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Antti Mykkänen
päätoimittaja

KORONAKUOLLEISUUS on ollut Suomessa erittäin pientä. Keskimäärin heinä-elo-
kuussa Suomessa on kuollut 8 000 ihmistä. Koronaan on kuollut kuusi (1.7.-25.8.2020). 
Maailmalla koronakuolleita on kaksi prosenttia kaikista kuolleista. Suuruusluokka on 
sama kuin malariassa, itsemurhissa tai liikenneonnettomuuksissa.

Suomessa asioita on hoidettu hyvin. Kiitos siitä kaikille osallisille. Suomen koro-
nakuolleista kaksi kolmesta on ollut yli 80-vuotiaita. Neljä viidestä on kuollut joko so-
siaalihuollon ympärivuorokautisissa tai perusterveydenhuollon yksiköissä. Ne ovat 
paikkoja, joista harvoin palataan aktiivielämään.

Kansantauteihin, kuten verenkiertoelinten sairauksiin, kuoltiin toissa vuonna 
56-kertaisesti ja syöpiin 40-kertaisesti verrattuna koronakuolemiin tänä vuonna. Meitä  
tappavat kansantautimme.

Tyypillisten pandemioihin kuolevien kohderyhmät ovat koronan myötä vaihtuneet 
eteläiseltä pallonpuoliskolta ja köyhistä, Eurooppaan ja Amerikkoihin. Se on synnyttä-
nyt ennennäkemätöntä pelkoa.

Koronan myötä meiltä ja medialta on kadonnut suhteellisuuden tajua. Hitaasti tap-
pava ja tunnettu tapa kuolla hyväksytään helpommin kuin tuntematon äkkikuolema.

Sama jämäkkyys ja yksituumaisuus, jolla koronan, tuon covid-19-pandemian, nitistä-
miseen on tartuttu, on paikallaan siirtää 10 – 20 miljardia maksavien suomalaisten kansan- 
tautien nujertamiseen.

Koronan pelossa voidaan kieltää ihmisten liikkuminen maiden välillä. Kansantautien  
osalta viinan ja tupakan laivamatkustelun rajoittaminen jo auttaa. Tappavien tuotteiden 
verotusta voi myös korottaa.

Media kertoo päivittäin, kuin valtion keskitetty tiedotus ikään, kansalaisille turva-
väleistä, käsien pesun tarpeesta ja maskeista. Hyvä niin. Samalla mallilla valtioneuvosto 
ja media voivat vahvasti edistää kansanterveyttä painottaen liikunnan ja terveellisen ra-
vinnon merkitystä, antaen niistä suosituksia ja luomalla sopivan seurantajärjestelmän.

On myös aika päivittää laskelmat koronan ohella eri sairauksien suorista ja epäsuo-
rista kustannuksista sekä terveydenhuollon avulla säästyneistä elinvuosista eri sairauk-
sissa, ja niiden taloudellisista vaikutuksista.

Kerrottakoon myös avoimesti kaikkien sairauksien osalta se hoidon kustannus 
(euromäärä),tai sairauden vaihe, jonka jälkeen hoitoa ei enää anneta. Näitä ratkaisu-
ja, ihmisten elämän ja kuoleman päätöksiä, tehdään arjessa päivittäin. Mitä enemmän 
asiantuntija käyttää valtaa, sen avoimempaa sen on oltava.

On aika avata elämän ja kuoleman luvut. Ja lisätä tekoja elämän hyväksi.

Elämän ja kuoleman luvut – entä teot?
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AJASSA

teksti | Eeva-Liisa Hynynen  kuva | Vastavalo

AJASSA

TUTKIJARYHMÄ LUPAA 
PAREMPAA SOTEA 
KUSTANNUSTEHOKKAAMMIN
Jos esitykset toteutetaan, sote-hallinnoinnille ja ikääntyneiden makuuttamiselle tulee loppu. 

Aalto-yliopiston ja Itä-Suomen 
yliopiston tutkijaryhmä on hah-
motellut sote-palveluiden pelas-
tustien suurten ikäluokkien hoi-

vatarpeen lisääntyessä. 
Sote ja suuren ikäluokan ikääntymisen 

ongelmat – selviämispolun etsintää -tut-
kimusraportti nostaa keskusteluun koko 
joukon keinoja, joilla saataisiin turvattua 
sote-palveluiden laatu ja riittävyys – ja  
myös eurot riittämään.

Raportin ovat laatineet professorit Olli- 
Pekka Ryynänen, Erkki Vauramo, Teemu  
Malmi ja tutkija Ville Koikkalainen.

Suuren ikäluokan ikääntymisestä syn-
tyvän lisäkustannuksen on arvioitu olevan 
noin kolme miljardia euroa. Tutkijaryh-
män laskelmien perusteella ikääntymisen 
lisätarve olisi noin 400 – 500 miljoonaa eu-
roa. Että tähän päästäisiin, edellytyksenä 
on palvelurakenteen ja -prosessien uudis- 
taminen. 

Tutkijoiden mukaan olennaista on ko-
ko ajattelutavan muutos: hallinnoimisesta 
on siirryttävä johtamiseen ja rakennetta-
va itsenäisyyteen tottuneista pienistä yksi-
köistä nykyaikainen palveluverkko.  

Raportissa korostetaan koko palve-
luprosessin uudistamisen merkitystä. 
Erityisesti on lopetettava pitkäaikainen 
vuodeosastohoito.
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Tutkijaryhmä muistuttaa, että Euroo-
passa lopetettiin 1970-luvulla noin 30 pro-
senttia  sairaaloiden pitkäaikaispaikoista 
mukaan lukien silloisen mielisairaalajär-
jestelmän uusiminen. 

Hoitoprosessia muutettiin siten, että 
sairaala saa hoitaa potilasta vuodeosastol-
la korkeintaan 30 vuorokautta. Sen jäl-
keen potilaan tilanne arvioidaan ja hän 
siirtyy kuntoutusyksikköön.

Tutkijoiden mukaan Suomi on ainoa 
poikkeus järjestelmässä. Yhä edelleen 
terveyskeskuksissamme on pitkäaikaisia 
vuodeosastoja ja hoitoprosessista puuttuu 
systemaattinen kuntoutus. 

Tutkijaryhmä esittääkin, että hoito-
prosessi modernisoidaan ja hoitoaika sai-
raaloissa rajataan 30 vuorokauteen ja 
kuntoutus tulee kiinteäksi osaksi vanhus-
ten kriisin jälkeistä hoitoprosessia. 

Tarvittaessa hoiva jatkuu siihen tar-
koitetussa yksikössä. Samalla lopetetaan 
terveyskeskuksen pitkäaikaishoito, josta 
tutkijaryhmän mukaan  tulee säästöä noin 
25 miljoonaa euroa. 

Tutkijoiden mukaan myös vanhushoi-
don nykyinen ylikapasiteetti tulee purkaa. 
Passivoiva laitoshoito tekee useista poti-
laista pitkäaikaispotilaita, vaikka heillä olisi 
vielä kapasiteettia kuntoutua asianmukai-
sella hoidolla. Tutkijoiden mukaan tällai-

nen makuuttaminen 
maksaa noin 400 mil-

joonaa euroa vuo-
dessa. Kuntoutus 
erityisesti akuu-
tin sairaalahoi-
tojakson jälkeen 
vähentää pitkäai-

kaisen hoidon tar-
vetta ratkaisevasti. 

- Samalla hoivan 
kustannus laskee noin 
160 euroa/vuorokau-
si tasolta kotipalvelui-
den tasolle noin 100 
euroa/ vuorokausi eli 
yhteensä 150 miljoo-
naa euroa, tutkijat kir-
joittavat raportissaan.

 Sen sijaan tarvittava lisäkapasiteet-
ti tulisi rakentaa   kevyeen hoivaan ja 
kuntoutukseen. Raportin mukaan väes-
tön vanhenemisen vuoksi  asutuskeskuk-
siin tarvitaan lisärakentamista noin 8 000 
paikkaa. Näiden rakentamiskustannukset 
ovat noin 670 miljoonaa euroa, mikä kuo-
letetaan kiinteistövuokrana. 

Lisäksi tutkijoiden mukaan tulee ra-
kentaa kattava maakunnallinen kuntou-
tusyksiköiden verkko. Terveyskeskusten 
lakkautettavista vuodeosastoista vapautu-
va henkilökunta ja tilat voidaan hyödyntää 
uudessa kuntoutuspalveluverkossa.

Aivan oma lukunsa tutkijoiden mu-
kaan on kustannuslaskennan käyttöönot-
to ja siirtyminen moderniin johtamiseen. 
Tutkijaryhmä vertailee raportissaan 
Suomen hajautetun sote-järjestelmän 
oheispalveluiden kustannustasoa Keski- 
Euroopan tasoon – Suomen tappioksi. Suo- 
messa esimerkiksi laboratorion näyttei-
den kustannus on noin kuusi euroa/näy-
te, kun Keski-Euroopassa kustannustaso 
on noin 0,7 euroa. 

- Keskeinen lisäkustannus on näyt-
teenotto ja näytteen kuljetus. Nämä mak-
savat noin kaksi euroa/näyte. Muualla 
pienissäkin yksiköissä ja suomalaisilla lää-
käriasemilla on käytössä omat automaatit, 
ja kustannustaso on oleellisesti halvempi. 
Kun laboratoriotutkimuksia tehdään vuo-
sitasolla noin 70 miljoonaa, olisi kahden 
euron säästö yksikköhinnassa 140 miljoo-
naa euroa, tutkijat summaavat. 

Raportissa nostetaan esille myös avo-
hoitoyksiköiden tilojen alhainen käyttöas-
te, vain noin 30 prosenttia.

Tutkimusraportissa esitetty selviyty-
mispolku toisi tutkijoiden mukaan mil-
jardisäästöt – ja nykyistä kehittyneemmät 
palvelut.

Tutkijaryhmä muistuttaa, että kaikilla 
järjestelmillä on tietty ikä. 

- Nykyinen 1970-luvun alussa ideoi-
tu palvelujärjestelmä perustui itsenäiseen 
perustasoon, joka kirjeitse tai puhelimit-
se ja potilasta lähettelemällä piti yhteyttä 
erikoissairaanhoitoon, tutkijat muistutta-
vat  raportin lopputiivistelmässä. ∙

SDP:n  
kannattajista

Suomessa esimerkiksi 
laboratorion  
näytteiden kustannus 
on noin kuusi euroa/
näyte, kun Keski- 
Euroopassa kustannus-
taso on noin 0,7 euroa. 

vihreiden 
kannattajista
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Peräti 62 prosenttia kansalaisista suh-
tautuu kielteisesti kotikuntansa liittä-
miseen yhteen yhden tai useamman 

kunnan kanssa kuntatalouden tilan paran-
tamiseksi, osoittaa KAKSin kansalaisgallup.

Gallupiin vastanneista vain 26 pro-
senttia suhtautuu kuntaliitokseen myön-
teisesti.

KAKSin gallupissa väite oli muotoiltu:
"Asuinkuntani on liitettävä yhteen yh-

den tai useamman naapurikunnan kanssa 
talouden tilan parantamiseksi".

Enemmistö oli väitteen kanssa jo-
ko täysin eri mieltä tai jokseenkin eri 

mieltä. Kaikissa eri ikäryhmissä, tulo-
luokissa ja alueellisestikin tarkastel-
tuna kuntaliitoksen vastustaminen 
on selkeästi suurempaa kuin sen saa-
ma kannatus. Myös koulutustaustasta 

riippumatta enemmistö vastanneista 
suhtautui kuntaliitokseen torjuen.

Vajaa vuosikymmen sitten kuntalii-
toksista käytiin poikkeuksellisen kovaa 
vääntöä valtakunnan laajuudelta, kun pää-
ministeri Jyrki Kataisen (kok) hallitus ta-
voitteli noin 70 suurkunnan Suomea. Suuri 
kuntarakenneuudistus katsottiin tuolloin 
keinoksi pelastaa sote-palvelut. Hanke sai 
ristiriitaisen vastaanoton myös hallitus-
puolueiden kannattajien keskuudessa.

Nyt kevään 2012 kuntarakennesuunni-
telmista on kulunut kahdeksan vuotta ja 
terveydenhuoltoa pelastetaan sote-maa-

kuntiin perustuvalla mallilla. Keskustelu 
kuntaliitoksista on ollut viime aikoina vä-
häistä.

On kuitenkin hyvä huomata, että vuo-
sien 2000 – 2020 aikana kuntakartalta on 
vähentynyt liitosten kautta 142 kuntaa. 
Vuonna 2000 kuntia oli 452 ja tämän vuo-
den alussa 310.

Mutta mitä ajattelevat puolueiden 
kannattajat kuntaliitoksista tänään?
Enemmistö kaikkien puolueiden kannat-
tajista tyrmää ehdotuksen oman asuin-
kunnan liittämisestä yhteen naapurikun-
tien kanssa.

SDP:n kannattajista 54 prosenttia suh-
tautuu kielteisesti kuntaliitoksiin, perus-
suomalaisten kannattajista 66 prosenttia ja 
kokoomuksen kannattajista 56 prosenttia.

Keskustan kannattajista kuntaliitok-
siin suhtautuu kielteisesti 73 prosenttia, 
vihreiden kannattajista 60 prosenttia ja 
vasemmistoliiton kannattajista 64 pro-
senttia. Myös ryhmään ”muut” lukeu-
tuneista vastaajista peräti 68 prosenttia 
suhtautuu kielteisesti kuntaliitoksiin.

Hallituspuolueiden kannattajista 62 
prosenttia torjui ajatuksen kotikuntansa 
liitoksesta. Oppositiopuolueiden kannat-
tajista näin vastasi 60 prosenttia.

Kuntaliitoksen vastustus on lisäänty-
nyt peräti neljä prosenttiyksikköä syksys-
tä 2019. ∙

ENEMMISTÄ SANOO 
EI KUNTALIITOKSILLE
Kuntaliitos kuntatalouden korjauskeinona ei saa kansalaisilta suurta kanna-
tusta. Vain joka neljäs hyväksyisi kotikuntansa liitoksen toisen kunnan kanssa.

TUTKIMUKSEN TOTETTI KANTAR TNS OY. AINEISTO ON KOOTTU GALLUP KANAVALLA 30.5.-4.6 2020. HAASTATELTUJA OLI YHTEEN-
SÄ 1 001. VASTAAJAT EDUSTAVAT 18 - 79 VUOTTA TÄYTTÄNYTTÄ VÄESTÖÄ AHVENANMAATA LUKUUN OTTAMATTA. TULOSTEN VIR-
HEMARGINAALI ON SUURIMMILLAAN VAJAAT KOLME PROSENTTIYKSIKKÖÄ SUUNTAANSA.

KAKSin kansalaisgallup:

SDP:n  
kannattajista

54%

kokoomuksen 
kannattajista

56%

vihreiden 
kannattajista

64%

vasemmistoliiton 
kannattajista

64%

perussuomalaisten  
kannattajista

66%

keskustan 
kannattajista

73%

AJASSA
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ISOJA JULKISIA HANKINTOJA 
LYKÄTTÄVÄ, HÄVITTÄJÄ-
HANKINNAT SIIRRETTÄVÄ
TULEVAISUUTEEN

koostanut | Eeva-Liisa Hynynenkoonnut | Eeva-Liisa Hynynen

KAKS kysyi kansalta:

Enemmistö suomalaisista tukee iso-
jen julkisten hankintojen lykkää-
mistä ja karsimista (54 % kannat-

taa), sekä hävittäjähankintojen siirtoa 
useamman vuoden päähän aiemmin 
suunnitellusta aikataulusta (53 %). Tämä 
käy ilmi KAKSin  kyselytutkimuksesta.

Julkisten hankintojen lykkäämistä 
tai niiden karsimista kannatetaan tasai-
sesti kaikissa vastaajaryhmissä. Kaikkien 
puolueiden kannattajista vähintäänkin 
kolme viidestä voisi ainakin hyväksyä hä-
vittäjähankintojen siirron myöhäisem-
pään ajankohtaan.

Kaikki 12 esitettyä vakauttamis- ja 
sopeuttamistoimea olivat sellaisia, että 
kansalaisten enemmistö voi ne vähintään 
hyväksyä, vaikka enemmistö ei niitä kan-
nattaisikaan.

Kannatusta saavat paikallisen sopimi-
sen lisääminen (43 %), elinkeinoelämän 
tukien karsiminen (41 %) ja työperäisen 
maahanmuuton edistäminen (41 %). Nä-
mä kaikki toimet voi hyväksyä useampi 
kuin seitsemän kymmenestä.

Vastustajien määrä on suurem-
pi kuin kannattajien esitettäessä julkis-
ten maksujen korottamista, lainanoton 
lisäämistä, verojen korottamista ja vä-
hennysten karsintaa sekä julkisten 
omaisuuden myymistä. Kuitenkin sel-
vä enemmistö  suomalaisista voisi vähin-
tään hyväksyä nämäkin toimet, vaikka 

eivät niitä kannata.
Eniten ehdotonta vastustusta (ei 

hyväksy ollenkaan herättävät eläke- 
iän korottaminen ja eläkkeelle siirtymi- 
sen hankaloittaminen (40 %), sosiaali- ja 
työttömyysetujen leikkaaminen (39 %) 
sekä julkisten hyvinvointipalveluiden 
leikkaukset (36 %). Näissäkin enemmis-
tö voi kuitenkin vähintään hyväksyä ne.

Hallituspuolueiden tukijat suhtautu-
vat keskimäärää myönteisemmin isojen 
julkisten hankintojen siirtoon myöhem-
mäksi, veronkorotuksiin ja työperäisen 
maahanmuuton helpottamiseen. Myös 
lainanoton kasvattaminen entisestään 
olisi hallituspuolueiden kannattajien 
varsin helppo hyväksyä.

Oppositiopuolueiden kannattajien 
olisi vaivattomampaa hyväksyä palvelui-
den ja etuuksien leikkaukset verrattuna 
hallituspuolueiden tukijoihin. 

Liikettä talouteen
Valtaosa kyselyyn vastanneista (84 %) on 
sitä mieltä, että talouden rattaat olisi saa-
tava pian liikkeelle. Muuten katoaa poh-
ja kuntapalveluiden ja terveydenhuollon 
rahoittamiseksi. 

Kolme neljästä (75 %) vaatii, että jat-
kossa omassa asuinkunnassa pitää tehdä 
päätökset siitä, mihin palveluihin rahaa 
ylipäätään laitetaan ja mistä  voidaan lei-
kata.
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TULEVAISUUSKIRJA  
MEILLE KAIKILLE

Lue hyvä päättäjä - ja lue kuntatyöläinen, lue kuntasi ja kun-
talaistesi tulevaisuudesta, ettei vahingossa käy niin, että 
tyydyt kuntasi kivoihin verkkosivuihin ja siihen, että kunnan 
viestintävastaava on taitava some-viestinnässä.

Digitalisaation matkasaarnaaja, konsultti Toni Auvinen 
on kirjoittanut kuntaväelle tulevaisuuskirjan, joka avaa isoja 
näkyjä sympaattisella tavalla – ja helppolukuisesti.

Kirjan sivuilla lukija tutustuu Johannaan ja Matiakseen ja 
heidän lapsiinsa Sofiaan ja Oliveriin sekä perheen lähiyhtei-
söön ja heidän kuntalaisarkeensa vuonna 2035. Mutta mi-
kään satukirja tämä teos ei ole.

 Toni Auvisen tuore teos  Digitaalinen ja ihmisläheinen 
kunta 2035 on mainio herättelykirja siihen, miten päästään 
hallinnoinnin kunnasta palvelukuntaan – ja ennen kaikkea 
kuntalaislähtöiseen kuntaan, jossa uudet teknologiat hel-
pottavat arkea. 

Kirja etenee kahdessatoista luvussaan yhden vuoden ver-
ran tammikuusta joulukuuhun. Auvinen tiivistää muistilis-
tamaisesti jokaisen luvun päätteeksi keskeiset opetukset.

Kuntaa läpivalaistaan kuntalaisen, demokratian ja eri pal-
veluiden ja teemojen kautta: asuminen, elinkeinot, sivistys, 
infrastruktuuri, liikkuminen, kunta-alusta, kuntadata, sote-
alueet sekä kuntien ja valtion yhteistyö. 

Kuntajohtajana aiemmin työskennellyt Auvinen piirtää 
selkeää työnjakoa tulevaisuuden kuntien ja valtion välille. 
Ympäröivä maailma – pandemioineen ja ilmastonmuutok-
sineen – on teoksessa läsnä. 

Kirja on kuin tehty kunnan johtoryhmän, kunnanhallituk-
sen ja valtuuston työ- ja keskustelukirjaksi – ja strategiatyön 
kumppaniksi.

Toni Auvinen on kirjoittanut teoksensa ilman snobbailua 
– aiheen haltuun ottamiseksi riittää normaali lukutaito. Kir-
jaa ovat olleet saattamassa matkaan yhteistyökumppanit: 
CGI, Kuopion kaupunki, Kuntien Tiera, Istekki, Lempäälän 
kunta ja Tuusniemen kunta. Kirja on  digitalisaation edistä-
misen hengessä kumppaneiden kautta ilmaiseksi jaettava ja 
avoimesti verkossa julkaistava. Kirjan julkaisua on tukenut 
KAKS.

Toni Auvinen: 
Digitaalinen ja ihmisläheinen kunta 2035 
Toni Auvinen ja Toni Auvinen Avarasti Oy (2020)

Eniten kannatusta saa vaatimus 
kotikunnan investointien, kuten ra-
kennusinvestointien, karsimisesta ja lyk-
käämisestä säästöjen aikaansaamiseksi. 
Tätä kannattaa selvä enemmistö (62 %) 
ja reilu neljännes (28 %) vastustaa.

Paljon kannatusta saaviin ehdotuk-
siin kuuluu palvelumaksujen korotta-
minen kunnan taloudellisen rasituksen 
keventämiseksi (48 %). Aavistuksen pie-
nempi joukko vastustaa maksujen kiris-
tämistä (45 %).

Joka toinen (49 %) vastustaa ajatusta 
kunnallisveron korottamisesta palvelujen 
turvaamiseksi. Kuitenkin enemmän kuin 
kaksi viidestä (42 %) olisi valmis nosta-
maan kuntaveroa. Kunnallisveron korot-
tamisvaateen kannatus on nyt suurempaa 
kuin viime syksynä (34 % – 42 %).

Kaksi viidestä (42 %) olisi valmis kar-
simaan kunnallisia palveluja kunnan ta-
loudellisen tilan parantamiseksi. Puolet 
(51 %) suhtautuu nuivasti ajatukseen 
palvelujen leikkaamisesta.

Puolet suomalaisista vastustaa eh-
dotusta asuinkunnan lainanoton li-
säämisestä palvelujen ja työpaikkojen 
turvaamiseksi (48 %). Syömälainan kan-
nattajia on vain kolmanneksen verran 
(34 %).

Koronakriisi on muuttanut suoma-
laisten asenteita ja näkemyksiä kuntien 
taloudellisesta ahdingosta. Viime syksy-
nä ennen koronakriisiä mitkään keinot 
eivät kelvanneet kuntatalouden vah-
vistamiseksi. Tällä haavaa suomalaiset 
suhtautuvat eri keinoihin selvästi vä-
hemmän varauksellisesti ja myöntävät, 
että jotakin on tehtävä. ∙

KAKSILLE TUTKIMUKSEN TOTEUTTI KANTAR TNS OY. AINEISTO ON KOOT-
TU GALLUP KANAVALLA 30.5.-4.6 2020. HAASTATTELUJA TEHTIIN YHTEENSÄ 
1 001. VASTAAJAT EDUSTAVAT 18 – 79 VUOTTA TÄYTTÄNYTTÄ VÄESTÖÄ AHVE-
NANMAATA LUKUUN OTTAMATTA. TULOSTEN VIRHEMARGINAALI ON SUU-
RIMMILLAAN VAJAAT KOLME PROSENTTIYKSIKKÖÄ SUUNTAANSA.

62% kannattaa kotikunnan 
investointien lykkäämistä 
säästöjen aikaansaamiseksi.
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-V
aikutuksiltaan säätiö on ai-
na ollut kokoansa suurempi. 
On ihan huippua, mitä käy-
tettävissä olevalla summalla 

saadaan aikaan, tieteellisen neuvot-
telukunnan puheenjohtaja, Tampe-
reen yliopiston hallintotieteen pro-
fessori Jari Stenvall luonnehtii.

Neuvottelukuntaan kuuluu 11 
professoria eri yliopistoista. Kunta-
kysymyksiä tunteva, eri tieteenalojen 
tukijoukko käy strategista keskuste-
lua ja evästää näin hallitusta.

Vertailun kestävä brändi
KAKSin syntyvaiheessa tilastotietei-
lijä Tarmo Pukkila oli Tampereen 
yliopiston rehtori. Virka toi tehtä-
viä myös korkeakoulun ulkopuolel-
la, ja yksi mielenkiintoinen oli vasta-
perustetussa kunnallisalan säätiössä. 
Pukkila toimi tieteellisen neuvotte-
lukunnan ensimmäisenä puheenjoh-
tajana 1990-luvulla.

Kolme vuosikymmentä myöhem-
min Pukkila kehuu toiminnan laa-
juutta ja monipuolisuutta, sitäkin 
kuinka pienellä henkilöstöllä säätiö 
pyörii. Joskus KAKS on toiminut te-
hokkaana unilukkarina.

Itä-Suomen yliopiston ensimmäi-
senä sosiaalihallintotieteen profes- 
sorina työskennellyt Vuokko Niira- 
nen, tieteellisen neuvottelukunnan 
puheenjohtajajoukon ainoa nainen 
ja Suomen yliopistojen ensimmäinen 
tasa-arvovaltuutettu myötäilee:

- Matkan varrella säätiö on us-
kaltanut tehdä uusia, ennakkoluu-

lottomiakin avauksia, ja antanut 
tutkijoille mahdollisuuksia uuden-
laisiin tutkimusteemoihin.

Jari Stenvall on tyytyväinen, kun 
säätiö ei ole sortunut hetken popu-
lismiin.

- Hankkeet ovat olleet melko pit-
käaikaisia, ja aiheet riittävän perus-
tutkimusta, mutta silti ajassa kiinni.

Stenvallin mukaan KAKS on tut-
kijoiden keskuudessa eräänlainen 
brändi. Toiminta on vakiintunut, 
käytännöt tiedossa, samoin se, min-
kä tyyppisiin asioihin rahoitusta on 
saatavissa.

- Säätiö kestää vertailun monen  
isompansa rinnalla. Se on löytänyt  
paikkansa ja onnistunut rahoittamaan 
hyviä hankkeita. Kuntien ja kunta- 
lähtöiselle alueiden tutkimukselle on 
ollut tilaus.

Kiitosta saa myös osallistuminen 
yhteiskunnalliseen keskusteluun.

- Polemiikki-lehden kautta tutki-
mus näkyy ja välittyy koko ajan ulos-
päin. Oma lehti, ajankohtaisuus ja 
perustutkimustoiminta – yhdistelmä 
toimii. Kaikki osat tukevat toisiaan, 
Stenvall jatkaa.

Sitoutumista ja verkostoitumista
Kahdesti vuodessa kokoontuva neu-
vottelukunta on linkki akateemisen 
maailman ja säätiön välillä. Yhteyttä 
on osattu hyödyntää puolin ja toisin.

- Hienoa on ollut huomata, kuin-
ka sitoutuneita kiireiset professorit 
ovat neuvottelukunnan työhön, koko-
uksissa on hyvä läsnäolo. Usein meillä 

on kuultavana ulkopuolisia asiantun-
tijoita, milloin ministeriöstä, milloin 
kuntakentältä, ja voimme yhdessä 
keskustella, Jari Stenvall selittää.

Vuokko Niiranen pitää KAKSia 
erinomaisena näköalapaikkana. Siel-
tä avautuu kokonaisuus, siellä eteen 
piirtyy todellisuus, jossa suomalaiset 
elävät.

- Kunnissahan nähdään, miten 
valtion päätökset käytännössä vai-
kuttavat, ja miten niiden kanssa eri 
puolilla maata pärjätään.

Kunta-alan tutkijan täytyy ym-
märtää hyvin sekä päätöksentekoa 
että länsimaista demokratiaa. Osal-
taan KAKS avittaa verkostoitumista.

- Säätiön seminaareissa KAKSin 
rahoitusta saanut tutkija pääsee luo-
maan laajempia verkostoja päättäjiin 
ja muihinkin kuin oman alansa tutki-
joihin, Vuokko Niiranen sanoo.

Onko meillä varaa?
Kuntatalous on kriisissä ja kurjis-
tumisen ennustetaan jatkuvan. Ny-
kytilanteessa lähes hätkähdyttää, 
kun Tarmo Pukkila muistelee omaa 
1990-luvun puheenjohtajakauttaan.

- Silloin kunnallistieteen opetuk-
sessa painotettiin kunnallishallintoa 
ja -politiikkaa, tärkeydestään huoli-
matta talous jäi vähemmälle.

Tätä puutetta paikkaamaan Kun-
nallisalan kehittämissäätiö lahjoitti 
Tampereen yliopistolle varat kunnal-
listalouden professuuria varten.

Vastaanottaja ei pelkästään kil-
jahdellut riemusta, mutta antajalta 

Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS on historiansa aikana edistänyt tutkimusta  
23 miljoonalla eurolla. Apurahoilla on valmistunut muun muassa 200 väitöskirjaa.

teksti | Pirjo Silveri  kuvat | Merja Ojala

rautainen tukijoukko  
evästää taustalla
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päätös osoitti kaukonäköisyyttä.
- Professuuriraha oli aikanaan 

niin oikein kohdistunut lahjoitus 
kuin olla voi. Asia on yhä jättimäi-
sen tärkeä, kun kuntien talous nyt on 
karmeassa jamassa. Osin se johtuu 
väestökehityksestä; syrjäseudut auti-
oituvat, väestö ikääntyy, maksupohja 
rapautuu, Pukkila sanoo.

Pukkila suosittelee tilastojen 
opiskelua, koska se on yleissivistystä.

- Tilastojen roolia on vaikea yli-
arvioida, koska oikeastaan koko pää-
töksenteko perustuu niihin. Luvuista 
näkee, miten tosiasiat maassa ovat.

Esimerkiksi väestömuutoksia 
täytyy tarkkaan seurata.

Suomi on Euroopan nopeimmin 
ikääntyviä kansakuntia. 

- Syntyneiden lasten määrät eri 
kunnissa ovat viime vuosina pienen-
tyneet, ja se taas heijastuu suoraan 
esimerkiksi siihen, miten kouluasiat 
järjestetään.

Kansaneläkelaitoksen vuosittai-
nen Taskutilasto on Tarmo Pukkilan 
suosikkeja.

- Jokaisen kansanedustajan pi-
täisi osata kirja ulkoa! Siitä näkyy 
kätevästi sosiaaliturvan menot ja tu-

lot etuuksittain. Ei rii-
tä, että kuitataan ”kyllä 
meillä on varaa”. Sekä 
kuntasektorilla että val-
tionhallinnossa on aivan 
keskeistä vastata kysy-
mykseen: Kuka maksaa 
ja kuinka paljon?

Samoin Tilastollisen 
vuosikirjan pitäisi Puk-
kilan mielestä kulua po-
liitikkojen käsissä.

- Päättäjillä on olta-
va hyvä kuva siitä, mistä 
rahat tulevat ja minne ne 
menevät.

Filosofian tohtori  
Pukkila siirtyi vuonna  
1993 yliopistosta sosiaali-  

ja terveysministeriöön  
vakuutusosaston ylijohta- 
jaksi. Osaston vastuulla oli sosiaa-
livakuutuslainsäädännön ja yksi- 
tyisvakuutusta koskevan lainsäädän-
nön valmistelu sekä vakuutusvalvon-
ta, joka voimavaroilla mitattuna oli 
tuolloin Pukkilan mukaan surkeassa 
tilassa. Vaikka vakuuslaitoksia ajautui 
1990-luvulla konkurssiin, vakuutettu-
jen edut pystyttiin turvaamaan. 

- Toimiakseen kansalaisten hy-
väksi markkinatalous tarvitsee rau-
taisen valvonnan muuallakin kuin 
pankki- ja vakuutustoiminnassa, 
Pukkila sanoo.

- Ällistyttää, kuinka eri puolilla 
esiin putkahtelee esimerkiksi home-
kouluja, joista moni ei ole edes iällä pi-
lattu. Tämä kertoo karulla tavalla, ettei 
Suomessa ole toimivaa rakennusval-
vontaa. Kehittämisellä on jo vuosia 
ollut kiire, mutta mitään ei tapahdu. 
Kuntien luulisi olevan aloitteellisia, 
koska homeongelmista kärsivät raken-
nukset ovat usein juuri kuntien riesa. 
Kyse on myös mittavista taloudellisis-
ta vahingoista, hän jatkaa.

Oman taustansa takia Pukkila 
tuntee lukkarinrakkautta sosiaaliva-

kuutuksen kuvioita kohtaan.
- Parhaillaan kuntien eläkejär-

jestelmä on ison ja mullistavan uu-
distuksen äärellä. Miksi KAKS ei 
vielä ole tutkinut tai tutkituttanut si-
tä, hän ihmettelee.

Palveleeko tieto tarpeeksi?
Yhteiskuntatieteiden tohtori, hallin-
totieteen lisensiaatti  Vuokko Niira- 
nen oli ensimmäisiä KAKSin  
apurahansaajia vapaakuntakokeilua  
käsitellyttä väitöskirjaansa varten 
1990-luvun alussa. 

Parhaillaan työn alla on säätiön 
rahoittama hanke tiedon käytöstä 
kuntien toiminnassa ja valtion kun-
tia koskevassa päätöksenteossa.

Niirasta on kauan kiinnostanut, 
miten tieto palvelee kuntatyössä. 
Hän on tutkinut aihetta, jossa riit-
tää yhä ammennettavaa. Päätöksen-
tekovaiheessa tietoa on runsaasti 
saatavilla ja käytössä, mutta toi-
meenpanon hetkellä tämä tieto saat-
taa jäädä sivuun.

- Myös työntekijöiden täytyy saa-
da tietää, mihin päätös on perus-
tunut, mitä tietoa taustalla on ollut 
ja mitä omassa toiminnassa pitää 
muuttaa, Niiranen tähdentää.

Hänen mukaansa tämä vaatii uu-
denlaisia johtamistaitoja ja täyden-
nyskoulutusta. 

- Mitä työntekijätasolla ja asiakas-
rajapinnassa oikeasti tapahtuu? Työn-
tekijöitä täytyy kuulla, ei pelkästään 
kuunnella, ja tiedon pitää välittyä luot-
tamushenkilöille asti, hän muistuttaa.

Kunnissa toiveet ja realiteetit 
ovat joskus kaukana toisistaan, ja tar-
peita ehkä paljon enemmän kuin ra-
haa niiden täyttämiseen.

- Joka asukkaalla on käsitys 
omasta kotikunnastaan, ja poliitti-
nen päätöksenteko on arvojen allo-
kointia. Luottamushenkilö edustaa 
kuntalaisia, mutta hän ei voi mennä 
jokaisen mielen mukaan. Ymmärrän  

- toimiakseen kansalaisten hyväksi 
markkinatalous tarvitsee rautaisen  
valvonnan muuallakin kuin pankki- ja  
vakuutustoiminnassa.

Tarmo Pukkila
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monet paineet, sillä tällä hetkellä 
päättäjät joutuvat tekemään vaikeita 
kompromisseja. Siksi heidän täytyy 
saada tietoa, mitä päätöksestä seu-
raa myös pitkällä aikavälillä, ja mitkä 
muut tekijät oman kunnan ulkopuo-
lella, ennen muuta valtion päätökset, 
vaikuttavat siihen, mitä tapahtuu.

Niiranen korostaa, että viranhal-
tijat ja  luottamushenkilöt tekevät 
merkittävää työtä. 

- Parhaimmillaan voi käydä niin, 
että hankalassa tilanteessa löydetään 
kokonaan uusia ratkaisuja, uudenlai-
sia toimintamalleja, työskentelyta-
poja ja yhteistyökanavia.

Pandemiasta opiksi
Vuokko Niiranen tunnetaan akatee-
misena, yhteiskunnallisena ja tie-
depoliittisena asiantuntijana, joka 
on halunnut edistää tutkimustiedon 

hyödyntämistä sekä poliitikkojen, 
virkamiesten ja tutkijoiden yhteis-
työtä ja vuoropuhelua. Hän on vai-
kuttanut eri rahoitusorganisaati-
oiden neuvottelukunnissa, pitkään 
myös Valtiontalouden  tarkastusvi-
raston tieteellisessä neuvostossa. 

Mitä koronavirus on viime kuu-
kausina osoittanut valtion ja kunnan 
suhteesta?

- Olemme täysin uudenlaisessa 
tilanteessa, vanhaan ei voi enää no-
jautua. Nyt on analysoitava ja tutkit-
tava kaikkia asioita ja ilmiöitä, joita 
on tapahtunut, aika pian myös yh-
teiskunnallista ja taloudellista vai-
kuttavuutta. Kriisi tulee näkymään 
monella muullakin alueella kuin toi-
meentulotuessa ja työttömyyskorva-
uksissa, Niiranen ennakoi.

- Me kuntatutkijat näemme vasta 
muutaman vuoden päästä, mitä kun-
nissa tapahtui. Miten etätyö vaikut-
ti? Mitä tapahtuu yrityksille, jos ne 
huomaavat pärjäävänsä vähemmäl-
lä väellä? Miten pitkät poissaolot ja 
kotityöskentely näkyvät lasten hy-
vinvoinnissa päivähoidossa ja perus-
opetuksessa?

Niirasen mielestä pandemia opet-
taa myös tutkimusta.

- Meillä on totuttu pitkiin pro-
sesseihin, mutta nyt tarvitaan myös 
toisenlaista reagointitapaa, nopeata, 
ajankohtaista ja samalla tieteellises-
ti kestävää tutkimusta.

Kehittämisen paloa
Kansainvälisyys kuuluu tieteellisen 
toiminnan luonteeseen, mutta kan-
sainväliseen keskusteluun on hanka-
la osallistua sellaisilla aiheilla, jotka 
ovat keskeisiä Suomen kaupunkien 
ja kuntien kannalta. 

Se taas pakottaa rahoittajat tasa-
painoilemaan.

Hallintotieteiden tohtori Jari 

Stenvall toivoo näkemyksellisyyttä 
etenkin tutkijayhteisöltä. Halua vie-
dä asioita eteenpäin, kuntien kehittä-
misen paloa.

Stenvall sanoo, että todellisten 
tarpeiden ennakointi on haastavaa, 
koska huomenna ne voivat olla eri-
laisia kuin tänään. Kymmenkun-
ta vuotta sitten Stenvall oli mukana 
Huoltovarmuuskeskuksen rahoit-
tamassa tutkimuksessa, joka liittyi 
kuntien varautumiseen kriiseihin.

- Oli jännää, kun asiasta keskus-
teli poliitikkojen kanssa, meidät mel-
kein naurettiin kokoushuoneesta 
ulos. Sanottiin, ettei aihe ole rele-
vantti, koska tuollaisia kriisejä ei tu-
le, ja varautuminen aiheuttaisi vain 
kustannuksia.

Vaikka tulevaisuus on arvoitus, 
joitakin tärkeitä kohteita Stenvall 
löytää helposti.

- Teknologia tulee kaikkialle, 
missä ikinä sitä voidaan hyödyntää. 
Kuntia pitää kirittää tähän kysy-

- Kunnissahan nähdään, miten valtion päätökset  
käytännössä vaikuttavat, ja miten niiden kanssa  
eri puolilla maata pärjätään.Vuokko Niiranen

Jari Stenvall
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mykseen, teknologiatutkimusta tar-
vitaan. Niukkenevat voimavarat on 
yksi aihealue. Entä koetaanko kunta 
merkitykselliseksi ja onko oma toi-
minta kunnossa? Samoin tarvitaan 
laajaa varautumisen tutkimusta. Em-
me vielä tiedä, johtuuko seuraava iso 
kriisi ilmastosta vai jostakin muusta.

Miten suomalainen valtio-kunta-
malli on pärjännyt ja johtamisketju 
toiminut koronaviruspandemian ai-
kana?

- Kuntien autonomia on tärkeä, 
mutta näin isossa kriisissä valtion 
keskushallinto saa jollakin taval-
la olla myös kuntalähtöisen palvelu-
tuotannon operationaalinen johtaja. 
Perinteisesti ministeriöitä ei kuiten-
kaan ole siihen viritetty. Valtion ja 
kunnan välillä keskinäinen luotta-
mus ei aina ole ollut vahvaa, mutta 
nyt sitä on ollut pakko hakea, ja hyvä 
niin, Jari Stenvall tiivistää.

Julkisessa keskustelussa valtio-
johtoisuus on painottunut. 

Stenvall toivoo, että myös tutki-
muksen kautta nostettaisiin enem-
män arjen sankareita.

- Käytännön tekemisen taso, ar-
vokas työ kunnissa, on jäänyt pik-
kuisen varjoon. Kriittisillä aloilla 
eturintamassa moni on venynyt, jou-
tunut työskentelemään ja etsimään 
ratkaisuja aikamoisessa kaaoksessa 
ja oman sairastumisen riskillä.

Kun pandemia joskus on ohi, al-
kaa jälleenrakennusaika, joka Sten-
vallin mielestä haastaa tutkimusta ja 
myös KAKSia.

- Miten silloin saadaan yhteis-
kunta taas toimimaan? Onko juu-
ri paikallisen kehittämisen malli se, 
jolla Suomi nousee? Pystymmekö ra-
kentamaan kuntien työolosuhteet 
sellaisiksi, että työntekijät kokevat 
työtänsä arvostettavan ja että työym-
päristö mahdollistaa merkitykselli-
sen työn tekemisen? ∙

- on ihan huippua, mitä 
käytettävissä olevalla 
summalla saadaan aikaan.

MuuSuomi  
– tarinoita kehä ykkösen paremmalta puolelta

-Lähdimme MuuSuomi tv-ohjelmassa liikkeelle tarkoituksena 
kertoa, että tieto kaiken kurjistumisesta Kehä ykkösen poh-
joispuolella on myytti, joka pitää tutkia oikein kameran kanssa, 

Veli-Antti Savolainen kirjoittaa KAKSin verkkosivuilla julkaistussa 
matkaraportissaan, jossa kuvaillaan kaksikon kohtaamisia Pyhännän, 
Sysmän ja Lapinjärven kuntalaisten kanssa.

Kolmen pikkukunnan toimijoiden kyky verkostoitua ja toimia yh-
dessä ovat tehneet suuren vaikutuksen toimittajakaksikkoon. 

Savolainen ja Veijalainen ovat kuvanneet lähes vuoden päivät sa-
toja tarinoita ensin Luhangalla ja Konnevedellä. Sitten Kunnallisalan 
kehittämissäätiön KAKSin kanssa järjestetyn lisähaun jälkeen kunta-
tarinoiden kohteiksi valikoituivat myös Pyhäntä, Sysmä ja Lapinjärvi. 

- Olemme etsineet pienten paikkakuntien sielunmaisemaa ja sel-
viytymisen tapoja kaupungistuvassa maailmassa, Savolainen kirjoit-
taa matkakertomuksessaan.

-  Emme ole vierailleet kunnissa, vaan kohdanneet MuuSuomen 
keskellä yhteisöjä paikkakunnilla, joiden ei pitäisi, pienen kokonsa 
vuoksi, millään muodoin selvitä ilman liitoksia suurempiin, Savolai-
nen jatkaa. 

KAKS pyysi 140:ltä alle 5 000 asukkaan kunnalta tarinoita, joita 
AlfaTV, Youtube ja muu kumppanimedia olisivat voineet levittää jo 
keväällä 2020, mutta erityisesti loka-marraskuuna 2020. 

Ohjelman tuotantoryhmä on jututtanut, kohdannut ja ihmetellyt 
Pyhännän, Sysmän ja Lapinjärven ihmeiden tekijöitä kesän aikana ja 
syksyn koittaessa. 

- Kolme uutta tarinaa, kolme erilaista taloustilannetta, keinova-
likoimaa, erilaisia ratkaisuja. Yksi ja sama valtti: yhdessä tekeminen, 
Savolainen kuvailee.

Lue KAKSin verkkosivuilta riemukas kuvaus konkaritoimittajien 
matkasta pikkukunnissa: keitä kohdattiin ja mitä kaikkea televisio-
sarjaa kuvannut ryhmä kunnista löysi. 

⇨ KAKS nostaa 30-vuotistaivaltaan juhliessaan esiin pienten  
kuntien elämää, erikoisuuksia ja vahvuuksia. 

HYVÄN PÄIVÄ 
AlfaTV lauantaisin klo 16.30-17.30 alkaen 10.10.2020, kaikkiaan 8 osaa. 
Isäntänä Veli-Antti Savolainen, ohjaaja Markku Veijalainen. 
MUUSUOMI tv-ohjelma Hyvän Päivässä, tarinoita Kehä ykkösen  
paremmalta puolelta. 
Lisäjakeluja: YOU TUBE: HYVÄN PÄIVÄ:  
KUMPPANIMEDIA: kaks.fi  Pyhännän, Sysmän ja Lapinjärven sivut. 

Media-alan konkarit, toimittajat Veli-Antti Savolainen 
ja Markku Veijalainen haluavat kääntää syksyn aikana 
kansalaisten katseet kohti pikkukuntia.

Lue kaks.fi-sivustolta:



Uusilla työkaluilla

parempaan kouluun

teksti | Marjatta Sihvonen  

Hyvinvoiva koulu on paras paikka oppimiselle. Nyt tutkijat selvittävät yhdessä 
oppilaiden, opettajien ja suunnittelijoiden kanssa, miten sellainen tehdään. 

Jyväskylän yliopiston hankkeessa tuotetaan 
kunnille tutkimuspohjaisia työkaluja van-
hojen koulujen korjaamiseen ja uusien ra-
kentamiseen.

Koronakevät tempaisi koko koulumaailman 
uudelle vaihteelle. Tutkijatohtori ja oppimis-
ympäristöjen asiantuntija Tiina Mäkelä Jy-
väskylän yliopistosta antaa tunnustuksen sille 
digimullistukselle, joka kouluissa käytiin läpi 
keväällä vain muutamien viikkojen aikana.   

- Hämmästyttävän hienosti kouluissa selvit-
tiin. Pakko laittoi kaikki toimimaan ja luovuus 
oli huipussaan, vaikka erotkin opettajien digi-
taidoissa näkyivät, Mäkelä toteaa.

Poikkeustila ei ollut pelkkää digiloikkaa 
vaan se toi kouriintuntuvasti esiin myös fyysis-
ten oppimisympäristöjen puutteet niin kouluis-
sa kuin kodeissa. 

Millainen ympäristö sitten tukee oppimista 
ja miten koulujen tiloja voitaisiin parantaa? Näi-
hin kysymyksiin Tiina Mäkelä paneutuu uudes-

sa tutkimushankkeessaan. 
- Koulujen psykososiaalista ympäristöä on 

tutkittu paljon ja toisaalta myös oppimistekno-
logioita. Nyt fyysisten ympäristöjen tutkimus 
on alkanut nousta. On tärkeää yhdistää nämä 
tiedot, ja tarkastella kaikkia tekijöitä yhdessä.

Tutkimussuunnitelma laadittiin ennen poik-
keusoloja, mutta koronan myötä Mäkelä haluaa 
huomioida myös etätyöskentelyn tarpeet. 

- Meillä ei juurikaan ole tietoa kotiympäris-
töstä ja siitä, mikä siellä tekee hyvän oppimis-
ympäristön ja miten huolehditaan esimerkiksi 
tauoista ja hyvästä ergonomiasta.

Hyvinvointi on Mäkelän tutkimusasettelus-
sa keskeisellä sijalla. 

- Korona herätti siihen, että hyvinvoinnin 
tutkimukselle on lisätarvetta. Akateemiset, so-
siaaliset, emotionaaliset ja liikunnalliset taidot 
ovat kaikki relevantteja ja hyvinvointi muodos-
tuu siitä, että näistä kaikista ulottuvuuksista 
huolehditaan, Mäkelä kuvaa.
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Uusilla työkaluilla

parempaan kouluun
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Kipupisteistä yleisiin ongelmiin
Väitöstyössään Tiina Mäkelä kehitti mallin oppi-
misympäristöjen suunnitteluun. Se perustuu ta-
sapainopareihin, jotka auttavat huomioimaan 
esimerkiksi yhteisöllisyyden ja yksilöllisyyden, mu-
kavuuden ja terveellisyyden, uudenaikaisuuden ja 
perinteisyyden. Parien avulla suunnitellaan toimi-
via ja muokkautuvia tiloja, niin että kumpaakaan 
päätä ei unohdeta.

Mallin tietoa hyödynnetään alkavassa tutki-
muksessa, mutta pääosassa ovat tilojen käyttäjät ja 
suunnittelijat itse. Tutkijat kysyvät nyt oppilailta, 
opettajilta ja koulujen sidosryhmiltä, miten oppi-
misympäristöjä pitäisi kehittää, jotta halutut tulok-
set saavutettaisiin.  

- Jokaisessa koulussa on omat haasteensa. Osal-
listamalla kaikki käyttäjät ja sidosryhmät niihin 
voidaan paneutua, Mäkelä sanoo.

Hankkeessa kerätään yksittäisten koulujen tie-
toja ja verrataan niitä aiempaan tutkimukseen. 
Näin tarkentuu tieto siitä, mitkä asiat toistuvat esi-

merkiksi eri-ikäisillä, mitä olisi hyvä huomioida 
kaikissa kouluissa ja mitkä taas ovat tietyn koulun 
omia kipupisteitä. 

– Tilan tarve on kaikilla, mutta syy saattaa vaih-
della. Alakouluikäiset tarvitsevat tilaa leikkimiseen, 
yläkoululaiset hyvään ergonomiaan, Mäkelä kuvaa. 

Viestintä vaatii työtä
Osallistamisen keskiössä ovat tietysti opettajat ja 
oppilaat, mutta tärkeitä sidosryhmiä ovat kunnal-
liset luottamushenkilöt ja rakennustoimi, suunnit-
telun ammattilaiset ja huonekalutoimittajat ja niin 
ikään oppilaiden vanhemmat. 

Pienetkin koululaiset ymmärtävät, että kaikkea 
ei voi saada, mutta päätösten perustelu ja muutos-
ten viestintä on Tiina Mäkelän mukaan erityisen 
tärkeää. 

– Kun opettajat ja oppilaat otetaan mukaan ti-
lojen suunnitteluprosessiin, se lisää hyvinvoin-
tia. Kuullut epäkohdat on sitten otettava huomion 
myös toteutuksessa. Jos vain kuunnellaan, petty-
mys on kova. Hyvä viestintä sidosryhmien kanssa 
on tärkeää, jotta selviää, mikä lopputulokseen vai-
kuttaa: tutkimustieto, muutostarve tai taloudelliset 
syyt, Mäkelä erittelee.

Mäkelän mukaan kuntien rakennus- ja sivistys-
toimien väliin kaivataan aktiivista dialogia. 

– Sivistystoimeen tarvitaan erityistä aktiivisuut-
ta, jotta pedagogiikan tarpeet saadaan käännettyä 
arkkitehtuurin kielelle. On vielä paljon tekemistä, 
että sanoma saadaan perille, Mäkelä pohtii.

Kolmen kunnan voimin liikkeelle
Tutkimukseen on jo sitoutunut kolme kuntaa: Jy-
väskylä, Kaustinen ja Muhos. 

Tutkijat ovat mielellään yhteydessä kuntiin, joi-
ta jatkotutkimus kiinnostaa.  

Tutkimuksella pyritään tuottamaan suunnitte-
luun työkaluja, joita kunnissa voidaan itsenäisesti 
käyttää ilman ulkopuolisen asiantuntijan palveluja. 
Tiina Mäkelän tutkimusryhmän tavoitteena on ke-
hittää malli, jonka avulla kunnat voivat tehdä entistä 
parempaa yhteissuunnittelua uusien oppimisympä-
ristöjen parissa. 

Viimeistään koronan myötä muutos ja jousta-
vuus jäävät osaksi koulujen työtä. Mäkelä toivoo, et-
tä poikkeusolojen oppeja ei unohdettaisi. 

– Hyvinvointivaltioissa oli totuttu turvallisuu-
den tunteeseen. Korona herätti siihen, että mei-
dänkin yhteiskunnassamme tarvitaan nopeita 
muutoksia ja mukautuvuutta. Nyt olisi tärkeää pi-
tää yllä ja harjoittaa opittuja etätyöskentelyn taito-
ja, Mäkelä vinkkaa. ∙

• oppimista ja hyvinvointia tukevien oppimisympäristöjen  
 yhteissuunnittelu peruskouluissa, Jyväskylän yliopiston  
 Koulutuksen tutkimuslaitoksen hanke 2020–2022
• tuottaa kunnille työkaluja parempien oppimis- 
 ympäristöjen suunnitteluun

   Lue lisää:
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Luonnontieteen oppimistilat uu-
distettiin siten, että laboratorio-
töille, ryhmä- ja yksilötyösken-

telylle ja digipedagogiikalle on oma 
paikkansa. 

Lukiolaiset visioivat tilaa omien 
tarpeidensa pohjalta, opettajat piti-
vät huolen työturvallisuuden huo-
mioinnista ja arkkitehti toi mukaan 
rakennesuunnittelun. 

Tilassa voi opiskella monimuo-
toisesti. On istuma- ja seisoma-
paikkoja, yksi seinistä on korvattu 
lasilla, jonka läpi kontakti opetta-
jaan säilyy, mutta oppimistila leviää 

rauhalliseen, läpikuluttomaan käy-
tävään, jota voi käyttää myös hyppy-
tunneilla. Värimaailma on nuorten 
suunnittelema.  

- Suunnittelu oli todella opiske-
lijalähtöistä. Ei niin, että arkkitehti 
tekee ja opettajat hyväksyvät. Edel-
leen painotan lukiolaisillemme, että 
aina voi tehdä aloitteita oman hy-
vinvoinnin ja viihtyvyyden paranta-
miseksi, Kirsti Koski sanoo. 

Opetus on vuorovaikutusta
Osallistava suunnittelu on Kirsti Kos-
ken mukaan antoisinta, kun kaikki 

työskentelevät yhdenvertaisina. 
Ammattipedagogi tietää, että 

asiantuntijoidenkin yhteisö on ensin 
ryhmäytettävä hyvin, jotta saadaan 
yhdessä tekemisen henki päälle. Jos 
ryhmän jäsenet vain odottavat toi-
siltaan valmiita esityksiä, työskente-
ly ei välttämättä edistä hyvinvointia.

Kokemukset innostavatkin nor-
maalikoulua lähtemään uudestaan 
mukaan Jyväskylän ylipiston tutki-
mukseen.  

- Nämä projektit tuovat jokaiselle 
osallistujalle ammatillisen identitee-
tin vahvaa kasvua, Koski sanoo. 

Kirsti Koski arvelee, että koulu 
fyysisenä paikkana säilyy tulevai-
suudessakin. Iäkkäät koulutilat on 
suunniteltu luentotyyppiseen ope-
tukseen ja niiden muuntelu on vai-
keaa, mutta digitaalisuus laajentaa 
vanhojakin oppimisympäristöjä. 
Henkilökohtaisen kontaktin tarve 
oppilaan ja opettajan välillä ei kui-
tenkaan häviä. Päinvastoin. 

- Koronakevät osoitti, miten tär-
keää oppilaalle on saada samassa 
tilassa työskentelevältä aikuiselta 
hyväksyntä tekemiselleen. Se vie 
oppimista nopeasti eteenpäin. Säh-
köisten kanavien kautta tämä ei vie-
lä toimi yhtä hyvin, Koski toteaa.

Tulevaisuuden koulun keskiös-
säkin on siis ammattitaitoinen pe-
dagogi. 

- Oman näkemykseni mukaan 
ihminen on aina ihmiselle tärkeä. 
Vuorovaikutustaitoinen ihminen on 
opettaja, pohtii rehtori Kirsti Kos-
ki.∙

Jyväskylän normaalikoulu mukana tutkimuksessa: 

VANHAKIN TILA MUUNTUU UUTEEN TOIMINTAAN
Osallistava koulutilojen suunnittelu on oppilaille voimaannuttava kokemus. Jyväskylän  
normaalikoulun lukion rehtori Kirsti Koski katselee yhä tyytyväisenä tiloja, jotka lukiolaiset  
suunnittelivat yhdessä arkkitehtien kanssa. Vanha tila muuntui uuteen, vaikka seinät eivät  
olekaan helposti liikuteltavissa.
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Kansijutun esirivi

E
spoon hiippakunnan piispa, 
teologian tohtori Kaisamari 
Hintikka ja Qvidjan koetilan 
isäntä, filosofian tohtori Ilkka 
Herlin tarjoavat Suomelle isoa 

roolia taistelussa globaalia ilmaston-
muutosta ja luontokatoa vastaan – ja 
taistelussa nälkää, köyhyyttä ja eriar-
voistumista vastaan.

Ilmaston lämpeneminen kylvää 
tuhoa laajoille alueille, jotka muut-
tuvat viljelykelvottomiksi. Ellei hii-
lipäästöjä saada kuriin, seuraukset 
ovat katastrofaaliset.

Hintikka ja Herlin muistuttavat, 
että vielä 150 vuotta sitten Suomessa 
kuoltiin nälkään. Nyt Suomi poimii 
kärkisijoja kansainvälisissä vertai-
luissa - on kyse onnellisuudesta, hy-
vinvoinnista, osaamisesta tai hyvästä 
elinympäristöstä.

Hintikan ja Herlinin mukaan Suo-

men nousu moderniksi hyvinvoin-
tiyhteiskunnaksi on suuri kertomus.

Nyt samanlaista yhteistyötä, jol-
la Suomi nousi  kurjalasta onnelaksi, 
tarvittaisin taas. Tällä kertaa maapal-
lon pelastamiseksi.

Kuulostaako naiivilta?
Olemme kuitenkin jo kovasti 

myöhässä, koska vaikeita päätöksiä 
on vaikeaa saada aikaan.

Perjantaina 21. elokuuta ympäristö-
ministeriö muisti mediaa jokavuo-

tisella tiedotteellaan:
”Maapallon tänä vuonna tuot-

tamat uusiutuvat luonnonvarat on 
kulutettu loppuun lauantaina 22. elo-
kuuta. Päivämäärä on siirtynyt reilut 
kolme viikkoa eteenpäin koronapan-
demian vuoksi. Sen on arvioitu pie-
nentäneen ihmiskunnan ekologista 
jalanjälkeä 9,3 prosenttia viime vuo-

teen verrattuna.”
Ja tiedote jatkui:
”Ylikulutuspäivä siirtyi tilapäi-

sesti koronapandemian vuoksi, mut-
ta meidän tulee löytää ratkaisuja 
vähentää pysyvästi luonnonvarojen 
kulutusta ja siirtyä kiertotalouteen 
myös koronakriisistä toivuttaessa ja 
sen jälkeen”, tiedotteessa todettiin.

Samana päivänä mediaa muisti 
myös Sitra:

”Suomen menestyksen perusta 
vaatii uudistumista: ylikulutukseen 
perustuva talous on tullut tiensä 
päähän – hyvinvoinnin ja sen rahoi-
tuksen turvaaminen kestävästi vaa-
tii ekologisen kestävyyden ottamista 
tosissaan. Vain kehittämällä ratkai-
suja suuriin globaaleihin haasteisiin 
voimme menestyä pitkällä aikavälil-
lä”, tiedotteessa korostettiin.

Syys-, loka-, marras- ja joulukuun 

parempi suomi
Globaalista, kansallisesta ja paikallisesta päätöksenteosta  
kehkeytyy entistä vaikeampaa, mutta vanhaankaan ei ole paluuta.

teksti | Eeva-Liisa Hynynen   
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Maapallon tänä vuonna  
tuottamat uusiutuvat  

luonnonvarat on  
kulutettu loppuun  

lauantaina 22. elokuuta.
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varastamme  luonnonvaroja – joka- 
vuotiseen tapaan - tulevilta sukupol-
vilta.

Nyt kaivattaisiin edelläkävijää, 
joka osaisi kaikessa päätöksenteos-
saan ja toiminnassaan vähentää hiili-
dioksidipäästöjä, pysäyttää luonnon 
köyhtymisen, edistää kiertotaloutta 
ja uudistaa laskentakaavansa tunnis-
tamaan muutakin kuin bruttokansan-
tuotteen kasvun tai notkahduksen.

Tähän suuntaan Suomessa on jo 
edettykin. Mutta ei vielä riittävästi.

Ilkka Herlinille käsissämme oleva 
kriisi ei ole minkäänlainen yllätys. 

Hän on työskennellyt 1970-luvulta 
lähtien ympäristönsuojelun ja eri-
tyisesti Itämeren suojelun parissa. 
Toimintaa nopeuttaa Herlinin kol-
legoidensa kanssa perustama säätiö, 
Baltic Sea Action Group.

- BSAG tekee yhteistyötä niin tut-
kijoiden, yritysten, virkamiesten kuin 
viljelijöidenkin kanssa. Järjestelmä 
muuttuu vain, jos yhteiskunnan joka 
tasolla tapahtuu. Kestäviä ratkaisuista 

tulee kun ymmärretään, miten ympä-
ristökriisit liittyvät toisiinsa.

Herlin on globaaleilla markki-
noilla toimivan lastinkäsittelyrat-
kaisuihin erikoistuneen Cargotecin 
pääomistaja ja hallituksen puheen-
johtaja. Yhtiö toimii yli 40:ssä maas-
sa ja sen palveluksessa on noin 12 500  
työntekijää.

Herlin sanoo, että Cargotecissa 
hänen motivaationsa liittyy hiilipääs-
töjen vähentämiseen logistiikka-alal-
la, joka on luonteeltaan ympäristöä 
– myös meriä – kuormittavaa.

Muutoksen toteuttamiseksi työn-
jako on Herlinille selvä: valtion tuli-
si nopeasti säätää hiilipäästöille hinta 
ja laittaa luonnon monimuotoisuuden 
reunaehdot asialle kuin asialle, vähän 
kuin ihmisoikeudet läpäisevät sektorit.

- Yritykset tuottavat kyllä ratkai-
suja sen mukaan kuin laissa säädetään 
– ja asiakkaat / kuluttajat vaativat ym-
päristövastuullisia ratkaisuja.

Ilkka Herlin toimii myös Tampereen yli-
opiston hallituksen puheenjohtajana.

Tampereen yliopiston ja Tampe-
reen teknillisen yliopiston yhdisty-
misessä on riittänyt kitkaa. Tutkijat 
ja opiskelijat kokivat vuoden vaih-
teessa uuden yliopiston brändäämi-
sen ja markkinoinnin päällekäyväksi 
ja vieraaksi. Moni sanoi sen ääneen-
kin: hävetti.

Helmikuussa 2020 uuden yli-
opiston hallituksen puheenjohtajana 
Ilkka Herlin antoi Suomen Kuva-
lehdelle suorasanaisen haastatte-
lun, jossa hän puolusti tiedeyhteisön, 
tieteen ja tutkimuksen autonomiaa 
asettuen tieteentekijöiden tueksi.

- Yliopisto tekee autonomista ja 
itsenäistä tiedettä ja antaa parasta 
mahdollista korkeakouluopetusta. 
Bisnesmaailmassa on tarkoitus tehdä 
rahaa liikeyrityksen toimialalla. To-
ki niissä on yhteisiäkin asioita, mutta 
paljon enemmän on erottavia asioita. 
Ei niitä johdeta samalla tavalla, se on 
itsestään selvää, Herlin totesi.

Se oli ulostulo, jollaista yliopisto-
väki oli toivonut, mutta ei ollut osan-
nut odottaa.
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Herlin korostaa edelleen, että tie-
teen ja tutkimuksen autonomia on 
ehdoton. Mikään ulkopuolinen taho 
ei voi puuttua tutkimustyöhön.

- Ja millä muulla tavoin vaikeisiin 
ja monimutkaisin ongelmiin päästäi-
siin käsiksi kuin tieteen ja tutkimuk-
sen keinoin, hän kysyy.

Ilkka Herlin on historiasta väitellyt 
filosofian tohtori. Hänet tunnetaan 

nykyään kuitenkin parhaiten met-
sä- ja maataloutta sekä  energiatuo-
tantoa uudistavana Qvidjan koetilan 
isäntänä. Hän on puolisonsa Saara 
Kankaanrinnan kanssa käynnistä-
nyt laajoja tutkimus- ja kehittämis-
hankkeita. Pariskunta on laittanut 
itsensä likoon Itämeren saastumisen, 
ilmastonmuutoksen ja luontokadon 
torjunnassa.

Herlin muistuttaa, että nyt käsillä 
oleva pandemia on tavallaan samaa al-
kuperää kuin hiilidioksidipäästötkin.

- Koronavirus on pitkälti ny-
kyisen ruokajärjestelmän tulosta 
kerrannaisvaikutuksineen. Kun ih-
misten epätoivo toimeentulosta ja 
kosketukset villieläinkannan kanssa 
ovat lisääntyneet, seuraukset voivat 
olla tällaisia.

Koronapandemiaa pidetään vii-
me vuosikymmenien vakavimpana 

kriisinä. Herlin sanoo, että on syytä 
muistaa jatkuvasti päällä olevat krii-
sit, jotka eivät nouse otsikoihin.

- YK:n elintarvike- ja maatalous-
järjestön FAO:n mukaan maapallol-
la joka viides sekunti ihminen kuolee 

nälkään. Vastaavasti malariaan me-
nehtyy vuosittain yli puoli miljoonaa 
ihmistä.

Koronakriisi on horjuttanut län-
simaisten hyvinvointiyhteiskuntien 
turvallisuuden tunnetta ja antanut 
vauhtia talouden alamäelle.

- Parhaillaan käydään keskustelua 
siitä, millaista elvytystä nykyjärjestel-
mä kestää, Herlin toteaa ja jatkaa:

- Mutta eihän talousjärjestelmä 
ole kuin yksi osa globaalia järjestel-
määmme. Näemme kaiken aikaa, 
kuinka kapea-alainen bruttokansan-
tuotteella mittaaminen rampauttaa 
tätä systeemiä ja otamme jatkuvasti 
lisää syömävelkaa globaalilta ekosys-
teemiltä.

Herlin sanoo, että kestämätön ta-
louskasvuajattelu syö lopulta toimin-
taedellytykset kaikilta.

- Bkt mittaa globaalista järjestel-
mästämme vain tiettyä osaa. Esimer-
kiksi bkt:n näkökulmasta peltojen 
intensiivinen lannoitus on kannat-
tavaa, mutta siinä ei silloin oteta 
huomioon hiilikatoa tai vesistöjen 
tuhoutumista. Ne ovat ”ulkoisia kus-
tannuksia”, jotka eivät sisälly kysei-
seen laskelmaan.

Hiilikato köyhdyttää maaperää. 
Se syö viljelijän ja ruoantuotannon Le
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peruspääomaa, jota pitäisi kartuttaa 
vuosi vuodelta.

-Kun kokonaistaseen velkaa ei ole 
osattu laskea, se ei ole kuulunut 

meidän kalkyyliimme. Nyt velka al-
kaa olla niin iso ja globaalisti teollisen 
maatalouden ongelmat niin suuria, et-
tä ongelmaa ei voi enää lakaista maton 
alle, Ilkka Herlin sanoo ja jatkaa:

- Eikä tässä kyllä huomioida 
myöskään viljelijää. Kannattavuus 
kaatuu raskaisiin tuotantopanoksiin. 
Samalla tärkein pääoma – maaperä – 
rapautuu, kun maata ei viljellä uudis-
tavasti kartuttaen  monimuotoisuutta 
ja hiilivarastoa eli kasvukuntoa.

Ilkka Herlin patistaa Suomea siir-
tymään pikimmiten vihreään talou-
teen.

- Jos emme Suomessa kykene saa-
maan muutosta tähän järjestelmään, 
niin miten sitten muualla saataisiin? 
Meillä on toimivat koulutusjärjes-
telmät ja infra, käytännössä kaikki 
edellytykset suunnan muutokselle. 
Hiilineutraaliudesta ja uusiutuvis-
ta energiamuodoista pitää tulla Suo-
men kilpailuvaltti, Herlin sanoo.

- Ja vaikka puhumme vain hii-
lineutraaliudesta ja ilmastonmuu-
toksesta, on selvää että luonnon 

monimuotoisuus on täysin naimi-
sissa sen kanssa. Vain kasvattamalla 
luonnon monimuotoisuutta voimme 
ratkaista ilmastonmuutoksen. Ja jos 
emme pysäytä sukupuuttoaaltoa, ih-
misenkin kannalta keskeiset toimin-
not sakkaavat.

Monet suomalaisyritykset ovat 
jo matkalla muutokseen. Osa kun-
nista on Kohti hiilineutraalia kuntaa 
-hankkeen rohkaisemina vähentänyt 
päästöjään tuntuvasti.

Pohjoispohjanmaalainen Iin kun-
ta puolitti päästönsä ennätysajassa 
liityttyään mukaan kyseiseen hank-
keeseen. Nyt – laskentatavasta riip-
puen - kunta saattaa toimia jo täysin 
hiilineutraalisti.

Ilkka Herlin kirjoitti 2000-luvun 
alussa kolumneja  suunnan muutok-

sen puolesta. Hän esitti, että seuraa-
vassa taantumassa Suomi vaihtaisi 
vanhentuneet systeemit vihreään ta-
louteen.

Herlin muistuttaa, että finanssikrii-
sikään ei riittänyt herättämään maa-
ilman ja Suomen  talousvaikuttajia. 
Kriisi johti Euroopassa vain valtioiden 
entistä suurempaan velkaantumiseen.

Vasta koronapandemia näyttää 
herätelleen maailman päättäjiä. Her-

lin sanoo, että energia- ja ruokajär-
jestelmät on saatava muutettua hiiltä 
sitoviksi.

Myös kunnilla on oma roolin-
sa muutoksessa. Kuntien ja kuntayh-
tymien laitoskeittiöissä valmistetaan 
vuosittain miljoonittain ruoka-an-
noksia, kunnat vastaavat muun mu-
assa koulukuljetuksista, kuntien 
metsäomaisuus on merkittävä – ja en-
nen kaikkea kuntien omistamat ener-
gialaitokset toimivat – niin millä?

Tässä vaiheessa on paikallaan raot-
taa Paraisilla sijaitsevan Qvidjan 

koetilan toimintaa. Koetilalla on vuo-
sien ajan haettu uusiutuvan energian 
ratkaisuja. Nyt hiilidioksidista ja ve-
dystä kyetään tuottamaan metaania. 
Metanoinnissa käytettävä teknologia 
perustuu suoperäisiin mikrobeihin.

Innovaation on kehittänyt profes-
sori Erkki Aura tutkijaryhmineen 
ensin tutkimuslaitostyössään, ja vii-
meiset vuodet Qvidjan koetilan labo-
ratorioissa.

Tätä innovaatiota edistämään 
on perustettu yritys: Q Power, jonka 
pääomistajia Saara Kankaanrinta ja 
Ilkka Herlin ovat. 

Q Power auttaa yrityksiä tuot-
tamaan, varastoimaan ja uusiokäyt-
tämään uusiutuvaa energiaa sekä 
päästöjä raaka-aineina. Innovaatio 
on kärkiesimerkki vetytaloudesta, jo-
hon myös EU  panostaa.

Q Powerilla on Salon kaupun-
gin ja Lounais-Suomen Jätehuollon 
kanssa merkittävä kokeilu, jossa tut-
kitaan metanointia kaatopaikkakaa-
sujen käsittelyssä. Kyseessä voi olla 
maailmaa mullistava hanke.

Herlin puhuu sekä biokaasun että 
metanoinnin puolesta.

- Biokaasu on nopein tie vähentää 
liikenteen päästöjä. Sähköautoilus-
sa sähkön tuotannossa käytetään vie-
lä paljon hiiltä ja toinen iso ongelma 
liittyy autojen tämän hetken akkutek-
nologiaan. Nykyinen teknologia vaatii 
litiumia, nikkeliä sekä kobolttia.

Näiden kaivannaisten riittävyys 
on ongelma, jos sähköautokanta kas-
vaa merkittävästi.

Ilkka Herlin toivoo, että Suomea 
ei revitä auki  koboltin kaivamiseksi 
maaperästä.

hiilineutraaliudesta  
ja uusiutuvista  

energiamuodoista  
pitää tulla suomen  

kilpailuvaltti.
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- Uskon, että sähköautoihin voi-
daan keksiä parempikin akku, mutta 
jos kaivosteollisuus saa kaivaa maat 
auki, ympäristövaikutukset ovat pit-
käaikaisia.

Ilkka Herlinillä on toivelista valta-
kunnan päättäjille. Hän toivoo, et-

tä Suomi luopuisi turpeen käytöstä, 
metsien kohtuuttomista hakkuista 
ja maatalouden tukijärjestelmän hän 
uudistaisi hiiliviisasta, elvyttävää 
tuotantoa kannustavaksi, jossa maa-
ta peittäisi ympäri vuoden monipuo-
linen kasvipeite. 

- Se olisi samalla sopeutumista il-
mastonmuutoksen tuomiin uusiin ää-
risäihin ja märkiin talviin, hän sanoo.

Energian lähteinä Herlin suosi-
si tuuli- ja aurinkovoimaa – ja hiili-
dioksidista sekä vedystä valmistettua 
metaania.

- Teknologioiden monipuolisuus 
on vahvuus.

Yksi vaikeimmista kysymyksis-
tä liittyy yhdyskuntarakenteeseen: 
maailman metropolien kasvuun.

- Ilmastonmuutoksessa merkit-
tävin kysymys on fossiilipohjaisen 
ruokaketjun tuottamat päästöt. Maa-
pallon pellot ovat jo niin vähähiilisiä, 
että niiden toimintakyky on heikenty-
nyt. Syynä tähän ovat keinolannoitteet 
ja torjunta-aineet, Herlin luettelee.

Suuruuden ekonomiaa tavoitelta-
essa karjatalous ja viljelytalous ovat 
eriytyneet toisistaan. Lihan tuotan-
nosta on tullut suurteollisuutta – ja 
se on riski ruokaturvan kannalta.

Herlin ihmettelee, että tiiviit ja 
kasvavat kaupungit on brändätty 
”ekologiseksi elämänmuodoksi”. 

Globaalisti näemme, mihin kas-
vava betonimäärä vie. 

- Mitä tiiviimmiksi ja suuremmiksi 
metropolit  kasvavat, sitä suuremmis-
sa vaikeuksissa olemme ruokatuo-
tannon kanssa. Suurten kaupunkien 
parina on yleensä kasvanut tehotuo-
tanto, joka  köyhdyttää pellot.

Herlin sanoo, että ei ole muuta 
tapaa ratkaista huoltovarmuutta ja 
ekologisia ongelmia kuin palata ha-
jautetumpiin ja pienempiin yksiköi-
hin ruokatuotannossa sekä suitsia 
tehomaataloutta. 

- Ravinteiden kierrätys ja tuo-
tantopanosten omavaraisuus on kes-
keistä, ja viljelyosaaminen  silloinkin 
kun vaikkapa torjunta-aineita ei saa-
da maahan, Ilkka Herlin painottaa.

Hän uskoo maaseudun ennen 
pitkää houkuttelevan ihmisiä uudel-
leen. Eikä kyse ole pakosta muuttaa 
maalle; kytkös luontoon ja ruokaan 
riittää, ja uusien normaalien luomi-
nen. 

- Ruokayhteisöjä voi syntyä siis 
muullakin tavoin, vaikkapa kump-
panuusmaatalouden ja osuuskuntien 
muodossa.

Ilkka Herlin muistuttaa, et-
tä isoon muutokseen patistaa myös 
Suomen edistyksellinen perustus-
laki, joka velvoittaa meitä biodiver-
siteetin säilyttämiseen. Luonnon 
monimuotoisuuttakin suojaa laki.

- Jos ympäristö on oikeus, täytyy 
sen samalla olla  myös velvollisuus, 
Herlin kiteyttää.

Espoon hiippakunnan piispa Kaisa- 
mari Hintikka seurasi vielä muuta-

ma vuosi sitten kotimaan asioita Ge-
nevestä Sveitsistä käsin.

Hintikka toimi vuodesta 2011 Lu-
terilaisen maailmanliiton johtoteh-
tävissä, muun muassa ekumeenisten 
asioiden apulaispääsihteerinä.

Genevessä vierähti seitsemän ja 
puoli vuotta. Kaisamari Hintikka tu-
li tietoiseksi, miltä Suomi näytti kan-
sainvälisissä pöydissä. 

Hänen mukaansa usein pohjois-
maisille edustajille sanottiin, että 
”hyvähän teidän on puhua, kun teil-
lä on kaikki niin hyvin”.

- Huomasin usein vastaavani, et-
tä 150 vuotta sitten meillä Suomes-
sa kuoltiin nälkään, 100 vuotta sitten 
oli verinen sisällissota ja sen jälkeen 
on käyty kaksi sotaa. Ja että hyvin-
vointimme on rakennettu 70 viime 
vuoden aikana, eikä kukaan ole tar-
jonnut meille kultalusikalla mitään.

Hintikka korostaa, että Suomi on 
suuri kertomus eri  heimoista tulleiden 
ihmisten kyvystä rakentaa sisäinen yh-
teys ja luottamus, joka on kannatellut 
meitä vuosikymmenten yli.

- Olen usein ajatellut kertoessani 
Suomen kehityksestä, että ehkä jos-
sakin muualla toimivan kansalaisyh-
teiskunnan eteen töitä tekevät saavat 
tästä rohkaisua.

Espoon hiippakunnan piispan vi-
rassa Kaisamari Hintikka aloitti hel-
mikuussa 2019. Paluu kotimaahan 
näytti suomalaisesta yhteiskunnasta 
uusia piirteitä. 

- Olen ollut huolestunut Suomeen 
pesiytyneestä  solidaarisuusvajeesta.

jos ympäristö on  
oikeus, täytyy sen  
samalla olla myös  

velvollisuus.
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Hintikan mukaan vaje ilmenee 
monin eri tavoin. Keskustelukump-
pani saattaa todeta, ettei ole naise-
na koskaan kokenut epätasa-arvoista 
kohtelua ja ettei siksi halua miten-
kään puuttua sukupuolten väliseen 
oikeudenmukaisuuteen liittyviin ky-
symyksiin, koska itse ei koe tulleensa 
kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti 

sukupuolensa vuoksi.
”Mun” on ohittanut ”meidän”. 

Kukaan ei välttämättä tarkoita pa-
haa, mutta heikoimmassa asemas-
sa olevat jäävät yksin vaikeuksiensa 
kanssa.

- Suomen ihme rakennettiin 
1900-luvun aikana, koska tavoitteet, 
esimerkiksi itsenäisyys tai sodan-

jälkeinen jälleenrakennus olivat 
yhteisiä. Varsin vaatimattomista 
olosuhteista tulevat ihmiset teki-
vät merkittäviä luokkasiirtymiä ja 
olivat rakentamassa seuraaville su-
kupolville vielä parempia edelly-
tyksiä, Hintikka muistuttaa.

Hän tähdentää, että tämä kaikki 
oli mahdollista 1900-luvulla.

- Jos katsotaan tämän päivän  
suomalaista yhteiskuntaa, tukeeko 
se perheitä katkaisemaan esimer-
kiksi ylisukupolviseksi muuttumas-
sa olevan syrjäytymisen kierteen.

Kaisamari Hintikka sanoo, että 
2000-luvulla  elämme yhteiskun-
nassa, jossa on sukupolvelta toiselle 
periytyvää syrjäytymistä.

- Vaikka olin mielestäni seuran-
nut Genevestä käsin Suomen yhteis-
kunnallista keskustelua varsin hyvin, 
vajaassa vuosikymmenessä kehitty-
nyt solidaarisuusvaje yllätti minut. 
Se oli pysäyttävä kokemus.

Kaisamari Hintikka tietää, että 
Suomi tunnetaan maailmalla hyvän-
tahtoisesta globaalista solidaarisuu-
desta ja luotettavuudesta.

Hintikka pitää tärkeänä, ettei 
hyvinvointiyhteiskuntaa rapauteta 
jättämällä sellaiset ihmiset oman on-
nensa nojaan, joilla ei ole välineitä 
nostaa itseään marginaalista.

Hintikka kritisoi yhteiskunnal-
listen tukitoiminen perustelua talo-
udella, sillä mikä on viime kädessä 
kannattava investointi? Ihmistä pi-
tää auttaa, koska hän on ihminen, ar-
vokas omana itsenään. Ihmisarvoa ei 
voida mitata tuottavuudella.

- Yhteiskunnallisen arvokeskus-
telun kannalta on huolestuttavaa, jos 
asiat tapahtuvat vain, jos ne koetaan 
”tuottaviksi” ja niillä on oikeanlai-
nen hintalappu, piispa jatkaa.

Kaisamari Hintikka kertoo koro-
nakevään ajan seuranneensa tyttä- 
rensä kanssa hallituksen tiedotusti-
laisuuksia.

- Vain sota-ajan hallitukset ovat 
joutuneet kantamaan yhtä kokonais-
valtaista ja raskasta vastuuta – ja nyt 
rivissä seisoivat nuoret naiset.

Hintikka kertoo olleensa vaikut-
tunut rauhallisuudesta, jota ministe-
rit kansalaisille viestivät.

”Mun” on ohittanut ”meidän”. kukaan ei  
välttämättä tarkoita pahaa, mutta  
heikoimmassa osassa olevat jäävät yksin. 
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- Se lahja, jonka tämä hallitus on 
jo antanut tämän maan tytöille, si-
tä ei voida enää koskaan ottaa heiltä 
pois. Nuoret naiset ovat nähneet, että 
naiset johtavat tätä maata ja heidän 
mielissään johtajuuden arkkityypit 
ovat muuttuneet, Hintikka summaa.

Kaisamari Hintikka sanoo, et-
tä kehitysyhteistyössä on jo pitkään 
ymmärretty, että se, miten satsaam-
me tyttöihin ja naisiin, resonoi laa-
jemmin koko yhteiskuntaan.

- Tyttöjä tuetaan koulutielle. Pi-
dämme tärkeänä, että oppimisen 
polku ei katkea keneltäkään. Mutta 
ymmärrämmekö me tämän nyt myös 
kotimaassa?

Hintikka tietää, että toisinaan on 
helpompaa hoitaa globaalia vastuuta.

- Se on riittävän kaukana ja sii-
tä saatetaan ajatella selviävän pie-
nellä rahasummalla. Kun puhutaan 
lähiyhteisöstä, vaaditaan yhteisön 
omakohtaista jäsenyyttä ja sisältä 
syntyvää muutosta.

Luterilainen maailmanliitto oli 
Kaisamari Hintikalle suora näköala-
paikka siihen, mitä maapallolle kuuluu.

Hän kertoo seuranneensa medi-
asta kiinnostuneena myös Ilkka Her-
linin ja Saara Kankaanrinnan työtä 
ilmastonmuutoksen torjunnassa. 
Asia, jonka puolesta pariskunta tais-
telee, on hänelle tuttu.

Hintikka on kohdannut Geneves-
sä kansainvälisissä pöydissä vaikut-
tajia, jotka tulevat yhteiskunnista, 
joiden haasteet ovat aivan eri mitta-
luokkaa kuin Suomen.

Nyt koronakriisin ja ilmaston-
muutoksen keskellä itse kukin joutuu 
punnitsemaan kulutuksensa rajoja.

- Vielä joitakin vuosia sitten yri-
tyksen taloudellisen vastuun ja ym-
päristövastuun katsottiin sulkevan 
toisensa pois. Nyt vihreys on myyn-

tivaltti, Hintikka toteaa.
Hän sanoo, että meillä ei ole enää 

muuta mahdollisuutta kuin etsiä toi-
senlaisia tapoja elää ja kuluttaa.

- Tämä koskee meitä kaikkia tällä 
maapallolla.

Hintikka arvioi, että viisikymp-
pisten sukupolvelle muutos on vai-
keampi kuin nuorille, jotka tuntuvat 
kasvaneen hiilijalanjälkiajatteluun.

- Ympäristötietoisuus ei ole yri-
tystoiminnalle jatkossa enää ”lisä” 
vaan syvempi tietoisuus yhteiskun-
tavastuustamme.

Hintikan työ Espoon piispana pääs-
tää hänet toisinaan nuuhkimaan 

akateemisen maailman tunnelmaa 
ja muistelemaan omaa aikaansa Hel-
singin yliopiston palveluksessa. Aal-
to-yliopisto sijaitsee Hintikan johta-
man hiippakunnan alueella.

Hintikka sanoo liputtavansa yli-
opiston strategialle tuoda taiteet, ta-
lous ja tekniikka yhteen. Hintikka 
uskoo, että uudet innovaatiot synty-
vät tällaisissa olosuhteissa.

Espoon innovaatioympäristöt 
eivät kuitenkaan ole sumentaneet 
piispan tuntumaa alueiden Suo-
meen. Hän kertoo seuranneensa 
uutisia kasvukeskuksien ulkopuolis-
ten alueiden asuntojen hintojen ro-
mahtamisesta, väestöennusteista ja 
palveluiden katoamisesta.

Mutta toivoakin on. Koronakrii-
si on kevään ja kesän aikana tehnyt 
maaseudun monille läheiseksi.

Piispa Hintikka heittää pallon 
kuntapäättäjille.

- Uusista asukkaista haaveilevi-
en kuntien täytyy nyt todistaa, et-
tä ne ovat paikkoja, joissa palvelut 
toimivat. Suomi on etäyhteyksien ja 
haja-asumisen paratiisi – ja myös jo-
kamiehen oikeuksien paratiisi, Hin-
tikka luonnehtii.

Hän kuitenkin painottaa, että 
muuttoa pohtiville ei saa antaa kat-
teettomia, epärealistisia lupauksia.

Koronapandemia ja ilmaston-
muutos eivät jätä meitä rauhaan. 
Kaisamari Hintikka muistuttaa or-
ganisaatiotutkimuksen opetuksista.

- Päätöksenteko, jossa päätöksiä 
on tekemässä mahdollisimman laaja 
ja moninainen joukko toimijoita eri-
laisista taustoista käsin, on todettu 
kriisitilanteissa joustavaksi.

Viime keväänä suomalaisten toi-
minta saattoi olla tällaista – ja se 
saattoi muistuttaa meitä hetken ajas-
ta, jolloin Suomen menestystarinaa 
rakennettiin.

Nyt kutsu käy vielä suurempiin 
talkoisiin.

Kaisamari Hintikka ja Ilkka Her-
lin ovat yhtä mieltä Suomen roolista 
niissä pöydissä, joissa ratkotaan glo-
baaleja kriisejä.

- Ellei Suomi asetu ympäristö-
vastuun ja sosiaalisen oikeudenmu-
kaisuuden tiennäyttäjäksi, niin kuka 
sitten, he kysyvät.

”Maailman parhaan maan” status 
velvoittaa astumaan eturiviin. ∙
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kuuntelemisen taitoa
Kokemus kuulluksi tulemisesta  

edistää työssä jaksamista ja 
työhyvinvointia. Kuuntelevaan 

vuorovaikutukseen työyhteisöissä 
kannattaa siis panostaa, väitös-

kirjatutkija Sari Ortju sanoo. 

teksti | Maria Markus  kuvat | Merja Ojala

Kuntatyöyhteisö tarvitsee

K
uulluksi tuleminen on jokai-
sen oikeus ja yksi tärkeimpiä 
inhimillisiä tarpeita. Ihmisillä 
on kuitenkin taipumus pitää 
kuuntelemista itsestäänsel-

vyytenä. Jokaiselle on takuulla tul-
lut vastaan tilanteita, jolloin tuntuu, 
ettei ole tullut kuulluksi tai ainakaan 
ymmärretyksi, vaikka molemmilla 
on sama äidinkieli ja vaikka kuinka 
yrittäisi. 

Eikä some-aika ja jatkuva info-

tulva tee kuulluksi tulemista hel-
pommaksi: juuri, kun rohkaistuu 
ottamaan esille kenties pitkäänkin 
mieltä painaneen asian, keskustelu-
kumppani onkin uppoutunut selai-
lemaan kännykkäänsä tai katsomaan 
sähköpostejaan. 

Kuuleminen ei ole sama asia kuin 
kuunteleminen, ja väärinymmärryk-
set tai virheelliset tulkinnat voivat 
aiheuttaa työn tekemisessä virheitä 
ja taloudellisia riskejä.  
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Tampereen yliopiston infor-
maatioteknologian ja viestinnän 
tiedekunnan puheviestinnän vä-
itöskirjatutkija Sari Ortju tutkii 
kuuntelemista työyhteisötaitona esi-
mies-alaissuhteissa kuntaorgani-
saatiossa. Tutkimusaineistonsa hän 
on kerännyt Tampereen kaupungin 
eri yksiköissä toimivilta esimiehil-
tä ja alaisilta. Hän on itsekin työs-
kennellyt Tampereen kaupungilla 
erilaisissa tehtävissä ja törmännyt 
kuuntelemisen ja kuulluksi tulemi-
sen haasteisiin. Kiinnostus kuunte-
lemiseen hänellä heräsi kuitenkin jo 
opiskeluaikoina vuosia sitten. 

- Opiskelin muun muassa suo-
men kieltä sekä puheoppia eli puhe-
viestintää ja vokologiaa (tieteenala, 
joka tutkii ja harjoittaa ihmisääntä), 
ja mietin silloin paljon, miksi ylipää-
tään viestimme keskenämme. Usein 
viestinnässä keskitytään puhujaan 
ja hänen rooliinsa. Minua kiinnostaa 
se, miten viesti vastaanottajapääs-
sä prosessoidaan eli otetaan vastaan, 
arvioidaan ja muistetaan, ja miten 
siihen reagoidaan, Ortju kertoo.

Myös taloudellisia hyötyjä
Sari Ortjun tutkimuksessa pureudu-
taan siihen, mistä vuorovaikutuksen 
tekijöistä kuuntelemisen kokemus 
syntyy esimies-alaissuhteessa, mil-
lainen rooli kuuntelemiselle anne-
taan osana työyhteisötaitoja ja miten 
oma kuunteleminen käsitetään osa-
na vuorovaikutusta työyhteisössä.

- Tavoitteena on tehdä näkyväksi 
kuuntelemisen ja kuulluksi tulemi-
sen vaikutus työhyvinvointiin. 

Ortju haluaa myös osaltaan va-
laista sitä, pitävätkö mediassa ajoit-
tain vahvastikin esille tulleet väitteet 

kuntien heikosta työilmapiiristä ku-
tinsa. Samalla hän toivoo tutkimuk-
sensa antavan välineitä siihen, miten 
esimies-alaissuhteissa voidaan ke-
hittää kuuntelemistaitoja. 

- Panostukset kuuntelevaan 
vuorovaikutukseen ja sitä kaut-
ta työhyvinvointiin kannattavat 
taloudellisestikin, sillä onhan työn-
tekijöiden huono työhyvinvointi 
liiketoimintariski. Ehkä konsulttiku-
lujakin saadaan vähenemään, kun 
asioita ei tarvitse ratkaista niin usein 
ulkopuolisen avulla. On trendikäs-
tä sanoa, että ollaan kuunteleva työ-
paikka, mutta on hyvä olla myös 
jotain näyttöä siitä, että ollaan todel-
la kuunteleva organisaatio eikä vain 
näennäisesti kuunnella, Ortju toteaa. 

Kehityskeskustelut raameina
Sari Ortjun tutkimusaineisto koos-
tuu kysymyslomakepareista, jotka 
vastaajat ovat täyttäneet ennen ja jäl-
keen kehityskeskustelun sekä haas-
tatteluista, jotka on tehty kehityskes-
kustelujen jälkeen. 

- Toki kuunteleminen on tärkeää 

kaikissa työyhteisön vuorovaikutus-
tilanteissa, mutta keskityin kehitys-
keskusteluihin, sillä ne ovat otollisia 
tilanteita työntekijöille arvioida sitä, 
miten he tulevat kuulluksi. Kehitys-
keskusteluissa tulee todennäköisesti 
pohdittua sitäkin, miten työntekijät 
itse kuuntelevat erilaisissa tilanteis-
sa, hän sanoo.

Haastatteluihin osallistui hen-
kilöitä Tampereen kaupungin eri 
yksiköistä, niin kulttuuri- ja hallinto-
puolelta kuin sosiaali- ja terveysalal-
takin. Haastatellut olivat joko alaisia 
tai esimiehiä, joilla kaikilla oli myös 
oma esimies. 

Ennen kehityskeskustelua täy-
tettävässä lomakkeessa kysyttiin 
muun muassa työtyytyväisyydestä 
sekä valmistautumisesta ja asentees-
ta kehityskeskusteluun. Haastatelta-
via pyydettiin myös laittamaan viisi 
kuuntelemisessa tärkeää asiaa, kuten 
”on rehellinen” ja ”kuulee” tärkeys-
järjestykseen. Kehityskeskustelun 
jälkeen täytetyssä lomakkeessa työn-
tekijät arvioivat keskustelun suju-
mista ja havaittua kuuntelemista. 
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➨ KAKS rahoittaa tutkimusta.

on trendikästä sanoa,  
että ollaan kuunteleva  
työpaikka, mutta on hyvä olla 
myös jotain näyttöä siitä.

Rehellisesti läsnä
Sari Ortju ei ole vielä ehtinyt ana-
lysoida tuloksiaan kovin pitkälle, 
mutta jo ensituntumalta hän nos-
taa esiin perisuomalaisen rehellisyy-
den. Sitä kaivattiin ja arvostettiin, ja 
kuuntelijan myös odotettiin olevan 
työyhteisössä rehellinen. Vastauk-
sissa korostui myös aidon läsnäolon 
merkitys kuuntelutilanteessa. 

- Vastaajien mukaan on tärkeää, 
ettei keskeytetä toisen puhetta tai 
harhauduta esimerkiksi puhelimen 
räpläämiseen kesken keskustelun, 
vaan keskitytään aitoon keskuste-
luun, tehdään tarkentavia kysymyk-
siä ja otetaan katsekontaktia. Toki 
sekin on olennaista, etteivät kiire tai 
ympäristön melu ja häly häiritse kuu-
lemista ja kuuntelemista.

Vastauksissa painottui myös, että 
kuunteleminen on paitsi kohteliasta, 
läsnä olevalla ja keskittyvällä kuunte-
lemisella on tärkeä rooli työhyvinvoin-
nin kannalta. Kuunteleminen koettiin 
toisen ihmisen ja samalla myös työn 
arvostamiseksi - niin kuuntelevan kuin 
kuulluksi tulevan näkökulmasta. 

- Esimerkiksi hoitotyötä teke-
vät ihmiset kertoivat usein, että kun 
kuuntelee työkavereitaan ja asiak-
kaitaan aidosti, tulee sellainen olo, 
että työkin tulee tehtyä hyvin ja saa 
vietyä asioita eteenpäin. 

Ja tietysti toisin päin: jos jat-
kuvasti kokee, että tulee työyh- 
teisössään ohitetuksi tai väärinym-
märretyksi, väsyy ja turhautuu. 

Kuunteleminen on tärkeää työy-
hteisöissä ylipäätään, mutta erityis-
tä merkitystä sillä on Ortjun mukaan 
työtehtävissä, joissa pelissä on ih-
misen terveys ja turvallisuus, jopa 
henki. Jos hoito- tai pelastusalal-
la kuultua ei ymmärretä tai ei osata 
tehdä tarpeellisia tarkentavia kysy-
myksiä, uhkana ovat hoitovirheet ja 
muut vaaratilanteet. 

- Väärinymmärrysten välttämi-
seksi on tärkeää huolehtia hyvästä 
tiedonkulusta ja tarkoituksenmukai-
sesta päätöksentekoprosessista on-
gelmanratkaisutilanteisiin liittyen, 
Sari Ortju painottaa.

Tampereella kuunnellaan
Tutkimusaineiston perusteella Tam-
pereen kaupunki voi Sari Ortjun mu-
kaan olla melko tyytyväinen kykyyn-
sä olla kuunteleva organisaatio.  

- Varsinkin avoimiin kysymyksiin 
tulleiden vastausten pohjalta minul-
la on sellainen tuntuma, että Tam-
pereen kaupungin henkilöstö kokee 
tulevansa kuulluksi. Myös luotta-
mus toisiin työntekijöihin on aineis-
ton perusteella melko hyvällä tasolla. 
Toki kritiikkiäkin tulee, mutta se on 
varsin vähäistä. 

Kuuntelevan organisaation hyö-
dyt eivät jää pelkästään sisäisiksi: 
kun kuunteleminen on kunnossa or-
ganisaation sisällä, se mitä todennä-

köisimmin heijastuu positiivisesti 
myös ulospäin. 

- Jos työntekijät voivat hyvin ja 
saavat itsensä kuulluiksi, he oletetta-
vasti ovat myös parempia asiakaspal-
velijoita. 

Mutta entä jos kokee, ettei tule 
kuulluksi omassa työyhteisössään, 
mitä silloin kannattaisi tehdä?

- Ensin pitää ottaa keskusteluun, 
että mikä mättää. Kysyä, onko jokin 
ongelma, koska emme tule ymmärre-
tyiksi. Tarvittaessa on otettava myös 
esimieheen yhteyttä, mutta tietysti 
asiat tulisi mieluummin pyrkiä sel-
vittämään asianomaisten kesken, Or-
tju toteaa. 

Kuunteluosaamistaan  
voi kehittää
Sari Ortjun mielestä kuunteleminen 
on kiinnostava tutkimusaihe alas-
ta ja työyhteisöstä riippumatta, sillä 
se on taito, jota voi ja tulee kehittää. 
Hän neuvoo, että jos haluaa kehittää 
kuunteluosaamistaan, kannattaa en-
sin miettiä, millainen kuuntelija it-
se on. 

- Omalta kohdaltani voin sanoa, 
että olen melko nopea reagoimaan 
ja minun pitäisi muistaa hillitä itseä-
ni ja odottaa rauhassa loppuun, mitä 
toinen sanoo.

Suomalaiset ovat tunnetusti hy-
viä kestämään hiljaisuutta, eli mal-
tamme periaatteessa kuunnellakin. 
Mutta Ortjun mukaan voisimme ko-
keilla antaa toiselle vieläkin enem-
män aikaa ja tilaa, tehdä tarkentavia 
kysymyksiä ja keskittyä kuunteluti-
lanteissa kokonaisvaltaisesti ja ak-
tiivisesti toiseen ihmiseen tämän 
olemusta myöten. ∙
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hyöty ja kunnioitus
Tutkija Juha Klemelän väitöstutkimus tuo tietoa luottamushenkilöiden  
ja viranhaltijoiden välisestä vuorovaikutuksesta kuntahallinnossa.

teksti | Salla Nazarenko  kuvat | Merja Ojala

tekevät kuntayhteistyöstä toimivan

T
ämän edessä kuntaväen 
kannattaa pysähtyä: 

Tunne keskinäisestä  
hyödystä viranhaltijoi- 
den ja kuntapoliitikko- 

jen välillä, kunnioittava suhtau-
tuminen toisiin ja organisaa-
tio, jossa kuntahallinnon kaksi 
perustoimijaa voivat kommu-
nikoida niin, että he aidosti vai-
kuttavat toisiinsa. Nämä kolme 
asiaa tekevät kunnallisten viran-
haltijoiden ja lautakuntien jäsen-
ten välisestä vuorovaikutuksesta 
onnistunutta, toteaa pian valmis-
tuva väitöskirja.

Sosiologi Juha Klemelän mo-
nihaarainen väitöskirja mallintaa 
tätä suhdetta ja lähtee liikkeelle 
siitä, että  vuorovaikutuksen tulee 
olla sellaista, että molemmat osa-
puolet kokevat sen tarpeelliseksi. 
Aivan helppoa se ei ole, sillä po-
liittis-hallinnollinen järjestelmä 
ei lähde siitä, että ihmiset vali-
taan pelkästään osaamisen poh-
jalta. Kuntapoliitikot edustavat 
kansaa ja kunnallisten viranhalti-
joiden tulee olla vastaanottavaisia 
ruohonjuuritasolle.

Klemelän väitöstyö pohjau-
tuu teoreettiseen analyysiin ja 

kuudentoista  lautakuntaluotta-
mushenkilön ja kahdeksan lau-
takunnan johtavan viranhaltijan 
kyselyaineistoon ja teemahaas-
tatteluun. 

Aineiston keruuta varten 
Klemelä teki yksityiskohtai-
sen lomakkeen, jossa hän sel-
vitti muun muassa sitä, miten 
tulevat haastateltavat suhtautu-
vat itseensä ja toisiinsa, minkä 
tyyppiset henkilöt ovat toivotta-
via vuorovaikutuskumppaneita 
ja niin edelleen. Haastatteluun 
lähdettiin kunkin lomakevasta-
uksia täsmentäen ja täydentäen. 
Haastatteluissa päästiin myös 
pureutumaan poliitikkojen ja vi-
ranhaltijoiden vuorovaikutuk-
sen prosessin dynamiikkaan.

Keskeinen käsite Kleme-
län työssä ovat viranhaltijoiden 
ja luottamushenkilöiden rooli-
identiteetit. Niillä tarkoitetaan 
tapaa ja tyyliä, jotka tehtävästä, 
asemasta ja persoonasta lähti-
en ohjaavat henkilön toimintaa. 
Hän käyttää kuntaminän käsi-
tettä molempien toimijoiden 
asemarooli-identiteeteistä: ne 
taas voidaan jakaa toiminnal-
lisiin rooleihin ja asemaroolei-

hin. Sekä viranhaltijoilla että 
luottamushenkilöillä on poliit-
tisia, hallinnollisia ja professio-
naalisia toimintapiirteitä, mutta 
viranhaltijat ovat enemmän asi-
antuntijoita ja hallinnoitsijoita 
ja luottamushenkilöt enemmän 
poliitikkoja.

Rooli-identiteetin käsitteen 
pohjalta väitöskirjassa luodaan 
yksityiskohtaiset mallit kuntatoi-
minnalle ja kuntavuorovaikutuk-
selle. Toiminta ja vuorovaikutus 
hahmotetaan dynaamisina pro-
sesseina hieman samaan tapaan 
kuin rikossarjoissa, joissa etsivä 
hakee teolle motiivia, keinoa ja 
tilaisuutta. 

Kuntayhteydessä teko ja te-
keminen on kuitenkin rikoksen 
asemesta työskentelyä kunnan  
hyväksi hedelmällisessä yhteis-
työssä luottamushenkilön ja 
viranhaltijan välillä. Hyvään vuo-
rovaikutukseen tarvitaan yksi-
lömotiivi ja sosiaalinen motiivi, 
toimintakeinot sekä toimintati-
laisuudet.

Mikä motivoi  
luottamustehtäviin?
Ihmisten motivaatiot sekä viran-
haltijuuteen että poliittiseen toi-
mintaan ovat erilaisia. 

Juha Klemelän mukaan taus-
talla on sekä itsensä toteuttami-
nen, itsetuntomotiivi että hyöty.  

Lautakuntatoimijan itsetun-
tomotiiveja ovat esimerkiksi it-

hyvään vuorovaikutukseen tarvitaan 
yksilömotiivi ja sosiaalinen motiivi, 
toimintakeinot sekä toimintatilaisuudet.
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sen arvostus, aikaansaavuus ja aitous. 
Suoraan kysyttäessä, miksi ihmiset 
ovat politiikassa, vastaukset vaihte-
levat sattumasta sukuperintöön tai 
haluun hoitaa yksittäistä asiaa. Toi-
saalta esimerkiksi raha tai valta ovat 
harvoin motiivina lautakuntatyöhön. 
Moni tekee työtään ”nyrkit savessa” 
konkreettisten asioiden eteen ilman 
pyrkimystä suurempaan rooliin po-
litiikassa. Ne, joilla on poliittisia in-
tohimoja, hakeutuvat lautakuntien 
puheenjohtajiksi, valtuuston jäse-
niksi ja näkyvämpiin poliittisiin teh-
täviin.

Samaan aikaan tiedetään, että 
kuntapolitiikkaan on vaikea löytää 
ihmisiä. Siinä, missä vielä 1970-lu-
vulla ehdokkuuksista kilpailtiin, tänä 
päivänä puolueilla on täysi työ löytää 
riittävä määrä ehdokkaita listoilleen.  

Juha Klemelä ymmärtää tämän 
hyvin.

- Ihmisillä on paljon muuta, kii-

reinen työ ja yksityiselämä. Toisaalta 
totta on, että monet asiat ovat yh-
teiskunnassa keskimäärin menneet 
parempaan suuntaan. Suuria äänek-
käitä poliittisia kysymyksiä lienee 
vähemmän.

Hyvä kuntapoliitikko:  
dynaaminen, rohkea,  
yhteistyökykyinen 
Kaikkiaan vuorovaikutus kuntapo-
liitikkojen ja viranhaltijoiden välillä 
toimii Juha Klemelän mukaan varsin 
hyvin. Suomen luonne konsensusha-
kuisena yhteiskuntana näkyy hänen 
datassaan. Toki paikallisia kriise-
jä esiintyy, ja yksittäinenkin hankala 
ihminen voi tehdä yhteistoiminnasta 
hyvin vaivalloista.  

Poliittinen järjestelmä on sellai- 
nen, että kuntavaaleissa läpi pääs-
täkseen ihmisen täytyy olla tietyl-
lä tavalla räväkkä hahmo. Suora 
kansanvaali ei järjestelmänä välttämät- 

tä tue sovittelevien, konsensushakuis-
ten ihmisten läpipääsyä. 

- Kysymys kuuluu: miten valita 
poliitikko, joka on riittävän dynaa-
minen erottuakseen mutta riittävän 
yhteistyökykyinen toimiakseen kun-
tapäätöksenteon vaatimassa roolis-
sa?

Myös viranhaltijat ovat per-
sooniltaan hyvin erilaisia, mi-
kä vaikuttaa vuorovaikutukseen 
poliitikkojen kanssa. Viranhaltijan 
toiminnan merkitystä kuntahallin-
non onnistumiseen on hieman vä-
hätelty ja puheessa ja tutkimuksessa 
keskitytty luottamushenkilöiden ar-
vosteluun. Pelkistetyimmillään vi-
ranhaltija voi olla ihminen, joka 
tekee päätöksensä itsenäisesti ja ha-
kee luottamushenkilöltä vain leiman 
tekemisilleen. Tämä ei kuitenkaan 
kuntatodellisuudessa riitä. Kunnas-
sa yhdistyy poliittinen kansan tahto 
ja professionaalinen osaaminen, jot-
ka heijastuvat jokapäiväiseen kun-
nallishallintoon. 

- Viranhaltijoissa on niitä, jotka 
kuuntelevat luottamushenkilöitä ja 
keskustelevat, osa taas ei kuuntele 
lainkaan. Viranhaltijoiden tulisi olla 
responsiivisia. Vaikka kaikissa asiois-
sa luottamushenkilöiden intuitiiviset 
toiveet eivät sellaisinaan voi toteu-
tua, sillä moni asia on laki- ja normis-
äänteistä, heitä olisi hyvä kuunnella.

Klemelän data osoitti, että joskus 
lautakunnan jäsen on tarkkailijan 
asemassa sen sijaan, että osallistuisi 
asioiden kehittämiseen. Sekä viran-
haltijat että kansalaiset voivat odot-
taa häneltä aktiivisempaa otetta. 

Myös poukkoileva asenne on  

miten valita poliitikko,  
joka on riittävän dynaaminen 
erottuakseen, mutta  
riittävän yhteistyökykyinen 
toimiakseen kuntapäätöksen-
teon vaatimassa roolissa?
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➨ KAKS rahoittaa tutkimusta.

ongelma: joskus lautakuntien jäse- 
net puuttuvat asioihin epäjohdon-
mukaisesti ja ilman kokonaiskuvaa. 
Toisaalta kunnissa päätettävät asiat 
voivat olla niin teknisiä ja monimut-
kaisia, että kuntapoliitikot suosiolla 
luovuttavat niistä päättämisen vi-
ranhaltijoille, mikä ei myöskään ole 
ihannetilanne. 

- Lautakunnan jäsenillä voi ol-
la virheellinen käsitys siitä, miten 
luottamushenkilö toimii. Joskus he 
ajattelevat, että asioita rakennetaan 
alusta saakka yhdessä. Monissa ky-
symyksissä kuitenkin vaaditaan 
niin suurta lainsäädännöllistä ja 
teknistä osaamista, että tosiasialli-
nen pohdinta ja päätös tehdään jo-
ka tapauksessa virastossa. Silloin he 
voivat kokea lautakuntatyön puu-
duttavaksi: siellä käsitellään valmii-
ta esityksiä. 

Rakenteiden tulisi mahdollistaa 
hyvä yhteistyö
Milloin vuorovaikutus sitten toimii 
hyvin ja mitä siltä tulisi odottaa?

Tutkija miettii hetken. Asia on 
monisyinen ja yksinkertaisia suosi-
tuksia on vaikea antaa.

- Yksi askel olisi se, että sekä vi-
ranhaltijat että luottamushenkilöt 
näkisivät sen oppimisprosessina. 
Kuntatyö on näköalapaikka siihen, 
miten yhteiskunta toimii, Juha Kle-
melä sanoo.

Optimitilanne vuorovaikutuk-
sessa olisi yhteen hiileen puhaltami-
nen. Se vaatii myös rakenteita, jotka 
tekevät sen mahdolliseksi. 

Klemelän mielestä kuntapolii-
tikkojen ja viranhaltijoiden pitäi-
si pystyä keskustelemaan asioista 
myös sellaisilla foorumeilla, joilla ei 
tehdä päätöksiä. Eri tyyppiset semi-
naarit ja epämuodolliset tilaisuudet 
ovat siksi tärkeitä. Pandemian vuok-
si ne ovat vähentyneet ja mahdollis-
ta on, että vähentyvät entisestään, 
mutta sitä, miten se vaikuttaa vuo-
rovaikutukseen kunnissa, on toistai-
seksi mahdotonta sanoa.∙
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teksti | Maria Markus
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Kohti kestävää ja  
oikeudenmukaista  
ruokajärjestelmää
Tutkija Ville Tikka pureutuu väitöskirjassaan ruoka- 
järjestelmän kiertotalouden mahdollisuuksiin ja  
sudenkuoppiin sosiaalipolitiikan näkökulmasta.  

R
uoasta puhuttaessa kiertotalous al-
kaa olla tuttu ja positiivisia kaikuja 
herättävä termi. Usein ruokajärjes-
telmän kiertotaloutta tarkastellaan 

kuitenkin talous- ja ympäristötieteiden 
näkökulmista. Harvemmin tutkimuksen 
polttopisteessä ovat sen sosiaaliset raken-
teet ja vaikutukset. 

Esimerkiksi ruokahävikin suuntaa-
minen ruoka-aputoimintaan on monin 
puolin fiksu ja järkevä teko, mutta se voi 
peittää alleen ongelmiakin, ellei sitä tar-
kastella hieman pintaa syvemmältä.

- Ilmiön juurisyyt voivat jää-
dä huomiotta. Miksi meillä on ruo-
kajonoja? Miten voisimme puuttua 
esimerkiksi asunnottomuuteen ja sosi-
aalituen aukkoihin? Suomalainen perus-
turvahan on osoitettu riittämättömäksi ja 
siitä tulee Suomelle väliajoin huomautuk-
sia EU-tasoltakin, väitöskirjatutkija Ville 
Tikka toteaa.

- Ja miksi meillä ylipäätään syntyy 
paljon hävikkiä? Eikö ensisijaisesti pitäi-
si pyrkiä hävikistä eroon ja vasta sitten 
miettiä väistämättömän hävikin hyödyn-
tämistä? hän jatkaa. 

Jyväskylän yliopiston yhteiskun-
tatieteiden ja filosofian laitokselle 
väitöskirjaansa tekevä Tikka haluaa tut-
kimuksellaan paikata sosiaalitieteellisen  
kiertotaloustutkimuksen vajausta. Samal- 
la hän haluaa tuottaa tietoa kiertotalou-
den mahdollisuuksista ja esteistä ruoka-
politiikan tueksi. 

- Tutkimukseni keskittyy poliittisiin 
ohjausmekanismeihin sekä kunnallisella 
että valtakunnallisella tasolla. 

Ruoka-avun monet kasvot
Ville Tikan väitöskirjatyön ensimmäinen 
osa käsittelee ruoka-aputoimintaa erityi-
sesti hävikin vastaanottamisen näkökul-
masta. 
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nykypäivän yhteisöllisyyttä 
korostavassa toiminnassa 
korostuu hyvänä puolena se, 
että ruoan avulla saadaan 
ihmiset saman katon alle.

- Halusin selvittää, miten ruoka-
apu toimii ja miten se on 1990-lu-
vun lamasta lähtien juurtunut osaksi 
Suomea virallisen sosiaalipolitiikan 
ulkopuolelle. 

Tikka tutki media-aineistos-
ta erilaisia kehystyksiä siitä, kuinka 
ruoka-apua on kuvattu 20 vuoden ai-
kana: onko tapahtunut jotain muu-
tosta, kuinka rikasta keskustelu on 
ollut, ketkä ovat olleet äänessä ja 
minkälaisin painotuksin sekä onko 
ruoka-avusta puhuttu kriittisesti tai 
positiivisesti. 

Tutkittavalle aikavälille osui uu-
denlaisen, keskitetyn toimintamallin 
ilmestyminen Suomeen. Vantaalla ra-
kennetussa Yhteinen pöytä -toiminta-
mallissa hävikkiruoan hyötykäytössä 

ja yhteisöllisessä ruoka-aputoimin-
nassa on mukana kolmannen sektorin 
toimijoiden ja seurakuntayhtymän li-
säksi Vantaan kaupunki. 

Verkostoon kuuluu noin 35 hävik-
kiruoan lahjoittajaa, kuten kauppoja, 
elintarviketehtaita ja tukkuja, sekä 
noin 70 ruoka-apua jakavaa organi-
saatiota. Hävikkiruokaa kerätään ja 
kylmävarastoidaan keskitetysti. 

- Nykypäivän yhteisöllisyyttä ko-
rostavassa toiminnassa korostuu hy-
vänä puolena se, että ruoan avulla 
ihmiset saadaan niin sanotusti saman 
katon alle, eli poistetaan yksinäisyyt-
tä ja samalla mahdollisesti löydetään 
ne, jotka tarvitsevat tiettyjä palvelui-
ta, mutta eivät välttämättä itse niitä 
löydä. Ruoka toimii tavallaan sisään-
heittotuotteena, Ville Tikka sanoo.

Mutta ei niin hyvää, ettei jotain 
huonoakin. Tikan mukaan hävikki-
ruoan keskitetty ohjaaminen ruoka-
apuun voi poistaa kaupoilta ja muilta 
elintarvikealan toimijoilta motivaa-
tion vähentää hävikkiään, koska ne 
saavat jätekustannuksia ohjattua 
muualle. Samalla poliittinen paine 
puuttua köyhyyden syihin voi hei-
kentyä. 

- Yksi keskeisistä tuloksista oli se, 
kuinka hävikin hyödyntämistä pai-
nottava kehystys on muita kehyksiä 
positiivisempi ja kritiikittömämpi. 
Niinpä kun ruoka-avusta puhutaan 
ensisijaisesti hävikin hyödyntämisen 
kautta, keskustelun sävy on myön-
teisempi toimintaa kohtaan kuin mi-
tä useimpien muiden kehystyksien 
kanssa. Tästä kumpuaa vaara juu-
risyiden, niin ruoan ylijäämän kuin 
köyhyydenkin, ohittamiseen keskus-
telussa, Ville Tikka sanoo.

Hän toteaa myös, että käynnis-
sä oleva sosiaalipoliittinen muu-
tos tarveharkintaisen sosiaaliturvan 
suuntaan on saanut osan tuen tar-
vitsijoista tippumaan tukien välistä. 
Moni kokee, että byrokratiaan huk-
kuu ja on helpompi hakea apua lei-
päjonosta.  

Proteiinia paikallisemmin  
ja kestävämmin
Väitöskirjan toinen osio pureutuu 
vaihtoehtoisiin proteiinilähteisiin. 
Siinä tarkastellaan Keski-Suomen 
proteiinijärjestelmää ja alueen pyr-
kimystä lisätä vaihtoehtoisten prote-
iinilähteiden käyttöä. 

Yhteinen pöytä -verkoston työn-
tekijät ja vapaaehtoiset lajittele-
vat ruokaa Vantaankosken seura-
kunnan evakkotiloissa Virtatalossa 
Vantaalla 30. maaliskuuta 2020. 
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Aineistona hyödynnetään Sceno-
Prot: Uusia proteiinilähteitä ympäris- 
tön ja ruokaturvan hyväksi -hank-
keessa toteutettuja ryhmähaastatte-
luja. 

- Analyysini keskittyy julkisiin 
ruokapalveluihin ja siihen, kuinka ne 
vaihtoehtoisia proteiinilähteitä hyö-
dyntävät. Niillä on paitsi paljon vaiku-
tusvaltaa ja laaja asiakaskunta, myös 
paljon erilaisia huomioon otettavia 
rajoitteita ja säädöksiä taustallaan. 

Tikka viittaa hankintalain 
säännöksiin ja muihin poliitti-
siin ja lainsäädännöllisiin raken-
teisiin, jotka saattavat rajoittaa ja 
hidastaa julkisten ruokapalveluiden 
kiertotaloustoimenpiteiden lisäksi vaihto- 
ehtoisten proteiininlähteiden tuotta-
jien toimintaa.

- Ruokaan liittyvät lainsäädännöt 
ja politiikat tulevat pirstaloituneesti 
monesta eri suunnasta ja yksittäisten 
toimijoiden harteille jää toimiminen 
näiden säännösten välisillä alueilla. 
Esimerkiksi hampun hyödyntämi-
seen proteiinilähteenä liittyy mel-
koinen himmeli erilaisia säädöksiä. 
Tutkimuksessa mukana olleista 
hampputoimijoista yksi ehtikin jo 
kadota, sillä se ajautui konkurssiin 
laintulkinnan takia, tutkija kertoo. 

Kuluttajan valinnat fokuksessa
Kolmas ja tällä hetkellä työn alla ole-
va osio Ville Tikan väitöskirjasta kes-
kittyy analysoimaan suomalaista 
kuluttajuutta kestävien kuluttajava-
lintojen kautta ja pohtimaan julkisen 
vallan vaikutusmahdollisuuksia. 

Analyysin pohjana on Sit-
ran vuosina 2017 ja 2019 kerää-
mät kyselyaineistot, joissa tutkitaan 
suomalaisten arvoja, tietoisuutta il-
mastonmuutoksesta ja esteitä, jotka 
hidastavat käytännön toimiin ryhty-
mistä. 

Lomakekyselyssä oli sata väittä-
mää ja kysymystä elämäntavoista, 
esimerkiksi ’suosin luonnonvesissä 
uimista uimahallin sijaan’. Ruoka-
kysymyksille oli oma osionsa. Tikan 
analyysissä haastatteluun osallistu-
neet pyritään jakamaan ruokavalin-
noiltaan erilaisiin ryhmiin.  

- Tulosten pohjalta voidaan poh-
tia, miten suosituksilla, viestinnällä 
ja politiikalla voidaan tavoittaa ruo-
kavalintoja eri syistään tekevät ryh-
mät ja se, miten näihin ryhmiin tulisi 
pyrkiä vaikuttamaan, Tikka toteaa. 

Vaikuttavaa tutkimusta
Vaikuttaa Ville Tikka haluaa, sillä mu-
kana on myös vahva henkilökohtai-

nen motiivi. Tutkimus on hänelle ta-
pa lievittää omaa ilmastoahdistusta. 

- Ruokajärjestelmän kestävyys 
globaalilla tasolla on asia, johon pi-
täisi saada muutoksia aikaan nyt eikä 
huomenna. Oma Suomeen ja erityi-
sesti Keski-Suomeen painottuva väi-
töskirjani on ehkä pientä näpertelyä, 
mutta pyrin siihen, että sillä olisi jo-
kin vaikutus eikä se jäisi vain hyllyyn 
pölyttymään. 

Ville Tikka uskoo vahvasti, että 
ruokavalinnoilla on todellista merki-
tystä ja hän käyttää mielellään termiä 
”ruokakansalaisuus”.

- Vaikka ihmisillä on paljon mui-
takin tapoja vaikuttaa kuin kulutta-
minen, se on ehkä helpoin, ja onhan 
ruokaa syötävä joka päivä. 

Ihmisten ruokavalintoihin on 
kuitenkin hänen mukaansa äärim-
mäisen vaikea vaikuttaa. Monesti 
kaupassa käydään automaattiohja-
uksella ja valintoihin vaikuttavat hy-
vin monet erilaiset arvot, motiivit ja 
tottumukset. Siksi hän uskoo, että 
joukkoruokailu on yksi hyvä paikka 
päästä tekemään muutoksia. 

- Joukkoruokailujen volyymi on 
suuri. Koen myös, että kun ruoka-
valintoihin pääsee vaikkapa kou-
luruokailun kautta vaikuttamaan, 
muutokset siirtyvät ehkä kotiinkin. 
Sitä kautta voidaan herättää mielen-
kiintoa ruoan alkuperään sekä ym-
päristö- ja terveysvaikutuksiin. Niin 
ainakin toivon. ∙

Vaikka ihmisillä on paljon muitakin tapoja  
vaikuttaa kuin kuluttaminen, se on ehkä helpoin,  
ja onhan ruokaa syötävä joka päivä. 
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Suomalainen GastroPanel®-innovaatio
GastroPanel® - mahalaukun terveystesti

•	 GastroPanel® on neljän biomerkkiaineen ainutlaatuinen helikobakteeritesti  
(Pepsinogeeni I, Pepsinogeeni II, Gastriini-17 ja H. pylori vasta-aineet)

•	 Kela-korvaus lääkärin lähetteellä, www.biohit.fi/gastropanel-lahete
•	 Tehdään verinäytteestä
•	 GastroSoft® auttaa lääkäriä tulosten tulkinnassa (www.gastropanel.com)
•	 Perustuu yhtiön vertikaalimittaus- ja ELISA-teknologioihin
•	 www.biohit.fi/yritys/historia, www.biohit.fi/lisatietoja

YLÄVATSAVAIVAT
•	 Ylävatsavaivoja esiintyy 20–40 %:lla väestöstä
•	 Pelkästään oireiden perusteella ei voida tehdä oikeaa 

diagnoosia
•	 Ylävatsavaivojen hoitokokeilu närästyslääkkeillä (esi-

merkiksi PPI-lääke) saattaa peittää oikean diagnoosin ja 
estää potilaan pääsyn ajoissa parantavan hoidon piiriin

Ylävatsavaivoihin voi liittyä
•	 Helicobacter pylori-infektio (5–70 %:lla väestöstä) ja sii-

tä tai autoimmuunitaudista johtuva atrofinen gastriitti 
(yli 10 %:lla ikääntyvästä väestöstä) 

•	 Näihin liittyy lisääntynyt maha- ja ruokatorvisyövän riski 
•	 Lisäksi B12-vitamiinin, raudan, kalsiumin, magnesiumin 

ja sinkin imeytymishäiriö (vakavine seuraamuksineen) 
•	 Sekä eräiden lääkeaineiden imeytymishäiriö ja etenkin 

vanhemmalla väestönosalla maha-suolikanavan ja 
keuhkojen vaikeita, jopa fataaleja infektioita 

•	 Ylävatsavaivat voivat olla etenkin vanhemmalla väes-
tönosalla myös paksusuoliperäisiä,

•	 siksi GastroPanelin ohella suositellaan suolistosyövän 
riskin ja sen esiasteiden varhaiseen toteamiseen ihmi-
sen verelle spesifistä suomalaista ColonView-FIT-in-
novaatiota

Ainutlaatuisella GastroPanel® – helikobak-
teeritestillä saadaan selville ylävatsavaivoista 
kärsivän henkilön
•	 Helicobacter pylori -infektio
•	 Atrofinen gastriitti (mahalaukun limakalvon surkas-

tuma ja toimintahäiriö) ja sen sijainti antrumissa ja/tai 
korpuksessa

•	 Mahalaukun limakalvon haponeritystaso
Jatkuva korkea haponeritys altistaa ruokatorven refluk-

sitaudille, johon voi liittyä haavainen ruokatorventuleh-
dus, Barrettin ruokatorvi ja ruokatorven alaosan syöpä

GASTROPANELIN LÖYTÄMÄT
i) hoidon jälkeen oireellinen helikobakteeri-infektio,
ii) atrofinen gastriitti tai
iii) oireita antava korkea haponeritys 
ovat tähystys- ja koepalatutkimuksen indikaatioita

•	 Ylävatsavaivat ja refluksioireet Käypä hoito-suosituksen 
opastamilla keinoilla (PPI-hoitokokeilut ja UBT- tai 
SAT-testaukset) ei löydetä luotettavasti H.pylori-infek-
tiota eikä lainkaan atrofista gastriittia maha-ja ruoka-
torvisyöpä ym. riskeineen

BIOMERKKIAINEET
•	 Pepsinogeeni on pepsiinin esiaste
o Pepsinogeeni I:n taso kuvaa mahan korpuk-

sen (runko-osan) limakalvon toimintaa
o Pepsinogeeni II:n taso kuvaa koko mahalau-

kun limakalvon toimintaa

•	 Gastriini-17 on peptidihormoni, jota tuottaa 
mahalaukun antrum-osan G-solut
o säätelee mahalaukun korpuksen limakalvon 

haponeritystä ja reagoi sen muutoksiin

•	 Helicobacter pylori -vasta-ainetaso paljastaa, 
onko henkilöllä meneillään oleva tai aiemmin 
sairastettu H. pylori-infektio

•	 Yhdessä pepsinogeeni I ja II tasojen kanssa H. 
pylori -vasta-ainetesti kertoo myös sen, onko 
häätöhoito onnistunut vai ei

•	 Tulkitsemalla neljän biomerkkiaineen tulokset 
GastroSoft-ohjelmalla yhdessä potilastietojen 
kanssa saadaan laajempi ja luotettavampi kuva 
mahalaukun limakalvon rakenteesta ja toimin-
nasta kuin tarkastelemalla biomerkkiaineiden 
tasoja erikseen (www.gastropanel.com)

ILMOITUS
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MIKSI VATSAN TERVEYS ON TÄRKEÄÄ
Useimmiten oireeton atrofinen gastriitti, AG (mahalaukun li-
makalvon vaurio ja toimintahäiriö), johtuu kahdesta syystä:

•	 H. pylori –infektio voi edetä hoitamattomana atrofiseksi 
gastriitiksi 

•	 Autoimmuunimekanismilla syntyvä AG

AG:n seurauksena mahasta tulee vähähappoinen tai 
hapoton, joka lisää maha- ja ruokatorvisyöpäriskiä 

•	 Tätä riskiä voi olla mahdollista vähentää Acetium- 
kapseleilla, jotka sitovat hapottomassa mahassa syn-
tyvää karsinogeenistä asetaldehydiä

•	 Autoimmuunisairaudesta johtuvan AG:n lisäksi voi olla 
samaan aikaan jokin toinenkin autoimmuunisairaus, 
kuten keliakia, IBD, nivelreuma, SLE, tyypin 1 diabetes 
ja kilpirauhastulehdus

AG-potilailla on kohonnut riski pitkään oireettomana 
pysyvän mahasyövän kehittymiselle tervemahaisiin ver-
rattuna: 
•	 AG mahalaukun korpuksessa: 5 x riski
•	 AG mahalaukun antrumissa: 18 x riski 
•	 AG korpuksessa ja antrumissa: 90 x riski mahasyövälle

MAHA- JA RUOKATORVISYÖPÄ SUOMESSA
•	 Mahasyöpään sairastuu vuodessa noin 570 ja kuolee 

460 henkilöä sekä vastaavasti ruokatorvisyöpään 330 ja 
270 (korkea yli 70 %:n kuolleisuus) 

•	 Ylävatsavaivat ja refluksioireet Käypä hoito-suosituksen 
opastamilla keinoilla (PPI-hoitokokeilut ja UBT- tai 
SAT-testaukset) ei löydetä luotettavasti H.pylori-infek-
tiota eikä lainkaan atrofista gastriittia maha-ja ruoka-
torvisyöpä ym. riskeineen 

•	 Ajoissa diagnosoimatta jäänyt atrofinen gastriitti (iän 
myötä lisääntyy ja ikäihmisillä yli 10 %) tai pitkäaikainen 
turha PPI-hoitokokeilu/hoito voi pitkittää oikean diag-
noosin saantia ja potilaan jäämistä parantavan hoidon 
ulottumattomiin

•	 Maanlaajuisella GastroPanel-primaaridiagnostiikalla ja 
–seulonnoilla voisi olla mahdollista välttää turhia syöpä-
kuolemia ja suuri määrä muita sairauksia sekä säästää 
alati kasvavia terveydenhuollon kustannuksia

MIKSI GASTROPANEL VERITESTI
1. Potilasturvallisuuden lisäämiseksi ja kustannusten 
säästämiseksi ylävatsavaivoista kärsivälle ja oireetto-
mien terveystarkastuksissa GastroPanel-primääritutki-
muksena ennen tähystystä, mikäli potilaalla ei ole hälyt-
täviä oireita
•	 Tähystys koepalatutkimuksineen on kallis toimenpide 

ja primaaritutkimuksena jopa 80 %:lle turha ja useim-
pien epämiellyttäväksi kokema tutkimus
o Nykyinen hoitosuositus ohjaa tähystykseen useim-

miten vasta silloin, kun potilaalla on jo hälyttäviä 
oireita, jolloin hoitoennuste on huono

o GastroPanel-diagnostiikka ja –seulonta auttaa löy-
tämään ajoissa henkilöitä tähystykseen, hoitoon ja 
seurantaan

2. GastroPanel korjaa nykyiseen “Ylävatsavaivat ja re-
fluksioireet” Käypä hoito-suositukseen liittyviä vakavia 
puutteita. Suositellut UBT (13C-ureahengitystesti) ja SAT 
(ulosteantigeenitesti) eivät löydä atrofista gastriittia ja 
sen lisäksi voivat antaa vääriä negatiivisia H.pylori-tu-
loksia eivätkä anna tietoa mahalaukun haponerityksestä
•	 Ilman oikeaa H. pylori-diagnoosia ja/tai ajoissa tehtyä 

atrofinen gastriitti -diagnoosia potilaita voi sairastua 
ja menehtyä maha- ja ruokatorvisyöpään ja H. pylorin 
aiheuttamaan peptiseen haavatautiin

•	 Atrofinen gastriitti on suurin syy B12-vitamiinin vajeel-
le ja sen myötävaikutuksella syntyneille sairauksille, 
kuten ääreishermoston vauriot, masennus, dementia 
ja mahdollisesti Alzheimer-tauti 

•	 Atrofinen gastriitti voi aiheuttaa kalsiumin vajeen ja 
sen seurauksena osteoporoosia luunmurtumineen 
sekä raudanpuutteen ja siitä johtuvia sairauksia

3. Väestön ikääntyessä B12-vitamiinin, kalsiumin ja rau-
dan vajeesta on tullut kansantauteja 

4. UBT- ja SAT-testeillä diagnosoimatta jäänyt atrofinen 
gastriitti voi aiheuttaa myös etenkin ikäihmisten keuh-
kojen ja maha-suolikanavan vaikeita, jopa fataaleita in-
fektioita

Ylävatsavaivat ja refluksioireet Käypä hoito-suosituksessa 
ei ole mainintaa UBT- ja SAT-testien vakavista puutteista. 

HUSLAB ilmoittaa tutkimusohjekirjassaan GastroPanelin käyttöalueeksi: 
- Tutkimuksia käytetään mahavaivaisen potilaan oireiden selvittelyissä, 
- helikobakteeri-infektion diagnostiikassa sekä 
- atrofisen gastriitin varhaistoteamisessa
http://www.huslab.fi/Tutkimusohjekirja haulla helikobakteeri: 20609 fP-Mabi-La fP-Mahalaukun biomerkkiainetut-
kimus, laaja

LISÄTIETOJA: 
GastroPanel, ColonView-FIT ja Acetium-innovaatiot: www.gastropanel.com, www.colonview.fi,  www.acetium.fi
Helikobakteeri-infektion turvallinen diagnostiikka:  
https://www.biohithealthcare.com/wp-content/uploads/2019/08/Biohit-hp-turvallinen-diagnostiikka.pdf
GastroPanel-lähete: www.biohit.fi/gastropanel-lahete
GastroPanelilla saavutettavat säästöt: https://www.gastropanel.com/fi/kustannushyoty/gastropanelilla-saavutettavat-kustannussaastot-seulonnassa
Kritiikki käypä-hoitosuosituksesta: https://www.biohithealthcare.com/wp-content/uploads/2019/09/Kritiikki-kaypahoitosuosituksesta.pdf

Biohit Oyj, Laippatie 1, FI-00880, Helsinki, Finland • Puh. +358 9 773 861 • info@biohit.fi
biohit.fi | gastropanel.com | colonview.fi | acetium.fi
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TOHTORI TÖISSÄ
Mitä väitöskirja antaa tekijälleen työelämässä? 

S uomessa ei ole taidettu 
2000-luvun aikana tehdä  ai-
nuttakaan kuntien taloutta kos-
kevaa uudistusta, jossa ei nä-

kyisi KTT Antti Moision osaaminen. 
Työryhmissä, joissa on arvioi-

tu kuntien valtionosuusjärjestelmän 
muutostarpeita tai kuntien inves-
tointeja, Moisio on ollut keskeinen 
asiantuntija.  

Vielä elokuun puolivälissä eko-
nomisti Antti Moisio vastasi pu-
helimeen OECD:n pääkonttorissa 
Pariisissa. 

Nyt syyskuussa takana on run-
saan kahden vuoden työskentely 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityk-
sen järjestön OECD:n palveluksessa. 
Antti Moisio on palannut virkaansa 
Valtioneuvoston kansliassa. Hän toi-
mii lainsäädännön arviointineuvos-
ton arviointineuvoksena. 

OECD olisi halunnut Moision jat-
kavan ekonomistin virassa Pariisissa. 
Kun hän aikanaan haki kyseistä vir-
kaa, hänet valittiin satojen hakijoi-
den joukosta. Paluulle oli kuitenkin 
painavia syitä.

- Koronakevät muutti olosuhtei-
ta. Perheeni on asunut nämä vuo-
det Suomessa ja moni asia, kuten 
matkustamiseen liittyvät karantee-
nit, olisivat hankaloittaneet lentä-

mistä Pariisin ja kotimaan välillä, 
Moisio selvittää ja täsmentää vielä, 
että myös virkavapaa Suomen pääs-
sä päättyi.

Moisio kertoo viettäneensä mie-
lenkiintoiset kaksi vuotta ja kolme 
kuukautta kansainvälisessä työyhtei-
sössä ja oppineensa paljon eri mai-
den julkishallinnon järjestelmistä.   

OECD:ssä Antti Moision virkani-
mike oli ekonomisti ja ”Policy Ana-
lyst”. 

- Työtehtäväni liittyivät desentra-
lisaatioon, julkisiin investointeihin ja 
paikallishallinnon rahoitukseen, hän 
kertoo.

Samasta aihepiiristä Moisio väit-
teli kauppatieteen tohtoriksi Jy-
väskylän yliopistossa vuonna 2002. 
Väitöstutkimus ”Essays on Finnish 
municipal finance and intergovern-
mental grants” pureutui siis kuntien 
rahoitukseen.

Jo ennen väitöstään Moisio oli  
aloittanut työnsä Valtion taloudelli- 
sessa tutkimuskeskuksessa VATT:ssa,  
jossa hän ehti tehdä yli 16 vuoden 
uran eri tehtävissä, muun muassa tut- 
kimusjohtajana.

- Tätä aiemmin työskentelin Jy-
väskylän yliopistolla erikoistutkijana, 
Valtiontalouden tarkastusvirastossa 
sekä Pellervon taloustutkimuksessa. 
Valmistelin väitöstutkimustani pää-
osin työn ohessa.

KAKSin apuraha antoi Moisiolle 
mahdollisuuden  vetäytyä kirjoitta-
maan väitöstutkimusta joksikin ai-
kaa kokopäivätoimisesti. 

Kauppatieteen tohtorin tutkin-
to avasi Antti Moisiolle ovet vieläkin 
vaativampiin tehtäviin ja yhä useam-
min myös asiantuntijaksi lukuisiin 
eri työryhmiin, joissa selvitettiin jul-
kistalouden ja erityisesti kuntatalou-
den kysymyksiä.  

Kunta- ja soteuudistushank-
keissa Moision kädenjälki on näky-
nyt erityisesti rahoitusta koskevissa 
osuuksissa.

VATT:sta Antti Moisio siirtyi Val-
tioneuvoston kanslian palvelukseen 
arvioimaan lainsäädännön vaikutuk-
sia ja kehittämään lainsäädäntöä. 

Arviointineuvosto perustet-
tiin vuonna 2016 ja tehtävä oli uu-
si. Tähän tehtävään Moisio nyt palaa 
Pariisin-vuosiensa jälkeen kovan tie-
topääoman kera. 

- OECD:n ekonomistina olen ol-
lut laatimassa erilaisia raportteja ja 
selvityksiä koskien paikallishallintoa 
ja rahoitusta. Asiakkaat ovat eri mai-
den hallituksia, ministeriöitä ja par-
lamentaarisia komiteoita OECD:n 
jäsenmaista ja myös muista maista, 
Moisio selvittää.

Toimeksiannot vaihtelevat laa-
joista maaraporteista suppeampiin 
selvityksiin.

- Olen päässyt soveltamaan käy-
täntöön kaikkea 20 vuoden urallani 
oppimaani. OECD palvelee nimen-
omaan selvityksiä tilaavien maiden 
päätöksentekoa, jotta päättäjillä olisi 
paras mahdollinen tieto hallintoa ja 
taloutta koskevassa päätöksenteossa, 
Moisio toteaa.

Pariisista palasi kotimaahan 
maailman paikallistalouksia 

selvittänyt huippuasiantuntija. 

SUOMALAINEN KUNTA  
ON MIELENKIINTOINEN KOHDE MAAILMALLA
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Hänen mukaansa laajimmat ja 
suuritöisimmät raportit voivat viedä 
vuoden tai kaksikin. Lyhimmillään 
erilaisten selvityksien parissa työs-
kennellään puolisen vuotta.

- Tässä työssä OECD:n asiantun-
tijoista tulee ainakin hetkellisesti toi-
meksiantajamaan asiantuntijoita - ja 
sen jälkeen siirrytään uuden hank-
keen pariin ja katse saatetaan kään-
tää jonkun toisen maan hallintoon, 
Moisio kertoo. Työ on luonteeltaan 
intensiivistä.

Entä miltä suomalainen kunta 
näyttää maailmalta katsottuna?

- Suomi on aikamoinen poikke-
us kaikkiin muihin maailman maihin 
verrattuna. Pohjoismaat ja erityises-
ti Ruotsi tulevat meitä lähimmäksi, 
mutta eihän sielläkään kunnilla ole 
niin vahvaa roolia kuin Suomessa on. 
Lisäksi Suomi on harvaan asuttu maa 
ja kunnat ovat keskenään hyvinkin 
erilaisia, Antti Moisio kertoo.

Moision mukaan Suomi kiinnos-
taa maailmalla muita maita.

- Eri maissa halutaan tietää, mi-
tä ja miten Suomessa on asioita tehty. 
Useissa eri vertailuissa Suomi pärjää 
varsin hyvin.

Moisio kertoo, että yksi erikoi-
suus, joka maailmalla kiinnostaa, on 
suomalaiskuntien vapaaehtoinen yh-
teistyö monilla eri aloilla. 

-Ja toinen mielenkiinnon aihe on, 
kuinka terveydenhuolto voidaan 

järjestää niin hajautetusti paikallis-
tason kantaessa järjestämisvastuuta, 
Moisio toteaa ja jatkaa:

- Ilman minuakin kollegani oli-
sivat osanneet  nostaa Suomen mie-
lenkiintoisena esimerkkinä, joka on 
monia palveluja vertailtaessa aivan 
ykkösryhmässä. Suomi on onnistu-
nut siinä, että kuntajärjestelmä tuot-
taa hyvää laatua, Moisio summaa.

Hänen mukaansa täysin poikke-
uksellista on myös se, että keskimää-
rin valtaosa Suomen kuntien tuloista 
on näiden omia tuloja. 

- Harvassa maassa on vastaavan-
lainen tilanne  rahoitusjärjestelmän 
osalta. OECD:n eräs vakiosuositus 
on, että paikallishallinnon oman tu-
lopohjan osuutta tulisi kasvattaa.

Mutta Antti Moision mukaan 
Suomellakin voisi olla opittavaa 
maailmalta.

- Meillä on havaittavissa sellaista 
ajattelua, että muiden maiden mal-
lit eivät ole kovin kiinnostavia, koska 
meillä on ”parempi malli”. Se voi ol-
la osin tottakin, mutta silti olisi syy-

tä olla hereillä ja seurata avoimella 
mielellä, mitä muualla tapahtuu.

Antti Moisio muistuttaa, että 
OECD:n ja WHO:n jäsenmaa-

na Suomi voisi hyödyntää sitä laajaa 
osaamista, joka näiden järjestöjen 
asiantuntijoilla on eri maiden terve-
ydenhuollon ratkaisuista tai  paikal-
lishallinnosta. 

- Itse asiassa ei ole kovinkaan 
helppoa kaivaa muiden maiden jär-
jestelmistä syvällistä tietoa. Toisinaan 
kannattaisi hyödyntää ulkopuolisia 
asiantuntijoita, joilla on vahva osaa-
minen eri maiden järjestelmistä pai-
kallishallintoa myöten.

Antti Moisio kertoo, että aika 
OECD:n palveluksessa on antanut 
uutta perspektiiviä tarkastella myös 
suomalaista julkishallintoa ja sen ra-
hoituskysymyksiä. 

Moisio toivoo, että Suomen julkis-
hallinnon toimijat perehtyisivät myös 
muiden maiden sote-ratkaisuihin. 

- Iso jakolinja kulkee siinä, ra-
hoitetaanko terveydenhuolto ve-
rorahoituksella vai onko käytössä 
vakuutusperustainen malli. Mutta 
näiden jakolinjojen sisälläkin on mo-
nenlaisia malleja ja osa niistä on hy-
vinkin toimivia. 

Moisio varoo kaikenlaista yksin-
kertaistamista puhuttaessa kunnista, 
sote-ratkaisuista, muista maista ja nii-
den paikallishallinnoista.  

- Yhden asian uskallan kuitenkin 
sanoa. Jokainen tapaus on omanlai-
sensa. Kahta samanlaista ei ole. Kun 
analysoidaan jonkin maan hallin-
toa, mikään aiempi malli ei käy sel-
laisenaan pohjaksi. Kyse on vaikeista 
ja monimutkaisista asioista, Moisio 
painottaa.

Entä Pariisi ja OECD – houkutte-
leeko paluu vielä  joskus koronakrii-
sin laannuttua?

- Ei se ole mahdotonta. Olen viih-
tynyt kansainvälisessä yhteisössä ja 
saanut hyviä työtovereita. Vaikutuk-
sen on tehnyt myös se, millaisella 
motivaatiolla ja taidolla OECD:n asi-
antuntijat tekevät työtään, Antti Moi-
sio kiittää.∙

toisinaan kannattaisi hyödyn-
tää ulkopuolisia asiantuntijoita, 
joilla on vahva osaaminen 
eri maiden järjestelmistä 
paikallishallintoa myöten.

➨ KAKS on antanut apurahan pro graduun, lisensiaatin työhön ja väitöskirjaan

KUKA?
Anti Moisio
IKÄ 57
KOULUTUS kauppatieteen  
tohtori
PERHE vaimo ja kaksi  
aikuista lasta
KOTIPAIKKA Pariisi (Sipoo)
KESKEINEN TYÖURA Turun ja 
Jyväskylän yliopistot, PTT, VTV, 
VATT, VNK, OECD
HARRASTUKSET kuntoliikuntaa, 
pihatöitä, golfia ja purjehdusta
MOTTO hyvä motto on OECDn: 
”Better policies for better lives”
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Markus Leikola

KOLUMNI

Kuluvan hallituskauden suurin uudistus piti olla sote-uudistus – kuten myös 
edellisen ja sitä edellisen. 

Ja sitten keväällä alkoi kriisi, joka oli päälle päin tautien ja hoitamisen maa-
ilman kriisi, mutta kuten pandemiat aina, myös suuri yhteiskunnallinen kriisi. 

Järjestelmämme selvisi testistä hyvin ja osoitti myös kykyä joustaa. Tervey-
denhoitokapasiteettia rakennettiin hyvin nopeasti aivan eri sfäärin varautumis-
asteelle kuin aiemmin ja sen mahdollistamiseksi maa jaettiin keväällä joksikin 
aikaa kahteen vyöhykkeeseen. Uudenmaan sulkeminen oli muun Suomen va-
rautumisen ylösajoa yhtä lailla kuin kaikkien liikkumisen vähentämistä. Pitkä-
kestoista vastakkainasettelua ei ennättänyt syntyä.

Italiassa, joka lukuisista syistä ja sattumuksista johtuen otti Euroopassa en-
simmäisen aallon isoimmin vastaan, eräs katastrofia syventävistä seikoista oli 
sairaanhoidon vahva alueellinen autonomia. Liikkumisrajoituksia taas koordi-
noitiin valtakunnallisesti. Lisäksi pahimmalla tautialueella Lombardiassa val-
lassa oli punavihreän hallituksen vastustaja, oikeistopopulistinen Lega-puolue 
- politikoinnilta oli vaikea välttyä.

Voisiko vastaavaa tapahtua tulevaisuuden vahvojen maakuntien Suomessa? 
Toimiiko ohjaus ja koordinointi, entä autonomia, mitkä tekijät voivat ajaa vasta-
hankaan ja jumiin eri tasojen välillä? Onko kolme autonomista tasoa – kunnat, 
maakunnat ja valtio – jopa vaarallisempi kuin vain kaksi? Näitä kaikkia on syytä 
pohtia kriittisesti ja avoimesti.

Ja jos terveyskriisien ranking-sijoitus uhkakuvien kisassa nousee pysyvästi 
ykköseksi, pitäisikö sittenkin miettiä viiden miljoonan ihmisen sote-aluetta nel-
jännesmiljoonan väestöpohjan sisään? 

On kaunis periaate, että tärkeistä asioista päätetään lähellä seudun erityis-
piirteet huomioon ottaen. Mutta kaunista sekin, että on riittävä tieto ja kyky 
päättää. Yli kymmenen tuhatta terveysasioiden kunta- ja kuntainliittopäättäjää 
on liikaa, ja maakuntamallissakin raskas vastuu on vielä aika ison joukon har-
teilla.

Tärkein voimavaramme on pandemiakriisissä ollut luottamus. Näin on var-
masti jatkossakin. Sitä vahvistetaan paitsi keskustelemalla myös johdattamalla 
keskustelua olennaiseen ja toimintaan. Tässä esimerkin voima on korvaamaton. 
Vaikka pandemia ei ole sotaa, suomalaisia johdetaan edelleen edestä. 

Lisäksi taistelu vaatii yhteisvastuuta. Yhteisöllisyys ja keskinäinen solidaa-
risuus ovat vahvimmillaan ihmisen lähipiirissä, ja siihen korttelit, kylät ja kau-
pungit ovat omiaan – vaikka testauslaboratoriot ja tehohoitopaikat olisivatkin 
jatkossa maakunnan tai peräti kruunun rootelia.

kirjailija, toimittaja

Korona mietityttää myös sote-mielessä
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TÄTÄ TUTKIN
teksti | Salla Nazarenko  kuva | Merja Ojala

Lohjan kaupungin talousjohta- 
jana työskentelevä Henri Par-
tanen kiinnostui asiasta työ-
tehtävien kautta.

- Aikaisemmin asiaa tulkittiin 
kunnan toimialasäännöksen pohjalta. 
Niiden kautta takaukset voitiin 
nähdä työllisyyden turvaamisena ja 
elinkeinoelämän tukemisena. Nyt 
mukana on ylikansallinen aspekti. 

Kunta ei saa asettaa markkinoilla 
toimijoita eriarvoiseen asemaan, se 
nähdään kiellettynä valtiontukena. 

Näkyvimmin julkisuudessa ollut  
tapaus liittyy Ähtärin eläinpuiston 
pandahankintaan ja hotelli Mesikäm- 
meneen. 

Korkeimman hallinto-oikeuden 
mukaan kaupunginvaltuusto ei oli- 
si saanut päättää yli 17 miljoonan eu-
ron takauksia hankkeille, sillä kun-
nan saamat vastavakuudet eivät  
olleet riittävät ja riski on liian suu-
ri. Tapauksia on kuitenkin korkeim-
massa hallinto-oikeudessa muitakin. 

- Kunnan myöntäessä lainalle ta-
kausta se ei saa vaarantaa kunnan 
lakisääteisiä tehtäviä eikä saa sisäl-
tää merkittävää taloudellista riskiä. 
Tämä on sinänsä haastava kysymys. 
Kuntahan ei voi mennä konkurssiin. 
Mitä tarkoittaa merkittävä talou- 

dellinen riski?
Partasen gradu on oikeusdog- 

maattinen eli se pohtii lain tulkintoja. 
Tärkein pykälä on kuntalain 129 §, 
joka koskee takauksen antamista.

Tutkimus avaa myös sitä, 
miten takauksen antaminen on 
kehittynyt nykyiseen muotoonsa. 
Tärkeitä käsitteitä ovat merkittävä 
taloudellinen riski, kattava vasta- 
vakuus sekä yllämainittu kielletty 
valtiontuki. 

Partasen tutkima kokonaisuus on 
laaja, eikä gradussa voi päästä siihen 
kovin syvälle. Jo pelkästä kielletyn val-
tiontuen määritelmästä saisi yhden  
gradun aikaiseksi. Partanen kuiten-
kin kokee, että tutkimuksen tekemi-
nen on tehnyt asiasta loogisemman 
hänelle itselleen. 

Ja kuten usein, tutkimus herättää 
tukun uusia kysymyksiä. Yksi koskee 

Henri Partanen tutkii 
julkisoikeuden gradussaan 
kunnan antaman takauksen 
oikeudellista rajaa eli sitä, millä 
edellytyksillä kunta voi taata 
yhteisön lainan. 

KUNTA LAINAN TAKAAJANA
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➨ KAKS rahoittaa tutkimusta.

NUMEROT AUKI
koonnut | Eeva-Liisa Hynynen

NÄIN SUOMALAINEN  
AJATTELEE VALVONNASTA

TUTKIMUKSEN TOTETTI KANTAR TNS OY.  AINEISTO ON KOOTTU GALLUP KANAVALLA 30.5.-4.6 2020.  
HAASTATELTUJA OLI YHTEENSÄ 1 001. VASTAAJAT EDUSTAVAT 18 - 79 VUOTTA TÄYTTÄNYTTÄ VÄESTÖÄ  
AHVENANMAATA LUKUUN OTTAMATTA. TULOSTEN VIRHEMARGINAALI ON SUURIMMILLAAN VAJAAT  
KOLME PROSENTTIYKSIKKÖÄ SUUNTAANSA.

KUNTA LAINAN TAKAAJANA
kuntakonsernien lainakantaa, joka  
on kasvanut 2000-luvun alus-
ta merkittävästi. Näitä lainoja hoi-
detaan usein takausmenettelyin. 
Miten vastavakuutta voi vaatia kon-
serniyhtiöiltä, jotka ovat täysin kun- 
tien omistamia ja määräysvallassa?

Henri Partanen on jopa mietti- 
nyt, onko takauskäytäntö välttä- 
mätön.

- En sinänsä halua ottaa tähän 
kantaa, mutta tämä voisi olla jat- 
kossa pohdittava asia. Laina on ai-
na paljon helpompi asia ymmärtää ja 
käsitellä. Takaus on vaarallinen inst-
rumentti sikäli, että se on piilevä eikä 
välttämättä hahmotu kaikille päätök-
sentekijöille. ∙

59 %
tuomitsee muiden  
tarkkailun ja ilmianta-
misen sopimattomasta 
käyttäytymisestä. 

65 %
ei hyväksy nettikäyttäytymisen 
seurantaa kaupallisiin tarkoituk-
siin ja palveluiden kehittämiseksi. 

24 %
suhtautuu kaupalliseen netin 
käytön seurantaan suopeasti. 

67%
hyväksyy nettikäyttäytymisen  
seurannan epidemian torjumiseksi  
ja rikollisuuden ehkäisemiseksi. 

72 %
hyväksyy kamera- 

valvonnan kaduilla.

58%
hyväksyy puhelimiin  

kohdistuvan valvonnan 
rikollisuuden  

ehkäisemiseksi.

24 %
pitää sopivana,  
että kanssaihmisiä 
vakoillaan ja ilmi- 
annetaan sopimatto-
masta käyttäytymisestä.
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@timoaro
LASTEN MÄÄRÄN KEHITYS VIIMEISEN 
VIIDEN VUODEN AIKANA HUOLES-
TUTTAVA TULEVAISUUSSIGNAALI:
- lasten määrä väheni koko maassa
- lasten määrä väheni lähes yhdeksässä 
kymmenestä kunnasta
- lasten määrä väheni kahdeksassa 
maakunnassa kaikissa kunnissa
@MDIfriends
 #alueet #kunnat

@Hyvinvointiala HALI ry
Esitetty kolmasosan leikkaus sotejärjestöjen  
rahoitukseen järisyttävän suuri. Järjestöjen  
tuottama panos hyvinvoinnin ja terveyden  
edistämiseen ja ongelmien ehkäisemiseen  
on moninkertainen verrattuna työhön  
panostettaviin rahoihin. #järjetöt #työ #sote

@OEFoorumi
Tiedon arviointitaidot eli kyky analysoida,  
verrata ja arvioida kriittisesti digitaalisen  
sisällön luotettavuutta sekä uskottavuutta on  
@OEFoorumin ennakointitulosten mukaan  
tulevaisuudessa tärkein kansalaisen perus- 
digitaito.
oph.fi/fi/uutiset/201...#ennakointi

kuntatutkijoiden suosikit - seuraa näitä:

@Polemiikkilehti   
@Saatio_KAKS

Polemiikin tweetit löydät:

@KirstiSintonen
”Sananvapaus ja tieteen vapaus eivät  
ole vain juhlapuheasia – niitä pitää vaalia 
arjen työssä. Kun totuus kärsii, myös  
yhteiskunnallinen demokratia voi olla 
uhan alla.”
Kirjoitan @SSL_ry blogissa tutkijoista ja 
toimittajista paljon vartijoina.
 #tutkimus 

@Marja-LiisaManka
Hetken nautinnot ja hur-
mat tuottavat toki hyvää 
mieltä, mutta pitkäkes-
toisen onnellisuuden saa 
todennäköisemmin mer-
kityksellisestä työstä ja 
elämästä, hyvän tekemi-
sestä. Se ei ole vain tilan-
teesta riippuvaista.
Kannattaa lukea!
#workgoeshappy

@PauliRautiainen
Olemme juuttuneet poikkeus- 
olojen toimintalogiikkaan ja 
vieläpä syrjivään sellaiseen.  
Oli kyse matkutusrajoituksista 
tai päivähoidon ehtona  
olevista koronatesteistä  
oikeudellisen ja poliittisen  
raja on hämärtynyt  
huolestuttavalla tavalla.


