampereella 2015, ennen prosessin 
alkua. 

– Ei silloin vielä tiedetty, mitä ollaan 
tekemässä. Opetusministeriö asetti raa-
mit, ja samoin edetään nyt muualla. Tam-
pereella ensimmäisiä ajatuksia oli toteut-
taa kokonaan uudenlainen organisaation 
malli. Lainsäädännön selvittämisen myö-
tä selkeni, että meillä on kaksi itsenäistä 
organisaatiota, ja kummallakin on omat 
tehtävät, Sutela kertaa.

Kansainvälistä aluepolitiikkaa?
Ammattikorkeakouluja on useaan ot-
teeseen moitittu kiireellä perustetuiksi 
opinahjoiksi, joiden rooli ei ole selkeä. 
Ne ovat kuitenkin ankkuroituneet mel-
ko lyhyen historiansa aikana alueellisik-
si vaikuttajiksi ja kuntien osaajien kou-
luttajiksi. 

Miten tämä rooli säilyy uusissa kor-
keakouluverkostoissa? Tampereella kat-
sotaan, että kunnat ovat jatkossakin suu-
ria työllistäjiä esimerkiksi sote-alan 
koulutuksista valmistuville. Mutta Tam-
perekin kansainvälistyy monella tavalla. 

Ammattikorkeasta valmistuneen 
muusikon työpaikka ei välttämättä löydy 
Pirkanmaalta eikä Suomesta. Lisäksi tar-
vitaan koulutusta erikielisille osaajille.

– Olen seurannut vanhuspalveluiden 
tilannetta. Ehkä tarvitsemme jatkossa 
työperäistä maahanmuuttoa, jotta alal-
le saadaan tekijöitä. Siksi on oltava val-
miudet myös englanninkieliseen koulu-
tukseen. Myös koulutusvienti nähdään 
meillä tärkeänä tulonlähteenä, ja esi-
merkiksi Tampereen ammatillista opet-
tajakoulutusta on jo viety Kiinaan ja 
Brasiliaan. Pedagogiselle osaamiselle on 
kysyntää maailmalla. 

Suuria haasteita koulutukseen tuo-
vat Sutelan mukaan opetusministeriön 
korkeakoulutuksen tiekarttaan 2030 si-
sällytetty tavoite koulutustason nostosta 
ja elinikäisestä oppimisesta. 

Samassa tiekartassa tulevaisuuden 
uutta luovia yliopistoja ja ammattikor-
keakouluja luonnehtivat avoimuus, kan-
sainvälisyys ja globaali vastuu. ∙

TAMPEREEN YLIOPISTON  
VARAREHTORI  MARJA SUTELA
• Valittiin Tampereen yliopiston koulutuksesta  
 vastaavaksi vararehtoriksi elokuussa 2018. Sutela siirtyi  
 tehtävään Tampereen ammattikorkeakoulun koulutuksesta  
 ja tki-toiminnasta vastaavan rehtorin paikalta.
• Työskenteli ammattikorkeakoulussa yli vuosikymmenen.  
 ”Aikaan on mahtunut useita organisaatiouudistuksia, eri  
 vastuualueita ja tehtävänkuvia, tiimin jäsenten vaihtumisia  
 ja budjettileikkauksia. Vuosiin mahtuu myös lukuisa määrä  
 onnistumisen kokemuksia, asetettujen tavoitteiden  
 ylittämistä sekä satoja allekirjoitettuja tutkintotodistuksia,”  
 Sutela kirjoitti blogikirjoituksessaan.
• Sutelan hallinto-oikeuden alaan kuuluva väitöskirja  
 ”Suora kansanvalta kunnassa – oikeusvertaileva tutkimus  
 kansanäänestyksestä kunnan asukkaiden itsehallinnon  
 toteuttajana” tarkastettiin Joensuun yliopistossa vuonna  
 2000. KAKS-säätiö tuki väitöstutkimusta.
• Kirjoittajana vuonna 2003 ilmestyneessä kirjassa  
 ”Ammattikorkeakoululaki”.
• Vaasan yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston dosentti.

Ammattikorkeasta valmistuneen 
muusikon työpaikka ei  
välttämättä löydy Pirkanmaalta  
eikä Suomesta.
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Maahanmuuttajien 
kotoutumisesta määrää 
laki, mutta käytännössä 
se, millaisia palveluja 
kunnilla on ja kuka niistä 
huolehtii, vaihtelee paljon. 
Siirtolaisuusinstituutin 
tutkimus kartoittaa 
maahanmuuttaja- 
palvelujen nykytilaa ja 
muutostarpeita.

KUNTIEN MAAHANMUUTTAJAPALVELUJA
tulisi koordinoida paremmin

L aki kotoutumisen edistämisestä tu-
li voimaan vuonna 2010. Se määrää 
kunnalle yleis- ja yhteensovittamis-
vastuun maahanmuuttajien kotout-

tamisen kehittämisestä sekä sen suun-
nittelusta ja seurannasta paikallistasolla. 
Laki määrää mm. että kunnan on huoleh-
dittava siitä, että palvelut soveltuvat myös 
maahanmuuttajille.

Sen sijaan se pohdinta, tulisiko maa-
hanmuuttajien palvelujen olla erityisiä 
vai samoja kaikille kuntalaisille, miten 
toiminta organisoidaan ja miten eri toi-
mijoiden roolit muodostuvat, vaihtelee 
kunnittain. Siirtolaisuusinstituutin tut-
kijoiden meneillään oleva tutkimuspro-
jekti tarkastelee nimenomaan näitä ky-
symyksiä. Mukana on neljä kaupunkia, 

Helsinki, Oulu Tampere ja Turku. Tut-
kimuksessa kerätään tietopaketti toi-
mijarakenteista ja sen jälkeen jokaises-
sa kaupungissa tehdään noin kymmenen 
haastattelua.

- Haastattelut tehdään niin sanotul-
la lumipallo-otannalla. Haastattelemme 
jokaisessa kaupungissa yhden henkilön, 
joka koordinoi maahanmuuttoa, lisäksi 
tarkastelemme sitä, ketkä kunnan työn-
tekijät tai toimialat ovat maahanmuuton 
kanssa tekemisissä, vastaava tutkija, do-
sentti Pekka Kettunen sanoo. 

- Tarkoitus on saada katettua haas-
tatteluin sekä ylätaso eli koordinaatio 
sekä myös koulupuoli, sote, vapaa-aika 
ja asuntopolitiikka. 

teksti | Salla Nazarenko
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Järjestelmä palvelee parhaiten 
lapsia ja turvapaikan saaneita  
henkilöitä
Tutkimuksessa olevien kaupunkien 
maahanmuuttajamäärät vaihtelevat pal-
jon. Helsingissä ulkomaan kansalaisten 
osuus on noin 10 prosenttia, Oulussa pal-
jon vähemmän. 

Maahanmuuttajien niputtaminen 
yhtenäiseksi ryhmäksi on myös hieman 
ongelmallista, sillä vaikkapa kiintiöpa-
kolainen tai työn perässä maahan tullut 
huippuasiantuntija ovat hyvin erilaisis-
sa tilanteissa ja tarvitsevat kunnilta eri 
tyyppisiä palveluja.

- Suurin osa ihmisistä tulee Suo-
meen töihin, opiskelemaan tai per-
hesyistä. Heihin ei kohdistu aktiivis-
ta kotouttamista muuta kuin silloin, jos 

heillä on lapsia. Lapsille on olemassa 
tietyt valmiit tukipalvelut, jotka toimi-
vat isoissa kaupungeissa hyvin. Yleen-
sä varsinkin pienemmät lapset siirtyvät 
jo vuoden jälkeen valmentavasta valmo-
opetuksesta normaaliin opetukseen, sa-
noo Pekka Kettunen.

Vaikeimpia ovat nk. nivelvaiheet eli 
ne lapset, jotka muuttavat Suomeen pe-
rusopetuksen loppuvaiheessa. 

Haaste on myös siinä, että ne ihmiset, 
jotka tulevat vaikkapa asiantuntijatyön 
perässä Suomeen, eivät välttämättä opet-
tele kieltä tai integroidu muulla tavoin. 
EU-kansalaisen velvoite on rekisteröi-
tyä Suomeen kolmen kuukauden kulues-
sa, työ- ja oleskelulupia pitää uusia, mutta 
tämä tapahtuu useimmiten englanniksi. 

- Usein onkin työnantajasta kiinni 

se, rohkaistaanko näitä ihmisiä opette-
lemaan suomea tai ruotsia. Suhde uu-
teen kotimaahan voi jäädä löysäksi. 

Oma ryhmänsä ovat työntekijöiden 
puolisot, jotka mahdollisesti hoitavat 
lasta kotona ja tämä saattaa vähentää 
perheen juurtumista Suomeen.

- Kyse on myös siitä, ovatko kun-
nat varautuneet tarjoamaan palveluja 
eri kielillä, onko infopisteitä, joista sai-
si tietoa, onko materiaaleista erikielisiä 
versioita ja niin edelleen. 

Se joukko, johon varsinainen ko-
touttaminen kohdistuu, onkin itse asi-
assa aika pieni.

- Se tarkoittaa esimerkiksi pakolais-
statuksella saapuneita, jotka ovat sittem-
min saaneet oleskeluluvan. Heille teh-
dään kotoutumissuunnitelma, se käsittää 
kieliopintoja ja tukea työllistymiseen sekä 
nuorille ihmisille opintojen suunnittelua. 

Kotouttamista tekevät monet toi-
mijat. Toiminta on myös kilpailutettua. 
Pekka Kettusta kiinnostaisi mm. se, mil-
laisia tulosmittareita valtion työvoima-
hallinto ja kunnat käyttävät kotouttami-
sen toimivuutta tarkasteltaessa. 

Kulttuurin alueella kaksi- 
suuntaista vuorovaikutusta
Tutkimus jatkuu vuoden loppuun, tässä 
vaiheessa haastatteluista on tehty vasta 
osa. Haastattelujen jälkeen on tarkoitus 
palata kuntiin ja järjestää tapaamisia, 
jossa tutkimuksen tuloksia ja suosituk-
sia pohditaan. Tietyt aihealueet kuiten-
kin nousevat aineistosta jo nyt.

- Yksi suositus tulee liittymään siihen, 
että palveluja on syytä kehittää siihen 
suuntaan, että työn perässä muuttavat 
saataisiin paremmin jäämään Suomeen. 

Toinen suositus liittyy palvelujen 
hajanaisuuteen. Toimijoita on monen-
laisia: kuntien ja valtion työvoimahal-
linnon lisäksi kotouttamista tekevät 
erilaiset järjestöt ja myös liike-elämän 
toimijat. Se on osittain johtanut toimin-

Millaisia tulosmittareita valtion työ- 
voimahallinto ja kunnat käyttävät kotout-
tamisen toimivuutta tarkasteltaessa. 

Vastaava tutkija 
Pekka Kettunen.
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V ioleta Simjanovska johtaa Sibelius- 
Akatemiassa Arts Management-

osastoa. Makedonialainen Simjanovska 
on malliesimerkki sentyyppisistä maa-
hanmuuttajista, joita Suomeen kaivataan 
– korkeasti koulutettu ja kansainvälisesti 
kilpailtu huippuasiantuntija.

Kokemus Suomeen asettumisesta on 
kuitenkin ollut Simjanovskalle ja hänen 
perheelleen karvas.

- Olen ollut töissä eri puolilla maail-
maa. Suomi on kulttuurisesti erikoinen 
paikka ja tänne ei ole helppoa sopeutua. 
Esimerkiksi Amsterdamissa, jossa viimek-
si työskentelin, oli työnantajan puolesta 
verkostoitumistapahtumia, joissa saattoi 
alkaa luoda myös sosiaalisia suhteita. Nuo 
tilaisuudet olivat meidän sosiaalisen pää-
omamme ja henkilökohtaisten verkosto-
jemme kannalta tärkeitä. 

Perhe muutti Suomeen elokuussa  
2017. Toiveet uudesta kotimaasta olivat 
korkealla: Sibelius-Akatemia on kansain-
väliisesti arvostettu instituutio, lisäksi 
Simjanovskan isoisoäiti on suomenruot-
salainen.  Taival on kuitenkin ollut raskas, 
ei vähiten puolison työttömyyden vuoksi. 
Simjanovskan puolisolla Vladimir  
Vuksanovijkilla on liikuntatieteestä  
professuuri Skopjen yliopistossa, mutta  
oman alan kontaktien luominen Suomes-
sa on ollut hänelle liki mahdotonta. Hiih-
donopettajan töitä löytyi, mutta siellä 
miestä pyydettiin muuttamaan etunimeä 
asiakkaiden edessä: Vladimir ei kuulosta-
nut kuulemma hyvältä.

- Tästä olimme aivan pöyristyneitä, 
Simnajovska sanoo. 

Kielen opiskeluun Simjanovskalle  
on varattu 1,5 tuntia työaikaa viikossa.  
Se ei kuitenkaan riitä varsinkaan, kun 
suomalaisia ystäviä ei ole. 

Simjanovska luennoi Sibelius-Aka-
temiassa kulttuurienvälisestä vuoro-
vaikutuksesta. Tällä hetkellä hän myös 
kirjoittaa tutkimusartikkelia kulttuuri-
instituutioiden johtamisesta Suomessa.

Yhdenkään merkittävän museon tai 
taidelaitoksen johdossa ei ole ulkomaa-
laista, joka voisi tuoda uusia tuulia. 

Suomi kansainvälistyy aivan liian hi-
taasti. 

Simjanovska on kovin epäileväinen 
siitä, voiko Suomi nousta tekoälyn suur-
vallaksi, kuten suunnitelmissa on: sitä 
varten tarvittavia huippuosaajia tuskin 
Suomeen saadaan

Yhteiskunta ei ole valmis. 
Mitä kunnat tai työpaikat sitten  

voisivat tehdä?
- Paljonkin, sanoo Simjanovska.  

Ne voisivat aktiivisesti auttaa ihmisiä 
verkostoitumaan suomalaisten kanssa. 
Myös suomalaisten kansainvälistä kom-
petenssia ja kulttuurien tuntemusta tuli-
si lisätä. 

Myös Simjanovskan kaltaisten asian-
tuntijoiden puolisoiden potentiaali tulisi 
nähdä. Simjanovskan mukaan Suomessa 
on paljon korkeasti koulutettuja ihmisiä, 
jotka ovat tulleet puolison työn vuoksi ei-
vätkä löydä omia verkostoja. 

Violeta Simjanovska on huolissaan 
Suomen tulevaisuudesta, jos ei toimin-
taympäristöä tehdä helpommaksi kan-
sainväliselle osaamiselle.

- Olen ensimmäiseltä koulutukselta-
ni sähköinsinööri, ammattipianistiksikin 
pätevöitynyt Simjanovska hymyilee.

Ajattelen joskus keskipakovoimaa: se 
työntää Suomen pois kansainvälisestä kil-
pailusta, jos jotain ei tehdä hyvin pian.  

nan koordinoimattomuuteen. 
- Eduskunnan tarkastusvaliokun-

ta käytti jo marraskuussa 2018 suhteel-
lisen kovaa kieltä huomauttaessaan sii-
tä, että kotouttamisen on nopeuduttava 
merkittävästi. Lisäksi eduskunta edel-
lyttää, että kieliopintojen velvoittavuut-
ta tulisi lisätä kokeiden avulla. 

Pekka Kettunen pitää kotouttami-

sen nopeuttamista epärealistisena. Työl-
listymisen kannalta voitaisiin myös poh-
tia, millainen kielitaito on välttämätöntä 
vaikkapa ammatillisten opintojen aloitta-
miseksi ja kohdentaa sitten tukea hitaam-
min oppiville. Yksi malli ei sovi kaikille. 

Eräs pohdinnan aihe on myös kult-
tuuri. 

- Käytännössä maahanmuuttajien 

kulttuuriset käytännöt Suomessa muut-
tuvat nopeasti. Suurin osa muutoksis-
ta on käytännöllisiä ja helppoja, mutta 
erityisesti abstraktien asioiden, kuten 
perhe- ja sukupuolikäsitysten, muu-
tos voi olla hidasta. Kotoutumista edis-
tää oman yhteisön tuki ja hyvät suhteet 
muihin ryhmiin, erityisesti valtaväes-
töön, Pekka Kettunen pohtii. ∙

SUOMI PUTOAA KILPAILUSTA, 
jollei ulkomaisia asiantuntijoita saada pysymään maassa
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➨ KAKS rahoittaa tutkimusta.
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teksti | Pirjo Silveri  kuvat| Merja Ojala

TOHTORI TÖISSÄ

VARHAISKASVATUKSEN  
LAADUN TUNTIJA

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

K asvatustieteiden tohtori, ope-
tusneuvos Alila on opetus- ja 
kulttuuriministeriössä varhais-
kasvatuksesta vastaava virka-

mies. Aiemmin hän työskenteli myös 
sosiaali- ja terveysministeriössä.

Ura alkoi Kotkasta lastentarhan-
opettajana, luokanopettajana, päiväko-
dinjohtajana, alue-esimiehenä ja tutki-
jana. Yksityisyrittäjän arki tuli tutuksi 
koulutus- ja tutkimusalan konsulttiyri-
tyksessä.

-  Olen katsellut samoja asioita kun-
tasektorilla, valtionhallinnossa, johta-
mistyössä ja omassa firmassa. Se on ol-
lut hyvä polku osaamisen kehittämiseen.

Laatu kiehtoi jo opettajavuosina ja 
silloisessa esimiestyössä.

- Tutkimustulosten soveltami-
nen työn kehittämiseen kiinnosti, vaik- 
ken selkeästi osannut ajatella, miten tie-
toa voisi hyödyntää. Lastentarhanopet-
tajaksi valmistumiseni jälkeen suoritin 
koko ajan alaan liittyviä approja tai cu-
muja kesäyliopistossa tai avoimessa yli-
opistossa. Pikkuhiljaa pääsin kiinni tie-
demaailmaan ja innostuin.

Kotkan kaupunki lähti Oulun yli-
opistossa 1997 alkaneeseen päivähoidon 
laatututkimukseen, ja siinä mukanaolo 
kypsytti ajatusta omasta väitöskirjasta. 
Heti Oulun tutkimuksen päätyttyä so-
siaali- ja terveysministeriö käynnisti ke-
hittämishankkeen, jonka projektipäälli-
köksi Alila valittiin.

- Hyppäsin suoraan kuntatyöstä val-
takunnallista varhaiskasvatuksen laatua 
kehittämään.

Tutkija viitoitti tietä
Väitöskirja syntyi pääosin työn ohella.

- Nuo vuodet olivat tasapainoilua 
vaativien työtehtävien, perhe-elämän 
ja tutkimuksen välillä. Jonkin aikaa kes-
kityin pelkästään tieteelliseen työhön 
KAKSin apurahalla. Työelämä antaa nä-
kyjä tutkimuksen tekoon, mutta raskas-
tahan siihen on työpäivän jälkeen täy-
sillä paneutua.

Opinnäytetyössään Varhaiskasva-
tuksen laadun ohjaus ja ohjauksen laa-
tu. Laatupuhe varhaiskasvatuksen 
valtionhallinnon ohjausasiakirjoissa 

1972 – 2012 (Tampereen yliopisto, 2013) 
Kirsi Alila niputti ensi kertaa laadun, 
arvioinnin ja ohjauksen teemat yhteen. 
Sittemmin meillä on kuljettu Alilan vii-
toittamaa tietä. Tohtorille itselleen aka-
teemisesta urakasta on ollut hyötyä, sil-
lä opetusneuvos on arjessaan edistänyt 
juuri sitä, mistä tutkimuksessaan kir-
joitti.

Samaan saumaan on osunut monia 
isoja asioita. Varhaiskasvatuksen siir-
to sosiaali- ja terveysministeriöstä ope-
tus- ja kulttuuriministeriöön oli tärkeä 
käännekohta. Yli 20 vuotta veivattu hal-
linnonalan muutos toteutui vähän en-
nen Alilan väitöspäivää.

- Se on huomattavasti selkeyttänyt 
tilannetta. Pedagogiikan rooli korostuu, 
ja varhaiskasvatus on osa koulutuspoli-
tiikkaa, elinikäisen oppimisen alkupää.

Pieni jälkiviisastelu sallittakoon. 
Oulun yliopiston projekti tuotti vuosi-
tuhannen vaihteessa päiväkoteihin ja 
perhepäivähoitoon laatumallin ja -kri-
teerit, joiden valmistelussa näkökulma-
na olivat asiakkaat, hallinto ja työnteki-
jät. Se ei kuitenkaan koskaan kunnolla 
levinnyt.

- Valtionhallinto ei riittävällä volyy-
millä vienyt laadun näkemystä ja arvi-
ointia eteenpäin, elettiin eräänlaisessa 
laadun informaatio-ohjauksen tyhjiös-
sä. Missä olisimmekaan, jos jo vuonna 
2000 olisi tehty sitä, mitä teemme nyt?

Kirsi Alila on koko työuransa 
kehittänyt varhaiskasvatusta. 
Laaja-alainen laatuajattelu 
on pysynyt hänelle sydämen 
asiana. Suomessa on viime 
vuodet vauhdikkaasti edetty 
kohti tavoitteita, joita Alila 
väitöskirjassaan ehdotti.
Rakenteet alkavat olla kun-
nossa, unelmani on toteutu-
massa, opetusneuvos Alila 
toteaa.

Opetusneuvos Kirsi Alila
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Etukäteen Alilan väitöskirjan sisäl-
löstä lähinnä laatupuoli kiinnosti ihmi-
siä, ei niinkään ohjaustematiikka.

- Vasta myöhemmin on ymmärretty, 
että näillä on selvä yhteys. Laadun ke-
hittämisessä tarvitaan nimenomaan tie-
tynlaista ohjausta eli johtajuutta. 

Puitetekijät pinnalla
Niin, se määrällinen laatu. Kuinka laa-
dukasta varhaiskasvatus on, jos van-
hemmista joskus tuntuu kuin lapsi olisi 
päiväkodissa lähinnä säilössä? Isot ryh-
mät, vähän henkilöstöä, sijaisia ei saa 
palkata – jupinaa riittää. Provosointi saa 
opetusneuvoksen huokaamaan.

- Puitetekijät ovat lähtökohta hyväl-
le laadulle, mutta jos tarkastellaan vain 
niitä, unohdetaan toinen puoli eli laa-
dullinen laatu. Molempia tarvitaan eh-
dottomasti.

- Pitää puhua myös siitä, millaista 
kasvatus-, opetus- ja hoitotoiminta on, 
miten työntekijät on koulutettu, miten 
he ovat vuorovaikutuksessa lasten kans-
sa, miten toiminta suunnitellaan, miten 
pidetään yhteyttä vanhempiin ja sidos-

ryhmiin. Väitöskirjassanikin perään-
kuulutin kokonaisvaltaisuutta.

Päivähoitolain ydinajatus 1970-lu-
vulla oli, että perhepäivähoidossa ja päi-
väkodeissa on tarpeeksi paikkoja hoitoa 
tarvitseville. Seuraavalla vuosikymme-
nellä tullut subjektiivinen oikeus tar-
koitti, että paikka pitää tarjota kaikille.

- Määrälliset seikat varmaan säilyvät 
ikuisuuskysymyksinä, sillä tuskin kun-
tien talous antaa periksi niin, että lap-
siryhmiä paljon pienennetään ja henki-
lökuntaa lisätään. Tähän pitäisi tietysti 
pyrkiä, mutta lisäksi tarvitaan toisenlai-
sia kehittämistoimia, huomion kiinnittä-
mistä yhä enemmän henkilökunnan toi-
mintaan ja pedagogiikan laatuun.

Ohjausta ja ohjausta
Valtionhallinnon ohjausliikkeillä johda-
tellaan kuntasektorin toimintaa, mut-
ta kunnilla on vahva autonomia tehdä 
omia ratkaisujaan.

Varhaiskasvatuslain muutos vuon-
na 2016 salli suhdeluvun nostamisen yli 
3-vuotiaiden ryhmissä ja subjektiivisen 
oikeuden rajaamisen. Kuinkas sitten kä-

vikään? Osa kunnista jätti noudattamat-
ta tilaisuutta. Ratkaisua perusteltiin, 
että se vähentäisi yksilöllistä lapsen 
huomioimista, henkilökunta joutuisi lii-
an tiukoille, työhyvinvointi laskisi.

Yhtäkkiä Suomessa oltiin erikoi-
sessa ohjaustilanteessa: valtioval-
ta mahdollisti kiristystoimet, mutta 
kaikki kunnat eivät ottaneet niitä käyt-
töön. Sittemmin kuvio on elänyt, osa on 
muuttanut kantaansa ja purkanut aiem-
pia päätöksiään.

Alilan mielestä tämä kertoo paikalli-
sesta laatuajattelusta, politiikkatoimien 
ohjausvaikutuksia on osattu perusteel-
lisesti puntaroida.

- Jos katsoo vaikka lapsivaikutusten 
arvioinnin näkökulmasta, näkee muuta-
kin kuin rahallisen säästön. Silloin poh-
tii, mitä tämä päätös tekee lapselle, mi-
tä henkilökunnalle. Ymmärrän toki, että 
tiukoissa taloustilanteissa kuntien on 
joskus pakko tehdä kipeitäkin päätök-
siä.

Lapsen etu edellä
Varhaiskasvatuksen lainsäädäntö on ku-
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➨ KAKS tuki väitöstyötä.

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

Maahanmuutto- ja turvapaikkaraportti 2018
Raportti esittelee maahanmuuton tärkeimmät kehityskulut 
Suomessa vuonna 2018 (kielet: suomi ja englanti).

Maahanmuuton tunnusluvut 2018
Tilastokatsaus havainnollistaa lukujen avulla Suomeen vuonna 
2018 suuntautuneen maahanmuuton; mistä maista ja millä 
perustein Suomeen tultiin (kielet: suomi, ruotsi ja englanti).

EUROOPAN 
MUUTTOLIIKEVERKOSTO

Maahanmuutto- ja turvapaikkasanasto 6.0

Tämä sanasto on suomenkielinen laitos Euroopan muuttoliikever-
koston (EMN) työstämän monikielisen Maahanmuutto- jaturvapaik-
kasanaston verkkoversiosta 6.0/2018. Se sisältää 468 termiä 22:lla 
eurooppalaisella kielellä. EMN sanasto on työkalu kaikille maa-
hanmuutto-, turvapaikka- ja kotouttamissektoreilla työskenteleville 
tahoille.

Sanaston verkkoversio löytyy osoitteesta: https://ec.europa.eu/emn 
--> EMN Glossary

Julkaisut löytyvät osoitteesta: www.emn.fi/raportit/uusimmat_raportit

Julkaisuista saatavana myös painettuja kappaleita,  
tiedustelut sähköpostitse osoitteeseen emn@migri.fi

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

luvalla vuosikymmenellä voimakkaas-
ti uudistunut. Mukana on runsaasti laa-
dullisen laadun elementtejä, juridinen 
viitekehys on entistä monipuolisempi. 
Pykäliin on mahdutettu lapsen ja van-
hempien osallisuutta, arviointi on tuotu 
aivan uutena mukaan. Siksi näiden täy-
tyy vahvasti näkyä myös kaikessa kehit-
tämistyössä.

- Lakiuudistukset korostavat lapsen 
etua ja oikeutta. Se on äärimmäisen hie-
noa, mutta arviointi on hirvittävän vai-
keaa. 

Lakiin on kirjattu myös ohjausjärjes-
telmä, opetushallituksen, ministeriön, 
aluehallintovirastojen ja Karvin (Kan-
sallinen koulutuksen arviointikeskus) 
vastuineen ja tehtävineen. Samoin siellä 
ovat tärkeät suunnittelun elementit.

Opetushallitus toimii kehittämisvi-
rastona, joka laatii esimerkiksi OPSit. 
Karvi taas tuottaa laadunarviointimal-
lit ja -mittaristot. Kriteeristö on jo osit-

tain valmis.
- Uuden lain, uuden normipohjaisen 

opetussuunnitelman ja Karvin arvioin-
timateriaalien ansiosta valtakunnalli-
nen ohjausjärjestelmä alkaa olla kun-
nossa, Alila iloitsee.

Oli se kenkä tai palvelu: laadun 
muodostuminen täytyy ymmärtää
Kun Alila vuonna 2003 selvitti kuntavä-
en laadunhallinnan tasoa, paljastui, et-
tä laadusta, sen ohjaamisesta ja arvioin-
nista tiedetään aika vähän.

- Käytössä oli erilaisia menetelmiä, 
joiden soveltumista varhaiskasvatuk-
seen ei ollut paljon mietitty. Lähinnä 
toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely 
kerran vuodessa. Nyt Karvi teki saman 
tutkimuksen uudestaan, ja tulos oli sa-
manlainen. Koulutusta siis tarvitaan, 
kunnissa kaivataan sekä teoreettista et-
tä menetelmällistä tukea.

Yritysmaailmassa laatuajattelu on 

ollut päivänselvää kauan. Voiko liike-
elämää ja teollisuutta rinnastaa tai ver-
rata julkiseen sektoriin?

- Tavallaan voi, tavallaan ei. Sub-
stanssit ja omaleimaiset piirteet ovat 
erilaisia, mutta kaikille laatuajattelu 
on hirmuisen tärkeää. Täytyy myös tie-
tää, mistä laatu muodostuu, olkoon ky-
se kengästä, jonka ostaa kaupasta tai 
varhaiskasvatuspalvelusta, jota lapsi ja 
perhe saavat. Kun laadun kokonaisval-
taisuus ja teoreettinen viitekehys hah-
mottuvat, silloin pystyy suuntaamaan 
myös kehitystä.∙

Kirsi Alilan väitös- 
tutkimus löytyy täältä:
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A ktiivinen aikuisopiskelija on 
myös edullinen kuntalainen. 
Esimerkiksi hänen käyttämien-
sä sote-palvelujen kulut jäävät 

alle puoleen väestön keskimääräisestä.
Kun aikuiskasvatustieteen professori 

Jyri Manninen tutki vapaan sivistystyön 
hyötyjä, myönteiset vaikutukset olivat 
niin ilmeisiä, että toiminnalle on helppo 
esittää taloudellisia perusteluja. Tarkkoja 
euromääräisiä tuottolaskelmia oli kuiten-
kin hankala tehdä. KAKSin rahoittamas-
sa tutkimuksessa esimerkkitapauksena 
oli Joensuun seudun kansalaisopisto.

Kansalaisopistot erityisen 
tärkeitä maaseutukaupungeissa
Kunnat hamuavat veto- ja pitovoimaa, 
ja parhaimmillaan kansalaisopistolla on 
molempia. Filosofian maisteri, kulttuu-
riantropologi Sini-Mari Lepistö on oi-
va mannekiini sekä oppilaitokselleen 
että kotikaupungilleen. Opisto on pitä-
nyt hänet Sastamalassa, eikä vain siksi, 
että hän sattuu nykyään olemaan reh-
tori. Muutettuaan 10 vuotta sitten paik-
kakunnalle Lepistö ihastui kurssitar-
jontaan ja elvytti tanssiharrastuksensa. 
Seuraavaksi hän kokeili musiikkia.

- Lähdin kuoroihin ja yksinlaulu-
tunneille, mikä oli minulle ihan uutta. 
Samalla tutustuin täällä ihmisiin. Kun 
opistoon etsittiin tuntiopettajaa opetta-
maan maahanmuuttajille suomea, hain 
paikkaa ja tulin valituksi.

Opistotoiminta oli tuttua jo lapsuu-

den ja nuoruuden Torniosta. Opiskeluai-
kana Jyväskylässä Lepistö oli töissä kan-
salaisopistossa, mallina taidekursseilla.

- Silloin vapaan sivistystyön merki-
tys alkoi kunnolla avautua. Ihmiset tu-
levat vapaaehtoisesti kursseille ja saa-
vat siitä valtavasti virtaa elämäänsä!

Sastamalan Opistossa on 23 500 ope-
tustuntia vuodessa, lähes yhtä paljon 
kuin kaupungissa asukkaita. Netto-opis-
kelijoiden määrä, 4 700, tarkoittaa, et-
tä joka viides sastamalalainen on myös 
sastamalanopistolainen. Maaseutukau-
punkien tapaan oppilaitoksen rooli on 
tärkeämpi kuin isoissa kaupungeissa, 
joissa vapaa-ajan tarjontaa on muuten-
kin enemmän.

Pinta-alaltaan Sastamala on Pirkan-
maan suurin kunta. Opisto järjestää toi-
mintaa koko maantieteellisesti laajalla 
alueella, kouluilla, kylätaloilla, käsityö-
yrittäjien työpajoilla. Kurssitarjonnas-
sa näkyy seudun vahva käsityöperinne, 
tosin nykyisin liikunta on noussut kä-
dentaitojen rinnalle. Suomen 181 kansa-
lais- ja työväenopistoa ovat profiililtaan 
erilaisia, yhtäällä painottuu musiikki, 
toisaalla kielet.

Kausimaksu kannustaa
- Keskimääräistä koulutetumpi, kohtuul-
lisen hyvästä sosioekonomisesta asemas-
ta tuleva eläkeikäinen nainen, luonnehtii 
Lepistö tyypillistä opiskelijaa.

Miten houkutella uusia kohderyh-
miä omaehtoiseen aikuiskoulutukseen? 

Vastausta miettii koko suomalainen 
opistokenttä. Sastamalassa täkynä on 
68,50 euron aktiivimaksu, jolla saa luku-
kaudessa opiskella niin paljon kuin jak-
saa ja ehtii. Työttömälle työnhakijalle 
ja eläkeläiselle kausimaksu on 15 euroa. 
Näin on onnistuttu aktivoimaan myös 
syrjäytymisvaarassa olevaa väkeä.

Vastaava rahallinen porkkana ei ole 
kovin yleinen. Moni opisto jakaa valtion 
tuella opintoseteleitä, joilla työtön voi 
päästä yhdelle valitsemalleen kurssille.

- Me emme rajoita mitenkään osal-
listumista. Katamme valtion lisärahoi-
tuksella aktiivimaksun kustannuksia, 
mutta se ei yksin riitä, myös kunnan 
täytyy olla mukana. On poliittinen va-
linta, lähdetäänkö ennaltaehkäisevää 
sosiaali- ja terveystyötä tekemään va-
paan sivistystyön avulla.

Mikä taika tehoaisi nuoriin? Tai mie-
hiin? Sastamalassa on kokeiltu esimer-
kiksi näytetuntien pitämistä kouluissa.

- Jos onnistumme herättämään muu-
taman kellokkaan kiinnostuksen, he vetä-
vät muuta porukkaa mukaansa. Viestintää 
ja markkinointia tarvitaan. Toistaiseksi 
opiskelemattomia ei tavoiteta opinto-op-
paan painattamisella, näkymisellä Face-
bookissa ja muutamalla lehti-ilmoituk-
sella, vaan tarjonta on tehtävä näkyväksi 
siellä, missä nämä ihmiset ovat.

Seuratanssikursseilla sukupuolija-
kauma on aika tasainen, vanhojen kak-
sipyöräisten kulkuneuvojen kunnostus-
kurssit yleensä täyttyvät miehistä.

Kansalaisopisto lisää sivistystä, parantaa elämänlaatua, ennaltaehkäisee sosiaalisia ja terveydellisiä 
ongelmia, listasi vastavalittu Sastamalan opiston rehtori Sini-Mari Lepistö paikallislehden haastatte-
lussa pari vuotta sitten. Itä-Suomen yliopistossa juuri valmistunut tutkimus todistaa samaa.

teksti | Pirjo Silveri   kuvat | Merja Ojala

KANSALAISOPISTO TUOTTAA  
LAAJALLE  HYVÄÄ
Hyötyjen rahallisen arvon laskeminen osoittautui vaikeaksi



polemiikki 2/2019           27

KANSALAISOPISTO TUOTTAA  
LAAJALLE  HYVÄÄ
Hyötyjen rahallisen arvon laskeminen osoittautui vaikeaksi

Joka lukuvuosi rehtori Sini-Mari  
Lepistö kokeilee jotakin uutta  
lajia Sastamalan Opiston tarjonnas-
ta. Kahvakuula ja salsa ovat tämän 
kauden uutuuksia.
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➨ KAKS rahoittaa tutkimusta.

- Ohjelma täytyy kehittää riittävän 
monipuoliseksi. Ei kaikkia miehiä kiin-
nosta puukonvalmistus, metalli- ja puu-
työt tai moottoripyörät, mutta tietty 
joukko innostuu tällaisista aiheista.

Suuri hyvinvointitekijä
Pitkäaikaiset vakioasiakkaat ovat enem-
mistönä kansalaisopistoissa.

- Aktiivisimmille opiskelu käy mel-
kein työstä. Joku huokailee, että tänä 
vuonna olisi voinut hiukan keventää, 
Lepistöä hymyilyttää. 

- Opiskelu pitää kuitenkin liikkees-
sä, ja moni sanoo sen ansiosta pystyvän-
sä asumaan itsenäisesti kotona.

Sastamalassa syksyllä tehdyssä pa-
lautekyselyssä vastaajat kokivat opiske-
lunsa merkityksekkääksi ja hyvinvoin-
tia parantavaksi. Kun Lepistö taannoin 
haastatteli aktiivisia senioreita, tari-
noissa toistuivat tutut asiat: fyysinen ja 
psyykkinen kunto pysyy yllä, henkinen 
vireys säilyy, itsetunto vahvistuu, sosi-
aaliset taidot kehittyvät. Ruohonjuuri-
tasolta kuuluva viesti on aivan linjassa 
Itä-Suomen yliopiston tulosten kanssa.

Lepistön mielestä yhteiskunnan va-
roja on järkevämpi käyttää ennaltaeh-
käisevään työhön kuin pahoinvoinnin 
vaurioiden korjaamiseen. Määräraho-
ja matalan kynnyksen aikuisopiskeluun 
kannattaa pikemmin lisätä kuin leikata.

- Silloin tavoitettaisiin paremmin 
niitä, jotka hyötyisivät opistotoimin-
nasta, mutta eivät vielä ole sen piirissä. 
Toki korjaamme me pahoinvointiakin. 
Tarjoamme tekemistä ja muuta ajatelta-
vaa vaikka silloin, kun puoliso on kuol-
lut tai elämäntilanne muuten hankala.

Jos pienituloiset eläkeläiset tai pit-
käaikaistyöttömät lähtevät aktiivisesti 
opiskelemaan, heissä hyvää tekevät vai-
kutukset näkyvät selvimmin.

- Tarvitaan myös hakevaa työtä. Tie-
tyillä hankkeilla ja lisärahoituksilla sitä 
on jo toteutettukin.

Sastamalan Opisto tekee yhteistyö-
tä muun muassa mielenterveyskun-
toutujien yhdistyksen kanssa, kursseja 

pidetään sen tiloissa. Monelle maahan-
muuttajalle suomen opiskelu on ensim-
mäinen yhteys kansalaisopistoon.

- Joka suomen kurssilla esittelen 
opiston paikkoja ja kerron muusta tar-
jonnasta. Joitakin kotoutamme myös 
työllistämällä, sillä alun perin opiskeli-
jaksi tullut voi myöhemmin päätyä kie-
lenopettajaksi.

Lisätienestejä mutkan kautta
Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden ta-
voite arvioida vaikutuksia suoraan eu-
roina osoittautui haastavaksi. Yllättikö 
tämä, professori Jyri Manninen?

- Kuntapalveluihin tehtyjen inves-
tointien sosiaalista tuottavuutta on toi-
mivasti laskettu esimerkiksi kirjastojen ja 
liikuntapalvelujen osalta. Kyllä sama on-
nistuisi myös kansalaisopistoissa, lasken-
takaava on periaatteessa yksinkertainen.

Joensuussa lähes kaikki olivat käy-
neet opistossa jo pitkään. Yhdellä lisä-
vuodella on vähemmän sosiaalisia tuotta-
vuusvaikutuksia kuin kansalaisopistossa 
aloittamisella, mikä mutkisti laskentaa.

- Taloudelliset vaikutukset näyttä-
vät syntyvän osin viiveellä usean vuoden 
opiskelun aikana. Tarkempien laskelmi-
en teko vaatisi laajemman aineiston ja pi-
demmän seurannan, Manninen selittää.

Uudet tutkimustulokset vahvistavat 
enemmän Sini-Mari Lepistön käsityksiä 

kuin ovat kokonaan uutta tietoa.
- Lähinnä se yllätti, miten ihmiset 

Joensuussa näkivät opisto-opiskelun-
sa myönteiset vaikutukset tulotasoon, 
uraan ja työllistymiseen. Toki samanta-
paista on meilläkin havaittu. Kun olem-
me tuoneet avoimen yliopiston kursseja 
Sastamalaan, moni on päässyt pätevöi-
tymään esimerkiksi opettajaksi. Olem-
me voineet tarjota väylän lähteä suorit-
tamaan yliopistotutkintoa.

Lepistö uskoo, että esimerkiksi käsi-
työalan yrittäjät saavat kurssien taitavil-
ta opettajilta lisäoppia, jota he pystyvät 
hyödyntämään omassa liiketoiminnas-
saan. Kielten yksilöopetuksella on vah-
va kytkös työelämään. Usein tehokkaan 
kielenoppimisen tarve liittyy selkeästi 
työhön, ja lisäansiomahdollisuudet tu-
levat osaamisen paranemisen myötä.

Suomen kansalaisopistot ovat mer-
kittäviä työllistäjiä, sillä opetustyöstä 
moni pienyrittäjä, käsityöläinen, taitei-
lija ja liikunta-alan yrittäjä saa tärkeän 
siivun toimeentuloonsa.∙

Fyysinen ja psyykkinen kunto   
pysyy yllä, henkinen vireys säilyy, 

itsetunto vahvistuu, sosiaaliset 
taidot kehittyvät...

Tässä linkki tutkimusraporttiin:
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teksti | Marjatta Sihvonen   kuvat | Merja Ojala

KESTÄVIÄ PELIMERKKEJÄ  
YRITTÄJYYTEEN
Tavoitteemme ei ole perustaa 
mahdollisimman paljon yrityk-
siä, vaan tehdä perustettavista 
yrityksistä mahdollisimman 
kestäviä, sanoo Suomen Uus- 
yrityskeskukset ry:n uusi toimi-
tusjohtaja Susanna Kallama.

S uomessa toimii 29 alueellista 
uusyrityskeskusta, jotka neu-
vovat, sparraavat ja opastavat 
yrittäjäksi aikovia. Viime vuon-

na keskusten kautta perustettiin 7 771 
uutta yritystä. 

Asiakkaat antoivat palveluille arvo-
sanaksi 7,8 asteikolla 1 – 10. Asiakkais-
ta 40 prosenttia pitää saamaansa apua 
erittäin merkityksellisenä ja 14 pro-
senttia sanoo, ettei olisi saanut perus-
tettua yritystä ilman uusyrityskeskuk-
sen apua. Vain 4 prosenttia arvioi avun 
täysin merkityksettömäksi. Luvut ovat 
peräisin aluekehittämisen konsultti-

toimisto MDI:n laatimasta vaikutta-
vuusselvityksestä.

Elinvoimaisimmat kunnat  
etelän kaupunkiseuduilla,  
Pohjanmaalla ja Lapissa
Osana vaikuttavuusselvitystä laadittiin 
analyysi kuntien kasvupotentiaalista, 
jolla tunnistettiin kasvun ja kilpailuky-
vyn näkökulmasta parhaat alueet. Kas-
vupotentiaalia vertailtiin 16 muuttujan 
avulla, joita olivat mm. käytettävissä 
olevat tulot €/asukas, kunnallisvero-
tettavat tulot €/asukas, avoimen sek-
torin osuus työpaikoista, taloudellinen 
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hyötysuhde ja työllisyysaste.
Parhaat kunnat eli top 6 -listan kun-

nat ovat: Espoo, Sipoo, Tuusula, Lem-
päälä, Pirkkala ja Vantaa. Kun kunnat 
jaettiin tulosten perusteella viiteen ryh-
mään, menestyneet ja huonosti menes-
tyvät kunnat jakautuvat kartalla melko 
selvästi. 

Parhaan viidenneksen joukossa on 
mukana etelän kaupunkiseutujen lisäk-
si Lapin kuntia kuten Rovaniemi ja Kit-
tilä, joita vauhdittaa matkailun nopea 
kasvu. Elinvoima keskittyy myös Kuo-
pion ja Oulun seuduille ja Pohjanmaan 
kuntiin.

Heikoimpien kuntien keskittymät 
löytyvät Itä-Lapin, Kainuun, Pohjois-
Karjalan ja Suomenselän alueilta.

Muutokset pieniä
Vuoden alussa tehtävässään aloittanut 
uusyrityskeskusten kattojärjestön toi-
mitusjohtaja Susanna Kallama kertoo 
olevansa vaikuttavuustutkimuksen lu-
kuihin melko tyytyväinen.

– Meidän kautta perustetuista yri-
tyksistä 80 prosenttia jatkaa toimin-
taansa viiden vuoden kuluttua. Se ker-
too kestävyydestä. Neuvoja kysyy 
oikeita kysymyksiä ja kartoittaa asioi-
ta liikeidean ympärillä. Se on yrityksen 
koeponnistus, joka auttaa kestävän tien 
alkuun, Kallama kuvaa. 

Vaikuttavuustutkimuksen valossa 
keskusten tulokset ovat pysyneet suh-
teellisen vakaina. Uusien yritysten määrä 
kasvoi edellisvuoteen verrattuna 3,8 pro-
senttia ja asiakaskäynnit 2,3 prosenttia.

- Vaihtelut ovat melko pieniä. Vuonna 
2015 perustettiin hieman alle 7000 yri-
tystä, nyt lähes 8000. Toiminta on mel-
ko tasaista ja kertoo minusta siitä, että ih-
miset haluavat yrittäjiksi, Kallama sanoo.

Uusia asiakkaita on viime vuosina 
ollut noin 15 500. Neuvonnassa käyneis-
tä lähes puolet perustaa yrityksen.

- Perustamatta jättäminen on hyvä 

ratkaisu, jos huomataan, että liikeidea 
ei kannata. Idea voi myös jäädä hautu-
maan, ja yritys perustetaan myöhemmin.

Resurssien tarve kasvaa
Toimitusjohtajan pöydällä muotoutuvat 
nyt tavoitteet, jotka ovat tulevan halli-
tuskauden mittaisia. Linja on sama kuin 
tähän saakka. 

- Meidän toiminnallamme on posi-
tiivinen vaikutus yritysten ikään ja kes-
tävyyteen, Kallama painottaa. 

Toimitusjohtajan tavoitteena on, 
että myös uusyrityskeskuksille saatai-
siin samaa vakautta ja lisää resursseja. 
Tehtävälistalla on verkkopalveluiden 
selkeyttäminen, sillä yrittäjille suun-
nattujen palveluiden kenttä ei ole aloit-
telijalle helppo navigoitava. Myös maa-
hanmuuttajayrittäjille tarvitaan lisää 
palveluita.

 - Niin suomi.fi yrityksille kuin Team 
Finland -verkosto ovat olleet kritiikin 
kohteina. Palautteen perusteella kentäl-
lä toivotaan koottuja palveluita. Tarvi-
taankin yhteinen alusta ohjaamaan pal-
veluihin, Kallama suunnittelee. 

Uusyrityskeskusten rahoitus tulee 
sekä julkiselta että yksityiseltä sekto-
rilta.

 - Toivon että kaikki, jotka harkitse-
vat yrittäjyyttä, löytäisivät meidän pal-
velumme. Siksi tarvitaan lisää toimijoi-
ta, niin kuntia kuin suuriakin yhtiöitä 
verkostomme toimintaan, jotta voisim-
me laajentaa palvelujamme ja tehdä 
yrittämisestä helppoa, Kallama toivoo.

Yksin kohti kasvua?
Vaikuttavuustutkimuksen luvuista au-
keaa pienten ja yksinyrittäjien maailma. 
Suosituin yritysmuoto, 60,6 prosent-
tia, on yksityinen elinkeinon harjoitta-
ja, ja 68 prosenttia yrityksistä aloittaa 
yhdellä tai 0,5 henkilötyövuodella. Vii-
me vuonna uusyrityskeskusten kaut-
ta perustettujen yritysten työllistämis-

vaikutus oli 10 100 henkilötyövuotta, ja 
viidessä vuodessa sen lasketaan kaksin-
kertaistuvan.

Keskusten kautta ei siis lähdetä luo-
maan satoja tuhansia työpaikkoja vaan 
tekemään oman loppuelämän ratkaisuja. 

- Jokainen yritys alkaa pienestä. Uu-
den yrityksen henkilötyövuosiluku on 
keskimäärin 1,3, mutta viiden vuoden 
kuluttua jo 2,6, Kallama sanoo.

Suurimmalla osalla perustetuista 
yrityksistä, 66 prosentilla, liikevaihto on 
kasvanut ensimmäiseen toimikauteen 
verrattuna. Yli 80 prosentilla liikevaih-
to on alle 100 000 euroa ja 67 prosent-
tia odottaa henkilöstömäärän pysyvän 
ennallaan. 

Kallama muistuttaa, että yli 90 pro-
senttia Suomen yrityksistä on pieniä.

- Kun katsoo kokonaiskuvaa, luvuis-
samme ei ole mitään ihmeellistä. Työ-
paikat syntyvät pk-yrityksiin, mutta ne 
syntyvät yksi kerrallaan. Arvokkain-
ta yrittäjyyttä on, että työllistää itsen-
sä. On kunnioitettava sitä, että yrittäjä 
haluaa tehdä yksin. Yrittäjät työsken-
televät verkostoissa ostaen toisiltaan 

- Jokainen yritys alkaa pienestä. 
Uuden yrityksen henkilötyövuosi-

luku on keskimäärin 1,3, mutta 
viiden vuoden kuluttua jo 2,6.
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palveluita. Sekin luo työtä, Kallama 
muistuttaa.

- Kasvu ei ole lineaarista vaan sii-
nä on hyppäyksiä. Tiedetään, että en-
simmäisen työntekijän palkkaaminen 
on iso askel. Voitaisiin tavoitella ja tu-
kea sitä, että palkattaisiinkin heti 2–3 
työntekijää, mutta silloin tarvitaan tu-
kea myös liikevaihdon kasvuun. Enem-
män pitäisikin minusta puhua edelleen 
siitä, miten luodaan yrityksille mahdol-
lisuuksia menestyä. Sitä kautta kasvu 
tulee, Kallama jatkaa.  

Yritysmuotoihin ja laskutus- 
palveluihin tarvitaan selkeyttä
Perustetuista yrityksistä 35,4 prosent-
tia on osakeyhtiöitä, 1,1 kommandiitti-
yhtiöitä ja 0,9 avoimia yhtiöitä. Kalla-
ma painottaa, että oleellista on valita 
toiminnan kannalta tarkoituksenmu-
kainen yhtiömuoto. 

- Neuvonnassa katsotaan asiak-
kaan tilanne ja tavoite, ei suoraan läh-
detä tavoittelemaan tiettyä yritysmuo-
toa. Osuuskuntakin on yksi tapa yrittää, 
ja sopii ajan henkeen.

Kallama haluaa herättää keskus-
telua myös monien eri yritysmuotojen 
tarpeellisuudesta.

- Haluamme nostaa keskusteluun, 
onko tarpeellista, että meillä on näin 
paljon yritysmuotoja. Avoimia yhtiöi-
tä ja kommandiittiyhtiöitä syntyy enää 
häviävän vähän. Onko niiden perusta-
miselle enää syitä?

Kun niin sanottu kevytyrittäjyys eli 
laskutuspalveluiden käyttö lisääntyy, 
yrittäjyyden kentästä tulee entistä kir-
javampi. Kallaman mukaan on hyvä, et-
tä erilaisia palveluita syntyy.

- En pidä laskutuspalveluita epä-
reiluna kilpailuna. Ne ovat hyvä tapa 
kokeilla yrittäjyyttä, mutta aloittajal-
le tarvitaan selkeys siitä, mitä y-tun-
nus merkitsee. OP-laskutuspalvelussa 
muodostuu y-tunnus, muissa palveluis-
sa ei.

Myös yrittäjän määritelmä lainsää-
dännössä herättää hämmennystä.

- Yrittäjän määritelmä vaihtelee eri 
laeissa ja tulkinnat eri ELY-keskusten 
alueilla, joten lainsäädäntö tulkinta oli-
si hyvä käydä läpi, Kallama vaatii.

Tämä helpottaisi varmasti myös 
työttömien tilannetta, joiden status voi 
muuttua yrittäjäksi, ei neuvonnan vaan 
viranomaisen tulkinnan kautta. 

Pientä huolta Kallama kantaa start-
up -yrityksistä ja haluaisi ne paremmin 
neuvonnan piiriin. 

- Start-upeissa on omat erityispiir-
teensä, mutta ne ovat myös yrityksiä, 
joissa kannattavuus ja muut perusideat 
on oltava kunnossa. Sinne suuntaan ha-
luaisin viedä lisää tietoa.

Maailma valloitettavissa
Suurin osa, 86 prosenttia keskuksis-
sa perustetuista yrityksistä toimii ko-
timaan markkinoilla. Alueellinen 
vaihtelu on melko selvää, pääkaupun-
kiseudulla 25 prosenttia suuntautuu 
vientiin, Imatran seudulla 18 prosent-
tia.

- Tässä on tärkeää huomata, että 
yrittäjien ajattelumalli muuttuu. Maa-
ilma on pienentynyt. Eräs yrittäjämme 
sanoi, ettei ymmärrä kotimaan ja ulko-
maan markkinan eroa, sillä kaikki ovat 
paikasta riippumatta yrityksen asiak-
kaita, Kallama kertoo. 

Jos aloittava yrittäjä suuntautuu 
selvästi kansainvälisille markkinoille, 
keskuksista ohjataan suoraan tarvitta-
viin palveluihin.

- Meidän tehtävämme on tunnistaa 
neuvontatarpeet, tehdä alkuvaiheen 
analyysi tavoitteista ja ohjata oikeisiin 
kansainvälistymispalveluihin, ei tehdä 
päällekkäistä työtä, Kallama sanoo.

Luvuista käy myös ilmi, että viisi 
prosenttia neuvontaan tulevista haluaa 
valloittaa maailman. Ja neuvojat teke-
vät parhaansa siinä auttamiseksi.

- Yrittäjyys ei sovi kaikille, mut-
ta yhä useammat nuoret ja osaavat 
henkilöt arvostavat sitä kautta tule-
vaa vapautta. Olen vaikuttunut, miten 
suurella sydämellä ja sitoutuneesti 
neuvojamme tekevät työtään. Eläkkeel-
le jäävä neuvojamme sai viestin, jos-
sa yrittäjä kiitti siitä, että neuvoja oli 
muuttanut hänen elämänsä. ∙
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Maahantuontiyrityksen perustaneen 
Anne Aatolan mielestä aloitta-

van yrittäjän kannattaa hyödyntää kaikki 
saatavilla olevat neuvontapalvelut.

- Lopullinen päätös yrittäjyydestä 
syntyi viime kesänä. Itselläni ei ole yrit-
täjätaustaa, vaan olen työskennellyt  
pitkään järjestöpuolella ja B2B-myyn-
nissä. Mieheni omistaa puolet yrityk-
sestäni Aboa Global Oy:sta, ja hänellä 
on pitkä kokemus maahantuonnista ja 
vähittäiskaupasta, kertoo Anne Aatola 
oman yrityksensä taustoista. 

Aboa Global on aloittamassa maahan- 
tuonti- ja jakelutoimintaa. Myös oma 
verkkokauppa siintää suunnitelmissa. Yri-
tyksen tavoitteena on löytää jälleenmyyjiä 
kestävästi ja yhteiskuntavastuun periaat-
teiden mukaisesti valmistetuille tuotteille. 

- Etsimme uusia, laadukkaita, eko-
logisia kuluttajatuotteita. Tuomme esi-
merkiksi luonnonkosmetiikkaa ja ravin- 
tolisiä. Valikoimaamme eivät kuulu  
tekstiilit tai huonekalut, mutta aurinko-
laseista kaiuttimiin kaikkea, mitä ihmi-
nen arjessaan tarvitsee, Aatola kertoo. 

Epätyypillinen uusyrittäjä  
tuli Potkuriin

Yrittäjäpolun alkuun Aatola on astellut  
työttömille suunnatussa, TE-palvelui-
den ja ELY-keskuksen International  
Business Experts -koulutuksessa, jonka 
on toteuttanut Turun ammattikorkea-
koulu. Aatola on opiskellut vuoden Aasi-
an markkinoille suuntaavassa ryhmässä. 
Koulutuksesta hänet ohjattiin myös Tu-
run uusyrityskeskus Potkurin pakeille. 

Osakeyhtiötä perustava, kansainvä-
liseen liiketoimintaan suoraan tähtäävä 
yrittäjä on uusyrityskeskuksissa hieman 
harvinaisempi tapaus kuin kotimaassa 
työskentelevä toiminimiyrittäjä.

- Odotin ensimmäiseltä käynniltä-
ni enemmän konkreettisia neuvoja. Eh-
kä en ollut tyypillinen Potkurin asiakas. 

Mukanani toin presentaation liiketoi-
mintasuunnitelmastani ja kannattavuus-
laskelman. Niissä oli asioita, joita Pot-
kuri olisi minua ehkä ohjeistanutkin 
tekemään seuraavaksi.

Aatola pohtii, että palveluiden koh-
dentumiseksi oikein hyvinkin erilaisille ja 
eri tilanteesta aloittaville yrittäjille lähtö-
tilanne olisi hyvä kartoittaa jo ennen asia-
kaskäyntiä.  Seuraavan tapaamisajan voisi 
myös sopia automaattisesti puolen vuo-
den päähän, ei jättää sen varaan, että  
yrittäjä ottaa itse tarvittaessa yhteyttä.

- Sain kuitenkin tukea kannattavuus-
laskelmalleni. Sehän voi tuntua aloitte-
lijasta hieman ilmasta repäistyltä. Sain 
myös vahvistusta, että asiat on tehty  
oikein ja suunta on hyvä. 

Kaikki tuki tarpeen
Aatola oli jo ennen uusyrityskeskuksessa 
käyntiään ollut yhteydessä Business  
Finlandiin, josta Aboa Global saa palve-
lusetelin verkkokaupan palvelukonsep-
tin kehittämiseen. 

- Potkurikin olisi ohjannut minut 
kansainväliseen liiketoimintaan tähtää-
vänä Business Finlandin asiakkaaksi, 

mutta sain heiltä nyt muita yhteystietoja 
kansainvälistymispalveluihin. 

Vaikka uusyrityskeskuksen apu ei ol-
lut ratkaisevaa Aboa Globalin perustami-
seksi, Aatola pitää palvelua tarpeellisena. 

- Tukea tarvitaan varsinkin yksin  
toimiville yrittäjille. Nyt moni kokee  
saavansa suurimman tuen yrittäjien  
some-ryhmistä. Potkurissa on ammatti-
taitoa ja sinne on helppo mennä. Kaikki 
työntekijät vastaanottotiskistä neuvojiin 
ovat hyvin ystävällisiä ja rohkaisevia. 

- He tietävät selvästi, miten epävarma  
uusi yrittäjä voi olla, Aatola sanoo. 

Kohti kasvua
Itselleen hyödyllisimmän palvelun  
Aatola löysi Potkurin teemoitetuista  
aamupäivätilaisuuksista. 

- Olen osallistunut markkinointia  
ja verotusta ja kirjanpitoa käsitteleviin 
aamuihin. Samalla voi tavata muita yrit-
täjiä ja verkostoitua. Ja täysin ilmaiseksi. 

Muutkin Turun seudun yrittäjäpal-
velut ovat tulleet Aatolalle tutuiksi.

- En täysin hahmota, mikä palvelu 
tuli Potkurin, mikä Turku Business  
Regionin tai SparkUp Turun katon  
alta, mutta kaikki ovat toimineet sau-
mattomasti yhdessä ja tieto tarjolla  
olevista palveluista kulkenut hyvin. 

Aboa Globalissa suunnitellaan jo 
seuraavaa isoa askelta, ensimmäisen 
työntekijän palkkaamista, ennen vuoden 
loppua. Anne Aatola laskee, että yrityk-
sen kasvu edellyttää sitä. Ennen työn-
täyteisen kesän alkua yrittäjä lähtee 
vielä opintoihin liittyvälle verkostoitu-
mismatkalle Kiinaan. 

- Tapaamme sikäläisten business  
regionien edustajia ja kuulemme IP- 
oikeuksista ja brändäyksestä Kiinassa. 
Voin sanoa, että olen kiitollinen yhteis-
kunnallemme mahdollisuudesta opiskella 
työttömänäkin näin laadukkaasti ja saada 
tukea yrittäjyyteeni, Anne Aatola toteaa. ∙

TURKULAINEN ABOA GLOBAL  
TÄHTÄÄ ROHKEASTI MAAILMALLE
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Ritva Kokkola

KOLUMNI

Päättäjät laativat uuden agendan ja ryhtyvät toimeen. Kaupungin talous pan-
naan kuntoon, kuten on luvattu. Kaikista turhista menoista luovutaan. 

Radiossa soitetaan konserttimusiikkia, joten kaupunginorkesteri ja jousi-
kvartetti lopetetaan. Samalla päästään musiikkiopistosta. Soittimet huutokau-
pataan. Tilat vuokrataan tai myydään. 

Kaupunki ei tarvitse omaa teatteria. Näyttelijät, lavastajat, puvustajat ja tek-
niikan hoitajat voivat alkaa yrittäjiksi. Museoitten perinteisestä toiminnasta luo-
vutaan. Esineitä ja taideteoksia esitellään verkkosivuilla. Kirjaston lopettamisen 
kieltää laki, mutta aukioloaikoja supistetaan. Kirja- ja lehtihankinnat jäädyte-
tään. Lastenkirjaosasto hajautetaan koulujen vastuulle. Aikuisten vapaa-ajan 
harrastuksia ei enää tueta verovaroin, joten kansalaisopisto lakkautetaan.

Uimahalli suljetaan viikonloppuisin. Vesijuoksut, uimakoulut ja muu ohjat-
tu toiminta lopetetaan sekä urheiluseurojen, nuorisojärjestöjen ja kaikenlaisten 
eläkeläiskerhojen tukeminen.  

Jouluvalot sammutetaan, lamput ja kynttilät viedään kierrätykseen. Kaamos 
ja pimeys kuuluvat vuodenkiertoon. Luonnonniityt korvaavat kesän istutukset.

Säästöä saadaan tilojen käyttökuluista ja vuokrista sekä henkilöstön koulu-
tus- ja palkkamenoista. Kunnan talous tervehtyy. Päättäjät ovat tyytyväisiä. Ve-
ronmaksajat kiittävät. 

Innostuneet mielipidekirjoitukset ja tekstarit kannustavat. Sosiaalinen me-
dia peukuttaa. 

Kaupungissa on kaikki hyvin. Silti päihteiden ja lääkkeiden käyttö lisään-
tyy. Tapaturma- ja väkivaltakuolemat tunkevat tilastojen kärkeen. Sydän- ja ve-
renkiertoelimistön sairauksien määrä kohoaa. Alakulo leviää. Masentuneet laa-
hustavat terapiaan ja vertaistukeen. Lääkärinvastaanotot ruuhkautuvat. Kunnan 
terveys- ja sosiaalimenot ylittävät roimasti budjetin. Valtio määrää sakkomaksu-
ja jonoista. Tarvitaan entistä tehokkaampia säästötoimia.

Talot ja asunnot tyhjenevät eivätkä mene kaupaksi. Sukulaiset eivät käy lo-
mailemassa. Turistit kaikkoavat. Yritykset yksi toisensa jälkeen ajautuvat kon-
kurssiin. Myymälät sulkevat ovensa. Työttömyysluvut tekevät ennätyksen.

Joku saattaa muistaa, että vetovoimainen kulttuurikaupunki ja hyvinvoiva 
kuntalainen olivat joskus kunnan strategisena päämääränä. Joku huomaa, että 
ilman vetovoimaa loppuu veto ja ilman elinvoimaa on kuollut.  

kirjailija

Lunastetut lupaukset
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➨ KAKS rahoittaa tutkimusta.

TÄTÄ TUTKIN

ARJEN VALINNAT TÄRKEIMPIÄ 
PYÖRÄILYN EDISTÄMISESSÄ

teksti | Marjatta Sihvonen  kuva | Tuomo Kohvakka

Jyväskyläläinen liikuntatie-
teiden tohtori Elina Ha-
sanen etsii uudessa tutki-
muksessaan keinoja, joilla 
pyöräilyn edistäminen vauh-

dittuisi eikä juuttuisi kuntien hal-
lintoon.

- Valtakunnalliset, ohjaavat asia-
kirjat eivät päädy käytäntöön, vaik-
ka kunnissa tiedetään, että pyöräi-
lyn edistäminen on tärkeää niin 
ilmastonmuutoksen vuoksi kuin 
kansanterveydellisistä syistä. Jo-
honkin politiikkaprosessi törmää, 
Hasanen sanoo.

Pyöräilyn hidasteita selvittäväs-
sä  Tiedolla liikenteeseen? -hankkees-
saan Hasanen keskittyy tiedolla joh-
tamiseen ja kuntien tietotarpeisiin.

 - Eri kunnissa ollaan hyvin eri 
vaiheissa pyöräilyn edistämisen po-
litiikkaprosessissa. Ensin tarvitaan 
huomiota, sitten suunnitelmia ja 
päätöksiä ja lopuksi seurantaa ja ar-
viointia. Tarvitaan laajaa näkemystä, 
jotta resurssit osataan ohjata oikein, 
Hasanen kuvaa.

Hasasen työ pohjautuu liikun-
nan yhteiskuntatieteisiin ja taustaa 
hän ammentaa myös viime vuonna 
laatimastaan Keski-Suomen maa-
kunnallisesta pyöräilyohjelmasta, 
jossa kartoitettiin hallinnollisia rat-
kaisuja. Hasanen toteaa, että usein 
pyöräilyä yritetään edistää liian ly-
hytaikaisilla hankkeilla. Jotta olo-

suhteisiin ja kuntalaisten valintoi-
hin pystytään todella vaikuttamaan, 
pyöräilyn on oltava hyvin esillä kun-
nan strategiassa ja investointiohjel-
massa. 

Hallinnon lisäksi pyöräilyn 
edistämiseen tarvitaan verkosto-
ja paikallisista kansalaistoimijoista 
yrityksiin ja maakuntatason toimi-
joihin kuten liikenneturvaan.

- Jotta kotoa lähdetään pyöräl-
lä, tarvitaan muutakin kuin yksilön 
valinta. Siihen vaikuttavat reittien 
kunnossapito, pyörän pysäköinti-
mahdollisuudet ja liityntä muihin 
liikkumisvaihtoehtoihin, Hasanen 
sanoo.

Uudessa tutkimuksessaan Ha-
sanen kerää tietoa haastattelemalla 
eri puolilta Suomea valittuja kunti-
en liikennepolitiikan toimijoita. 

Onnistuneita esimerkkejä pyö-
räilyn edistämisestä on vielä haet-
tava ulkomailta, mutta edistämis-
ohjelma kaikissa Suomen suurissa 
kaupungeissa ja neljäsosassa kunnis-
ta jo on. Ohjelmien myötä tehdään 
paljon pyöräilymyönteisiä päätöksiä.

- Kun hyviä toimenpiteitä saa-
daan toteutettua, se kertoo että hal-
linnossa on paljon kohdallaan. Töitä 
kannattaa tehdä. Pienillä polkaisuil-
la eteenpäin, rohkaisee Elina Hasa-
nen.∙

Arkiliikunta on tärkeää ihmisen hyvin-
voinnille. Sen edistämiseen ei tarvita lisää 
suuria liikuntakeskuksia, vaan keskeistä 
on tehdä jokapäiväiset valinnat, vaikkapa 
työ- ja koulumatkapyöräily, turvallisiksi  
ja helpoiksi valinnoiksi. 

Pyöräilyn edistäminen 
vaatii laajaa näkemys-
tä politiikkaprosessis-
sa hyvän lopputulok-
sen saavuttamiseksi, 
tietää Elina Hasanen.
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➨ KAKS rahoittaa tutkimusta.

NUMEROT AUKI
koonnut | Salla Nazarenko

PUOLUEIDEN VASEMMISTO-OIKEISTOJAKO

KAKS – KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖN TUTKIMUKSEN TOTEUTTI KANTAR TNS OY. TUTKIMUSAINEISTO ON KOOTTU GALLUP KANAVALLA 1.-6.2.2019. HAASTATTELUJA TEHTIIN 
YHTEENSÄ 1 112. VASTAAJAT EDUSTAVAT MAAMME 18–79 VUOTTA TÄYTTÄNYTTÄ VÄESTÖÄ AHVENANMAATA LUKUUN OTTAMATTA. TUTKIMUKSEN TULOSTEN VIRHEMARGINAALI ON 
SUURIMMILLAAN VAJAAT KOLME PROSENTTIYKSIKKÖÄ SUUNTAANSA.

85 %

Suomen Kuntajohtajat ry

Ajankohtaista asiaa, verkostoitumista ja  
kollegoiden tapaamisia 8.–9.8. Jyväskylässä. 

Tutustu ohjelmaan sekä rinnakkaisseminaarien  
tarjontaan tarkemmin FCG:n  
tapahtumasivuilla tapahtumat.fcg.fi ja  
koulutuskalenterissa koulutus.fcg.fi

Kuntajohtajapäivät
8.–9.8.2019 Jyväskylä

49 %
SUOMALAISISTA PITÄÄ

 KOKOOMUSTA  
OIKEISTOPUOLUEENA

MIELESTÄ KESKUSTA  
ON POLIITTISESTI KESKELLÄ

     vihreiden kannattajien mielestä  
puolue on vähemmän vasemmistolainen  
kuin muun kansan mielestä

56 %
MIELESTÄ VIHREÄT ON  
VASEMMISTOPUOLUE

40% perussuomalaisten kannattajista
pitää puoluetta vähemmän oikeistolaisena

61 %
MIELESTÄ  

PERUSSUOMALAISET ON  
OIKEISTOLAINEN 

71 %
MIELESTÄ DEMARIT ON  
POLIITTISESTI VASEMMLLA
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”Kuntien hallintoa tulee saneerata 
mutta palvelutuotannon eetosta 

suojata markkinafundamentalismin  
moraalia syövyttäviltä vaikutuksilta. 
Markkinataloudella on ansionsa mutta 
globaalinen kapitalismi aiheuttaa  
epävakautta ja eriarvoisuutta sekä  
ruokkii siksi populismia."

Sixten Korkman
ekonomisti




