












polemiikki 3/2019           3

Antti Mykkänen
päätoimittaja

HALLITUSOHJELMA ON LUPAAVA. Viiden puolueen vaaliohjelmista koottu. 
Hallitus ilmoittaa tavoitteeksi kehittää neuvolapalveluista väylä täysipäiväiseen ja 

kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Tarkoitus on kokeilla kaksivuotista esikoulua. 
Siitä jatketaan opiskelua ilmaisessa peruskoulussa ja toisella asteella uuteen oppi-

velvollisuusikään 18 vuoteen. Tulevaisuuden oppivelvollisuus kestäisi 13 vuotta nykyi-
sen yhdeksän sijasta. Ainakin.

Eikä se tähän lopu. ”Toteutetaan parlamentaarinen jatkuvan oppimisen uudistus.” 
Näin kouluttaudutaan ja uudistetaan omaa osaamista läpi elämän. Koko ihmisen elon-
kaarelle luodaan kattavat ”elinikäisen ohjauksen palvelut.”

Tueksi tehdään osaamisen ja oppimisen tiekartta vuodelle 2030. Tuohon mennessä 
puolet nuorista aikuisista on jo korkeakouluissa. Samalla halutaan varmistaa niin osaa-
jat kuin estää pudokkaat ja umpiperälliset linjat.

Voimavaroja lisätään kaikilla tasoilla, niin opettajia kuin rahaa. Tämä tehdään kun-
tien menorasitusta lisäämättä. Näin on kirjoitettu. Näin on luvattu.

On ymmärrettävää, että linjaukset saavat alan ammattilaisten tukea. Kysymys on 
paitsi sivistyksestä, myös opetusalan työpaikoista, joita pienenevät ikäluokat uhkaavat.

Mikäli sote-uudistus toteutuu hallituksen kaavailemalla tavalla, on tulevaisuuden 
kuntien merkittävin lakisääteinen tehtävä koulutus ja sivistys. Tämä kääntää myös kun-
tien ja päättäjien päitä opetukseen ja sen tulevaisuuteen.

OSAAMISEN SUOMI ON ENNEN MUUTA NAISTEN. Maamme kymmenes-
tä koulutusalasta vain kahdella on miesenemmistö. Naiset hallitsevat suvereenisti mm. 
sekä kasvatusalan että sosiaali- ja terveysalan opiskelupaikkoja. Heitä on neljä viidestä. 
Naiset opettavat myös tulevat miehet.

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomen tiellä on kaksi haastetta yli mui-
den: Heikkenevä talouskehitys ja pienenevät ikäluokat. 

Jos talous sakkaa hallituksen alkumetreillä, menee osa uudistusten rahahanoista 
kiinni. Niinpä hallituksen kiireellisin tehtävä on varmistaa hyvä työllisyyskehitys. 

Ikäluokkien pienenemiseen hallituksella, eikä koko Euroopalla, ole käytännössä 
muita keinoja, kuin aktiivinen maahanmuuttopolitiikka. Sen aika on viimeistään nyt, 
kun synnytystalkootkin on kuopattu.

Meidän on nähtävä ympäristömme iso tulevaisuuskuva, jossa Eurooppa yksin on 
yhä pienempi tekijä. Kartalla ja todellisuudessa Eurooppa ja Aasia ovat yksi junaman-
ner, jossa Afrikka on kiinni. 

Tämä laaja, kolmen nykymaanosan yhteismanner ratkaisee myös maapallon tule-
vaisuuden ylivertaisella ihmismäärällään, markkinoillaan sekä ilmaston tuho- tai pelas-
tusvoimallaan. Näissä talkoissa sitä osaamista ja sivistystä tarvitaankin. 

Oppimisen tiekartta– lupaava ohjelma toteen?
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Tuki ja turva.
Kuntien kumppani arjen palveluissa.
Palmia on nopeasti kasvava, vastuullinen ja kehittyvä ruoka-, kiinteistö-, siivous- ja 
turvallisuuspalveluja tarjoava yritys. Kaikilla palveluillamme on Avainlippu-merkki. 
Vahvuuksiamme ovat erityisesti kuntien tukipalvelut, ulkoistusten haltuunotto 
sekä palvelujen digitalisaatio ja kehittäminen. 
Lue lisää> https://monessamukana.palmia.fi

Ota yhteyttä: myynti@palmia.fi   #palmia #monessamukana 

Lahden Työn Paikka Oy:n 
toimitusjohtaja Pekka 
Kotiaho työpajalla.
SIVU 26
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AJASSA koostanut | Eeva-Liisa Hynynen  kuvat | Merja Ojala

Hallitus ja oppositio SuomiAreenalla: 

Hallituspuolueet toivat voimak-
kaasti esille yhteistä linjaa sote-
uudistuksen läpiviemiseksi ja yh-

denvertaisten koulutusmahdollisuuksien 
varmistamiseksi. Oppositio kiinnitti huo-
miota niin uudistusten taloudellisiin edel-
lytyksiin kuin heikkoon syntyvyyteen.

Mikä mättää, Keskusta?
Gallupin tuloksia yleisölle ja keskuste-
lijoille avannut KAKSin asiamies Antti 
Mykkänen pisti paneelin ruotuun esit-
telemällä ensimmäiseksi puolueiden 
imagoa käsittelevät tulokset. Ykköseksi 
nousi SDP, jota kyselyyn vastanneet ar-
vostivat taitavana ratkaisujen edistäjänä. 
Lupauksensa pitävinä puolueina kansa-
laiset arvostivat Perussuomalaisia ja Ko-
koomusta. Selvästi heikoiten imagoki-
sassa pärjäsi Keskusta. 

Keskustan eduskuntaryhmän pu-
heenjohtaja Antti Kurvinen myön-
si imagon samentuneen ja käytti usei-

ta puheenvuoroja perustellen puolueen 
lähtemistä mukaan hallitukseen muun 
muassa halulla torjua yhteiskunnan kah-
tiajakautumista. 

SDP:n Antti Lindtman oli tyytyväi-
nen kärkisijasta, mutta totesi puoluei-
den imagoerojen olevan melko pieniä. 
Antti Mykkänen huomautti, että gal-
lupin mukaan Vihreiden ja Vasemmis-
toliiton imago näyttää viisi  prosenttia 
paremmalta kuin tämän hetkinen kan-
natus, joten lunastettavaakin hallitus-
puolueilla vielä on.  

Kansalaiset: hoitoa ja koulutusta
Hoidon ja koulutuksen voimavarojen 
turvaaminen nousi kärkeen, kun KAKS 
kysyi kansalaisilta, miten eri tavoitteiden 
tulisi painottua hallituksen toimissa. 

Niin SDP:n Lindtman kuin Keskus-
tan Kurvinen vakuuttivat olevansa kan-
salaisten kanssa samoilla linjoilla edistä-
mässä tasa-arvoista palveluiden saantia. 

Lindtman nosti esiin samana päivänä 
lausuntokierrokselle lähteneen lain yh-
denvertaisesta varhaiskasvatuksesta.

Kurvisen mukaan Keskustassa ol-
laan helpottuneita valinnanvapauden 
kaatumisesta ja halutaan turvata alueel-
lisesti tasa-arvoiset koulutusmahdolli-
suudet ja sote-palvelut.

Tärkeiden toimien listalle kansalai-
set nostivat myös rikollisuuden torju-
misen, julkisten palveluiden tehosta-
misen ja sosiaaliturvan väärinkäytösten 
estämisen. Puheenjohtajat eivät ottaneet 
kantaa kansalaisten huoleen rikollisuu-
desta, mutta Kokoomuksen ryhmän va-
rapuheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen 
nosti listalle myös kestävyyskysymykset. 
Ikonen ihmetteli niin taloudellisen kuin 
ekologisen kestävyyden puuttumista tär-
keimpien toimien joukosta. 

Perussuomalaisten ryhmän vara-
puheenjohtaja Jani Mäkelä totesi, et-
tä hallituksen tulisi toimia tehokkaas-

PÄÄSY HOITOON JA 
OIKEUS KOULUTUKSEEN 
POLITIIKAN KÄRJESSÄ
KAKSin isännöimä hallitus-oppositio-keskustelu kokosi heinäkuussa runsaan yleisön Porin SuomiAreenalle. 
SDP:n, Keskustan, Kokoomuksen ja Perussuomalaisten eduskuntaryhmien johtajat ottivat kantaa kansalais-
gallupin näkemyksiin. Kiivaimman keskustelun herätti odotetusti sote-uudistus. 
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ti myös maahanmuuton hallinnassa ja 
nostaa Euroopan unionissa selkeämmin 
esille Suomen metsäteollisuuden etu ja 
toimintaedellytykset.

Ei kiitos soten ulkoistuksille?
KAKSin gallup osoittaa kansalaisten pi-
tävän julkisten palveluiden ulkoistamista 
vähiten tärkeänä, suorastaan ei toivotta-
vana asiana. Miten sitten tehostaa terve-
ydenhuoltoa, jos ulkoistamisia ei tehdä? 

Keskustan Kurvinen poimi kei-
novalikoimasta palvelusetelit, ja toi-
voi niiden käytön lisäämistä siten, että 
hoitoon pääsisi nopeasti ja tulot ohjau-
tuisivat paikallisille terveysalan yrittä-
jille, eivät ylikansallisille terveysjäteille, 
jotka eivät maksa veroja Suomeen. 

SDP:n Lindtmanin mukaan tehos-
taminen ulkoistamalla ei toimi. Hoito-
ketjussa on paljon toimivaa, mitä ei pidä 
rikkoa ulkoistuksilla, mutta painopis-
te olisi saatava ketjun alkuun, peruster-
veydenhuoltoon. 

– Ihminen keskiöön tarkoittaa no-
peaa hoitoonpääsyä, mikä säästää myö-
hempiä kustannuksia, Lindtman totesi.

Kokoomuksen Ikonen oli samoil-
la linjoilla ja painotti varhaista puut-
tumista ja tukea niin lastensuojelussa 
kuin vanhusten kotihoidossa. Valin-
nanvapauden ja markkinamallin sijaan 
Ikonen halusi kuitenkin ohjata puhet-
ta parhaiden palveluiden saatavuuteen.

Perussuomalaisten Mäkelän mu-
kaan hallituksen tavoitteet ovat ristirii-
taisia, jos kestävyysvaje ja sen hoitami-
nen unohdetaan. Kommentti johdatti 

keskustelun keinoihin ja resursseihin, 
joilla tavoitteisiin päästään. 

Kansa ei usko työllisyyden  
kasvuun?
KAKSin gallupin hallituksen taloudel-
lisia linjauksia koskevan osuuden mu-
kaan 57 prosenttia vastaajista ei usko 
julkisen talouden olevan tasapainossa 
vuonna 2023. Myös oppositiota edusta-
neet panelistit epäilivät hallituksen ta-
louspolitiikan edellytyksiä ja moittivat 
hyviä tavoitteita keinojen puutteesta.

Keskustan Kurvinen totesi, että 
koulutuksen ja hyvinvointiyhteiskun-
nan tavoitteet toteutuvat, jos työllisyys-
astetta saadaan nostettua. Lindtman 
kuittasi, että keinoja tavoitteisiin pääse-
miseksi on kirjattu hallitusohjelmaan, 
mistä ne ovat luettavissa.

Hallituksen tavoitteena on työlli-
syysasteen nostaminen 75 prosenttiin. 
Lindtman esitti toimien kohdistamis-
ta erityisesti nuoriin, osatyökykyisiin ja 
maahanmuuttajiin. Osatyökykyisten po-
tentiaalia hallituspuolueiden eduskun-
taryhmien puheenjohtajat luonnehtivat 
suureksi, ja tälle ryhmälle kaavaillaankin 
korkeampaa palkkatukea ja omaa mitta-
ristoa työllisyyden kehitykseen.

Perussuomalaisten Mäkelä moit-
ti sitä, että hallitus purkaa edeltäjänsä 
työllisyyttä parantaneita toimia, ja epäi-
li työllisyyspolitiikan toimivan huonos-
ti etenkin taantumassa. Keskustan Kur-
vinen pohdiskeli, että työllisyystoimissa 
tarvitaan edelleen niin keppiä kuin peh-
meitä keinoja, ja tärkeintä on, että ta-

voitteen takana ovat kaikki, niin ay-liike 
kuin yrittäjät.

Suomivauvoja vai kansainvälisiä 
osaajia?
Eniten panelistien kannat hajosivat, kun 
laskeva syntyvyys nostettiin keskuste-
luun. Perussuomalaisten Jani Mäkelä pe-
räänkuulutti lisää suomivauvoja ja syyt-
ti syntyvyyden tilanteesta muun muassa 
hallituksen ilmastopolitiikkaa, joka sekin 
pahentaa nuorten näköalattomuutta. 

Kokoomus painotti, että Suomeen 
tarvitaan lisää kansainvälisiä osaajia, 
Keskusta vetosi työperäiseen maahan-
muuttoon ja kotihoidon tukeen. SDP:n 
Antti Lindtmanin mukaan kansalaisten 
elämän prioriteetit muuttuvat, ja siihen 
on poliittisilla toimilla hankala puuttua.

Kansalaisten odotuksia tulevasta ku-
vasivat myös gallupluvut hallituksen ky-
vystä hoitaa asioita ja opposition kyvys-
tä tarjota vaihtoehtoja. Kesäkuussa 2015 
hallituksen kykyjä piti hyvinä 41 pro-
senttia vastaajista, tänä vuonna 35 pro-
senttia. Vuonna 2015 vastaavat luvut op-
positiolle olivat 22 prosenttia -  ja nyt 28.

Tulos näytti hieman erilaiselta, kun 
Porin yleisöltä kysyttiin, kuinka mo-
ni uskoo hallituksen istuvan koko vaa-
likauden. Käsiä nousi melko runsaasti. 
Kysymykseen säilyykö oppositio yhte-
näisenä koko vaalikauden, vastaukseksi 
tuli hämmentynyt hiljaisuus. Väittelys-
sä puolueet olivat tasaisia, mutta Poris-
sa jaossa olleet imagopisteet vei hallitus 
opposition edustajien yhteispelin olles-
sa jähmeää tai olematonta. ∙
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Liian tiukka aikataulu ja hyvän lainvalmis-
telutavan laiminlyönti ovat olleet keskei-
siä syitä sote-uudistuksien kaatumiseen 

kerta toisensa jälkeen. Ainoa keino edetä on 
muuttaa uudistuksien toteuttamistapaa, koros-
ti  valtiovarainministeriön lainsäädäntöjohta-
ja Auli Valli-Lintu, kun hänen kirjoittamansa 
asiantuntijapuheenvuoro  ”Sote- ja kuntara-
kenteen pitkä kujanjuoksu – Osa II” julkaistiin 
Kunnallisalan kehittämissäätiön KAKSin Jul-
kaisu-sarjassa.

Kesäkuussa julkistettu teos on välttämä-
töntä luettavaa kaikille niille, jotka lähtevät 
kunnissa ja maakunnissa uudelle valmiste-
lukierrokselle – ja vieläkin tärkeämpi niille, 
jotka aloittavat omalla kohdallaan sote-rallin 
ensimmäisen kierroksen pääministeri Antti 
Rinteen (sd) hallituksen uudistuksen parissa.

KAKS julkaisi Valli-Linnun kirjoittaman 
ykkösosan Sote- ja kuntarakenteen pitkä ku-
janjuoksu syyskuussa 2017. Nyt julkaistu teos 
on suoraa jatkoa sille

Molempien teosten lukemisen jälkeen on 
pakko sanoa: Uskokaa tätä naista. Lainsäädän-
töjohtaja Valli-Lintu on ollut keskeisesti muka-
na kaikissa sote-uudistuksissa valmistelijana 
pääministeri Matti Vanhasen (kesk.) ensim-
mäisen hallituksen Paras-hankkeesta alkaen.

Auli Valli-Lintu uskaltaa sanoa, että koko 
valmisteluprosessia on uudistettava. Eikä riitä, 
että uudistaminen tapahtuu pelkästään valmis-
telusta vastaavien ministeriöiden sisällä. 

Kun perustuslakiasiantuntijoiden kanta 
ohjaa pitkälti perustuslakivaliokunnan lausun-
non sisältöä, uudistuksen etenemisen vuoksi 
on tärkeää saada näiltä asiantuntijoilta nykyis-
tä tarkempia ennakkokantoja.

Valli-Linnun mukaan eduskuntakäsitte-
lyssä isojen uudistuksien läpimeno yhtenä 
vaalikautena edellyttäisi mietintövaliokun-
nalta laajaa osaamista niin hallinnon, talou-
denhoidon, rahoituksen kuin itse toiminnan 
osalta. Hänen mukaansa lausuntomenette-

ly ei täysin korvaa tätä tarvetta. Siksi tilapäi-
sen valiokunnan asettaminen valmistelemaan 
erityisen vaativaa kokonaisuutta voisi olla yk-
si ratkaisu.

Valli-Linnun mukaan parlamentaari-
sen valmistelun puute on johtanut armotto-
maan poliittiseen peliin ja vastakkainasette-
luun - sekä suuriin muutoksiin ja ongelmiin 
perustuslakivaliokunnassa. Se on raaistanut 
myös kielenkäyttöä uudistuksissa. Voimakas 
vastakkainasettelu on johtanut perustuslaki-
valiokunnassa jopa linjauksiin, joita ei ehkä 
muissa yhteyksissä olisi tehty.

Valli-Lintu sanoo, että viimeaikaisia uu-
distuksia on leimannut se, että jokainen on 
tarkastellut asioita omasta tulokulmastaan. Ja 
kun keskusteluyhteys puuttuu, sote-asiantun-
tijat haikailevat vielä malleja, jotka eivät ole 
yhteen sovitettavissa perustuslain reunaehto-
jen kanssa. 

Toisaalta: perustuslakiasiantuntijatkin 
esittävät osittain sellaisia reunaehtoja, joita 
on vaikea sovittaa yhteen soten toimintaan.

- Tarvitsisimme aitoa keskusteluyhteyttä 
ja osittain kadonneen luottamuksen palaut-
tamista poliitikkojen ja virkamiesten välille. 
Vuorovaikutusta eri alojen asiantuntijoiden 
välillä on lisättävä jo ennen esityksien anta-
mista, Valli-Lintu painottaa.

Uudistuksia koskevaa toimeenpanoa on 
Valli-Linnun mukaan osittain pystyttävä te-
kemään jo ennen lakien vahvistamista, kos-
ka eduskuntakäsittelyssä edellytetään näyttöä 
siitä, etteivät perusoikeudet vaarannu. Näin 
muun muassa  tietojärjestelmiä on voitava 
valmistella ennen lakien hyväksymistä.

Auli Valli-Linnun teos avaa analyyttisesti 
pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen 
armotonta juoksua ja ongelmia valinnanva-
pausmallin parissa. Kun media on kirjoittanut 
sote-sotkusta, Valli-Lintu havainnollistaa nyt, 
millaisiin vaikeuksiin valinnanvapaus sote-
uudistuksen ajoi. ∙

SOTE-VALMISTELUN ABC

AJASSA

Parlamentaarinen  
valmistelu, perustuslaki- 

asiantuntijoilta ennakko- 
kantoja ja  edus-

kuntaan tilapäinen valio- 
kunta – siinä mahdollinen 

resepti sote-uudistuksen  
toteuttamiseksi.

Lataa teos täältä:

Syksyllä 2017 julkaistu 
Sote- ja kuntarakenteen  
pitkä kujanjuoksu  
(osa I) ladattavissa täältä:
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koostanut | Eeva-Liisa Hynynen

ILMASTO 
ON KESTOPUHEENAIHE
– KANSA VASTAA HAASTEISIIN ARKITEOILLA

Iällä sekä puolue- 
kannoilla on merkitystä  

suhtautumisessa  
ilmastokeskusteluun.
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Kunnallisalan kehittämissäätiön tuo-
re tutkimus vahvistaa aika lailla jul-
kisen keskustelun kautta syntyneitä 

käsityksiä. Enemmistö korkeasti koulute-
tuista (64 %), ylemmistä toimihenkilöistä 
(60 %), opiskelijoista (60 %) ja pääkaupun-
kiseudulla asuvista (63 %) uskoo ilmasto-
keskustelun olevan tarpeellista herättelyä. 

Yrittäjien (67 %), SAK:n jäsenten (56 %) 
sekä maaseudulla asuvien (60 %) enemmis-
tön mielestä kyse on jopa vouhotuksesta.

Suhtautumisella ilmastokeskuste-
luun iällä on merkitystä: kriittisimpiä ovat 
41–60-vuotiaat, joista puolet näkee julki-
sen keskustelun vouhotuksena ja hysteri-
ana. Sen sijaan enemmistö alle 30-vuoti-
aista ja yli 60-vuotiasta pitää keskustelua 
tarpeellisena.

Myös puoluekannoilla on merkitystä: 
merkittävä enemmistö vihreiden (92 %), 
vasemmistoliiton (78 %) ja SDP:n (68 %) 
kannattajista pitää ilmastokeskustelua tar-

peellisena. Valtaosa perussuomalaisten tu-
kijoista (80 %) ilmoittaa keskustelun olevan 
vouhotusta. Myös keskustan kannattajista 
puolet (50 %) asettuu samalla kannalle. 

Kokoomuksen ja muiden puolueiden tu-
kijoista lähes joka toinen katsoo keskustelun 
tarpeelliseksi (45–44 %) ja samansuuruinen 
joukko (43–45 %) tarpeettomaksi.

Entä mitä ovat kansalaisten henkilö-
kohtaiset ilmastoteot?

Tutkimuksen mukaan ne ovat varsin 
arkisia tekoja: kierrätys, kulutuksesta tin-
kiminen ja energian säästäminen

Ylivoimainen enemmistö (87 %) suo-
malaisista ilmoittaa, että aikoo ilmaston-
muutoksen hillitsemiseksi kierrättää ja 
lajitella jätteitä ja tavaroita omana ilmas-
totekonaan. Omasta kulutuksestaan ai-
koo tinkiä kaksi kolmesta (66 %). Energiaa 
säästävien tuotteiden ostamista vanhojen 
ja toimivien tilalle harkitsee myös selvä 
enemmistö (59 %). 

Puolet suomalaisista pitää ilmastokeskustelua tarpeellisena 
herättelynä, mutta kaksi viidestä tarpeettomana vouhotuksena, 
kertoo KAKSin elokuussa 2019 julkistama tutkimus.
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Suurin osa suomalaisista on val-
miita rajoittamaan asunnon lämpöti-
laa (56 %) sekä säännöstelemään säh-
kölaitteiden (56 %) ja lämpimän veden 
käyttöä (55 %). Toisaalta lähes kol-
mannes suhtautuu tällaisiin keinoihin  
varauksellisesti.

Enemmistö (55 %) kansalaisista 
suunnittelee lomien viettämistä ko-
tioloissa matkustelun sijaan. Lähes 
puolet (47 %) aikoo rajoittaa lento-
matkustamista ilmastosyistä. Kaksi 
viidestä (38 %) ei näe tähän syytä.

Esillä olleista 19:sta ilmastomuu-
toksen hillitsemiseen tähtäävästä toi-
menpiteestä yksityisautoilun käytön 
rajoittamisessa (+47%/-43%) ja asun-
non hankinnassa läheltä työpaikkaa 
(+41%/-37%), kannattajien ja vastus-
tajien puntit ovat lähes tasan.

Myös lihan syönti jakaa kansaa. 
Puolet suomalaisista ei aio vastaisuu-
dessa vähentää lihan syöntiä (49 %), 
mutta yli puolet (54 %) on valmis suo-
simaan tai lisäämään kasvisruokailua.

Enemmistö suomalaisista ei aio 
lahjoittaa rahaa tai hyvitellä aiheut-
tamiaan päästöjä. Selkein tyrmäys tu-
lee ajatukselle lahjoittaa rahaa ilmas-

tomuutoksen torjuntaan. Reilusti yli 
puolet (58 %) ei näe sitä omana teko-
naan. Selvä enemmistö (55 %) ei myös-
kään ole valmis hyvittämään vapaa-
ehtoisilla maksuilla aiheuttamiaan 
päästöjä.

Tutkimus vahvistaa, että naiset 
ovat miehiä halukkaampia lähes kai-
kenlaisiin ilmastotekoihin. Pienitu-
loiset tinkivät kulutuksestaan, suu-
rituloiset ostavat energiaa säästäviä 
tuotteita.

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS 
Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gal-
lup Kanavalla 7. – 13.6.2019. Haastat-
teluja tehtiin yhteensä 1 003. Vastaa-
jat edustavat maamme 18–79 vuotta 
täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lu-
kuun ottamatta. Tutkimuksen tulos-
ten virhemarginaali on suurimmillaan 
vajaat kolme prosenttiyksikköä suun-
taansa. ∙

Lue kooste suomalaisten 
ilmastoteoista täältä:

Yksityisautoilun rajoittamisessa ja asunnon hankinnassa läheltä 
työpaikkaa kannattajien ja vastustajien puntit ovat lähes tasan.

 1.Kunnanjohtajana / kaupunginjohta-
jana vastaat päätöksenteon valmiste-
lusta ja esittelystä. Millainen proses-
si on perehtyä eri toimialoja koskeviin 
laajoihinkin kysymyksiin? Miten itse 
hankit tietoa esittelysi pohjaksi?
 
OUTI MÄKELÄ:
Käyn viikoittaiset keskustelut toimiala- 
johtajien kanssa meneillään olevista  
asioista ja vierailen usein toimialojen 
johtoryhmissä ja lautakuntien kokouksis-
sa, jotta pysyn perillä valmistelun eri vai-
heista sekä päätöksentekoprosessista. 
Sparraan naapurikuntien kuntajohtajien 
kanssa ja luen heidän esityslistojaan  
benchmarkkausmielessä. Seuraan myös 
intohimoisesti lainsäädäntövalmistelua 
sekä yhteiskunnallista tutkimusta. Tärkeä 
osa esittelijän työtä on myös vuoropuhelu 
päätöksentekijöiden kanssa, jota toteutan 
puheenjohtajiston kanssa listapalavereis-
sa, ryhmien puheenjohtajien kanssa kuu-
kausittaisella aamupuurolla sekä tarpeen 
mukaan muillakin keinoin.
 
JANNE KINNUNEN: 
On totta, että kunnan tehtäväkenttä on 
nykyisellään hyvin laaja. Kunnan erityinen 
ja yleinen toimiala sisältävät tehtäviä la-
kisääteisistä palveluista kunnan itse omin 
päätöksin itselleen ottamiin tehtäviin ja 
kunnan yleismiehenä pitäisi olla hieman 
perillä kaikista omassa organisaatiossa 
päätettävistä asioista. Itselläni on tapa-
na käydä keskustelua viranhaltijoiden ja 
johtoryhmän kesken. Erityisesti isommis-

Kunnallisalan kehittämissäätiön 
hallituksessa uusina jäseninä ovat 
aloittaneet Nurmijärven kunnanjohtaja 
Outi Mäkelä ja Viitasaaren kaupungin-
johtaja Janne Kinnunen. He esittäyty-
vät kertomalla tiedon hankinnasta ja 
tutkimustiedon merkityksestä  
kuntajohtajan työssä.



polemiikki 3/2019           11

KAKSin hallitukseen

UUSIA  
KUNTAOSAAJIA

ta asioista keskustellaan johtoryhmässä 
ja hyödynnetään monipuolista asiantun-
temusta. Mielestäni on tärkeää tarkastel-
la ilmiöitä useamman eri näkökulman tai 
vaikkapa teoreettisen viitekehyksen läpi ja 
muodostaa sitten niistä oma johtopäätös 
ja lopputulos esittelyn pohjaksi. Toki pää-
töksenteon taustalla hyödynnetään myös 
tutkimustietoa ja varsin monesti Kunta- 
liiton kautta kanavoitunutta tietoakin.
 
2.Millainen rooli tutkitulla tiedolla  
on kunnan päätöksenteossa - ja  
millainen rooli sillä tulisi/voisi olla? 
 
OUTI MÄKELÄ:
Tutkitulla tiedolla on monella tavoin  
tärkeä rooli päätöksenteossa. Tarvitsem-
me vertailutietoa, ennusteita, esimerkkejä 
hyvistä käytännöistä tai kokemuksista jne. 
Päätökset tarvitsevat tuekseen perustei-
ta ja faktoja ja valmistelijoiden tehtävä on 
huolehtia siitä, että tietopohja on riittävä 
harkittujen päätösten syntymisen kannal-
ta. Kuntasektorin toimintaa ja palveluita 
koskevaa tutkimusta tulisi jatkuvasti ke-
hittää ja myös tutkimustulosten viestin-
tää tulisi parantaa, jotta myös kuntalais-
ten kiinnostus äänestäjinä ja palveluiden 
käyttäjinä lisääntyisi oman kunnan palve-
luihin ja toimintaan, niiden kehittämiseen 
ja toimivuuteen. Tutkittua tietoa voisi  
hyödyntää nykyistä monipuolisemmin 
mm. kuntien edunvalvonnassa.

JANNE KINNUNEN: 
Mielestäni kaiken viranhaltijatyön ja  

-esittelyn tulee pohjautua tutkittuun  
tietoon. Päätöksenteon pohjalle tarvitaan 
faktaa, mutu-tuntuma ei kuulu viranhal-
tijan perusteluihin eikä mutu-tuntumalle 
oikein kestävää päätöksentekoa voi  
rakentaa.

3. Miten itse näet "tiedolla johtamisen", 
mitä se tarkoittaa kuntien haasteelli-
sessa toimintaympäristössä ja moni-
alaisessa organisaatiossa? 
 
OUTI MÄKELÄ:
Tiedolla johtaminen pohjautuu omassa 
organisaatiossani strategiseen johtami-
seen ja sen ydin on yhdessä asetetuissa 
tavoitteissa, toimintatavoissa sekä mitta-
reissa. Tämän lisäksi tiedolla johtaminen 
on asioiden, syy- ja seuraussuhteiden,  
ilmiöiden ja toimintaympäristön havain-
nointia, tulkitsemista ja ymmärtämistä. 
Tiedolla johtamista pyritään tekemään  
siten, että jatkuvasti kehitetään ja lisätään 
vuoropuhelua ja avoimuutta. Tavoite on, 
että pystytään synnyttämään yhteisiä  
käsityksiä ja yhteisymmärrys johtopäätök-
sistä. Hyvä tavoite on, että tiedolla  
johtamisella pystytään madaltamaan  
virkajohdon ja luottamushenkilöjohdon 
välisiä näkemyseroja ja lisäämään  
päätöksenteon sujuvuutta.
 
JANNE KINNUNEN: 
Ajattelen niin, että tiedolla johtaminen  
siten, miten minä sen ymmärrän tarkoit-
taa meillä toimintatapaa, jolla käsillä  
olevasta asiasta tai ilmiöistä kerätään eri 

tavoin tietoa, prosessoidaan sitä ja  
hyödynnetään tosiasiallisessa palvelu- 
toiminnassa tai hallintopäätöksen  
tekemisen pohjaksi.

4. Millaisia mahdollisuuksia digitalisaa-
tio tuo päätöksenteon pohjaksi?
 
OUTI MÄKELÄ:
Digitalisaation myötä päätöksentekoa  
voi kehittää esimerkiksi lisäämällä kunta-
laisten osallistumista ja joukkoistamista  
ja monipuolistamalla siten vuorovaikutus-
ta. Myös kokouskäytännöistä tulee  
joustavampia etäosallistumisten ansiosta. 
Lisäksi digitalisaatio vaikuttaa mm. tiedon 
jakamiseen, 3D-mallintaminen kehittyy.

JANNE KINNUNEN: 
Digitalisaatio varmasti mahdollistaa  
laajemman tietokannan esimerkiksi  
kuntien yhteen keräämän materiaalin  
vertailun ja johtopäätösten tekemiseksi.  
Aineiston käsittely on helpompaa ja se on 
helpommin löydettävissä ja asioihin voi 
myös helpommin palata eri vaiheissa.  
Digitalisaatio tarjoaa myös näppäriä väli-
neitä ja toimintatapoja vaikkapa kunta-
laisten kuulemiseksi tai osallistamiseksi 
päätöksentekoon ja kunnan prosesseihin. 
Samalla tavalla myös luottamushenkilöt 
ja viranhaltijat ovat monella tapaa reaali-
aikaisen tiedon päässä ajasta ja paikasta 
riippumatta. ∙
 

Outi Mäkelä Janne Kinnunen
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teksti | Maria Markus  kuvat | Merja Ojala

KÖYHYYS
saa pelkäämään

Eurooppalaisista kyselytutkimuksista  
selviää, että turvallisuudentunnetta  

saadaan tehokkaimmin lisättyä pieni- 
tuloisimpia auttamalla. Eriarvoisuuden 

nostaminen turvallisuuskeskusteluun  
niin Suomen hallitusohjelmassa kuin  

globaaleissa konferensseissa on tutkijoiden 
mukaan tervetullut ilmiö.   
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- Useat turvattomuutta  
aiheuttavat tekijät ilmentyvät ja 
ne koetaan paikallisella tasolla.
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K asvaako turvallisuuden tunne pelkästään li-
säämällä poliisien, vartijoiden ja sotilaiden 
määrää ja resursseja? Entä jos kokemus tur-
vattomuudesta ja rikollisuuden pelko johtu-

vatkin ennen kaikkea psykologisista tekijöistä, joiden 
takana on puolestaan esimerkiksi kokemus taloudel-
lisesta epävarmuudesta ja eriarvoisuudesta? 

Varmaa on ainakin se, että rikollisuuden pelko 
heikentää elämänlaatua ja aiheuttaa monenlaisia on-
gelmia. Toiset reagoivat fyysisesti, toiset enemmän 
psyykkisellä tasolla. Ja vaikka rikollisuuden pelko on 
vahvasti yksilötason ilmiö, monet sen aiheuttamat 
ongelmat heijastuvat myös yhteisöihin ja yhteiskun-
tiin. Sitä paitsi, onhan turvallisuus jo Suomen perus-
tuslain mukaan jokaisen perusoikeus. 

Valtiotieteiden maisteri Pietari Kujalan väi-
töstutkimuksen Turvattomuus, eriarvoisuus ja elin-
olot: Tutkimus taloudellisen eriarvoisuuden ja elin-
olojen yhteydestä rikollisuuden pelkoon Suomessa 
ja muualla Euroopassa tähänastisten tulosten mu-
kaan on selvää, että taloudellinen epävarmuus ja 
köyhyys ovat sidoksissa rikollisuuden pelkoon. Tä-
hän voidaan löytää monia ilmeisiä syitä, kuten se, 
että köyhät asuvat usein alueilla, joilla tapahtuu 
enemmän rikoksia. 

- Lisäksi köyhillä on varakkaampia huonom-
mat mahdollisuudet suojautua rikoksilta ja rikok-
set aiheuttavat heille suuremman materiaalisen ja 
taloudellisen taakan, Pietari Kujala jatkaa.

Tuloerot eivät selitä kaikkea
Kujala sai kipinän väitöskirjansa aiheeseen jo 
maisteriopintojensa yhteydessä, kun hän pääsi 
mukaan professori Mikko Niemelän TITA-tutki-
mushankkeeseen (Tackling Inequalities in Time of 
Austerity). 

- Rikollisuuden psykologisia vaikutuksia on 
tutkittu paljon, mutta niistä puhutaan vain vähän 
julkisuudessa tai poliittisen päätöksenteon yhtey-
dessä, Kujala sanoo. 

Kujala määrittelee väitöskirjansa tavoitteek-
si vastata kysymykseen, miten tuloerot, köyhyys 
ja taloudellinen epävarmuus tulisi ottaa huomi-
oon poliittisessa päätöksenteossa ja viranomaistoi-
minnassa silloin, kun pyritään vähentämään rikol-
lisuuden pelkoa. 

Kujalan tutkimusaihe on ajankohtainen, sillä 
tuloerot ovat kasvaneet Euroopassa koko 2000-lu-
vun ajan. Rikollisuuden pelon vaikutukset sen si-
jaan  näyttäisivät Kujalan mukaan olevan Suomessa 

pienemmät kuin muissa Euroopan maissa. Sa-
ma koskee muita Pohjoismaita: rikollisuuden pe-
losta raportoi Pohjoismaissa 10 – 20 % väestöstä. 
Korkeimmat luvut ovat Britanniassa sekä itäises-
sä Euroopassa ja Baltian maissa. Siellä noin 30 %  
väestöstä kertoo pelkäävänsä joutuvansa rikoksen 
uhriksi. 

Eroja ei voi selittää pelkästään elintasolla tai 
tuloeroilla. Esimerkiksi Espanjassa ja Liettuassa 
on lähes yhtä suuret tuloerot. Kuitenkin Liettuas-
sa 38 % vastaajista ilmoittaa pelkäävänsä rikoksen 
uhriksi joutumista, kun Espanjassa osuus on vain 
17 %.  Mistä selitystä kannattaisi siis hakea?

Professori Mikko Niemelä, Kujalan väitöskir-
jaohjaaja, nostaa esiin luottamuksen tai oikeastaan 
sen puutteen. Luottamusindikaattorit, kuten luot-
tamus instituutioihin tai toisiin ihmisiin, paljasta-
vat, että luottamuksen puute ja rikollisuuden pel-
ko käyvät aika lailla käsi kädessä. Toisaalta mitä 
enemmän eriarvoisuutta ja köyhyyttä, sitä vähem-
män luottamusta. 

- Pohjoismaista on perinteisesti ollut sellainen 
kuva, että luottamus on hyvin vahvaa. Yksi syy voi 
olla se, että meillä kuilu köyhien ja keskituloisten 
välillä ei ole päässyt kasvamaan kovin suureksi, toi-
sin kuin esimerkiksi entisissä itäblokin maissa.  Eri 
maissa voi siis olla jokseenkin saman suuruiset tu-
loerot, mutta ne ovat syntyneet ja rakentuneet eri 
tavoin, Niemelä sanoo.

Lapsiperheistä liikkeelle
Mikko Niemelän mukaan rikollisuuden pelossa ja 
luottamuspulassa on kyse laaja-alaisesta ja moni-
mutkaisesta ilmiöstä, jota ei voi typistää yhteen tai 
kahteen selitykseen. Politiikkasuosituksia tivatta-
essa hän suostuu lopulta antamaan yksiselitteisen 
ohjeen: tärkeintä olisi pureutua köyhyyden vähen-
tämiseen. Pelkästään verotuksen kautta tuloerojen 
tasaaminen ei hänen mukaansa riitä. Liikkeelle pi-
täisi lähteä huono-osaisimpien lapsiperheiden tu-
kemisesta.

- Syrjäytymisen ehkäisytoimet suunnataan 
usein yli 16-vuotiaisiin, ja siinä vaiheessa vaikutta-
minen voi joskus olla jo vähän vaikeaa. Lapsiper-
heistä puhuttaessa kannattaisi myös muistaa, että 
puhe on aktiivi-ikäisistä ihmisistä. Joskus tuntuu 
unohtuvan, että lapsiperheissä on myös aikuisia, 
hän pohtii.

Ongelmallista Suomessa on hänen mukaansa 
se, että sosiaaliturva on rakennettu pitkälti kahden 

Esimerkiksi Espanjassa  
ja Liettuassa on lähes 
yhtä suuret tuloerot. 
Kuitenkin Liettuassa 
38 % vastaajista ilmoittaa  
pelkäävänsä rikoksen  
uhriksi joutumista,  
kun Espanjassa osuus  
on vain 17 %.  
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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.

aikuisen perhemallin pohjalle. Yksinhuoltajaper-
heet ovat siksi vaikeimmassa asemassa. 

Uutta Suomen hallitusohjelmaa sekä Niemelä 
että Kujala ovat lukeneet positiivisella mielellä, sillä 
siinä turvallisuuskeskusteluun on tuotu mukaan eri-
arvoisuuden vähentäminen. 

- Pelkästään poliisien määrän lisäämisen sijaan 
on siis ymmärretty laajojen yhteiskunnallisten ra-
kenteiden merkitys turvallisuudelle, Niemelä sanoo.

Eikä ilmiö rajoitu vain Suomeen, vaan saman 
tyyppistä pohdintaa on ollut viime aikoina paljon 
erilaisissa globaaleissa konferensseissa. 

Vinkkejä myös kuntatasolle
Vaikka Pietari Kujalan käynnissä oleva tutkimus 
on pääosin Euroopan laajuinen maavertailu, jon-
ka tärkeimpänä aineistona on European Social Sur-
vey, hän lupaa myös kuntapäättäjien ja kuntien vi-
ranomaisten hyötyvän hänen ensi vuoden loppuun 
mennessä valmistuvan tutkimuksensa tuloksista. 

- Useat turvattomuutta aiheuttavat tekijät il-
mentyvät ja ne koetaan paikallisella tasolla. Tulok-
set tarjoavat tietoa siitä, minkälaisin toimin kunnat 
voivat vähentää asukkaidensa kokemaa turvatto-
muuden tunnetta. 

Professori Mikko Niemelän mukaan kunnissa 
voidaan tehdä paljonkin. Kyse on yhtäältä konkreet-
tisista paikallisista toimenpiteistä kuten kaupunki-
suunnittelusta tai vaikkapa valaistuksen lisäämises-
tä levottomiksi koetuilla alueilla. Toisaalta kunnissa 
on myös valtava potentiaali rakentaa luottamusta ja 
yhteisöllisyyttä tukemalla ja mahdollistamalla eri-
laista yhdistys- ja kansalaistoimintaa esimerkiksi 
vapaa-ajan-, liikunta- ja kulttuuritoimen alueilla. ∙

  

➨ KAKS tukee väitöstyötä.

Esimerkiksi Espanjassa  
ja Liettuassa on lähes 
yhtä suuret tuloerot. 
Kuitenkin Liettuassa 
38 % vastaajista ilmoittaa  
pelkäävänsä rikoksen  
uhriksi joutumista,  
kun Espanjassa osuus  
on vain 17 %.  
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Suomestakin löytyy tutkimusta, tavalli-
simmin väitöstyötä tekeviä sosiaalityön-
tekijöitä, mutta sitä ei ole meillä integ-

roitu arkityöhön. Melbournessa sen sijaan 
tutkimukseen suorastaan rohkaistaan ja sii-
hen voi käyttää työaikaa. Yhdessä melbour-
nelaisessa sairaalassa tutkimukseen osallis-
tuminen on sosiaalityöntekijöille pakollista. 

Helsingin yliopiston sosiaalityön väi-
töskirjatutkijat Nanne Isokuortti ja  
Heidi Muurinen olivat huhtikuussa 2019 
KAKSin rahoittamassa tutkijavaihdossa 
Melbournessa. He perehtyivät matkallaan 
siihen, miten ja miksi tutkimuksen tekemi-
nen integroituu sosiaalityöhön. Heidän mu-
kaansa tutkimuksen tekeminen nähtiin Mel-
bournessa tärkeäksi ensinäkin siksi, että se 

syventää ymmärrystä asiakkaiden tilanteis-
ta ja tarpeista. 

Lisäksi se auttaa kehittämään toimintaa 
ja mm. yhteistyötä terveydenhuollon am-
mattilaisten kanssa. Kolmanneksi tutkimuk-
sen tekeminen mahdollistaa palvelujen vai-
kuttavuuden arvioimisen. Tutkimustyöhön 
kuuluva kirjallisuuteen perehtyminen myös 
edistää olemassaolevan tutkimustiedon hyö-
dyntämistä.

- Suuri oivallus matkalla oli, että tutki-
muksen yhdistäminen käytännön sosiaali-
työhön on todellakin mahdollista, lasten-
suojelun tutkija Nanne Isokuortti toteaa.

- Siihen kannustettiin ja se nähtiin hyö-
dyllisenä koko organisaatiolle.

Olennaista on, että organisaatio mah-

AUSTRALIASSA SOSIAALITYÖNTEKIJÄTKIN TUTKIVAT 
Victorian osavaltiossa  
Australiassa sosiaalityön- 
tekijöitä rohkaistaan teke-
mään akateemista tutki- 
musta. Nanne Isokuortti ja  
Heidi Muurinen tutustuivat 
käytäntöihin Melbournessa 
KAKSin matka-apurahalla.

teksti | Salla Nazarenko kuvat | Nanne Isokuortti

Melbournen yli-
opiston kampus 
toivottaa kävijät 
tervetulleiksi.
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dollistaa tutkimuksen. Melbournen yli-
opiston sosiaalityön laitos, jolla Isokuort-
ti ja Muurinen vierailivat, sijaitsee samassa 
tiedekunnassa lääketieteen ja muiden ter-
veystieteiden kanssa. Tämä tiivis yhteistyö 
mahdollistaa monitieteisen tutkimuksen 
tekemisen. 

- Käytännön esimerkki on esimerkiksi 
Austinin sairaalassa rintasyöpää sairastavil-
le naisille tehty palvelutarpeen arviointi, jo-
ka johti sadan potilastapauksen haastattelu- 
aineistoon, jota nyt käytetään tieteellisen tut-
kimuksen pohjana, Nanne Isokuortti kertoo. 

Tutkimustyö vaatii toki resursseja. 
Melbournessa osassa sosiaalityötä tekevis-
tä organisaatioista työskentelee erillinen, 
tohtoriksi väitellyt tutkimuskoordinaat-

tori. Toinen tapa tehdä yhteistyötä juon-
tuu tiiviistä yhteistyöstä Melbournen yli-
opiston kanssa. Melbournen yliopisto on 
tunnettu kunnianhimoisesta käytäntötut-
kimuksestaan (“practice research”), jos-
sa tutkimuskysymykset nousevat sosi-
aalityöntekijöiden työssään kohtaamista 
ilmiöistä ja haasteista.

Nanne Isokuortti ja Heidi Muurinen 
kokivat Melbournen mallin inspiroivaksi. 
He muistuttavat, että Suomen hallitusoh-
jelmassa on nyt maininta tutkimus- ja ke-
hittämistoiminnan tuomisesta osaksi so-
siaali- ja terveyspalvelujen perustyötä. 
Matkasta myös syntyi uusia akateemisia 
verkostoja, ja yhteistyö australialaisten 
kanssa jatkuu.∙

Melbournen yliopiston sosiaalityön  
laitos sijaitsee samassa tiedekunnassa 
lääketieteen ja muiden terveystieteiden 
kanssa. Tämä tiivis yhteistyö mahdollistaa 
monitieteisen tutkimuksen.

Sekä Nanne Isokuortti että Heidi 
Muurinen ovat saaneet KAKSin apu-
rahan myös väitöskirjatöihinsä. 

Alkava syksy Melbournen yliopiston kampuksella. Kuvassa näkyy kampuksen kellotorni, 
joka on yliopiston maamerkkejä.

Tutkijavaihto käynnistyi vuonna 2020 
järjestettävän sosiaalityön käytäntötut-
kimuksen kansainvälisen konferenssin 
suunnittelutyöpajalla. Pajaan osallistui 
sekä Melbournen yliopiston henkilö-
kuntaa että yhteistyöorganisaatioiden 
työntekijöitä, joista monet tekevät asia-
kastyötä. Työpajan puheenjohtajana ja 
konferenssin pääjärjestäjänä toimii pro-
fessori Lynette Joubert (keskellä).
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Jan Erola kirjoitti Polemia-sarjaan kirjan ”Uusien ideoiden Suomi”.  
Erolan mukaan maakuntien on aika erottautua ja ajatella isosti.

teksti | Maria Markus  kuvat | Merja Ojala

Miksi maisteri  
muuttaisi kyseiseen  

kuntaan?

P orvoosta Suomen karamellipää-
kaupunki, Satakuntaan robo-
tiikan osaajien olympialaiset, 
Jämsään hulppea nakusauna ja 

Rovaniemelle joulupukin oma tasavalta 
tonttuyliopistoineen. Kirsikkana kakun 
päälle lontoolaisille lahjoitetaan järvi, 
Lake Helsinki, metropolin hellepäiviä 
virkistämään. 

Mikäpä ettei, mutta tällaisilla hank-
keillako päästään vahvemmin kansain-
välisen kasvun polulle ja taataan, ettei 
bruttokansantuotteen kerryttäminen jää 
pelkästään pääkaupunkiseudun harteille?

- Kirjassa on noin 70 ideaa, ja ne 
painivat tietoisesti keskenään täysin eri 
painoluokissa. Osa niistä on hulvatto-
mia hassutteluaiheita, jotka nekin toki 
voivat etenkin matkailussa osoittautua 
vetonauloiksi, Jan Erola vastaa.

Erola on kustantanut satoja kirjoja, 
mutta ”Uusien ideoiden Suomi” on hänen 
ensimmäinen itse kirjoittamansa kirja. 

- Ideoiden runsaudenpulassa jujuna 
on se, että ne voi ymmärtää vapaan ide-
oinnin tuloksiksi. Ei niitä tarvitse kovin 
tosissaan ottaa. Niiden tarkoitus on ins-
piroida ja voimauttaa.

Vapaasta ja hulvattomasta ideoin-
nista huolimatta Erolalla on ollut ryp-

pyotsaisempi ja euroissakin mitattava 
tavoite kirjaansa kirjoittaessaan. Hän 
on halunnut seuloa esiin nyky-Suomen 
alueellisia taloudellisia vahvuuksia ja 
toivon mukaan siten omalta osaltaan hi-
dastaa Suomen tyhjenemistä kolmeen 
kasvukeskukseen. 

- Kannatan Suomea liittovaltiona. 
Mielestäni maakuntiin pitäisi antaa pal-
jon enemmän valtaa. Kun antaa valtaa ja 
vastuuta, alkaa tapahtua. Tällä hetkellä 
esimerkiksi Kainuu tuottaa noin pro-
sentin Suomen bruttokansantuotteesta. 
Jotain pitäisi tehdä. 

Savolaiset sukujuuret
Jan Erola on televisiostakin tuttu me-
dia-alan monitoimimies, viestintäyrit-
täjä ja debatoija, joka on helpompi 
kuvitella viihtymään Punavuoren kah-
viloihin kuin Sonkajärven Teboilille. 
Millä kannuksilla tämä Helsingin her-
ra voi sitten neuvoa maakuntien väkeä? 

- Omat sukujuureni ovat Savossa eli 
vanhempani ovat savolaisia, ja anop-
pilani puolestaan on Kainuussa. Eh-
kä vieläkin merkittävämpää on se, et-
tä opiskeluaikoina opin hahmottamaan 
Suomea maakuntien kautta, sillä olin 
tosi aktiivinen osakuntakuvioissa ja tu-
tustuin eri puolelta Suomea tuleviin ih-
misiin, joille maakuntaidentiteetti on 
todella tärkeää.

Hän kertoo osallistuneensa ainakin 
kymmenen kertaa perinteiselle Savo-
laisen osakunnan Tervahöyryristeilylle, 
jonka aikana vierailtiin aina muutamas-
sa Savon kunnassa ja rilluttelun ohella 
tavattiin kuntapäättäjiä.

- Minulla oli tapana kysyä kunnanjoh-
tajilta, miksi maisteri muuttaisi kyseiseen 
kuntaan. Liian monta kertaa kuulin vas-
tauksena, että kun meillä on tämä kaunis 
luonto. Mutta koko Suomihan on kaunis-
ta luontoa! Ei se ole mikään syy tulla pe-
rustamaan perhettä ja elämää mihinkään.

Toimittajana ja konsulttina hän on 
myös vuosien mittaan tehnyt yksittäi-
siä hankkeita maakuntiin. Niiden myötä 
hän kertoo alkaneensa katsoa Suomea 
sellaisesta näkökulmasta, joka voi pal-
jastaa asioita, jotka saattavat jäädä pai-
kallisilta hoksaamatta.

VAPAATA iDEOiNTiA
MAAKUNTiEN PARHAAKSi
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Ideoita kotoa ja kauempaa
Kirjaansa tehdessään Erola ei nojautu-
nut pelkkiin savolaisiin sukujuuriinsa, 
maakuntamatkailuun tai tarinanisken-
tään, vaan teki myös runsaasti taustatyö-
tä. Hän kertoo seuloneensa kirjoituspro-
sessin aikana läpi maakuntaohjelmat ja 
-strategiat ja lukeneensa ison nivaskan 
raportteja ja lehtiartikkeleita. Lisäksi 
hän sanoo tavanneensa liki kaikki maa-
kuntajohtajat ja muita päättäjiä sekä yri-
tysjohtajia, yrittäjiä ja asiantuntijoita.

- Heidän luvallaan varastin ja jatko-
kehittelin ideoita ja hankeaihioita. Seu-
loin hiljaisia signaaleja ja ehdotin nii-
den vahvistamista.

Lisäpuhtia ideointiin hän ammensi 
ulkomaanmatkoiltaan, sillä hän julistaa 
innokkaasti kopioimisen riemua ja hyö-
dyllisyyttä. 

- Maailma on hyviä ideoita täynnä. 
Pitää vain löytää oikea ja soveltaa sitä 
oivaltavalla, uudella tavalla.

Kirjassa on smukana myös kansain-
välisiä esimerkkejä onnistuneista alu-
eellisista hankkeista ja brändäämisis-
tä. Usein ne liittyvät matkailuun. Hän 
muun muassa nostaa reteästi Disney-
landin esikuvaksi Joulupukin tasaval-
lalle. Porvoon seutua hän kannustaa 
katsomaan Sveitsin suuntaan: Luzer-
nissa on Aeschbachin karamellitehdas, 
josta on tehty kansainvälinen turistihit-
ti. Miksei esimerkiksi Brunbergin suk-

laatehtaan ympärille rakennettaisi jo-
tain samankaltaista?

- Matkailu on helppo tapa saada lisää 
bruttokansantuotetta etenkin niillä alu-
eilla, joille teollisuusinvestoinnit eivät tu-
le kovin helposti, hän perustelee matkai-
luhankkeiden suurta roolia kirjassaan. 

- Matkailumiljardin saavuttami-
nen ei ole mahdoton tavoite. Matkai-
lun avulla voidaan myös nopeasti luo-
da uusia työpaikkoja. Sitä paitsi Suomi 
on täynnä mikromatkailukohteita, jotka 
voivat olla huippuja aloillaan. Yksi esi-
merkki tästä voisi olla Hossan kansal-
lispuisto, josta kaavaillaan Suomen es-
teettömintä luontomatkailukohdetta. 
Esteettömyysmatkailu on voimakkaasti 
kasvava ryhmä matkailua.

Kotimaan matkailun kehittämiseen 
liittyviin logistisiin haasteisiinkin Ero-
la on hahmotellut ratkaisuja – jotka to-
sin vaativat isoja poliittisia päätöksiä ja 
useimmiten myös mittavia investoin-
teja. Yksi olennaisimmista ratkaisuista 
olisi Suomen poikittaisliikenteen laitta-
minen kuntoon. Hän kertoo myös taan-
noisesta, toteuttamatta jääneestä suun-
nitelmasta aloittaa tilauslennot Hallin 
sotilaslentokentälle, josta on puolen 
tunnin ajomatka Himokselle. 

- Se olisi toteutettavissa, jos luvat 
olisivat kunnossa ja passintarkastukset 
sekä tullit järjestettäisiin.

Suomesta idän suuntaan raja-alu-

eille liikkumista hän piristäisi avaamal-
la Parikkalan raja-aseman uudeksi kan-
sainväliseksi rajanylityspaikaksi. 

- Eikö Parikkalan avaaminen oli-
si parasta mahdollista omaan toime-
liaisuuteen kannustavaa aluetukea juu-
ri sille osalle Suomea, joka muuten niin 
usein jää jälkeen eteläisestä ja läntisestä 
Suomesta? hän kysyy.

- Rekkaliikenteen ohella Parikkalaa 
käyttäisivät ennen muuta matkailijat. 
Parikkalan rajanylityspaikan selvityk-
sen mukaan matkailutulo alueella olisi 
57 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja 80 
miljoonaa euroa vuonna 2030. 

Mallia ruotsalaisista
Erola sanoo suunnanneensa kirjan-

Miksi me suomalaisetkin  
       emme aktiivisimmin auttaisi toisiamme?  
                     Ei se ole itseltä pois.
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sa kenelle tahansa, joka haluaa edis-
tää taloudellista aktiviteettia Suomes-
sa. Kohderyhmä on siis laaja: yrittäjästä 
kuntapoliitikkoon, maakuntatoimijas-
ta ministeriin, vienninedistäjästä virka-
mieheen. 

Isojen ja vaikuttavien hankkeiden 
– joihin Erola kannustaa maakuntia 
rohkeasti tarttumaan – toteuttaminen 
vaatii yhteistyötä. Etenkin vientipro-
jekteissa on tärkeää pystyä tarjoamaan 
yksittäisen kapean ratkaisun sijaan ko-
konaisratkaisuja. Ja tässä suomalaiset 
voisivat Erolan mukaan ottaa mallia 
Ruotsista.

- Ruotsalaiset auttavat maailmal-
la aina toisiaan. Se on yksi syy, miksi he 
menestyvät. Suomalaiset haluavat maa-

ilmalle lähtiessään mieluummin sulau-
tua paikalliseen kulttuuriin ja jopa väl-
tellä suomalaiskontakteja. Minäkin olin 
tuollainen, hän myöntää naureskellen 
muistellessaan omaa Oxfordissa vietet-
tyä vuottaan. 

- Miksi me suomalaisetkin emme 
aktiivisimmin auttaisi toisiamme? Ei se 
ole itseltä pois. 

Toisaalta hän penää avoimuuden, 
suvaitsevaisuuden ja globaalin ajattelun 
perään. Jos kokonaispaletista puuttuu 
kotimainen osaaja, se tulisi rohkeasti 
hakea ulkomailta. Esimerkiksi kooda-
ripulaan kannattaisi hänen mukaansa 
etsiä lääkettä Syyriasta, jossa on jouk-
ko talouspakotteiden takana kasvanei-
ta korkeasti koulutettuja koodarisuku-

polvia.  
Erola uskoo paitsi yhteistyön, myös 

”törmäyttämisen” voimaan.
- On viisasta törmäyttää kokonaan 

eri alojen asiantuntijoita, sillä ulkopuo-
linen havainnoitsija näkee usein met-
sän puilta paremmin kuin liian syvälle 
omaan asiaansa uppoutunut, hän sanoo.

-  Juuri sitä minäkin nyt teen, eli yri-
tän ottaa vaikutteita maailmalta ja sot-
kea niitä keskenään: törmäytän eri alo-
jen osaamista. ∙

➨ kaks.fi
Erolan julkaisu on luettavissa  
osoitteessa kaks.fi, jossa myös 
ideointi maakuntien kehittämiseksi jatkuu.
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teksti | Marjatta Sihvonen  

Sähköisen asioinnin

S osiaalityön ja sosiaali- ja terveys-
johtamisen asiantuntijat selvit-
tävät uudessa tutkimuksessaan, 
miten tällä sähköisen asioinnin 

harmaalla alueella on parasta toimia.
Professori Aini Pehkonen Itä-Suo-

men yliopistosta katsoo, että sähköinen 
asiointi on oiva lisä sosiaali- ja terveys-
palveluihin, mutta vain lisä. Ihminen 
kaipaa aina keskustelua ja vuorovaiku-
tusta kasvokkain.

- Ajetaanko digitaalisia työvälineitä 
korvaamaan ihmistä? Puheissa koros-
tuu nopeuttaminen, mikä on kiinnosta-
vaa, Pehkonen pohtii.

 Pehkonen ja hänen professorikol-
legansa Johanna Lammintakanen Itä-
Suomen yliopistosta suhtautuvatkin 

kriittisesti strategioihin, joissa digitaa-
lisia palveluita markkinoidaan kaikkien 
elämää helpottavina ja jopa hyvinvoin-
tivaltion pelastajina.

- Asia ei ole aivan näin yksinkertai-
nen, varsinkaan sosiaalityön näkökul-
masta. Digitaalinen kehitys mahdollistaa 
paljon, mutta on ihmisiä joilla ei ole osaa-
mista tai mahdollisuuksia käyttää uusia 
välineitä. Silloin ne eivät palvele kaikkia, 
toteaa Johanna Lammintakanen. 

- Sosiaalityön asiakkaat ovat haa-
voittuvassa asemassa. On pohdittava, 
olemmeko rakentamassa lisää epätasa-
arvoa. Työn lähtökohta on saada haa-
voittuvat mukaan yhteiskuntaan, joten 
olisi hyvin ristiriitaista, että palveluiden 
sisällä olisi syrjäyttävä mekanismi, pai-

HARMAA ALUE
Jos perheväkivallan uhri 
ilmoittaa digitaalisen 
sovelluksen kautta sosiaali-
työntekijälleen, ettei ole 
tällä hetkellä vaarassa, miten 
voidaan varmistaa, että hän 
todella lähetti viestin itse?  
Ei välttämättä mitenkään.  
Kun uudet työkalut tulevat 
osaksi sosiaali- ja terveys- 
palveluita, moni asia  
helpottuu, mutta syntyy 
myös vaikeita tilanteita niin 
asiakkaille kuin työntekijöille. 
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Tämä ei ole ikäkysymys.  
Nuoret ovat hyvin taitavia  
sovellusten käyttäjiä, mutta  
tiedonhaku ei ole sama  
asia kuin some.

nottaa Aini Pehkonen.
Uudessa tutkimuksessaan Pehko-

nen ja Lammintakanen käsittelevät 
sähköisen asioinnin harmaata aluetta 
sosiaalityössä eli sitä, miten uudet työ-
välineet muuttavat sosiaalityön asiak-
kaan ja ammattilaisen välistä suhdetta, 
sen luottamuksellisuutta sekä palvelui-
den saatavuutta ja toimivuutta. 

- Haluamme tunnistaa ja paikallis-
taa harmaan alueen, tuoda sen näkyväksi 
ammattilaisille ja nostaa yhteiskunnalli-
seen keskusteluun ennen kuin tietyt pal-
velut otetaan käyttöön, Pehkonen sanoo

Käyttäjien ääni kuuluviin ennen 
palveluiden käyttöönottoa
Tutkijat painottavat, että palveluiden 

kehittämiseen tarvitaan eettistä näkö-
kulmaa ja sosiaalihuollon asiakkaiden 
oman äänen kuulemista.   

Sosiaalihuollon tehtävä on kiinnittää 
huomiota syrjään jääviin, myös digitali-
saatiossa. Tutkijoiden mukaan digiloikan 
väliinputoajia voivat olla terveytensä hei-
koksi kokevat, matalan koulutuksen saa-
neet, työelämän ulkopuolella olevat ja di-
gipakolaiset, jotka eivät syystä tai toisesta 
halua käyttää digitaalisia palveluita.

Ikääntyneiden digitaitoihin ja nii-
den opetukseen on kiinnitetty jonkin 
verran huomiota. Pehkosen mukaan 
harmaan alueen ongelmat eivät kuiten-
kaan korjaannu pelkästään ikääntynei-
den valmiuksia työstämällä. 

- Tämä ei ole ikäkysymys. Nuoret 
ovat hyvin taitavia sovellusten käyttäjiä, 
mutta tiedonhaku ja asioiden hoitami-
nen ei ole sama asia kuin some, Pehko-
nen huomauttaa.

Syrjään jäämisen syyt  
jäävät piiloon
Digipakolaisuuden syynäkään ei aina ole 
oma valinta. Pehkonen kiittää peruskou-
luja, jotka tekevät digitaalisuuden ope-
tuksessa ansiokasta työtä. Toisaalta kai-
killa koulutustasoilla käytetään jo paljon 
sähköisiä välineitä, johon kaikilla per-
heillä ei ole varaa.

- Tämä on hyvin kipeä asia. Kotoa 
saatetaan kertoa käyttämättömyyden 
syyksi, että emme halua, vaikka syy on-
kin muualla, Pehkonen toteaa. 

– Nuorten syrjäytymisestä on kes-
kusteltu paljon. Digitalisaatio on yksi te-
kijä, joka voi edesauttaa syrjäytymisen 
mekanismia, Lammintakanen sanoo.

Digipalveluiden ajatellaan helposti 
tuovan työntekijän lähemmäs asiakasta 
ja helpottavan palvelun saantia erityi-
sesti haja-asutusalueilla. Tätäkään tut-
kijat eivät pidä itsestäänselvyytenä. 

- Luottamuksellisen suhteen raken-
tuessa asiakas pohtii paljon, mitä kertoo 
sosiaalityöntekijälleen. Väline tuo uu-
den elementin suhteeseen; sen raken-
tuminen voi kestää kauemmin, sanoo 
Lammintakanen. 

Avoin tieto tarvitsee tulkitsijaa
Digitaalisuuden ajatellaan kulkevan kä-
si kädessä avoimen ja reaaliaikaisen tie-
donsaannin kanssa. Avoimuudellakin 
on tutkijoiden mukaan kaksi puolta. 
Esimerkiksi terveydenhuollossa asia-
kas on saattanut saada tiedon vakavasta 
sairaudestaan sähköisen palvelun kaut-
ta ennen pääsyä lääkärin vastaanotolle.

- Nämä ovat musertavia tilanteita. 
Tutkimuksessa pohdimme, mitä vastaa-
vat tilanteet ovat sosiaalihuollossa, Peh-
konen kertoo.

- Sosiaalipuolella on käyty keskuste-
lua avoimuudesta. On toivottu yhteiskir-
joittamista ja sitä, että asiakas näkisi heti 
omat tietonsa. Mutta on myös tilanteita, 
joissa joudutaan miettimään asiakkaan 
ikää ja avoimen tiedon seurauksia, Lam-
mintakanen toteaa. 

- Sosiaalihuollon työntekijöille nämä 
asiat liittyvät myös työn valvontaan ja vi-
ranomaiskielen käyttöön: kuinka rapor-
toin, kuinka kirjoitan, Pehkonen kuvaa. 

Yksityisyyden suojaksi suomalaisissa 
palveluissa vakiintunutta vahvan tunnis-
tautumisen tapaa, pankkitunnusta, tutki-
jat pitävät jossain määrin ongelmallisena. 
Sen saamiseen liittyy rajoituksia ja sen 
luovuttaminen toiselle henkilölle on kiel-
letty. Kun sosiaalihuollon asiakas tai vaik-
kapa iäkäs perheenjäsen tarvitsee apua 
kirjautumisen takana olevien palvelui-
den käytössä, joudutaan kysymään, toi-
mitaanko oikein ja miten apua voi antaa.

Ohjeistus selkeyttää  
harmaata aluetta
Tutkimuksen tavoitteena on laatia sosi-
aalityöntekijöille ja heidän asiakkailleen 
sähköisen asioinnin ohjeistus. Tutkimus 
tehdään Kainuussa ja Kymenlaaksos-
sa, jossa tutkijat analysoivat kyselytut-
kimuksen ja haastattelujen avulla tietoja 
sähköiseen asiointiin liittyvistä ongel-
mista ja eettisistä jännitteistä. 

Ohjeistus ja tutkimustulokset ovat 
sovellettavissa koko maahaan. 

Ohjeistus ladataan vapaasti käytet-
täväksi verkkoo, ja sitä päivitetään tie-
don karttuessa. 
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Saatavuutta, säästöjä ja parempaa palvelua soteen

K ymenlaakson sosiaalityön palve-
lujohtaja Anu Salonen pitää tär-
keänä, että sähköisiä palveluita 

kehitetään käytettävyys edellä. Kymen-
laakson sote muodostui vuodenvaih-
teessa kuuden kunnan ja yhden kun-
tayhtymän yhdistyessä. Nyt meneillään 
on myös sosiaalityön hallinnon liittämi-
nen valtakunnalliseen Kantaan ja Ky-
menlaakson soten sähköisen palvelu-
alustan – ekosysteemin – rakentaminen. 

- Sähköisten palveluiden kehittämi-
nen on meillä tärkeysjärjestyksessä var-
sin korkealla. Haluamme viedä asiaa sys-
temaattisesti eteenpäin, Salonen sanoo. 

Salosen mukaan sähköistämisel-
lä haetaan niin säästöjä kuin parempia 
palveluita.

- Haluamme että asiakas on keskiös-
sä ja että tuetaan palveluiden parempaa 
saatavuutta. Hyvin toimivilla sähköisil-
lä palveluilla säästöt kohdistuvat oikein, 
Salonen toivoo. 

Tavoitteena ei ole korvata kasvotus-
ten kohtaamista kokonaan. 

- Siellä missä kohtaamista tarvitaan, 
sitä on tarkoitus saada. Kasvokkain ta-
pahtuvaa palveluakin tulee kehittää. 
Sähköisellä puolella kehitämme nyt sel-
laisia palveluita, joissa ei tarvita vahvaa 
tunnistautumista kuten asiakasohjaus-
ta, perusneuvontaa ja tiedonhakua, Sa-
lonen täsmentää. 

Somesossu tulee!
Kainuun aikuissosiaalipalveluiden vas-
tuualuepäällikkö Päivi Ahola-Antto-
nen sanoo, että sähköiset palvelut ovat 
tärkeä osa tulevaa ja nykyistä sosiaalityö-
tä. Sosiaalityön some-läsnäoloa kehite-
tään aktiivisesti. Itä-Suomen yhteisessä 
kehittämishankkeessa rakennettu Some-
sossu palvelee asiakkaita ympäri vuoro-
kauden, silloin kun asiakkaalle sopii.

- Me vastaamme tiettyyn aikaan ja 
olemme tiettyyn aikaan läsnä keskustele-

massa, Ahola-Anttonen kertoo. 
- Asiakkaiden kannalta on hyvä, että 

on tällainen suora ennaltaehkäisevä väy-
lä sosiaalityön palveluihin, toteaa Ahola-
Anttonen.  

Somesossun ohella Kainuun sosiaa-
lityö esittelee palveluitaan Facebookis-
sa, missä pyritään hälventämään aikuis-
sosiaalityöhön liittyviä ennakkoluuloja.  
Myös käyttäjäpalautetta palveluista 
kerätään monin tavoin. Kehittäjäasia-
kastoiminnassa käyttäjät itse kertovat, 
millaisia palveluita tarvitaan, ja miten 
niiden pitäisi toimia.  

Kasvokkain tehtävää sosiaalityötä ei 
Kainuussakaan pyritä sähköisillä palve-
luilla korvaamaan.

- Me emme missään nimessä saa me-
nettää sosiaalityötä lähitoimintana. Se tu-
lee olla joka kunnassa saatavana, eikä ai-
noastaan toimistolla vaan asiakkaiden 
ympäristöissä, sanoo Päivi Ahola-Antto-
nen. ∙

Tutkijoiden mukaan sosiaalihuoltoa 
ja sähköistä asiakirjahallintoa säätele-
vä lainsäädäntö antaa hyvän pohjan di-
gitaalisen sosiaalityönkin säätelyyn eikä 
erityisiä muutostarpeita ole. Ohjeistusta 
kuitenkin tarvitaan.

- Lainsäädännön henki poikkeaa 
hieman siitä, mitä palvelut tällä hetkel-
lä mahdollistavat. Lainsäädäntö on ai-
na periaatteellista, mutta yhdessä työn 

sääntöjen, etiikan, omavalvonnan ja oh-
jeistuksen kanssa toiminnasta tulee sel-
keää, Lammintakanen summaa. 

Kun palvelut digitalisoituvat, on tär-
keää huolehtia monipuolisesta osaami-
sesta niiden käytössä. Tutkimustietoa 
pyritäänkin hyödyntämään sosiaalialan 
perus- ja täydennyskoulutuksessa.

- Digistä keskusteltaessa päädytään 
usein juupas-eipäs-asetelmaan. Kritiik-

ki digiloikkaa kohtaan ei tarkoita, että 
vastustamme kaikkea, vaan sitä, että on 
tärkeää tiedostaa rajat, Aini Pehkonen 
päättää. ∙  
 

➨ KAKS rahoittaa tutkimusta.

Sähköisten palveluiden 
harmaan alueen tutkijat  
paneutuvat alan ongelmiin 
Kainuussa ja Kymenlaaksossa. 
Molemmista maakunnista  
kerrotaan, että palveluiden 
eteen tehdään lujasti töitä, 
ja sosiaalityön johdossa 
sähköistämisen etuihin  
luotetaan. 

KAKSin rahoittama tutkimus ”Sähköisen 
asioinnin harmaa alue” alkaa Itä-Suomen 
yliopistossa tänä syksynä ja tulokset jul-
kaistaan vuoden 2021 alussa.
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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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T utkimushanketta vetävä Vatesin 
toimitusjohtaja Jaana Pakarinen  
iloitsee, kun Kunnallisalan kehit-
tämissäätiö rahoittaa selvitystyö-

tä. Tekeillä on uraauurtava valtakunnal-
linen peruskartoitus.

- Pääsemme nyt ensi kertaa katta-
vasti pöyhimään asiaa. Kunnissa val-
tuutetut tekevät päätöksiä, joilla mää-
ritellään, miten työllisyyspalvelut ja 
tukitoimet hoidetaan. He tarvitsevat 
selkeää ja ymmärrettävää taustatietoa, 
Pakarinen sanoo.

Tutkimustulokset antavat aikanaan 
eväitä, mihin kannattaa kiinnittää huo-
miota. Pakarisen mukaan kuntapäättäji-
en on osattava esittää oikeita kysymyk-
siä: Miten tämä asia meillä toteutetaan, 
budjetoidaan ja resursoidaan? Mistä 
saamme tietoa työllistämisyksiköiden 
toiminnasta ja tuloksellisuudesta? Jos 
ostamme ulkopuolelta tiettyä palvelua, 
miten kuntamme osatyökykyiset henki-
löt pärjäävät prosessissa – työllistyvät-
kö he oikeasti? Saammeko rahoillemme 
vastinetta?

- Tulevaisuuden rakentaminen ja 
menestys riippuu suuresti työllisyyden 
kehittymisestä. Kaikki maassamme ole-
va työkyky – myös osatyökykyisten ja 
pitkäaikaistyöttömien – on saatava tu-
loksekkaaseen käyttöön. Hallituksen ta-
voitteiden saavuttaminenkin edellyt-
tää tätä, muistuttaa Lahden Työn Paikka 
Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kotiaho.

Työn Paikka on Lahden kaupungin 
ja Hollolan kunnan omistama sosiaali-
nen yritys.

Hyvä malli haussa
Kuntien ratkaisut ja käytännöt eri puo-
lilla Suomea vaihtelevat suuresti. Joillain 
on omia työllistämisyksiköitä, joillekin 
esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymä tuottaa palveluita.

Vates-säätiön taustayhteisöjä ja yk-
siköitä kiertäessään Jaana Pakarinen on 
nähnyt kierrätystyöpajaa, puu- ja me-
tallityöpajaa, kuntatekniikkaa, pesulaa, 
tuotteiden valmistusta kierrätysmateri-
aaleista – ja joka paikassa asiat tehdään 
vielä hiukan eri tavoin.

- Tavoitteemme on selvittää, millai-
nen malli on hyvä, ja mikä olisi sellai-
nen tulevaisuudessakin, jotta henkilöt 
siirtyvät työllistämisyksiköistä avoimil-
le työmarkkinoille tai kuntoutuvat riit-
tävästi pystyäkseen tekemään vaikka 
osa-aikatyötä.

Niin ikään tarkoitus on tarjota ke-
hittämisehdotuksia ja toimenpiteitä ko-
keiltavaksi.

- Jokainen kunta tietenkin itse päät-
tää, mitä toteuttaa, mutta jo pienilläkin 

suunnanmuutoksilla voi saada pa-
rannusta aikaan, Pakarinen uskoo. – 
Kunta maksaa aina palveluista, joten 
tutkimuksessakin keskeistä on vai-
kuttavuuden näkökulma, taloudelli-
suus ja tehokkuus.

Perusteltua pitkäjänteisyyttä
Idea tutkimuksesta syntyi viitisen 
vuotta sitten, kun maakuntauudis-
tusta ryhdyttiin valmistelemaan.

- Meille heräsi huoli, miten sote-
palvelut ja kasvupalvelut aiotaan tu-
levaisuudessa yhdistää, koska työl-
listämispalveluja kaipaavat henkilöt 
tarvitsevat myös sekä sosiaali- ja ter-
veyspalveluita että kasvupalvelui-
ta. Kuka tukee ketäkin missäkin vai-
heessa, ja onko työllistämispalvelu 
yksilön kannalta niin hyvä, että hän 
saa juuri sellaista tukea, jonka avulla 
on realistista päästä työmarkkinoille, 
Jaana Pakarinen avaa taustaa.

Sote-uudistuksen karahtaminen 
kiville ei mitätöinyt aihetta.

- Oikeastaan se vain vahvisti si-
tä. Olen aiemmin työskennellyt pa-
rissakin kunnassa perusturvajohtaja-
na ja siinä tehtävässä miettinyt näitä 
kysymyksiä. Itse jouduin esimerkik-
si perustelemaan tarkastuslautakun-
nalle, miksi työllistämiseen tarvitaan 
lisää rahoitusta, vaikka työllisyysasi-
aa hoitaa sote-yhtymä. Uskon monen 
muunkin viranhaltijan törmänneen 

Millä tavoin vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työelämään 
pääsyä edistetään? Mitä työllistämisyksiköissä tapahtuu? 
Kuinka vaikuttavia toimintamallit ovat? Miten kunnat tulevai-
suudessa pystyvät tuottamaan laadukkaita palveluita? Vates-
säätiö etsii parhaillaan vastauksia.

teksti | Pirjo Silveri  kuvat | Antero Aaltonen ja Merja Ojala

Työllistämispalveluja kaipaavat  
henkilöt tarvitsevat myös sekä  
sosiaali- ja terveyspalveluita 
että kasvupalveluita.

VOIMAA TYÖSTÄ, KAIKKI KYKY KÄYTTÖÖN
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samaan ongelmaan. Miten faktisesti pe-
rustella päättäjille, että tarvitaan lisää 
rahaa, vaikka tuloksia syntyy ja säästöä 
näkyy vasta muutaman vuoden päästä. 
Jo tuolloin näin tarvetta vähän pitkä-
jännitteisemmän päätöksenteon poh-
justamiseen.

Laatuun huomiota
Tutkija kerää haastatteluilla ja kyse-
lyillä tietoja työllistämisyksiköiden toi-
mintatavoista ja ohjausmenetelmistä, 
ohjaajien asenteista, tavoitteista ja työ-
tavoista sekä asiakkaiden näkemyksiä 
omasta työkyvystä ja työllistymismah-
dollisuuksista. Painopiste on vaikutta-
vuuden mittaamisessa.

Lahden Työn Paikka toimii pilotti-
kohteena.

- Testaamme metodologiaa ja työs-
tämme esimerkiksi haastattelukysy-
myksiä yhdessä, Jaana Pakarinen selit-
tää.

Jaana Pakarinen 
näkee tarvetta  
pitkäjänteisen 
päätöksenteon  
pohjustamiseen 
työllistämisessä.

• 1993 perustettu asiantuntijaorganisaatio,  
 joka toimii vammaisten, pitkäaikaissairaiden   
 ja osatyökykyisten henkilöiden yhden- 
 vertaiseksi työllistymiseksi

• Taustavoimana 46 yhteisöä; valtakunnallisia 
 järjestöjä ja niiden alueellisia yhdistyksiä, 
 erityishuollon kuntayhtymiä ja työllistämis- 
 palveluita tuottavia toimijoita

Työllistämisyksikkö
• Tuottaa palveluja sekä työnhakijoille  
 että työnantajille

• Työllistää joko työsuhteeseen tai työ- 
 toimintoihin vammaisia ja/tai heikossa  
 työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä.  
 Tukee asiakkaitaan kuntouttavalla,  
 valmentavalla ja työllistymismahdollisuuksia 
  parantavalla toiminnalla

• Tuotannolliset työkeskukset, työllistävät  
 sosiaaliset yritykset, työllistymisen moni- 
 palvelukeskukset, eri kohderyhmille  
 suunnatut työtoimintayksiköt, tuetun  
 työllistymisen yksiköt ja palvelut, nuorten  
 työpajat ja mielenterveyskuntoutujien klubi- 
 talot luetaan työllistymisyksiköiksi
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Heti kun Vates-säätiö uutiskirjees-
sään tiedotti käynnistyvästä projektista, 
Pekka Kotiaho viestitti lahtelaisten ha-
lusta olla mukana.

- Samaan aikaan, kun haikaillaan 
uusien toimintatapojen perään, ei tun-
neta jo käytössä olevia hyviä toiminta-
malleja ja niiden menestyksen perustei-
ta. Uskomme, että Lahden Työn Paikan 
oikeat työt, todennettu ja dokumentoitu 
valmennus, tapamme toimia sekä mit-
tava kokemus yhdistettynä muiden ver-
taisorganisaatioiden toimintaan vahvis-
tavat potentiaalisesti kilpailukykyä.

Pekka Kotiahon mielestä paikalli-
nen onnistuminen kelpaa esimerkik-
si laajemmalle. Sen pohjalta voi syntyä 
malli saada osatyökykyiset ja pitkäai-
kaistyöttömät mukaan valtakunnan ko-
konaistyöpanokseen ja tuottavuuteen.

- Työvoimapulaa lieventäisi osal-
taan, kun työtä saataisiin tehtyä työvoi-
malla, jonka työllistäminen on toistai-
seksi ollut haastavaa. Vielä tärkeämpää 
on kuitenkin saada ihmiset osalliseksi 
työyhteisöistä, mikä taas tuo merkittä-
viä säästöjä, kun rahaa viedään verotta-
jalle tukien sijaan.

Lahden ohella eri puolilla Suomea 
on muutamia case-alueita.

- Ensin meidän täytyy löytää polku 
työllistämisyksiköstä työnantajaan ja si-
tä kautta sopivat haastateltavat. Etsim-
me työnantajia, joiden palvelukseen vä-
keä on oikeasti siirtynyt. Toteutamme 
myös kirjallisen kyselyn, mutta henki-
lökohtaisilla haastatteluilla päästään 
kiinni laatuun. Määrälliset seikat, kuten 
kuinka moni on lopullisesti työllistynyt, 
kiinnostavat, mutta ihmisten oma ko-
kemus prosessista eli millä mielellä he 
ovat työllistyneet, on myös tärkeä, Jaa-
na Pakarinen painottaa.

Tavoite avoimeksi heti
Tutkimuksen tekijöillä on joitakin lähtö-
oletuksia. Työllistymisen todennäköisyy-
den arvellaan paranevan, jos tavoite on 
alusta asti kirkas ja avoin. Se määritetään 
yhdessä ohjaavan henkilöstön kanssa.

Yksilöllisyyden merkitys on suuri 
– on osattava ajatella, mikä on hyväksi 
juuri tälle yhdelle ihmiselle. Jo asiakas-
suunnitelmaa tehtäessä täytyy miettiä, 
onko päämääränä henkilön työllistymi-
nen aidosti avoimille työmarkkinoille, 
kuntoutuminen vai esimerkiksi osalli-
suuden lisääminen. Sekin on hyväksyt-
tävä, ettei kaikista ole työelämään. Sil-
loinkin on tärkeää, että ihminen lähtee 
kotoa työllistämisyksikköön ja hän voi 
tuntea siellä yhteisöllisyyttä. Se  on sa-
malla syrjäytymisen ehkäisyä.

Jaana Pakarinen tietää, että asiak-
kaan itseluottamus ja usko omiin mah-
dollisuuksiin kohenevat, kun osaamis-
ta ja työkykyä kehitetään nimenomaan 
avoimille työmarkkinoille.

- Siksi tutkimuksessa on haastatel-
tava myös työnantajia työllistämisyksi-
kön ulkopuolelta.

Pakarinen kertoo taannoin tuijotta-
neensa muuatta Tilastokeskuksen jul-
kaisua, jossa tutkija kuvasi työllistämi-
sen polkuja kaaviona.

- Kaaviokuva osoitti, että moni kul-
kee palveluilta palveluille. Pyöröoven pi-
täisi kuitenkin toimia niin, että se heittää 
ihmiset pysyvästi työmarkkinoille.

Useimmiten palveluista pois siirty-
minen tarkoittaa eläkeputkea tai työky-
vyttömyys- tai sairaseläkettä.

- Meidän näkemyksemme mukaan 
työkyvyttömyyseläkkeenkään ei tarvitse 
olla lopullinen. Kuntoutuksen jälkeen on 
mahdollista palata työelämään, jos työ-
kykyä on riittävästi, Pakarinen toteaa,

Osatyökykyisyys ei ole diagnostiikka-
perusteista, huomenna määrä voi  

olla ihan eri kuin tänään.

Paikallisen onnistumisen pohjalta voi 
syntyä malli saada osatyökykyiset ja  
pitkäaikaistyöttömät mukaan valta- 
kunnan kokonaistyöpanokseen, sanoo  
Lahden Työn Paikka Oy:n toimitusjohtaja  
Pekka Kotiaho.
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Vates-säätiö on heikossa työmarkki-
na-asemassa olevien vammaisten ja pit-
käaikaissairaiden puolestapuhuja.

 Kuinka suuresta joukosta on kyse? 
Sitä on lähes mahdoton tarkkaan sanoa.

- Osatyökykyisyys ei ole diagnostiik-
kaperusteista, huomenna määrä voi ol-
la ihan eri kuin tänään. Esimerkiksi itse 
olen tällä hetkellä osittain työkykyinen. 
Syöpähoitojen takia työkyvystäni on 
vain osa käytössä, Pakarinen kertoo.

Vammaisjärjestöt tietävät ja tunte-
vat oman jäsenistönsä rakenteen melko 
hyvin, mutta kaikkien yhteen ynnäämi-
nen on haastavaa.

- Joskus joku on arvioinut, että Suo-
messa olisi 60 000 – 70 000 sellaista hen-
kilöä, joilla on jokin vamma tai sairaus, ja 
joilla on työkykyä jäljellä, ja jotka olisivat 
motivoituneita sitä käyttämään.

Rohkeutta ajatteluun
Toiset työllistämisen yksiköt pärjäävät ja 
pystyvät kehittämään toimintaansa pa-
remmin kuin toiset. Ohjauksen ja inhi-

millisen osaamisen merkitys korostuu. 
Jaana Pakarinen arvelee, että tämän-
tyyppisiä seikkoja tutkimuskin nostaa 
pintaan.

- Totta kai ohjaajien persoona vai-
kuttaa se, miten kemiat toimivat. Suo-
mea kiertäessäni olen huomannut maa-
kuntien olevan hirveän erilaisia, ja ne 
saavat ollakin. Esimerkiksi pääkaupun-
kiseudulla ei aina täysin ymmärretä, 
kuinka toisenlainen kulttuuri voi olla jol-
lakin pienellä paikkakunnalla. Yksi ja sa-
ma malli ei siksi sovi kaikkialle. Se mikä 
toimii Kemissä, ei ehkä toimi Kotkassa.

Harvaan asutussa Lapissa ylivalta-
kunnallinen yhteistyö on tavallista.

- Esimerkiksi Muoniossa tehdään 
työllistämisasioissa paljon yhteistyötä 
Ruotsin kanssa. Kun väkeä on vähän, re-
surssit eivät yksin riitä. Kumppani hae-
taan läheltä, ja jos se sattuu olemaan ra-
jan toisella puolen, entäs sitten. Pääasia, 
että ihmiset tulevat palvelluiksi, Jaana 
Pakarinen tähdentää.

Kuntapäättäjiä Vates-säätiön toi-

minnanjohtaja Pakarinen kannustaa:
- Olkaa rohkeita, uskaltakaa ajatel-

la eri tavalla. Hyväksykää omilla työpai-
koillanne erilaisuus ja moninaisuus.

Pakarisella on toive myös tieteente-
kijöille: kohderyhmän työllistymisestä 
on liian vähän tutkimusta.

- Työelämän tutkimuspäivillä ei 
juuri puhuta vammaisista. Pitäisi eh-
kä osallistua sosiaalipolitiikan päiville, 
mutta kun kaikki ei ole sosiaalipolitiik-
kaa vaan myös työelämää! Viime vuosi-
na tämä on noussut esiin jokaisessa Va-
tesin valtuuskunnan kokouksessa. Moni 
järjestö kaipaa tietoja eri vammaryh-
mien työllistymisestä ja työllistämisen 
tukemisen mahdollisuuksista, asenne-
vaikuttamisesta, olemassa olevista kan-
nustinloukuista, sosiaaliturvasta ja sen 
mahdollisuuksista tai esteistä työnteol-
le. Tutkimusaiheita kyllä riittäisi. ∙

Pekka Kotiaho (oik.) työpajalla  
seuranaan työnohjaaja Tuomo Veijanen.

➨ KAKS rahoittaa tutkimusta
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teksti | Marjatta Sihvonen  kuvat | Merja Ojala

TOHTORI TÖISSÄ

SOTEN MUUTOSTARPEITA

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

K un Hennamari Mikkola väitte-
li vuonna 2002 erikoissairaan-
hoidon kannustevaikutuksista, 
tutkimustulokset osoittivat, et-

tä erilaisilla hinnoitteluperusteilla ei ol-
lut suurta vaikutusta palvelujen ostajiin. 
Kuntien oli joka tapauksessa maksettava 
laskun loppusumma. 

Nyt Mikkola katsoo sotea näköala-
paikalta Kelan tutkimusprofessorina ja 
nostaa esiin erityisesti perusterveyden-
huollon ongelmat. 

- Perusterveydenhuollon ahdinko on 
kehittynyt kauan. Soten ongelmat kulmi-
noituvat sinne. Erikoissairaanhoito on 
toiminut vielä suhteellisen hyvin. Voi-
daan kysyä, onko kuntien ollut helpompi 
nipistää läheltä eli peruspalveluista kuin 
erikoissairaanhoidosta, Mikkola pohtii. 

Tutkijan näkökulma laajeni  
koko yhteiskuntaan 
Mikkola on perehtynyt sote-järjestel-
mään kansantaloustieteen näkökulmas-
ta. Tutkimustyö on avannut jatkuvas-
ti lisää oleellisia kysymyksiä ja johtanut 

Mikkolan työskentelemään ensin kunti-
en valtionosuusjärjestelmän uudistami-
sen, sitten vanhusten palveluasumisen 
ja palvelusetelin käyttöönoton pariin ja 
vähitellen yhä laajempiin  selvityksiin 
terveydenhuollon uudistamistarpeista. 

Työura on kulkenut Pellervon talo-
ustutkimuksesta Stakesiin eli nykyiseen 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen ja 
akatemiatutkijaksi. Kelassa ensimmäi-
siin tehtäviin kuului terveysturvan tut-
kimuksen tason nostaminen. Kelassa 
Mikkola hallitsee myös mittavaa kansal-
lista muistia: tilastoja Kelan tukien saa-
jista ja maksamisesta.

- Olen laajentanut asiantuntemusta-
ni taloustieteestä sote-palveluiden ja so-
siaalitukien asiantuntijaksi, eikä työni 
rajoitu vain terveyspalveluiden maail-
maan. Kelassa näkemys on laajentunut 
koko yhteiskuntaan. Se tekee tästä kieh-
tovaa, Mikkola sanoo.

Sairausvakuutusmenot ovat suurin 
menoluokka Kelan etuuksissa, mutta 
Mikkola ei lähde purkamaan soten uu-
distamistarvetta ja keskeisiä ongelmia 
tukien saajien määristä tai asemasta kä-
sin vaan paneutuu järjestelmää muo-
kanneeseen historiaan. 

Mikkola painottaa, että perustervey-
denhuoltoa koskeva tutkimus on ollut 
aivan liian vähäistä. Analyysissään hän 
palaa 1990-luvun lopun talouskasvun ja 
Nokian menestyksen aikaan.

 – Talouden kasvaessa yrityksillä oli 
varaa panostaa työterveyshuoltoon, ja se 
vaikutti työvoiman saatavuuteen. Kun-
nallisen puolen houkuttelevuus laski. 
Nykytilanne on seuraamusta myös siitä, 
että tarkkaa tietoa perusterveydenhuol-
lon tuotannosta ja vaikuttavuudesta ei 
ole ollut olemassa, Mikkola sanoo. 

Soten kynnyskysymys:  
hoitoon pääsy
Viime vuosina Mikkola on seurannut 
soten valinnanvapauslainsäädännön 
vaiheita ja osallistunut työryhmiin, jois-
sa on käsitelty niin sanotun monikana-
varahoituksen eli työterveyshuollon, 
yksityisen ja kunnallisen palvelun on-
gelmia ja purkamistarvetta. Kelan tut-
kija Timo Hujanen väitteli vastikään ai-
heesta, ja Mikkola ohjasi työtä yhdessä 
professori Jarmo Vakkurin kanssa. 

Tutkimustietoa tulevan soterat-
kaisun taustaksi kertyy siis koko ajan. 
Myös Mikkolan peräänkuuluttamaa pe-
rusterveydenhuollon vaikuttavuustie-
toa kerätään parhaillaan Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksessa kartuttamal-
la tilastoa mm. hoitoon pääsystä. Sen 
Mikkola nostaisi soten tärkeimmäksi 
ratkaistavaksi kysymykseksi tarkentaen, 
että kysymys on hoidon piiriin pääsystä. 

- Nykyisin terveydenhuolto toimii 
moniammatillisissa tiimeissä, joten ky-
symys ei ole vain lääkäriin pääsystä. Po-
litiikassa asia on helppo yksinkertaistaa 
lääkärien määräksi. Itse panostaisin laa-
jemmin hoitoon pääsyyn.

Taloustutkija seuraa nimenomaan 
rahan liikkeitä eli sitä, miten raha vai-
kuttaa terveydenhuoltojärjestelmän 
toimintaan, sen julkisiin ja yksityisiin 
toimijoihin ja asiakkaisiin. Mikkola 
luonnehtii, että raha on jossakin mitas-
sa määräävä tekijä, mutta eri kannusteet 
voivat olla myös ristiriitaisia. 

- Lääkäritkään eivät aina ole budjet-
titietoisia vaan haluavat parasta mah-
dollista hoitoa. Hoidon vaikuttavuudes-
ta ei kuitenkaan aina ole tietoa. 

Kelan tutkimusyksikön  
päällikkö Hennamari  
Mikkola vaatii vahvaa panos-
tusta perusterveydenhuollon 
kehittämiseen. Raha ohjaa 
tekemistä sosiaali- ja terveys-
toimessa, muttei määrittele 
kaikkea. Kelan tietopääoma 
kertoo, että soten ongelmat 
eivät aukea kaikkein yksin-
kertaisimmilla ratkaisuilla.

Kelan tilastot ja tutkimus peilaavat
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➨ KAKS on rahoittanut tutkimuksia
lääkäripalveluiden kilpailuttamisesta, jotka on 
tehty Hennamari Mikkolan johdolla.

Esimerkin Mikkola antaa myös Ke-
lan julkaisemasta hammaslääkäripalve-
luiden hintavertailusta. Sitä on käytetty 
hyvin vähän.

- Kun ostamme kulutustavaroita tai 
vaikkapa asuntoa, teemme hintavertai-
luja, mutta kun hammas särkee, vertailu 
ei kiinnosta. Vain se, mihin pääsen no-
peasti hoitoon.

Räätälöityä tilastotietoa  
kunnille
Huhtikuun alussa Kelassa aloitti uusi Tie-
topalvelut-yksikkö, joka tarjoaa tulevai-
suudessa tietokantapalveluita ja tilasto-
analyysejä niin kunnille kuin yrityksille.

- Perinteisesti Kelan aineistot jul-
kaistaan alueittain, maakunta- sairaan-
hoitopiiri- ja kuntakohtaisesti. Nyt pys-
tymme tarjoamaan myös räätälöityä 
tietoa, esimerkiksi toimeentulotuen 
saajista ikäryhmittäin ja kaupunginosit-
tain, mikä auttaa sosiaalityön suunnitte-
lussa, Mikkola kuvaa.

 Mikkolan mukaan tilastotiedoista ol-
laan kunnissa kiinnostuneita, ja niitä ha-
lutaan käyttää. Jatkossa Kelan aineistojen 
hyötykäyttö tuleekin lisääntymään. Tark-
kuutta tarvitaan kuitenkin yksityisyyden 
suojan varmistamiseen, sillä joistakin ai-
neistoista voi tunnistaa henkilön jo posti-
numeron perusteella. Mikkola toteaakin, 
että Kelan tulisi tarjota helposti käyttöön 
otettavaa, valmiiksi analysoitua tietoa.

- Jos tilastotietoja annetaan suoraan 

käyttäjien muokattavaksi, lopputulos ei 
välttämättä toimi. Päättäjien käyttöön 
tarvitaan helposti sovellettavia tiedon 
visualisointeja, Mikkola sanoo. 

Verkossa on jo käytettävissä Soten ra-
hapuu-palvelu, jossa on esitetty sote-pal-
veluiden kokonaiskustannukset vuonna 
2017 kunnittain ja maakunnittain. Syksyl-
lä julkaistaan Kelan rahapuu, jossa visu-
alisoidaan kaikki Kelan keskeiset etuudet 
kunnittain. Kelassa kehitetään tiedon vi-
sualisointeja myös englanniksi, Suomen 
EU-puheenjohtajakauden käyttöön.

Verkossa julkaistavat Kelan tilastot 
ovat ilmaisia, mutta jatkossa tiedon rää-
tälöinti ja analytiikkapalvelut ovat mak-
sullisia.

Tietoa ulos rohkeasti
Mikkolan aikana Kelan tutkijat ovat 
tehneet rohkeita avauksia blogeissa, 
joissa otetaan tutkimus- ja tilastotie-
don pohjalta kantaa julkiseen keskuste-
luun. Kesäkuun blogissa julkaistiin lää-
keyritysten markkinaosuuksia ja tuotiin 
esiin, että viitehintajärjestelmä ei ole li-
sännyt kilpailua halutulla tavalla, ja vain 
muutama toimija hallitsee huomattavaa 
osaa Suomen lääkemarkkinoista. 

Mikkola kertoo, että blogista kes-
kusteltiin ennen julkaisua eri tahojen 
kanssa ja varmistettiin, että yrityksiä 
kohdellaan tasapuolisesti. 

- Saimme yrityksiltä kommentteja, 
mutta tietojen julkaisemista ei vastus-
tettu, Mikkola sanoo.

 Mikkolan mukaan verovaroista ku-
luu mittavia summia lääkekorvauksiin. 
Siksi tiedon julkaiseminen siitä hyöty-
vistä yrityksistä oli tärkeää. Julkaisu-
prosessi herättää kuitenkin jälkikäteen 
kysymyksiä, jotka tutkimusprofessori 
kohdistaa myös itselleen.

- Ehkä olemme liian arkoja julkai-
semaan tietoja, jotka koskevat yrityksiä. 
Jatkossa pyrimme parempaan, Mikko-
la toteaa. 

Kelan blogissa on käsitelty myös 
asumistukikeskustelua ja julkistettu 
suurimmat, asumistukea suoraan Kelal-
ta saavat vuokranantajat. Julkisuudes-
sa viljelty kielikuva tukien valumisesta 
asuntosijoittajien taskuihin on Mikko-
lan mukaan vain sitä, kielikuva.

- Joillakin paikkakunnilla vuokrien 
yläraja todennäköisesti asettuu asumis-
tuen mukaan. Silti sanoisin, että tuet ei-
vät valu suoraan asuntojen omistajille. 
Valtaosa tukien saajista on hyvin pieni-
tuloisia, ja he hyötyvät siitä, että asuntoja 
on tarjolla. Jos heidät pakotetaan muut-
tamaan syrjään, halvan asumisen seu-
dulle, miten he työllistyvät? Vai syrjäyty-
vätkö he lopullisesti? Nämä ovat suuria 
kysymyksiä, jotka eivät ratkea yksinker-
taisilla keinoilla, Mikkola muistuttaa. 

Kohti vähemmän  
byrokraattista Kelaa?
Tutkimusprofessori Mikkola luottaa 
tutkimuksen ja tilastojen lisäksi myös 
Kelassa karttuneeseen käytännön ko-
kemukseen. Sen pohjalta hän lähtisi yk-
sinkertaistamaan sosiaaliturvaa ja sen 
hakumenettelyä. 

Toimeentulotuen käsittelyn ja mak-
samisen siirtyminen kunnilta Kelaan li-
säsi käsityönä tehtävää tietojenkäsitte-
lyä ja kuormittaa prosessia edelleen.

- Jatkossa helpottaisi, jos jokaista 
etuutta ei tarvitsisi hakea erikseen vaan 
useampaa tukea samalla lomakkeella. Tä-
mä voisi lisätä kokonaisharkintaa ja vä-
hentäisi byrokratiaa. Voisiko myös vaadit-
tavien kuittien määrää vähentää? Eihän 
verottajakaan enää vaadi kaikesta kuitte-
ja, vaan tarkistaa tositteet tarvittaessa. Ja 
se on toiminut hyvin, Mikkola päättää.∙

Kesäkuun blogissa julkaistiin lääke- 
yritysten markkinaosuuksia ja tuotiin esiin, 
että viitehintajärjestelmä ei ole lisännyt 
kilpailua halutulla tavalla.
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Hannu Mäkelä

KOLUMNI

Vuonna 1983 halusin paikan maalta, sellaisen jossa olisi rauha. Sen löysin, sin-
ne asetuin ja aloin aika pian vakituisesti asua vanhaa puutaloa. Minä, Kallion 
kundi, Sörkan giba, stadin kasvatti. Mutta tehtävä se oli, koska olin alkanut pi-
tää luonnosta, simppelistä elämästä ja hiljaisuudesta. Puista, jotka antoivat mi-
nulle hapen.

   Tuohon tekoon johti looginen polku. Jo 1970-luvun alussa olin aikainen 
vihreä. Silloin kaupungit olivat maapallomme syöpiä. Luin Georg Borgströmin 
kirjaa Riittääkö maapallo – ja luin sitä silmät selälläni. Nykyään suuret kaupun-
git ovatkin suositeltuja hyvinvointikeskuksia, joihin aina vain uusia ihmisjouk-
koja houkutellaan myös ekologian nimissä. 

    Kumpi totuus on totta, sen näyttänee aika. Epäilen kuitenkin, että kaupun-
kien idyllit eivät poikkea Potemkinin (Patjomkinin) kulisseista.

Kaikki maailmassa riippuu tavasta laskea; näkökulmasta. Hur man ljuger 
med statistik oli toinen kirja, josta aikanaan pidin. Tilastoilla voidaan osoittaa 
mitä tahansa, kirja opetti. Ja opettaa yhä.

  Elämääni maalla vaikeutetaan nykyään kaiken aikaa. Julkinen liikenne on 
syrjäseuduilla jo aikaa romahtanut, pankit katoavat, kaupat kuolevat, sairaalat 
ovat yhä kauempana omissa periferioissaan. Oma auto on tarpeen. Mutta nyt 
siitäkin tehdään yhä varakkaampien huvia, jos hallitusohjelmaa katsoo. Poltto-
aineiden verotus nousee, kaupunkeihin tulee tietulleja. Ajakaa ohi! Mitä kau-
empana asut, sitä enemmän maksat! No mitäs, muutetaan kaikki kaupunkeihin 
sitten. Ruokaahan saa kaupasta. Sitä varten kaupat ovat olemassa.

   Ilmastotalkoot on termi jota moni sitä hokeva ei ehkä kunnolla edes käsitä. 
Puita, jotka sitovat hiiltä, hakataan vimmatusti myös uuden hallituksemme toi-
mesta. Mutta mitäpä siitäkään. Tuho koittaa jo vuonna 2050 ennustaa uunituore 
tutkimus (Breakthrough-ryhmä). 

  Siinä uusin maailmanlopun odottajien lahko. Huonosti menee, vai kuinka 
meillä menee? Mutta vaikka mitä puhutaan, uskon itse, että elämä joka tapauk-
sessa jatkuu. Uskon elämään. Niin monimuotoinen se on, että on jo kestänyt ja 
kestää ihmiskunnan suurimmatkin typeryydet. Pakko lienee ainoa, joka ihmi-
sen muuttaa. Ja jos ei sekään, elämä jatkuu silti. Vain ihminen itse ei enää ole si-
tä katsomassa. 

kirjailija

Niin muuttuu maailma, Eskoni



TÄTÄ TUTKIN
teksti | Marjatta Sihvonen  kuvat | Merja Ojala ja iStockphoto

Tohtori Nina V. Nygren 
Tampereen yliopistosta tart-
tuu rotta-asiaan uudessa, 
KAKSin rahoittamassa tut-
kimuksessaan Rotat kunta-

laisina. Tavoitteena on kartoittaa tahot, 
jotka toimivat rottaongelman parissa.

 - Tuholaisten torjuntaa tekevil-
lä yksityisillä yrityksillä on eniten tie-
toa. Jätekuskit tietävät katokset, joissa 
rottia esiintyy. Kiinteistöjen omistajilla 
on vastuu torjunnasta, mutta asukkaat 
soittelevat helposti ympäristöviran-
omaisille, joilla ei ole tietoja rottamää-
ristä tai niihin liittyvistä ajankohtaisis-
ta riskeistä eikä koordinaatiovastuuta 
torjunnasta, Nygren erittelee. 

- Tutkimushakkeemme järjestämät 
kokoontumiset ovat ehkä ensimmäisiä 
tilaisuuksia, joissa Helsingin toimijat 
istuvat saman pöydän ääressä. 

Nygrenin tutkimus on osa moni-
tieteistä Urban Rats -projektia, jossa 
luonnontieteilijät selvittävät rottapo-
pulaatioiden tarkkaa kokoa.

Rotat ovat eläneet ihmisen sinnikkäimpinä seuralaisina satoja, kenties  
tuhansia vuosia ja sopeutuneet kaupunkiympäristöihin jopa paremmin 
kuin ihminen itse. Kaupunkirotat pilaavat elintarvikkeita, levittävät tauteja 
ja aiheuttavat jopa palovahinkoja järsimällä rakenteita ja sähköjohtoja. 
Siksi onkin yllättävää, että rotista tiedetään kovin vähän eikä niiden  
torjuntaa ole hallinnossa järjestelmällisesti organisoitu.

Hallintotieteiden tohtori Nina V. 
Nygren työskentelee ympäristö- 
politiikan tutkijana Tampereen  
yliopiston johtamisen ja talouden 
tiedekunnassa. Hänet tunnetaan 
ympäristökonfliktien ja maan- 
käyttöön liittyvien ratkaisujen  
asiantuntijana. KAKS on rahoitta-
nut Nygrenin 2013 ilmestynyttä  
väitöskirjaa Liito-oravan suojelun 
poliittinen prosessi ja suunnittelu-
vara Tampereen kaupunkiseudulla.

ROTAT KUNTALAISINA
– ihmisen pitkäaikaisista seuralaisista tiedetään yllättävän vähän
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➨ KAKS rahoittaa tutkimusta.

NUMEROT AUKI
koonnut | Eeva-Liisa Hynynen

KESÄMÖKKI – SIJOITUS?

KAKSILLE TUTKIMUKSEN TOTEUTTI KANTAR TNS OY. TUTKIMUKSESSA TIEDUSTELTIIN VASTAAJILTA,  
KUINKA HYVÄNÄ TAI HUONONA HE PITÄVÄT VAPAA-AJAN ASUNTOKOHTEITA SIJOITUSMIELESSÄ YLI  
VIIDEN VUODEN AIKAVÄLILLÄ. ARVIOINTI SUORITETTIIN VIISIPORTAISEN ASTEIKON AVULLA.  TUTKIMUS-
AINEISTO ON KOOTTU GALLUP KANAVALLA 7.-13.6.2019. HAASTATTELUJA TEHTIIN YHTEENSÄ 1003.  
TULOSTEN VIRHEMARGINAALI ON SUURIMMILLAAN VAJAAT KOLME PROSENTTIYKSIKKÖÄ SUUNTAANSA.

61 %
18 – 30 -vuotiaista katsoo, 

että kesämökki kotimaassa 
järven tai meren rannalla on 

vähintään melko hyvä  
sijoituskohde

ROTAT KUNTALAISINA

36 %
korkeasti koulutetuista 

katsoo mökin kotimaassa 
meren tai järven rannalla 

olevan hyvä sijoitus

 - Lehdissä revitellään aika ajoin, 
että rottaongelma olisi räjähtänyt kä-
siin, mutta tarkkaa numerotietoa rot-
tien määristä ei ole.  Meillä ei siis ole 
kunnollista tietoa siitä, millainen rotta-
tilanne on nyt tai miten se on muuttu-
nut aiemmasta, Nygren sanoo. 

Rottatoimijoiden kartoitus alkaa 
Helsingistä. Koko maan tilannetta sel-
vitetään kunnille suunnattavan kysely-
lomakkeen avulla. 

Alustavien tulosten mukaan rot-
taongelmat ovat pistemäisiä, eläinten 
määrästä riippumatta. Nygren koros-
taa, että ongelman ilmetessä hyviä työ-
kaluja ovat avoimuus ja yhteistyö.

- Torjunta voisi toimia parhaiten, 
jos taloyhtiöt hoitaisivat sitä yhdessä. 
Asiasta ei vain haluta kertoa naapureil-
le, sillä rottia pidetään merkkinä huo-
nosta hoidosta, Nygren sanoo.

 Kaikille rotta ei suinkaan ole in-
hokki. Tutkimuksessa on jo tullut il-
mi, että kaupungeissa jopa ruoki-
taan rottia. Eläinten eettinen kohtelu 
on yhä tärkeämpi näkökulma yhteis-
kunnallisessa puheessa, ja Nygrenkin 
huomauttaa, että torjuntaan tarvitaan 
uusia, mahdollisimman kivuttomia 
menetelmiä. Viime vuonna Euroopan 
Unioni kielsi rotanmyrkyn myynnin 
yksityishenkilöille. 

- Torjunta ei ole helppo kysymys, 
kun on kyse älykkäistä, tuntevista eläi-
mistä. Uusia menetelmiä kehitellään, 
mutta rotat oppivat myös välttämään 
niitä. 

Ilmastonmuutoksen ajatellaan 
hyödyttävän rottia, joten ongelmat 
ovat tuskin vähenemässä.

- Lämpeneminen saattaa helpottaa 
lisääntymistä. Poikkeavissa sääoloissa, 
myrskyissä ja tulvissa, rottakanta usein 
kasvaa. Rotta on selvinnyt kaupungeis-
sa jo hyvin pitkään, joten tuskin siitä 
päästään koskaan kokonaan eroon, Ni-
na V. Nygren toteaa.∙

46 %
yli 60-vuotiaista pitää  

kotimaan mökkiä vähintään 
melko hyvänä sijoitus- 

kohteena

arvioi vapaa-ajan asunnon 
kotimaan matkailukeskuksessa
erittäin tai melko hyväksi 
sijoituskohteeksi. 

23 % mielestä vapaa-ajan 
asunto ulkomailla olisi 
hyvä sijoituskohde

33 %
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”Tekoälyyn ja muuhun uuteen  
teknologiaan on investoitava  

ympäristöä hyödyttäen, ei kulutuksen  
lisäämiseksi. Hyötyjen pitää jakautua  
mahdollisimman monille, ei vain  
keskittyvälle bisnekselle. Globaali  
yhteistyö erilaisten uhkien torjumiseksi  
on asetettava etusijalle.”

Maija-Riitta Ollila
filosofi


