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Voisiko terveysala tuoda alueellesi uusia
työpaikkoja tutkimuksen tai tuotannon kautta?
Koronapandemiasta ja jo kohta vuoden kestäneestä poikkeustilanne on ravistellut Suomea ja sen alueita kovalla kädellä.
Haastavasta tilanteesta huolimatta meidän ei kuitenkaan
kannata antaa periksi. Sen sijaan juuri tässä hetkessä, kuntavaalien kynnyksellä on hyvä mahdollisuus lähteä yhdessä
hakemaan ratkaisuja suomalaisten terveyden edistämiseksi ja
talouden suunnan muuttamiseksi kasvun raiteille.
Tarkkanäköinen elinkeinopolitiikka ja houkutteleva tutkimusympäristö luovat työpaikkoja
Vuosille 2008–2018 keskittyvän tutkimuksen mukaan Suomi on onnistunut tekemään itsestään houkuttelevan maan
kansainvälisen lääketeollisuuden investoinneille ja se näkyy
esimerkiksi alan työpaikkojen määrässä. Suomi on tarkastelujakson aikana onnistunut kasvattamaan osuuttaan globaalin
lääketuotannon arvoketjussa paremmin kuin vaikkapa Saksa
tai Ruotsi.
Lääketeollisuus on Suomessa vakaa työllistäjä ja sen tuottavuus, ja sitä kautta alan tuomat verotulot, ovat hyöty suomalaisille. Tämä selviää Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen juuri
julkaisemasta tutkimuksesta.
Kehityksen taustalla ovat maamme korkea koulutustaso ja
syvä tiedelähtöisyys, vahva perusluottamus terveydenhuollon, yhtiöiden, viranomaisten ja potilaiden välillä. Vauhdittajina ovat toimineet myös tarkkanäköiset panostukset bioteknologiaan vuosituhannen vaihteessa sekä määrätietoinen
kansallinen terveysalan kasvustrategiatyö.
”Yksi Suomen tärkeimmistä kilpailutekijöistä on korkea osaaminen niin terveydenhuollossa kuin tutkimustoiminnassakin.”

Sanna Lauslahti,
Toimitusjohtaja, Lääketeollisuus ry
2

Suomalainen potilas hyötyy siitä, että tutkimustoiminta tehdään juuri täällä. Syntyvä tutkimustieto nojaa meidän potilaistamme saatavaan tietoon ja selvittää suomalaisten perimätiedon pohjalta syitä ja seurauksia. Niin vaikkapa meillä
esiintyvistä sairauksista kertyy tärkeää tutkimustietoa suomalaisille huippuosaajille ja suomalainen potilas ja terveydenhuolto saa uusimmat hoidot käyttöönsä.
Hyvän tutkimusympäristömme ansiosta olemme myös yksi
niistä maista, joissa on syntymässä oma koronarokote. Parhaimmillaan pystymme tulevaisuudessa tuottamaan tätä tai
muita rokotteita itse. Suomalaisilla alueilla on kaikki mahdollisuudet yksityisen ja julkisen yhteistyönä vahvistaa asemaansa myös lääketeollisuuden tuotantomaana.
”Juuri korkean tuottavuuden työpaikkojen ja investointien
lisääminen on merkittävä asia Suomelle, sillä niitä Suomessa
tarvitaan osaamisemme ja toisaalta verokertymämme kasvun
vuoksi. Terveysala on yksi niistä toimialoista, joilla on mahdollista luoda talouskasvua ja tarjota työpaikkoja yhä useammalle huippuosaajalle”, sanoo Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Lauslahti.
Tervetuloa mukaan keskustelemaan!
Järjestämme keväällä kuntavaalikiertueen, jossa keskustelemme terveysalasta kuntiemme kasvun vauhdittajana ja hyvinvoinnin tuottajana.
Tervetuloa keskustelemaan kuntavaaliehdokkaiden kanssa. Katso ohjelma ja ilmoittaudu virtuaalitilaisuuksiimme
osoitteessa www.laaketeollisuus.fi
Kuntavaalikiertue: Helsinki 18.2. Tampere 8.3. Turku 9.3.
Kuopio 16.3. Oulu 17.3.
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Monipuoluejärjestelmä – tasavallan graniitti
SUOMEN TASAVALLAN graniitti on monipuoluejärjestelmä. Asia oikein korostuu kuntavaalien alla.
On erikoista, että jossakin päin maailmaa kaksipuoluejärjestelmää pidetään demokratian ideaalina. Itse asiassa se on vasta hieman jalostuneempi versio yksipuoluejärjestelmästä, mutta kaukana kansanvallan ihanteesta.
Otetaan vertailu yrityselämään. Yksipuoluejärjestelmä on monopoli ja kaksipuoluejärjestelmä vastaa duopolia. Yrityselämästä poiketen politiikan mono- ja duopolit
myös säätävät lait. Ne luovat kansanvallan ja siten myös oman toimintansa puitteet ja kilpailun rajoitukset muille. Jos samaa yritetään yrityspuolella, on edessä leivätön pöytä ja
Suomessakin ankarat sakot kilpailun rajoittamisesta.
Yksipuoluemaissa navalnyit istuvat linnassa. Enemmistövaalitapaan perustuvissa
kaksipuoluejärjestelmissä he ääni- ja muiden kynnysten avulla sysäytyvät marginaaliin,
josta ei juuri nousta, kuin liittymällä jompaankumpaan valtaryhmittymistä.
Onneksemme Suomessa on monipuoluejärjestelmä ja suhteellisen vaalitavan vuoksi
alhainen äänikynnys, ja sekin piilevä. Kunnissakin ehdolle pääsy on demokraattista. Pienelläkin kannatuspohjalla voi paikka hellitä. Sama perusmalli on noin kahdessa viidestä
maailman demokratioista.
Kuntavaaleissa on iloksemme lukuisia puolueita ja myös eri tavoin sitoutumattomia
listoja. Tämä testaa ja herkistää kansanvaltaa sen juurilla, paikallishallinnossa. Se on onneksi myös valtiolliselle demokratialle.
Puolueiden välillä on selvästi painotuseroja keskeisissä vaaliteemoissa. Kokoomuksella nousee muita vahvemmin esille talous ja verotus. Vasemmistoliitolla ja vihreillä
on muita suurempi painotus ympäristöasioissa ja syrjäytymisen ehkäisemisessä. SDP:n
kannattajat korostavat koronan torjuntaa. Keskustan väki painottaa peruskouluja muita
enemmän. Perussuomalaisilla nousee esille maahanmuutto ja turvallisuus.
Kaikki puolueet yhteisesti nostavat kärkeen terveydenhuollon, vanhukset ja työllisyyden. Kaikki katsovat myös yksimielisesti, että kuntaliitokset ovat vähiten tärkeä asia.
Ruuti kannattaakin laittaa muihin asioihin.
Suurelle osalle kaupunkilaisista puolue on keskeisin perusta äänestämiselle. Maaseudulla, jossa muutenkin tunnetaan toisia, henkilö on puoluetta tärkeämpi äänestämisen
syy. Tärkeää on myös, että kansalaiset tuntuvat, ainakin toistaiseksi, lähtevän aiempaa
varmemmin äänestämään.
Myös ihanne-ehdokas on kansalaisilla tiedossa. Hän on omilla aivoillaan ajatteleva
itsenäinen päättäjä, joka katsoo ensi sijassa koko kunnan, ei kulmakunnan etua. Tärkeää on myös se, että ehdokas kykenee viemään asioita eteenpäin, vaikka kompromissien kautta. Se onkin Suomen ja kuntien tie, keskusteleva ja yhteisiä linjoja etsivä ja niistä
päättävä kansanvalta.
Antti Mykkänen
päätoimittaja
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AJASSA

AJASSA
teksti |Eeva-Liisa Hynynen kuvat | Merja Ojala

KAKSin vuosijuhlaseminaariin pääsi kotisohvalta:

YHTEISKUNTAKESKUSTELUA
MAAILMALTA JA MEILTÄ
Koronapandemia siirsi Kunnallisalan kehittämissäätiön juhlaseminaarin YhteisKunta – vaaleja kohti!
suurista saleista AlfaTV:lle, joka tarjosi lauantaiaamupäivänä 13. helmikuuta kolmituntisen rautaisannoksen keskustelua globaalimaailman ongelmista aina ruohonjuuritason paikalliskysymyksiin.

K

AKSin hallituksen puheenjohtaja Antti Kurvinen
(kesk) kiinnitti avauspuheessaan huomion kuntademokratiaan – ennen kaikkea siihen,
kuinka kuntalaiset rohkaistuisivat
ehdolle kuntavaaleihin.
- Suomessa tarvitaan kuntapäättäjien kunnian palautus. Kunnallisen luottamushenkilön asemaa täytyy
vahvistaa. Apua ja tukea tulee olla nykyistä paremmin tarjolla lastenhoitoon, jotta nuoret isät ja äidit
kykenevät osallistumaan kuntademokratiaan. Ansionmenetyksen korvauksia tulee tarkistaa niin, että työikäisillä
on aina aito mahdollisuus lähteä luottamustoimiin, Kurvinen painotti.
KAKSin tutkimus osoittaa, että entistä useampi kavahtaa kunnallispolitiikkaa, koska päättäjä kohtaa
nettihäirintää, kiusaamista ja maalittamista somessa - jopa uhkailua.
Kurvisen mukaan kuntapäättäjiin
kohdistuvan häiriökäyttäytymisen
kitkemiseksi tarvitaan asennemuutos koko yhteiskunnassa. Erityisesti
sitä tarvitaan hänen mukaansa työpaikoilla.
- Ennen oli kunnia-asia, jos työntekijä oli mukana kunnallisessa päätöksenteossa. Nykyään työnantajat
suhtautuvat liian usein kriittisesti

työntekijöidensä ehdokkuuteen.
Kurvinen vetosi työnantajiin, että
työntekijöitä kannustettaisiin yhteisten asioiden hoitamiseen.
Globaalia perspektiiviä seminaariin
tarjosi komissaari Jutta Urpilainen,
joka valotti EU:n ulkopuolisen maailman tilannetta koronan kourissa ja
sen jälkeen.
Urpilaisen mukaan korona on
paljastanut eri maiden välisen epäta-

sa-arvon. Köyhimmät kärsivät eniten
ja maksavat myös suurimman laskun.
Urpilainen muistutti, että koronaa torjuttaessa yhteiskuntia on suljettu myös köyhimmissä maissa.
- Arvioidaan, että viime vuonna 1,6 miljardin lapsen koulunkäynti katkesi tai häiriintyi. On olemassa
suuri vaara, että kaikki eivät pääse
palaamaan pulpetin ääreen koskaan,
Urpilainen totesi.
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AJASSA

Markus Leikola
Krista Kiuru, Marina Erhola ja Mia Laiho.

Hän korosti, että kansainvälisen
yhteisön on reagoitava köyhimpien
maiden hätään ja autettava myös nämä maat jaloilleen koronan jälkeen.
Vasemmalta lukien: Matleena Käppi,
Dani Niskanen, Auli Piiparinen, Jenni
Airaksinen, Asseri Kinnunen, Senni
Martikainen ja Pinja Perholehto.
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Kirjailija Markus Leikola pohti maailmaa ja Suomea koronan jälkeen. Hänen teoksensa Maailma
koronan jälkeen ilmestyi KAKSin Polemia-sarjassa tammikuussa 2021.
Leikola ennakoi suuria muutoksia maailman menoon – ja pandemian jälkeinen maailma on Leikolan

mukaan jo täällä.
Leikola totesi, että koronapandemian kaltaiset kriisit tarjoavat tilaa
populismille. Leikola tähdensikin, että vaikka Donald Trump ”on poissa”,
populismi ei ole kadonnut minnekään.
KAKSin vuosijuhlaseminaareissa on viime vuosina tavalla tai toi-
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sella nostettu esiin kulloinenkin
sote-uudistus. Niin nytkin.
Peruspalveluministeri Krista
Kiuru (sd), eduskunnan sosiaalija terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja, LT
Mia Laiho (kok) sekä toimitusjohtaja Marina Erhola PäijätHämeen hyvinvointikuntayhtymästä pohtivat sote-uudistusta ja
sen mahdollisuutta edetä maaliin.
Ministeri Kiuru perusteli jälleen kerran uudistuksen tarpeet
ja katsoi, että uudistus on vietävissä maaliin tavoitellussa aikataulussa.
Oppositiota edustava Mia Laiho nosti keskusteluun kuntien
aseman sote-uudistuksen toteutuessa. Hänen mukaansa uudistus
kajoaa kunnalliseen itsemääräämisoikeuteen voimallisesti. Laiho
katsoi, ettei uudistusta tulisi toteuttaa hallituksen mallilla.
Laihon mukaan hallituksen
sote-uudistus on itse asiassa kuntauudistus, joka lopettaisi monen
kunnan toiminnan.
Marina Erhola kertoi olevansa mukana jo kuudennen
sote-uudistuksen valmistelussa.
Erhola katsoi, että uudistus tarvitaan – ja suunta on oikea. Hänen
mukaansa uudistus on viimein
myös mahdollista toteuttaa.
Nuorten valtuutettujen paneelissa Dani Niskanen (kok)
Helsingistä, Pinja Perholehto
(sd) Hyvinkäältä, Auli Piiparinen (kesk) Leppävirralta, Senni
Martikainen (vihr) Iisalmesta,
Asseri Kinnunen (ps) Joensuusta sekä Matleena Käppi (vas)
Jyväskylästä nostivat pöydälle kuntien arkiset kysymykset ja
kertoivat myös, mihin nuori kuntapäättäjä voi oikeasti vaikuttaa.
Turhautuneita päätöksentekoon
he eivät olleet. ∙

ARJEN TURVAAJAT 2021

Aila Jaatinen

Jari Salmela

Raija Uusitalo-Seppälä

Aila Jaatinen, Jari Salmela ja Raija Uusitalo-Seppälä ovat Arjen turvaajat 2021.

K

AKSin hallituksen puheenjohtaja Antti Kurvinen jakoi vuoden
2021 Arjen turvaaja -palkinnot YhteisKunta – vaaleja kohti -juhlaseminaarissa.
Palkituille ojennettiin 2 500 euron
stipendit ja Matti Peltokankaan Arjen
turvaaja -veistokset.
Toimistosihteeri Aila Jaatinen on
turvannut Pertunmaan kunnan toimintaa 42 vuotta: hän on kunnanvaltuuston
ja -hallituksen, sekä monien ryhmien
sihteeri, vaalien järjestäjä ja keskusvaalilautakunnan oikea käsi, kunnan vuokra-asuntojen välittäjä ja vuokralaisten
tuki ja turva. Hän on asiointipisteen,
asiakaspalvelun, arkiston ja kotiseutuarkiston ystävälliset ja avuliaat kasvot
sekä kunnan henkilöstön tietosuoja- ja
-turvayhdyshenkilö. Jaatiselta voi pyytää apua asiassa kuin asiassa. Hänen sanastoosa ei kuulemma kuulu ”ei”.
Liikuntapäällikkö Jari Salmela on
vuodesta 1986 kehittänyt Hattulan liikuntatoimea sekä kuntalaisten arjen
toimintaa. Hän on ideoinut muun muassa jäätelöjuoksun, formulahiihdon ja
multigolfin, jotka ovat liikuttaneet tu-

hansia lapsia, nuoria ja aikuisia. Salmela on kehittänyt etsivää nuorisotyötä,
koulu- ja vanhusten liikuntaa. Salmela on rakennuttanut lähinnä erilaisilla
hankerahoilla kuntaan frisbeegolfradat,
retkeilyreitit sekä talvisin maakunnan
parhaat hiihtoreitit. Hän on ollut 30
vuoden ajan mukana kansainvälisen
nuorisovaihdon toimeenpanossa ja toiminut lähes 20 vapaaehtoistyötä tekevässä järjestössä tai yhdistyksessä.
Satakunnan sairaanhoitopiirin infektioyksikön ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä johtaa myös SataDiagin
infektioyksikköä. Hän on tehnyt tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa kehittäen
alueellista toimintaa. Koulutus- ja opetustilaisuuksia on Satakunnassa järjestetty vuosittain yli 200. Hän on toiminut
Suomen Infektiolääkäriyhdistyksen
ja Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen hallituksissa. Uusitalo-Seppälä on
ollut eturivissä henkilöstönsä kanssa
kamppailussa COVID-19 vastaan. Satakunnan Journalistit ry. jakoi viime
syksynä Uusitalo-Seppälälle tiedottamisen hunajapytyn Satasairaalan hyvästä koronatiedottamisesta.∙
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koostanutkoonnut
| Eeva-Liisa
Hynynen
| Eeva-Liisa
Hynynen

Sote, kuntatalous, korruptio

TOIMITTAJAT
KOULUN PENKILLÄ
Jo kolmannen kerran Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS järjesti
kuntavaalien alla toimittajille koulutusta kuntakysymyksiin.

Koulutusta KAKSin
tiloissa.

K

oronakriisin vuoksi koulutus järjestettiin nyt yksipäiväisenä Teams-verkkokoulutuksena.
Toimittajakoulutuksen vetäjänä
toimi päätoimittaja, emeritus Antti
Marttinen.
Yhteen koulutuspäivään mahdutettiin paljon: Sote-uudistuksen eteneminen valtakunnallisesti
ja maakunnittain, kuntien ja valtuutettujen rooli tulevaisuudessa, kunta- ja maakuntatalous lukuina nyt ja
tulevaisuudessa, kansalaisten ja valtuutettujen näkemykset kuntien ja
maakuntien tulevaisuudesta KAKSin galluptutkimuksien valossa sekä
pohdintaa kunnista lööpeissä – kor-

8

ruption ja väärinkäytösten uusista ja
vanhoista muodoista.
Kouluttajina toimivat kunta-alan kärkiasiantuntijat: yliopistonlehtori,
HTT
Jenni
Airaksinen Tampereen yliopistosta, kuntakonsultti, HTT Eero
Laesterä FCG-Perlaconilta, hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, erityisasiantuntija Antti Kuopila sekä
osastopäällikkö Kari Hakari sosiaali- ja terveysministeriöstä, edelleen Transparency International
Suomen puheenjohtaja, toimittaja,
tutkija Salla Nazarenko ja KAKSin
asiamies Antti Mykkänen.
Koulutukseen osallistui yli 140
toimitusalan ammattilaista valta-

kunnallisista medioista maakunnallisiin, alueellisiin ja paikallisiin
medioihin sekä myös kunta-asioista kirjoittavia freelancereita. Koulun
penkille istui niin Helsingin Sanomien, Ylen, Keskisuomalaisen, Siikajokilaakson kuin Sompio-lehdenkin
toimituskuntaa etelästä pohjoiseen.
Aiempien KAKSin toimittajakoulutusten
tapaan
tilaisuudet järjestettiin alueellisesti: 2 – 4
maakuntaa kerrallaan: Uusimaa ja
Päijät-Häme 19. tammikuuta, EteläKarjala ja Kymenlaakso 21. tammikuuta, Satakunta ja Varsinais-Suomi
26. tammikuuta, Kanta-Häme, KeskiSuomi ja Pirkanmaa 27. tammikuuta,
Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo 28. tammikuuta, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa 2. helmikuuta
sekä
Kainuu, Keski-Pohjanmaa,
Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi 3. helmikuuta.∙
Kouluttajat Antti Marttinen
ja Eero Laesterä
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Pasi Rytkönen

STRATEGIAA TÄHTIORKESTERIN TAHDISSA
KAKSin juhlaseminaarissa
ensiesitettiin Tähtiorkesteri
Pienten Ihmisten musiikkivideo
Strategiaa.

M

oni tunnistaa kappaleesta omakohtaisia tunnelmia
työyhteisönsä kehittämis-

päivistä.
”Ei helvetti, kuka nää on keksinyt, tää ei oo strategiaa vaan byrokratiaa...”, mies laulaa. Ja ääni on tuttu.
Tähtiorkesteri Pienten Ihmisten takaa löytyvät sosiaalipsykiatrian professori Sami Pirkola (kitara
ja laulu) ja hallintotieteen professori Jari Stenvall (kitara) Tampereen
yliopistosta, hallintotieteen professori Timo Aarrevaara (basso) La-

pin yliopistosta sekä tutkijatohtori,
KTT Antti Talonen (rummut) Helsingin yliopistosta.
Kappaleen on säveltänyt, sanoittanut ja sovittanut – myös laulanut
- Sami Pirkola. Moni muistaa hänet
Juliet Jonesin Sydän -yhtyeestä laulajana ja kiraristina vuodesta 1987 aina vuoteen 2001 asti.
Yhtye palasi keikoille uudelleen
vuonna 2015 ja julkaisi viimeksi uuden levyn viime vuonna.
- Kyllä, soitamme edelleen, Sami
Pirkola kertoo.
Sen sijaan Tähtiorkesteri Pienet
Ihmiset syntyi KAKSin seminaaria
varten ja idean isä oli Jari Stenvall.
Pirkolan Strategiaa -kappaleen
sanoitus sen kertookin, että hän ei
viehäty byrokratiasta, mutta sotepalveluiden toimivuudesta kylläkin.
Kun puhelimessa on muusikko

ja sosiaalipsykiatrian professori, on
syytä kysyä mielenterveyspalveluista: mitä niille kuuluu nyky-Suomessa?
- Maailman mittaluokassa palvelumme toimivat hyvin, mutta parannettavaa tietysti on. Isoin ongelma
mielenterveyspalveluissa on ollut
hajanaisuus. Itse painotan integraatiota ja olen tehnyt työtä sen eteen,
että ei touhuiltaisi kuka mitäkin vaan
tehtäisiin yhteisen linjan mukaisesti integroituja palveluja. Osaamista
on paljon, kun se otetaan järkevästi
käyttöön ja jalkautetaan psykiatrisia
palveluja perustasolle, että asiakkaat
tulevat mahdollisimman varhain autetuiksi, Pirkola linjaa.
Sitten professori ja muusikko
Pirkola poistuu linjalta. Teams-palaveri kutsuu. Se on korona-Suomen
arkea. ∙
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teksti | Maria Markus
kuvat | Merja Ojala, pikkukuvat Altti Näsin projektista Höytämö

kännykkäkuvien
maailma
Arkivalokuvauksella on monia rooleja ja funktioita.
Organisaatioiden tulisi pohtia kuvien sisältöjä ja
julkaisemisen kriteerejä tarkasti.

A

rkikommunikaatiossa kännykkäkuvista on tullut olennainen keskustelun väline samalla kun visuaalinen viestintä on muutenkin kasvattanut merkitystään miltei kaikissa käytössä olevissa kommunikaatiomuodoissa.
Mutta miksi kännykkäkuviin nojautuva viestintä tuntuu jopa lähes syrjäyttäneen kirjoitetut viestit?
Sitä joulukuussa 2020 väitellyt Altti Näsi pureksi väitöskirjassaan ”Visual Discussions, Understanding the socio-cultural
functions of vernacular photography in contemporary communities”.
- Kiinnostuin aiheesta alun perin siksi, että mielestäni selitykseksi ei riitä se, että kännykkäkuvien lähettäminen on helppo
ja nopea tapa viestiä, Näsi sanoo.
Arkivalokuvaamisella on yhteisöissä monia sosiokulttuurisia merkityksiä ja tehtäviä.
Arkivalokuvia käytetään Näsin mukaan esimerkiksi sijainnin, aktiviteettien, saavutusten, ajatusten, huumorin, mielenkiinnon kohteiden, hyödyllisen tiedon ja mielipiteiden
jakamiseen yhteisöissä. Valokuvat ja visuaalinen keskustelu siis
välittävät sekä tietoa että tunteita ja samalla tukevat henkilön tai
organisaation identiteettiä.
Kun aiemmin valokuvan merkitys oli muistojen säilyttämisessä, nyt kuvia käytetään yhä enemmän reaaliaikaiseen viestimiseen.
Valokuvat voivat myös luoda vastaanottajalle läsnäolon
tunteen. Näsi kertoo perehtyneensä aiempaan tutkimukseen
kuvien välityksellä tapahtuvasta etäläsnäolon tunteesta ja pohtineensa sitä väitöskirjaprosessinsa alkuvaiheessa saadessaan
kuvia Espanjassa asuvalta siskoltaan.

10
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- Kuvat saavat aikaan tunnereaktioita ja kiinnostusta, ja joskus jopa
etäläsnäolon tunteen. Mutta väitöskirjassani se on kuitenkin vain yksi
funktio. Väitöskirjani tavoitteena oli
luoda käsitteellinen sateenvarjo tälle
kaikelle viestinnälle, hän sanoo.

Tekstilläkin on paikkansa
Kun digitaalisuus on vyörynyt arkeemme 2000-luvulla, valokuvauksesta on tullut Altti Näsin mukaan
samanaikaisesti sekä yksityisempää
että julkisempaa.
Kännykkäkuvat korostavat yksilöllisyyttä, sillä jokainen kantaa
mukanaan omaa henkilökohtaista
laitettaan, joka on yhtä aikaa sekä kamera että valokuva-albumi.
Toisaalta, koska laitteet ovat kytkettyinä erilaisten yhteisöjen verkostoihin, kuvien jakamisesta tulee
hyvin helppoa.
- Koska kaikki on kiinni verkossa,
voin tehdä elämästäni hyvin julkista,
jos niin haluan. Tai sitten voin tehdä
päätöksen, että en jaa mitään kenellekään. Yleensä kuvia jaetaan eniten
läheisten kanssa. Valtaosa kuvista on
kuitenkin sellaisia, joita ei jaeta lainkaan, Näsi sanoo.
Nykyisessä kuvatulvassa yksittäisen kuvan merkitys on huomattavasti pienempi kuin filmiaikaan, ja
puhutaan jopa kuvakylläisyydestä.
Toinen näkökulma asiaan on Näsin mukaan se, että tietyllä tavalla
kuvista on tullut entistä tärkeämpiä,
koska niitä voi jakaa läheisille hel-

posti eivätkä ne jää vain piirongin
päälle pölyttymään.
Tyypillisiä yhteisöjä, joissa kuvia
jaetaan, ovat perhe, sukulaiset, ystävät ja työkaverit, mutta visuaaliseen
keskusteluun osallistuvat ahkerasti myös esimerkiksi harrasteryhmät,
koulut ja päiväkodit.
Näsin mukaan valokuvien jakaminen toimii parhaiten silloin, kun
kuvasisältö vastaa yhteisön jäsenten
odotuksia ja tarpeita. Yksilön tarpeet
ja odotukset määrittelevät hyvin pitkälle sitä, missä foorumeissa kukin
kuvia jakaa ja katselee.
Tekstilläkin on Näsin mielestä paikkansa myös kännykkäkuvien maailmassa, sillä ilman selittävää
tekstiä tulkinta kuvasta voi olla hyvin erilainen eri ihmisillä ja eri yhteisöissä.

Positiiviset päiväkotikuvat
Yksi Altti Näsin väitöskirjan kolmesta artikkelista käsittelee yksityisen
päiväkodin viestintään tarkoitettua
Whatsapp-ryhmää, johon kuuluvat
päiväkotia käyvien lasten vanhemmat.
Päiväkoti jakaa ryhmässä kuvia
aktiivisesti ja niillä viestitään, mitä
lasten kanssa on tehty.
Näsin havaintojen mukaan päiväkodin lähettämät kuvaviestit
vanhemmille antavat paitsi etäläsnäolon, myös turvallisuuden tunnetta.
Lisäksi ne ruokkivat kotona päiväkotipäivän jälkeen käytäviä keskusteluja.

Höytämö by night.

Vesitorni

- Kun vanhemmat pysyvät kärryillä siitä, mitä lapset päivän mittaan
tekevät, keskustelut on helpompi
aloittaa kyselemällä päivän tapahtumista.
Päiväkodin jakamissa kuvissa näkyy Näsin mukaan tyypillisesti kaikenlaista mukavaa touhuamista ja
tekemistä turvallisessa ympäristössä. Haavereita, vessavahinkoja, riitoja tai muutakaan ikävää kuvilla ei
haluta välittää, ja se on myös selkeä
toimintaohje kyseisessä päiväkotiyhteisössä.
Näsin tekemien haastattelujen
mukaan osa vanhemmista ei ollut
koskaan miettinyt päiväkodin valikoivaa kuvien jakamista, ja asia tuli
heille yllätyksenä.
- Toki osalle asia oli itsestään selvä.
Ja moni sanoi, että kuvien valikointi
positiiviseen suuntaan ei haittaa, sillä
he eivät haluaisikaan mitään lisädraamaa päiviinsä, Näsi toteaa.

koska kaikki on
kiinni verkossa,
voin tehdä
elämästäni hyvin
julkista, jos
niin haluan.
Merkel ja Höytämö.

12

polemiikki 1/2021

Näsin mukaan päätökset kuvaamisesta, kuvakulmista, sisällöstä,
sisällön muokkaamisesta tai rajaamisesta sekä kuvan jakamisesta ovat
kaikki keskeisiä viestinnällisiä valintoja. Näillä valinnoilla organisaatio
voi rakentaa haluamaansa imagoa.
Niin organisaatioiden kuin yksittäisten ihmistenkin tulisi Näsin
mukaan kuitenkin miettiä, kuinka
suunnitelmallista heidän osallistumisensa visuaaliseen keskusteluun
todellisuudessa on.
- Moni saattaa kuvitella tekevänsä suunnitelmallista viestintää, mutta usein ohjaksissa on intuitio, eikä
asiaa tule ehkä ajateltua loppuun asti. Etenkin kuvien jakamisen harkintaa pitäisi ehkä harrastaa enemmän.

Höytämön kylä
tutkimuslaboratoriona
Altti Näsin väitöskirja koostuu kolmen vertaisarvioidun artikkelin lisäksi käytännön mediatuotannosta,
Höytämö-mediaprojektista.
Höytämö on Lempäälässä sijaitseva kylä, jonka elämää Näsi on dokumentoinut omilla nettisivuillaan
etupäässä kännykkäkuvakerronnan
kautta. Mediaprojekti edustaa uudenlaista käytäntölähtöistä tutkimusta, jossa keskeisessä roolissa on
uuden oppiminen, ei niinkään lopputulos.
- Siinä tavoitteenani on ollut lisätä ymmärrystä yhteisöjen sisäisestä
viestinnästä, Näsi sanoo.
- Samalla olen oppinut, millaista

Höytämön raitilla.

arkikuvat ovat usein
sensitiivinen aihe.
on ylläpitää kyläuutiskanavaa tai mediasivustoa lähiyhteisössä.
Höytämö-projekti muodosti Näsin mukaan keskeisen osan koko väitöskirjan oppimisprosessista. Hän
piti tarkkaa päiväkirjaa projektin
alusta loppuun saakka ja dokumentoi
niin tapahtumia kuin omia ajatuksiaan ja tuntemuksiaan.
- Dokumentointi on käytäntölähtöisessä tutkimuksessa kaiken a ja o,
hän sanoo.
Väitöskirjassaan Näsi avaa omaa
oppimisprosessiaan ja esimerkiksi
sitä, kuinka hänen saamansa palaute
on vaikuttanut sivuston sisällön tekemiseen.

Arkivalokuvaviestintä
kuntasektorilla
Altti Näsi on huomannut, että kuntasektorilla ollaan nyt jonkinlaisessa
varovaisuuden tilassa valokuvaviestinnän kanssa ja monet tahot pohtivat, mikä on mahdollista ja mikä ei.
Kuvien käyttämisen ja jakamisen
potentiaali ja mahdollisuudet kyllä
nähdään ja ymmärretään, mutta samalla pohditaan, mikä on soveliasta
ja sopivaa, jotta yksityisyyden suojaa
ei rikota.
- Kysymyksen ytimessä ei siis ole
pelkästään se, mitä laki sanoo, vaan
se, mikä on yleisesti hyväksyttävää ja
sopivaa. Arkikuvat ovat usein sensitiivinen aihe.
Näsi sanoo, että lasten kuvaaminen on tästä hyvä esimerkki. Lähtökohtaisesti ihmisen pitäisi saada itse
määritellä itsestä otettujen kuvien
käyttöön liittyviä asioita, mutta lapsi
ei sitä osaa tehdä, jolloin vanhempien rooli on merkittävä. Se taas on hänen mukaansa hieman ongelmallista,
sillä netissä julkaistu kuva saattaa
vielä myöhemmin, vuosienkin päästä, tulla lapselle eteen.

Matti Höytämöltä.

- Tämä on hirveän vaikea kysymys ja siksi voi olla helpompaa tehdä
päätös, ettei lapsia kuvata ollenkaan,
mikäli asia on vähänkään epäselvä tai
tulkinnanvarainen.
Kun mennään muutama vuosi
eteenpäin, tilanne tulee Näsin mukaan todennäköisesti selkeytymään
huomattavasti, sillä olennaista on
selkeiden ohjeiden ja sääntöjen laatiminen kuvien käyttämiseen.
- Olisi tosi tärkeää määritellä esimerkiksi se, mitkä kanavat kuntien
viestinnässä ovat virallisia ja mitkä epävirallisia. Ja että minkälaiset
pelisäännöt esimerkiksi kuntatyöntekijöiden sisäisissä Whatsapp-yhteisössä on ja millaista materiaalia
niissä saa jakaa. Se on aivan perustavanlaatuinen kysymys, hän toteaa.
Alustavat työyhteisöjä koskevat
tutkimukset kertovat, että työyhteisöjen viestintäkanavissa formaalit
ja informaalit viestintäkanavat tuppaavat vielä jonkin verran sekoittua
ja siksi vakiintuneita pelisääntöjä ei
vielä ole. Tähän aihepiiriin Altti Näsi
haluaa perehtyä seuraavaksi.
- Huomasin väitöskirjaprosessini
loppupuolella, että työpaikoilla kuvia käytetään vielä laajemmin kuin
mitä alussa ajattelin. Haluan siis tulevaisuudessa laajentaa tutkimustani
työyhteisöjen kuvaviestintään ja ymmärtää sitä paremmin. ∙

➨ KAKS rahoitti tutkimusta.
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teksti | KAKS-galluptutkimusaineiston pohjalta koostaneet Eeva-Liisa Hynynen ja Antti Mykkänen

kuntavaalit 2021

äänessä äänestäjä
Valtuustokaudelle 2021 – 2025 valittavilta kunnan- ja kaupunginvaltuutetuilta ei odoteta ihmetekoja.

K
Antti Salovaara/ Vastavalo

ansalaiset käyvät kuntavaaleihin realistisin odotuksin.
Pelkoa mutta myös pientä
toivoa on ilmassa aina siitä riippuen, keneltä kysyy. Tuhannet suomalaiset vastasivat Kunnallisalan
kehittämissäätiön KAKSin kevään
2021 kuntavaaleja koskeviin galluptutkimuksiin.
Kuva, joka vastauksista piirtyy,
on monimuotoinen, mutta ainakaan
liian korkeista odotuksista kansalaisia ei voi syyttää.
Usein galluptutkimuksia analysoivat asiantuntijat ja politiikan
konkaritoimittajat. Tässä Polemiikin koosteessa kuuluu vastanneiden
kansalaisten ääni suoraan numeroina.

14

Kansa kertoo nyt, millaisena se
näkee kuntien ja maakuntien tulevaisuuden ja mitkä kysymykset ovat
heille tärkeitä kuntavaaleissa.

Täällä Pohjantähden alla
Iso kuva Suomen lähitulevaisuudesta on paikoin haastava.
Enemmistö kansalaisista odottaa
kotimaakuntansa kehityksen kääntyvän tulevalla vaalikaudella huonompaan suuntaan ainakin kuuden asian
kohdalla.
Peräti 66 % kansalaisista odottaa
asumisen hinnan nousevan, 59 % arvioi kotimaakuntansa kuntien taloudellisen tilanteen heikkenevän ja 57 %
uskoo sosiaali- ja terveyspalveluiden
huononevan tulevaisuudessa.
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56 % arvelee koko kotimaakunnan
taloudellisen tilanteen heikkenevän.
Ja vielä lisää epäuskoa: 56 % arvelee koko kotimaakunnan taloudellisen tilanteen heikkenevän.
Rikollisuuden ja maahanmuuton ongelmien lisääntymiseen uskoo
puolet suomalaisista.
Pessimismi leimaa myös suhtautumista kansalaisten toimeentuloon
ja henkiseen mielialaan maakunnissa. Näiden uskoo heikkenevän 41 %
kansalaisista.
Aiempaa suurempi osa uskoo kotimaakunnassaan tarjolla olevien
työpaikkojen vähentyvän lähimmän
vuosikymmenen aikana.
Ja yhä pessimistisemmin arvioidaan myös kotimaakunnan yritysten
elinvoimaisuutta verrattuna aiempien vuosien gallupkyselyihin.
Samoin useampi kansalainen ar-

Myös usko elinolojen
yleiseen huononemiseen
maakunnissa on kasvanut.
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vioi kotimaakuntansa asukkaiden
elintason kehittyvän heikompaan
suuntaan.
Myös usko elinolojen yleiseen
huononemiseen maakunnissa on
kasvanut.

Maantiede puhuu
Jos kansalaisten usko tulevaisuuteen visualisoitaisiin Suomen kartalle, pääosin Itä- ja Pohjois-Suomi väritettäisiin tummin sävyin.
Maakuntien eroja ”uskossa tulevaisuuteen” kuvattiin galluptutkimuksessa indeksiluvulla, joka
kertoo, paljonko kyseinen maakunta poikkeaa asukkaidensa odotusten
osalta optimistiseen tai pessimistiseen suuntaan koko maan keskiarvosta.

Galluptutkimuksessa kansalaisilta kysyttiin kaikkiaan 23 eri osaalueita koskevaa kysymystä. Näiden
yhteistulos kuvasi uskoa oman maakunnan tulevaisuuteen. Kysymykset
koskivat esimerkiksi taloutta, työllisyyttä, koulutusta, palveluja, sotea,
kulttuuria, maahanmuuttoa, ympäristöä ja niin edelleen.
Maantiede näkyy vastauksissa.
Uudellamaalla ja Länsi-Suomessa Satakuntaa lukuun ottamatta löytyy enemmän uskoa tulevaisuuteen
kuin Itä- ja Pohjois-Suomessa.
Koko 2000-luvun iso kuva on ollut samansuuntainen.
Otsikoihin usein nousseet tilastot – muuttotappio, väestön ikääntyminen ja alhainen syntyvyys – ovat
kenties ottaneet niskalenkin monien uskosta kotimaakunnan tulevaisuuteen?
Optimistisimmin maakuntansa
tulevaisuuteen suhtautuvat Pirkanmaan, Keski-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Kanta-Hämeen asukkaat.
Vastaavasti
pessimistisimmin
suhtautuvat asukkaat Etelä-Savossa, Kainuussa, Pohjois-Savossa ja
Lapissa. Epäuskoa löytyy myös Kymenlaaksosta. Satakunnasta ja Pohjois-Karjalasta.
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Päivänvaloa luonnonvaroista
ja palveluista

kun pirkanmaan indeksiluku on 9,
etelä-savon kohdalla se on -20.
Kun Pirkanmaan indeksiluku on
9, Etelä-Savon kohdalla se on -20.
Näiden kahden väliin sijoittuvat
muut maakunnat.
Asetelma ei olennaisesti muutu kun kysytään näkemystä elinolojen kokonaiskehityksestä. Kärjessä ja
peränpitäjinä ovat samat maakunnat.
Tuskin on yllätys, että työllisyyden
ja taloudellisen toimeentulon hyvään
kehitykseen uskotaan eniten pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla.
Mutta pessimismiä on täälläkin:
huolta aiheuttavat korkeat asumiskustannukset, luonnon ja ympäristön tila sekä maahanmuuton tuomat
ongelmat.
Usko tai epäusko oman kunnan
tai maakunnan tulevaisuuteen ei ole
pelkästään etelä-länsi ja itä-pohjoinen -kysymys.
Kaupunkiseutujen ulkopuolisissa
maaseutumaisissa ja taajaan asutuissa kunnissa moni arvioi elinolojen
huononevan.
Näissä kunnissa uskotaan keskimääräistä useammin, että kuntatalous, työllistymisnäkymät ja
asukkaiden toimeentulo heikkenevät maakunnassa tämän vuosikymmenen aikana.
Myös liikenneyhteyksien arvellaan heikentyvän.

Kaikkea uskoa ei ole vielä menetetty.
Kansalaisista 47 % odottaa luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen
paranevan.
Lisäksi 40 % uskoo kauppapalveluiden, kulutusmahdollisuuksien
sekä harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien kohenevan.
Vieläpä 38 % uskoo koulutusmahdollisuuksien paranevan. Uudellamaalla näin uskoo 44 % kansalaisista
ja Itä- ja Pohjois-Suomessa vain 29 %.
Työllisyystilanteen kohenemiseen
uskoo kaikkiaan 37 % kansalaisista.
Uudellamaalla vastaava luku on 45 %
ja Itä- ja Pohjois-Suomessa 29 %.
Vielä syksyllä 2019 KAKSin gallupissa kansalaiset katsoivat, että kunta ei saa nostaa veroja, ei ottaa velkaa,
ei leikata palveluja – ja pikemminkin
palveluiden laatua olisi parannettava. Toiveiden tynnyri tursui yli.
Nyt enemmistö kansasta näyttää
tietävän, että kuntataloudella on rajat.

kimääräistä useammin kuntatalouteen.
Näkemyserot sukupuolten välillä eivät ole suuria. Silti: naiset ovat
miehiä useammin huolissaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä luonnon ja ympäristön tilan kehityksestä
kotimaakunnassaan.
Mielenkiintoista
on,
että
18–30-vuotiaat ovat monissa kysymyksissä muuta väestöä keskimääräistä optimistisempia.
Nuorista
huomattavan
moni uskoo päättäjien vastuullisuuden lisääntyvän, talousongelmien
helpottuvan, rikollisuuden vähentyvän ja suvaitsevaisuuden kasvavan
omassa maakunnassa. Se on valoisa
viesti.

40 % uskoo kauppapalveluiden,
kulutusmahdollisuuksien sekä
harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien kohenevan.

Huono-osaisuus
syö uskoa tulevaan
Jos Suomen kartan myllää vielä kertaalleen galluptutkimuksen valossa
ja tarkastellaan sosiaalista hyvä- tai
huono-osaisuutta sekä koulutustasoa, ovat heikommin koulutetut
ja pienempituloiset keskimääräistä
useammin huolissaan työllisyyden,
toimeentulon, rikollisuuden ja maahanmuuton ongelmien kehityksestä
kotimaakunnassaan.
Nyt kyse ei ole ainoastaan maakunta- ja kuntarajoista. Heikkoon
sosiaaliseen asemaan joutuneita kansalaisia asuu kaikissa kunnissa. Jakolinjat voivat kulkea kunnan
sisällä asuinalueiden välillä ja jopa
niidenkin sisällä.
Optimismia ruokkii korkea koulutus ja hyväosaisuus. Korkeasti
koulutettujen huolet liittyvätkin kes-
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Ketkä käyvät
vaaliuurnille?

nuorista
– 18-30-vuotiaista vain 40 % on varmoja
äänestämisestään
kuntavaaleissa.

Hallituspuolueiden kannattajat
toiveikkaimpia
Eri puolueiden kannattajilla yleisimmät huolet ovat pitkälle samoja kuin
kaikkien kansalaisten vastauksissa.
Erityisen huolissaan puolueiden
kannattajat ovat asumisen hinnasta,
kuntataloudesta sekä sosiaali-ja terveyspalveluista.
Hallituspuolueiden
kannattajat ovat selvästi toiveikkaampia kotimaakunnan kehityksen osalta kuin
muiden puolueiden kannattajat.
Synkimmin tulevaisuuden näkevät perussuomalaisten kannattajat. He poikkeavat muista vastaajista
selvästi katsoessaan, että kotimaakunnan kehitys on kääntymässä vääjäämättömästi miltei kaikissa asioissa
huonompaan suuntaan.

Mistä kuntavaaleissa
äänestetään?
Mihin valtuutettujen halutaan sitten
vaikuttavan luottamustoimessaan?
Lyhyesti virsi kaunis: terveyspal-
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velut, vanhustenhuolto, työllisyys,
kotikunnan talous ja lähiympäristön turvallisuus. Valtuutetuilla listalle tuli peruskoulut turvallisuuden
sijalle.
Nämä samat asiat olivat kansalaisten listan kärkipäässä jo viime
kuntavaalien alla toteutetussa tutkimuksessa.
Kymmenen kärkeen mahtuvat
vielä syrjäytyminen, peruskoulut,
tekniset palvelut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset sekä uutena koronaepidemian torjunta.
Pahnan pohjimmaisena ovat selvästi kuntaliitokset. Kaikki ovat tästä
yksimielisiä, niin kansa kuin valtuutetut. Muut tärkeydessä tyvipäähän
jääneet ovat maahanmuutto, kulttuuripalvelut, kilpailuttaminen ja
ulkoistaminen sekä hännän huippuna kuntaliitokset. Valtuutetuistakin
vain joka viides piti sitä tärkeänä.
Näin siis vastasi galluptutkimuksessa ”koko kansa”, jota suurelta osin
valtuutetut komppasivat. ∙

AKSin galluptutkimusaineisto kertoo,
että äänestämisestä varmojen osuus
enteilisi äänestysprosentin olevan tulevissa vaaleissa vähän korkeampi kuin
edellisissä kuntavaaleissa. Toki korona
voi muuttaa kaiken.
Äänestysikäisistä 60 % ilmoittaa
äänestävänsä varmasti kuntavaaleissa.
Lukema on kaksi prosenttiyksikköä
korkeampi kuin keväällä 2017.
Tutkitusti tiedetään, että äänestämisestään täysin varmojen osuus ennustaa
kohtuullisen hyvin toteutuvaa äänestysprosenttia.
Keitä sitten ovat varmimmin kuntavaaleissa äänestävät?
Ensimmäisenä esittelemme korkeakoulun käyneen ylemmän toimihenkilön,
pääkaupunkiseudulla asuvan ja kokoomusta äänestävän Karin. Hän on myös Akavan
jäsen.
Toinen varma vaaliuurnilla käyvä on
Uudellamaalla asuva eläkeläinen, vasemmistoliittoa kannattava Viljo.
Entä keitä äänestäminen kiinnostaa
vähiten? Eila asuu Itä-Suomessa.
Hän on käynyt peruskoulun ja on tällä
hetkellä työtön. Viimeksi hän äänesti
perussuomalaisia.
Hänen lisäkseen äänestämistä empii
Pohjois-Suomessa asuva samaa puoluetta
kannattava 24-vuotias opiskelija Pentti.
Yksi ilmeisistä huolenaiheista on, että
nuorista – 18-30-vuotiaista - vain 40 % on
varmoja äänestämisestään kuntavaaleissa.
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Puolueiden peilikuvat

K

atsotaanpa millaiseksi piirtyy ehdokas, joka on täysin puolueensa
kannattajien peilikuva. Millainen
on kuuden suurimman puolueen ”linjakkain” ehdokas? Ketkä ovat läheisimmät kaverit ja ketkä vastustajat?
Noudatamme tarkastelussa viime
vaalien kansan valitsemaa puolueiden suuruusjärjestystä.
Ja näin kuvitteelliset ehdokkaat
kertovat itsestään:
Kokoomuslaisena kannan huolta
kotikaupunkini taloudesta. Elinkeinoihin satsaisin ja yrittämiseen. Näin
edistäisin työllisyyttä. Velkaantuminen huolettaa minua. Veroruuvia en
kuitenkaan kiristäisi. Terveyspalvelut ja vanhusten huolto ovat mielessäni. Nekin palvelut turvaisin myös
yksityissektoria hyödyntäen.
Aivan listani kärkeen en kuitenkaan nostaisi syrjäytymistä, maahanmuuttoa,
ympäristöä
enkä
luonnonsuojelua. Eivätkä nuo katukuvan nautintoaineissa liikkuvatkaan ole päällimmäinen huoleni.
Sosialidemokraattina nostan kärkeen terveyspalvelut, vanhusten
huollon, koronapandemian torjunnan, työllisyyden ja lähiympäristön
turvallisuuden. Mielessäni on myös
joukkoliikenne sekä kirjasto- ja kulttuuripalvelut.
Sen sijaan kuntapalvelujen kilpailuttamisesta ja ulkoistamisesta en
erityisesti piittaa. Valtion velkaantumisen ehkäisykään ei nostata minussa intohimoja.
Keskustalaisena pidän tärkeimpinä vanhustenhuoltoa, terveyspalveluja, työllisyyttä ja peruskouluja.
Kannan huolta myös kotikuntani taloudesta ja velkaantumisesta. Haluaisin satsata myös lasten päivähoitoon
ja elinkeinojen kehittämiseen.
Maahanmuutto ei tunnu minusta tärkeältä kuntavaaliteemalta, eikä

joukkoliikennekään ole päällimmäisenä mielessäni.
Vihreänä nostan ykköseksi ympäristön- ja luonnonsuojelun. Heti perässä seuraavat terveyspalvelut,
syrjäytyminen ja köyhyys, kotikunnan talous ja velkaantuminen sekä
koronaepidemian torjunta. Tärkeinä
pidän myös joukkoliikennettä sekä
kirjasto- ja kulttuuripalveluja.
Huolteni kärjessä eivät ole lähiympäristön turvallisuus, eikä siellä nautintoaineissa liikkuvat. Valtion
velka, eikä verotuskaan nouse mielessäni murheeksi asti.
Perussuomalaisena kannan ennen muuta huolta lähiympäristöni turvallisuudesta, kotikuntani
taloudesta velkaantumisineen, van-

hustenhuollosta, työllisyydestä ja
terveyspalveluista. Niin, ja tietysti
maahanmuutosta.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut on
listani häntäpäässä yhdessä ympäristö- ja luonnonsuojelun kanssa.
Vasemmistoliittolaisena
pidän
kärjessä terveyspalveluja, syrjäytymistä ja köyhyyttä, koronapandemian torjuntaa, vanhustenhuoltoa
sekä ympäristön- ja luonnonsuojelua. Kirjastopalveluja ja joukkoliikennettä vielä erikseen korostan.
Sen sijaan valtion ja kotikunnan
talous, velkaantuminen, lähiympäristön turvallisuus ja maahanmuutto
ovat minulle keskimääräistä vähemmän tärkeitä.
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Mitkä teemat lähentävät ja
erottavat puolueita toisistaan?

toinen varma vaaliuurnilla käyvä on
uudellamaalla
asuva eläkeläinen,
vasemmistoliittoa
kannattava viljo.

Galluptutkimusaineistosta on luettavissa myös se, minkä asioiden ympärille yhteistyöakselit syntyisivät
kuntavaalien jälkeen luontevimmin.
Ja vastaavasti: Missä poistyöntö on
suurinta?
SDP:n ja keskustan kannattajat
ovat vastauksissaan lähimpänä kansalaisten keskimääräisiä kantoja.
Suurimmat vaihtelut kansan keskimääräisiin kantoihin ovat perussuomalaisten, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajilla.
Perussuomalaisten kannattajilla
oli tosin ainoana puolueena samat
viisi kuntavaalien tärkeintä asiaa
listallaan kuin kansalaisilla. Ero
syntyy
kantojen
vahvuudessa.
Perussuomalaisten
kannattajien
näkemykset
olivat
jyrkempiä suuntaan tai toiseen kuin
kansalaisten keskimäärin.
SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat näkevät yhteisinä tärkeinä teemoina syrjäytymisen,
ympäristö- ja luonnonsuojelun sekä koronapandemian hoidon. Näissä

kaikissa asioissa vastassa on perussuomalaisten torjuva kanta asioiden
tärkeyteen.
Vastaavasti etenkin vihreiden ja
vasemmistoliiton kannattajat torjuvat perussuomalaisten tärkeinä pitämiä lähiympäristön turvallisuutta ja
maahanmuuttokysymystä.
Kokoomuksen, keskustan ja perussuomalaisten kannattajilla yhteisenä teemana on kotikunnan talous
ja velkaantuminen.
Jo perinteiseen tapaan vasemmalle taipuvien puolueiden ja kokoomuksen välillä on selvä näkemysero
palvelujen kilpailuttamisesta. Yhteistä säveltä ei löydy kovin helposti.
Isossa kuvassa vasemmistoliiton,
vihreiden ja jossain määrin SDP:n
kannattajien kesken on paljon samoja painotuksia asioiden tärkeydessä.
Vastaavasti etenkin talouteen
liittyvissä asioissa kokoomus, keskusta ja perussuomalaiset löytävät
toisiaan.
Näyttääkin siltä, että mitään dramaattisia muutoksia ei ole tapahtunut puolueiden välillä sitten viime
vaalien. ∙

SDP käy vaaleihin luotetuimpana

K

AKSin tutkimusaineisto
kertoo, että SDP on kansalaisten
mielestä luotetuin puolue.
Sitä se on myös käänteisesti tarkasteltuna, sillä puolueeseen kohdentuu
vähiten epäluottamusta (43 %).
Merkille pantavaa tuloksissa on
se, että kaikkiin muihin puolueisiin
kohdentuu enemmän epäuskoa
kuin luottamusta.
Ylipäätään vain vajaa puolet
kansalaisista luottaa erittäin tai melko paljon oman kotikunnan (46 %)
ja valtakunnan (45 %) päättäjiin.
Sen sijaan 48 % kansalaisista ei
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luota kotikuntansa päättäjiin - ja
valtakunnan päättäjiin epäluottamusta kokee 49 % kansalaisista.
Vain 34 % kansalaisista luottaa
oman maakuntansa päättäjiin ja
51 % tuntee epäluottamusta heihin.
Siltikin: luottamus kaikkiin päättäjiin on kasvanut neljän viime vuoden aikana. Eniten ovat petranneet
valtakunnan päättäjät, joihin luottamus on kasvanut 20 prosenttiyksikköä neljän vuoden aikana.
Myös luottamus kuntapäättäjiin
on kohonnut jonkin verran.
Suomi käy huhtikuussa – jos

kuntavaalit järjestetään koronasta
huolimatta ajallaan – mielenkiintoisiin vaaleihin.
Jos pääministeri Sanna Marinin
(sd) hallituksen sote-uudistus toteutuu, nämä ovat viimeiset kuntavaalit,
joissa päättäjille annetaan valtaa omiin
sote-palveluihin ja -kuntayhtymiin.
Juuri nyt valittavat päättäjät olisivat rakentamassa sitä uutta kuntaa,
joka jää sote-palveluiden riisumisen
jälkeen jäljelle.
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VALTUUTETUT:

kuinka valtuustotyössä onnistuttiin

V

astanneista 74 % arvioi, että kotikunnan
valtuusto on onnistunut työssään kokonaisuutena arvioiden hyvin. Myös viranhaltijaesittelyyn valtuutetut ovat tyytyväisiä.
Tyytyväisimpiä valtuustotyöhön ovat keskustan, RKP:n, kristillisdemokraattien ja alle
5 000 asukkaan kuntien valtuutetut.
Tyytymätön on joka neljäs valtuutettu.
Neljä viidestä valtuutetusta on tyytyväisiä
myös omiin saavutuksiinsa.
Peräti 61 % valtuutetuista katsoo, että kunta/kaupunki on kehittynyt parempaan suuntaan kuluneella valtuustokaudella. Vajaa kolmannes valtuutetuista
tyrmää väitteen.
Valtuuston työskentelyilmapiiriä pitää hyvänä 63 % vastanneista.
Kolmasosa vastanneista on eri mieltä.
Valtuutetuista 47 % katsoo, että ryhmien
väliset jännitteet häiritsivät työtä. Sen sijaan
49 % torjuu tämän väitteen.
Lähes puolet valtuutetuista (46 %) yhtyy
väitteeseen, jonka mukaan valtuusto ei ole
kyennyt katsomaan koko kunnan etua.
Tätä mieltä on vain joka kolmas alle 5 000
asukkaan kuntien valtuutetuista, mutta kaksi
kolmesta 50 000 – 100 000 asukkaan kunnan
valtuutetusta.
Väitteen siitä, että valtuustossa ei olisi
saatu aikaiseksi merkittäviä päätöksiä tyrmää

59 % valtuutetusta. Alle 5 000 asukkaan kuntien valtuutetuista tyrmäysprosentti on 69 %.
Voimakkaimmin oman valtuuston kykyä
keskittyä merkittäviin päätöksiin kritisoivat
50 000–100 000 asukkaan kaupunkien valtuutetut.
Vielä oma lukunsa on sote-uudistus.
Kolme viidestä valtuutetusta kannattaa pääministeri Marinin hallituksen valmistelemaa sote-uudistusta
(62 %). Vastaavasti joka
neljäs (27 %) vastustaa ja joka kymmenes
(11 %) ei osaa sanoa kantaansa.
Vahvinta uudistuksen
kannatus on keskustan
(79 %), vihreiden (79 %),
vasemmistoliiton (78 %)
ja SDP:n (73 %) valtuutettujen piirissä. Myös RKP:n valtuutettujen
enemmistö (53 %) tukee uudistusta.
Sote-uudistuksen vastustus on suurinta
perussuomalaisten (60 %) ja kokoomuksen
(55 %) valtuutettujen keskuudessa. Kummassakin puolueessa vain noin kolmannes valtuutetuista kannattaa uudistusta.
Maakunnista sote-uudistuksen kannatus
on vahvinta Pohjois-Karjalassa (96 %), Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla sekä Etelä- ja
Pohjois-Savossa.
Vain Uudellamaalla alle puolet (43 %) valtuutetuista on uudistuksen tukena.∙

valtuutetuista 47 % katsoo,
että ryhmien väliset
jännitteet häiritsivät työtä.
sen sijaan 49 % torjuu
tämän väitteen.

POLEMIIKIN JUTTUKOOSTEEN TAUSTA-AINEISTONA ON KÄYTETTY KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖN OMAA WEBROPOL-KYSELYÄ
MARRASKUULTA 2020, JOHON VASTASI 1 362 KUNTAVALTUUTETTUA, SEKÄ KAHTA KAKSIN KANTAR TNS OY:LLÄ TEKEMÄÄ KANSALAISKYSELYÄ:
MAAKUNTAPUNTARI MARRASKUULTA 2020, JOSSA VASTAAJIA OLI 4 516 SEKÄ ILMAPUNTARI JOULUKUULTA 2020, JOSSA VASTAAJIA OLI 1 042.
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teksti | Salla Nazarenko

koronaorganisointi
kriisijohtamisen tutkijan luupissa

K

ouluarvosanaa prosessista on
kuitenkin hyvin vaikea antaa:
kriisijohtaminen on dynaaminen prosessi, joka sisältää sekä onnistumisia että epäonnistumisia.
Professori Hannele Seeckin tutkimus avaa kriisijohtamisen monia
puolia.
Kriisille on ominaista se, että se on
arvaamaton, mutta ei odottamaton.
Kriisi ei siis tapahdu, vaan se kehittyy,
ja siksi kriisivalmiuden korostamisesta on siirrytty kriisijohtamisen painottumiseen ja ennakointiin.
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Kriisijohtaminen ei ala vasta kriisin tapahduttua, vaan kriisijohtamisessa siirrytään tuolloin vain eri
toimintavaiheeseen.
Pitkän linjan kriisijohtamisen tutkija, Turun yliopiston johtamisen ja
organisoinnin professori Hannele
Seeck käyttää muun muassa Pearsonin ja Clairin tunnettua kriisijohtamisen prosessimallia tarkastellessaan
Suomen viranomaisten ja poliitikkojen toimintaa koronakriisin aikana.
Pearsonilla ja Clairilla on mallissaan yhdistelmä erilaisia kriteereitä
varoitussignaalien havaitsemisesta ja

kriisin leviämisestä resurssien saatavuuteen ja lopulta päätöksentekoon.
Mallissa tarkastellaan myös kriisin
vaikutusta toiminnan jatkuvuuteen,
oppimiseen sekä organisaatioiden
maineeseen.
Seeck on tutkinut aiemmin muun
muassa tsunamia sekä Nokian vesikriisiä samaa mallia hyödyntäen.
Pandemia eroaa näistä sikäli, että
kriisinä se on poikkeuksellisen pitkä ja syklinen: eri vaiheet aaltoilevat. Tämä tekee pandemiasta hyvin
erilaisen kriisin siksikin, että esimerkiksi henkilöstöresursseja on oltava
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Jokaisella suomalaisella
lienee mielipide siitä, miten
hallitus ja viranomaiset ovat
onnistuneet pandemian
aikaisessa toiminnassaan ja
johtamisessaan.

enemmän kuin muulloin.
- Kriisin keskiössä kriisiä hoitavat
ihmiset voivat sinnitellä muutaman
kuukauden, kunnes ovat aivan piipussa. Nyt kriisi jatkuu kauemmin.
Onko esimerkiksi kriisijohtamisen
varahenkilöjärjestelyissä varauduttu
mahdollisesti vuosia jatkuvaan kriisiin? pohtii Seeck.

Kriiseistä on tärkeää oppia
Globaali pandemia ei yllättävyydessään ollut, no, yllätys. Valtioneuvoston vuonna 2017 hyväksymässä yhteiskunnan turvallisuusstrategioissa

mainitaan pandemia mahdollisten
kriisiskenaarioiden joukossa.
Myös muun muassa lintuinfluenssan ja SARS-epidemian aikana
varautumista jo opeteltiin.
Kriisijohtamisen tutkijan näkökulmasta mielenkiintoinen muutos
on se, että siinä, missä yksinkertaisimmissa kriisimalleissa ajatellaan että
on olemassa etukäteisvaihe, akuuttivaihe ja jälkivaihe, monimutkaisemmissa
malleissa on toisin.
- Niissä on jo pitkään ajateltu, että
kriisi kehittyy ja ennakointi ja riskien
arviointi on merkittävä osa kriisijoh-

tamista, samoin kuin kriiseistä oppiminen, Hannele Seeck sanoo.
Seeckin tutkimus koostuu monenlaisesta datasta, joista tärkeimpiä
ovat viranomaistiedotteet, tiedotustilaisuudet ja muu dokumentaatio,
joiden avulla tutkija analysoi sitä,
miten viranomaiset yhdessä yhtäältä
muodostavat ja toisaalta ymmärtävät
tilannekuvaa.
Seeck tekee myös tekstien sisällönanalyysiä ja retorista analyysia.
Alun perin hän pohti myös kuvaanalyysia, mutta toisin kuin vaikkapa 9/11 tai vuoden 2004 tsunami,
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koronavirus on kriisinä vähemmän
visuaalinen.
- Ydinasia on viranomaistoiminta,
joka on tietenkin varsin mediavälitteistä. Se onkin eräs kriisijohtamisen
haaste: mitä milloinkin viestitään silloin, kun kriisi kestää pitkään? Miten
saada ihmiset kuuntelemaan ja toimimaan? Mitkä ovat kulloinkin kohderyhmät?
Seeck muistuttaa, että tartunnan
saaneille on viestittävä eri asioita
kuin muille kansalaisille ja organisaatioille sisäisesti ja ulkoisesti.
Viranomaisilla on monta viestintälinjaa, ja jokaisessa on asia pystyttävä kertomaan nopeasti, hallitusti ja
selkeästi.

Ennakointi on taitolaji
Olennainen ajatus on se, että kriisijohtamisessa ei kategorisesti onnistuta eikä epäonnistuta.
Professori Hannele Seeck ei
myöskään kehu eikä hauku, mutta
sanoo olevansa huolissaan kriisijohtamisen organisatorisesta puolesta.
- Mietin, missä määrin ennakointia ja etukäteisorganisointia on tehty
esimerkiksi, kun ajatellaan maskeja
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kritiikki sinänsä on helppoa, haluaisin pikemminkin
etsiä ratkaisuja siihen, miten jatkossa organisoinnin
näkökulma voisi olla alusta asti mukana.
tai rokotuksia.
- Kritiikki sinänsä on helppoa,
haluaisin pikemminkin etsiä ratkaisuja siihen, miten jatkossa organisoinnin näkökulma voisi olla alusta
asti mukana: miten organisoidaan
lentokentän toiminta, miten maskien
hankinnat ja niiden kotimainen tuotanto, miten rokotukset.
Arvosanaa professori ei edelleenkään anna.
- Arviointiin tarvitaan aina viitekehys, jota vasten voidaan katsoa,
missä määrin ollaan onnistuttu ja
missä määrin epäonnistuttu.
Arvioinnin kategoriat ovat kiinnostavia ja jossakin määrin odottamattomia. Esimerkiksi valtion maine
ei ensimmäisenä tule mieleen argumenttina globaalin pandemian
hoidossa, mutta Seeck muistuttaa,
että se, miten ulkomailla uutisoidaan
Suomen tilanteesta, vaikuttaa myös

maakuvaan.
Eri maiden väliseen kriisijohtamisen vertailuun professori Seeck
suhtautuu varovaisesti.
Institutionaaliset ja poliittiset
kontekstit ovat eri valtioissa niin erilaisia, etteivät leikkaa-liimaa – mallit
voi toimia.
- Ei voi suoraan verrata, että tuossakin maassa sisäministeriö teki näin
ja sosiaali- ja terveysministeriö näin.
Benchmarkkausta ja tarkastelua
voi silti toki tehdä. Mielenkiintoisia maita ovat Seeckin mielestä Israel, jossa erityisesti rokottaminen on
edennyt hyvin, sekä Singapore, jossa pandemiaan varautuminen oli hyvällä tasolla siksi, että siellä ajateltiin
pandemian joka tapauksessa joskus
tulevan eteen.
Tästä huolimatta sielläkin on tällä hetkellä omat ongelmansa kriisin
hoidossa.
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Tekniset ongelmat toistuvat
usein kriiseissä
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Entä mitä aiemmista kriiseistä ja niiden analyysista saattoi oppia?
Hannele Seeckin mukaan kriisiajan aineistojen kerääminen on samankaltaista kriisistä huolimatta.
Aiempia kriisejä voi peilata siihen, ovatko haasteet samoissa paikoissa.
Kriiseille on luonteenomaista se,
että samat ongelmat toistuvat kriisi
toisensa perään.
- On hirveän huolestuttavaa, että
vaikkapa tekniset ongelmat toistuvat
samanlaisina. Tsunamin tapahtuessa
puhelinlinjat eivät toimineet ja niin
edelleen. Tässä kriisissä sellaisia ongelmia ei onneksi ole ollut.
Mielenkiintoinen, ja varsin suomalainen piirre on tutkijan mielestä
se, että kriisiä ei tahdota uskoa todeksi. Suomi on toimiva yhteiskunta
ja maantieteellisesti globaalisti syr-

jäinen: joskus se tuo valheellista turvallisuudentuntua.
- Ennen tsunamia ja ensimmäistä
koulusurmaa ajateltiin, että tällaista ei meillä tapahdu. Minusta tuntui,
että myös COVID19-kriisin alkuvai-

heessa oli näin: ajateltiin, että tämä tapahtuu Kiinassa eikä tämä tule
meitä suuremmin koskettamaan.
- Sinänsä suomalaiset ovat ihanan realistisia, ei lähdetä kauhistelemaan eikä dramatisoimaan. Hyvä
puoli tässä on se, että kansalaiset pysyivät rauhallisina.
Seeckin tutkimuksesta tekee erityisen kiinnostavan se, että kriisi ei
ole ohi ja aineistoa voi kerätä ja analyysia tehdä tilanteen jatkuessa. Jokaiset iltauutiset ja hallituksen infot
ovat potentiaalista aineistoa.
Seeckiä kiinnostaa myös eri sektorien yhteen pelaaminen. Pandemian hallinnan konkreettisiin asioihin
tarvitaan niin julkista sektoria kuin
yrityksiä ja järjestöjä. Tällaisen toiminnan historia on pandemian
yhteydessä aika lyhyt ja siitä on hyödyllistä oppia. ∙

➨ KAKS rahoittaa tutkimusta.
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Mielenkiintoinen, ja varsin suomalainen
piirre on tutkijan mielestä se, että kriisiä
ei tahdota uskoa todeksi.
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Toni Ryynänen

teksti | Maria Markus

alustataloudesta
syrjäseutujen pelastus?
Ruralia-instituutin tuore tutkimusraportti pureutuu japanilaisen
kotiseutulahjoitusjärjestelmän hyötyihin ja ongelmiin.

A

lustatalouden mekanismein
toimiva kotiseutulahjoitusjärjestelmä on tuonut Japanissa
taloudellisia resursseja ja innovaatioita alueiden kehittämiseen.
Alustatalous on hivuttautunut
osaksi arkeamme monelta suunnalta. Tilaamme erilaisten alustapalvelujen kautta niin majoitukset,
kuljetukset kuin noutoruuat. Vapaaaikaamme vietämme pitkälti sosiaalisessa mediassa tai sisältöpalvelujen
äärellä. Hakukoneista on tullut ajattelumme väline ja muistimme jatke.
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- Markkina-arvolla mitattuna
maailman suurimpien yritysten listan kärkisijoista kamppailevat alustatalousyritykset, eivät suinkaan
perinteiset teollisuusyritykset, toteaa Toni Ryynänen, vanhempi tutkija
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista.
Alustatalous muuttaa liiketoimintaa ja sen myötä myös maailmaa,
siitä ei ole epäilystä.
Julkisella sektorilla digitaaliset
alustaratkaisut ovat sen sijaan vielä
harvinaisia, ainakin jos huomioon ei

oteta analogisten palveluiden tukemista digitaalisilla alustoilla, kuten
vaikkapa verottajan palveluita netissä.
Voisiko modernin alustatalouden
mahdollisuuksista löytyä ratkaisuja
myös autioituvien kylien ja syrjäseutujen ahdinkoon?
Tähän kysymykseen pureudutaan Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin
tutkimusraportissa
”Digitaalisten alustaekosysteemien
toimintaperiaatteet ja kuntien elinvoima – tapaustutkimus Japanista”,
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(viereisellä sivulla) Higashikawan
paikallinen kahvilayritys tarjoaa
erilaisia kahveja vastalahjoina.

Torsti Hyyryläinen

Torsti Hyyryläinen

Hirosakin erikoisuuksia ovat omenalajikkeet ja omenista tehdyt tuotteet.

Toni Ryynänen

Vastalahjariisiä Higashikawasta.

jonka takana ovat Toni Ryynäsen lisäksi tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen ja tutkija Ryo Umeda.
Tutkimuksen ytimessä on japanilainen, jo vuonna 2008 käynnistetty kotiseutulahjoitusjärjestelmä
(furusato noozei), jossa ihmiset voivat digitaalisten alustojen kautta
tehdä rahalahjoituksia asuinkuntansa ulkopuoliselle kunnalle tai maakunnalle.

Vaikuttavia summia
Japanin kotiseutulahjoituskokeilu toi-

mii niin, että lahjoittajat voivat valita
paitsi lahjoituksensa kohdekunnan,
myös sen, mihin käyttökohteeseen
he haluavat kunnissa lahjoitusvaransa suunnata.
Siten he voivat vaikuttaa suoraan valitsemiensa kuntien kehittämiseen. Lahjoitusvaroilla on muun
muassa kunnostettu historiallista
linnaa, kehitetty päivähoitopalveluja, tarjottu äitiyspakkauksia, pidetty
yllä maan pohjoisinta juna-asemaa,
ylläpidetty kirsikkapuita ja autettu
maanjäristyksen uhreja.

Hirosakin linna-alue on yksi lahjoituskohde.

Pienen omavastuun ylittävältä
osin lahjoitussumman voi vähentää
tuloverotuksessa, joten myös valtio
osallistuu järjestelmän toimintaan.
Lahjoittajat saavat halutessaan
valita vastalahjoja, jotka ovat paikallisesti tuotettuja tuotteita, yleensä
lahjaesineitä, elintarvikkeita tai palveluja. Näin myös paikalliset yritykset
hyötyvät järjestelmästä paitsi taloudellisesti, myös saamalla näkyvyyttä.
Mistään nappikaupasta ei ole kyse.
Vain viisi Japanin 1 741:stä kunnasta ei ole järjestelmässä mukana.
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Sirpa Piskonen

vuonna 2017 Kamishihoron kunnan kunnallisverot olivat 6,2 miljoonaa
euroa ja kotiseutulahjoitusten tulot 14 miljoonaa euroa.

Lahjoituksia tehtiin vuonna 2018
noin neljän miljardin euron arvosta. Tilastojen mukaan yksittäisiä lahjoittajia oli vuonna 2018 noin neljä
miljoonaa eli noin 6,8 prosenttia veronmaksajista, ja he lahjoittivat keskimäärin 168 euroa.
- Todellisuudessa järjestelmään
osallistuvien kansalaisten määrä on
suurempi. Sen voi arvioida olevan jopa kuusi miljoonaa, eli noin 10 prosenttia veronmaksajista. Kaikki eivät
todennäköisesti viitsi hakea verovähennystä, mikä näkyy virallisissa tilastoissa, Toni Ryynänen kertoo.
Lahjoitukset ovat osoittautuneet
osalle kunnista merkittäväksi piristysruiskeeksi kuntatalouteen, etenkin pienempien kuntien kohdalla.
Esimerkiksi vuonna 2017 Kamishihoron kunnan kunnallisverot olivat
6,2 miljoonaa euroa ja kotiseutulahjoitusten tulot 14 miljoonaa euroa.

Poliittinen lähtökohta
Järjestelmän kehitys asettuu osaksi
laajempaa yhteiskunnallisten uudistusten kokonaisuutta, jonka poliittisena voimana on toiminut Japanin Liberaalidemokraattinen puolue
(LDP) ja sen keulahahmo Shinzo
Abe.
2000-luvun alkupuolella Japanissa puhuttivat pitkälti samat tee-
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mat kuin Suomessa: huolena oli
alueellinen eriytyminen ja pienten
kuntien elinvoiman hiipuminen.
- Kokeilun taustalla on lähtökohtaisesti poliittinen tahtotila. Japanissa haluttiin kokeilla jotain uutta
alueiden kehittämiseksi, ja Shinzo
Abe valtaan noustuaan päätti toteuttaa kokeilun. Tulkintamme mukaan
he eivät vielä silloin juurikaan tienneet, mihin suuntaan kokeilu lähtisi kehittymään, Torsti Hyyryläinen
kertoo.
Aluksi toiminta lähtikin liikkeelle hiljakseen. Vasta vuonna 2012, kun
mukaan tulivat alustayritykset, kotiseutulahjoitusjärjestelmässä siirryttiin uuteen, vauhdikkaampaan
vaiheeseen. Lahjoitusten kanavoimista varten perustetut verkkosivut
saavuttivat laajemmin kansalaiset ja
lahjoittaminen helpottui.
Tällä hetkellä mukana on kolmisenkymmentä erilaista ja eri kokoista alustayritystä.
Hyyryläisen mukaan Japanin kotiseutulahjoitusjärjestelmän erilaisia

vain viisi japanin 1 741:stä
kunnasta ei ole
järjestelmässä mukana.

toimijoita yhdistävä alustaekosysteemi vaikuttaa syntyneen osin
sattumanvaraisesti ja osin markkinamekanismin jouduttamana, ei yksin
valtion tai muiden julkishallinnon
ohjausmekanismien päätöksillä.

Kunnat avainasemassa
Kunnat ovat monella tavalla tärkeitä
kotiseutulahjoituskokeilun kannalta, sillä lahjoitukset osoitetaan niille,
ja ne voivat päättää itsenäisesti, millaisiin hankkeisiin ne lahjoitusvaroja
keräävät ja millaisia vastalahjoja ne
tarjoavat.
Kunnat ovat siis Japanin kotiseutulahjoitusjärjestelmän paikallisia
”käyttöliittymiä”.
- Kunnilla on Japanissa laaja itsemääräämisoikeus koskien lahjoituskohteita, joskin päätökset lahjoituskohteista ja vastalahjojen tarjoajista
tehdään hyvin erilaisin menettelyin
eri kunnissa, Toni Ryynänen kertoo.
- Ideaan kuuluu se, että valtion
ohjaus on mahdollisimman vähäistä. Ei mennä yksityiskohtiin säätelemään, mitä ja miten kuntien pitäisi
tehdä. Pointtina on toimia innovatiivisesti ja katsoa, mitä syntyy, jatkaa
Torsti Hyyryläinen.
Debattiakin järjestelmän ympärillä on riittänyt. Kriittiseen keskusteluun on Hyyryläisen mukaan
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Torsti Hyyryläinen

Hirosakissa vastalahjaksi tarjotaan
paikallisia puukäsityötuotteita.

Torsti Hyyryläinen

lahjoittajat saavat halutessaan valita vastalahjoja, jotka
ovat paikallisesti tuotettuja tuotteita, yleensä lahjaesineitä.

Hirosakissa arvokkaimpia vastalahjahjoja
ovat käsityönä tehdyt kaiuttimet.

5 alustaekosysteemin
toimintaperiaatetta

1) yhteisesti jaettu päämäärä
2) järjestelmän osallistavuus ja
ennakoiva toiminta
3) digitaalisuus yhteistoimintaa
välittävänä rakenteena
4) suostutteleva ohjausvalta
5) toimijoiden vastavuoroisuutta
korostava motiivirakenne.

Japanissa noussut esimerkiksi se,
voivatko kunnat käyttää lahjoituksia
toimintoihin, jotka kuuluvat lain mukaan kuntien järjestettäviksi.
- Rajanveto tässä kysymyksessä on vaikeaa, mutta Japanissa kunnat käyttävät lahjoitusvaroja
pääasiassa tarjotakseen erityispalveluita, esimerkiksi lisätäkseen päivähoitopalveluihin jotain ekstraa, mikä
puolestaan lisää kunnan vetovoimaa.
Myös verovähennysten periaatteisiin suhtaudutaan varauksin, ja
keskustelua on herättänyt sekin,
onko vastalahjoja tarjoavien paikallisten yritysten valinta riittävän
läpinäkyvää, tai miten käy kuntien itsemääräämisoikeudelle, jos kuntien
ulkopuolella asuvat kansalaiset voivat vaikuttaa kuntien kehittämiseen.
Torsti Hyyryläinen näkee järjestelmän hyödyt kuitenkin suurempina kuin mahdolliset ongelmakohdat.
- Erityisen hieno piirre kotiseutulahjoituskokeilussa on se, että
kunnat joutuvat ajattelemaan innovatiivisesti ja miettimään tarkemmin
strategiaansa esimerkiksi sen suhteen, millaisia yrityksiä ne haluavat
nostaa esiin ja mitä paikallinen erityisyys voisi olla.

Toimisiko Suomessakin?
Kotiseutulahjoitusjärjestelmän kopioiminen Suomen kunta- ja aluekehit-

tämisen kenttään ei tutkimusraportin tekijöiden mukaan ole järkevää
eikä mahdollista.
Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan kuitenkin arvioida, millä
ehdoin kotiseutulahjoitusjärjestelmän kaltaisen alustaekosysteemin
toimintaperiaatteita voisi soveltaa
Suomessa. Ja siihen tutkimusraportin tekijät kannustavat voimakkaasti.
- Alustanäkökulma voisi tuoda
uutta ajattelua siihen, miten alustatalouden kehittäminen ja kuntien uudenlainen elinkeinopoliittinen
rooli nähdään systeemitasolla, Torsti Hyyryläinen sanoo.
Hän peräänkuuluttaa valtiovallan
ja julkisen sektorin vastuuta uudenlaisten ratkaisujen löytämiseksi digitaalisen vyöryn edessä.
- Kuntia ei pitäisi jättää yksin
pohtimaan ratkaisuja alustatalouden tuomiin muutoksiin. Kuntia olisi tuettava kansallisin ratkaisuin sekä
pohdittava yhdessä, mitä uusia toimintamalleja voitaisiin ottaa käyttöön, jotta kunnat voisivat hyödyntää
digitalisaatiota mahdollisimman rakentavalla tavalla, hän toteaa. ∙

➨ Tutkimus toteutettiin KAKSin
rahoittamassa Digitaalisen alustatalouden
toimintaperiaatteet ja kuntien elinvoimapolitiikka (DATE) -hankkeessa.
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Elina Kestilä-Kekkonen
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teksti | Salla Nazarenko kuvat | Merja Ojala

Tutkijaryhmä käänsi katseen

tulevaisuuden
kuntapäättäjiin
Tutkimus kartoittaa, miksi ihmiset lopulta asettuivat
tai eivät asettuneet ehdolle kuntavaaleissa.

I

kääntyvä väestö, globaali pandemia,
maakuntauudistus ja kuntatalouden
vaikeat näkymät.
Siinä neljä tekijää, jotka tekevät valtuutettujen työstä erityisen haastavaa.
Miten puolueet löytävät kuntavaaliehdokkaita ja miten ehdokkaat itse
motivoituvat ehdokkuuteen ja kampanjointiin?
Uusi tutkimus vastaa näihin kysymyksiin.
Tampereen yliopiston tenure track
-professori Elina Kestilä-Kekkosen
johtamassa tutkimushankkeessa toteutetaan laaja kysely kevään kuntavaaliehdokkaille. Kysely on osa tänä keväänä
alkanutta tutkimusta tulevaisuuden
kuntapäättäjistä.
Tutkimus tarkastelee sekä puolueiden rekrytointia että syitä, miksi ihmiset
asettuvat ehdolle. Tärkeä näkökulma on
kuntien ja ihmisryhmien välinen vertailu. Kestilä-Kekkosen lisäksi hankkeessa
työskentelevät tutkija Josefina Sipinen
ja yliopistonlehtori, dosentti Sami Borg

Tampereen yliopistosta sekä professori Åsa von Schoultz Helsingin yliopistosta.
Kuntavaaliehdokkaita ei ole ihan
helppoa löytää. Puolueet joutuvat tekemään hartiavoimin töitä yltääkseen ehdokaslistatavoitteisiinsa.
KAKSin kysely tammikuulta 2021 tosin paljasti, että potentiaalisesti kiinnostuneita ehdokkaita olisi jopa 680 000.
Gallupeissa ilmaistu kiinnostus ja tosielämän ehdokasrekrytointi ovat kuitenkin kaksi eri asiaa.
Puolueet ovat myös ilmaisseet pyrkivänsä hankkimaan ennätysmäärän ehdokkaita.
Tutkijoiden mielestä tämä on kiinnostava kysymys.
- Ehdokkaat on yleensä rekrytoitu
kasvokkain, motivoiden ja suostutellen.
Tällä kertaa koko vaaleja edeltävä vuosi
eletään poikkeusoloissa. Uskoakseni on
aika haastavaa asettaa tavoitteeksi ehdokasmäärän kasvattaminen, pohtii hankkeen tutkija Josefina Sipinen.
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Josefiina Sipinen

Tutkimus kartoittaa, miksi ihmiset lopulta asettuivat tai eivät asettuneet ehdolle. Niitä ihmisiä, jotka eivät
lähde kuntavaaliehdokkaiksi, on tutkittu suhteellisen vähän: gallupit toki selvittävät, harkitsiko ihminen
ehdokkuutta vai ei, mutta KestiläKekkosen ja Sipisen tutkimus kartoittaa myös syitä, miksi näin on.
- Meitä kiinnostavat esimerkiksi ne ihmiset, jotka eivät edes voisi
harkita ehdokkuutta. Onko kyseessä
yleinen politiikkakielteisyys vai se,
ettei kukaan ole edes kysynyt ehdolle? Vai ajatteleeko ihminen, että omat
taidot eivät riittäisi vai pidetäänkö valtuustotyötä ammatin puolesta
epäsopivana tai muuten epäkiitollisena, kertoo Kestilä-Kekkonen.
Tutkimus tulee paljastamaan
myös, onko näissä motivaatiotekijöissä eroa sukupuolten tai ikäryhmien välillä.

Sipisen mukaan tekijöitä voivat
olla myös käytettävissä oleva aika ja
se, paljonko ihmistä on ylipäätään
kannustettu.

Kuntavaaliehdokkuus
on iso päätös
Tutkimusdata kerätään KAKSin kanssa yhteistyössä tehtävänä kansalaiskyselynä, sitä seuraavana ehdokaskyselynä, puoluehaastatteluina sekä
paneelitutkimuksena valituksi tulleiden kanssa.
Ehdokaskysely selvittää ehdolle
asettumisen syitä. Viime vaalien alla tehtiin vastaava kysely, joten tämä
osio mahdollistaa ajallisen vertailun.
Puoluehaastatteluissa kysellään
puolueiden näkemystä ehdokasrekrytoinnista poikkeusajassa.
Josefina Sipinen tutki tänä keväänä valmistuvassa väitöskirjassaan
ulkomaalaistaustaisia kuntavaalieh-

Kuntavaaliehdokkuus on iso päätös, sillä ihminen
joutuu pyrkimään julkisuuden henkilöksi.
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dokkaita. Sen pohjalta Sipinen sanoo, että ehdokasrekrytoinnissa on
eroja suurten kaupunkien ja pienten
kuntien välillä.
- Pienissä kunnissa se pohjautuu
tuttuuteen. Ihmiset tietävät ehdokkaiden henkilöhistorian. Suurissa
kaupungeissa taas rekrytoidaan tuntemattomia ja tiedonhankintamenetelmät ovat toisenlaisia. Ehdokkaaksi
suostuttelukin on erilaista, kun suostutellaan mukaan tuntemattomia
ihmisiä ja kartoitetaan heidän ajatusmaailmaansa.
Tutkijoita kiinnostavat myös
kuntien väliset erot.
Onko kiinnostus kuntavaaliehdokkuutta kohtaan erilaista tiukan
taloudenpidon kunnissa ja niissä,
joissa jaettavaa on enemmän? Entä,
jos kunnan päätöksenteko näyttäytyy ulospäin riitaisana? Vaikuttaako
se halukkuuteen asettua ehdolle?
Kaikkia tutkimuskysymyksiä ei
ole tätä kirjoitettaessa lyöty lukkoon.
Pandemia ja muun muassa pitkälti
somessa tehtävä kampanjointi ovat
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Puolet ehdokkaista sanoi asettuvansa ehdolle, jos joku
toinen kannusti. Ensikertalaisista luku oli 70 prosenttia,
ja naiset tarvitsivat kannustusta miehiä enemmän.
kiinnostavia kysymyksiä, samoin tuleva maakuntauudistus.
Mitä jälkimmäiseen tulee, tilanne
oli toki neljä vuotta sitten sama: oletus oli, että maakuntauudistus toteutuu ja kunnan taloudesta suuri osa
lohkaistaan pois.
- Hankkeen fokus ovat tulevaisuuden kuntapäättäjät. Pitkällä
tähtäimellä haluamme kerätä kokemuksia valtuustotyöskentelystä
ennen ja jälkeen soten ja siitä, vaikuttaako uudistus valtuustotyön
mielekkyyteen ja ehdokkaiden uudelleen ehdolle asettumiseen, Elina
Kestilä-Kekkonen pohtii.
Laajempi tavoite on tuottaa tietoa siitä, millaista on valtuustotyö ja
ehdokkuus keskellä yhteiskunnallista murrosta.
Ehdolle asettumisen motivaatiosta on olemassa tietoa aiempien tutkimusten pohjalta.
Josefina Sipisen mukaan viime
kuntavaalien aikaan tehty tutkimus
osoitti, että kannustuksen merkitys
on keskeinen. Puolet ehdokkaista sanoi asettuvansa ehdolle, jos joku toinen kannusti. Ensikertalaisista luku
oli 70 prosenttia, ja naiset tarvitsivat
kannustusta miehiä enemmän.
- Kuntavaaliehdokkuus on iso
päätös, sillä ihminen joutuu pyrkimään julkisuuden henkilöksi. Usein
tarvitaan puoluetta kertomaan, että
ihminen saa tukea. Meitä kiinnostaa,
miten tällainen tehdään etäyhteyksin ja miten yhteishenkeä ja kampanjahenkeä luodaan, pohtii Josefina
Sipinen.
Moneen kertaan todettu fakta on
myös se, että sähköiset välineet mahdollistavat ehdokkaiden häirinnän
helpommin ja kasvottomammin kuin
turuilla ja toreilla tapahtuva kampan-

jointi. Myös tässä tutkimuksessa kysytään, ovatko ehdokkaat kokeneet
häirintää tai negatiivista palautetta.

Ulkomaalaistaustaisia
ehdokkaita vielä vähän
Ehdokaskyselyn otos on noin 9 000.
Tavoitteena on saada kokonaisotos
myös ruotsinkielisistä ja vieraskielisistä ehdokkaista.
Josefina Sipinen keräsi vuoden
2017 vaalien alla tietoa ulkomaalaistaustaisista ehdokkaista, ja nyt heistä
on mahdollista saada seurantatietoa.
- Toivomme, että mahdollisimman moni ehdokas vastaisi kyselyyn,
jotta saisimme riittävän suuren aineiston.
Eräs kysymys tulevaisuuden
kuntapäättäjistä liittyy juuri ulkomaalaistaustaiseen väestöön. Tällä
hetkellä he ovat vielä selvästi suhteellisesti aliedustettuina kunnanvaltuustoissa.
Josefina Sipinen tutki väitöskirjassaan, mikä sai puolueet rekrytoimaan etnisiin vähemmistöihin
lukeutuvia ehdokkaita ja miten heitä
houkuteltiin ja motivoitiin mukaan.
Sipinen havaitsi, että kampanjoinnin ja resurssien erot ulkomaalaistaustaisten ja kantaväestöön
kuuluvien ehdokkaiden välillä eivät
olleet suuria.
Ulkomaalaistaustaisilla ehdokkailla tosin oli hieman useammin
tukiryhmiä. Toisaalta Sipinen huomauttaa, että koska Suomeen toisesta
maasta muuttaneiden ehdokkuuskynnys on korkeampi, tällaiset
ehdokkaat saattavat olla lähtökohtaisesti poikkeusyksilöitä.
- Suomessa kuntavaaliehdokkuus
ei vaadi paksua lompakkoa. Toki läpipääsy varsinkin isoissa kaupun-

geissa vaatii näkyvyyttä, mikä saattaa
maksaa, Sipinen pohtii.
Puolueiden motivaatio kosiskella
ulkomaalaistaustaisia ehdokkaita on
selkeä. Näiden ehdokkaiden kautta
puolueet tavoittavat äänestäjiä niistä ryhmistä, joita ne eivät muuten tavoittaisi. Monikieliseen viestintään ei
ole usein kohdennettu rahaa, ja tietyt
hyvin verkostoituneet ulkomaalaistaustaiset ehdokkaat saattavat tavoittaa useita maahanmuuttajaryhmiä.
Toisaalta ehdokas ei välttämättä halua profiloitua ”maahanmuuttajaehdokkaaksi”.
- Harmittavan usein heidät typistetään yhden asian tai ryhmän edustajiksi, vaikka moni pyrkii politiikkaan
edistääkseen ihan muita asioita kuin
pelkästään etnisten vähemmistön asiaa, Josefina Sipinen pohtii.
Puolueilla on kuitenkin selkeä
ajatus siitä, että mitä isompi osa suomalaisista on muualta muuttaneita, sitä paremmin sen tulisi näkyä
ehdokaslistoissa.
Menestyäkseen
vaaleissa puolueiden on tarjottava
samaistuttava ehdokas kaikille äänioikeutetuille kunnassa.
- Ei tämä aina niin systemaattista ja ammattimaista ole, eikä aina voi
ajatella, että tietyt ryhmät tulisivat
täydellisesti edustetuiksi valtuustoissa. Olisi toki toivottavaa, että väestön
monimuotoistuminen näkyisi myös
kuntavaaliehdokkaissa, Sipinen sanoo.
Sipisen tutkimuksen eräs keskeinen tulos oli kuitenkin, että puolueiden omat verkostot eivät tällä
hetkellä kata vähemmistöryhmiä,
jolloin ihmisiä tavoitetaan heikosti ja
kynnys asettua ehdolle kasvaa.∙

➨ KAKS rahoittaa tutkimusta.
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TOHTORI TÖISSÄ
Mitä väitöskirja antaa tekijälleen työelämässä?

teksti | Eeva-Liisa Hynynen kuvat | Merja Ojala

Kunnallisen vesihuollon tutkijasta terrorismin uhkakuvien asiantuntijaksi

ENTÄ JOS?
Sellaista kriisiä, jota ei ole koskaan
tapahtunut, on vaikeaa harjoitella.

U

utinen hätkähdytti. Helsingin Sanomat kertoi 9. helmikuuta 2021,
että hakkeri oli murtautunut floridalaisen pikkukaupungin vedenjakelua kontrolloivaan tietokonejärjestelmään yrittäen myrkyttää juomaveden. Onneksi hän jäi kiinni – ja siis epäonnistui, tavallaan.
Tällaisista tapahtumista luemme Ilkka
Remeksen bestsellereistä ja huokaisemme, että ne eivät ole totta.
Tekniikan tohtori Ossi Heino tietää,
kuinka vähän tiedämme yhteiskuntaa uhkaavista uusista vakavista riskeistä.
Entä jos suuren suomalaiskaupungin
vesilaitoksen juomavesi myrkytettäisiin
tahallaan?
Entä jos sähkönsiirron valtakunnallinen runkoverkko ajautuisi jostakin syystä
alas ja Suomi pimenisi totaalisesti?

E

ntä jos…?
Olemme kokonaisen vuoden ajan
saaneet tuntumaa yhteiskunnan haavoittuvuudesta Covid-19-pandemian kautta.
Vaikka pandemioiden riski kyllä tunnistettiin erilaisissa uhkaskenaarioissa,
Covid-19 yllätti silti. Puuttui suojamaskeja ja muita suojavarusteita, vaikka
Suomi oli ilmeisesti parhaiten valmistautuneiden valtioiden joukossa.
Mutta on lukuisia uhkakuvia kriiseis-
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tä, joista ei selvitä suojamaskeilla, kahden
metrin turvaväleillä ja kokoontumisrajoituksilla.
Kuinka esimerkiksi toimitaan sellaisissa kriisitilanteissa, joita ei ole koskaan
aiemmin kohdattu?
Suomen Akatemian postdoc-tutkija
Ossi Heino tutkii tätä aihetta.
Diplomi-insinööri Ossi Heino väitteli kunnallisen vesihuollon paradigmasta
tekniikan tohtoriksi Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) vuonna 2016.
Väitöskirjan yhteiskunnallinen tulokulma
herätti mielenkiintoa erityisesti alan piirien ulkopuolella. Väitöstutkimusta rahoitti
myös KAKS.
Pian väitöksen jälkeen Heino päätyi
tutkijaksi KIVI-hankkeeseen, jossa tutkittiin kriittisen infrastruktuurin haavoittuvuutta ja viranomaisten toimintakykyä.
TTY:n tutkijana Heino siirtyi tekemään tutkimustyötään Poliisiammattikorkeakoulun suojiin, josta löytyy
monialaista asiantuntemusta kriiseihin.
Tutkimushanke vei miehen mukanaan. Ossi Heino sanoo ajan Poliisiammattikorkeakoululla avanneen isoa kuvaa
maailmaan: riskejä, kriisejä ja uudenlaisia
uhkakuvia, joita harva uskaltaa tai osaa
kuvitella. Ja ihmisiä, jotka valmistautuvat ottamaan vastaan yhteiskunnan synkkää puolta.
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- KIVI-hanketta rahoitti EU:n
sisäisen turvallisuuden rahoitusinstrumentti – siis sama taho, joka
rahoittaa kovan terrorismin torjuntaa. Oli havahduttavaa tajuta, millaiseen kehykseen vaikkapa vesihuolto
tällöin asettuu, Heino kertoo.

N

yt Ossi Heino tutkii Suomen Akatemian postdoc-tutkijana yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria
potentiaalisen terrorismin välineenä. Hän tekee työtään edelleen Poliisiammattikorkeakoululla. Terrorismi ja infrastruktuuri muodostavat
aihepiirin, josta tutkija joutuu puhumaan paikoin kieli keskellä suuta.
Miten tällaisiin hankkeisiin päädytään mukaan?
Ossi Heino kertoo lähteneensä
opiskelemaan rakennustekniikkaa
silloiseen Tampereen teknilliseen
yliopistoon, nykyiseen Tampereen
yliopistoon, aikoinaan osin myös
isänsä innoittamana.
- Isäni teki pitkän työuran Hämeenlinnan vesilaitoksen johtajana.
Vesihuollon yhteiskunnallinen merkitys on varmaankin sitä kautta itselleni kirkastunut, Heino sanoo.
Opinnoissaan hän päätti erikoistua yhdyskuntarakentamiseen; erityisesti ympäristö- ja vesiasioihin.
Rakennustekniikan diplomi-insinööri tarkasteli väitöskirjassaan
vesihuoltoa laajasta, filosofisestakin
näkökulmasta. Väitöstutkimus Paradigman jäljillä: Tutkimus vesihuollon
ajattelumalleista (2016) syntyi kuudessa vuodessa.
Oman vaikutuksensa väitöstutkimukseen antoi vierailu Tampereen
yliopiston monitieteisessä tutkimushankkeessa, jossa Heino työskenteli tutkijana muutaman vuoden ajan.
- Se teki minuun lähtemättömän
vaikutuksen. Koin, että siellä altistuin sellaisille ajattelutavoille, joilla
on ollut myöhemmin vaikutusta työhöni tutkijana.
Heino muistuttaa, että teknillinen
yliopisto keskittyy paljolti insinööritekniseen ponnisteluun: mitattavissa
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IKÄ 37
KOULUTUS TkT 2016
TYÖ tutkija
PERHE avovaimo ja kolme lasta
HARRASTUKSET Rubikin
kuutiot ja lentopallo
KIRJA, JONKA VIIMEKSI LUIN
Kaivurikirja 1-vuotiaan Voittopoikamme kanssa
JATKA VIRKETTÄ: Vesihuolto
on... turvaamassa sujuvaa arkea
oleviin asioihin, niiden optimointiin,
jotta tekniikka toimii.
- Näin saadaan signaalit liikkumaan, mikrobit hyötykäyttöön ja
puhdasta vettä hanoihin. Yhteiskunnan toimivuuden ja kehittymisen
perustan kova ydin, Heino kuvailee
insinööriosaamisen merkitystä.
Mutta se ei kata kaikkea. Heinon mukaan jokin ratkaisu voi
olla optimaalinen jonkin hahmotustavan suhteen, mutta se ei vielä
kerro mitään siitä, kuinka asianmu-

vesihuolto halutaan pitää
teknisluonteisena
kysymyksenä, jota ihmisnäkökulma ei häiritsisi.

kainen kyseinen hahmotustapa on.
Se, mikä näyttäytyy objektiiviselta
ja arvoneutraalilta, on valitun hahmotustavan tulosta − kaikkea muuta kuin arvovapaata tai objektiivista.
- Vesihuollossa tekninen hahmotustapa on välttämätön, mutta se on
päässyt määrittelemään sen maailmankuvan. Se sanelee, mitkä asiat
ovat tärkeitä, miten niistä tulee puhua ja mistä asioista puhuminen on
mieletöntä. ”Luonnollinen monopoli” on esimerkki taikasanasta, jolla
päätetään keskustelu, estetään mahdollisuus ajatella toisesta näkökulmasta. Saat esittää idean, kunhan se
alistuu maailmankuvaani, eli on pohjimmiltaan omani.
Juuri tämän asian Ossi Heino halusi saada sanallistettua väitöstutkimuksessaan ja ilmeisesti onnistuikin,
koska keskustelua on käyty kyllä
muualla, muttei vesihuollon piirissä.

-V

äitöstutkimuksessani väitin, että vesihuoltoa tarkastellaan erittäin kapeasta tulokulmasta ja silloin
hukkuu kytkennät kunnallishallintoon, kestävyyteen, turvallisuuteen
ja ihmiseen, Heino sanoo ja jatkaa:
- Tällöin lipuu yhä kauemmaksi
idea siitä, mistä vesihuollossa mielestäni loppujen lopuksi on kysymys.
Asiat kääntyvät ja käännetään palvelemaan omaa maailmankuvaa. Vesihuoltoa koskeva ajattelu sulkeutuu
ja institutionalisoituu tavalla, jossa
tietyistä oletuksista tulee itsessään
puolustettavia dogmeja. Kehitystä
tapahtuu, mutta tämän maailmankuvan sisällä, Heino toteaa kärjistäen.
Ossi Heino harmittelee, että tällöin myös käsitys ihmisestä kaventuu. Kehittyminen on optimointia
omaksutun maailmankuvan ehdoin,
ja sille maailmankuvalle on eduksi, ettei ihminen sen kaikkine puolineen häiritsisi.
Helsingin Sanomien uutinen floridalaisesta pikkukaupungista kertoo
kuitenkin vesihuollon olennaisesta
kytkeytymisestä yhteiskuntaan, turvallisuuteen ja ihmiseen.
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Kesken KIVI-hankkeen Ossi Heino sai Suomen Akatemialta tutkijatohtorin pestin. Nyt hän siis tutkii,
mitä tarkoittaa, jos yhteiskunnan
kriittiset tekijät nähtäisiin terrorismin kohteena.
- Mitä tapahtuu, jos kohtaamme
jostakin syystä sähkön kantaverkon
vakavan häiriön, joka vetää koko valtakunnan pimeäksi vähintään kolmeksi
vuorokaudeksi, Heino kysyy ja jatkaa:
- Sellainen on mahdollista luonnonilmiön aiheuttamana tai ihmisen
tahallisesti aiheuttamana. Tai entä
jos joku tosiaan keksii saastuttaa vettä tahallaan?
Harvaan asutussa Suomessa on
ponnisteltu lujasti, että on saatu aikaan
keskitetyt ja toimivat infrajärjestelmät.
- Luotamme niihin ja ajattelemme, että eihän kukaan halua aiheuttaa tahallaan vakavia tuhoja. Emme
ajattele, että joku toinen voisi ajatella juuri päinvastoin.
Terroristit voivat kuitenkin tavoitella sellaista. Siksi keskeisillä viranomaisilla pitää olla valmiutta
kohdata tilanteita, joita ei ole aiemmin kohdattu.

P

ostdoc-tutkijana Heino on tutkinut henkilöitä, jotka ovat joutuneet
uuden eteen suojellessaan yhteiskuntaa ja kansalaisia. He ovat nousseet tilanteen vaatimiin mittasuhteisiin, ei
vakiintuneiden suunnitelmien ja toimintamallien avulla, vaan pikemminkin niistä huolimatta. Haastatelluissa
on muiden muassa traumakirurgeja,
pelastajia ja poliiseja.
Ossi Heino on aiheesta vielä vähäpuheinen, mutta viittaa sellaisiin
tapauksiin kuin Myyrmannin pommi-isku ja Turun puukotustapaus.
Heino kertoo vaikuttuneensa kuulemastaan. Yksittäiset työntekijät ovat
joutuneet toimimaan uudenlaisessa
tilanteessa ilman tietoa siitä, millaisesta ja miten laajasta kriisistä on kyse.
Jokaisella sekunnilla on merkitystä, jokaisella päätöksellä on vaikutus
jatkoon. Ja koko kuvio voi olla vasta alkusoittoa jonkun junailemassa tapahtumaketjussa. Sekin pitäisi huomioida.

jos esimerkiksi
sähköverkko ajautuu
alas, myös tavat, joilla
poliisi kommunikoi,
ajautuvat alas.
- Poikkeuksellisessa, kovan aikapaineen tilanteessa ratkaisevaan
asemaan nousevat kognitiiviset kyvyt eivät pelkisty ruutiniluonteiseen
osaamiseen. Tarvitaan kykyä havaita
tilanteen erityisvaatimuksia ja jäsentää ongelma niiden mukaan. Joskus
tulee tilanteita, joissa on pakko ylittää annettuja rajoja, jotta saavutetaan se, mikä pitääkin: esimerkiksi
säästetään ihmishenkiä. Tutkimani
henkilöt ovat nimenomaan rikkoneet
sääntöjä, jotta sääntöjen olemassaolon haluttu tarkoitus toteutuisi. Se
asiantuntijuus vetää hiljaiseksi.
Kriisitilanteita on pakko harjoitella.
- Mutta harjoittelussakin piilee
kaksiteräisyys. Yhtäältä harjoittelun
kuvantamasta tilanteesta opitaan toimimaan paremmin vastaavanlaisen
konkretisoiduttua. Toisaalta opittu ei
saisi rajoittua siihen, vaan yltää myös
valmiuksiin kohdata odottamaton.
Vaikein tilanne on käsillä, jos keskeinen infra ei toimi. Olemme niin monin tavoin tulleet siitä riippuvaiseksi.
Jos esimerkiksi sähköverkko ajautuu
alas, se vaikuttaa myös tilanteessa aktivoituvien tahojen toimintakykyyn.
- Yhteiskunnan toimintojen häiriöitymisen välittömät ja välilliset
seuraukset ovat merkittäviä. Tilanteen normalisointi vaikeutuu, jos ei
ole tietoa kriisin syystä. Yhteiskunnan halvaannuttaminen voi olla jonkun intresseissä mahdollisuus; osa
suunnitelmaa.
Ossi Heino tietää tutkimustyössään painivansa vaikean kysymyksen
parissa: miten varaudutaan tapahtumiin, joita ei ole aiemmin tapahtunut?
- Voi olla, että uudessa tilanteessa
aiemmat toimintasuunnitelmat vievät harhaan ja osoittautuvat toimimattomiksi. Tällaisessa tilanteessa
aiemmin opittu voi kääntyä tilannetta vastaan, Heino summaa.

T

utkijan työ Poliisiammattikorkeakoulun vaikutuspiirissä on opettanut Heinolle paljon siitä, kuinka infrastruktuurissa kaikki liittyy kaikkeen.
- Tästä tarkastelukulmasta on
vaikeaa tai mieletöntä erottaa yksittäisiä infroja ”omiksi teknisiksi
järjestelmikseen”. Logistiikka, sähkö, vesi… rokotteiden kuljetusketjua
myöten ovat kaikki saman asian ilmentymiä. Covid-19 osoitti, että hengityssuojainten valmistuskyvystä tuli
kriittistä infraa, Heino sanoo.
Paneutuminen
yhteiskunnan
kannalta kriittisiin kysymyksiin jättää tutkijaankin jälkensä.
- Skeptisyys tällaisia asioita tarkasteltaessa on väistämättä jonkin
verran lisääntynyt. Yleensä oletamme, että häiriöt ja kriisit tapahtuvat
niistä samoista syistä, joista aiemminkin. Jos korjaustoimiin lähdetään
vanhan olettamuksen pohjalta ja kyse
onkin jostakin aivan muusta, käsillä
on tuhon kaikki ainekset, hän sanoo.
Kunnilla on merkittävä rooli kriittisessä infrastruktuurissa.
Ossi Heino rohkaisee kuntien päättäjiä tarkastelemaan järjestelmiä
joka kantilta ja nostamaan myös epämieluisia puolia esille.
- Esimerkiksi luottamus nähdään
yhteiskunnassamme
tavoiteltavana ja pelkästään hyvänä asiana. Sitä
korostetaan ja kutsutaan apuun, kun
jokin menee pieleen. Mutta sillä on
kääntöpuolensa. Mitä kriittisemmissä kysymyksissä näemme siitä vain
toivotun puolen, sitä haavoittuvampia olemme.
Ossi Heino toivoo, että kunnissa
otettaisiin nyt riskeihin ja kriiseihin
varautuminen tosissaan.
- Että varautumiskysymykset eivät olisi siellä viimeisimpien listalla
pakollisina asioina. Jos tällaiset asiat hoidetaan vain pakollisina muodollisuuksina, systeemi on erittäin
haavoittuva. Jos ”kaikki riskit on hallussa”, pitäisi jonkun painaa hälytysnappia.∙

➨ KAKS rahoitti väitöstutkimusta.
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teksti | Marjatta Sihvonen kuvat | Merja Ojala

Tutkimuksesta uutta tietoa terveydenhuollon väärinkäytösten käsittelyyn

Kuka uskaltaa
puhaltaa
pelin poikki?
Terveydenhuollon ammattilaisista 70 prosenttia on havainnut
tai epäillyt alallaan väärinkäytöksiä. Vain puolet heistä
ilmoittaa asiasta eteenpäin.

J

ohanna Wiisak tutkii Turun yliopistossa terveydenhuollon epäkohtien ilmiantajia eli whistleblowereita.
Englanninkielisissä maissa termillä whistleblower viitataan yleensä
poliittisten
väärinkäytösten
ilmiantajiin.
- Kun minulta kysytään, mitä tutkit, saan usein selittää melko paljon.
Suomessa puhutaan ilmiantajista tai
väärinkäytösten paljastajista, Johanna Wiisak kertoo.
Tutkimusaiheen pariin veti kiinnostus hoidon ja johtamisen etiikkaan.
- Kun ihminen tavoittelee työssään hyvää ja oikeaa paljastamalla jotakin joka on väärin, siitä voi seurata
negatiivisia asioita, joista joutuu itse
kärsimään. Tätä halusin lähteä tutkimuksella selvittämään.
Wiisakin väitöskirjatyön ensimmäinen osatutkimus osoitti, että
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ilmiantajia tarvitaan Suomen terveydenhuollossa.
Tutkimuskyselyyn vastasi lähes
neljäsataa ammattiliitto Tehyn kautta
tavoitettua terveydenhuollon ammattilaista. Vastaajista 70 prosenttia oli
havainnut tai epäillyt väärinkäytöksiä
työssään.
- Meillä ilmenee hyvinkin vakavia väärinkäytöksiä. Niitä ehkäisemällä voidaan jopa pienentää hoidon
kustannuksia. Hoidon laiminlyönnit
taas voivat lisätä potilaskuolleisuutta, Wiisak toteaa.
Viime aikoina julkisuuteen ovat
nousseet vanhusten hoivaan liittyvät
väärinkäytökset. Wiisakin mukaan
ongelmat eivät kuitenkaan rajoitu hoivapuolelle, sillä tutkimus kattoi koko terveydenhuollon kentän
erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon, julkiselta yksityiselle
sektorille.

ei ollut odotettavissa,
että epäilyjen ja havaintojen
määrä on näin korkea. Tulos
on todella huolestuttava.
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Vastaajia oli myös sosiaalihuollosta, varhaiskasvatuksesta, hammashoidosta ja vammaispalveluista.
Eniten vastaajia oli erikoissairaanhoidosta.
Tutkija ei odottanut näin synkkää
tulosta.
- Ei ollut odotettavissa, että epäilyjen ja havaintojen määrä on näin
korkea. Tulos on todella huolestuttava, Wiisak sanoo.

Direktiivi tuo lisää ilmoituskanavia, yksin ne eivät riitä
Sosiaalihuoltolaki velvoittaa ilmoittamaan työssä ilmenevät epäkohdat ja uhat. Vuonna 2019 voimaan
tulleen EU:n whistleblowing-direktiivin mukaan yli 50 henkeä työllistävien organisaatioiden on tämän
vuoden loppuun mennessä järjestettävä ilmoituskanava, jonka kautta voi
raportoida väärinkäytösepäilyistä.

Suomessa on käytössä sosiaali- ja
terveydenhuollon vaaratapahtumajärjestelmä HaiPro.
- Aiemmin järjestelmä ei taipunut
eettisiin asioihin, mutta nyt siihen on
lisätty osio, jolla voi ilmoittaa ongelmista, jotka syntyvät eettisistä kysymyksistä, Johanna Wiisak sanoo.
Wiisakin tutkimukseen vastanneista vain 40 prosenttia paljasti
epäilemänsä ja 56 prosenttia havait-
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Miksi puolet vastaajista, jotka epäilivät tai havaitsivat
väärinkäytöksiä, jättivät ne paljastamatta?
semansa väärinkäytökset.
Sairaanhoitajana työskennellyttä
Wiisakia tämäkin tulos huolestuttaa.
- Miksi puolet vastaajista, jotka
epäilivät tai havaitsivat väärinkäytöksiä, jättivät ne paljastamatta? Paljastajien määrän pitäisi olla suurempi.
Aiemman tutkimuksen perusteella Wiisak erittelee, että paljastaminen koetaan korkean riskin ja
matalan hyödyn toiminnaksi. Ilmoituskanaviin ei välttämättä luoteta.
Wiisak on hahmotellut paljastamisen kolmivaiheiseksi prosessiksi,
jossa ammattilainen ensin epäilee tai
havaitsee väärinkäytöksen ja sitten
paljastaa sen osapuolelle, jonka on
tarkoitus saada aikaan muutos.
Kolmantena vaiheena ovat mahdolliset seuraukset, negatiiviset tai
positiiviset, paljastajalle itselleen.
- Hoitajana ajattelen, että suurin syy paljastamiseen on potilas. Potilaan hyvä hoito ja ammattietiikka.
Paljastamatta jättämiseen vaikuttaa
pelko, mitä tästä voisi seurata minulle.
Wiisak painottaakin, että direktiivin mukana pitäisi tulla menettely,
joka suojaa paljastajaa negatiivisilta seurauksilta, pahimmassa tapauksessa työyhteisön kostolta.   

Esimiestyön polttopiste
Kun Johanna Wiisak selvitti paljastajille koituneita seurauksia, esiin
nousi kiusaamista, sulkemista työyhteisön ulkopuolelle, ahdistusta ja
pelkoa, syyllisyyden tunnetta. Konkreettisia seurauksia olivat varoitukset, palkattomat vapaat, negatiiviset
vaikutukset työllistymiseen ja siirrot
toisiin työyksiköihin.
Suuri osa, 16 – 17 prosenttia, oli
kokenut esimiehen syrjintää.
Oikeusministeriön työryhmä valmistelee parhaillaan keinoja, joilla
väärinkäytöksistä ilmoittavia voitaisiin suojella. Useissa maissa on säädetty suojelevia lakeja.
Wiisak huomauttaa, että pelkästään lainsäädännön keinoin on vai-
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on terveystieteiden maisteri,
sairaanhoitaja AMK
Jatko-opiskelija Turun yliopiston
hoitotieteen laitoksella
Tutkimusartikkeleita terveydenhuollon väärinkäytösten
paljastamisesta: Wrongdoing
and whistleblowing in health
care. Journal of Advanced
Nursing, 2019. Whistle-blowing
process in healthcare:
From suspicion to action.
Nursing Ethics, 2019.
Blogi Terveyttä tieteestä:
terveyttatieteesta.blogspot.com/

kea vaikuttaa kaikkiin negatiivisiin
seurauksiin.
- Miten laki voisi suojella ahdistukselta ja pelolta? Kiusaamista
ylipäätään on vaikea selvittää työyhteisössä, koska se ilmenee monissa
eri muodoissa.
Tutkimustuloksissa
kiinnittyy
huomio myös siihen, että paljastajat
kokivat työyhteisöissä väärinkäytösten
peittelyä ja haluttomuutta puuttua.

Väitöstyön toisessa osatutkimuksessa tuli esiin tapauksia, joissa
potilaaseen kohdistuvaa fyysistä väkivaltaa ei paljastettu tai esimies oli
kieltänyt puhumasta asiasta.
Kaikista ilmoitetuista tapauksista 50 prosentissa paljastaja koki, että
korjausliikettä ei tapahtunut.
- Tämäkin on hyvin huolestuttava tulos. Paljastuksista 76 prosenttia
on tehty lähiesimiehelle tai seuraavalle ylemmän tason esimiehelle.
Voidaan pohtia johtamisen puutteita, ja aiempia tutkimustuloksia peilaten tiedetäänkin, että esimiehelle voi
olla helpompi selvitä tilanteesta jättämällä se selvittämättä. Saattaa olla osaamisen puutetta ja johdon tuen
puutetta, Wiisak toteaa.
Johanna Wiisak on käynyt kertomassa tutkimustuloksistaan työpaikoilla, kuten ylihoitaja- ja osastonhoitajakokouksissa. Niihin on suhtauduttu ihmetellen ja huolestuneina.
- Pelkkä ilmoituskanava ei siis riitä. Tarvitaan malli väärinkäytösten
selvittämiseksi, ja olisi hyvä pohtia,
tarvitaanko koulutusta niiden käsittelyyn, Wiisak tähdentää.

Tutkimustieto alan käyttöön
Väitöskirjansa yhteenvetoon Johanna Wiisak kokoaa suositukset väärinkäytösten ehkäisemiseen terveydenhuollossa. Alan koulutus ja
käytännön toiminnan kehittäminen
ovat tärkeällä sijalla.
Synkistä tutkimustuloksista huolimatta Wiisak näkee, että terveydenhuollossa on aitoa halua ja valmiutta
tutkimustiedon käyttöön eettisesti
korkeatasoisten palveluiden kehittämisessä.
Omaa tutkimustaan Wiisak jakaa
blogissa, haastatteluissa sanoma- ja
ammattilehdille ja puhumalla kotimaisilla ja kansainvälisillä areenoilla.
- Yritän olla aktiivinen ja pyrin
siihen, että yhä enemmän tutkimuksen asioita saataisiin näkyviin.
Julkista keskustelua ja tervey-
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denhuollon epäkohtien käsittelyä
mediassa Johanna Wiisak pitää hyvin tärkeänä.
- On pohdittava avoimesti, miten
muutosta saadaan aikaan, ja miten
uusia tutkimustuloksia saadaan toiminnan suunnitteluun.
Ennen kuin väitöstyön yhteenveto on käsillä, tutkija paneutuu vielä
kahdessa tutkimuksessa siihen, mitkä tekijät ratkaisevat paljastamisen
tekemisen tai tekemättä jättämisen
ja miten epäkohtien paljastaminen
liittyy moraaliseen rohkeuteen.
Tätäkin tietoa voidaan käyttää
ammattilaisten koulutuksessa esi-

merkiksi keskustelulla moraalisesta
toiminnasta, mielikuvaharjoituksilla ja harjoittelemalla eettistä päätöksentekoa. Vielä ei kuitenkaan tiedetä,
onko paljastamisella ja moraalisella
rohkeudella yhteyttä. On siis odotettava tutkimustuloksia.

Etäisyys auttaa jaksamaan
vaikeaa aihetta
Johanna Wiisak arvelee, että väitöskirja on valmis esitarkastukseen tämän vuoden lopulla. Aihe on vaikeasti tutkittavissa, mutta eettisten
toimintatapojen kehittäminen motivoi tutkijaa.

Kaikista ilmoitetuista tapauksista 50 prosentissa
paljastaja koki, että korjausliikettä ei tapahtunut.

Jo sairaanhoitajan työssään Wiisak joutui kohtaamaan paljon potilaille vaikeita asioita, ahdistusta ja
surua, joten työhön oli opittava ottamaan etäisyyttä.
Myös väitöstyön edetessä sen
huolista on ollut helpompaa irrottautua kuin aivan alussa.
Silti työ pitää tutkijan vahvasti ihmisyyden syvien kysymysten äärellä.
- Olen vuosien mittaan miettinyt
paljon ihmisen hyvyyttä ja pahuutta. Mikä saa ihmisen kohtelemaan
toista huonosti? Miksi joku kääntää
katseensa pois, ja toinen paljastaa
pahan, kysyy Johanna Wiisak.∙

➨ KAKS rahoittaa väitöstutkimusta.

EUROOPAN
MUUTTOLIIKEVERKOSTO
Euroopan muuttoliikeverkoston (European Migration
Network, EMN) Suomen yhteyspisteen tuottamat
uusimmat julkaisut:
Säännösten vastaisesti oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia koskevat hyvät käytänteet ja haasteet EU-jäsenvaltioissa
ja Norjassa - Suomen kansallinen raportti
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on antaa yleiskuva siitä, miten
Suomessa ollaan vastattu säännösten vastaisen maassa oleskelun
ilmiöön. Tutkimuksella on pyritty kartoittamaan hyviä käytäntöjä, joita
Suomessa on kehitetty ilmiön ehkäisemiseksi sekä Suomen kohtaamia oleellisimpia haasteita ilmiön parissa. Tutkimus tuo erityisesti
esiin sen millaisiin julkisiin palveluihin säännösten vastaisesti oleskelevat ovat oikeutettuja, ja millaisia yhteistyörakenteita keskus-, alue ja
paikallistason viranomaiset ovat luoneet vastatakseen tämän asiakassegmentin tarpeisiin.
EMN-tutkimus 2020

Säännösten vastaisesti
oleskelevia kolmansien
maiden kansalaisia
koskevat hyvät
käytänteet ja haasteet
EU-jäsenvaltioissa
ja Norjassa
Suomen kansallinen raportti

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

Maahanmuutto- ja turvapaikkasanasto nyt myös
mobiilisovelluksena
Euroopan muuttoliikeverkosto (EMN) on julkaissut monikielisen
maahanmuutto- ja turvapaikkasanastonsa myös kätevänä mobiilisovelluksena.Sovellus sisältää lähes 500 maahanmuutto- ja turvapaikka- alan erikoistermiä, termien määritelmät ja termien vastineet
kaikilla EU-kielillä sekä termien lähteet sekä linkkejä lisälähteisiin
verkossa. Suomenkielinen versio valittavissa sovelluksen asetuksista.
EMN sanasto -mobiilisovelluksen (European Migration Network
Glossary) voi ladata Google Play ja AppStore-sovelluskaupoista.

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

Julkaisuista saatavana myös painettuja kappaleita, tiedustelut sähköpostitse osoitteeseen
emn@migri.fi
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Sairaanhoitajien yhteistyön perusta kunnossa

sote ketjuttaa katkeamatta?
teksti | Pirjo Silveri kuvat | Merja Ojala

Erikoissairaanhoidon
ja perusterveydenhuollon
sairaanhoitajat arvostavat
toistensa osaamista.
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A

mmattikunta haluaa siirtää tietoa ja taitoa yli organisaatiorajojen. Yhteistyötä kelpaa rakentaa
tukevan kivijalan päälle. Urakoimista kuitenkin riittää vielä.
Jo potilasturvallisuus vaatii juohevaa yhteispeliä hoitopaikkojen välillä.
Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan hoitajat ymmärtävät asian tärkeyden. Kun Terhi Lemetti haastatteli
ikääntyviä ihmisiä hoitavia sairaanhoitajia, vastaukset vahvistivat, että eri yksiköissä on vahva tahto toimia yhdessä.
Yhteiset käytänteet jäävät kuitenkin usein sopimatta, roolit, tavoitteet,
tehtävät ja vastuut määrittelemättä.
- Hoitajilla on motivaatiota, mutta yhteistyöhön tarvitaan myös johdon tuki ja selvät toimintamallit, tietää

terveystieteiden tohtori Lemetti. Hän
tuntee aiheen sekä tutkijana että kokeneena sairaanhoitajana.

Soten suunta oikea
Sote-uudistuksen suunnitelmissa Terhi
Lemetti näkee oikeansuuntaista, myönteistä kehitystä.
Sujuvat, katkeamattomat palveluketjut ovat keskiössä.
- Asioita on katsottu potilaslähtöisesti, saumaton yhteistyö on ollut koko ajan mukana, hän kiittelee.
- Yksityiskohtia on mahdoton arvioida, koska paketti on kokonaisuutena
valtava, mutta monia hyviä elementtejä olen kyllä huomannut. Positiivisella mielellä odotan uudistuksen tuomaa
tukea yhteistyön rakenteisiin.
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ikääntyneet toivoivat, että heitä kohdellaan
yksilöinä, ja että he saavat osallistua hoitoyhteistyöhön kykynsä ja toiveidensa mukaan.

Kun Lemetti hiljakkoin oli puhumassa hoitotyön johtajille sote-johtamisesta poikkeusoloissa, hän heitti
kuulijoilleen: Oletteko omissa yksiköissänne pohtineet, keitä yhteistyökumppaninne ovat? Onko teillä mietittynä toimintamallit yhteistyöhön?
Tutkijan mielestä kuviota on tarkasteltava useilla tasoilla.
- Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon suuret sopimukset ja
pelisäännöt tulevat tietenkin ylimmästä johdosta, mutta liikkeelle voi lähteä
myös pienistä asioista. Toisen yksikön
kanssa voi sopia toimintatapoja päivittäiseen arkeen, aloittaa vaikka siitä,
löydämmekö toistemme yhteystiedot.
Hetkinen. Luulisi kai yhteystietojen olevan helposti saatavilla? Niin
luulisi, mutta juuri tähän ongelmaan

erikoissairaanhoidossa sairaanhoitajana työskennellyt Terhi Lemetti
törmäsi jo vuosia sitten.
- Joskus tuli vastaan tilanne, että olisin tarvinnut perusterveydenhuollossa työskentelevän kollegan
neuvoa tai olisi pitänyt sopia esimerkiksi haavahoidon toteuttamisesta.
Käytännön yhteistyö osoittautui vaikeaksi alkaen siitä, ettei yhteystietoja
ollut missään. Ei ollut selkeää toimintatapaa, miten tehdä ja keneen
ottaa yhteyttä.
Kun hoitotieteilijä Lemetti myöhemmin väitöstutkimustaan varten
kuunteli hoitajia, pulma pulpahti
taas pintaan.
- Joku kertoi, että jos tavoittelee kollegaa toisesta organisaatiosta,
joutuu soittamaan samaan yleiseen
numeroon, jossa potilaatkin jonottavat tai johon on kenties soittoaika. Ei
kuulosta kovin toimivalta ratkaisulta!
Koronavuosi on ollut omanlaisensa tulikoe. Hoitajien yhteistyö on
sekä Suomessa että maailmalla tiivistynyt, teknologian hyödyntäminen
lisääntynyt.
- Tartunnan jäljitystä on tehty sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa. Tietoa ja
osaamista- on täytynyt siirtää nopeasti. Olin itsekin viime keväänä mukana koronatyössä, ja jo silloin huomasi,
kuinka poikkeustilanne pakotti keksimään uudenlaisia ratkaisuja.

Kolmas pyörä kuviossa?
Väitöskirjassaan Terhi Lemetti tarkasteli yhteistyön toteutumista sairaanhoitajien näkökulmasta.
Teoreettista malliaan varten hän
kyseli myös ikääntyviltä potilailta tai
omaisilta, mitä hoitajien välinen yhteistyö heidän mielestään on. Harva
osasi tarkkaan määritellä, ja joku pohti, onkohan sellaista yleensä olemassa.
- Osin he kuitenkin mainitsivat samoja elementtejä, joita ilmeni hoitajien haastatteluissa. Aineiston pohjalta
itselleni syntyi käsitys, ettei yhteistyö

aina näy potilaalle, vaikka sitä onkin.
Hoitajat soittelevat keskenään,
välittävät toisilleen tietoa tai jakavat
osaamistaan.
- Ellei yhteistyö toimi, silloin se
varmaan herkemmin huomataan.
Ikääntyneet toivoivat, että heitä
kohdellaan yksilöinä, ja että he saavat osallistua hoitoyhteistyöhön kykynsä ja toiveensa mukaan.
- Tämä viesti tuli mukaan myös kehittämääni malliin. Aluksi pohdin, onko jo eri ilmiö, jos yhteistyöhön tulee
lisää toimijoita. Koska kyse on potilaan
hoidosta, kyllä hänen itsensä kuuluu
olla mukana. Kaikki eivät sitä välttämättä edes toivo, mutta niillä, jotka haluavat, täytyy olla mahdollisuus.

Tieteellisessä katveessa
Akateemisen
opinnäytematkansa
suurimpaan yllätykseen Terhi Lemetti törmäsi heti alkumetreillä.
- Innokkaana sairaanhoitajana
ajattelin, kuinka nyt teen hienon intervention yhteistyömme kehittämiseen.
Hämmästyin, kun en löytänytkään aiheesta juuri tietoa. Piti siis ensin itse
määrittää, mitä yhteistyö on. Aluksi
kuvasin, mitä laaja käsite yleisesti pitää sisällään, ja sen jälkeen, mitä se
tarkoittaa sairaanhoitajille. Halusin
tietää, onko näissä yhteneväisyyksiä.
Muun muassa lääkäri-hoitaja-yhteistyöstä on paljonkin tutkimuksia,
ja näissä esimerkiksi päätöksenteon
merkitys korostuu selvästi enemmän
kuin Lemetin tuloksissa.
Oikeastaan on hämmästyttävää,
miksi hoitajien keskinäinen vuorovaikutus on pysynyt tieteellisessä katveessa.
- Jo vuonna 2000 tutkimuskirjallisuudessa todettiin, että erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa
sairaanhoitajien välisessä dokumentaatiossa ja kommunikaatiossa olisi
kehitettävää. Samoja näkemyksiä on
esitetty myöhemminkin eli tiedon tarve on kyllä tunnistettu. Hyvä kysymys
on, miksei sitä ole kerätty.
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Tuttu ilmiö, tuhat tarinaa
Otetaanpa tositapahtumiin perustuva esimerkki takavuosilta.
Syöpäpotilasta oli hoidettu kotikaupunkinsa yliopistosairaalassa. Vähän hän myöhemmin nainen joutui
äkillisen vaikean infektion takia terveyskeskuksen päivystyksen kautta
vuodeosastolle eristykseen.
Koska oli viikonloppu, ennen
maanantaita perusterveydenhuollon
hoitajien oli mahdoton saada potilaan aiempia tietoja, vaikka niitä olisi
kipeästi tarvittu – ja vaikka samassa rakennuksessa oli yksi erikoissairaanhoidon yksikkö.
Yhteisten järjestelmien merkitys
ja hyödyt nousivat esiin myös Terhi
Lemetin tutkimuksessa. Turvallisen,
laadukkaan hoidon jatkuminen on
taattava hoitopaikan vaihtuessa, potilastietojärjestelmän tulee tukea tiedon kulkua.
- Ellei yhteisiä järjestelmiä ole
käytössä, pitää ainakin selkeästi
määritellä, miten tieto varmasti siirtyy potilaan siirtyessä organisaatiosta toiseen.
Kyselytutkimusta
tehdessään
Terhi Lemetti kiersi yli 60 yksikössä
infoamassa aiheestaan ja pyytämässä
vapaaehtoisia osallistujia.
- Jo siinä vaiheessa syntyi hyviä keskusteluja. Ilmiö oli tuttu lähes kaikille, tietoa selvästi kaivattiin.
Niin ammattilaiset kuin maallikot
ymmärtävät nopeasti, mistä tutkimuksessa on kyse. Moni kertoo omakohtaisia esimerkkejä tai tarinoita
joko onnistuneesta tai epäonnistuneesta yhteistyöstä, esimerkiksi
kuinka oli tapahtunut tietokatkos tai
kuinka jokin testi oli toistettu uudelleen tai kuinka yhteistyötä oli tehty
ahkerasti, jotta potilas voi asua kotonaan mahdollisimman pitkään.

Sosiaalinen prosessi
Yhteistyö on Terhi Lemetin mukaan
sosiaalinen, nelivaiheinen prosessi.
Ensimmäinen ulottuvuus on konteksti ja tilanne, jossa on mukana
ainakin kaksi sairaanhoitajaa eri organisaatioista sekä ikääntyvä potilas.

44

KUKA?
TERHI LEMETTI
KOTI Järvenpäässä
KOULUTUS sairaanhoitaja,
terveystieteiden tohtori
TYÖPAIKKA HUSin tulehduskeskuksessa kliininen asiantuntija, kehittämispäällikön
sijainen hoitotyön johdossa
vielä kevään 2021
HARRASTUKSET Pääasiassa
juoksu. Liikkuminen tuo vastapainoa tutkimiseen ja työhön.
Käyn myös kuntosalilla ja lenkkeilen pienen koirani kanssa.

Tässä kohtaa tavoitteet ovat selvät,
molempien hoitajien roolit ja tehtävät
ymmärretään ja niitä arvostetaan.
Toinen vaihe ratkaisee, lähteekö
yhteistyö kukoistamaan. Onko siihen
mahdollisuuksia, ovatko resurssit
kohdallaan? Ovatko olosuhteet suotuisat; kunnioitammeko toisiamme
ja toistemme osaamista, onko asenteemme kollegiaalinen, uskommeko,
että meillä on osaamista, motivaatiota ja halua yhteistyöhön?

- Kolmas vaihe on varsinaista toimintaa, käytännön tekemistä. Suunnittelemmeko yhdessä potilaan hoidon,
asetammeko tavoitteet, sovimmeko roolit ja vastuut, onko välillämme
avointa vuorovaikutusta, koulutammeko, konsultoimmeko ja mentoroimmeko tarvittaessa toisiamme?
Viimeisenä tulevat seuraukset.
Siirtyykö hoito saumattomasti organisaatiosta toiseen, hyödynnetäänkö
osaamista, verkostoituvatko sairaanhoitajat?
Terhi Lemetin väitöskirja Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sairaanhoitajien välinen yhteistyö
ikääntyvän potilaan hoidossa – Malli,
mittari ja tulokset tarkastettiin joulun alla 2020 Turun yliopistossa.
Lemetin työpaikka on ollut HUSissa vuodesta 2007. Kokemusta on
karttunut sairaanhoitajan, toimenpidehoitajan, apulaisosastonhoitajan
ja osastonhoitajan tehtävistä. Nykyinen kliinisen asiantuntijan tehtävä on
Tulehduskeskuksessa, mutta loppukevääseen asti hän on kehittämispäällikön sijainen Hoitotyön johdossa.
- Tutkijavapaalla ollessani tein
keikkaa kotihoitoon. Ajattelin, että
on hyvä perehtyä sairaanhoitajana
myös perusterveydenhuollon toimintaympäristöön.
Väitöskirja tuotti runsaasti uusia
kysymyksiä.
- Yhteistyöaihe on todella laaja, vähän kompleksinenkin. Teoreettiseen malliini sisältyy useita
osa-alueita: osaaminen, tiedonkulku, potilasturvallisuus, hoidon
jatkuvuus, johtaminen erilaisista näkökulmista. Toivottavasti pääsen jatkotyöstämään mallia, jotta sitä voi
soveltaa laajemmallekin, viitekehyksenä isoon kokonaisuuteen.
Osana Lemetin tutkimusta syntyi
myös mittari yhteistyön toteutumisen seurantaan. ∙

Lataa tästä:
Terhi Lemetin väitöskirja Nurse-to-nurse collaboration between hospital and primary health care on older people’s nursing
care – Model, instrument and results
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Ville Palonen

KOLUMNI

Johanna Sinisalo
kirjailija

Polemiikkia
Näin kuntavaalien lähestyessä syntyy aina vilkasta julkista keskustelua. Se syttyy väistämättä roihuamaan myös silloin, kun kunta tai kaupunki harkitsee infrastruktuuriinsa tai palveluihinsa muutoksia. Olivatpa äänessä kuntapäättäjät tai rahvas, keskustelun laineet lyövät korkeina, mutta onneksi oma kanta myös perustellaan reippaasti ja
sievistelemättä.
Seurasin tarkasti keskustelua raitiotien suunnittelusta ja rakentamisesta Tampereelle. Sekä kannattajilla että vastustajilla oli lempiväitteitä, joita he toivat esille aina
kun oli mahdollista. Keräsin niitä oikein talteen.
Hienoa, että kaupunkimme on edelläkävijä.
Ei täällä ole ennenkään ratikkaa tarvittu.
Ratikka on moderni joukkoliikenneratkaisu ja tuiki tarpeellinen investointi.
Ratikka oli vanhanaikainen jo 1920-luvulla ja sen sijaan rahat pitäisi käyttää
(valitse kohde) hyväksi.
Keskustan liikenne yksinkertaistuu ja helpottuu ratikan ansiosta.
Keskustan liikenne yksinkertaistuu ja helpottuu, jos ratikkaa ei rakenneta.
Ratikan rakentaminen sortaa autoilijoita.
Jos ratikka jätetään rakentamatta, keskusta tukehtuu autoihin.
Ratikka on liian meluisa ja häiritsee reitin varrella asujia.
Ratikka on liian hiljainen ja siksi vaikkapa kuuro voi jäädä sen alle.
Ratikka on ihmisläheinen – lastenvaunut ja pyörätuolit kulkevat helpommin
kuin bussilla.
Ratikka voi houkutella itsemurhan tekijöitä heittäytymään alleen.
Ratikalla pystyy kuljettamaan paljon enemmän ihmisiä kuin busseilla.
Ratikalla pystyy kuljettamaan paljon vähemmän ihmisiä kuin busseilla.
Ratikkareitin varrelle kehitetään uutta, tärkeää asuntotuotantoa.
Ratikkareitin varrelle ahneet grynderit lobbaavat ökyasuntoja.
Ratikasta ei pääse pakokaasuja.
Kohta kaikilla on sähköautot eikä niistä pääse pakokaasuja.
Ratikan pitäisi olla pinkki, se on näkyvä ja ennakkoluuloton väri.
Ratikka ei missään nimessä saa olla pinkki, se on räikeä ja tyttöjen väri.
Ratikka virkistää keskustaa ja on piristysruiske Tampereen taloudelle.
Ratikka autioittaa keskustan ja vie Tampereen vararikkoon.
Kaikesta huolimatta tuolla ne raitiovaunut nyt ovat koeajossa. Ne ovat tiilenpunaisia. Väri on sekä ylväs viittaus Tampereen tehdasrakennuksiin että tympeä epäväri, joka ei yhtään erotu taustasta.
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TÄTÄ TUTKIN
teksti | Marjatta Sihvonen kuva | Merja Ojala

TAVOITTAAKO TERVEYDENHUOLTO
KASVAVAN MAAHANMUUTTAJAVÄESTÖN?
Terveydenhuollollamme on
edessään mittava haaste monikielistyvän väestön hoidossa.
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K

un tietojohtamisen opiskelija Hamed Ahmadinia selvitti gradutyössään ikääntyneiden tapoja etsiä ja käyttää
terveystietoa, hänelle selvisi, että
Suomessa asuvat ulkomaalaiset kohtaavat paljon samanlaisia ongelmia
kuin suomalaiset ikääntyneet. Terveystietoa ja palveluita on runsaasti
tarjolla, mutta niiden pariin on vaikea päästä.
- Omasta elämästäni löytyy hyviä
esimerkkejä. En pysty varaamaan
hammaslääkäriaikaa itse, koska
ajanvaraus on tehtävä puhelimitse,
ja vastaaja puhuu vain suomea tai
ruotsia. Joudun pyytämään kollegaa
soittamaan puolestani, kertoo farsia
äidinkielenään puhuva ja englantia
työkielenään käyttävä Ahmadinia.
Hän naurahtaa ajanvarausongelmalleen, mutta vakavoituu ja toteaa, että kieli on valtavan tärkeää

ihmisen selviytymiselle. Se jää valtaväestön kieltä puhuvalta helposti
huomaamatta.
Suomen ulkomaalaistaustainen
väestö on kasvanut noin kahdeksalla prosentilla viimeisen kymmenen
vuoden aikana. Ahmadinian mukaan
tämä muutos tuo terveydenhuollollemme mittavan haasteen, miten
kaikki väestöryhmät saadaan palveluiden pariin oikea-aikaisesti.
- Monen maahantulijan tilanne on turvaton ja stressaava, ja tarve
erityisesti mielenterveyspalveluille
suuri.
Nyt Hamed Ahmadinia valmistelee Åbo Akademissa informaatiotutkimuksen alan väitöskirjaa, jossa
hän selvittää farsia puhuvan vähemmistön sekä eri maista tulevien turvapaikanhakijoiden terveystiedon
tarvetta ja tiedonhankintatapoja.
Aihetta ei ole Suomessa aiem-
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NUMEROT AUKI
koonnut | Eeva-Liisa Hynynen

min tutkittu, mikä yllätti Ahmadinian. Eivätkä ongelmat kosketa vain
maahanmuuttajia.
Tutkimuksessaan hän on havainnut, että saamenkielisten ikääntyneiden on vaikeaa
saada hoitoa omalla kielellään.  Väitöstutkimuksen tavoitteena on tuottaa terveydenhuoltoon suosituksia
kielivähemmistöjen palveluiden parantamiseksi. Työ valmistuu 2022.
- Kyse ei ole kuitenkaan vain kielestä. Farsia äidinkielenään puhuvia
saapuu Suomeen Iranista, Afganistanista ja Tadzhikistanista. Ryhmän
sisällä on kulttuurieroja, koulutustasossa ja uskonnollisessa taustassa on
vaihtelua. Terveysasioiden kommunikoinnissa luottamuksen luominen
on kielen lisäksi hyvin tärkeää, Ahmadinia sanoo.
Hänen mukaansa farsia puhuvassa yhteisössä terveystietoa etsitään pääasiassa omalla kielellä.
Suomalaisia uutisia käännetään jonkin verran, mutta vahvasti tukeudutaan oman yhteisön tietoon. Verkon
käännösroboteista on vain vähän
apua.
- Google Translate ei toimi suomesta farsiin. Käännös ei ole ymmärrettävä, Ahmadinia toteaa.
Kielimuurin lisäksi terveydenhoitosysteemimme on vieras, mikä vaikeuttaa oikeiden palveluiden
löytämistä. Vastaanottokeskuksissa saatava tieto järjestelmästämme
ei Ahmadinian mukaan ole riittävää.
- Eri organisaatioiden, SPR:n,
kuntien, sairaanhoitopiirien ja Kelan onkin tehtävä tehokkaampaa
yhteistyötä tiedon levittämiseksi,
Ahmadinia sanoo.   Kiireisimmäksi
tarpeeksi hän nostaa vähemmistökieliset psykologipalvelut maahanmuuttajien suosimilla alueilla.
- Ellei mielenterveysongelmia
päästä hoitamaan, ne aiheuttavat
mittavia kustannuksia myöhemmin.∙

➨ KAKS rahoittaa tutkimusta.

NÄIN LUOTAMME MEDIAAN

81 %

luottaa Ylen TV-uutisiin

79 % 78%

radiouutisiin

luottaa STT:n uutisiin

70%

10%

luottaa MTV3:n
uutisiin

65 %

luottaa suoranaisesti
sosiaalisen median
'uutisiin'

luottaa Helsingin Sanomiin

Oman maakunnan
suurimpaan
lehteen luottaa

62 %
59 %

ja paikallislehteen

KAKSILLE TUTKIMUKSEN TOTEUTTI KANTAR TNS OY. TUTKIMUSAINEISTO ON KOOTTU INTERNETPANEELISSA MARRASKUUSSA 2020. HAASTATTELUJA TEHTIIN YHTEENSÄ 4 516. VASTAAJAT EDUSTAVAT 18–79 VUOTTA
TÄYTTÄNYTTÄ VÄESTÖÄ AHVENANMAATA LUKUUN OTTAMATTA. TUTKIMUKSEN TULOSTEN VIRHEMARGINAALI ON AINEISTON TASOLLA SUURIMMILLAAN YKSI JA PUOLI PROSENTTIYKSIKKÖÄ SUUNTAANSA
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langoilta napattua
@JoniKamarainen
Tämä käyrä on järkyttävä. Ruotsin valtio
käyttää 2019 budjetistaan 20% enemmän
tutkimukseen kuin 2007. Tanska melkein
+30%. EU-keskiarvo +8%. Suomi -6%.
Ei ihme ettei BKT oikein kehity suotuisasti.
Suomi köyhtyy sekä rahallisesti että
henkisesti.

@MiiaNahkuri
Me ollaan viimeisen vuoden aikana
liikuttu luonnossa enemmän kuin koskaan,
matkusteltu kotimaassa, hiihdetty,
rempattu kotona ja luettu kirjoja enemmän
kuin normaalisti. Tällä viikolla neuloin
sukkaa ja katsottiin Netflix-sarja.
Aikalailla kaikkien koronabuumien osalta.

🎯

@Innukka
Hyvä johtaja tai kuka vain hyvä viestijä
osaa olla itse vaitikin ja keskittyä toiseen.
Kuunteleminen on kultaa.

@AnttiMarttinen
Vaalikampanjoilla kai harvemmin
saadaan ihmisiä muuttamaan
puoluekantaansa. Sen sijaan vaalit
voitetaan innostamalla omat
kannattajat ja masentamalla
kilpailijoiden kannattajat.
Molemmat kampanjat näyttävät
olevan jo täydessä vauhdissa.

@pisotalus
Tänään alkaneella johtamisviestinnän
kurssilla opiskelijat saivat äänestää
johtajan tärkeimmän vuorovaikutustaidon.
Ylivoimainen voittaja oli: kuunteleminen.
#johtamisviestintä #kuunteleminen

@KjUjula
”....jää vastuu omien asukkaidensa hyvinvoinnista, tyhjistä tiloista, veloista sekä leikatut
veroprosentit, mutta ohjaus-, vaikutus- ja
päätösvalta siirretään uusille aluehimmeleille.
Lue käytännössä kahdelle ministeriöille.
Kunnat suljetaan kategorisesti ulkopuolelle.”
@KjUjula
Kuntalaisia eivät kiinnosta poliittiset hippaleikit hallintomalleista tai aluerajoista
satakunnankansa.fi/kolumnit/
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