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Korona tuli ja käänsi oppimisen täysin uuteen asentoon.

LUPA JOHTAA?
Kaksi palkittua kuntajohtajaa, kaksi tapaa johtaa.

Juha Kosonen
2
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Kansanvalta kiittää 35 627 kuntavaaliehdokasta!
KUNTAVAALEISSA ÄÄNESTETÄÄN PARHAILLAAN. 19 puolueen ja 124
valitsijayhdistyksen ehdokkaita on iloksemme yli 2 000 enemmän kuin neljä
vuotta sitten. Polemiikin lukijoista ainakin joka kolmas on ehdolla kuntavaaleissa. Menestystä teille!
Manner-Suomen 293 kunnan ehdokaskirjo on melkoinen. Määrällisesti janan ääripäitä edustavat Helsinki 1163:lla ja Merijärvi 21:llä ehdokkaalla. Keskimäärin kaikista Suomessa ehdolle asettuneista joka neljäs tulee valituksi.
Ehdokkaiden keski-ikä on 50 vuotta. Vähemmän kuin joka kymmenes on alle kolmikymppinen. Vanhimman ja nuorimman ikäero on 76 vuotta. Naisia on
kaksi viidestä ehdokkaasta.
Kansanedustajista jopa noin yhdeksän kymmenestä on ehdolla. Eduskunnassa tulee olemaan vähintään 2/3, parhaimmillaan jopa 5/6 määräenemmistö
kuntapäättäjiä. Äänen siis luulisi kuuluvan.
13.6.2021 Suomi saa parhaat valtuustot johtamaan maamme kansanvallan
perustaa, paikallishallintoa. Samaan kokonaisuuteen kuuluu myös kuntajohtajien ja kunnan virkakunnan työ. Parhaimmillaan hyvin valmisteltu on puoliksi
päätetty.
Kunnallisalan kehittämissäätiö valitsi yhdessä Suomen kuntajohtajat ry:n
kanssa äskettäin historian ensimmäisen vuosikymmenen kuntajohtajan. Elämäntyöpalkinnon sai mm. Oulua ja Vantaata johtanut Kari Nenonen. Kunniamaininnan sai Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä.
Molemmat ovat esimerkkejä monipuolisista tavoista virkajohtaa kuntaa.
Kuntajohtamisessa ei voikaan olla vain yhtä mallia.
Menestyvimmille kunnille on tyypillistä luottamushenkilöiden linjaama ja
virkakunnan perusteellisesti valmistelema päätösprosessi. Kysymys ei ole jatkuvasta samanmielisyydestä, vaan kyvystä sovittaa yhteen erilaisia intressejä,
löytää ratkaisuja ja tehdä päätöksiä.
Tämän edessä ovat myös uudet valtuustot heti kesän, ja toivottavasti myös
koronakriisin päätteeksi.
Optimismia on onneksi ilmassa. Kysyimme kansalaisilta näkemystä tulevaisuuteen. Yli puolet suomalaisista suhtautuu optimistisesti kolmeen asiaan:
Omaan, Suomen ja kotikunnan tulevaisuuteen. Huolestuttavaa sen sijaan on, että lähes puolet suomalaisista arvioi pessimistisesti ihmisten luottamusta politiikkaan. Tätä taklaamaan uudet valtuustot valitaan.
Säätiö jatkaa kuntia ja uusia valtuustoja palvelevan tutkitun tiedon rahoittamista, sen popularisointia ja yhteiskunnallisen keskustelun virittämistä.
Antti Mykkänen
päätoimittaja
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Rakenteiden uudistaminen ei riitä

ON UUDISTETTAVA MYÖS
KUNNAN TOIMINTAKULTTUURI
Miksi jotkut kunnat onnistuvat uudistamaan toimintaansa ja hallinnon rakenteita,
mutta toisilla uudistus takkuaa kerta toisensa jälkeen?

H

M, YTM Liisa Jurmun aluetieteen
alaan kuuluva väitöskirja ”Millaisella asiantuntijuudella tulevaisuuden kunta rakennetaan?” avaa kuntien uudistamisen problematiikkaa uudesta
tulokulmasta.
Liisa Jurmu tarkastelee väitöskirjassaan
kuntien uudistumista tiedon ja asiantuntijuuden näkökulmasta. Hänen tutkimuksensa tuottaa uudenlaista tietoa kuntien
uudistumiskyvystä ja kuntien menestymisen
taustalla vaikuttavista tekijöistä. Tutkimusmenetelmä on laadullinen.
Väitöskirjassaan Liisa Jurmu kääntää katseen kuntien uudistamisessa tarvittavaan
asiantuntijuuteen, joka rakentuu yhteistyön
kautta. Kyse on niin sanotusta kollektiivisesta asiantuntijuudesta.
Tutkimustapauksina Jurmulla ovat Oulun kaupunkiseudun kuntien kuntaliitoksen selvitys- ja valmisteluprosessi vuosina
2009–2012 sekä Kempeleen kunnan hallinnonuudistus, jonka tuloksena kunta siirtyi
valiokuntamalliin.
Jurmun aineistona on Kempeleen kunnan ja Oulun kaupungin viranhaltijoille ja
luottamushenkilöille tehdyt yksilö- ja ryhmähaastattelut sekä uudistusprosesseihin
liittyvät kirjalliset materiaalit.
Liisa Jurmu kertoo, että Oulun seudun
viiden kunnan kuntaliitoksessa haluttiin
luoda uudenlaiset toimintatavat – haluttiin
luoda uudenlainen kunta, Uusi Oulu.

kunnissa toimivilla asiantuntijoilla on aivan keskeinen rooli
muutosten aikaansaamisessa.
- Kuntaliitoksen selvitysvaiheessa tämä
tavoite oli havaittavissa. Kun päätökset kuntaliitoksesta oli tehty ja siirryttiin kuntien
yhdistymisen valmisteluun, jatkui toiminta
kuitenkin monin kohdin Oulun kaupungin
aikaisemmilla toimintamalleilla.
Kempeleen uudistamisprosessissa kunnan viranhaltijat ja luottamushenkilöt rakensivat Jurmun mukaan aidosti uutta
toimintakulttuuria.
Valiokuntamalliin siirtymisen myötä
kunnassa hylättiin perinteinen asetelma tiukasta viranhaltijavalmistelusta ja päättäjien
eteensä saamista päätösesityksistä.
Jurmun mukaan Kempeleen uudistustyössä sitouduttiin uudenlaiseen valmisteluun, jossa valiokuntien jäsenet ovat alusta
alkaen mukana antamassa suuntaa viranhaltijoiden valmistelutyölle. Valiokuntamalli on
vahvistanut Kempeleessä viranhaltijoiden ja
luottamushenkilöiden vuorovaikutusta sekä
edistänyt yhdessä tekemisen toimintakulttuuria.
Liisa Jurmu painottaa, että kunnissa toimivilla asiantuntijoilla on aivan keskeinen
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rooli muutosten aikaansaamisessa.
He voivat edistää tai ehkäistä toiminnan aitoa uudistamista.
Jurmu korostaa paikallisten tekijöiden ja erityispiirteiden nykyistä
vahvempaa huomioimista kuntakenttää koskevissa reformeissa.
Pelkkä hallinnollisten rakenteiden uudistaminen ei riitä.
- Myös toimintakulttuurin on uudistuttava. Kulttuurin ja instituutioiden uudistaminen on erittäin
haastavaa, mutta kunnan uudistumisen kannalta aivan keskeistä, Jurmu
sanoo.
Kuntaa koskevat suuret uudistukset eivät Liisa Jurmun mukaan
voi olla enää viranhaltija- ja luottamusorganisaation keskinäisen kehittämisen tulos. On nähtävissä, että
kuntien toiminnan aito uudistaminen vaatii laajempaa, kollektiivista
asiantuntijuutta.
Jurmu rohkaisee kuntia ottamaan alusta alkaen mukaan - ja
luomaan aitoja osallisuusmahdollisuuksia kaikille tahoille, joita uudistaminen koskee. Kuntalaisten lisäksi
repertuaari voi olla laaja: esimerkiksi
alueen korkeakoulut, yliopistot, yritykset, järjestöt ja niin edelleen.
Liisa Jurmun mukaan kollektiivisen asiantuntijuuden syntyyn
vaikuttavat nimenomaan kuntaorganisaation rakenteet, jotka voivat olla
yhteisiä tiedon luomisen prosesseja
edistäviä tai ehkäiseviä.
- Kunnan toiminta ei muutu, elleivät myös paikallinen toimintakult-

tuuri ja toimintaa säätelevät instituutiot kunnissa muutu, Jurmu
tähdentää.
Juuri tämä voi tehdä monien
kuntien uudistamisesta hidasta ja
hankalaa.

H

än arvioi, että parhaillaan kunnissa on käynnissä muutos kuntayhteisön vuorovaikutusta korostavan toimintakulttuurin suuntaan.
- Tämä näkyy esimerkiksi osallisuuden, vuorovaikutuksen, kuulemisen, kuuntelemisen ja yhteisön
merkityksen korostamisena. Yhteistyö kuntayhteisön toimijoiden,
kuten kuntalaisten, järjestöjen ja yritysten kanssa tunnistetaan tärkeäksi
ja myös kehittämistä vaativaksi osaalueeksi.
Liisa Jurmu arvioi, että kunnissa vuorovaikutus on usein kuitenkin
vielä tiedonvaihdon tasolla.
- Uudenlainen kumppanuuksiin
ja verkostoihin perustuva toiminta
näyttää rakentuvan kunnissa osittain
vanhojen rakenteiden päälle, eikä
kuntayhteisön toimijoiden kesken
voida vielä tunnistaa varsinaista kollektiivista asiantuntijuutta.
Kuntien uudistamisessa tarvitaan
Jurmun mukaan henkilöitä, jotka
osaavat ja uskaltavat kyseenalaistaa
käytössä olevat toimintatavat- Tarvitaan sellaisia henkilöitä,
jotka kannustavat ja luovat puitteita
rohkeille kokeiluille – ja luovat myös
tilanteita, joissa erilaiset asiantuntijuudet yhdistyvät.

kunnissa vuorovaikutus on usein
kuitenkin vielä tiedonvaihdon tasolla.

Uudistumisen onnistuminen henkilöityy Jurmun mukaan nimenomaan uudella tavalla ajatteleviin
henkilöihin.
- Kyse on myös siitä, kuinka tällaiset henkilöt saavat muut vakuuttuneiksi aidon uudistamisen tarpeesta.
Liisa Jurmun väitöstutkimus
avaa asiantuntijuuden, tiedon ja vuorovaikutuksen merkitystä kuntien
uudistamisessa.
Hänen mukaansa kunnissa toimivien asiantuntijoiden osaamisessa korostuvat muun muassa tiedon
hyödyntämisen taidot, viestintä- ja
vuorovaikutustaidot,
verkostoitumistaidot, kokonaisuuksien hallinta
ja muutostilanteiden johtaminen.
Mikä uudistamisen toteutumisen
kannalta on olennaisinta?
- Kyky luoda eri toimijoiden välisen vuorovaikutuksen mahdollistavia paikkoja. Tarvitaan myös kykyä
tukea vuorovaikutusprosessien syntyä ja toimivuutta, Liisa Jurmu kiteyttää.
Parhaillaan Liisa Jurmu soveltaa
väitöstutkimuksensa oppeja itsekin.
Hän työskentelee Pohjois-Pohjanmaan sote-uudistuksen valmistelun
parissa osallisuusasiantuntijana Oulunkaaren kuntayhtymässä.
Liisa Jurmun väitöskirja Millaisella asiantuntijuudella tulevaisuuden kunta rakennetaan? tarkastetaan
Tampereen yliopiston johtamisen ja
talouden tiedekunnassa 5. kesäkuuta 2021.∙

➨ KAKS on tukenut väitöstutkimusta.
Lue väitöstutkimus täältä:
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Ota haaste

Paras versio palkitaan!

TUNNISTATKO MURTEET
KAKSIN STRATEGIASTA?
Suomi on murteiden maa. Meillä on noin 30 eri murrealuetta
– ainakin. Mitä murretta itse puhut? Mitä murteita ymmärrät?

H

eitämme Sinulle haasteen: Käy testaamassa oma murretuntemustasi KAKSin sivuilla. Sinne on präntätty säätiön tuore, ei niin pitkä, vain neljän kappaleen strategia. Se on
väännetty viidelle eri murteelle.
Etsi jo kirjoitetuista mahdollisia ”virheitä”, korjaa niitä, tai kirjoita kokonaan oma versiosi haluamallasi murteella 15.8.2021 mennessä laittamalla s-posti osoitteeseen kaks@
kaks.fi ).
Paras murreversio palkitaan 250 euron lahjakortilla.
Lisäksi arvomme kaikkien vastaajien kesken kaksi 100 euron
lahjakorttia suomalaiseen tavarataloketjuun.
Tässä makupaloja stratgian murteista ja murteiden strategaista:

”Kuntie petramisporuka alkku ja loppu ei näy. Katota asioit
vanhoitte ihmiste takka ja yli mukuloitte. Ajatella pitkäl sihril.
Olla ihmisiks. Piretä suu säkki myäte. Kyl se siit.”
”Tormakkana seurataan mualimoo, ja etukätteen otetaan ote
asioesta. Talakoota helepottaa se, että piättäjä- ja tuntijaporukka
on nohevammasta piästä. Tekijöetäe on sopiva vähä. Ee mää
hommat sekasj.”
”Ja mihi sitä rahhaa annetaa? Jos sie tahot ja ossaat tutkii ja
visioija elämäkulkuu ja sen ehtoloi muualkii koko suuris sitilöis,
ni meilt soppii pyytää. Porukal sit vejetää tuloksii yhtee ja
valistettaa päättäjii ja muuta rahvasta.”
”Vaikka kaikesta palijo tiäretähän, nii ei silti sanota soi eikä
noo. Muita kyllä oikeen villatahan praattaamahan asiansa meirän omis aviisiis.”

∙ Ja tässä alkuperäinen KAKSin strategia, jota
pääset muovaamaan haluamallasi murteella:
KAKSIN STRATEGIA
KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiö on
ajaton säätiö. Tämä merkitsee ylisukupolvista
ajattelua ja vastuun kantamista pitkäjänteisesti
niin toiminnassa kuin varallisuuden hoidossa.
Säätiö seuraa toimintaympäristön – erityisesti
kuntien ja maakuntien – muutosta ajassa.
Se pyrkii reagoimaan kaikessa toiminnassaan
yhteiskunnallisiin muutoksiin ennakoivasti.
Tätä edesauttavat säätiön hallituksen monipuolinen kunnallis- ja yhteiskunnallinen osaaminen, tieteellisen neuvottelukunnan syvällinen tieteellinen eri alojen tuntemus sekä
säätiön matala ja ketterä organisaatio.
Säätiö rahoittaa kuntia ja maakuntia palvelevaa tutkimustoimintaa, sekä kokoaa ja välittää
ajankohtaista omaa ja muiden tutkimustietoa
päättäjille ja kansalaisille.
Säätiö ei itse ota kantaa, mutta se edistää
kansanvallan hengessä monipuolista, poleemista, yhteiskunnallista ja kuntiin liittyvää keskustelua omissa viestintäkanavissaan, lehdessä,
verkkosivuille ja julkaisuissa.
Säätiö pitää tärkeänä, että koko suomalaisen säätiökentän mahdollisuudet vapaan tieteen ja taiteen rahoittamiseen turvataan, eikä
rahoittamisen edellytyksiä millään tavoin
heikennetä.

”Säätiö pittääpi tärkiänä, että tiethelle ja taithelle
voiha jatkossaki jakkaa vaphasti rahhaa, eikä
rahan jaon etellytyksiä päässä milhä tavoin
vaikeuttamha.”
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VALTUUTETUN KÄSIKIRJA 2021-25 elokuussa jakoon kaikille valtuutetuille

V

altuutetun käsikirjaan on koottu asiantuntijoiden, tietäjien ja taitajien, kirjoituksia valtuustokaudella esiin nousevista
isoista teemoista: Maailman muutos, digitalisaatio, ilmastonmuutos, kriisien selättäminen,
lainsäädäntö, kuntatalous, sote ja sivistys.
Suuri osa asioista on sellaisia, joita ei voi
vain naputtaa päätöksenä pöytään ilman syvällistä pohdiskelua ja vaihtoehtojen punnintaa.
Juuri se on valtuutetun työtä: miettiä, pohtia,
arvottaa, keskustella ja lopulta päättää aina rajallisen tiedon varassa itsen ja ihmiskunnan

välissä olevista asioista, ne mukaan lukien.
Kirjassa valotetaan eri puolilta valtuutetun käytännön työtä, johtamista, yhteistyötä,
jaksamista, mediakäyttäytymistä ja korruption torjuntaa. Kirja soveltuu myös kaikille
kunta-asioista kiinnostuneille.
Maamme ja kunta-asioiden eturivin asiantuntija-artikkeleihin perustuvan kirjan on
toimittanut Antti Mykkänen ja kuvittanut
Pekka Rahkonen. Noin 200 -sivuinen kirja on
digitaalisesti luettavissa KAKSin sivuilla elokuussa.

KAKS gallup

NÄISTÄ OLEMME YLPEITÄ

S

uomalaisten enemmistön tärkeimmät kansalliset ylpeyden aiheet keskustelussa ulkomaalaisten
kanssa liittyvät puhtaaseen luontoon
ja maisemiin (74 %). Myös hyvät julkiset palvelut, sosiaaliturva (65 %)
ovat ylpeyden aiheita.
Myös alhainen rikollisuus (46 %)
sekä sukupuolten tasa-arvo (41 %)

kohottavat ylpeydentunnetta.
Häntäpäässä ylpeyden aiheista
ovat Suomen kansainvälinen, monikulttuurinen ja elävä ilmapiiri (5 % sijoittaa viiden tärkeimmän joukkoon),
kansallismielisyys (6 %) ja vahva talous
vähäisine julkisine velkoineen (7 %).
Suomalaisten menestyminen huippu-urheilussa ei ole kovin merkittävä

kansallisen ylpeyden tunnusmerkki
(10 %), eivätkä myöskään menestyvät
kansainväliset yritykset (11 %).
Suomalaiset eivät myöskään halua kerskua elin- ja tulotasolla (18 %).
Viidennes suomalaisista arvioi suomalaisten menestymisen tieteissä ja
taiteissa olevan tärkeä aihe keskusteluissa ulkomaalaisten kanssa.∙

KAKSILLE TUTKIMUKSEN TOTEUTTI KANTAR TNS OY. AINEISTO ON KOOTTU GALLUP KANAVALLA 9.–15.4 2021. HAASTATTELUJA TEHTIIN YHTEENSÄ 1 035. VASTAAJAT EDUSTAVAT 18–79 VUOTTA TÄYTTÄNYTTÄ VÄESTÖÄ AHVENANMAATA LUKUUN OTTAMATTA. TULOSTEN VIRHEMARGINAALI ON KOKO AINEISTON TASOLLA SUURIMMILLAAN VAJAAT
KOLME PROSENTTIYKSIKKÖÄ SUUNTAANSA.
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Kaupunkineuvos Kari Nenonen ja Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä
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kertovat, millaista on johtaa kuntaa.
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johtaja paikallaan

vastuunkantaja
Kuntajohtajan on ymmärrettävä mandaattinsa painoarvo,
sanoo kaupunkineuvos Kari Nenonen.

Mikko Mäntyniemi

K

12

ari Nenonen valittiin toukokuun alussa ensimmäiseksi
Vuosikymmenen kuntajohtajaksi.
Nenonen on johtanut suuria kaupunkikonserneja ja miljardibudjetteja.
Miltä
kaupunkineuvoksesta
näyttää kuntien nykyinen toimintaympäristö? Millaiset edellytykset kuntajohtajilla on johtaa? Mitä
tarkoittaa duaalijohtaminen käytännössä? Kaupunkineuvos Kari
Nenonen on ollut eläkkeellä alkuvuodesta 2018 lähtien, mutta toimettomana hän ei ole ollut.
Ajoittain kunta-ala on kutsunut hänet kehiin. Nenonen on muun muassa
toiminut sosiaali- ja terveysministeriön asettamana Uudenmaan sote-erillisratkaisun selvityshenkilönä.
Nenosella on monta tulokulmaa
kuntaan: hän on työskennellyt Pohjois-Pohjanmaan
maakuntaliitossa, johtanut Oulun ja Vantaan suuria
kaupunkikonserneja, Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiiriä HUSia sekä varatoimitusjohtajana kuntien etujärjestöä Kuntaliittoa.
Työura suurten organisaatioiden
johdossa alkoi vuonna 1999. Kari Nenonen kertoo hakeneensa Oulun kaupunginjohtajan virkaa ”kohtuullisen
vähäisellä johtamiskokemuksella”.
- Olin kuitenkin toiminut Oulun
kaupunginvaltuutettuna ja SDP:n
valtuustoryhmän puheenjohtajana,
joten suuren kaupungin päätöksenteko oli tuttua.
Oulun jälkeen hallittavat kokonaisuudet vain kasvoivat.
HUSin kaudesta Nenonen sanoo,
että jos hän olisi tuntenut HUSin
toimintakulttuurin läpikotaisin, olisi
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hän sanonut ”ei kiitos” häntä tehtävään kutsuneille
- Olen koko urani ajan pitänyt kuntayhtymiä omistajakuntien kannalta
vaikeasti ohjattavina ja läpinäkymättöminä. HUSissa sain vahvistuksen
näkemykselleni, Nenonen kiteyttää
taakse jääneen ajanjakson.
Nenonen korostaa, että verovaroin kustannetun kuntahallinnon tulee olla kuntalaisten kannalta
avointa, julkista, tehokasta ja läpinäkyvää. Kuntajohtajalla on vastuu siitä, että näin on.
Aika Kuntaliitossa syvensi Nenosen mukaan ymmärrystä koko kuntajärjestelmästä ja erityisesti
kuntatalouden kokonaisuudesta.
- Tästä oli paljon hyötyä Vantaalla, hän toteaa.
Nenonen peri vuonna 2012 edeltäjiltään johdettavakseen velkaisen Vantaan. Kun hän jäi eläkkeelle
vuonna 2018, kaupunki oli vahvassa
kunnossa.

Duaalijohtaminen on taitolaji
Kari Nenonen vakuuttaa, että saldo kuntajohtajan urasta jää vahvasti
plussan puolelle.
- Yhteiskunnan kehittämisestä
kiinnostuneelle mielenkiintoisempaa tehtävää tuskin onkaan kuin suuren kaupungin johtajuus, Nenonen
sanoo nyt.
Hän muistuttaa, että kuntajohtajan mandaatti on vahva myös lainsäädännön kautta.
- Kunnanjohtaja on ainoa viranhaltija, joka voi esittää kunnan
veroprosentin korottamista tai alentamista. Siinä kiteytyy jotakin oleel-

lista viran painoarvosta.
Kuntavaalien alla kuntien johtamisesta on keskusteltu hämmästyttävän
vähän. On puhuttu sote-uudistuksesta,
kuntataloudesta, kuntien elinvoimasta
ja niin edelleen.
Kuntajohdon ja päättäjien työnjaosta ja sen sujumisesta ei ole puhuttu.
Aihe on vaikea, koska virassa toimivien kuntajohtajien voi olla hankalaa
kertoa nykyisistä tunnoistaan.
Kunta-alaa ja kuntalainsäädäntöä
heikosti tunteville on voinut syntyä
sellainen käsitys, että kuntapäättäjien valta olisi rajatonta: uudet isännät
marssivat vaalien jälkeen kunnantalolle – ja se on siinä.
Aivan näin asia ei ole.
Nyt päästään aiheesta vaikeimpaan: duaalijohtamiseen.
Kuntajohtajat johtavat kunnanhallituksen alaisina hallintoa,
taloutta ja henkilöstöä sekä kuntakonsernista vastuullisina viranhaltijoina seuraavat tytäryhtiöiden
toimintaa.
Luottamushenkilöt tekevät päätöksiä viranhaltijaesittelyn pohjalta.
Päätösten valmisteluun ja esittelyyn
asti heidän mandaattinsa ei ulotu.
Kari Nenonen painottaa, että kuntajohtajan on valittava tietoinen,
johdonmukainen linja suhteessa luottamushenkilöihin. Ilman sitä työssä ei
voi onnistua.
- Jokaisen johtajan on pohdittava asia omakohtaisesti. Itse ajattelen,
että rajanveto on mahdollista tehdä
ainoastaan siinä vaiheessa, kun hakee virkaa ja on edennyt haastatteluihin. Myöhemmin rajanveto virka- ja
luottamusjohdon välisistä pelisään-

yhteiskunnan kehittämisestä kiinnostuneelle
mielenkiintoisempaa tehtävää tuskin onkaan
kuin suuren kaupungin johtaminen.

kuntajohtajan on valittava
tietoinen, johdonmukainen
linja suhteessa luottamushenkilöihin.
nöistä on vaikeaa.
Kunnanjohtajan esittelyoikeus
tarkoittaa oikeutta esitellä kunnanhallitukselle asiat ilman kenenkään
väliintuloa. Se, mitä päättäjät päättävät, on toinen asia.
Kari Nenonen kertoo pitäneensä
hivenen etäisyyttä päättäjiin ja jopa
johtoryhmänsä jäseniin säilyttääkseen riippumattomuutensa kaikissa
tilanteissa.
- Toki informoin kaupunginhallitusta etukäteen tulevista, isoista asioista, mutta valmistelin asiat yhdessä
johtoryhmäni kanssa, Nenonen kertoo ja jatkaa:
- En ottanut kantaa poliittisten
päättäjien toimiin, en katsonut sopivaksi kommentoida heidän päätöksiään julkisuudessa tai taustalla. Pyrin
olemaan asiallinen ja ystävällinen
kaikkia kohtaan.
Nenonen korostaa, että kuntajohtaja ei voi luovuttaa esittelyvaltaansa
tai taipua vaatimuksiin, joita ei pidä oikeina, koska kaikista esityksistään johtaja kantaa itse ja yksin virkavastuun.

Tunnistavatko päättäjät
roolinsa?
Kari Nenonen sanoo suoraan sen,
mistä monissa vaalikeskusteluissa on
vaiettu.
- Kuntien poliittinen ilmapiiri on
muuttunut viime vuosina rajusti. Valitettavasti päätöksentekoon hakeudutaan yhä useammin yhden asian
tai pahimmillaan vain oman asian
vuoksi, Nenonen harmittelee.
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Hän sanoo olevansa erittäin huolissaan kunnallisen päätöksenteon
toimintakulttuurista: kärjistyneestä
julkisesta keskustelusta ja sosiaalisessa mediassa harjoitetusta tosiasioiden vääristelystä.
Pienikin ryhmä voi tehdä kunnan
päätöksenteosta erittäin vaikeaa.
Kysymykseen, millainen sitten on
hyvä kuntapäättäjä, Nenonen vastaa
ilman viivettä:
- Hänellä on vahva arvopohja,
hän näkee kauas ja perehtyy asioihin.
Hän kantaa vastuuta kuntalaisten hyvinvoinnista keskittyen oleelliseen.
Nenonen ehti kuntajohtajan urallaan havaita saman, minkä useat viime vuosina eläkkeelle lähteneet
kollegansa.
- Aiemmin sitouduttiin yli vaalikausien tähtäävään päätöksentekoon,
jossa asiat olivat keskiössä. Aidosti
haettiin kunnan ja kuntalaisten etua.
Nenosen mukaan vaikein asema
päätöksenteossa on kunnanhallitusten ja -valtuustojen puheenjohtajilla.
- Heidän pitäisi pitää joukkue
koossa ja saada ulos asiallisia päätöksiä
jyrkistä näkemyseroista huolimatta.

Arvojaan vastaan ei pidä toimia
Kari Nenosen puheessa toistuu useaan kertaan ”virkavastuu”, ”riippumattomuus”, ”harkinta” sekä ”tietoisuus” siitä, miten johdetaan niin, että
tavoitteita on mahdollista saavuttaa.
Amerikkalaisrunoilija
Ezra
Pound kirjoitti vuonna 1924 julkaistussa runossaan:
”Jos ihmisellä ei ole järjestystä sisällään, hän ei voi luoda sitä ympärilleen.”
Runon puhuja on Kungfutse, kiinalainen filosofi ja poliitikko, joka eli
noin 500 vuotta ennen ajanlaskumme alkua.
Johtamisen ongelmia on pohdittu

14

'jos ihmisellä ei ole järjestystä sisällään,
hän ei voi luoda sitä ympärilleen.'
tuhansien vuosien ajan. Yksi näkemys
tuntuu kantavan vuosisadasta toiseen: johtaminen on yksinäistä työtä.
Myös Kari Nenosen äänenpainoista syntyy vaikutelma yksinäisestä työstä laajojen yhteiskunnallisten
ja sosiaalisten verkostojen ympäröimänä.
Mitkään verkostot eivät Nenosen mukaan muuta sitä tosiasiaa, että viime kädessä johtaja vastaa yksin,
kuinka toimivaltaansa käyttää.
- Itseään ja arvojaan vastaan ei pidä toimia, hän sanoo ohjeeksi alalle
aikoville.
Nenonen on huolissaan kuntajohtajien työrauhasta, jaksamisesta ja siitäkin, jaksaako ala kiinnostaa
kyvykkäimpiä hakijoita.
Hän toistaa jo kertaalleen sanomansa.
- Olen monelle nuorelle kunnanjohtajalle painottanut, että hakuprosessi on ainoa vaihe, jossa voi
määritellä mandaattinsa suhteessa
luottamushenkilöihin. Toista tilaisuutta ei tule.
Kaupunkineuvos haluaa sanoa
alalle aikoville muutakin:
- Selvitä etukäteen kunnan toimintakulttuuri, ettei se ole ristiriidassa näkemystesi kanssa. Selvitä kunnan
taloudellinen asema. Kerro hakiessasi, mitä aiot tehdä, jos sinut valitaan ja
kerro, millainen on arvopohjasi.
Nenonen muistuttaa myös asioiden mittasuhteista.
- Maailma on täynnä isoja ja pieniä asioita. Kuntajohtajan työssä pitää ymmärtää piirtää isot linjaukset
ja olla johdonmukainen edistäessään
linjauksia.

”Kyllä” kuntien tehtävien
eriytymiselle
Kari Nenonen tunnustautuu vahvan
kuntaperustaisen järjestelmän kannattajaksi.
- Olen kannattanut alle sadan
kunnan mallia. Vahvojen kuntien lisäksi olisi ollut viisi vaativimman
erikoissairaanhoidon vastuualuetta,
tämä olisi ollut selkeä ja läpinäkyvä
malli, Nenonen sanoo ja jatkaa:
- Kun sellaista hallitusta ei tästä maasta ole löytynyt, joka olisi
pystynyt tekemään kuntarakenneuudistuksen, ei ole muuta vaihtoehtoa
kuin siirtää sote-palvelut kunnilta
alueelliselle tasolle.
Uudenmaan sote-erillisratkaisu
voi Nenosen mukaan olla toimiva, jos
rahoitusmallista löytyy sopu. Rahoitusratkaisu jäi Nenosen selvitystyössä avoimeksi.
Kari Nenonen uskoo, että Uudenmaan erillisratkaisulla voi olla merkitystä kuntien vastuiden eriyttämiselle laajemminkin.
- Ymmärtääkseni tässä avattiin
pää sen suuntaiselle kehitykselle, että erilaistuvien kuntien tehtävät voisivat eriytyä.
Nenonen muistuttaa, että suuret
kaupungit satsaavat tuntuvasti elinkeino- ja innovaatiotoimintaan.
- Ei ole keneltäkään pois, jos
lainsäädännöllä mahdollistettaisiin
suurten kaupunkien keinoja edistää
vieläkin paremmin kasvua, kaupunkineuvos kiteyttää.
Hänen mukaansa väestötilastot kertovat karua kieltään siitä, että
suurten kaupunkien merkitys kansantaloudessa vain kasvaa. ∙
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O

ulun (1999 – 2006) ja Vantaan
(2012 – 2018) kaupunkien johtajana toiminut Kari Nenonen
palkittiin historian ensimmäisenä Vuosikymmenen kuntajohtajana.
Valinnan teki Kunnallisalan kehittämissäätiön KAKSin hallitus. Valinta
tehtiin yhteistyössä Suomen Kuntajohtajat ry:n kanssa.
Valinnassa painottui pitkäaikainen ja ansiokas työura kuntajohtajana.
Kari Nenonen on toiminut myös
muun muassa Suomen Kuntaliiton
varatoimitusjohtajana (2010 – 2011)
ja HUSin toimitusjohtajana
(2007 – 2009).
Vantaan kaupunginjohtajana
Nenonen paneutui erityisellä tarmolla kaupungin talouden ja hallinnollisten rakenteiden kuntoon
saattamiseen. Hänen johdollaan tasapainotettiin taloutta ja saatiin velkaantumiskehitys hallintaan.
Kari Nenonen oli selkeästi myös
arvojohtaja. Hänellä oli vahva rooli
kaupungin kurssin muuttamisessa ja
kulttuurin uudistamisessa. Nenonen
sai valtuuston puoluerajat ylittäen
sitoutumaan toimenpiteisiin ja muutosta tehtiin yhdessä. Innostavana
ja ennakkoluulottomana johtajana

Nenonen kannusti toimialoja toimimaan edelläkävijänä ja toteuttamaan
uudenlaisia toimintatapoja.
Tiukkoina taloudellisina aikoina
Nenonen uskalsi vahvasti panostaa
tulevaisuuteen. Hänen kaudellaan
toteutuivat muun muassa Kehärata,
Kehä III -perusparannus sekä vuonna 2015 Vantaan Kivistössä pidetyt
asuntomessut.
Kari Nenonen on ollut mukana
valmistelemassa useita merkittäviä
valtakunnallisia kunta- ja aluehallinnon uudistuksia kuten sote-uudistusta sekä metropolipolitiikan
ja kaupunkipolitiikan kehittämistä.
Viimeisimpänä esimerkkinä näistä
hän oli valmistelemassa Uudenmaan
sote-erillisratkaisua.
Nenonen oli myös vahvasti kehittämässä Oulua ja Oulun seutua kaupunginjohtajana 1999 – 2006.

olosuhteissa pienissä ja isoissa kunnissa. Samalla he omalla esimerkillään nostavat paikallishallinnon
merkitystä ja arvostusta oman kuntansa ulkopuolelle.
KAKS antoi kunniamaininnan
Kuhmon kaupunginjohtajalle, VTM
Tytti Määtälle. Määttä toimi syntymäkuntansa Vaalan kuntajohtajana
2009 –2017 ja sen jälkeen Kuhmossa.
Määttä oli nostamassa Vaalan
kriisikuntamenettelystä menestyvien kuntien joukkoon. Hän on ollut
uranuurtaja nuorten kuntajohtajien keskuudessa. Määtän vahvuuksiin kuuluvat hyvä yhteistyökyky ja
oikeudenmukaisuus päättäjien, virkamiesten, henkilöstön sekä kuntalaisten keskuudessa. Hän on omilla
kasvoillaan tuonut tutuksi kuntajohtajan arkea sosiaalisessa mediassa ja
useiden sanomalehtien kolumnistina.

Vuosikymmenen
kuntajohtajan kriteerit

Mikko Mäntyniemi

Mikko Mäntyniemi

Kari Nenonen Vuosikymmenen kuntajohtaja,
kunniamaininta Tytti Määtälle

Kunniamaininta: Kuhmon
kaupunginjohtaja Tytti Määttä
Vuosikymmenen kuntajohtajan
nimeämisessä korostui näin ensimmäisellä kerralla kuntajohtajan elämäntyö.
Suomessa on lukuisia kuntajohtajia, jotka painivat haasteellisissa

Valinnassa painoivat seuraavat
kriteerit: Hänen tulee olla toiminut
kuntajohtajana yhdessä tai
useammassa kunnassa vähintään
kymmenen vuotta. Lisäksi hänen
tulee täyttää vähintään yksi tai
molemmat kriteerit 1. ja 2.
1. Hän on omalla a) merkittävällä
panoksellaan ollut kehittämässä
b) johtamaansa kuntaa poikkeuksellisen vaikeissa olosuhteissa c) tuloksekkaasti ja d) yhteistyöhakuisesti.
2. Hän on luonut a) innovatiivisesti uuden tai uusia toimintamuotoja, jotka ovat b) hyödyttäneet omaa
kuntaa laajempaa aluetta, tai olleet
monistettavissa ja myös käytännössä
siirretty muihin kuntiin.
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Moderni kyläpäällikkö

Saara Heikkinen

Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä näyttää nuorille johtajille mallia yhteisön johtamisessa.

”A

sutko kaupungissa? Tunnetko olevasi täysin urbanisoitunut. Onko #maaseutu sinulle käymätön paikka?
Toivon, että seuraisit minua. Kerron
elämästä harvaan asutulla maaseudulla. Haluan laajentaa omaa ja sinun "kuplaasi" olemalla yhteydessä.”
Näin kirjoittaa Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä Twitterissä.
Viesti kuvaa Vuosikymmenen kuntajohtaja -palkintoraadilta kunniamaininnan saanutta Määttää hyvin:
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vuorovaikutus, julkinen keskustelu
ja tiedon jakaminen harvaan asutun
maaseudun näkymistä ovat osa hänen työtään Kuhmon kaupunginjohtajana.
Määtällä on Twitterissä yli 12 000
seuraajaa. Moni on löytänyt Kuhmon
ja Kainuun erityislaatuisuuden hänen kauttaan.
Tytti Määttä tunnetaan myös
kolumnistina, seminaarien puhujana, paneelien keskustelijana, eikä tavatonta ole sekään, että tutkijat
ja graduaan valmistelevat opiskelijat haastattelevat häntä kunta-alan
kysymyksistä. Määttä on toiminut
myös harvaan asutun maaseudun
verkoston puheenjohtajana.
Kiittäessään palkintoraatia kunniamaininnasta Tytti Määttä nosti
esille luottamuksen merkityksen.
- Menestyvässä kunnassa vallitsee
luottamuksen ilmapiiri, kyky yhteistyöhön ja uudistumistaito, hän totesi.
Kyse ei ole sanahelinästä. Määttä
on kuntajohtajana kahdentoista vuoden ajan tehnyt työtä kasvualueiden
ulkopuolella. Hän on ollut nostamassa
Vaalan kuntaa kriiskunnasta jaloilleen.
Nyt tavoitteena on Kuhmon elinvoiman lisääminen: yritysten investointien kasvattaminen ja uusien
työpaikkojen luominen, sympaattisen 8 000 asukkaan kaupungin kuntakuvan kohentaminen, nuorten
opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksien turvaaminen – ja niin edelleen.
Työtä riittää.
Tytti Määttä on Kuhmossa monessa mukana kaupunginjohtajana, kuntalaisena ja kahden koululaisen äitinä.

Hän on tietoisesti valinnut asumisen johtamassaan kunnassa. Kollegoiden toisenlaiset ratkaisut hän
ymmärtää silti hyvin.
- Tilanteet ovat erilaisia kunnista ja kuntajohtajien elämäntilanteista riippuen. Itse haluan osaltani
vaikuttaa siihen, että koko kunnassa on hyvä tekemisen meininki. Kuntajohtajana olen myös kuntalainen
ja käytän perheeni kanssa kaupungin palveluja. Ei tämä julkisuus aina
helppoa ole, mutta en voisi ajatella
toimivani toisin, hän sanoo.
Tytti Määttä on omalla toiminnallaan modernisoinut kyläpäällikkyyden ja yhteisöjohtajuuden tuoden
ne 2020-luvulle. Jos on kuviteltu, että sen kaltainen kuntajohtajuus olisi
katoamassa, Määttä näyttää esimerkkiä alalle tuleville nuorille johtajille.
Voi olla, että muunlainen johtaminen ei Kuhmossa toimisikaan.
Harvaan asutun alueen keskellä sijaitsevassa kaupungissa elinvoimajohtaminen ja strateginen kehittäminen
eivät voi jäädä sanahelinäksi paperille. Siihen ei yksinkertaisesti ole varaa.
- Meillä kysymykset kunnan säilymisestä elinvoimaisena ovat usein
fataaleja. Esimerkiksi puurakentamisen edistämiseksi on ollut välttämätöntä pyrkiä vaikuttamaan myös
lainsäädäntöön.

Hyvä valmistelu, parempi päätös
Tytti Määttä korostaa avoimen ja läpinäkyvän hallinnon merkitystä.
Tässä asioiden hyvä viranhaltijavalmistelu on olennaista.
- Meillä on osaava ja tiivis johto-

menestyvässä kunnassa vallitsee luottamuksen
ilmapiiri, kyky yhteistyöhön ja uudistumistaito.
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ryhmä, johon kuuluvat sivistysjohtaja, tekninen johtaja, hallintojohtaja,
talousjohtaja sekä kehitysjohtaja - ja
itse vastaan kaupunkikonsernin johtamisen lisäksi vetovoimaisuuden
palvelualueesta sekä viestinnästä,
Määttä selvittää.
- Henkilöstön edustaja ja kaupuginhallituksen
puheenjohtaja täydentävät johtoryhmää, Määttä
täsmentää.
Hän painottaa, että kuntapäättäjillä on oikeus paneutua päätöksentekoon huolella.
- Vain harvoin vien asian kunnanhallitukseen lisälistalla. En lähtökohtaisesti hyväksy asioiden valmistelua
kiireellä. Esiteltävät asiat ovat usein
sellaisia, että niiden valmisteluun on
syytä perehtyä huolella.
Määttä muistuttaa, että myös valmistelussa voi tapahtua virheitä.
- Virheistä pitää oppia ja tehdä
jatkossa paremmin. Virheiden pelossa ei myöskään voi jättää kuntaa kehittämättä.
Määttä korostaa, että valmistelun ja päätöksenteon täytyy kestää
lähitarkastelu. Julkista viranomaista,
kuten kuntaa, koskeva julkisuusperiaate on Määtälle itsestäänselvyys.
Duaalijohtamisen rajat Tytti
Määttä tuntee hyvin.
- Niinhän se menee, että kunnanjohtajana johdan virasto-organisaatiota ja olen siitä vastuussa. Päättäjät
vastaavat päätöksenteosta.
Määttä ei ota kantaa valtuustoryhmien sisäisiin kysymyksiin.
Hänen mukaansa sellainen olisi sopimatonta.
- Teen työtäni ja haluan tulla toimeen kaikkien kanssa. Olen saanut
kuntapäättäjiltä tuen työlleni.

Henkilöstöä kuin suuryrityksessä
Tytti Määtän mukaan kuntajohtamisessa olennaista on ymmärtää kokonaisuuksia ja syy-seuraussuhteita.
- Suurin vaatimus työssäni on
kuitenkin ymmärtää se, mitä tässä
kaupungissa toivotaan ja tarvitaan.
Nuoret, yrittäjät ja aivan tavalliset kansalaiset odottavat kunnan
edistävän elämisen mahdollisuuksia

monin eri tavoin.
Kaupunginjohtaja muistuttaa, että organisaatio pienessä kaupungissa
tai kunnassa on ketterä, mutta johdettavan henkilöstön määrä ei suinkaan ole vähäinen.
- Kuhmon kaupungilla on noin
300 työntekijää, mikä vastaa henkilöstömäärältään suomalaista suurta
yritystä.
Tytti Määttä pohtiikin, onko
pienten kuntien johtaminen jotenkin aliarvostettu ala, kun henkilöstöä
on suuryrityksen verran ja johdettavana on monialainen kuntakonserni.
Määttä uskoo, että yksityinen ja
julkinen sektori oppivat toisiltaan ja
molemmat hyötyvät yhteistyöstä.
- Toivon, että johtajien siirtyminen
yksityiseltä julkiselle sektorille ja julkiselta yksityiselle lisääntyisi. Se toisi
uutta ajattelua kummallekin sektorille.

en kehittämiseksi.
Esimerkiksi Kuhmon asukasmäärä on laskenut vuosien saatossa 15
000:sta 8 000:een.
- Kunnilla on käyttökelvottomia
kiinteistöjä, joita on kenties yritetty
korjata. Niiden alaskirjaaminen taseeseen ei auta, jos tyhjä rakennus
jää seisomaan kuntakeskukseen. Toivoisin, että tällaisilla alueilla saataisiin valtion rahoitusta korjaus- tai
purkutöitä varten ja että valtio kokisi tärkeäksi ihmisten asuinympäristön kehittämisen täälläkin, Määttä
sanoo.
Määtän mukaan Kuhmo on hyötynyt etätyöstä koronapandemian
aikana. Kaupunki on saanut myös
uusia asukkaita ja etätyöpisteelläkin
on riittänyt kävijöitä.
- Kuluneen vuoden aikana koko valtakunnassa on nähty etätyön
mahdollisuudet. Valtio ei kuitenkaan
työnantajana ole vielä sitoutunut laajaan etätyöhön, Määttä muistuttaa.
Hänen mukaansa linjauksella olisi merkitystä alueiden erojen tasoittamiseksi.

Täällä Kuhmo, kuuleeko valtio?

Kännykkä kiinni

Harvaan asutun alueen edunvalvojana Tytti Määtällä on terveisiä myös
valtiolle.
- Iso kysymys on, ymmärretäänkö
kunnan rooli alueiden hyvinvoinnin
ja elinvoiman edistäjänä? Kainuun
kaltaisissa maakunnissa kunta on
elinvoiman moottori yhdessä yritysten ja oppilaitosten kanssa, Määttä
tähdentää.
Kiittäessään palkintoraatia kunniamaininnasta Määttä kysyi puheessaan, mikä on pahinta, mitä
ihmisille voi tapahtua - ja vastasi kysymykseensä:
- Se on menettää kyky nähdä
omassa tulevaisuudessa mitään mahdollisuuksia. Näköalattomuus on
myös monen kunnan kehityksen pahinta myrkkyä. Mielikuvaa itseensä
käpertyneistä näivettyvistä kunnista
ja kaupungeista on helppo luoda.
Valtio voisi Tytti Määtän mukaan
kantaa kortensa kekoon väestöltään
supistuvien alueiden kuntakeskuksi-

Tytti Määttä sanoo olevansa nyt siellä, minne pääkaupungissa ja Turussa
asuessaan kaipasikin: maaseudulla.
Kaupunginjohtaja tunnistetaan ja
tunnetaan Kuhmossa. Häntä lähestytään erilaisissa tapahtumissa, vapaaajalla kahviloissa ja kaduillakin.
Asialla on puolensa. Määttä kertoo iloisesti, kuinka hiljattain kaksi
koulupoikaa lähestyi häntä sosiaalisessa mediassa ehdottaen parannuksia kunnan liikuntapaikkoihin.
- Oli mukavaa huomata, että nuoret
uskaltavat lähestyä tällaisissa asioissa.
Se toinen puoli on oma aika. Tytti Määttä kertoo olleensa alalla sen
verran kauan, että osaa jo vetäytyä
vapaalle, antaa sijaisensa hoitaa tehtävät ja laittaa itse kännykän kiinni.
- Olen oppinut rajaamaan tehtäviä,
ottamaan aikaa perheelleni ja itselleni.
Niistä hetkistä voi myöhemmin
Twitterissä aistia jaetuista luontokuvista tai sieniretkestä häivähdyksen
kuhmolaista luksusta. ∙

virheiden pelossa
ei myöskään voi jättää
kuntaa kehittämättä.
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teksti | Pirjo Silveri
kuvat | iStockphoto ja Simo Vilhunen

auttajan häpeä
heijastuu kauas

Nöyryyttäminen on pahimmillaan vallankäytön väline työyhteisössä.

R

ovaniemeläinen Ella Nygård päätyi mutkikasta reittiä pitkin tutkimaan auttajien häpeää.
- Ajatus siitä, että terveydenhuollossa
häpeä valuu ylhäältä alas potilaisiin asti, on kiehtova ja kamala, hän sanoo.
Alun perin Ella Nygård opiskeli matkailututkimusta Lapin yliopistossa. Gradunsa hän teki
netin ja sosiaalisen median muuttamasta markkinoinnista.

18
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Kun ihminen kokee häpeää, hän
tuntee olevansa vääränlainen.
Samoihin aikoihin äiti sairastui aggressiiviseen ALS:iin.
Valmistumisensa jälkeen Nygård
työskenteli mainostoimistossa sisällöntuottajana. Tuota aikaa sävytti
äidin saattohoito, diagnoosista kuolemaan kesti puolitoista vuotta. Tyttären mielessä pyöri suuria, syvällisiä
kysymyksiä.
- Tajusin olevani väärällä alalla, ja
tunsin, että minun täytyy lähteä opiskelemaan vielä jotakin muuta.

Päiväkirjamerkintä viitoitti tietä
Vaihtovuotenaan Kanadassa Ella Nygård oli tutustunut häpeätutkimuksiin, jotka tuntuivat heti mielenkiintoisilta. Läheisen sairastaminen antoi
tuoreelle yhteiskuntatieteiden maisterille monenlaista ajateltavaa.
- Mietin esimerkiksi äidin käyttäytymistä, kun ALS vei suuren osan ihmisyydestä. Mitä ovat oma päätösvalta
ja kehon liikkeet, kun kaikki tavallaan
loppuu, ja samaan aikaan ymmärrys
pysyy päässä. Miten hoitohenkilöstö
pystyy ottamaan potilaan empaattisesti ja inhimillisesti vastaan? Toki luotin
heidän ammattitaitoonsa, mutta omasta kiinnostuksesta aloin yhä enemmän
lueskella terveydenhuoltoa koskevia
tutkimuksia.
- Yleensä en kirjoita kovin paljon
päiväkirjaa, mutta vuodelta 2017 on
merkintä ”haluaisin poistaa hoitajien
häpeän”. Jotenkin olin käsittänyt, että
jos yläorganisaatiossa on sellaista pahan olon kulttuuria, että häpeän tuottamisella rangaistaan, sitä aletaan tavalla
tai toisella tiputtaa alas. Joskus se purkautuu niihin asti, joista ollaan vastuussa ja joihin on valtaa. Siis potilaisiin.
Nygårdille syttyi idea.
- Lapin yliopiston tutkijakouluun
lähti viesti, pääsisinkö tekemään väitöskirjaa toiselle tieteenalalle.
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Oman päiväkirjamerkintänsä viitoittamalla tiellä hän on parhaillaan,
hallintotieteiden tohtoriohjelmassa.
Jatko-opiskelija on äärimmäisen innostunut.
Nygård aikoo luoda teorian, mistä häpeä terveysalan organisaatioissa
syntyy. Tavoitteena on auttaa ymmärtämään näitä tilanteita ja yhteyksiä sekä tapoja käsitellä vaikeaa tunnetta.

Syyllisyys on eri asia
Tieteellinen keskustelu häpeästä työyhteisöissä on sivuutettu lähes kokonaan, vaikka vaietun ilmiön haitallisuus tiedetään.
Kansainvälisiä
tutkimustuloksia on jonkin verran, meillä maaperä
on neitseellinen. Terveyspuolella Ella
Nygård tekee uraauurtavaa työtä.
Hänen mielestään Suomessa on
melko myönteinen asenne häpeään.
Ajatellaan, että liika on huonoa, mutta sopiva määrä hyväksi.
- Nykyaikana tutkimus ei kyllä tue
tällaista käsitystä, sillä koetulla häpeällä
on suuri negatiivinen vaikutus psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Kun
puhutaan hyvästä ja huonosta häpeästä, puhutaan usein häpeästä ja syyllisyydestä. Kun ihminen kokee häpeää,
hän tuntee olevansa vääränlainen.
Syyllisyys taas liittyy käyttäytymiseen: tein väärän teon. Hierarkkisissa organisaatioissa jo asetelma
ruokkii vuorovaikutusta, joka ei ole
vastavuoroista. Keskustelua ei käydä
tasa-arvoisesti. Työntekijä voi virheestään saada tiukkaa sapiskaa itseään
ylempänä olevalta.

Pienet, näkymättömät, pahat
Lääkäreitä saatetaan nöyryyttää niin,
että aletaan syrjiä, kyseenalaistaa ammattitaito tai nostaa virheet näyttävästi esille.

Joskus häpeä hiipii yhteisöön ulkopuolelta, esimerkiksi mediasta.
Kansainväliset tutkimukset ovat
saaneet Ella Nygårdin miettimään,
jäävätkö tietyt arkiset tilanteet liian
vähälle, kun keskitytään isoihin, häpeää tuottaviin rangaistuksiin.
Nöyryyttäminen voi nimittäin olla
myös melko huomaamatonta. Pienet
asiat, joita ei ehkä pidetä nöyryyttämisenä, ovat vaarallisia, koska ne ylläpitävät häpeän kulttuuria.
Jos lääkäri kierroksellaan kritisoi
voimakkaasti hoitajaa potilaan kuullen, hän ei välttämättä tajua tai huomaa, kuinka häpäisevä ja kiusallinen
tilanne on toiselle.
Häpeä leviää myös saman ammattikunnan keskuudessa, esimerkiksi
eri-ikäisten hoitajien kesken. Kun usean aikakauden toimijoita on yhtä aikaa
töissä, eri kulttuurien kohdatessa syntyy törmäyksiä.
Muutama vuosikymmen sitten
työntekijän oikaiseminen saattoi tapahtua jopa nykyistä rankemmin, ja
osa kokeneimmista hoitajista suosii
yhä entisiä tapoja.
- Uudelle hoitajalle saatetaan sanoa rumasti. Ei neuvota, vaan tokaistaan, että sinun pitäisi osata tämä.
Ihmiselle jää häpeän tunne, että olen
riittämätön, vääränlainen, sopimaton
alalle, liian heikko tai herkkä.
Häpeää osataan käyttää myös kontrollin keinona. Työntekijöille opetetaan säännöt ja standardit, joihin täytyy
yltää. Ellei näin käy, seuraa jonkinlainen häpeää tuottava tilanne, esimerkiksi juuri arvostelu muiden kuullen.
- Siitä syntyy näkymätöntä häpeää,
joka alkaa ohjata työntekoa. Työntekijä yrittää puikkelehtia niin, että säästyisi häpeän tuntemiselta. Silloin ei
ainakaan mokaa tai tee väärin, jos häpeän pelossa jättää asioita kokonaan te-
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kemättä.
Eikö moinen toimintamalli ole
omiaan tappamaan luovuuden ja estämään innovaatiot?
- Kyllä! Kun yritämme luoda tai
kehittää uutta, sehän tarkoittaa jatkuvaa epäonnistumista alussa. Jos
opin, että yhdestäkin virheestä minua nöyryytetään, pelkkä itsesuojeluvaisto saa aikaan sen, etten halua
edes yrittää.

KUKA?
Ella Nygård

IKÄ 33
ASUU Rovaniemellä,
kotoisin Kokkolasta
KOULUTUS Hallintotieteiden
tohtorikoulutettava, yhteiskuntatieteiden maisteri
TYÖ Häpeätutkija Lapin yliopistossa
PERHE Puoliso, ”meillä on elokuussa häät”. Isä Kokkolassa,
sisko perheineen Kangasalla,
anoppila Rovaniemellä.
HARRASTUKSET Viime aikoina tutkiminen on ollut sekä työ
että harrastus. Lumilautailu.
”Elämämme liittyy vahvasti lumeen, koska mieheni on lumilautailija.” Musiikki ja laulaminen. Koiran kanssa liikkuminen.

Empatia rapisee
Joku saa kaikki ruksit kohdalleen
toimimalla sääntöjen ja tavoitteiden
mukaan. Henkilö välttää häpeän ja
saa hyvän työntekijän maineen – organisaation ehdoilla.
- Terveysalalle tällainen ajattelu sopii mielestäni huonosti, koska
ympäristö on niin herkkä ja ennakoimaton. Auttaja työskentelee aina haavoittuvaisten ihmisten kanssa,
Ella Nygård sanoo.
´Vähitellen häpeä rapistaa empatiaa asiakkaita kohtaan.
Brittitutkimukset puhuvat puolustavasta hoitotyöstä, jossa työntekijä suojelee itseään häpeän
kivuliaalta kokemukselta myötätuntoisen hoitotyön kustannuksella.
Ketjun loppupäässä potilas voi kohdata myötätunnottoman auttajan.
Moraalisessa kriisissä työn vaatimukset ovat loitontuneet kauas
alkuperäisestä tarkoituksesta. Taloudelliset seikat sanelevat, että työ
täytyy saada tietyssä ajassa tehtyä.
Ammattilainen tuntee, ettei enää
pysty auttamaan ihmisiä niin kuin
osaisi ja haluaisi.
Ristiriitaisissa tunnelmissa työntekijä saattaa näyttäytyä julman
oloisena, välinpitämättömänä tai
joustamattomana.
- Yksi häpeää synnyttävä osa-alue

on, kun auttaja pohtii, olenko nyt paha
tai huono ihminen. Varmasti se tekee
työn raskaaksi. Moraalisessa stressissä häpeän käsittely olisi hyödyllistä,
koska hoitajalla on auttajan identiteetti. Elleivät organisaation puitteet
mahdollista auttamista, on vaarana,
että hoitaja alkaa syytellä itseään.

Yhteiskunta lataa paineita
Ella Nygårdin väitöskirjaprojekti on
vielä alkupuolellaan.
Neljästä artikkelista ensimmäinen käsittelee häpeää organisaatiotutkimuksessa, ja se on lähdössä
vertaisarviokierrokselle. Toinen on
työn alla, kolmannesta suunnitelma
valmis ja neljäs pohdinnassa.
Takana on kymmenen lääkärien
ja hoitajien syvähaastattelua, edessä
ehkä saman verran.
Jo tähänastiset keskustelut ovat
Nygårdin mukaan antaneet paljon.
Auttajat kertovat kokemuksistaan
varsin avoimesti. He myös määrittelevät häpeän eri tavoin, joku tunnistaa sen toista paremmin.
- Hoitajien kesken ilmenee vuorovaikutuksessa syntyvää häpeää.
Kollegaa arvostellaan aika ankaralla tavalla, lytätään tai yritetään saada
toiselle vähän sellaista alemmuuden
oloa. Hoitajat ovat myös kertoneet
tapauksista, joissa lääkäri on korjannut toimintaa nöyryyttävältä tuntuvalla tavalla.
Nygårdin käsityksen mukaan lääkärien työ on itsenäisempää kuin
hoitajien, mutta hierarkkisuus sävyttää lääkärikunnan arkea. Ei ole
lainkaan tavatonta, että ylilääkäri ripittää rumasti uutta, nuorta kollegaansa.
- Vastuun ottaminen voi olla yksinäistä, ja lääkäri saattaa ajatella, että
hänen pitää tehdä täydellistä työtä.

ehkä joskus on ajateltu, että virheestä koetusta häpeästä oppii
ja se on hyväkin juttu. enemmän häpeän tunne kuitenkin halvauttaa.
polemiikki 2/2021 										
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Tavallaan yhteiskuntakin luo kovia paineita. Oletamme ja odotamme terveydenhuollon ammattilaisten
olevan pelastajia ja ihmisten korjaajia, mikä tietysti on inhimillistä. Lääkäreille on koulutuksesta asti saatettu
luoda pelkoa, ettei saa tehdä virheitä.
- Ehkä joskus on ajateltu, että virheestä koetusta häpeästä oppii ja se
on hyväkin juttu. Enemmän häpeän
tunne kuitenkin halvauttaa, Nygård
uskoo.
- Jos pelkää mahdollista rangaistusta, haluaa peitellä asiaa ja jättää
kertomatta virheestä, hän jatkaa.

Purkamista molemmissa päissä
Hoitoväellä on selvästi tarve päästä
puhumaan kipeästä aiheesta, häpeätutkija Ella Nygård on huomannut.
- Työnohjauksessa, esimiestyössä
ja kollegojen kesken saatetaan kyllä
keskustella, mutta välttämättä ei tulkita puhuttavan häpeästä. Uskon, että jos opimme tunnistamaan asioita
ihan oikeilla käsitteillä, se vaikuttaa
merkittävästi ihmisten työhön.
Jos terveydenhuollossa tapahtuu
iso erhe, jonka vuoksi potilas kuolee,
muun muassa tämän tapaisten asioiden jälkihoitoon on tärkeät ryhmänsä.
Pienemmillekin kannattaisi olla,
sillä pikkupuroista syntyy vuolas virta.
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- Jotkut haastateltavani ovat sanoneet, että virheistä, jotka eivät ole
hengenvaarallisia tai katastrofaalisia, saattaa saada yllättävän rajua kritiikkiä. Sellaisen käsittelyyn ei tunnu
olevan mitään väylää ainakaan organisaation puolella. Vaarana on, että
joku sitten purkaa häpeänsä toiseen
ihmiseen, vaikka kollegaan tai uuteen työntekijään. Hoitoalan kiusaamiskulttuuri voi syntyä siitä, kun
aletaan rangaista häpeällä ja nöyryyttämisellä.
Moni tunnistaa työpaikaltaan ilkeän tyypin, joka mielellään arvostelee, syyttelee ja kurmuuttaa muita.
- Tutkimukseni alusta asti olen
sanonut, että häpeän tunne pitää
purkaa myös sieltä päästä, missä
käyttäydytään huonosti. Pitää ymmärtää, millainen on systeemi, jossa tällainen henkilö työskentelee, ja
millaiset ovat hänen kokemuksensa. Häpeä on yksi iso tekijä, joka saa
käyttäytymään huonosti, aggressiivisesti tai loukkaavasti. Jos haluamme tuottaa heille häpeää sellaisesta
käytöksestä, joka todennäköisesti aiheutuu häpeästä, systeemi on todella
toimimaton.

Katse johtamiseen
Haastateltavat ovat nostaneet esiin

myös asian, jota Ella Nygård nimittää
välilliseksi häpeäksi. Sitä voi tuntea
vaikka työkaverin käyttäytymisestä.
Kuvitellaanpa tilanne, jossa lääkäri kierroksellaan on vähän tyly
potilasta kohtaan. Hoitaja vieressä
tuntee häpeää ja rupeaa miettimään,
pitääkö potilas nyt minuakin yhtä
kylmänä. Hän alkaa vältellä potilaan
kohtaamista.
- Useampi auttaja on kertonut,
kuinka jonkun toisen käytös on saanut pohtimaan, olenkohan minä
tuollainen. Tai yhdistääkö potilas
töykeyden nyt minuunkin.
Katse kääntyy vääjäämättä johtamistyöhön.
- Ylätasolla täytyy ymmärtää,
kuinka herkkä liipaisin valta on tuottamaan nöyryytystä. Tietoa tarvitaan lisää, ja se on osattava yhdistää
omaan toimintaan. Häpeän käsittely johtamiskulttuurissa on välttämätöntä, jos työyhteisöjen hyvinvointia
ja inhimillistä auttamistyötä halutaan syvällisesti tukea. Työnteon tulisi perustua enemmän empaattisiin
arvoihin kuin nöyryyttäviin toimenpiteisiin, Nygård painottaa.
Ella Nygårdin mukaan aiheen käsittelyssä pitää muistaa, että häpeä ja
nöyryytys ovat monille hyvin arkoja
asioita. Siksi niitä tulisi aina käsitellä
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useampi auttaja on kertonut, kuinka jonkun toisen
käytös on saanut pohtimaan, olenkohan minä tuollainen.
tai yhdistääkö potilas törkeyden nyt minuunkin.
kunnioittavasti ja myötätuntoisesti.
Väitöstutkimuksellaan
Nygård
haluaa tarjota vaihtoehtoja vuorovaikutukselle ja toimintatavoille organisaatioissa. Auttajien on ensin
osattava tunnistaa häpeänsä, ja työyhteisöjä on muokattava sellaisiksi, etteivät ne tuota työntekijöille häpeää.
- Kaikki asiat eivät ole omassa
hallinnassa, koska organisaatiotkin
elävät tietyssä systeemissä. Yläpuolella voivat olla poliittiset päätökset,
joilla vaikka alan budjettia kiristetään. Sieltä voi tulla raakojakin pyrkimyksiä ja vaatimuksia.
Päättäjien täytyisi miettiä mahdollisia seurauksia: suunnitellaan-

ko esimerkiksi terveydenhoitoalalle
järjestelmä, jossa asetetut tavoitteet
yritetään saavuttaa höykyttämällä
työntekijöitä häpeän kautta.

Hierarkia ruokkii
Ella Nygårdin suurennuslasin alla on
terveydenhoito, mutta riivaavatko
samat häpeälliset ongelmat kaikkia
työyhteisöjä? Ovatko tietyt alat toisia
herkempiä?
- Nimenomaan kontekstinsa takia sote-ala on jo lähtökohtaisesti altis häpeän esiintymiselle, koska siellä
on paljon erilaisia stigmoja, ja siellä
on aina kyse herkistä asioista, kuten
sairauksista, mielenterveysongelmis-

ta, köyhyydestä, päihdeongelmista.
Nygård paikantaa häpeän esiintymisen ennen muuta organisaatioihin, jotka toimivat jonkinlaisen
hierarkian alla. Se tarkoittaa myös
yliopistomaailmaa, jossa tutkija itse
työskentelee.
- Aiemmin olin töissä luovalla
mainosalalla, eikä sekään ole häpeästä vapaa. Pärjätäkseen joutuu koko
ajan olemaan haavoittuvainen, kun
esittelee omia ideoitaan. Myös asiakas voi nöyryyttää. ∙

➨ KAKS on tukenut väitöstutkimusta.
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Sisältää myös monipuolisia
tilastoja maahanmuuton eri
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56 % arvelee koko kotimaakunnan
taloudellisen tilanteen heikkenevän.

teksti | Maria Markus kuvat | Toni Pallari

LISÄÄ ELINVOIMAA

KAAVOITUKSELLA
Tutkimushanke selvittää, millaisin keinoin kunnissa suunnitellaan maankäyttöä ja kaavoitusta, kun tavoitteena on lisätä elinvoimaa.

K

untien yksi tärkeimmistä tehtävistä on elinvoiman kehittäminen, ja yksi sen kulmakivistä
on maankäytön suunnittelu ja
kaavoitus. Viime vuosina päätösvaltaa maankäytöstä on siirretty
valtiolta kuntiin. Kunnilla on siis yhä
enemmän vastuuta maankäytön suunnittelusta, ja samalla mahdollisuuksia
ja keinoja pitkäjänteiseen suunnitteluun. Maankäyttöpolitiikan työkalupakkiin kunnissa kuuluvat muun mu-
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assa kaavoitus, rakennusjärjestys ja
maapolitiikka.
Mutta kuinka kiinteästi maankäytön suunnittelu käytännössä liittyy
kuntien pitkän tähtäimen suunnitelmiin ja strategioihin?
Oulun yliopiston yhdyskuntasuunnittelun professorin Helka-Liisa
Hentilän mielestä ei riittävästi, ainakaan useimmissa kunnissa.
Suomessa on hänen mukaansa taipumus ajatella kaavoitusta enemmän
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teknisenä asiantuntijuutena kuin strategisena työkaluna. Olkoonkin, että kaavoitus
mainitaan kuntastrategioissa keskeisenä
elinvoiman välineenä.
- Konkretia kaavoituksen yhdistämisestä kuntien strategiseen työhön tuntuu
usein puuttuvan, hän toteaa.
Hentilän mukaan nyt olisi hyvä hetki
herätä asian äärelle, kun kuntiin saadaan
taas uusia päättäjiä.
- Vaikka kaavoituksen valmistelu on
virkamiestyötä ja maankäytön suunnit-

telu tehdään tietysti maankäyttö- ja rakennuslain puitteissa, luottamushenkilöt
tekevät päätökset, hän toteaa.

Eri kunnissa eri keinot
Tekniikan tohtoriksi vuonna 1993 Kuninkaallisesta teknillisestä korkeakoulusta
Tukholmasta väitellyt Helka-Liisa Hentilä on pureutunut urallaan erityisesti strategiseen, kestävään ja vuorovaikutteiseen
yhdyskuntasuunnitteluun sekä integroivaan kaupunkikehittämiseen.

konkretia
kaavoituksen
yhdistämisestä
kuntien strategiseen
työhön tuntuu usein
puuttuvan.
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Nyt Hentilää ja hänen tutkimusryhmäänsä, johon kuuluvat tutkijatohtori Sari Hirvonen-Kantola ja
väitöskirjatutkija Hanna Kosunen,
kiinnostaa, millaisia elinvoiman lisäämiseen tähtääviä maankäytön
suunnittelun työkaluja kunnissa on
nykyisin käytössä.
- Suomessa on hyvin erilaisia
kuntia. Pyrimme selvittämään, yritetäänkö erityyppisissä kunnissa käyttää samanlaisia lähestymistapoja, vai
onko käytössä erilaisia keinoja riippuen esimerkiksi siitä, jos kunnan
väkimäärä vähenee. Jos väestönkasvusta johtuvaa kaavoituspainetta ei
ole, voidaanko maankäytön suunnittelulla tukea elinvoiman kehittämistä
jotenkin muuten, Hentilä pohtii.
Tutkimuksessa aiotaan myös
kartoittaa, millaista jälkiseurantaa
maankäytön suunnittelussa tehdään
elinvoimahankkeiden toteutumiseen
ja vaikutuksiin liittyen, ja miten tätä
tietoa hyödynnetään uusien hankkeiden valmistelussa.
- Haluamme tietää, millaisille elinvoimahankkeiksi mielletyille
hankkeille maankäytöllisiä edellytyksiä pyritään luomaan, ja miten, Hentilä sanoo.
Hentilä uskoo, että tutkimuksen tulokset auttavat lisäämään
paitsi kuntien teknisen sektorin ja
kuntatoimijoiden keskinäisten kehittäjäverkostojen osaamista, myös
hoitamaan maankäytön suunnittelua nykyistä tehokkaammin ja ketterämmin.

Ei jarru vaan mahdollistaja
Helka-Liisa Hentilän mukaan kuntakaavoitusta voidaan toteuttaa hyvinkin eri tavoin.
Joissakin kunnissa tehdään paljon yhteistyötä yksityisten maanomistajien kanssa, toisissa taas
halutaan hyödyntää hyvin vahvasti
kuntien omia maita ja ohjata kasvu-
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kehitystä sinne.
Jotkut kunnat suosivat kumppanuuskaavoitusta, jossa toteuttajat
ovat kiinteästi mukana prosessissa
kaavoitushankkeen alusta alkaen.
Koska maa on rajallinen resurssi,
siihen liittyy aina monenlaisia – ristiriitaisiakin – intressejä, omistajuutta
ja näkökulmia.
Myös maankäytön suunnittelun
tavoitteet ovat moninaiset: sillä pyritään edistämään niin yhdyskuntarakenteen ja alueiden taloudellisuutta,
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, liikenteen tarkoituksenmukaista
järjestämistä kuin ympäristönsuojelua ja luonnon monimuotoisuuden
säilymistä.
Niinpä kaavoitusprosessit voivat olla mutkikkaita ja aikaa vieviä,
ja monet näkevätkin kaavoituksen
pikemminkin jarruna kuin mahdollistajana. Se on Hentilän mukaan
ongelmallista kuntien elinvoiman
kehittämisen kannalta.
- Kaavoituksen päällä tuntuu olevan hitauden stigma. Pitäisi kuitenkin ymmärtää, että parhaimmillaan
siinä on myös paljon mahdollisuuksia ja selvä strateginen kytkentä.
Maankäytön suunnittelu olisi tärkeää nähdä mahdollisuutena kehittää
kuntaa, Hentilä sanoo.
- Eli siihen pitäisi osata suhtautua kunnallisessa päätöksenteossa
vähintäänkin uteliaan kiinnostuneesti, hän jatkaa.
Periaatteessa jokaiseen kaavahankkeeseen pitäisi myös sisältyä vuorovaikutusta osallisten
kanssa. Sitä kuitenkin Hentilän mukaan tapahtuu enemmän jo toteutuvan hankkeen aikana, eikä niinkään
strategiseen suunnitteluun liittyen.
- Strategioita hahmottelevat paikallispäättäjät. Siksikin olisi tärkeää,
että he ymmärtäisivät maankäytön
suunnittelun strategisen merkityksen.

KUKA?
Helka-Liisa Hentilä

KOULUTUS Tekniikan tohtori,
Kuninkaallinen teknillinen
korkeakoulu
TYÖ Oulun yliopiston yhdyskuntasuunnittelun professori
ERIKOISALAT Strateginen,
kestävä ja vuorovaikutteinen
yhdyskuntasuunnittelu ja
integroiva kaupunkikehittäminen
MUUTA 15 palkintosijaa
kotimaisissa ja kansainvälisissä arkkitehtuuri- ja kaupunkisuunnittelukilpailuissa

kaavoituksen päällä
tuntuu olevan
hitauden stigma.
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kysymys kuuluu; palataanko entiseen,
vai jäädäänkö tällaiseen tilanteeseen, jossa
olemme entistä riippuvaisempia digistä?
Mitä on elinvoima?
Elinvoimakysymys on nykyään kaikkien huulilla. Siihen on Helka-Liisa
Hentilän mukaan monia syitä.
Isoissakin kaupungeissa mietitään tosissaan keskustojen elinvoimaa, sillä etätyö ja verkkokaupat
haastavat perinteistä kaupunkikeskusten olemusta ja sitä, millaisia palveluja siellä on perinteisesti ollut.
Pandemia on kiihdyttänyt palveluelinkeinojen murrosta entisestään.
Aikanaan kuntiin kaavoitettiin ahkerasti teollisuuskyliä. Vaikka ne
silloin olivatkin toimivia ratkaisuja,
nyt saattaa olla tarve vaikkapa
matkailuun liittyville investoinneille.
Hentilän mielestä nyt pitäisi pohtia tarkkaan, minkälaiset elinvoimaa
edistävät hankkeet tässä maailmantilanteessa ovat sellaisia, joita voidaan
maankäytön suunnittelulla pitkäjänteisesti tukea. Mutta ennustaminen ei
tietenkään ole koskaan helppoa.
- Periaatteessa kaupunkisuunnittelun pitäisi vastata niihin tarpeisiin, joita yrityksillä ja ihmisillä on.
Mutta nyt vallitsee jonkinlainen yleinen sumeus tulevan kehityksen osalta. Ollaan epävarmoja siitä, millaisia
valintoja ihmiset tulevat tekemään,
Hentilä sanoo.
Hän uskoo, että melko isotkin

muutokset voivat olla nyt mahdollisia, ja mainitsee esimerkkinä Kemin,
jossa paperitehtaan lakkautuspäätös
haastaa alueen elinvoimakehitystä.
Asiat, jotka ovat ennen tuoneet vakaata elinvoimaa, ovat nyt myllerryksessä.
Toisaalta digitalisaatiotrendi, joka on koronan myötä vahvistunut, on
tuonut elinvoimaa joillekin paikkakunnille vaikkapa tuulivoima- ja akkuteollisuushankkeiden myötä.
Kysymys kuuluu Hentilän mukaan, palataanko entiseen, vai jäädäänkö tällaiseen tilanteeseen, jossa
olemme entistä riippuvaisempia digistä?
Ja että tunnistavatko kunnat ne
kohderyhmät, jotka voisivat olla tässä maailmantilanteessa potentiaalisia
elinvoiman lisääjiä?
Kyse on Hentilän mukaan siitäkin,
onko kuntien mielestä elinvoima sitä,
että asukkaat ovat hyvinvoivia ja onnellisia vai sitä, saadaanko kuntaan lisää yrityksiä.
- Loppujen lopuksihan käyttäjät
äänestävät jaloillaan, elleivät palvelut
vastaa tarpeita.

Lisää kuntia mahtuu mukaan
Elokuussa alkavan ja vuoden 2022
loppuun saakka kestävän hankkeen

2021 - KUNTASI TALOUSHALLINNON
KEHITYKSEN VUOSI
Kun TAHE-palvelujen ulkoistaminen on vaihtoehto, voimme
yhdessä Kuntien Hetapalveluiden kanssa tarjota täydellisen
kokonaisratkaisun juuri sinun kunnallesi. Abilitan tarjoama Unit4
ERP yhdessä Hetapalveluiden joustavien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden kanssa tuo organisaationne taloushallinnon
vaivattomasti 2021-luvulle.

tutkimusaineisto kerätään kymmenestä eri kasvutilanteessa olevasta
kunnasta eri puolilta Suomea.
Kuntien valinta on kesken, ja Helka-Liisa Hentilä sanoo, että mukaan
pääsee vieläkin, jos kiinnostusta löytyy.
- Olisi mielenkiintoista kuulla esimerkiksi niiltä kunnilta, joilla ennen
pandemiaa meni heikosti, että onko
nyt tullut jotain uusia ajatuksia elinvoiman kehittämiseen.
Tutkimusmenetelmänä
käytetään kohdekuntien keskeisille maankäytön suunnittelijoille suunnattua
verkkoseminaaria ryhmähaastatteluineen.
Haastatteluihin yritetään löytää
4 – 6 osallistujaa jokaisesta osallistuvasta kunnasta. Ryhmähaastattelumuoto valikoitui menetelmäksi, sillä
Hentilä ryhmineen on kokeillut sitä
myös aiemmassa tutkimushankkeessa hyvin tuloksin.
- Dialogisuus rikastaa haastattelutilannetta. Ajattelimme, että koska olemme nyt oppineet joustavasti
käyttämään etätyövälineitäkin, voisimme saada koolle kunnan eri sektorien toimijoita kaavoituksen parissa
toimivien lisäksi, hän sanoo. ∙

➨ KAKS rahoittaa tutkimusta.
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teksti | Marjatta Sihvonen
kuvat | iStockphoto

mitä korona
opetti kouluille?

Pandemia on mukana uusien oppimisympäristöjen suunnittelussa
Korona tuli ja käänsi koulut ja oppimisen
täysin uuteen asentoon.

N

yt kun pääsemme vähitellen palaamaan normaaliin, on
hyvä hetki tarkastella, mitä korona opetti.
Ainakin omatahtiselle, itsenäiselle etäopiskelulle on
paikkansa, mutta yhteisöllisyyden ylläpitämiseksi on kehitettävä uusiakin keinoja. Uusien pandemioiden varalta tutkija
kannustaa kouluja ottamaan mallia päiväkodeista.
Kun pandemia alkoi, Jyväskylän yliopiston Koulutuksen
tutkimuslaitoksen tutkijatohtori Tiina Mäkelä oli yhteistyökumppaneineen hyvässä vauhdissa tutkimuksessa, jossa
kehitettiin työkaluja hyvinvointia ja oppimista tukevien ympäristöjen rakentamiseen.
Tutkijaryhmä päätti, että korona on otettava huomioon
alan kehittämisessä. Korona-ajan havaintoja työstettiin yhdessä rehtorien, arkkitehtien, opettajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

28
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Autonomiseen
oppimiseen siirtyminen
ei tarkoita yksilön
halujen mukaan
menemistä.
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Tuloksena on päivitetty malli oppimisympäristöjen suunnitteluun pandemian esiin nostamien tarpeiden
pohjalta.
- Julkaisemme tuloksemme nyt,
sillä haluamme tutkijoina osallistua
keskusteluun oppimisympäristöistä
ja niiden suunnittelusta. Korona ravisutti koko yhteiskuntaa ja pakotti
ajattelemaan asioita uudelleen. Kouluissa se on nostanut laajempaan tietoisuuteen tarpeita, joita ei aiemmin
ole aktiivisesti ajateltu, Tiina Mäkelä kertoo.
Suomi ei ollut valmistautunut
pandemiaan Mäkelän mukaan kovin
konkreettisesti. Viimeistään sikainfluenssan ja sars-infektioiden myötä on kuitenkin tiedetty, että laajoja
epidemioita tulee.

- Asiantuntijat tiesivät, että tämä oli odotettavissa, mutta vaikuttaa
että meillä vaaraa ei otettu tarpeeksi vakavasti, ei kouluissa eikä muillakaan yhteiskunnan sektoreilla. Ehkä
tästä opitaan että strategiat ja toiminnot, jotka otettiin käyttöön pakon edessä, säilytetään ja seuraava
kerta on helpompi, Mäkelä toivoo.

Joustavasti etänä ja lähellä
Uuden mallin keskiössä ovat joustavuus ja toimivuus erilaisten tilanteiden ja yksilöiden mukaan.
Korona toi aiempaa selvemmin
esiin sen, että oppimisympäristö ei
rajoitu koulun seinien sisäpuolelle.
- Koti sai oppimisympäristönä
enemmän sijaa.
Korona toi esiin joustavuuden
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tarpeen: opitaan kotona, koulussa
tai ulkotilassa. Fyysisen ympäristön
joustava käyttö ei ole vielä itsestäänselvyys. Kaikki opettajat eivät
välttämättä ole tottuneet suunnittelemaan, miten hajaudutaan opiskelemaan luokkahuoneen ulkopuolelle
tai lähdetään ulos oppimaan, Tiina
Mäkelä toteaa.
Toinen ulottuvuus, joka koronan
myötä korostui entisestään, on tietysti digitaalinen tila.
- Se painottuu myös uudessa mallissamme, joka on eräänlainen perehdytys siihen, mitä eri asioita on
otettava huomioon oppimisympäristöissä. Tämän työkalun avulla voi
suunnitella niin uutta koulua kuin
ruokalaa, hyvin erilaisia tiloja. Malli
auttaa myös vanhempia siinä, miten
kotiympäristöä voi kehittää, Mäkelä
kertoo.

Verkossa tarve epämuodolliseen
kohtaamiseen
Tiina Mäkelän aiemmassa tutkimuksessa oppimisen edellytyksenä on
vahvasti painottunut sekä oppilaan
että opettajan hyvinvointi. Koronan
myötä sosiaalisen hyvinvoinnin merkitys on korostunut.
Kun ollaan fyysisesti samassa tilassa, syntyy epämuodollista toisten
kohtaamista. Etäyhteyksien varassa opiskeltaessa samanlainen tilanne
pitää erikseen järjestää.
- On kiinnitettävä huomiota siihen, ettei jäädä yksin vaan sosiaaliset suhteet ja yhteisöllisyys säilyvät.
Se on ehdottomasti haastavampaa
etänä, Mäkelä toteaa.
Hyvinvoinnille tärkeä tekijä ovat
oppilaitoksen ja kodin väliset suhteet. Etäopetuksessa vanhempien ja
opettajien roolien tulee olla erityisen
selkeitä ja kodin ja koulun välillä riittävästi viestintää.
Oppimisen näkökulmasta opettajan saavutettavuus ja tavoitettavuus
korostuvat etätyöskentelyssä.
Koska etäopetuksessa ollaan
hyvin
sidoksissa
teknologiaan,
ruutuun, Mäkelä painottaa, että ruu-

tuaikaa on tasapainotettava siirtymällä muihin ympäristöihin, kirjojen
pariin tai ulos.
- Korona on tuonut teknologian
pakkona, ja opettajilla täytyy olla jatkossakin hyvät valmiudet sen käyttöön. Mallissamme korostuukin
tietynlainen pragmaattisuus siten,
että ympäristöjen, myös verkon tulee olla toimivia. Vahvasti nostamme
esiin myös opettajien tarvitsemaa
käytön tukea, ei vain verkkoympäristössä vaan myös fyysisessä ympäristössä, Mäkelä summaa.

Osastoiminen ja hygienia
osataan päiväkodeissa
Puhtautta ja hygieniaa on aiemmin
pidetty kouluissa tietynlaisena itsestäänselvyytenä. Koronan myötä
oli suunniteltava paljon uutta, mihin
kouluissa ei tarvinnut aiemmin kiinnittää huomiota: Miten taataan turvavälien säilyminen, miten levittäydytään luokissa etäämmälle toisista,
miten otetaan juhlasaleja ja muita tiloja opetuksen käyttöön.
- Osastoimisen tarve nousi vahvasti esiin. Asiantuntijamme olivat
sitä mieltä, että tämä on päiväkotien
puolella usein hyvin suunniteltu.
Nyt myös kouluihin voitaisiin epidemioiden varalta suunnitella erillisiä
sisäänkäyntejä, wc-tiloja ja ruokailutiloja ja miettiä, miten tiloja voidaan
tarvittaessa osastoida ja rajata. Mallia voidaan ottaa päiväkodeista, Tiina Mäkelä sanoo.
Korona-aikana on kehitetty uusia ratkaisuja tilojen desinfiointiin ja
vaikkapa antimikrobisia huonekaluja.
Suunnittelussa on Mäkelän mukaan kuitenkin tärkeää kiinnittää
huomiota siihen, miten hygienia
otetaan huomioon joka tasolla. Asiantuntijat pitivät tärkeänä, että
jokaisen yksilön on mahdollista huolehtia puhtaudesta.
- Hyvinvoinnissa on vahva terveysnäkökulma, Mäkelä sanoo.
Jatkossakin hybridi opiskelu
eli vuorottelu etä- ja lähiopiskelus-

on myös huolehdittava siitä,
että itsesäätelyn taitavat
oppilaat saavat riittävästi
yhdessäoloa ja oppivat
yhteistyötaitoja.

sa ja sulautetut virtuaaliset ja fyysiset oppimisympäristöt, missä osa
oppilaista on luokassa ja osa kotona karanteenissa, voivat olla koulujen arkea.
- Tämä tuo haasteita opetuksen
suunnitteluun, Mäkelä toteaa.

Entä jos koti onkin paras
paikka opiskella?
Etäopetuksen pudokkaat ja puutteet
ovat nousseet koronan aikana vahvasti julkiseen keskusteluun.
Toisaalta on tullut myös paljon
havaintoja siitä, että monille oppilaille kotona oppiminen sopii jopa
paremmin kuin luokkaopetus.
Tiina Mäkelä on todennut saman,
ja herättää pohtimaan, annetaanko nykyisissä oppimisympäristöissä
riittävästi valinnanvapautta.
Mäkelä puhuu oppimisesta henkilökohtaistetusti, autonomisesti ja
omaan tahtiin. Valinnanvapautta ja
itsenäistä opiskelua laajennettaessa
tärkeä tekijä on oppilaan itsesäätely,
valmius itsenäiseen, tavoitteelliseen
työskentelyyn.
- Oppilailla on paljon eroja itsesäätelyssä ja ne on otettava huomioon
autonomista
opiskelua
suunniteltaessa. Osalla peruskoululaisista itsesäätely voi olla hyvällä
tasolla, osalle se on haasteellista lukio- ja yliopistovaiheessakin. On siis
tiedettävä, keille autonominen opiskelu sopii, kenelle vapautta annetaan
enemmän, Mäkelä painottaa.
Autonominen opiskelu ei tarkoita
oppilaan jättämistä yksin. Opettaja
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on aina mukana ohjaamassa.
- On myös huolehdittava siitä, että itsesäätelyn taitavat oppilaat saavat riittävästi yhdessäoloa ja oppivat
yhteistyötaitoja. Autonomiseen oppimiseen siirtyminen ei tarkoita yksilön halujen mukaan menemistä,
Mäkelä huomauttaa.
Tiina Mäkelä vahvistaa, että osa
oppilaista oppii paremmin kotona.
Voisiko kotona opiskelu olla peruskoulussakin mahdollista jatkossa,
riippuu myös lain joustavuudesta –
ja vaatii suunnittelua.
- Oppiminen ja hyvinvointi liittyvät aina yhteen. Osa meistä voi paremmin, jos saa viettää enemmän
aikaa kotona. Mutta etäopetuksesta
pudonneita on, ja heidän tilanteensa on oikea huolenaihe. Sekä oppilaiden että opettajien hyvinvointi on
heikentynyt koronan aikana, Mäkelä
toteaa.
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Uusi normaali vai
paluu vanhaan?
Tutkijatohtori Tiina Mäkelä jää maistelemaan sanaparia uusi normaali.
Sitä tutkijatkin käyttävät, vaikka
uuden normaalin sisältöä ei ole vielä tarkalleen määritelty.
Mäkelän mukaan on kuitenkin tärkeää, että emme suuntaa taaksepäin
vaan koronan opit hyödynnetään.
- Nyt on riskinä, että poikkeusolojen jälkeinen väsymys saa meidät
kokemaan tämän ajan negatiivisesti ja palaamaan takaisin vanhaan. On
tärkeää tehdä reflektio, tutkia mitä hyviä asioita on noussut esiin kuten esimerkiksi se, että kotoa käsin
voi opiskella joustavasti. Samaa keskustelua käydään työelämässä. Pohditaan montako päivää on tehokasta
käyttää toimistolla ja kotona, Mäkelä sanoo.
Tutkimus on jo suunnannut eteen-

päin. Mallin kehittäminen jatkuu oppilaitoksissa. Ensimmäisenä mallia
sovelletaan käytäntöön jyväskyläläisen koulun peruskorjauksessa.
Kaikkea koronasta ei kuitenkaan
vielä tiedetä, ja tutkijat keräävät havaintoja pitkään.
- Hieman huolettaa, mitä seurauksia tästä on koko sukupolvelle, toteaa Tiina Mäkelä. ∙

➨ KAKS rahoittaa tutkimusta.

KAKSin rahoittama, Jyväskylän yliopiston
Koulutuksen tutkimuslaitoksen Tiina Mäkelän ja Marja Kankaanrannan tutkimus
Covid-19-pandemian vaikutukset tulevaisuuden oppimisympäristöihin on luettavissa
osoitteessa https://kaks.fi/julkaisut/covid19-pandemian-vaikutukset-tulevaisuudenoppimisymparistoihin/
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KOLUMNI

Kreetta Onkeli
kirjailija

Ensi viikolla on tietenkin uusi viikko.
Viikko se on viikko ensi viikollakin.
Kunta on kunnantalo. Yläkerrassa seisoo ergonomisen työpöydän ääressä
kunnanjohtaja. Hänellä on kunnan kaikki valta. Se valta on kuin viuhka.
Viuhka jakautuu vekkeihin, toimiin. Kutakin johtaa virkamies. Hän voi olla mitä tahansa, jopa ilman sukupuolta. Kunhan hänellä on muodollinen
pätevyys. Ilman oikeaa tutkintoa ei pääse viuhkaan seisomaan.
Kunnantalo on kuntalaisten omaisuutta. Kaikilla kuntalaisilla ei ole
kuitenkaan sinne oikeaa pätevyyttä, tai ylipäätään minkäänlaista pätevyyttä, paitsi numerosarja. Sitä ei ole tatuoitu käsivarteen kuten keskitysleirillä. Se on naputeltu koneeseen. Ilman sitä ei kunnassa pääse minnekään, ja
joskus sen vuoksi ei pääse minnekään. Oven on oltava raollaan jokaiselle. Niinpä on keksitty kunnanvaltuusto. Se heiluttaa koko viuhkaa, johtaja mukaan lukien.
Kunnianhimoisimmille valtuutetuille on keksitty kunnanhallitus. Kyllä, aivan kuin koulussa. Suosituimmat valittiin pääosiin ja syntymäpäiville.
Olisi oikein valaista joskus häntäpäätä. Nimittää vähiten ääniä saaneiden
ehdokkaiden valtuusto. Ensimmäiset tulevat kuulluksi muutenkin. Viimeiset eivät koskaan.
Millä kunnanvaltuustoon pääsee? Seitsemänkymmentäluvulla pääsi
Munalla töihin. Televisiossa suositeltiin niin. Sen jälkeen kolesterolimunia ei myyty kuin kuivakakkuaineiksi tupailtojen kahvipöytään. Tietoiskun
tilalle tuli kämmenselkä. Se kääntyi. Kämmenessä syttyi liekki. Käsi paloi.
Kanat alkoivat syödä terveellistä rehua. Munat olivat jälleen muodikkaita.
Munia on kymmeniä erilaisia. Valkuaisproteiinia myydään litran muovipulloissa. Munat ovat hyvää ravintoa ja melkein ilmaisia. Munat kelpaavat jopa
vaalimainokseen. Omeletti käryää tuvassa.
Kunnanvaltuuston arvostuksella on pitkät perinteet. Vaahteramäen
Eemelissä hänen laajat keppostelunsa kuitataan loppukaneetilla: aikuisena Eemelistä tuli jopa kunnanvaltuuston puheenjohtaja.
Niin mistä tuo pitkä otsikko? Se on ministeri Krista Kiurun suora sitaatti. Näet kunnantalon sulkeutuessa kesäksi, kuten viuhka, tuo on kelpo vastaus puhelinvastaajaan. Siten kunnantalossa vastataan, kun sieltä
jotain pyytää.
Näin minä kunnan ymmärrän.
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TOHTORI TÖISSÄ
Mitä väitöskirja antaa tekijälleen työelämässä?

teksti | Maria Markus kuvat | Merja Ojala

VOIHAN POMOT!
Hallintotieteiden tohtorit kehittivät rekrytoinnin avuksi
digitaalisen henkilöstötestin, joka paljastaa johtamistyön
onnistumisen kannalta merkittäviä tekijöitä.

S

osiaali- ja terveysalan esimiehillä esiintyy yllättävän paljon narsistiseen johtamiskäyttäytymiseen liittyviä piirteitä.
Tähän johtopäätökseen tuli
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin henkilöstöpäällikkö, yrittäjä ja hallintotieteiden tohtori Anne
Kujala Vaasan yliopistoon tekemässä
väitöskirjassaan vuonna 2015.
Johtajuuteen liittyvät ongelmat
ovat ylipäätään Kujalan mukaan valitettavan yleisiä kaikissa organisaatioissa.
Hierarkkisissa
organisaatioissa
johtaminen näyttäytyy usein johtajan
monologina, komentamisena tai määräämisenä. Tämä on Kujalan mielestä
ongelma, johon pitäisi puuttua määrätietoisemmin myös kuntasektorilla.
- Jos organisaatioissa ei ole kunnon
johtamista, kuntiin ei saada työvoimaa.
Johtamisongelmat rapauttavat myös
työhyvinvointia ja se voi näkyä esimerkiksi poissaoloina ja työntekijöiden irtisanoutumisina, hän toteaa.
Anne Kujala kiinnostui esimiesten
ammattijohtamisvalmiuksien mittaamisesta työskennellessään projekti-
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päällikkönä terveydenhuollon organisaatiossa, jonka päätöksentekojärjestelmä yksilinjaistettiin.
Aiemmin organisaation johtoportaassa oli ollut kolme eri linjaa: lääkärijohto, hoitohenkilöstön johto ja
talousjohto. Toimintojen yhdistymistä
saman johtajan alle seurasi haitallisia
lieveilmiöitä.
- Henkilöstöltä tuli paljon viestejä
esimerkiksi siitä, että esimies ei kuuntele, päätökset eivät ole tasa-arvoisia ja
käskyt tulevat autoritäärisesti, Kujala
kertoo.

P

ohdiskellessaan, millä keinoin johtamista voisi parantaa ja työyhteisöjen johtamista kehittää, Kujala keksi
idean elokuvaperusteisesta väitöskirjasta ja siihen liittyvästä mittaristosta.
Anne Kujala käsikirjoitti elokuvan
teorian pohjalta, ja teki audiovisuaalisen alan ammattilaisten ja pääasiassa
harrastajanäyttelijöiden kanssa 32 minuutin mittaisen elokuvan työyhteisöjen johtamisen kehittämiseen.
Voihan pomot -elokuva kertoo esimies-alaissuhteista terveydenhuoltoorganisaatio Säpinässä.
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noin 58 prosentilla tutkimukseen
osallistuneista johtajista oli
jokin narsistinen johtamiskäyttäytymisen piirre.

Elokuvaan liittyi testi esimiesten
ammattijohtamisvalmiuksista.
Testattavaksi päätyi 422 esimiestä 15 sairaanhoitopiiristä ympäri
Suomea.
Matemaattisesti validoidussa testissä mitattiin osallistujien tietoa,
taitoa ja kykyä tunnistaa ja ratkaista
elokuvassa esille tulleita johtamiseen
liittyviä tilanteita ja ongelmia.
Elokuvan sisältämät johtamisen
osa-alueet jaettiin ohjaavaan, voimaannuttavaan, liiketoiminnalliseen
sekä muutosjohtamiseen.
Yksi testin tunnistustehtävistä liittyi narsismiin. Osoittautui, että noin 58 prosentilla tutkimukseen
osallistuneista johtajista oli jokin
narsistinen johtamiskäyttäytymisen
piirre.
Narsistiseksi luokiteltavat johtajat tunnistivat testistä esimerkiksi
itsensä johtamista ja aineetonta palkitsemista mittaavat osiot heikommin kuin ei-narsistiset johtajat.
Narsistisen johtajan käyttäytymiseen liittyy ennakoimattomuutta, muiden työntekijöiden hyväksi
käyttämistä, vallanhalua ja empatian
puutetta.
Toisaalta narsistinen johtaja voi
olla tehokas, innovatiivinen, luova ja
karismaattinen.
- Narsistiset piirteet eivät siis
ole automaattinen yhtäläisyysmerkki huonon johtamisen kanssa, Kujala toteaa.
- Keskeistä on se, miten narsistiset piirteet näyttäytyvät toiminnassa. Niin kauan kuin päätavoitteena ei
ole itsekeskeisyys, vaan organisaatiota ja sen henkilöstöä palvelevat näkökulmat, voidaan puhua terveistä
piirteistä.
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A

nne Kujala sai toiseksi väitöskirjaohjaajakseen dosentti Seija
Ollilan, joka oli väitellyt jo vuonna 2006. Ollilan väitöskirjan aiheena oli osaamisen strategisen johtamisen hallinta sosiaali- ja terveysalan
julkisissa ja yksityisissä palveluorganisaatioissa – johtamisosaamisen
ulottuvuudet
työnohjauksellisena
näkökulmana.
- Minulla, kuten Annellakin, on
pitkä kokemus käytännön työstä terveydenhuollon organisaatioissa ja
toki omat kokemuksemme kulkevat
aina mukana. Työnohjausta tehdessäni olen usein miettinyt, miksi johtaminen tuntuu nousevan aina niin
vahvasti pintaan. Toki työyhteisötaitoja tarvitaan sekä työntekijöiltä että
johtajilta, mutta johtajan rooli näyttäytyy korostuneena, Ollila kertoo.
Anne Kujalan väitöskirjassa esille tulleet narsismiin liittyvät tulokset herättivät heidän yhteisen
mielenkiintonsa, ja vuonna 2018 he
kirjoittivat aiheesta yhdessä artikkelin: Narsistinen johtajuus sosiaalija terveysalalla. Siinä he pureutuivat
kysymykseen, miten estää narsistisesti käyttäytyvien henkilöiden rekrytoituminen johtajaposteihin.
- Narsismia yksilön persoonallisuuden ilmentymänä on tutkittu paljon, mutta narsistisesta johtajuudesta
erityisesti sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa ja sen vaikutuksesta työntekijöihin, työnteon toimivuuteen ja
työhyvinvointiin ei löydy tutkimuksia, he perustelevat kiinnostustaan aihepiiriin.
Seuraavaksi alkoi kehittyä yhteinen idea rekrytoinnin menetelmästä, jolla voidaan mitata sekä johtajien
että työntekijöiden valmiuksia ja
ominaisuuksia.

KUKA?
Anne Kujala

KOULUTUS Erikoislaboratoriohoitaja, hallintotieteiden tohtori
TYÖ Henkilöstöpäällikkö HUS,
yrittäjä
PERHE Leski. 2 tytärtä, 1 lastenlapsi, 2 tyttären corgia
HARRASTUKSET Uiminen,
luova kehittäminen, puutarhatyöt,
lukeminen
KIRJA, JONKA VIIMEKSI LUIN
Muumit ja olemisen arvoitus

Aluksi syntyivät rekrytointikortit. Pian kuitenkin huomattiin, että
pisteiden lasku manuaalisesti oli hidasta, joten testejä kehitettiin digitaalisiksi HR-Check-Testeiksi.
Johtajan testissä mitataan noin
20:tä johtamisen eri osa-aluetta, joilla on todettu olevan tieteellistä merkitystä johtamistyössä onnistumisen
kannalta.
Työntekijöiden testissä mitataan
yhdeksää eri osa-aluetta, jotka ovat
tärkeitä työssä onnistumisen kannalta.
HR-Check-Test soveltuu Kujalan ja Ollilan mukaan rekrytoinnin
lisäksi johtamiskoulutustarpeen ja
vaikuttavuuden arviointiin, kehityskeskusteluihin ja työnohjaukseen.
Testien perusteella ei kuitenkaan voi
tehdä diagnooseja, eivätkä ne korvaa
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On kysymysmerkki,
miten kunnat kykenevät
esimerkiksi harmonisoimaan
palkkoja.

KUKA?
Seija Ollilla

KOULUTUS Sairaanhoitajaterveydenhoitaja, työnohjaaja,
opettaja, hallintotieteiden
tohtori, dosentti
TYÖ Yrittäjä, työnohjaaja,
johdon työnohjaaja ja työyhteisövalmentaja, tutkija, yliopistonlehtori (emer.)
PERHE Mies, 2 poikaa,
6 lastenlasta
HARRSTUKSET Liikunta monipuolisesti, mm. kahvakuulailu
ja lentopallo
MOTTO: ”Ei ole olemassa
yhtä ainoaa totuutta eikä elämän
tarkoitusta, joten täytyy ensin
ymmärtää, että voi antaa
anteeksi”.

psykologisia testejä tai persoonallisuustestejä.
- Emme tietoisesti lähteneet tekemään psykologisia tai neuropsykologisia testejä, vaan halusimme nostaa
esille asioita, joiden katsotaan olevan
johtamistyön ja muunkin työnteon
onnistumisen kannalta merkityksellisiä, Kujala sanoo.

S

ote-uudistuksessa kytee Anne Kujalan mukaan ”pommi”, sillä päätöksenteon siirtyminen maakuntiin
kerää eri palkkarakenteita ja erilaisilla taustoilla olevia ihmisiä yhteen.
- On kysymysmerkki, miten kunnat kykenevät esimerkiksi harmonisoimaan palkkoja, hän pohtii.
Siksi hänen mielestään olisi tärkeää, että kunnissa herättäisiin viimeistään nyt pohtimaan johtamisen
kehittämistä tosissaan ja että kuntien organisaatioissa olisi riittävästi
ammattijohtajia.
- Laajat uudistukset edellyttävät
hyvää, oikeudenmukaista ja arvostusta herättävää johtamista, Kujala
sanoo.
Hyvässä johtajuudessa on Kujalan mielestä kyse päätöksissä pysy-

misestä, henkilöstön kohtelemisesta
tasa-arvoisesti sekä henkilöstön kehittämisestä ja kannustamisesta.
- Hyvä ammattijohtaja tuntee
johtamansa
toimintaympäristön,
ymmärtää toimintaa rajoittavat tekijät, tukee ja kannustaa työn tekijöitä luovuuteen ja kykenee tekemään
vaikeita päätöksiä. Hän osaa myös
priorisoida asioita, johtaa monia toimintoja samanaikaisesti sekä ratkaista konflikteja, Anne Kujala listaa.
Seija Ollila lisää luetteloon luotettavuuden, tunneälykkyyden, erilaisten persoonien ymmärtämisen ja
oman itsensä tuntemisen.
Sosiaali- ja terveysalan johtajalla
olisi heidän mielestään hyvä olla ainakin jokin kontaktipinta johtamaansa
toiminta-alueeseen, mutta sen lisäksi
tarvitaan johtajuustaitoja, osaamisen
johtamista ja koulutusta. He painottavat myös jatkuvan tuen merkitystä.
- Johtaja tarvitsee aina myös jonkinlaista tukea, oli se sitten mentorointia, vertaistukea tai työnohjausta.
Johtaja on usein hyvin yksin, he toteavat. ∙

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

Kun sairaala
tulee kotiin
Kotisairaaloilla on vahva sija tulevaisuuden sotepalveluissa, ja kunnianhimoiset tavoitteet niiden
kehittämiselle on sovittu hallitusohjelmassa.

H

elsingin yliopiston uusi tutkimus
antaa suuntaviivat laadukkaan ja
yhdenvertaisen kotisairaalan kehittämiseen.
Kun kotisairaalatoimintaa alettiin
Suomessa kehittää 1990-luvulla, sitä
puolsivat monet perustelut.
Edelleen on sekä taloudellisesta
että inhimillisestä näkökulmasta järkevää hoitaa kuolevia potilaita kuten
myös muita kotisairaalaan sopivia asiakkaita kotona.
- Kiistaton asia kotisairaalahoito ei
ole. Kotihoitoa koskevassa keskustelussa on myös kysytty, mennäänkö kotiin vietävissä palveluissa liian pitkälle
ja tuleeko kodista vankila, josta ei pääse pois. On kuunneltava, mitä ihminen
itse haluaa ja tarvitsee, sanoo sosiaalityön professori Marjaana Seppänen
Helsingin yliopistosta.

Kotisairaalan rooli
vaihtelee yllättävän
paljon alueellisissa
järjestelmissä.
38

Sote-alueilta odotetaan paljon
Marjaana Seppäsen johtama tutkimus
onnistuneen
kotisairaalatoiminnan
edellytyksistä ilmestyi tänä keväänä.
Tutkimusraporttiin on koottu ehdotuksia onnistuneen hoidon kehittämiseksi.
Kotisairaalapalveluiden saatavuus
ja laatu on Suomessa hyvin vaihtelevaa.
- Alueellinen kattavuus on keskeinen ongelma. Nykytilanteeseen
vaikuttaa paljon se, onko toimintaa
lähdetty aikanaan kehittämään pienessä kunnassa vai suuressa kuntayhtymässä, Seppänen sanoo.
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa kotisairaala on
nimetty palveluksi, joka tulisi olla saatavilla sote-keskuksissa.
Toimintaa on siis tarkoitus kehittää ja laajentaa ja tuoda yhdenmukaisesti saatavaksi kaikille kansalaisille.
- Vaikka tavoitteet on nyt kirjattu hallitusohjelmatasolla, paikalliset
erot näkyvät edelleen selvästi eikä yhtenäistä toimintamallia ole. Kotisairaalan rooli vaihtelee yllättävän paljon
alueellisissa järjestelmissä, Seppänen
huomauttaa.
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Tärkeäksi
tutkimustulokseksi Seppänen nostaakin sen, että kotisairaalan kehittämiseen tarvitaan
riittävän suuri väestöpohja eikä liian
pieniä yksiköitä tulisi perustaa.
- On tärkeää miettiä, miten kotisairaalan toiminnot tulevissa sote-keskuksissa turvataan. Kotisairaalaan
on integroitava riittävästi muita palveluita kuten psykososiaalista tukea.
Tutkimuksessa havaittiin, että liian
pienissä yksiköissä tyhjäkäynti ja toisaalta resurssipula ovat usein ongelmana, Seppänen kuvaa.
Kotisairaala on sairaalatasoista ja
lääkärijohtoista toimintaa.
Marjaana Seppänen kehottaa
pohtimaan, mitä lääkärijohtoisuus
käytännössä tarkoittaa: miten työ ja
tiedonkulku eri lääkärien välillä on
järjestetty. Kotisairaalatyö on lääkärille vaativa tehtävä, joka ei hoidu sivutoimisesti.
- Tarvitaan lääkäreitä, joilla on
selkeä vastuu ja osaaminen kotisairaalasta. Käytännön työssä lääkärit eivät paljoa kulje kodeissa, mutta
tehtävä on tärkeä. Se on positiivinen
haaste heille, jotka haluavat kotihoitoon keskittyä, Seppänen sanoo.

Netti pätkii kotisairaalassakin
Helsingin yliopiston tutkimuksessa nousi esiin useita selviä kehittämiskohteita kuten teknologian toimintavarmuus ja moniammatillisten
palveluiden sitominen tiiviimmin
kotisairaalaan.
Kodista ei hoitopaikkanakaan ole
mielekästä kehittää huipputeknologista sairaalayksikköä.
Sen sijaan teknologian kehitystarpeet ovat työssä hyvinkin arkisia. Toimiva internetyhteys ei ole
kaikkialla itsestäänselvyys, eikä
hoitajalla aina ole sopivaa paikkaa
kirjausten tekemiseen ja tietojärjestelmien käyttöön.
- Koti on ympäristönä aina omanlaisensa. Tutkimuksemme mukaan
lääkkeisiin ja aseptiikkaan liittyvät
asiat hoituvat hyvin, mutta esimerkiksi nettiyhteyksien ongelmat ovat
yleisiä. Mittareita ja muita hoito-
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laitteita ei ole myöskään suunniteltu
kannettaviksi ja kotona käytettäviksi vaan sairaalan tarpeisiin, Marjaana Seppänen selvittää.
Ratkaisuksi tutkimuksessa ehdotetaan esimerkiksi kotisairaalan pakettiautotoimistoa, jossa toimivat
tietojärjestelmät kulkevat mukana.
Siellä hoitaja voisi kirjata käynnin
tiedot ja valmistautua seuraavaa potilasta varten.

Omainen mukana hoidossa
Kun hoidettavana on kuoleva potilas, omainen on keskeisessä roolissa. Hän hoitaa potilasta, ja tarvitsee
itse tukea. Omaisen kyky ja halu hoitaa on ratkaisevaa päätettäessä, voiko kotisairaala ylipäätään olla potilaalle mahdollinen hoitopaikka.
Marjaana Seppäsen mukaan tutkimuksen perusteella jäi kuva, että
eri kotisairaaloissa on vaihtelua sii-

kotona hoitajan
vuorovaikutustaidot
ovat sairaalaakin
suuremmassa roolissa.
nä, voiko kotiin saada esimerkiksi
mielenterveyspalveluja.
- Kotona hoitajan vuorovaikutustaidot ovat sairaalaakin suuremmassa roolissa. Kun hoidettavana on
paljon kuolevia potilaita, eksistentiaaliset kysymykset nousevat esiin.
Myös hoitava omainen voi tarvita tukea. Tämä asettaa haasteita hoitajan
työnkuvalle, ja olisikin hyvä kehittää
kotisairaalaa niin, että mielenterveys- ja sosiaalipalvelut olisivat kiinteä
osa kotiin vietäviä palveluita, Seppänen sanoo.
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ensisijaisesti toiminta kuuluu
terveyspalveluihin, mutta kun
toimitaan kotona, on tärkeää,
että sosiaalipalvelut ovat mukana.

Myös fysioterapian tarve nousi esiin – niin potilaan kuin hoitavan
omaisen näkökulmasta.
Kotisairaalassa omainen tekee
paljon raskaita nostoja ja siirtoja.
Fyysisen jaksamisen tuki on tarpeen,
jotta kotisairaalahoito voi ylipäätään
jatkua. Myös apuvälineosaamista tulisi olla helposti saatavissa.

Entä jos omainen ei jaksa?
Hoitava omainen tekee professori
Marjaana Seppäsen mukaan yhteiskunnalle aina suuren palveluksen.
Suurelle osalle kuolevan läheisen
hoitaminen kotona on oma, haluttu
ratkaisu. Se näkyy myös tutkimusaineistosta. Syvemmällä ratkaisuihin
voivat kuitenkin vaikuttaa velvollisuuden tunteet ja yhteiskunnan moraalinen koodisto.
Voisiko omainen kieltäytyä läheisensä hoidosta?

- Tämä on iso kysymys. Kotisairaalalla on oltava herkkyys omaisen
tilanteelle. On oltava turvallinen tila sanoa ettei jaksa. Omaisen tulee
saada tuki hoitotyöhön ja on voitava lopettaa, kun ei enää jaksa. Tämä
kaikki on tärkeää huomioida, Seppänen painottaa.
Moni omainen toivoo mahdollisuutta keskusteluun, kun kotisairaalahoito päättyy.
- Kun potilas kuolee, kotisairaalan
hoito loppuu. Joissakin yksiköissä on
järjestely, jossa omaiseen otetaan yhteyttä jälkikäteen ja keskustellaan
hoitojaksosta. Keskustelun ottaminen kaikkialla järjestelmälliseksi
käytännöksi olisi tärkeää, Seppänen
toteaa.

Hyvä kehittäminen
alkaa johtotasolta
Marjaana Seppänen korostaa, et-

tä tutkimus vahvisti kotisairaaloista
paljon hyvää.
Esimerkiksi hoitajat kokevat, että vaikka työ on hyvin yksinäistä, se
on myös haastavuutensa vuoksi antoisaa. Siinä voi käyttää kaiken osaamisensa.
Ruohonjuuritasolla toimintaa on
kuitenkin vaikeaa kehittää ellei siihen ole ylimmän johdon valtuutusta.
Siksi Seppänen motivoisi kuntatasollakin sote-palveluiden johtoa
sitoutumaan kotisairaaloiden kehittämiseen.
- Ensisijaisesti toiminta kuuluu
terveyspalveluihin, mutta kun toimitaan kotona, on tärkeää että sosiaalipalvelut ovat mukana, Seppänen
sanoo.
Marjaana Seppänen on tyytyväinen, että niin tutkimuksesta kuin
kotisairaalatoiminnan ohjausdokumenteista näkyy, että kunnissa on yhteinen tahto kehittämisen puolesta.
- Siitä ollaan yhtä mieltä. Toivomme että tutkimusraporttimme
toimii virikkeenä kehittämistyölle. Ja
sote-uudistus, siltä odotetaan varsin
paljon, Seppänen päättää. ∙

➨ Lataa täältä:

KAKSin rahoittama tutkimus Koti sairaalana –
Onnistuneen kotisairaalatoiminnan edellytykset on luettavissa osoitteessa:
https://kaks.fi/julkaisut/koti-sairaalana-onnistuneen-kotisairaalatoiminnan-edellytykset/
Tutkimusraportin ovat kirjoittaneet
Riikka Lämsä, Mia Niemi ja Marjaana Seppänen
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TÄTÄ TUTKIN
teksti | Maria Markus kuva | Merja Ojala

Linnéa Henriksson

ONKO KUNNALLISILLA
NEUVOSTOILLA VAIKUTUSVALTAA?
Nuoriso-, vanhus- ja
vammaisneuvostojen
olemassaolo kunnissa
on turvattu lailla. Nyt
tutkitaan, onko neuvostoilla
todellista vaikutusta
kuntatason päätöksentekoon.
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N

oin neljässä viidestä Suomen kunnasta on nuorisovaltuusto, ja vanhus- ja vammaisneuvostokin tai ainakin
toinen niistä noin kahdessa kolmesta kunnasta. Joissakin kunnissa nämä
toimielimet on järjestetty kuntien välisenä yhteistyönä.
Jollain tavalla järjestettyinä niiden
pitäisi löytyä nykyisin jokaisesta kunnasta. Siihen velvoittaa kuntalakikin
vuodelta 2015.
Mutta vaikka laki velvoittaa kunnat perustamaan neuvostoja, se ei
velvoita kuntia tekemään päätöksiä
neuvostojen toiveiden, ehdotusten tai
kommenttien mukaan.
Onko siis kunnallisilla neuvostoilla todellista vaikutusvaltaa kuntatason

päätöksentekoon? Ja ellei niin ole, miten vaikutusvaltaa voisi lisätä?
Näihin kysymyksiin Åbo Akademin
tutkijan ja yliopiston opettajan Linnéa
Henrikssonin ja väitöskirjatutkija Janette Huttusen vielä alkumetreillä
oleva tutkimus pyrkii löytämään vastauksia.
- Kartoitamme muun muassa sitä,
missä kunnissa neuvostojen rooli on
aidosti merkittävä, ja mitkä tekijät siihen ovat vaikuttaneet, Janette Huttunen sanoo.
- Onko esimerkiksi kunnan koolla
merkitystä?
Linnéa Henrikssonin mukaan tämän tyyppisiä verkostoja ja niiden
merkitystä paikallishallinnossa ei ole
aiemmin tutkittu systemaattisesti.
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NUMEROT AUKI
koonnut | Eeva-Liisa Hynynen

- Tämänhetkisen käsityksemme
mukaan neuvostojen oma kokemus
on se, että heitä ehkä kuullaan, mutta ei kuunnella, Henriksson sanoo.
- Aika monesta kunnasta tulee
viestiä siitä, että he haluaisivat edustajansa esimerkiksi kaupunginhallituksen tai lautakuntien kokouksiin,
hän jatkaa.
Yksi käytännön ongelmista onkin
Henrikssonin mielestä se, että neuvostoja ei ole useinkaan kunnissa pidetty niin tärkeinä, että niillä olisi
selkeitä reittejä päätöksentekoon, yksittäisiä kuntia lukuun ottamatta.
- Yleensä asia sitten kiteytyy
siihen, löytyykö esimerkiksi valtuustosta ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita
neuvostojen
esille
nostamista asioista, hän sanoo.
Henriksson ja Huttunen ovat kuitenkin sitä mieltä, että neuvostojen
vaikutusvalta ei ole pelkästään kunnan rakenteesta tai kuntapäättäjistä
kiinni, vaan asiaan vaikuttaa esimerkiksi neuvostojen oma aktiivisuus.
Kyseessä on monimuotoinen ja
kansalaisdemokratiaan laajemminkin kytkeytyvä asia, jota on tarpeen
tutkia syvällisemmin.
- Olisi hienoa, jos pystyisimme
tutkimuksemme avulla näyttämään,
millä keinoin asioita voisi tehdä paremmin ilman kohtuutonta lisätyötä
kunnille, tutkijat sanovat.
Åbo Akademin tutkimus on osa
laajempaa eurooppalaista monivuotista vertailevaa tutkimusprojektia
Local State – Society Relations (LSSR),
jossa tutkitaan paikallishallinnon ja
kansalaisyhteiskunnan välisiä suhteita.
Eurooppalaisen tutkimuksen itsenäisenä osana Henriksson ja Huttunen tutkivat suomalaisten kuntapäättäjien ja eri verkostojen jäsenten
käsityksiä osallistumisesta ja kansalaisdemokratiasta. Kysely kuntapäättäjille lähtee syksyllä 2021, ja
tutkimuksen on tarkoitus valmistua
kokonaisuudessaan keväällä 2022. ∙

➨ KAKS rahoittaa tutkimusta.

MINÄKÖ EHDOLLE KUNTAVAALEIHIN?
PUOLESTA

61 %

halu vaikuttaa useiden
asioiden ratkaisuun
kunnassa

61 %

halu auttaa ihmisiä

47 %

halu vaikuttaa
johonkin yksittäisen
asian ratkaisuun kunnassa

32 %

halu vastustaa nykyisiä
päätöksentekijöitä

24 %

halu saada vaikutusvaltaa
ja edetä politiikassa

VASTAAN

71 %

ajatus ehdolle asettumisesta
ei ole edes tullut mieleeni

60 %

politiikka veisi liikaa
aikaani

57 %

kuntapoliitikkona
toimiminen on
epäkiitollista

35 %

ehdokkaisiin kohdistuvat
solvaukset ja häiriköinti
estää asettumisen ehdolle

17 %

ehdolle asettuminen ei
ole mahdollista ammattini
ja/tai asemani puolesta

TUTKIMUS TOTEUTETTIIN OSANA KAKSIN RAHOITTAMAA TUTKIMUSHANKETTA TULEVAISUUDEN K
UNTAPÄÄTTÄJÄT – TUTKIMUS KUNTAVAALIEN EHDOKASREKRYTOINNISTA. AINEISTON KERUUN TOTEUTTI
KANTAR TNS OY JA SE ON KOOTTU GALLUP KANAVALLA 2.–6.3.2021. HAASTATTELUJA TEHTIIN YHTEENSÄ
1 050. VASTAAJAT EDUSTAVAT 18–79 VUOTTA TÄYTTÄNYTTÄ VÄESTÖÄ AHVENANMAATA LUKUUN OTTAMATTA. TULOSTEN VIRHEMARGINAALI ON KOKO AINEISTON TASOLLA SUURIMMILLAAN VAJAAT KOLME
PROSENTTIYKSIKKÖÄ SUUNTAANSA.
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langoilta napattua
Liisa Suvikumpu
Hyvän kierre: ensin säätiöt
sijoittavat pääomia kotimaiseen kasvuun, ja sitten ne tukevat tuotoilla tiedettä, taidetta ja
kansalaistoimintaa.
Sellaista on yleishyödyllisyys.

@SaaraOsterberg
On kyllä tosi hyvä mieli seurata 10
vuotta sitten kielitaidottomana maahan
muuttaneen ystäväni innostusta näistä
kuntavaaleista. Saman kulttuuritaustan
omaavia ehdokkaita useammilla listoilla.
Kokemus vaikutusmahdollisuuksista
arvokasta kotoutumisen kannalta!

@Minnakivipelto
Korona toi esiin etuusjärjestelmän
heikkoudet. Sekä etuuksia että palvelua
tarvitsevan asiointi hankaloitui entisestään.
@meritajokela @SigneJauhiainen & Tuija
Korpela @THLorg @Kelantutkimus
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@LeilaSaramki
Opinnot @UniEastFinland #avoinyliopisto ovat sopimuskunnille ja -oppilaitoksille
jatkossa maksuttomia.Sopimuslukioiden
opiskelijoille näin on ollutkin, mutta nyt
yhteistyö perustuu vain sopimukseen.
Jos haluat yhteistyöhön kanssamme,
otathan yhteyttä!

@Heidi Parisod
#Hoitotyö'n #arvostus'ta ei
muuteta yksittäisellä hattutempulla
yhdessä yössä. Hoitotyön tietoperustan vahvistaminen tieteelliseen
näyttöön perustuen ja hoitotyön
asiantuntijuuden näkyväksi tekeminen myös hoitotyön ulkopuolelle ovat keinoja, joihin tulee panostaa.
@HotusFI

@Polemiikkilehti
@Saatio_KAKS
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