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Ihmisarvoinen hoiva syntyy halusta pitää huolta toisistamme >sivulta 24

tulossa...
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Antti Mykkänen
päätoimittaja

Hyvinvointialueiden perustaminen on 2000-luvun merkittävin yksittäinen yhteiskun-
nallinen päätös Suomessa. 

Uudistuksen myötä kuntien rooli muuttuu suomalaisessa mittakaavassa enemmän 
kuin noin 50:een vuoteen. Suomi  saa myös läntisen Euroopan maiden tapaan kansan-
valtaisen aluehallinnon. 

Poliitikot vai ammattilaiset? Valtio vai maakunta vai kunta? Verot vai maksut? Jul-
kinen vai yksityinen? Sosiaalihuolto vai perusterveydenhuolto vai erikoissairaanhoito? 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen päättäjästä, järjestäjästä, rahoituksesta, tuottajasta ja 
sisäisistä painotuksista on keskusteltu niin kauan, kuin palveluja on ollut tarjolla. Tämä 
keskustelu ei tule loppumaan myöskään hyvinvointialueiden perustamiseen. Eikä pidä-
kään. Ilman haastamista ei ole kehitystä.

Mikään yhteiskunnallinen päätös ei ole koskaan pysyvä. Isokin päätös merkitsee 
yleensä, että on saavutettu yksi etappi päättymättömällä kehityksen tiellä. Sitä on evo-
luutio.

Nyt kun poliittiset linjaukset on tehty, tärkeintä on liikkeelle lähtö ja liike. Keskeinen 
kansalaiskanta tulevaan soteen on jo tiedossa: Palvelut ovat hyviä, jos ne ovat saatavilla.

Kansalaisten ja palvelujen käyttäjien näkökulmasta toteutuksen ykkösketju ovat en-
sirivin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastusalan ammattilaiset. Lopulta heidän 
työnsä ratkaisee onnistumisen. 

Kakkosketju ovat uudistuksen organisoijat. Heidän roolinsa on mahdollistaa käy-
tännön hyvinvointityö niin, että lain ja ihmismielen asettamat tavoitteet toteutuvat. 

Kolmosketju ovat päättäjät alueilla ja kunnissa. Heillä on selvä rooli johtaa kokonai-
suutta asettamiensa tavoitteiden ja saamiensa voimavarojen puitteissa. Joskus ketjujen 
paikat vaihtelevat.

Ajatus siitä, että nyt kerralla syntyisi täydellinen paketti läpi Suomen, ei ole tästä 
elämästä. Maan sisällä on eroja niin eri osapuolten yhteistyökulttuureissa kuin toimin-
tatavoissa. Juuri luottamushenkilöiden keskeinen tehtävä on saada alueelliseen päätök-
sentekoon riittävä yhteisymmärrys.

Edessä ovat aluevaalit. Suuri haaste on saada yli puolet suomalaisista äänestämään. 
Tässä tuleva aluevaalikampanja on keskeisessä roolissa. Kansalaisten mielestä hyvä eh-
dokas ajaa koko maakunnan ja äänestäjiensä etua – ja on omasta kunnasta. Menestystä 
kaikille ehdokkaille!
Kunnallisalan kehittämissäätiö kutsuu kaikki aluevaltuutetut 9.2.2022 Finlandia- 
talolle Helsinkiin ja yhteiseen virtuaaliseen aamupäivän Sotestarttiin. Myös muut kun-
ta- ja valtakunnan päättäjät saavat tässä samalla kutsun.  On startin aika (kts. takasivu)!

Sotestartti on ensi vuoden merkittävin ponnistus

Tilaa elämälle
Me rakennutamme, omistamme ja vuokraamme tiloja, 

 joissa on hyvä olla kaikissa elämän tilanteissa.

Kun suunnittelemme tilaa opetukselle ja kasvatukselle, 
asiantuntijoina toimivat tilojen käyttäjät itse.
Kun kehitämme tiloja, rakennamme myös kaupunkeja.

Kuntien kumppani jo vuodesta 2008.
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Katse kuntien omistajuuteen

Kunnat omistavat  
yrityksiä, mutta tärkeä 
kysymys on, mitä  
omistamisella  
tavoitellaan? 

Kun puhutaan kuntakonserneis-
ta, usein keskusteluun nousee 
se, kuinka kunta ohjaa yhtiöi-

tään ja ketkä kuntayhtiöiden halli-
tuksissa istuvat.  

Sen sijaan kuntien omistajastrate-
giat ovat jääneet vähäiselle huomiolle.  

Nyt aiheesta tulee tutkittua tie-
toa, kun tutkijatohtori Suvi Konsti- 
Laakso ja tutkijaopettaja Marita 
Rautiainen LUT-yliopistosta valot-

tavat kuntien omistajastrategioita 
vuodenvaihteessa julki tulevassa tut-
kimuksessaan ”Kunta omistajana – 
Kuntien yritysomistusten tavoitteet 
ja motivaatio”.

- Olemme yrittäjyystutkijoita ja ai-
emmissa tutkimuksissamme olem-
me paneutuneet yksityisten yritysten 
omistajuuteen sekä innovaatioihin. 
Olemme tarkastelleet muun muassa 
sitä, kuinka yksityisen sektorin yritys-
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ten omistajastrategioita muodostetaan 
ja miten niiden linjaamina yrityksiä 
johdetaan. Tässä tutkimuksessa kään-
simme katseemme kuntakonsernei-
hin, Suvi Konsti-Laakso kertoo.

Tutkijakaksikko luonnehtii kun-
takonserneja  tutkimuskohteina mie-
lenkiintoisiksi.

- Kuntien yritysryhmän raken-
ne on erittäin kompleksinen. Osalla 
kaupungeista on tytäryhtiöitä, joilla 
voi olla  tytäryhtiöitä ja vielä näillä-
kin tytäryhtiöitä, Marita Rautiainen 
kuvaa konsernirakenteiden moni-
mutkaisuutta.

Konsti-Laakso ja Rautiainen muis- 
tuttavat, että  kuntalaki velvoittaa kun- 
tia laatimaan omistajapoliittiset lin-
jaukset: millaisia yrityksiä kunta 
omistaa, mitä se omistajuudellaan ta-
voittelee ja millaisessa toiminnassa 
kunta on mukana esimerkiksi sijoit-
tajana. Omistajastrategiasta päättävät 
kuntien ja kaupunkien valtuustot.

Tutkimuksessaan tutkijakaksikko 
selvitti 56 suurimman kaupungin 

ja kunnan julkaistuja omistajastrate-
gioita. Tutkimus ulottuu siis ”Helsin-
gistä Haminaan”. 

Lisäksi kolmen kaupungin keskei-
siä tahoja haastateltiin omistajapo-
liittisista linjauksista. Haastatteluja 
kertyi kymmenkunta.

Pelkästään aineiston kokoamises-
sa oli oma työnsä. 

- Haimme tietyillä hakusanoil-
la kuntien verkkosivuilta valtuusto-
jen linjaamia omistajastrategioita ja 
omistajapoliittisia linjauksia.

Noin kolmasosalta kunnista löy-
tyi linjauksia siitä, miksi omistetaan. 
Osalla kunnista tällaisia linjauksia 
löytyi konserniohjeista, Suvi Konsti-
Laakso selvittää.

Millaisesta omistajuudesta kunti-
en  omistajastrategiat sitten ker-

tovat? 
Tutkijakaksikon mukaan varsin 

monenlaisesta. Hajonta siinä, millai-
sia asioita omistajastrategiaan kirja-
taan, on suurta. 

- Joidenkin kuntien tarkastelussa 
ovat vain tärkeimmät yritykset, toi-
sissa on käyty läpi kaikki pikkutar-
kasti, Marita Rautiainen kuvailee.

Suvi Konsti-Laakso muistuttaa, 
että valtuusto vaihtuu neljän vuo-
den välein ja juuri valtuuston kuuluu 
päättää kunnan omistuksista. 

- Hyvä strategia luo pohjaa yli 
vaalikausien ja vastaa kysymykseen, 
miksi juuri tämä yhtiö on tärkeä ja 
mitä sen avulla tavoittelemme. Omis-
tajaohjausta koskevissa linjauksissa 
kerrotaan sitten kunnan keinot ohja-
ta yhtiön toimintaa halutulla tavalla, 
Konsti-Laakso sanoo.

Konsti-Laakson ja Rautiaisen 
mukaan omistajastrategiaa on tär-
keää tarkastella toimintaympäristön 
muuttuessa: onko yhä merkittävää 
omistaa tämä yhtiö, kannattaako siitä 
luopua tai onko kuntakonsernin yri-
tysrakenne toimiva vai pitäisikö sitä 

järjestää uudelleen - ja niin edelleen.
Tässä vaiheessa on syytä pysäh-

tyä hetkeksi tutkijakaksikon aiheen 
ajankohtaisuuteen.

Sote-uudistus vie vuoden 2023 
alussa kunnilta  sosiaali- ja tervey-
denhuollon järjestämisvastuun ja sa-
malla noin puolet budjeteista. 

Usein sanotaan, että kunnat saa-
vat nyt keksiä itsensä uudelleen ja et-
tä niistä kehkeytyy elinvoimakuntia. 

Kuntien käsiin sivistyspalvelui-
den lisäksi jäävät kaavoitus ja maan-
käyttö, elinkeinotoimi, keskeiset 
infrapalvelut sekä uutena vastuuna 
työllisyyspalvelut.

Vaikka kuntatalous puolittuu, 
kunnille jäävät velat – ja konserniyh-
tiöt.

Suvi Laakso-Konsti ja Marita Rau-
tiainen kertovat, että tutkimusta 

tehdessään he eivät erikseen ajatel-
leet suurta sote- ja kuntauudistus-
ta, mutta yhtä kaikki tutkimus tu-
lee parhaaseen mahdolliseen aikaan 
kuntien käyttöön. Elinvoimakun-
tien on syytä ottaa omistajuudestaan 
kaikki hyöty käyttöön uudessa tilan-
teessa. 

Myös Työ- ja elinkeinoministe-
riö (TEM) on kiinnittänyt huomiota 
kuntien omistajuuteen työpaperis-
saan, joka linjaa teesejä suomalaisen 
omistajuuden vahvistamiseksi. Mo-
nesti unohdetaan, että kuntien yhtiöt 
ovat suomalaisia yhtiöitä ja että kun-
nilla on valtava omaisuusmassa kä-
sissään. 

Konsti-Laakso muistuttaa kunti-
en erilaisuudesta myös omistajuuden 
suhteen. Suurimmilla kaupungeilla 
voi olla satoja tytäryhtiöitä, ja kau-
punki voi olla mukana yhtiöissä, jois-
sa on myös kansainvälistä omistusta.

Toisessa ääripäässä on kuntia, 
joissa yhtiöomistuksia on vain vähän 
jos lainkaan.

Tutkijakaksikko korostaa, että 

siellä, missä omistuksia on paljon, on 
syytä olla alan osaamista. 

- Tutkimuksessamme käy ilmi,  
että monilta kaupungeilta löytyy hen-
kilöstöä, jolla on erittäin  vahva kau-
pallinen tausta ja yritysosaamista. Se 
näkyy myös parhaissa omistajastrate-
gioissa, Marita Rautiainen sanoo.

- Meidän datamme perusteel-
la nämä kaupungit ja kunnat, joissa 
teimme haastatteluja, ymmärtävät 
kyllä, miksi strategioita laaditaan, 
Suvi Konsti-Laakso toteaa.

Hän toteaa, että omistajastrate-
giaa laadittaessa siihen kannattaa 
sitouttaa kaikki keskeiset tahot: päät-
täjät, viranhaltijajohto kuin myös 
konserniyhtiöiden johto. 

Siksi omistajastrategian laadinta 
vaatii aikaa. 

- Mitä avoimempi prosessi 
omistajastrategian laadinta on, si-
tä paremmin linjauksiin yleensä si-
toudutaan. On hyvä, että linjauksia 
työstettäessä niitä myös kyseenalais-
tetaan ja pohditaan aidosti. Konsti-
Laakso jatkaa.

Mikä sitten on kuntaomistajan hel-
masynti? 
- Kaikki haastateltavamme puut-

tuivat siihen, että kuntakonsernien 

yritysrakenteet ovat aika monimut-
kaisia ja raskaita. Kuinka tehokas-
ta on omistaminen, jos tosiaankin on 
tytäryhtiöitä, joilla on tytäryhtiöitä, 
joilla on tytäryhtiöitä, tutkijakaksik-
ko tiivistää.

Konsti-Laakso ja Rautiainen ovat 
havainneet, että kuntalaissa kunnilta 
edellytetyn  omistajapolitiikkapape-
rin laadintaan ei oikeastaan  ole tar-
jolla työkaluja.

Ehkä juuri se selittää strategioi-
den suurta hajontaa ja riemunkirja-
vuutta. 

- Näitä työkaluja – raameja ja 
suosituksia - pyrimme tutkimuksem-
me kautta tuomaan kunnille, Konsti-
Laakso toteaa.

Kokeneina yritystutkijoina ja 
alalta väitelleinä Konsti-Laakso ja 
Rautiainen tietävät luetella  joukon 
kysymyksiä, joita kunnissa kannat-
taisi nyt pohtia. 

Esimerkiksi millaiset yritykset 
vaikuttavat kunnan elinvoimaan? Toi-
mivatko kunnan omistamat yritykset 
nyt parhaalla mahdollisella tavalla? 
Millaista asiantuntijuutta konser-
niyhtiöiden hallituksissa tarvitaan 
– onko tarpeen hakea osaamista kun-
taorganisaation ja päätöksenteon 
ulkopuolelta? Tai onko konsernira-
kenne sellainen, että se on johdetta-
vissa? 

Kyse ei ole kunnallisesta nappi-
kaupasta. Kuntien yhtiöiden yhteen-
lasketuissa liikevaihdoissa on kyse 
miljardeista euroista.

Useimmiten suurimmat intressit 
liittyvät kuntien infrayhtiöihin: ener-
giayhtiöihin, joissa kuntaomistajien 
lisäksi saattaa olla mukana kansainvä-
listäkin omistusta - sekä vesiyhtiöihin.

- Tutkimushaastatteluissamme 
pyrittiin löytämään ratkaisuja osaa-

mista vaativien tytäryhtiöiden halli-
tustyöskentelyyn. Usein hallituksen 
jäsenet ovat kuntapäättäjiä, jois-
ta kaikilla ei ole yrityskokemusta. 
Osassa kunnista tytäryhtiöiden hal-
lituksiin valittaville järjestetään kui-
tenkin  perusteellista perehdytystä 
yhtiön asioihin, Marita Rautiainen 
kertoo.

Tutkijakaksikko arvioi, että ehkä 
omistamisen strateginen määrittele-
minen pitäisi aloittaa perehdyttämäl-
lä ensin päättäjät yhtiöiden asioihin 
– ei vasta siinä vaiheessa, kun heidät 
valitaan kuntayhtiön hallituksen jä-
seniksi.

- Strategiatyö on hidasta, mut-
ta ensimmäisen omistajastrategiapa-
perin jälkeen seuraava versio voi olla 
tarkempi ja osaaminen ammattimais-
tuu, Suvi Konsti-Laakso ennakoi.

Hän muistuttaa, että kyse ei ole ai-
noastaan siitä, miten kunta omistaa 
nykyisiä yhtiöitään. Aina on mahdol-
lista ryhtyä omistamaan jotakin uutta.

- On kuitenkin hyvä muistaa, että 
yritystoiminta perustuu mielikuviin 
ja riskeihin. Kunnan perustehtäviin 
yritykset sopivat välillä aika huonos- 
ti. Kannattaa myös muistaa, että   
kuntaomisteisissakin yhtiöissä halli- 
tuksen jäsenet voivat joutua päätök-
sistään henkilökohtaiseen  vastuu- 
seen, Rautiainen summaa. 

Siksikin Konsti-Laakso ja Rau-
tiainen korostavat  omistajastrate-
gioiden merkitystä ja yrityspuolen 
osaajien rekrytointia kuntayhtiöiden 
hallituksiin.

- Kuntakonsernien strategioissa 
on vielä erittäin paljon kirkastami-
sen varaa, he sanovat tietoisina siitä, 
että taitava omistajuus tuo parempia 
tuloksia. ∙

Hajonta siinä, millaisia asioita omistaja- 
strategiaan kirjataan, on suurta.

kuntaomisteisissakin yhtiöissä hallituksen  
jäsenet voivat joutua päätöksistään  
henkilökohtaiseen vastuuseen.

Suvi Laakso-Konsti

Marita Rautiainen
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koostanut | Eeva-Liisa Hynynenkoonnut | Eeva-Liisa Hynynen

KIRJAT TULEVAISUUSKIRJA PERKAA ETÄTYÖN JA  
MONIPAIKKAISUUDEN EDELLYTYKSIÄ

Hyvä lukija, ole hyvä. Näin tie-
tokirjailija Juha Kuisma ja 
FT Pekka Sauri esittelevät  

tulevaisuuskirjansa ”Etätyö ja mo-
nipaikkaisuus Suomessa”. Dialogiin 
perustuva teos on julkaistu KAKSin 
Polemia-sarjassa.

Tietokirjailija Juha Kuisma avaa 
keskustelun: 

”Koko maan kattavan kuituver-
kon rakentaminen olisi merkittävin 
tasa-arvopolitiikan ja aluepolitii-
kan teko, mitä julkinen valta voisi 
koko maan kehityksen hyväksi teh-
dä”, sanoo  Juha Kuisma. 

Tavoitteena se vastaa Suomen 
historiassa toteutettua ratateiden 
rakennusta sekä sodan jälkeistä säh-
köistämistä. Hidastelu tai vastustus 

tässä asiassa on luokkayhteiskun-
nan rakentamista. Hän toivoo, että 
EU:n ns. elvytyspaketin rahoja käy-
tetään mahdollisimman paljon tä-
hän tarkoitukseen.

Etätyö on osa EU:n koheesio-
periaatteen ydintä. Yhteiskunnan 
kannattaa edistää etätyötä pienin 
porkkanoin mm. ilmastonmuu-
toksen torjumiseksi ja yleisen re-
silienssin takia. Näihin kaikkiin 
optioihin tarvitaan koko maan 
kattavaa optisen kuidun verkkoa.

Kuisman mukaan etätyö on 
muuttumassa poliittiseksi kysymyk-
seksi. Koska etätyö laajentaa ihmi-
sen aidon vapauden aluetta. Sitä 
tulisi edistää jo pelkästään eettisin 
perustein. Sen edistäminen on meil-

le kaikille humaani, perustuslaillinen 
velvoite. 

Etätyökulttuuri ei kysy, sijoit-
tuuko toimija maalle, kaupunkiin, 
saaristoon, tuntureille tai toiseen 
maanosaan. Näin etätyöhön sisältyy 
kokonaan uuden yhteiskuntamallin 
avain. Kun tämä oivalletaan, se tulee 
mullistamaan mm. kaavoituksen, 
liikenneratkaisut sekä verotuksen.

Entä mitä vastaa työelämä- 
professori, FT Pekka Sauri?
”Mukana kulkeva älyteknologia va-
pauttaa tietotyöläisen ajasta ja paikas-
ta ja luo edellytyksiä monipaikkaiselle 
elämälle. On esitetty toiveita siitä, et-
tä tämä ilmiö hidastaisi muuttovirtaa 
maaseudulta kaupunkeihin. En odo-
ta näkeväni kaupungistumistrendin 
hiipumista lähivuosikymmeninä”, 
kirjoittaa Pekka Sauri.

Etätyöinnostuksessa kannattaa 
pitää mielessä, että suuri tai peräti 
suurin osa työstä on edelleen aikaan 

ja paikkaan sidottua: sosiaali- ja ter-
veystoimi, vähittäiskauppa, rakenta-
minen ja liikenne ovat esimerkkejä 
tästä. 

Erityisesti on pidettävä huolta 
siitä, ettei yhteiskuntaan pääse syn-
tymään digitaalista kahtiajakoa, jos-
sa korkeakoulutetut ja paremmin 
ansaitsevat asiantuntijat vapautu-
vat ajan ja paikan kahleista ja vä-
hemmän koulutetut ja ansaitsevat 
jäävät edelleen aika- ja paikkariip-
puvaisiksi. Uuden tieto- ja viestin-
täteknologian pitää tuoda hyötyjä 
myös jälkimmäiselle ryhmälle.

Etä- ja lähityön suhde tulee myös 
tieto- ja viestintäammateissa asettu-
maan jonkinlaiseksi hybridimalliksi. 
Malli tulee todennäköisesti vaihtele-
maan toimialoittain, työpaikoittain ja 
peräti yksilöittäin. Tämä tarkoittaa 
itseohjautuvuuden lisääntymistä, 
joka vuorostaan edellyttää uuden-
laista johtamista, Sauri kiteyttää. ∙

➨ Lisää kaksikon dialogia voit 
lukea lataamalla julkaisun 
täältä
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etätyöläisiä? Pitäisikö yhteiskunnan tehdä jotain etä
työn ja paikattomuuden edistämiseksi ja mitä se olisi?
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vaisuutta avaavat tietokirjailija, TTK Juha Kuisma ja 
työelämäprofessori, FT Pekka Sauri.
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pitää merkittävänä,  
että aluevaltuutetulla  
on oikea puolue- 
tausta.

koostanut | Eeva-Liisa Hynynenkoonnut | Eeva-Liisa Hynynen

PETRI HONKONEN KAKSIN  
HALLITUKSEN  PUHEENJOHTAJAKSI

kaksin gallup aluevaaleista

Parvisen mallin pääkohdat  
ja aikataulutus:

 

TERVEYDENHUOLTO 
KANSALAISKESKEISEKSI  
JA VALTIOVETOISEKSI Kunnallisalan kehittä-

missäätiön KAKSin hal-
lituksen puheenjohtajak-
si on valittu kansanedustaja 
Petri Honkonen (kesk). 

- Kunnallisalan kehittä-
missäätiö on näköalapaikka 
kunta- ja julkishallinnon se-
kä kuntatutkimuksen maa-
ilmaan, Honkonen sanoo 
vastatessaan kysymykseen, 
mikä sai kiireisen kansan-

edustajan ryhtymään uuteen tehtävään.
Honkosen edeltäjä, kansanedustaja Antti Kurvinen 

(kesk) erosi säätiön hallituksesta tultuaan nimitetyksi 
tiede- ja kulttuuriministeriksi. 

Petri Honkonen on 34-vuotias toisen kauden kan-
sanedustaja Keski-Suomen vaalipiiristä vuodesta 2015 
alkaen. Hän toimii eduskunnassa muun muassa perus-
tuslakivaliokunnassa.

Petri Honkonen on myös keskustan varapuheenjoh-
taja.

Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri ja ”siviili-
ammatiltaan” historian ja yhteiskuntaopin aineenopet-
taja. Kotikuntansa Saarijärven kaupunginvaltuustossa 
hän on toiminut vuodesta 2013 alkaen.

Honkonen haluaa KAKSin toimivan kuntien ja uusi-
en hyvinvointialueiden tukena.

- Olen kiinnittänyt huomiota siihen, kuinka KAKSin 
tukema tutkimus on ollut hämmästyttävän hyvin ajan 
hermolla. Ne kysymykset, joihin KAKSin rahoittamis-
sa tutkimuksissa vastataan, ovat samanaikaisesti olleet 
kuntienkin käsissä.∙

• Kattava omalääkäri-omahoitajapalvelu  
 kaikille kansalaisille käytössä 2026.  
• Digivastaanotto aina samana päivänä  
 saatavana 2024.  
• Kaikille kansalaisille koko maan kattava,  
 asuinpaikasta riippumaton yhdenvertainen  
 valinnanvapaus jatkohoitopalveluissa 2026.  
• Valtakunnan kattava terveyskuljetusverkosto  
 käytössä 2025.  
• Omaa terveyttä kuvaava terveyshyötyarvio  
 (=digipalvelu) kaikilla käytettävänä.  
 Aloitus 2022, osalla käytössä 2024,  
 kaikilla 2025.  
• Arvopohjainen terveysvastuuneuvosto  
 toiminnassa laajoin valtuuksin ja vastuin  
 johtamassa Suomen terveydenhuoltoa 2025.  
• Monikanavarahoitus purettu 2026.  
• Lääkkeiden vaikutus- ja kustannusoptimointi  
 keinoälyn avulla. Osittain 2023. 
 Valmis 2027. 
• Sairaalaverkoston optimointi kansallisena  
 kokonaisratkaisuna.  
 Vaiheittain 2024.  
• Sairaalalaskutuksessa siirtyminen hoito- 
 päivä-ja käyntilaskutuksesta vaikuttavuus- 
 pohjaiseen tuloslaskutukseen 2032.  
•  Vuoden 2036 terveysmenot enintään  
 26,5 miljardia (vuoden 2019 rahassa).

Kansalaisten yhdenvertaisuus ter-
veydenhuollossa toteutuu vas-

ta silloin, kun valtio ottaa vastuun ja 
antaa substanssiosaajien tehdä työn-
sä – maakuntien hartiat eivät kanna, 
väittää LT Ilmo Parvinen. 

Parvisen rohkea analyysi ”Suo-
men terveydenhuolto 2036 kansa-
laiskeskeisenä ja valtiovastuisena” on 
julkaistu KAKSin Julkaisut-sarjassa. 

Parvisen avainsanoja ovat kansa-
laiskeskeisyys, kansalaisten yhdenver-
taisuus, terveyden substanssiosaajien 
arvostus ja valtion vastuu.

Parvinen katsoo, että eduskun-
nan hyväksymä sote-uudistus hyvin-
vointialueineen pahimmillaan vain 
kasvattaa kansalaisten terveyseroja. 

”Monen maakunnan hartiat ter-
veydenhuollon järjestämiseen ovat 
liian kapeat: Erot elinajanodottees-
sa – joka on toistaiseksi paras käy-
tettävissä oleva terveydenhuollon 
onnistumisen mittari – ovat Suomes-
sa huomattavia paitsi sukupuolten 
myös alueiden välillä. Esimerkiksi 
Itä-Lapin miesten odotettavissa ole-
va elinaika on kahdeksan vuotta vaa-
salaisia miehiä lyhyempi”, Parvinen 

kirjoittaa.
Ilmo Parvisen mukaan syrjäinen 

sijainti tai maakunnan pieni koko 
ei voi olla yhdenvertaisen palvelun 
saamisen este. Kaikilla kansalaisilla 
pitää olla koko hoitopaletin yhden-
vertainen käyttöoikeus ja -mahdol-
lisuus.

Myös sote-uudistuksen mutkik-
kaassa hallintomallissa on Parvisen 
mukaan valuvika. STM ja valtio-
neuvosto voivat muuttaa tai peruut-
taa maakuntavaltuustojen päätöksiä 
vasta siinä vaiheessa, kun voidaan 
osoittaa, että maakunnan kyky terve-
ydenhuollon järjestämiseen on vaa-
rantunut. Siis vasta sitten, kun on jo 
mennyt pieleen.

Koska eduskunnassa ja valtio-
neuvostossa ei ole riittävää terve-
ydenhuollon substanssiosaamista, 
Parvinen katsoo, että niillä pitää olla 
valmisteluelimenä valtakunnallinen 
sote-järjestäjä. Sille on myös osoi-
tettava omaa suoraa päätäntävaltaa, 
jotta kaikkea ei tarvitse kuljettaa val-
tioneuvoston, eikä ministeriön kautta.

Rahoituksen varman hallinnan 
vuoksi yksikanavarahoitus on selkein 

ja turvallisin vaihtoehto, mutta vai-
kutuskanavien pitää olla auki elin-
tapavaikuttajiin, elinkeinoelämään, 
työmarkkinaosapuoliin, eläkevakuu-
tusyhtiöihin ym. ∙

Näin kansa vastaa:

haluaa aluevaltuu- 
tetun omasta  
kunnastaan.

katsoo, että alue- 
valtuutetun pitää  
ajaa kotikunnan  
etua.

mielestä aluevaltuu-
tetun tulee ajaa koko 
maakunnan etua.

ei mielellään näe  
kansanedustajaa  
aluevaltuutettuna.

KAKSille tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Aineisto on koottu Gallup Kanavalla  
11.–15.9.2021. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 000. 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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paikoillanne - valmiit - NYT!
teksti | Eeva-Liisa Hynynen  
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Katse eteenpäin, sillä lähivuosina toteutetaan sote-uudistus.
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Aluevaaleihin on aikaa alle kak-
si kuukautta ja sote-uudistusta 
valmistellaan jo alueilla. Saman-

aikaisesti kunnat varautuvat uuteen 
tulevaisuuteen.

Polemiikin pyynnöstä Oulun kau-
punginjohtaja Päivi Laajala, Raut-
järven kunnanjohtaja Harri Anttila, 
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspal-
velujen kuntayhtymän Essoten joh-
taja Risto Kortelainen, Itä-Savon 
sairaanhoitopiirin Sosterin kuntayh-
tymäjohtaja Saara Tavi ja Keski-Uu-
denmaan sote-kuntayhtymän johtaja 
Pirjo Laitinen-Parkkonen kertovat, 
mitä alueilla ja kunnissa parhaillaan 
valmistellaan - ja mitä on pian edessä.

Oulu skaalautuu  
soten jälkeiseen aikaan
Viisas varautuu, sanotaan.

Kaupunginjohtaja Päivi Laajalan 
mukaan sote-palveluiden siirto kun-
nilta aluetasolle on ollut viime vuo-
sien sote-uudistusten valossa niin 
todennäköistä, että Oulun kaupun-
ki on ennakoinut tilannetta jo usean 
vuoden ajan.

- Kyse on siitä, miten kaupun-
ki pystyy skaalautumaan puolta 
pienempänä, Laajala tiivistää kau-
punkikonsernin uudistamisen pe-
rusajatuksen.

Päivi Laajala kertoo kaupungin 
yhtiöittäneen ja ulkoistaneen toi-
mintojaan. Hän avaa esimerkkien 
kautta, mitä skaalautuminen käytän-
nössä tarkoittaa.

Esimerkiksi kaupungin talous- 
ja henkilöstöhallinnon palvelut on 
siirretty Monetra Oy:lle. Monetra 
on kuntaomisteinen konserni, jonka 
ovat perustaneet Oulun, Tampereen, 
Jyväskylän ja Kuopion kaupungit se-
kä neljä sairaanhoitopiiriä. Yhtiö tar-
joaa palvelujaan kunnille. 

Uudessa tilanteessa neljä hyvin-
vointialuetta jatkaa suurten kaupun-
kien kanssa Monetran omistajana. 

- Olemme yhtiöittäneet ja teh-

neet myös isoja liikkeenluovutuksia 
markkinoille koskien digi- ja tieto-
hallintopalveluja sekä puhtauspalve-
luja, Laajala selvittää. 

Merkittävä osa esimerkiksi ruoka-
huollosta on Oulussa yhtiöitetty yh-
dessä sairaanhoitopiirin kanssa Oulun 
Tuotantokeittiö Oy:lle eli Löökille.

Laajala kertoo, että kaupunki jat-
kaa muutoksia ensi vuoden aikana 
muun muassa kiinteistöjen osalta.

Talous puolittuu, velat jäävät
Konsernia on kevennetty, koska Ou-
lun käyttötalous lähes puolittuu hy-
vinvointialueiden aloittaessa toimin-
tansa vuonna 2023.

- Budjettimme on 1,5 miljardia 
euroa, sote-uudistus leikkaa siitä 
700 miljoonaa euroa. Kaupunkikon-
sernin palveluksessa on noin 10 000 
työntekijää, joista hyvinvointialueen 
palvelukseen siirtyy noin 3 600, Päivi 
Laajala summaa.

Velat kuitenkin jäävät kaupungin 
taseeseen.

Suurten kaupunkien haasteet liit-
tyvät Päivi Laajalan mukaan siihen, 
että niiden investointitaso ei laske. 

- Oulun investointitaso on vuosit-
tain noin 150 – 170 miljoonaa euroa. 
Jatkuvasti on paine korjata ja raken-
taa esimerkiksi kouluja ja päiväkote-
ja, Laajala sanoo ja jatkaa:

- Tärkeä kysymys on, mikä on 
meidän kykymme investoida jat-
kossa. On pohdittava, rakennamme-
ko toimitiloja ”omaan taseeseen” vai 
vuokraammeko jatkossa tiloja.

Laajala ennakoi edelleen uusia 
toimintamalleja, kuten uusia kump-
panuuksia yksityisen sektorin tai jär-
jestöjen kanssa.

Muutos on niin suuri, että kaikki 
kivet on käännettävä.

- Kaupungin rooli muuttuu. Fo-
kus on jatkossa sivistyksessä, vapaa-
aikapalveluissa, maankäytössä ja 
kaavoituksessa sekä yritys- ja työlli-
syyspalveluissa, Laajala luettelee jäl-

jelle jäävää palveluvalikkoa.
Laajalan mukaan merkittävin 

näistä on hyvä maankäytön suun-
nittelu ja kaavoitus, se mahdollistaa 
kaupungin kehityksen.

Sote-palvelujen siirtoa hyvin-
vointialueille valmistelee väliai-
kainen valmistelutoimielin. Oulun 
kaupungin sote-alan keskeiset joh-
tavat viranhaltijat ovat valmistelus-
sa mukana.

- Tämä on meille tärkeä uudis-
tus ja Oulu on vahvasti valmistelussa 
mukana. Yli puolet Pohjois-Pohjan-
maan hyvinvointialueen asukkaista 
asuu Oulussa, Laajala muistuttaa.

Pohjois-Pohjanmaan asukasluku 
on noin 413 000. Heistä oululaisia on 
noin 209 000.

Laajala korostaa sote-palveluiden 
integraation merkitystä. Vaikka sosi-
aali- ja perusterveydenhuollon pal-
veluiden siirtäminen pois kaupungin 
vastuulta ei ole ollut helppoa, ajatus 
integraation mahdollistamisesta on 
auttanut hyväksymään ison ratkaisun.

- Oulu on vuodesta 2013 alkaen li-
sännyt vaiheittain sote-integraatiota 
sairaanhoitopiirin kanssa ja sitä työ-
tä olisimme jatkaneet edelleen ilman 
uudistustakin.

Mutta sekään ei vielä riitä.
- Myös hyvinvointialueen ja kun-

tien välinen yhdyspinta on tärkeää 
saada toimimaan. Oulun kannalta on 
ratkaisevaa, miten kykenemme var-
mistamaan mahdollisimman sujuvat 
palveluketjut kaupungin terveyttä ja 

hyvinvointia edistävien palveluiden ja 
sote-palveluiden kesken, Laajala ko-
rostaa. 

Tähän liittyy myös merkittävällä 
tavalla vuonna 2024 toteutuva TE-
toimiston yritys- ja työllisyyspalvelu-
jen siirto kunnille. 

- Yhteistyö erityisesti työllisyys-
palvelujen ja hyvinvointialueen välil-
lä on tärkeää.

Laajala muistuttaa, että valta-
osa lasten ja nuorten palveluista jää 
kuntien vastuulle. Siksi yhteistyön 
hyvinvointialueen kanssa tulee olla 
sujuvaa.

Sote yhtenäistyy,  
kunnat erilaistuvat
Päivi Laajala toivoo, että tammikuussa 
2022 valittavat aluevaltuutetut asuin-
kunnistaan riippumatta ajattelisivat 
palveluiden järjestämistä koko hyvin-
vointialueen asukkaiden kannalta.

- Ratkaistavana hyvinvointialueel-
la on vielä isoja kysymyksiä palvelu-
verkosta ja järjestämissuunnitelmasta 
aina työvoiman saatavuuteen, palkka-
harmonisointiin ja tietojärjestelmien 
toimivuuteen.

Taklattavia ongelmia riittää. Ou-
lun kannalta yksi näistä on kaavailtu 
maakuntavero.

Tästä asiasta päätetään Arkadian-
mäellä. 

Jos maakuntavero säädetään, 
Pohjois-Pohjanmaalla verotus koh-
distuisi voimallisesti sinne missä on 
veronmaksukykyä eli Oulun seudun 
asukkaisiin.

Verotusoikeutta on perusteltu sillä, 
että se toisi liikkumavaraa hyvinvointi-
alueiden päätöksentekoon, talouteen, 
investointeihin ja lainanottoon.

Päivi Laajala johti valtiovarainmi-
nisteriön kunta- ja aluehallinto-osas-
toa syyskuusta 2008 huhtikuuhun 
2017, jolloin hän siirtyi johtamaan Ou-
lua. Kuntien eriytymiskehitys oli mi-
nisteriössä jatkuva tarkastelukohde.

Nyt sote-palvelut yhtenäistyvät 
ja kunnat edelleen nopeasti erilais-
tuvat.

Päivi Laajala katsoo, että kehitys 
vie sellaiseen suuntaan, jossa irtau-
dutaan yhtenäiskuntamallista.

- Tämä voi johtaa siihen, että 
myös kuntia koskeva lainsäädäntö 
muuttuu. Erikokoisilla ja erilaisilla 

Kunnat ja hyvinvointialueet
• Sote-järjestämisvastuu 2023  
 alusta 21:lle hyvinvointialueelle sekä   
 Helsingin kaupungille. Uudenmaan  
 erillisratkaisu perustuu Helsingin  
 kaupungin ja neljän hyvinvointialueen   
 järjestämisvastuuseen sekä  
 HUS-alueeseen.

•  Hyvinvointialueille myös pelastustoimi.

•  Aluevaalit 23.1.2022. Väestöpohjasta  
 riippuen aluevaltuutettuja alueval- 
 tuustoihin 59, 69 tai 79. Helsingissä  
 ei vaaleja.

• Valtio rahoittaa hyvinvointialueet.

•  Kuntataloudesta leikataan vuoden  
 2022 tasolla arviolta noin 20,6 miljardia   
 euroa. Kuntien veroprosenttia  
 alennetaan 12,39 prosenttiyksiköllä.  
 Lopullinen veroprosenttileikkaus  
 tarkentuu keväällä 2022.

• Isoja kuntakohtaisia muutoksia  
 tasoitetaan viiden vuoden siirtymä- 
 tasauksella.

•  Uudistusta tavoiteltiin seitsemän  
 pääministerin johdolla viidentoista  
 vuoden ajan.

kyse on siitä, miten oulun kaupunki  
pystyy skaalautumaan puolta pienempänä.

Päivi Laajala
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kunnilla voisi olla erilaisia lakisäätei-
siä tehtäviä ja velvoitteita. Tähän tu-
levat isot kaupungit ja Oulun seudun 
kunnat ottamaan vielä kantaa, hän  
ennakoi.

Kunta ilman sotea
Rautjärven kunnanjohtaja Harri 
Anttila pitää hyvinvointialueisiin pe-
rustuvaa valtiorahoitteista sote-rat-
kaisua hyvänä.

Kuntalaiset ovat jo vuosien ajan 
saaneet tuntumaa siitä, millaista on, 
kun sote on suuremmissa käsissä.

Kuntayhtymä Eksote on vastan-
nut Etelä-Karjalan yhdeksän kunnan 
sosiaali- ja terveydenhuollosta vuo-
desta 2010 alkaen. 

Palvelut ovat Anttilan mukaan toi-
mineet. Sen sijaan ongelma on ollut 
kuntien rahoituksen riittävyydessä.

Hyvinvointialueiden käynnistä-
essä toimintansa vuonna 2023 Raut- 
järven kunnallishallinnossa ja kun-
talaisten arjessa muutokset jäävät 
todennäköisesti kohtuullisen vähäi-
siksi. 

- Ero nykytilaan on kuitenkin sii-
nä, että tähän mennessä Eksotessa 
on toimittu kuntien riskillä. Nyt na-
panuora katkeaa ja kunnat vapautu-
vat taloudellisesta riskistä. Pidän sitä 
ainoana oikeana ratkaisuna.

Anttila kertoo, kuinka Eksoten 
kanssa on lähes vuosittain käyty kes-
kustelua siitä, miten paljon kuntien 
on pantava lisää rahaa sote-palvelui-
hin.

Hän toteaa, että sote-kokonai-
suus kasvoi vain liian suureksi mah-
tuakseen enää kuntiin. 

Harri Anttila katsoo, että hyvin-
vointialueilla pitäisi olla myös omia 
tuloja mahdollistamassa niille jon-

kinlaista liikkumavaraa.
- Maakuntaverolla ei kuitenkaan 

voida rahoittaa kuin pieni osuus 
sote-menoista. Suurimman osan ra-
hoituksesta on oltava valtionosuuk-
sia, hän  korostaa.

Kenen asiaa aluevaltuustoissa 
ajetaan?

Kun taloudellinen napanuora kun-
tien ja sote-palveluiden välillä katkeaa 
tammikuussa 2023, vastuu euroista 
siirtyy hyvinvointialueen päättäjille.

- Iso kysymys on, miten uudet 
aluevaltuutetut suhtautuvat omaan 
työhönsä. Näkevätkö he itsensä asuin-
kuntiensa edustajina vai koko alueen 
– maakunnan – edustajina, Harri Ant-
tila pohtii.

Hän epäilee, että moni kunta-
päättäjä saattaa käydä aluevaaleihin 
kampanjoiden paikallisten palvelui-
den puolesta.

- Asenteissa täytyy tapahtua 
muutos, jos haluamme, että hyvin-
vointialueilla toimitaan koko alueen 
asukkaiden edun mukaisesti.

Kunnallisalan kehittämissäätiön 
KAKSin syyskuussa 2021 suoritta-
massa kyselytutkimuksessa kansalai-
sista peräti 89 prosenttia katsoi, että 
hyvän aluevaltuutetun tulee ajaa ko-
ko maakunnan etua. 

Samaan hengenvetoon kuitenkin 
86 prosenttia heistä piti tärkeänä, et-
tä aluevaltuutettu olisi ”omasta kun-
nasta” kotoisin. 

Aivan helppoa tästä ei siis tu-
le. Kuntaperustainen järjestelmä on 
juurtunut meihin tavattoman syvälle.  

Harri Anttila painottaa, että alu-
een sote-palvelurakennetta pitää jat-
kossa uskaltaa arvioida asukkaiden 
palvelutarpeista käsin, ei enää  ole-
massa olevien seinien perusteella. 

Mutta miten käy kuntien?
Harri Anttila uskoo, että kuntien it-
sehallinnollinen toimintavapaus kas-
vaa ja samalla kasvaa muiden kuin 
sote-palveluiden merkitys.

Rautjärvellä vapaus aiotaan käyt-
tää nostamalla monipaikkaisuuden 
ja etätyön suomat mahdollisuudet 
entistä paremmin esille. 

Anttila kertoo, että koronapande-
mian aikana runsaan 3 000 asukkaan 
kunta kääntyi pienelle muuttovoitol-
le ja tuvat täyttyivät kausiasukkaista.

Mutta palataan lyhyesti vielä sote-
ratkaisuun. Uudistuksessa voi kun-
nanjohtajan mukaan käydä jopa hyvin.

- Jos hyvinvointialueilla osataan 
miettiä asiat ennakkoluulottomas-
ti uudelleen, on mahdollista rakentaa 
sote-järjestelmä, jonka tuloksena ovat 
paremmat palvelut ja hyvä tuottavuus. 

Mutta hän tunnistaa myös riskin.
- Jos uusi hyvinvointialue keskit-

tyy vain oman sisäisen organisaati-
onsa tehokkuuden parantamiseen, se 
voi johtaa epätarkoituksenmukaisiin 
palveluprosesseihin. Silloin tuotta-
vuus heikkenee.

Maakunta uuden edessä
Etelä- ja Itä-Savossa valmistellaan 
parhaillaan uutta, maakunnan laa-
juista hyvinvointialuetta. 

Aiempien, kesken jääneiden uu-
distusten linjaukset ovat olleet ka-
ruja Savonlinnan keskussairaalan 
kannalta. Kun pääministeri Sanna 
Marinin (sd) hallituksen sote-uu-
distuksen toimeenpanolaissa linjat-
tiin Etelä-Savon hyvinvointialueelle 
mahdollisuus kahden keskussairaa-
lan malliin, yhteinen valmistelutyö 
käynnistyi lähes välittömästi.

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin 

Essoten johtaja Risto Kortelainen ja 
Itä-Savon sairaanhoitopiirin Soste-
rin kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi 
ovat väliaikaisen valmistelutoimieli-
men kärkikaksikko.

Kortelainen toimii valmistelujoh-
tajana ja Tavi valmistelutoimielimen 
puheenjohtajana. He antavat kasvot 
uudistukselle – ja myös luottamuk-
selle siihen, että valmistelussa raken-
netaan uutta, koko alueen tarpeet 
huomioivaa mallia.

Etelä-Savon hyvinvointialue aloit-
taa toimintansa tammikuussa 2023. 
Uudistuksessa lakkautetaan maakun-
nan molemmat sairaanhoitopiirit ja 
kehitysvammaisten erityispalveluista 
vastaava Vaalijalan kuntayhtymä. Sen 
toiminta siirtyy hyvinvointialueelle.

Samoin siirtyvät Pieksämäen kau-
pungilta sote-peruspalvelut ja Ran-
tasalmen sekä Sulkavan kuntien 
sote-kokonaisulkoistukset. Lisäksi hy-
vinvointialue vastaa pelastustoimesta.

Valmistelutyö on vaativan pala-
pelin kokoamista – sillä erotuksella, 
että tässä palapelissä jokaiselle pa-
laselle on laitettu hintalappu. Uuden 
hyvinvointialueen menot ovat 700 
miljoonaa euroa ja henkilöstöä on 
noin 7 000. 

Hyvinvointialueella on paljon 
käsissään: noin 140 000 asukkaan 
sote- ja pelastuspalvelut, kaksi kes-
kussairaalaa, Vaalijala, ikääntynyt 
väestö- ja poikkeuksellisen suurilu-
kuinen kausiasukkaiden joukko, jolle 
hyvinvointialue tarjoaa ainakin kii-
reellisen sairaanhoidon. 

Korona-aikana Etelä-Savossa on 
ollut yli 50 000 kausiasutuksen aihe-
uttamaa terveydenhuollon käyntiä. 

Maakunnassa on 50 000 kausi-
asuntoa, joista 30 000 uusmaalaisten 
omistuksessa. 

- Varsinkin kesäaikaan alueen vä-
estö tuplautuu, Risto Kortelainen ker-
too.

Tunnistaako valtio  
Etelä-Savon tarpeet?
Saara Tavi painottaa, että uudistuk-
sen onnistumisen edellytyksenä on 
valtion riittävä rahoitus.

- Pyrimme tietenkin vaikutta-
maan siihen, että sote-rahoituksen 
kriteerit olisivat sellaiset, jotka tun-
nistavat tilanteemme, Tavi sanoo.

Mutta lisäksi kahden keskus-
sairaalan mallille odotetaan ministe-
riöltä erillisrahoitusta.

Koko sote-ala kipuilee hoitajapu-

lan kanssa. Etelä-Savo ei ole poikkeus.
Risto Kortelainen uskoo yhtenäi-

sen hyvinvointialueen tuovan lisäar-
voa ratkaistaessa henkilöstöpulaa ja 
kehitettäessä henkilöstöpolitiikkaa, 
rekrytointia sekä työnantajamainetta.

Myös kaikki se, mitä digitalisaati-
oksi kutsutaan, halutaan ottaa käyt-
töön prosessien parantamiseksi.

Kortelaisen mukaan hoitoalan 
pulaa on välttämätöntä ratkoa myös 
työperäisen maahanmuuton kautta.

- Mutta Etelä-Savolla on vilk-
kaan kausiasumisen ansiosta myös 
mahdollisuus houkutella alan hen-
kilöstöä ja alalta hiljattain eläkkeelle 
jääneitä työskentelemään joustavasti 
palveluksessamme.

Korona-aikana Etelä-Savossa use-
at kunnat ovat kääntyneet ainakin 
hetkeksi muuttovoitolle. Se on luonut 
toivoa väestötappiota kroonisesti po-
teneeseen maakuntaan.

Tammikuun 2022 aluevaaleissa 
ratkaistaan paljon.

Risto Kortelainen toivoo uusi-
en aluevaltuutettujen katsovan koko 
alueen etua ja tarkastelevan asioita 
laaja-alaisesti maakunnan kannalta.

- Aluevaltuutetut allokoivat la-
kisääteiseen tehtävään nähden 
niukkoja resursseja ja heillä on mah-
dollisuus uudistaa alueen toimintoja.

Samalla Kortelainen painottaa, 
että valtion tehtävä on luoda edelly-
tyksiä hyvinvointialueille.
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- Sitä toivon, ettei valtion rahoi-
tus johda liian tiukkaan ja kangistu-
neeseen ohjaukseen.

Aluevaltuusto voi  
ylittää kuntarajat
Sosterin kuntayhtymäjohtaja Saara 
Tavi odottaa Etelä-Savon hyvinvoin-
tialueen toiminnan käynnistymistä 
mielenkiinnolla.

- Kuntaperustaisuus päättyy ta-
vallaan aluevaaleihin, kun suorilla 
vaaleilla valitut päättäjät aloittavat 
työnsä. On raikas ajatus, että enää 
kunnat eivät nimeä päättäjiään sai-
raanhoitopiirin valtuustoon vaan 
alueen asukkaat, Tavi pohtii.

- Aluevaltuutetuilla on näin vah-
va valtakirja ylittää kuntarajat pää-
töksenteossaan, Tavi sanoo. Hän ennakoi, että uusilla alueilla 

myös kansalais- ja potilasjärjestöjen 
kuuleminen tulee tärkeäksi.

Risto Kortelainen ja Saara Tavi 
eivät kumpikaan ota vahvaa kantaa 
osittaiseen maakuntaveroon. Etelä- 
Savon kannalta verotusoikeus on 
kuitenkin arvioitu ongelmalliseksi.

- Olennaista on, että jatkossa ra-
hoituksen mekanismit tunnistaisivat 
ikääntyneen väestön ja palvelutar-
peemme samalla kun alueen asukas-
määrä vähenee.

Saara Tavi muistuttaa, että valtio 
on luvannut sote-ratkaisunsa kautta 
leveämpiä hartioita, mutta vasta ra-
hoitus lopulta ratkaisee, onnistuuko 
uudistus.

- Toivon, että uudistuksesta ei tu-
le julkisen talouden sopeuttamisoh-
jelmaa vaan että saamme keskittyä 
palvelurakenteiden ja -prosessien 
uudistamiseen, Tavi sanoo.

Risto Kortelainen korostaa val-
tion velvollisuutta turvata kansalais-
ten perusoikeudet, jotka näyttäytyvat 
lakisääteisinä sote-palveluina hyvin-
vointialueilla.

- Sen toteuttamien edellyttää riit-
tävää rahoitusta.

Keski-Uusimaa käy etulinjassa
Keski-Uudenmaan kuusi kuntaa eivät 
aikoinaan jääneet odottamaan Uu-
denmaan erillisratkaisua ja ylhäältä 
annettuja lupia ryhtyä uudistamaan.

Keusote-kuntayhtymän jäsenkun-
nat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsä-
lä, Nurmijärvi, Tuusula ja Pornainen 
ovat kaikessa hiljaisuudessa tehneet 
jo usean vuoden ajan työtä, joka mo-
nilla hyvinvointialueilla on edessään.

Keski-Uudenmaan väestöpoh-
ja on hieman yli 200 000 asukasta. 
Se vastaa keskikokoisen maakunnan  
väestöpohjaa.

Keusoten johtaja Pirjo Laitinen- 
Parkkonen toimii väliaikaisen val-
mistelutoimielimen puheenjohta-
jana. Hän on luotsannut Keusotea 
alusta saakka, pian kolmen vuoden 
ajan. Sitä ennen hän työskenteli Hy-
vinkään kaupungin sosiaali- ja ter-
veysjohtajana ja johtajaylilääkärinä. 
Keusoten kotipaikka on Hyvinkää.

Pirjo Laitinen-Parkkosen äänen-
painoista kuuluu lääkäritausta. Hän 
on ehtinyt työskennellä muun muas-
sa lasten tehohoidon lääkärinä. 

Vaikka nykyinen työ keskittyy 

paljolti suureen rakenneuudistuk-
seen, puheesta välittyy luja tuntuma 
tavallisen arjen sote-työhön.

Nyt potilaana on sosiaali- ja ter-
veydenhuolto, jonka rakenteet, pal- 
veluprosessit ja työvoimakysymyk-
set pitäisi kyetä oikaisemaan väestön 
ikääntymisen painaessa päälle.

Laitinen-Parkkonen kertoo, että 
Keusotessa uudistusta on tehty ko-
ronapandemian ja sote-alan henki-
löstöpulan varjossa.

- Meillä valmistelijoilla on kui-
tenkin ollut erittäin vahva, yhtenäi-
nen näkemys siitä, mihin haasteisiin 
olemme vastaamassa.

Keski-Uusimaa on saanut osansa 
Uudenmaan hyvästä talous- ja väes-
tökasvusta.

- Mutta meillä on kasvanut erit-
täin nopeasti myös ikääntyneiden 
osuus väestöstä. Keusoten kunnissa 
75-vuotiaiden määrä kasvaa suhteel-
lisesti eniten koko maassa vuoteen 
2030 mennessä. Suhteellinen kas-
vu on peräti 67 prosenttia, Laitinen-
Parkkonen toteaa.

Sopeuttamisen vuodet edessä
Skenaariot tulevasta sote-rahoituk-
sesta - sen riittävyydestä – osoitta-
vat, että tammikuun 2022 aluevaa-
leissa valittavat Keski-Uudenmaan 
aluevaltuutetut joutuvat välittömäs-
ti käärimään hihansa.

- Vaikka palvelutarpeemme ei 
kasvaisi piiruakaan, joudumme so-
peuttamaan vuoteen 2026 mennessä 
joka vuosi 25 miljoonaa euroa, Pirjo 
Laitinen-Parkkonen tähdentää.

Keusoten budjetti on 655 miljoo-
naa euroa.

- Se on tehty niin tuottavaksi, kuin 
olemme vain kyenneet tässä lyhyes-
sä ajassa. Jos emme pysty sopeutta-
maan sote-menoja, ne ovat vuonna 
2026 noin 900 miljonaa euroa.

Lisäksi korona on koetellut Uut-
tamaata enemmän kuin mitään toista 

aluetta.
- Meille on ker-

tynyt erittäin pal-
jon palveluvelkaa.

Yksi suuri huo-
lenaihe on alan 
henkilöstöpula.

- Näemme kai-
ken aikaa Keusotes-
sa, kuinka hoitajat 
jättävät sote-alan, 
eikä meillä ole mo-
nia keinoja pitää 
heistä kiinni. Koko 
Suomea koettelevassa hoitajapulassa 
on kyse jostakin hyvin perustavasta ja 
syvällisestä ongelmasta. En usko, että 
sitä voi korjata pelkästään rahalla, ei-
kä hoitajapulaa voi kuitata myöskään 
yksioikoisella neuvolla ”johtakaa pa-
remmin”, Laitinen-Parkkonen miet-
tii.

Kun Keski-Uudenmaan hyvin-
vointialue aloittaa virallisesti toimin-
tansa tammikuussa 2023, nykyinen 
organisaatio jatkaa. Se helpottaa 
muutoksen johtamista.

Työtä vanhojen rakenteiden pur-
kamiseksi on yhä edessä.

- Kun kuntayhtymät puretaan, 
samalla vammaispalvelut ja päihde-
huollon palvelut liittyvät osaksi hy-
vinvointialuetta.

Keusoten palveluksessa on noin 
3 800 työntekijää. Uuden hyvinvoin-
tialueen henkilöstömäärä on noin  
4 500.

Pelastustoimen palvelut Kes-
ki-Uusimaa turvaa yhteistoiminta-
sopimuksella Keravan ja Vantaan 
hyvinvointialueen kanssa.

Pirjo Laitinen-Parkkonen myön- 
tää, että Uudenmaan sote-erillis- 
ratkaisu ei kenties ole niin virtavii- 
vainen kuin muilla hyvinvointi- 
alueilla, mutta millään toisella alu- 
eella ei myöskään puhuta yli puo- 
lentoista miljoonan väestöpohjasta.

Sitten on vielä tapaus HUS. Hel-

sinki ja Uudenmaan neljä hyvin-
vointialuetta rahoittavat jatkossa sen 
toiminnan, joka oli aiemmin Uuden-
maan kuntien vastuulla.

- Vaikka Uudellamaalla integ-
raatio ei tule toimimaan samalla ta-
valla kuin muualla, tämä malli on 
kuitenkin parempi kuin se, että kaik-
ki Uudenmaan kunnat olisivat samaa 
hyvinvointialuetta, Laitinen-Parkko-
nen sanoo ja jatkaa.

- Meillä on ollut jo toistakym-
mentä vuotta hyvä yhteistyö HUS/
Hyvinkään sairaanhoitoalueen kans-
sa käytännön integraatiossa, ja halu-
amme tämän jatkuvan.

Pirjo Laitinen-Parkkonen koros-
taa suoran lähidemokratian merki-
tystä. 

Kuntayhtymän nykyinen valtuus-
to pohjautuu kuntavaalien tulokseen.

- Kunnat ovat valinneet keskuu-
destaan meille päättäjät. Jatkossa 
päätösvaltaa käyttävät kansalaisten 
valitsemat aluevaltuutetut. Onhan 
sillä merkitystä.

Pirjo Laitinen-Parkkosen mu-
kaan toimiva yhdyspinta hyvinvointi-
alueen ja kuntien välillä on edellytys 
sote-uudistuksen onnistumiselle.

- Meillä ja kunnilla on yhteiset 
kuntalaiset. Kaikki se työ, joka kun-
nissa tehdään kuntalaisten hyvin-
voinnin edistämiseksi, on meille 
tavattoman tärkeää, hän vakuuttaa.∙

Jos emme pysty sopeuttamaan  
sote-menoja, ne ovat vuonna 2026  
noin 900 miljonaa euroa.

valtion tehtävä on luoda  
edellytyksiä hyvinvoinnille.
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iskulauseen voima
teksti | Maria Markus  kuva | Merja Ojala

Kunnat käyttävät  
sloganeita erottautumiseen 
ja vetovoiman lisäämiseen. 
Tutkimus valottaa nyt,  
miten hyvä slogan luodaan. 

O
nnistunut slogan eli iskulau-
se jää mieleen. Vai kukapa ei 
muistaisi teleoperaattorifir-
man Elämä on- tai pikaruoka-

ketjun Syökää kanaa -hokemia? 
Aivan kuten yritykset kilpailevat 

asiakkaista, kunnat kilpailevat asuk-
kaista, veronmaksajista, yrityksistä ja 
matkailijoista pyrkien rakentamaan 
itsestään brändin, paikkabrändin. 

Kunnat ovat hyödyntäneet brän-
däyksessään sloganeita jo pitkään, 
ainakin 1970-luvun alusta lähtien, 
kun Keiteleen kunta lanseerasi ide-

akilpailun tuloksena vuonna 1971 
tunnuslauseensa Aja, souda, kävele – 
aina kutsuu Keitele. 

Nykyisin Suomessa on jo yli 600 
kuntaslogania eli niitä on paljon 
enemmän kuin kuntia. Se johtuu sii-
tä, että monella kunnalla on käytös-
sään useampikin iskulause. Kuntia, 
joilla on oma slogan, on 267. 

Nämä luvut selviävät meneil-
lään olevasta Terävä kiteytys vai tylsä  
jonninjoutavuus? Kuntien slogan kie-
litieteen ja markkinoinnin näkökul-
masta -tutkimuksesta, jonka takana  

on bränditutkijasta ja kahdesta kieli-
tieteilijästä koostuva tiimi. 

- Huomasimme kollegani Terhi  
Ainialan kanssa, että kuntien slo-
ganit ovat mielenkiintoisia ja niistä 
puhutaan paljon, mutta tutkimusta 
niistä on tehty aika vähän. Varsinkin 
sellaista tutkimusta, jossa otettaisiin 
huomioon muutkin kohderyhmät 
kuin matkailijat, Turun yliopiston 
suomen kielen lehtori ja tutkija Paula  
Sjöblom sanoo.

Tutkimushankkeeseen saa-
tiin kolmanneksi tutkijaksi mukaan 
KTT Ulla Hakala Turun kauppakor-
keakoulusta, jonka kanssa Sjöblom 
kertoo tehneensä paljon tutkimusyh-
teistyötä jo aiemminkin. 

- Tavoitteenamme on tuottaa uutta 
tieteellistä, kuntalaisten identiteetin 
vahvistamiseen ja kuntien markki-
nointiin liittyvää tietoa sloganeiden 
käytöstä ja antaa kunnille työkaluja 
muodostaa toimivia, mieleen jääviä 
sloganeita, Sjöblom toteaa. 

Tutkimuksen lähtökohtana on 
Paula Sjöblomin mukaan se, että 
vaikka monilta kunnilta sloganeita 
nykyisin löytyykin, slogan on kuiten-
kin vielä melko heikosti ymmärretty 
ja käytetty voimavara kunnan erot-
tautumisessa ja oman identiteetin 
luomisessa.

- Monet sloganit ovat melko yleis-
luonteisia eivätkä erottaudu muista, 
hän sanoo. 

Eivätkä monet kuntien asukkaat 
tiedä edes oman kuntansa slogania.

Syitä sloganeiden heikkouteen voi 
tutkijoiden mukaan lähteä hake-

maan ainakin siitä, että kunnan stra-
tegiatyö ja paikan brändäys on haas-
tavaa, sillä sidosryhmiä on paljon, 

eri poliittisten näkemysten yhteen 
sovittaminen on hankalaa, markki-
noinnista vastaavaa henkilöä ei ole 
välttämättä nimetty ja brändäykseen 
käytettävät taloudelliset resurssit 
ovat vähäiset. 

Onnistuneita esimerkkejäkin löy-
tyy. Bränditutkija Ulla Hakala nostaa 
esiin Seinäjoen sloganin Avaruuden 
pääkaupunki.

- En heti ymmärtänyt, mitä se tar-
koittaa. Mutta kun kävin Seinäjoella, 
tajusin. Siellä on paljon tilaa. Tilaa yrit-
tää, rakentaa ja kasvaa, Hakala sanoo.

- Se on nerokas esimerkki siitä, et-
tä sloganissa on persoonallinen ydin, 
jonka ympärille voidaan rakentaa eri 
versiota eri tarkoituksiin. Toisaal-
ta se on sellainen, että mikä tahansa 
kunta ei voisi sitä käyttää, hän jatkaa.

Kehuja saa myös Taidekaupunki 
Mänttä-Vilppula. 

- Lyhyt ja ytimekäs slogan, jo-
ka kuvastaa kunnan identiteettiä 
ja samalla tehokkaasti markkinoi 
Mänttä-Vilppulaa esimerkiksi mat-
kailukohteena, Hakala analysoi. 

Hyvä slogan on tutkijoiden mu-
kaan persoonallinen ja aikaa hy-
vin kestävä. Se nousee kunnan 
vetovoimatekijöistä ja strategiasta. 
Se saattaa myös sisältää itseironiaa. 

Huumorin kanssa kannattaa kuiten-
kin olla varovainen.

- Huumori on toki hyvästä ja voi 
antaa oivalluksen tunteen, mutta se 
voi myös ärsyttää esimerkiksi näyt-
täytymällä sisäpiirihuumorina ul-
kopuolisten silmiin. Humoristiset ja 
varsinkin kaksimieliset lausahduk-
set voivat myös alkaa elää omaa elä-
määnsä, joka ei palvele tarkoitustaan, 
tutkijat varoittavat.

Yksi esimerkki voisi olla Kylvä 
siemenesi Siikalatvalle. 

- Onhan näitä, ja toki ne varmaan 
joissakin kohderyhmissä toimivatkin.

Myös murteen käytössä kan-
nattaa olla tarkkana, varsinkin, jos 
lausahduksessa ei ole riittävän yksi-
löiviä murrepiirteitä. 

Mutta jos murre tulee selvästi 
esiin ja on vahvasti yksilöivä, se voi 
toimia tutkijoiden mukaan erittäin-
kin hyvin. Näin on heidän mielestään 
muun muassa Rauman kohdalla: 
Vanha, syvään iskostunut Ol niingon 
gotonas on tunnistettavissa heti ja 
siinä on sanomaakin mukana. 

Slogania kehitettäessä tärkeää on 
myös se, että kunnan asukkaat ot-

tavat sen omakseen. Siksi usein slo-
ganeiden keksimiseen on hyvä ottaa 
kuntalaiset mukaan. 

- Kuntalaisten kautta sloganiin 
saadaan aitoutta. Ja kun asukkaat ko-
kevat sen omakseen, he käyttävät si-
tä mieluusti esimerkiksi sosiaalisessa 
mediassa, Ulla Hakala sanoo. 

Slogan on paitsi ulkoisen markki-
noinnin, myös tärkeä identifikaation 
väline.

 Hyvä esimerkki kuntalaisten 
osallistamisesta kaupungin brändä-
ykseen ja sloganin keksimiseen on 

jos murre tulee selvästi esiin ja on vahvasti yksilöivä, se voi toimia erittäinkin hyvin.

Tutkijat Ulla Hakala (vas.) 
ja Paula Sjöblom haluavat 
antaa tutkimuksensa kaut-
ta kunnille työkaluja hyvien 
sloganien tekemiseen.
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Pori, vaikka kaupunki ei kutsukaan 
brändin rakentamiseen ja strategi-
an kiteyttämiseen luotuja ilmauksia 
sloganeiksi, vaan johtoajatukseksi 
ja siitä johdetuiksi, eri kohderyhmiä 
puhutteleviksi lauseiksi. 

Porin kaupungin viestintä- ja 
markkinointisuunnittelija Marika 
Virtanen kertoo, että vuodesta 2017 
asti käytössä ollut kaupungin johto-

ajatus Pori pääsee pinnan alle syn-
tyi laajan ja kaupunkilaisia monin 
tavoin osallistavan, mainostoimisto 
Staart Oy:n kanssa tehdyn brändiuu-
distuksen tuloksena. 

Asukkaat pääsivät täyttämään 
humoristisen nettikyselyn ja heidät 
kutsuttiin keskustelutilaisuuksiin se-
kä ”brändikonsulteiksi” Poris pop-up 
-mainostoimistoon kommentoimaan 

brändisuunnitelmaa. 
- Keräämämme datan pohjalta il-

meni, että yhtä ainoaa kaikille sopi-
vaa slogania ei ole, siitä pitää huolen 
yli 85 000 toisistaan enemmän tai 
vähemmän eriävää mielipidettä. Eri 
kohderyhmät tarvitsevat oman ta-
pansa puhua. Se mikä toimii paikal-
lisille, ei välttämättä toimi turisteille, 
Marika Virtanen sanoo. 
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➨ KAKS rahoittaa tutkimusta.

M iten pessimismistä tuli Puolan-
gan vetonaula, elinkeinopäällik-

kö Heikki Kanniainen?
”Niin, virallinen sloganimme on 

Puolanka - sitkeää sorttia, mutta pes-
simismistähän meidät tunnetaan. Si-
tä keksittiin alkaa hehkuttaa noin 15 
vuotta sitten pienen harrastajaporu-
kan hauskanpitona. He alkoivat myös 
järjestää kesäisin pessimismipäiviä. 

Viitisen vuotta sitten perustet-
tiin Puolangan pessimistit ry. Se on 
vetänyt erilaisia Leader-kehittämis-
hankkeita, ja pari vuotta sitten se osti 
urheiluseuran entisen talon, joka on 
nyt Pessimismitalo. 

Yhdistyksellä on oma verkko-
kauppa ja nyt työn alla on muun mu-
assa Pessimismimusikaali.

Emme me kunnassa ole musta-
sukkaisia pessimismiliikkeen ke-
hityksestä, päinvastoin. Saamme 

käyttää pessimismi-brändiä kunnan 
markkinoinnissakin. 

Meillä on esimerkiksi tienvar-
sikyltit Seuraavana Puolanka. Vielä 
ehdit kääntyä takaisin ja Kohta Puo-
lanka. Aja nopeasti ohi. Ne ovat he-
rättäneet paljon hilpeyttä ja saaneet 
aikaan media- ja some-näkyvyyttä. 

Kyllähän pessimismi meille 
brändinä sopiikin, sillä meillä ollut 
epäonnea aina, lähtien vaikkapa Pal-
jakan hiihtokeskuksen menneisyy-

den ongelmista. 
Nyt pessimismi on siis kääntynyt 

positiiviseksi asiaksi. Onhan sekin 
jotakin. Ja totta puhuen, on meillä 
täällä paljon hyvääkin, kuten hyvin-
voiva maatalous ja kunnan ratkai-
suilla turvatut peruspalvelut.

Emmekä me varmaan enää edes 
pääsisi pessimismi-maineesta eroon-
kaan, vaikka yrittäisimme. Että mitä-
pä se hyvejää.” 

AUDITIO
12.−13.5.2022

www.bdo.fi/auditio2022

People helping people 
achieve their dreams

Kevään kiinnostavin kunta-alan koulutustapahtuma 
on täällä taas! Auditio on kuntien ja kuntayhtymien 
tarkastuslautakuntien sekä talouden, tarkastuksen ja 
arvioinnin viranhaltijoiden yhteinen konferenssi. 

Auditiosta saat näkemyksiä ja työkaluja 
tulevaisuuden rakentamiseen. Teemoina ovat mm. 

 f kuntatalous
 f sote-uudistus
 f kuntalainsäädäntö
 f tarkastuslautakuntien arviointi
 f kuntakonsernien omistajaohjaus.  

Tervetuloa mukaan!

- Sieltä se johtoajatus sitten nousi. 
Asukkaisiin puree eräänlainen nega-
tiivisesta positiiviseen -ajattelutapa, ja 
että porilaisuus on jotain, joka menee 
tunteisiin, hän jatkaa. 

Porilaisia puhutellaan myös lau-
seella Ei helpoin, mutta taatusti rakkain. 
Matkailijoille suunnattu viesti kuuluu 
Löydä uusi mukavuusalueesi, ja yrittäji-
en kiteytys on Pori suosii rohkeaa. 

Virtasen mukaan brändiuudistuk-
sesta ja kiteytyslauseista on tullut pal-
jon positiivista palautetta ja lauseita 
käytetään muun muassa sosiaalisen 
median hashtageina. 

Hyvä slogan syntyy siis harvoin 
yhdessä yössä. Siihen pitää panostaa, 
tekipä sen sitten omin voimin tai mai-
nostoimiston avulla. 

Liikkeelle on tutkijoiden mukaan 
hyvä lähteä miettimällä kunnan veto-
voimatekijöitä. 

Parhaimmillaan slogan kiteyttää 
ne oivaltavasti.

Ja kun hyvä slogan löytyy, sitä ei 
ole tarpeen aivan pian vaihtaa. Hyvä 
slogan kestää kyllä aikaa, sen todistaa 
vaikkapa Keiteleen jo puoli vuosisataa 
elänyt slogan. 

Nyt se elää uutta elämäänsä ja löy-
tää kenties uudet yleisönsä viime kesä-
nä tehdyllä Youtube-musiikkivideolla, 
jossa Keiteleen tuolloinen  kunnan-
johtaja Juha-Pekka Rusanen lauloi 
itse Aja, souda, kävele – Aina kutsuu 
Keitele -nimisen kappaleen.

Joka valtuustokauden alussa ei siis 
ole hyvä lähteä miettimään uutta sloga-
nia. 

- Ehkä mieluummin kannattaa 
miettiä sitä, miten olemassa olevaa ja 
toimivaa slogania voisi hyödyntää vie-
lä paremmin, Ulla Hakala kiteyttää. ∙

Puolanka on sitkeää sorttia – ja pessimismin tyyssija
Pieni syrjäinen muutto- 
tappiokunta Kainuussa, 
Puolanka, niittää mainetta 
pessimismillään. 

Hyvä slogan kestää  
kyllä aikaa, sen todistaa  
vaikkapa keiteleen jo puoli  
vuosisataa elänyt slogan.
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➨ KAKS rahoittaa tutkimusta.
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Ihmisarvoinen hoiva 
syntyy halusta pitää huolta toisistamme

teksti | Marjatta Sihvonen  kuvat | iStockphoto

Vanha ihminen ei ole vain hoidon kohde vaan  
yksi meistä, muistuttaa professori Riitta Suhonen.

Y
hteiskunnassamme, etenkin talouskeskustelussa, 
on vallalla merkillinen asenteellinen vääristymä 
ikääntymiseen, sanoo Turun yliopiston hoitotie-
teen professori Riitta Suhonen. 

- Ikääntyminen on biologinen fakta, ja jo kaksikym-
mentä vuotta sitten on ollut tiedossa, että väestö ikään-
tyy vauhdikkaasti, etenkin vuoden 2022 jälkeen. Asian 
hoito on kuitenkin ollut tempoilevaa ja lyhytjänteistä. 
Eikö tietoa ole siis otettu tarpeeksi tosissaan, Suhonen 
kysyy.

Professori Suhonen on Turun yliopiston tutkimus-
ryhmänsä kanssa julkaissut laajan, ikääntyneiden hoidon 
laiminlyöntejä, itsemääräämisoikeutta ja ihmisarvoista 
hoitoa käsittelevän tutkimuksen. 

Tutkijat nostavat ikääntyneiden hoidon keskeiseksi 
haasteeksi kyvyttömyyden vastata kahteen samanaikai-
seen kehityskulkuun: laitoshoidon purkuun ja ikäänty-
neiden lisääntyvään määrään.

Puutteita hoidon arjessa
Hoidot ja palvelut koskettavat yhä suurempaa osaa väes-
töstämme ikääntyneiden suhteellisen osuuden kasvaessa. 

THL:n mukaan Suomessa oli vuonna 2019 kaikkiaan 
523 700 yli 75-vuotiasta. Heistä 18 prosenttia käytti joita-
kin ikääntyneille suunnattuja palveluita ja 8,5 prosenttia 
asui ympärivuorokautisessa hoidossa. Tämä tarkoittaa 
lähes 18 miljoonaa hoitopäivää vuodessa. 

Dosentti Mari Kangasniemen johdolla tutkijat ana-
lysoivat ympärivuorokautisessa hoidossa tapahtuneita 
laiminlyöntejä. 
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Aineistona olivat aluehallintovi-
rastoille vuosina 2018 ja 2019 tehdyt 
kantelut. Ikääntyvien hoidosta hah-
mottui huolestuttava tilanne, sillä 
kanteluissa havaittiin puutteita niin 
jokapäiväisessä perushoidossa kuin 
sairauksien hoidossa ja hoitohenki-
lökunnan käytöksessä. 

Tutkimuksen johtopäätöksis-
sä on etsitty keinoja, joilla päästään 
kanteluista ennakointiin ja hyvään, 
ihmisarvoiseen hoitoon. Helppoja 
työkaluja tai nopeita ratkaisuja tutki-
jat eivät kuitenkaan esitä. 

- Asenne pitäisi saada koko yh-
teiskunnassa kääntymään haluksi 
pitää huolta toisistamme. Minkä ikäi-
senä tahansa. Että emme enää arvot-
taisi ihmistä iän tai minkään muun 
ominaisuuden perusteella, Riitta Su-
honen sanoo ja painottaa, että ongel-
mista huolimatta hyvää hoitoa on. 

- Keskeistä on hoidon laadun 
vaihtelu. Se voi olla valtavaa ikään-

tyneitä hoitavien yksiköiden välillä 
ja jopa saman organisaation sisällä, 
hän jatkaa.

Itsemääräämislaista  
uusi hoidon kehikko?
Tutkimuksessa hoidon laatu kiteytyy 
ikääntyneen itsemääräämisoikeu-
teen ja sen kunnioittamiseen. 

Riitta Suhosen mukaan itse-
määräämisoikeutta tukevat raken-
teet ovat Suomessa hyvät. Vahva 
perustuslaki turvaa yksiselitteisen 
itsemääräämisoikeuden ja koske-
mattomuuden.  

- Vanhuspalvelulaki oli edistysas-
kel, mutta itsemääräämislaki on vielä 
pysähdyksissä. Oikeudet on kuiten-
kin kirjattu hoitoalan eettiseen koo-
distoon. Organisaatioissa on hyviä 
käytäntöjä ja omavalvontaa, toimin-
ta on hyvin dokumentoitua. Rakenne 
on siis kunnossa. Mutta tunniste-
taanko itsemääräämisoikeutta louk-
kaavat tilanteet hoidon arjessa, 
Suhonen pohtii.  

Itsemääräämisessä kyse on jatku-
mosta, jossa ikääntyneen kyvyt voi-
vat vaihdella erilaisissa tilanteissa. 
Omasta pukeutumisestaan päättä-
vä ihminen ei välttämättä kykene te-
kemään päätöstä lainan ottamisesta. 
Rauhallisessa tilanteessa kyky itse-
määräämiseen voi olla hyvä, mutta ei 
paineen alla. 

Hoidon piiriin tuleva ikääntynyt 
tarvitsee apua ja tukea niin päivittäi-
siin toimiinsa kuin itsemääräämisen-
sä toteutumiseen. Tuki voi tarkoittaa 
keskustelua, vastaamista kysymyk-
siin, hyväksyvää ilmapiiriä. 

Jos ikääntynyt päättää esimer-
kiksi jättää ottamatta lääkkeensä, 
päätöstä ei kuitenkaan voida pitää it-
semääräämisenä, sillä se aiheuttaisi 
haittaa henkilölle itselleen. Itsemää-
räämisoikeutta rajoittavat myös mui-
den ihmisten oikeudet. 

Ikä ei ole peruste rajoittamiselle
Tutkimuksessa tiivistetään, että it-
semääräämisoikeuden kunnioitta-
minen ei tarkoitakaan yksinomaan 
puuttumattomuutta – ikääntynyt ei 
ole ainoastaan vapaa toteuttamaan 
omia valintojaan vaan myös oikeu-
tettu saamaan apua muilta.

Professori Riitta Suhonen to-
teaa, että jokaisen hoitajan eteen 
tulee tilanteita, joissa ikääntyvän it-
semääräämisoikeutta on rajoitetta-
va. Silloin on oltava tietoinen millä 
perusteella rajoittaminen tehdään. 
Tartuntatautilaissa ja mielenterveys-
laissa on hyvin tarkat määritelmät 
rajoittamiselle.  

- Rajoittamista ei kuitenkaan ole 
sallittua tehdä iän perusteella. En 
ole varma, ymmärtävätkö kaikki am-
mattilaiset rajoittavansa haasteel-
lisesti käyttäytyvän muistisairaan 
itsemääräämisoikeutta vai ajatellaan-
ko tilannetta lähinnä hoitotyön toteut-
tamisena.

Itsemääräämislaki selkeyttäisi siis 
arkisia hoitotilanteita. Askelia hyvään 
suuntaan otetaan kuitenkin koko ajan. 

Suhosen mukaan esimerkiksi 
vaaratapahtumien raportointijärjes-

telmä HaiPron myötä myös eettisten 
ongelmatilanteiden tunnistaminen 
on parantunut. 

- Kysymys on siitä, tunnistaako 
yksittäinen hoitaja ongelmatilanteet, 
ja miten asiakaskeskeisyys hoitoyksi-
kössä nähdään ja miten sitä ylläpide-
tään, hän sanoo.

Hoitotyön johtajien rooli ja py-
syvä henkilöstö ovat Suhosen mu-
kaan hyvin keskeisiä tekijöitä, kun 
ongelmatilanteista pyritään niiden 
ennakointiin ja hoidon laadun pa-

rantamiseen. 
- Hoitotyön johtajia on tehok-

kaasti vähennetty muihin tehtäviin, 
mutta heidän vastuullaan on edel-
leen potilasturvallisuus ja hoidon 
eettisyys. Hoitohenkilökunnalla on 
mahdollisuus kohottaa hoidon laa-
tua, jos toimille on lähiesihenkilön 
tuki. Ja jotta vanhusten hoitoyksi-
köissä voidaan käydä eettistä keskus-
telua, sopia käytänteistä ja sitoutua 
niihin, tarvitaan pysyvää henkilö-
kuntaa, Suhonen korostaa.

KUKA?
Riitta Suhonen 
Hoitotieteen professori 

Terveystieteiden tohtori ja  
sairaanhoitaja Riitta Suhonen on  
Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen 
varajohtaja ja Hoitotieteen tohtori- 
ohjelman johtaja.

Suhosen tutkimusalaan kuuluu  
ikääntyvien yksilöllinen hoito,  
hoitotyön johtaminen ja etiikka ja  
ikääntyneiden itsenäisyyden tukeminen
.
Suhonen on julkaissut yli 200  
tieteellistä artikkelia ikääntyvien  
hoidosta ja hoidon etiikasta 
2004 – 2009. 

ikääntyneiden läheisille on annettava riittävästi tilaa,  
jotta he voivat toimia tulkkeina sille, mitä ikääntynyt haluaa.

asenne pitäisi saada koko yhteiskunnassa kääntymään 
haluksi pitää huolta toisistamme.
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”Kotiemme toiminnan korkea laatu ja 
kodin asukas on nostettu ykkösasiaksi”,  
kertoo Esperin laatujohtaja, lääketieteen  
tohtori, eMBA Eeva Ketola. 

”Haluamme, että kodeissamme asuvat  
Suomen onnellisimmat asukkaat. Siksi  
panostamme merkittävästi hoitohenkilös- 
tömme ja esimiestemme koulutuksiin. Ikä- 
ihmisten kohdalla keskitymme validaatioon,  
erityisesti muistisairaita hyödyttävän tunne- 
vuorovaikutuksen kehittämiseen. Kehitys-
vammapalveluissa tavoittelemme mahdol-
listavaa, elämänmakuista elämää ja opimme 
pois liian suojelevasta hoivaamisesta.  
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien  
keskuudessa panostamme MIELI-toipumis- 
orientaatioon”, Ketola kuvailee.

Erinomainen  
asiakastyytyväisyystulos 
”Hoivan laadun kehityshankkeet etenivät  
voimakkaasti. Tulos näkyy asiakastyytyväi-
syyttä mittaavan NPS-suositteluindeksimme 
selvässä nousussa”, vahvistaa viestintäjohtaja 
Jani Nurisalo Esperistä. Hyvää hoivaa  
mitataan viikoittain laatuindeksiin perustuvin 
mittarein, joka sisältää myös asukkaan  
aktiviteettien määrän. 

Koronapandemian aikanakin Esperissä  
on kehitetty uutta asukkaiden hyväksi.  
”Kehitimme treffibussin, treffi-ikkunat ja  

läheisviestintätyökalu OmaEsperin, jotta  
asukkaat ja läheiset pystyivät tapaamaan  
toisiaan turvallisesti. Tehtävämme on  
tarjota turvallinen koti, jossa autamme  
asukkaita elämään onnellisena, omilla  
ehdoillaan”, hän lisää. 

Esperi Omenapiha  
validaation edelläkävijänä 
Esperi kouluttaa kaikkien ikäihmisten  
hoivakotiensa noin 2 000 hoivahenkilöä  
validaatioon vuoteen 2025 mennessä.  
Validaatio-tunnevuorovaikutusmenetel- 
mää hyödyntämällä hoitajat pystyvät 
huomioimaan empaattisesti erityisesti 

muistihäiriöistä ikäihmistä. Tehostettu asu-
mispalveluyksikkö Omenapiha Tampereella 
on validaation edelläkävijä: sen kaikki hoitajat 
ovat käyneet validaatio-koulutuksen. 

”Muistisairaan ihmisen elämänlaatu on 
parempaa, kun hänen tarpeistaan huoleh-
ditaan yksilöllisesti ja perusteetonta rajoit-
tamista vältetään”, sanoo Esperi Hoivakoti 
Omenapihan yksikönpäällikkö ja validaatio-
kouluttaja Tuula Allen-Järvinen. 

”Validaatiokoulutus tarjoaa hoitajille  
käytännön vinkkejä kuunteluun, katseisiin, 
vuoropuheluun, oikein koskettamiseen ja  
turvallisuuden tunteen luomiseen. Se lisää 
merkittävästi muistisairaan elämänlaatua”, 
Tuula kiteyttää. 

Viihtyvä henkilöstö heijastaa  
hyvää oloa asukkaisiin 
Esperi haluaa varmistaa, että se pystyy  
tarjoamaan mahdollisimman hyvää hoivaa 
myös tulevaisuudessa. Sujuvaa arkea ja mer-
kittäviä koulutuspanostuksia arvostavat myös 
hoiva-alan ammattilaiset, jotka uusien työ- 
kalujen ja oppien avulla jaksavat ja viihtyvät  
paremmin työssään. 

Meistä harva pystyy asumaan kotonaan 
loppuun asti. ”Ihmistä pitää pystyä ymmärtä-
mään silloinkin, kun hän ei enää itse pysty  
tarpeitaan ilmaisemaan, ja tarjota elämisen 
arvoisia päiviä”, Eeva Ketola kiteyttää. 

Esperi Care ottaa kaikissa kodeissaan käyttöön uudet toimintafilosofiat, jotka huomioivat asukkaan tarpeet 
entistä yksilöllisemmin. Uusien toimintafilosofioiden toteutumista tuetaan henkilöstön kouluttamisella. 

ILMOITUS

ESPERI PANOSTAA MERKITTÄVÄSTI  
HENKILÖKUNTANSA KOULUTUKSIIN

STRATEGISET KULMAKIVET
P hyvä työ
P hyvä hoiva
P hyvä elämä 
P hyvä talous 

KODEISSAMME ASUVAT
P ikäihmiset, muistisairaat
P kehitysvammaiset
P mielenterveys- ja päihdekuntoutujat 

ILMOITUS

Kanteluista ennakointiin

KAKSin rahoittaman tutkimushankkeen ”Hoidon laiminlyönnit ikään-
tyneiden ympärivuorokautisessa palvelussa – itsemääräämisoikeus ja 

ihmisarvoinen hoito” -loppuraportti julkaistaan joulukuun alussa säätiön  
sivuilla.

Kirjoittajat Mari Kangasniemi, Helena-Leino-Kilpi, Tanja  
Moilanen, Oili Papinaho, Helena Siipi, Sakari Suominen ja Riitta  
Suhonen käsittelevät ikääntyneiden itsemääräämisoikeuden tunnista- 
mista ja systemaattista huomioimista osana hoitotyötä. 

Raportissa ohjeistetaan, että hoidon laiminlyönteihin tulisi puuttua vii-
pymättä siinä yksikössä, missä laiminlyönti on havaittu. Yksiköissä tulisi 
olla ajantasainen ja systemaattinen omavalvontasuunnitelma ja laimin-
lyöntien varalle käsittelyprosessi. 

Omavalvonnassa esihenkilöllä on keskeinen rooli tunnistaa ja reagoi-
da hoidon ja palvelun laatua tai turvallisuutta heikentäviin tai vaaranta-
viin tilanteisiin sekä luoda toimintamallit niiden käsittelyyn ja uusiutumi-
sen estämiseen. 

Riittääkö 0,7 hoitajaa?
Riitta Suhonen kertoo, että itsemää-
räämisoikeutta on tutkittu paljon. On 
myös tietoa siitä, miten iäkkäät itse 
kokevat, että hoitajat voivat heidän 
itsemääräämistään edistää. 

Ikääntyneen läheisille on annet-
tava riittävästi tilaa, jotta he voivat 
toimia tulkkeina sille, mitä ikäänty-
nyt haluaa. 

- Ympärivuorokautinen hoito ei voi 
tarkoittaa, että ikääntynyt irrotetaan 
oman kodin lähipiiristä. Pandemian 
aikana nämä tilanteet olivat todella 
hurjia. Silti oli monia hienoja hoitoyk-
siköitä, jotka mahdollistivat paljon lä-
heisten kohtaamista, toiset kielsivät 
kaiken, Suhonen huomauttaa.

Ikääntyneen kohtaaminen vaatii 
hoitohenkilökunnalta aikaa, ammat-
titaitoa ja herkkyyttä. 

Tutkimuksessa todetaan, että 
ikääntyneiden ympärivuorokautises-
sa hoidossa toimivilla työntekijöillä 
on oltava riittävä osaaminen eetti-
sistä kysymyksistä ja itsemääräämis-
oikeudesta, taidot ja keinot edistää 
ikääntyneiden itsemääräämisoikeut-
ta, mutta myös osaaminen ja raken-
teet kehittää sitä tukevia käytänteitä.

Tai kuten Riitta Suhonen kuvaa: 
On oltava soveltuva alalle ja äärimmäi-
nen herkkyys tehdä toiselle hyvää. 

- Tietenkin tarvitaan riittäväs-
ti henkilökuntaa, mutta ei pidä tuu-
dittautua siihen, että lakisääteinen 
0,7 riittää. Se on minimi, eikä vie-
lä takaa, että yksilöllinen tarpeiden 
huomiointi toteutuu.

Eikä lopulta ole ratkaisevaa hen-
kilökunnan määrä tai edes aika vaan 
se, että hoitaja tunnistaa tilanteen ja 
pysähtyy sen äärelle.

Osaaminen ja hoidon sisältö  
ensisijaista
Sote-uudistuksen Riitta Suhonen nä-
kee hoidon laadun kehittämisen kan-
nalta sekä riskinä että mahdollisuu-
tena. 

- Kun tehdään isoja palvelujär-
jestelmämuutoksia, sisältö jää usein 
toissijaiseksi, kun keskitytään te-
kemään rakennetta. Meillä ei olla 
asiakaskeskeisiä sanan isossa mer-
kityksessä. Olen tutkinut yksilökes-
keistä hoitoa yli kaksikymmentä 
vuotta ja olen hieman skeptinen, mi-
ten se ajattelu saataisiin mukaan nyt, 
uudessa sotessakaan.

Uuden organisaation hyvänä 
puolena Suhonen näkee sen, että ter-
veydenhuollon ja sosiaalialan asiak-
kaita ei enää pirstota eri sektoreihin. 

- Näen tässä paljon mahdolli-
suuksia. Mutta itsestään asiat eivät 
tapahdu.

Suhonen korostaa, että laadun 
kehittämiselle tarvitaan suunnan 
näyttäjiä. Tutkimustieto välitetään 
käytäntöön hoitotieteen opiskeli-
joiden kautta, jotka työllistyvät alan 
johtotehtäviin. 

Myös useat kaupungit järjestävät 
henkilöstölleen täydennyskoulutus-
ta. Alan koulutukseen tarvitaan Su-
hosen mukaan entistä vahvemmin 

eettisten kysymysten esiin nostamis-
ta ja pohdintaa.

Kunnille Suhonen lähettää vaka-
van viestin koulutuksen painoarvosta. 

- Hoiva-avustajat eli koulutusta-
son lasku otettiin paikoin ratkaisuksi 
hoitajamitoituksiin. Osassa kunnis-
ta näyttää menneen sekaisin se, että 
hoiva-avustajat eivät ole tutkintoni-
mikkeellä suojattuja sairaanhoitajia 
tai lähihoitajia.

Suhosen mukaan tässä tarvi-
taan hyvää lähijohtamista ja analyy-
sia: mitä tehtäviä avustajille kuuluu, 
ja riittääkö heidän koulutuksensa it-
semääräämisoikeuden huomioimi-
seen. Koulutusta ei tule polkea.

Lopuksi professori Riitta Suhonen 
antaa käytännön neuvon hoitoyksi-
köihin, jossa tiedetään, mikä on hyvää 
hoitoa, mutta kantelut kertovat toista. 

Kun jotakin sattuu, on tärkeää 
käydä avoin keskustelu, kuunnella. 
Jo tilanteen pahoittelu voi auttaa.  

- Soisin, että kantelut käsitellään 
omassa organisaatiossa hyvin. Muu-
ten ne siirtyvät seuraavalle tasolle, 
Valviraan ja Eduskunnan oikeusasia-
miehelle. Otetaan huoli tosissaan ja 
viestitään, että pyritään tekemään 
paremmin. ∙

➨ KAKS rahoittaa tutkimusta.

ikääntyneen kohtaaminen 
vaatii hoitohenkilö- 
kunnalta aikaa, ammatti-
taitoa ja herkkyyttä.
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Ihana  
kamala  
some

Halusipa kuntajohtaja 
toimia sosiaalisessa me-
diassa tai ei, harva siltä 
enää karkuunkaan pääsee. 
Päättäjien on nyt korkein 
aika pohtia asennettaan 
some-maailmaan. 

teksti | Maria Markus  kuvat | iStockphoto, Merja Ojala ja Marko Junttila

N
oin 8 000 asukkaan Asikka- 
lassa kunnanjohtaja taitaa olla  
huomattavasti aktiivisempi  
sosiaalisen median kanavissa  
kuin kunta itse, ainakin seuraa- 

jalukujen perusteella: viidettä vuotta 
Asikkalaa luotsaavalla Rinna Ikola-
Norrbackalla on seuraajia Twitteris-
sä yli 2 000, kun Asikkalan kuntaa seu-
raa noin 320 kiinnostunutta. 

Sosiaalisen median käytön Ikola-
Norrbacka aloitti jo toistakymmentä 

vuotta sitten, ja näkyvämmin työs-
kennellessään Sulkavan kunnanjoh-
tajana vuodesta 2014 lähtien. 

Aktiivisin hän kertoo olevansa 
Facebookissa ja Twitterissä, mutta 
käytössä ovat myös Instagram ja Lin-
kedIn. 

Hänen mukaansa kaikilla eri ka-
navilla on omat roolinsa. 

- Twitterissä jaan asioita, joi-
den uskon kiinnostavan jopa valta-
kunnan tasolla. Facebook tavoittaa 

paremmin kuntalaisia ja omaa ys-
täväpiiriä. Instagram on vähän uu-
dempaa tapaa, ja LinkedIn puhtaasti 
professionaalinen, hän luettelee. 

- Joskus sometan useita kertoja vii-
kossa, joskus vain kerran. Nyt olen löy-
tänyt Instagram- ja Facebook-tarinat. 
Ne tuntuvat kivalta tavalta jakaa tietoa, 
jos on tapahtumarikkaita päiviä.

Vaikka sometus vie aikaa, ja välil-
lä on tullut harhalaukauksiakin, kun 
jokin sana tai lause on ymmärretty 

väärin, hän ei kadu lähtemistään so-
siaalisen median maailmaan.

- Sen avulla saan pidettyä omia 
verkostojani tietoisina kunnan asioista 
ja samalla myös itselleni tärkeistä asi-
oista. Saan myös helposti tavoitettua 
kuntalaiset. Positiiviset vaikutukset 
ovat selkeästi suuremmat kuin nega-
tiiviset. Some nyt vain on nykypäivää. 

Samaa mieltä tuntuu olevan suurin 
osa kunnanjohtajista Suomessa. 

Kuntaliiton tekemän Kuntien verk-
koviestinnän ja sosiaalisen median 
käytön selvitys 2020 paljastaa, että  
kaksi kunnanjohtajaa kolmesta on 
sosiaalisessa mediassa, useimmiten 
Twitterissä ja Facebookissa. 

Myös KM Anu Pruikkosen La-
pin yliopistoon tekemän tuoreen 
väitöskirjatutkimuksen Näennäisen 
helppoa? Sosiaalinen media kunta-
johtamisessa mukaan kuntajohtajat 
suhtautuvat sosiaaliseen mediaan 
pääosin myönteisesti. Sen hallitse-
mattomuus kuitenkin arveluttaa. 

- Hallitsemattomuus ilmenee esi-
merkiksi keskustelun yliläikkymise-
nä ja väärille urille lähtemisenä, jopa 
maalitauluksi joutumisena, hän sanoo. 

Hallinnan tunnetta ei varmasti-
kaan lisää aina vain uudet sosiaali-
sen median näyttämölle ilmaantuvat 
globaalit ilmiöt ja käsitteet, kuten 
canceloiminen eli peruminen, jolla 
boikotoidaan epäeettisesti käyttäy-
tyneitä henkilöitä tai organisaatioita, 
tai woke eli hereillä oleminen, jolla 
viitataan tietoisuuteen yhteiskunnal-
lisista epätasa-arvosta. 

Maineenhallinta nyky-yhteiskun-
nassa ja sosiaalisen median viidakos-
sa voi tuntua vaikealta.

Toisaalta, Pruikkosen mukaan 
on ymmärrettävä sekin, että vaikka 
itse ei olisikaan aktiivinen sosiaali-
sessa mediassa, kuntajohtajan roo-
lissa voi joutua ryöpytettäväksi joka 
tapauksessa.

- Esimerkkejä tästäkin on. Somes-
sa on esimerkiksi levitetty perättömiä 
asioita tai nostettu perheenjäseniä ne-
gatiivisesti keskusteluun.

Hallitsemattomuuden kanssa on 
vain opittava toimimaan, sosiaalista 
mediaa kun ei enää pääse karkuun-
kaan. 

- Sosiaalinen media on yhtä aikaa 
sekä ratkaisu, että ongelma, hän to-
teaa.

Oman someuransa Anu Pruikkonen  
aloitti Facebookissa jo vuonna 

2007, heti sen rantauduttua Suomeen. 
Hän on siis nähnyt ilmiön pitkän 

kaaren ja ollut siinä aktiivisesti mu-
kana alusta lähtien. Kiinnostus sii-
hen kumpusi alun perin ammatillisista 
syistä. 

- Koko työurani ajan työtehtävä-
ni ovat liittyneet digitaaliseen kehit-
tämiseen. Olen tehnyt esimerkiksi 
verkko-opetuksen kehittämistyötä. 
Digi tulee koko ajan voimallisemmin 
elämäämme. Some on merkittävä osa 
tätä kehitystä, Lapin ammattikorkea-
koulun kehittämispäällikkönä työs-
kentelevä Pruikkonen sanoo.

Väitöskirjassaan hän pureutui sii-
hen, miten yksilölliset ominaisuudet 
ja taidot, organisaatio ja toimintaym-
päristö vaikuttavat kuntajohtajien 
näkemyksiin sosiaalisen median hyö-
dyntämisestä osana kuntajohtamista. 

- Yleisesti ottaen kuntajohta-
jat hyödyntävät somea perinteisten 

vaikka itse ei olisikaan aktiivinen sosiaalisessa  
mediassa, kuntajohtajan roolissa voi joutua  
ryöpytettäväksi joka tapauksessa.
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viestintä- ja vuorovaikutustapojen 
lisänä, pitkälti yksisuuntaisena tie-
donvälityskanavana, hän sanoo. 

Some on usein irrallinen muusta 
kunnan viestintätoiminnasta ja sen 
käyttö on koordinoimatonta. 

Parantamisen varaa siis on. 

Sosiaalisessa mediassa väärinym-
märtämisen mahdollisuus on suu-

rempi kuin esimerkiksi kasvokkain 
viestiessä. 

Viestien muotoilussa onkin syytä 
olla tarkkana, ja se koskee varmasti 
ketä tahansa. Mutta kun kuntajohta-
ja menee sosiaalisen mediaan, hänen 
on Anu Pruikkosen mukaan oltava 

erityisen huolellinen ja harkitsevai-
nen siitäkin syystä, että hän toimii 
niin monessa eri rajapinnassa.  

Hän on vastuussa paitsi kuntalai-
sille, myös kunnan poliittisille päät-
täjille ja henkilökunnalle. 

Kuntajohtajalle voi olla vaikeaa ta-
sapainoilla eri roolien ja tyylien välillä, 
sillä varovaisuudellakin on hintansa: 
jos on kovin harmaa, asiallinen ja vir-
kamiesmäinen, ei kiinnosta ketään. 

- Moni varmasti miettii, miten ol-
la yhtä aikaa kiinnostava ja helpos-
ti lähestyttävä, ja toisaalta kuitenkin 
riittävän selkeä ja luotettava, Pruik-
konen sanoo.

Omat koukeronsa kuntajohtajan 

liikkumavaraan sosiaalisessa medi-
assa asettaa lainsäädännöllinen vii-
tekehys, suuri joukko kansallisia ja 
osin kansainvälisiä säädöksiä. 

Lainsäädännön osaamisen mer-
kitys kasvaa, mitä vuorovaikuttei-
semmin somea käyttää.

Anu Pruikkosen mielestä olisikin 
tärkeää, että kuntajohtajat tiedostai-
sivat vahvemmin lainsäädännöllisen 
kehyksen asettamat toiminnalliset 
reunaehdot sosiaalisen median käyt-
töön ja saisivat tarvittaessa tukea 
lainsäädännön kysymyksissä. 

Hän arvioi, että kuntajohtajien 
sosiaalisen median käyttö tulee tu-
levina vuosina todennäköisesti kas-

• TOIMI SUUNNITELMALLISESTI

Somen hallitsemattomuutta ei voi  
kokonaan poistaa – sen kanssa on  
opittava toimimaan. Jonkinasteista  
hallintaa voi tavoitella lisäämällä somen  
edellyttämää viestintäosaamista, esi- 
merkiksi perehtymällä virkamiehen  
somessa toimimista ohjaavaan lain- 
säädäntöön ja kehittämällä omia  
käyttötapojaan.
 
• VIESTI VASTUULLISESTI

Huolimaton viestintä voi konkretisoitua  
erilaisina rooliristiriitoina, kuten esi- 
merkiksi kuntajohtajan ja poliittisen  
johdon tai kuntajohtajan siviili- ja  
työelämän sekoittumisena.  
Tee selkeästi näkyväksi, millä roolilla  
olet mukana ja kenelle viestit.
 
• OLE AITO

Ihmiset tuppaavat tunnistamaan  
teeskentelyn ja kaipaavat myös  
siloittelematonta arkista sisältöä.  

hyvää vinkkiä  
somessa viestimiseen

vamaan, joten sosiaalista mediaa 
hyödyntävien kuntatoimijoiden on 
tärkeää vahvistaa myös lainsäädän-
nöllistä tietämystään ja osaamistaan. 

Ja viimeistään nyt, kun kuntien teh-
tävät ovat murroksessa, olisi hänen 

mukaansa korkein aika pohtia aihet-
ta ja tehdä asemointia sosiaalisen 
median suhteen. 

- Koska kuntien tehtäväkentästä 
lohkaistaan iso siivu pois, kysymys 
kuuluu, mikä tulee olemaan vuoro-
vaikutteisuuden ja yhteisöllisyyden 
merkitys jäljelle jäävissä tehtävissä, 
ja millainen on somen merkitys nii-
den hoitamisessa, hän sanoo. 

Anu Pruikkosen mukaan sosiaa-
lisen median fiksu hyödyntäminen 
edellyttää ennen kaikkea suunnitel-
mallisuutta. 

Kuntajohtajalla olisi hyvä olla hen-
kilökohtainen some-strategia, jossa 
määritellään, mihin sosiaalisen medi-
an kanaviin hän osallistuu ja millaisilla 
rooleilla, tavoitteilla ja teemoilla.

Siihen, kuka some-strategian laa-
tii, vaikuttaa niin kuntajohtajan oma 
asenne kuin kunnan koko ja orga-
nisaation ilmapiiri. Suuremmissa 
kunnissa kuntajohtaja voi nojautua 
viestintätiimin tukeen, mutta kun 
mennään pienempään kuntaan, joh-
taja voi olla melko yksin asian kanssa.

lainsäädännön osaamisen 
merkitys kasvaa, mitä 
vuorovaikutteisemmin 
somea käyttää.

Anu PruikkonenRinna Ikola-Norrbacka
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Samaan aikaan, kun tulevat aluepäättäjät valmistautuvat nur-
kan takana häämöttäviin aluevaaleihin ja sosiaali- ja terveyden-
huollon toimijat valmistelevat alueellisia sote-palveluverkosto-
ja ja vaikuttavia sote-palveluita, heillä on kädet täynnä työtä 
koronatestausten, -rokotusten ja -hoidon järjestämisessä sekä 
koronan aiheuttaman hoitovelan purkamisessa.

Suomi on selvinnyt koronasta tähän mennessä suhteellisen 
pienin vaurioin, vaikka hoitovelka ei olekaan vielä kokonaisuu-
dessaan selvillä. Lääketieteen kehittyminen ja lääketeollisuu-
den panostukset koronapandemian aikana ovat olleet merkit-
täviä ja tuoneet ihmisille uskoa tulevaisuuteen ja pandemiasta 
selviämiseen. 

Kansantalouden ja hyvinvoinnin välillä on vahva yhteys: talous 
kulkee käsi kädessä terveyden kanssa. Hoitovelan purkaminen 
on samalla talouden kestävyysvajeen hoitamista, jotta työvuo-
sien menetyksistä päästään. 

Tiedolla johtamista – toiminnan kehittäminen 
ja potilaiden hoito 

Tiedolla johtamista tarvitaan niin kriisissä kuin normaalissa ti-
lanteessa – miten ikinä niin sanottu normaali sitten määritel-
läänkään. Sote-uudistuksen tavoitteisiin päästään johtamalla 
sote-palveluita tiedolla ja arvioimalla, mitä hyötyä potilas on 
palvelusta saanut. 

Kaikki yhteiskunnan resurssit on otettava käyttöön hoitojo-
nojen purkamiseksi, ja resursseja on hyödynnettävä parhaalla 
mahdollisella tavalla. Tutkittuun tietoon perustuvaa palveluiden 
uudelleen organisointia, lean-ajattelua ja digitaalisia palveluita 
tarvitaan. Erityistä huolta aiheuttaa osaajien ja henkilöstön riit-
tävyys.

Sote-uudistus on aikaikkuna toimintatapojen 
muutokseen

Me tarvitsemme uudenlaisia sote-palveluita, joiden kehittä-
minen lähtee ihmisistä. Palveluiden sisältöjen ja hoitoketjujen 
kehittämisessä on tärkeää, että potilaan hoitoa koskeva tieto 
kulkee hoitoyksiköiden välillä.  

Tuottavuuden rinnalle tarvitaan vaikuttavuuden seurantaa ja 
laaturekistereitä. Tarvitaan mittareita, jotta osataan tehdä oi-
keita asioita. Resursseja on kohdennettava sinne, missä niillä 
saadaan eniten terveyttä, hyvinvointia ja vaikuttavuutta.   

Lääkehoito on yksi keskeinen työkalu potilaiden kokonaisval-
taisessa hoidossa. Tehokas ja vaikuttava lääkehoito edistää ih-

misten toimintakykyä ja työhön palautumista. Yhteiskunnan 
kannalta on tärkeää, missä kunnossa siirrytään eläkkeelle ja 
miten pitkään jaksetaan työelämässä. Työikäisen väestön toi-
mintakykyä on pidettävä yllä ja poissaolojen vähentäminen 
työpaikoilla on tärkeää. 

Suomalainen potilas hyötyy siitä, että 
tutkimustoimintaa tehdään juuri täällä 

Parhaan mahdollisen hoidon, osaamisen varmistamisen ja vai-
kuttavien palveluiden edellytyksenä on Suomessa tehtävän 
tutkimustyön jatkuvuus. Tästä on syytä huolehtia myös tule-
villa hyvinvointialueilla.

Syntyvä tutkimustieto nojaa meidän potilaistamme saatavaan 
tietoon ja selvittää suomalaisten perimätiedon pohjalta syitä 
ja seurauksia. Niin meillä esiintyvistä sairauksista kertyy tutki-
mustietoa huippuosaajille, ja suomalainen potilas ja terveyden-
huolto saavat uusimmat hoidot käyttöönsä.

Hyvän tutkimusympäristömme ansiosta olemme myös yksi 
niistä maista, joilla on kaikki mahdollisuudet vahvistaa ase-
maansa myös lääketeollisuuden tuotantomaana yksityisen ja 
julkisen sektorin yhteistyönä.

Korkean tuottavuuden työpaikkojen  ja  investointien  lisäämi-
nen on merkittävä asia Suomelle, sillä niitä Suomessa tarvitaan 
osaamisemme ja toisaalta verokertymämme kasvun vuoksi.  
Terveysala  on  yksi  niistä  toimialoista,  joilla  on  mahdollista 
luoda talouskasvua ja tarjota työpaikkoja yhä useammalle huip-
puosaajalle.

Kuva: Anna Dammert  

Sirpa Rinta 
Lääkepoliittinen johtaja

Talous kulkee käsi kädessä terveyden kanssa

ILMOITUS ILMOITUS

➨ KAKS rahoittaa tutkimusta.

- Toki jokainen voi halutessaan 
hankkia aiheesta koulutusta, Anu 
Pruikkonen sanoo ja kannustaa sii-
hen lämpimästi. 

- Tutkimuksestani kävi ilmi, et-
tä vain neljäsosa kuntajohtajasta oli 
saanut mielestään riittävästi koulu-
tusta somen käyttöön.

Kuntajohtajien some-konkarei-
den joukkoon kuuluvalla Rinna Ikola- 
Nordbackallakaan ei ole varsinaista  
sosiaalisen median strategiaa. Hän 
luottaa omaan sisäänrakennettuun 
arviointikykyynsä.

- Tai no, ehkä voisi sanoa, että oma 
some-strategiani on se, että yritän  
olla mahdollisimman aito, hän nau-
rahtaa. 

- Ne aiheet ja asiat, mitä sinne 
nostan, ovat itselleni oikeasti tärkei-
tä tai kunnan kannalta tärkeitä. Yri-
tän löytää negatiivisistakin asioista 
kehittämisen suuntaa.

Siitä tutkija Anu Pruikkonen 
on varma, että viestinnän merkitys 
johtamisessa tulee jatkuvasti vah-
vemmaksi, ja että somen merkitys 
viestinnässä kasvaa. Se puolestaan 
tulee heijastumaan esimerkiksi tule-
vaisuuden rekrytointeihin. 

- Viestinnän ja sosiaalisen median  
osaaminen tulee varmasti painottu-
maan, hän toteaa. ∙

 

Y löjärven kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen on käyttä-
nyt Facebookia noin kymmenen vuotta, LinkedIniä viiti-

sen vuotta ja Twitteriä tästä vuodesta lähtien, ja hän on jul-
kaissut myös ajankohtaiskatsauksiksi kutsumiaan videoita 
Youtubessa. 

Tärkein syy Piiparisen some-aktiivisuuteen on se, että ne-
tin kautta kuntalaisten saavutettavuus on parempi kuin pe-
rinteisin keinoin. 

- Videot tavoittavat usein jopa viitisensataa ihmistä. Pe-
rinteiseen tiedotustilaisuuteen tulee parhaimmillaankin vain 
joitakin kymmeniä ihmisiä, hän kertoo.  

- Myös juuri tehty kokeilu, jossa hallituksen puheenjoh-
taja, valtuuston puheenjohtaja ja minä keskustelimme strii-
matussa videolähetyksessä ajankohtaisista aiheista juontajan 
johdolla, sai yllättävän paljon katsojia. Tätä varmastikin jatke-
taan jossain muodossa. 

Piiparisella on sosiaalisessa mediassa ”yhtenä henkilönä”, 
eli hän ei ole erikseen virkaprofiilia ja yksityisprofiilia. Hän käy 
läpi työhön liittyviä päivityksiään etukäteen kaupungin vies-
tintätiimin kanssa ainakin suurien linjojen, teemojen ja aika-
taulujen osalta.

- Koemme, että kaupunginjohtajan viestintä on oleelli-
nen osa kaupungin muutakin viestintää, ja siksi keskustelem-
me esimerkiksi siitä, tiedottaako tietyistä asioista minä vai  
joku muu. 

Piiparinen kertoo, että viestinnän roolia kaupungin toi-
minnassa ja kehittämisessä on vahvistettu tänä vuonna myös 
nimittämällä viestintäpäällikkö osaksi kaupungin johtoryh-
mää. 

YLÖJÄRVELLÄ SOME-VIESTINTÄÄ  
MIETITÄÄN PORUKALLA
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– miten muokata  
omaa työtään ja  
jaksaa muutosten keskellä?

Kun loppuunpalaminen  
uhkaa työssä, pyritään 
vähentämään tehtäviä ja 
ottamaan aikalisää.  
Olisiko työhyvinvoinnin  
turvaamiseksi olemassa  
muita keinoja? 

teksti | Marjatta Sihvonen  kuvat | iStockphoto

töissä tulevaisuuden kunnassa 

V
äitöstutkija Terhi Nissisen 
mukaan ratkaisuja voi löytyä 
työn muokkaamisesta.

Keravan perusopetusjoh-
taja Terhi Nissinen on katsonut  
digitalisaation ja suurten organisaa-
tiouudistusten tuomia työn muutok-
sia aitiopaikalta työskennellessään 
aiemmin Helsingin kaupungin ope-
tustoimessa. 

 - Sain olla mukana uusien työta- 

pojen kehittämisessä ja halusin pereh-
tyä aiheeseen lisää, Nissinen kertoo.   

Keskustelut kasvatuspsykologian 
professorin Kirsti Longan ja inno-
vaatiojohtamisen professorin Pirjo 
Ståhlen kanssa johdattivat syvem-
mälle työn ja uudistumisen kysymys-
ten pariin, ja Nissinen aloitti pääosin 
organisaatiopsykologian alaan kuu-
luvan väitöskirjatutkimuksen, jonka 
on määrä valmistua ensi syksynä. 

Terhi Nissinen tutkii oman työn 
muokkaamisen mahdollisuuksia kol- 
messa julkisen sektorin organisaa-
tiossa, joissa työskennellään tavalli-
sissa, jokaisesta kunnasta löytyvissä 
tehtävissä, niin opetuksen, pysäköin-
nin valvonnan, hallinnon, teknisen 
toimen kuin asiakaspalvelun parissa. 

Nissisen mukaan muuttuva maa-
ilma ja uudenlaiset palvelutarpeet 
tuovat työelämään jatkuvasti uusia 

vaatimuksia, ja työntekijän on hankit-
tava itselleen koko ajan lisää resurs-
seja. Mutta mitä oikeastaan on työn 
muokkaaminen?

Pelkkä kuorman keventäminen  
ei tee työstä palkitsevaa
Jos työyhteisön jäsentä uhkaa ylityöl-
listyminen ja jopa loppuunpalaminen, 
tyypillinen ratkaisu on helpottaa työtä 
ja karsia tehtäviä hetkeksi. 

- Sillä on merkitystä kuorman lau-
keamiseen, mutta alan tutkimuksessa 
tälle keinolle ei ole juurikaan löydetty 
yhteyttä pitkäkestoiseen hyvinvoinnin 
kasvuun eli työn imuun, Terhi Nissi-
nen sanoo. 

Tutkimuksessaan Nissinen käsitte-
lee neljää strategiaa työn muokkaami-
seen, joista vaatimusten vähentäminen 
ja psyykkisen ja emotionaalisen inten-
siteetin tai rytmin muuttaminen on 

työn muokkaamisen  
mahdollisuuksia voi löytyä  
sieltä, missä niitä ei ole  
ajateltu olevan.
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➨ KAKS rahoittaa tutkimusta.

yksi. Muita keinoja, joilla voisi olla 
positiivinen vaikutus pitkäjänteiseen 
työssä jaksamiseen, käytetään toden-
näköisesti vähemmän.

Työn rakenteellinen muokkaami-
nen voi tarkoittaa oman osaamisen 
tai työprosessin kehittämistä, teke-
misen tavan muuttamista tai tehtävi-
en muokkaamista esimerkiksi niiden 
järjestystä muuttamalla.  

- Tällainen muokkaaminen ei 
välttämättä vaadi autonomiaa tai 
luovaa työtä. Suorittavassa työssä 
voi vaikuttaa omien tehtävien järjes-
tykseen. Aikaisemman tutkimuksen 
pohjalta nähdään, että työn muok-
kaamisen mahdollisuuksia voi löytyä 
sieltä, missä niitä ei ole ajateltu ole-
van, Nissinen sanoo. 

Myös sosiaalisten voimavarojen 
lisääminen, verkostoissa työskentely 
ja yhteisöllinen tiedonrakentelu on 
todettu hyvinvointia ja palkitsevuut-
ta lisääväksi muokkaustavaksi. 

Nissinen korostaa, että työntekijä 
itse pyrkii lisäämään sosiaalisia voi-
mavarojaan, ei esihenkilö. Tarkoitus 
ei siis ole, että kaikkien työtehtävien 
päälle kasataan velvollisuus verkos-
toitua.

 - Toivoisin että tämä keino tun-
nistettaisiin paremmin työpaikoilla, 
kuultaisiin oman työn parhaita asi-
antuntijoita ja keskusteltaisiin siitä, 
millaisia muokkaustapoja voidaan 
löytää. Toisin sanoen kasvatettaisiin 
vertaistukea. Esimerkiksi opetus-
työssä voitaisiin käyttää enemmän 
yhteis- ja samanaikaisopettajuutta, 
joilla jaetaan työkuormaa, Nissinen 
ehdottaa.

Neljäs muokkauskeino on työn-
tekijälle itselleen merkityksellisten 
vaatimusten kasvattaminen, henki-
lökohtaisesti mielekkäiden haastei-
den hakeminen. 

Imu kyllä, työholismi ei 
Kun työ koetaan palkitsevaksi ja vaa-
timukset ja voimavarat osataan ta-
sapainottaa, voidaan päästä posi-
tiiviseen työn imuun. Juuri se on 
ratkaisevaa työhyvinvoinnin ja jaksa-
misen kannalta. 

- Imussa oleva työntekijä on up-

poutunut, omistautunut ja tarmokas. 
Vapaa-ajallaan työntekijä tekee kui-
tenkin eri asioita kuin työssä. On to-
della vahvoja tutkimusnäyttöjä työn 
imun positiivisista vaikutuksista hy-
vinvointiin ja työ-perhe-harmoni-
aan, Terhi Nissinen selittää.

Irrottautuminen erottaakin po-
sitiivisen imun negatiivisesta työho-
lismista, joka on vaarana erityisesti 
kutsumusammatiksi koetussa työssä. 
Työholismi on sisäinen, pakonomai-
nen tunne, joka laskee työsuorituk-
sen tasoa. 

Nissisen mukaan työn muokkaa-
minen voi toimia puskurina työholis-
mia ja uupumista vastaan. 

- Työholismin piirteiden on to-
dettu olevan yksi uupumuksen en-
nustaja. Holismissa oleva työntekijä 
jatkaa työskentelyä vapaa-ajallakin 
ja sillä on todettu olevan vakavia seu-
rauksia terveydelle, sosiaalisille suh-
teille ja perhe-elämälle. Japanissa 
tehdyissä tutkimuksissa on todet-
tu, että työholistin lapsilla on tunne-
peräisiä ongelmia. Pakonomaisella 
sitoutumisella on siis vakavia ja pit-
käaikaisia seurauksia, Nissinen sa-
noo.

Tutkimuksessaan Nissinen sel-
vittää työn muokkaamisen, työn 
imun ja työholismin yhteyksiä julki-
sen sektorin työntekijöillä. 

Tutkimuksen tuloksia voidaan 
hyödyntää työelämän kehittämi-
sessä, johtamisessa ja hyvinvoinnin 
edistämisessä. 

- Tätä on tutkittu paljon strategioi-
den kautta. Minä tutkin aihetta hen-
kilösuuntautuneesta näkökulmasta 
eli työntekijöiden käyttäytymisen ja 
profiloinnin kautta. Yksinkertaistet-
tuna työn muokkaaminen on työn 
vaatimusten ja voimavarojen tasapai-
nottamista. Rakennetaan oman itsen 
ja työn tasapainoa. 

Työ ei voi vaatia  
supersankariutta
Työelämän muutosvauhti kiihtyy, 
kovaa se on ollut opetusalalla ja eri-
tyisen kovaa lukioissa. Kasvot opet-
tajien uupumukselle antoi hiljattain 
lukion äidinkielen opettaja ja kir-

jailija Tommi Kinnunen, joka ker-
toi omasta pitkästä sairauslomastaan 
somepalvelu Twitterissä. Kinnunen 
pohti, voiko psyyken lääkitys olla rat-
kaisu siihen, että vuorokauden tun-
nit eivät riitä lisääntyneestä työmää-
rästä suoriutumiseen.

Terhi Nissinenkin toteaa, että 
opettajan työ ei ole tänään enää si-
tä, mihin hän itse aikanaan valmistui.

- Olen tietysti seurannut opetus-
alan tilannetta, ja olen huolissani. 
Kinnusen esiin nostamassa keskus-

telussa sympatiani ovat lukion väen 
puolella. Siellä on viime vuosina viety 
läpi isot muutokset ja ennen kokema-
ton pandemia. Työtä on tehty super-
sankarin viitta harteilla. Mutta ei työ 
voi olla jatkuvaa supersankariuden 
suorittamista, Nissinen toteaa.   

Opettajien keskuudessa erilais-
ten raportoinnin ja kirjaamisen vel-
voitteiden koetaan lisääntyneen ja 
syövän aikaa ydintyöltä. Kirjaami-
sella turvataan erityisesti oppilaan 
oikeusturvaa ja dokumentoidaan 
opetuksen järjestämisen kannalta 
keskeisiä asioita. 

 - Eri kunnissa on erilaisia käy-
täntöjä. Voimme kysyä, mikä on se 
riittävän hyvä ja fiksu tapa näissä asi-
oissa, Nissinen huomauttaa.

Sosiaaliset verkostot  
tulevaisuuden resurssiksi
Terhi Nissinen näkee opettajan työn 
erittäin tärkeänä tulevaisuudessa. 

Siksi on yhteiskunnallisesti järkevää 
resursoida jaksamiseen viimeistään 
nyt, etteivät opettajat sairastu ja uuvu.  
Työn imun on todettu olevan yhtey-
dessä sairauspoissaolojen vähenemi-
seen, mutta miten sitä saataisiin lisää 
opettajien työhön?

Nissinen toteaa, että ensiapuna on 
aina keskustelu työkuormasta oman 
rehtorin kanssa. Pitkällä tähtäimel-
lä Nissinen suosittelee lämpimästi 
työn muokkaamiseen tutustumista 
ja kannustaa kouluja kehittämään 
rakenteita, jotka lisäävät sosiaalisia 
voimavaroja, tukevat hyvinvointia ja 
kannustavat oman työn muokkaami-
seen.

Tutkimusaiheestaan Terhi Nis-
sinen kertoo säännöllisesti reh-

torikokouksissa ja kiertää myös 
keskustelemassa opettajakokouksis-
sa ja johtoryhmissä. 

- Myös omassa työssäni esimiehe-
nä huolehdin, että työntekijöillä on 
mahdollisuus pysähtyä näiden asioi-
den äärelle. Jaksava ja hyvinvoiva ih-
minen käyttää työn muokkaamisen 
keinoja laajasti omien voimavarojen 
ja työn vaatimusten tasapainottami-
seen. Toivon työelämään lisää kes-
kustelua ja viisaita päätöksiä näistä 
asioista, sillä tutkimuspohjaa meillä 
on, Nissinen päättää.∙ 

KUKA?
Terhi Nissinen  
Keravan kaupungin perusopetusjohtaja ja 
Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija
Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoitta-
ma väitöstutkimus käsittelee tulevaisuu-
den työelämätaitoja ja hyvinvointia julki-
sella sektorilla.
Tutkimuksessa paneudutaan jokaisessa 
Suomen kunnassa keskeisiin työtehtäviin; 
opetukseen, tekniseen toimeen, hallin-
toon, asiakaspalveluun.
Väitöskirja valmistuu syksyllä 2022.

Suomi ei toimisi ilman julkisen alan ammattilaisia.  
Siksi me Kevassa huolehdimme siitä, että he jaksavat  
työssään ja saavat ansaitsemansa työeläkkeen. 

Työkyvyttömyys on henkinen ja taloudellinen  
menetys niin työntekijälle, työnantajalle kuin  
yhteiskunnalle. Ennakoiva työkykyjohtaminen  
mahdollistaa pitkät työurat ja paremman  
eläketurvan sekä parantaa elämänlaatua.

Pidetään yhdessä huolta työhyvinvoinnista!

Katso lisätietoa: www.keva.fi/pidetaanhuolta

Pidämme huolta heistä,
jotka pitävät huolta meistä

työn imun on todettu olevan yhteydessä  
sairauspoissaolojen vähenemiseen.
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kuntien puoluetuki  
on hajanaista ja vaikeasti hahmotettavaa

teksti | Salla Nazarenko  kuvat | iStockphoto

Tomi Venho on profiloi- 
tunut suomalaisen 
puoluerahoituksen liki 
ainoana systemaattise-
na tutkijana. Uusinta 
tutkimustaan varten 
hän kampasi läpi 
puolueiden kunnilta 
saaman tuen.

S
uora kunnallinen puoluetuki on 
Suomessa yleisen tulkinnan mu-
kaan kielletty. Tätä kierretään ja-
kamalla tuki puolueveroina ja 

valtuustotukena. Lisäksi erilaiset puo-
luetaustaiset kansalaisjärjestöt saavat 
reilusti avustuksia. 

Rahoitus vaihtelee suuresti kunnit-
tain ja kokonaiskuvaa tuesta ei ole, mikä 
tekee järjestelmästä vaikeasti seuratta-
van ja läpinäkymättömän. 

Tutkija, VTT Tomi Venhon mukaan 
tukea jaetaan ainakin neljällä tavalla: 
puolueverona, tukena valtuustoryhmil-
le ja oheisjärjestöille sekä muina tuki-
muotoina. 

Venhoa kiinnosti, kuinka yleisesti 
tukimuodot ovat kunnissa käytössä, pal-
jonko rahaa jaetaan vuositasolla. Myös 
se, millaisille järjestöille tuki ohjautuu 
ja miten käytännöt poikkeavat kunnit-
tain kiinnosti tutkijaa. 

Venho kävi läpi 295 kunnan tilinpää-
tökset vuosilta 2018 – 2019 haarukoi-
den niissä ilmoitetut puolueverot ja tuet 
eri valtuustoryhmille. Venhon mukaan 
tutkimuksen teko oli mahdollista yk-
sinomaan kiitos vuoden 2015 lakiuudis-
tuksen, joka edellytti kuntia laittamaan 
tilinpäätöksensä nettiin. 

- Jollei tätä säädöstä olisi tehty, en 
olisi pystynyttekemään tätä tutkimusta. 

Helposti saatavaksi tietoa ei edelleen- 
kään voi kehua. 

Tutkija joutui keräämään jokai-
sesta kunnasta tiedot erikseen. 

Lisäksi noin viitisen prosenttia 
kunnista, erityisesti pienemmät, oli-
vat laiminlyöneet velvoitettaan, ker-
toa puolueveroista ja osa kunnista 
ei ollut käyttänyt sääntöjen mukais-
ta ilmoitusformaattia. Kaikki kunnat 
olivat kuitenkin saaneet ainakin tuo-
reimman tilinpäätöksensä nähtäville 
kotisivuilleen.

Kirjavat käytännöt
Tomi Venhon mukaan kunnallis-
ta puoluetukea maksetaan noin vii-
sitoista miljoonaa euroa vuodessa. 
Suurin osa tästä on puolueveroa eli 
luottamushenkilöiden palkkioista 
perittyjä osuuksia puolueille. 

Lisäksi isoissa kaupungeissa 
maksetaan valtuustoryhmien tukea 

sekä muun muassa tukea puolueiden 
nuorisojärjestöille. 

Venho kuitenkin korostaa, että 
käytännöt ovat niin kirjavia, että hä-
nen tutkimuksella selville saamansa 
luvut ovat arvioita eikä esimerkik-
si puolueyhteisöjen kuntien kanssa 
tehtävää myynti- ja sijoitustoimintaa 
ole laskettu kokonaisuuteen. 

Miksi tukikokonaisuus on niin 
hajanainen ja läpinäkymätön? Ven-
hon mukaan kyseessä on rakenteelli-
nen ongelma.

- 1960 – 1970 -lukujen taitteessa 
pohdittiin, voiko kunta tukea puo-
luejärjestöä. Vakiintunut käsitys oli, 
että ei voi. Siten suora tuki korvattiin 
laajenevalla puolueverojen käytöl-
lä ja erilaisilla oheisjärjestöjen avus-
tuksilla.

Toisin sanoen Suomeen on muo-
dostunut järjestelmä, jossa valtio 
jakaa merkittäviä summia suoraa 
puoluetukea, minkä lisäksi tukea saa 
suuri määrä puolueille läheisiä jär-
jestöjä sekä suoraan valtiolta vaik-
kapa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskuksen STEA:n ja Veikka-
uksen kautta. 

Esimerkiksi puolueiden eläke-
läisjärjestöt ovat erittäin vireitä ja 
aktiivisia – ja hyvin rahoitettuja. 

Kukaan ei kuitenkaan sano suo-
raan, että puolueet elävät täysin ve-
ronmaksajien tuella. Miksi näin? 
Venhon mukaan takana on ”mahdo-
ton paradoksi.”

- Jos tukea nyt uudistettaisiin ja 
ajatuksena olisi luoda suora julki-
nen kunnallinen puoluetukijärjestel-
mä, sitä tuskin kannatettaisiin. Nyt 
meillä on sitten sirpaleinen ja läpinä-
kymätön ja kunnittain vaihteleva jär-
jestelmä, Venho sanoo. 

Tuki muuttui mahdollisesta  
systemaattiseksi
Valtuustoryhmien tukeminen tuli 
mahdolliseksi vuoden 2006 kunta-
laissa. Sen jälkeen tuki on yleistynyt 
ja muuttunut systemaattiseksi erityi-
sesti suurissa kunnissa. 

Tomi Venhon tutkimus osoittaa, 
että keskisuurissa kaupungeissa tuki 
on satunnaisempaa ja pienissä kun-
nissa sitä ei juuri jaeta. 

Sen sijaan puolueveroa, käytän-
nössä luottamushenkilöiden mak-
samia osuuksia kokous- ja muista 
palkkioistaan eri toimielimien, lai-
tosten, säätiöiden ja yhtiöiden hal-
lituksissa maksetaan kaikkialla. 
Kaksi kolmasosaa kunnallisesta puo-
luetuesta on tätä puolueveroa. 

Venhon mielestä kiinnostava löy-
dös oli se, miten paljon kuntien tuki 
puolueille vaihtelee.

- Suurissa kaupungeissa tuki on 
muhkeaa, ja sillä politiikkaa tehdään 
ammattimaisesti. Pienissä kunnissa 
tuki on monta mittaa vähäisempää. 

Suurimmat kaupungit ja kun-
nat jakavat tukea pitkälti kuntavaali-
en tulosten perusteella. Tätä kautta 
suurimmille puolueille syntyy positii-
vinen kierre: vaalimenestys takaa ra-
hoitusta puoluetoimintaan, mikä taas 
helpottaa vaalityötä ja sitä kautta me-
nestystä – ja lisää rahaa kunnilta.

Perinteiset valtapuolueet osaavat 
tämän hyvin. 

- Suurimman tilin tekee SDP, ker-
too Venho.

Tämä juontaa myös historiaan: 
demarit kasvoivat sata vuotta sitten 
joukkovoiman avulla, syntyi paljon 
järjestöjä ja nämä järjestöt saavat tu-
kea.

suomeen on muodostunut järjestelmä, jossa valtio 
jakaa merkittäviä summia suoraa puoluetukea.
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Toisaalta myös Kokoomuksen 
kaltainen, yksilöllisempää toiminta-
tapaa korostava puolue on yhtä lailla 
oppinut nauttimaan julkisia puolue-
tukia. 

Järjestelmä on syvällä rakenteis-
sa, ja häviäjiä ovat korkeintaan uu-
demmat ja pienemmät puolueet.

Luottamushenkilöt pitävät  
järjestelmää riittävän avoimena
Juttua varten haastatellut kaupunki-
en luottamushenkilöt eivät näe on-
gelmaa puoluetuissa. 

Oulun kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja, kokoomuksen Juha 
Hänninen ei ole tietoinen muusta 
tuesta kuin luottamushenkilömak-
suista.

- Mielestäni järjestelmä on läpi-
näkyvä. Saamme pieniä kokouspalk-
kioita ja niistä menee osa puolueelle, 
Hänninen toteaa.

Hänninen ei ole muun tyyppi-
sestä puoluetuesta perillä eikä näe 
asiassa olevan Suomessa läpinäky-
vyysongelmaa. 

Oulu onkin kymmenestä suures-
ta kaupungista ainoa, jossa ei mak-
seta suoraa tukea valtuustoryhmille 
vaan noin 200 000 euron tuki puolu-
eille on kokonaan luottamushenkilö-
maksuja. 

Turun kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja, SDP:n Mika Maaskola 
kertoo, että Turussa tuki on suoraa, 
valtuutettujen määrään suhteutettua 
tukea. 

- Tieto tästä on kaikkien saatavilla 
kysyttäessä. Ennen kuin päätös tues-
ta otettiin käyttöön, oli painetta nos-
taa luottamushenkilöiltä perittäviä 

maksuja. Lisäksi luottamustoimipai-
kat ovat vähentyneet erilaisten uu-
delleenjärjestelyjen vuoksi. Koemme, 
että systeemi toimii ihan hyvin.

Kemin kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Reijo Viitala (vas.) 
kertoo, että tukea on kolmenlaista: 
luottamushenkilöiden palkkioista 
maksettavien osuuden lisäksi käytös-
sä on valtuustoryhmän toimintatuki, 
yhteensä enimmillään 30 000 euroa 
vuodessa sekä järjestötuki, jota ol-
laan nyt uusimassa enemmän vastik-
keelliseksi. 

- Sanalla ”poliittinen tuki” tie-
tysti voidaan suunnata keskustelua 
tietynlaiseen suuntaan. Tieto esi-
merkiksi valtuustoryhmän toimin-
tatuesta perusteineen löytyy Kemin 
kaupungin sivuilta.

Viitala pohtii, että puoluekentän 
pirstaloituessa nousee uudenlaisia 
kysymyksiä.

 - Valtuustossa voi toimia itsenäi-
nen ryhmä, jolla ei ole organisaatiota, 
jolle näitä osuuksia luottamushenki-
löiden palkkioista voi ohjata. Näistäkin 
ryhmistä usein muodostuu jonkinlai-
sia puoluejärjestöjä, osittain juuri ra-
hoituskysymysten vuoksi. 

Läpinäkyvyydestä kysyttäes-
sä Viitala toteaa, että kaupungin si-
vuilla voisi erikseen laittaa osioon 
”luottamushenkilötoiminta ja siihen 
liittyvät palkkiot”, jossa nämä kolme 
tukimuotoa päätöksineen avattaisiin. 

Helsingin kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Fatim Diarra (vihr.) 
on samaa mieltä: läpinäkyvyyttä voi-
si tehokkaimmin parantaa tarkenta-
malla kuntien tilinpäätöstietoja. 

Diarra toteaa sähköpostitse, et-

tä tukemisen sirpaleisuus ja kuntien 
väliset erot johtuvat pohjimmiltaan 
kuntien itsehallinnosta ja siitä, että 
päätökset tehdään kussakin kunnas-
sa erikseen. 

Lainsäädäntö mahdollistaa Diar-
ran mukaan tuen, mutta ei velvoita 
siihen, ja vahvasta itsehallinnon pe-
riaatteesta on hyvä pitää kiinni. 

Diarra, kuten Kemin Viitalakin, 
korostaa, että puolueveroksi kutsut-
tu luottamushenkilömaksu ei ole yli-
määräistä kunnan kassasta otettavaa 
rahaa vaan lähtee luottamushenki-
lölle hallintosäännön mukaan kuulu-
vasta palkkiosta. 

- Jos luottamushenkilömaksua 
ei kerättäisi, rahoitus pitäisi hankkia 
muuten, ja edessä olisi enemmän si-
donnaisuuksiin liittyviä kysymyksiä, 
Diarra muistuttaa. 

Puoluerahoitusta ei juuri  
tutkita Suomessa
Puoluerahoitus on säännöllisin väli- 
ajoin noussut otsikoihin – yleensä 
skandaalien kautta. 

Onkin hämmästyttävää, miten 
vähän sitä tutkitaan ja seurataan. 
Puoluerahoituksen avoimuus on 
kuitenkin pitkälti kiinni siitä, miten 
kansalaiset sitä osaavat vaatia. 

Esimerkiksi kaikkien poliittis-
ten rahoitusskandaalien äiti, vuoden 
2008 vaalirahaskandaali, tuli esiin 
ainoastaan median ansiosta. 

Tomi Venhon mukaan poliittisen 
rahoituksen avoimuuden lisäämiseen 
tarvitaan aina mediaa: tutkijoiden ja 
poliittisten toimijoiden vaatimukset 
kaikuvat kuuroille korville.

- Onko suurin syy median passii-

läpinäkyvyyttä voisi  tehokkaimmin  
parantaa tarkentamalla kuntien tilinpäätöstietoja. 

Lasten suojelu muuttoliikkeen yhtey-
dessä EU-jäsenvaltioissa ja Norjassa

Tässä katsauksessa vertaillaan, miten eri EU-
jäsenvaltiot sekä Norja ovat toimeenpanneet 
Euroopan komission tiedonannon koskien 
muuttoliikkeessä olevien lasten suojelua. 
Julkaisussa on myös tiivis katsaus Suomen 
tilanteeseen. Suomenkielinen katsaus perustuu 
EMN:n maaliskuussa 2021 julkaisemaan ver-
tailuraporttiin Children in Migration: Report on 
the state of implementation in 2019 of the 2017 
Communication on the protection of children in 
migration.

Yhteystiedot:

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

Euroopan muuttoliikeverkosto 
(European Migration Network, EMN)  

Säännösten vastaisesti maassa pitkään 
oleskeleviin henkilöihin kohdistuvat 
toimet: käytännöt ja haasteet EU:ssa ja 
Norjassa

Tässä katsauksessa tarkastellaan EU-maiden 
ja Norjan viranomaisten käytäntöjä siihen, miten 
ennaltaehkäistä kolmansien maiden kansalais-
ten pitkäaikaista laitonta maassa oleskelua ja 
miten torjua paperittomuuteen liittyviä sosiaalisia 
lieveilmiöitä. Raportissa tarkasteltiin henkilöitä, 
joita ei voida palauttaa sekä paperittomia, jotka 
eivät ole viranomaisten tiedossa. Tämä suomen 
kielinen raportti perustuu EMN:n äskettäin julkai-
semaan EU-vertailututkimukseen Responses to 
long-term irregularly staying migrants: practices 
and challenges in the EU and Norway.

 

Suomen yhteyspisteen uusimmat julkaisut:

Julkaisut löytyvät osoitteesta:  
www.emn.fi/raportit/uusimmat_raportit 
Tiedustelut sähköpostitse emn@migri.fi.

 

Muuttoliike- ja sisä- 
asioiden pääosasto

LASTEN SUOJELU MUUTTOLIIKKEEN YHTEYDESSÄ 
EU-JÄSENVALTIOISSA JA NORJASSA  
– TILANNEKATSAUS VUODELTA 2019 

EMN INFORM 2021

Euroopan muuttoliikeverkosto

Euroopan muuttoliikeverkosto 

Vuonna 2017 Euroopan komissio julkaisi tiedonannon 
lasten suojelusta muuttoliikkeen yhteydessä.1 Tiedo‑
nannossa esitetään toimia EU:n ulkopuolelta tulevien 
maahanmuuttajalasten suojelun vahvistamiseksi maahan‑
muuton kaikissa vaiheissa heidän muuttaessaan EU:hun 
ja EU:n sisällä. Toimia ehdotetaan niin EU:n tasolle kuin 
jäsenvaltioillekin. Tämä EMN Inform ‑tiivistelmä sisäl‑
tää yhteenvedon synteesiraportista, joka koskee lasten 

1 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Lasten suojelu muuttoliikkeen yhteydessä (COM(2017) 211 final), saatavilla suomeksi osoitteesta:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52017DC0211  

2 Tätä raporttia varten aineistoa toimittivat seuraavat kansalaisjärjestöt: Missing Children Europe, European Network on Statelessness, Punaisen Ristin EU:n toimisto, Tanskan 
pakolaisneuvosto (DRC), Defence for Children International ‑järjestön Belgian osasto, Project Play, PICUM sekä Refugee Rights Europe.

suojelusta muuttoliikkeen yhteydessä annetun tiedonannon 
täytäntöönpanon tilannetta vuodelta 2019. Raportissa 
kartoitetaan EU:n jäsenvaltioiden ja Norjan edistymistä 
tiedonannossa suositeltujen toimien suhteen. Raportti 
perustuu EMN:n yhteyspisteiden keräämiin tietoihin. Kan‑
salaisjärjestöt toimittivat lisäaineistoa2 raporttiin Euroopan 
komission pyynnöstä ja olennaisten aiheiden viimeaikaisen 
tutkimuksen perusteella.

KESKEISIMMÄT KOHDAT
 n Vuoden 2017 tiedonannon mukaisesti Euroopan uni‑

onin (EU) jäsenvaltiot ja Norja ovat ottaneet käyttöön 
sääntöjä sen varmistamiseksi, että alaikäisten hen‑
kilöllisyyden selvittämisen ja rekisteröinnin aikana on 
läsnä virkailija, jolla on riittävä koulutus lasten kanssa 
toimimisesta, ja että rajavartijoille/poliisiviranomaisille 
annetaan erityiskoulutusta alaikäisten ja ihmiskaupan 
uhrien tunnistamisesta.

 n Useimmat jäsenvaltiot ja Norja majoittavat turvapaik‑
kaa hakevia lapsiperheitä turvapaikanhakijoiden yleisiin 
vastaanottotiloihin. Ilman huoltajaa olevat lapset majoi‑
tetaan yleensä erityisiin vastaanottokeskuksiin.  

 n Useimmissa jäsenvaltioissa on säädetty huoltajan tai 
edustajan nimittämisestä ilman huoltajaa oleville ala‑
ikäisille turvapaikanhakijoille. Puolessa jäsenvaltioista 
on säädetty myös edustajan nimittämisestä ilman huol‑
tajaa oleville alaikäisille, jotka eivät hae turvapaikkaa, 
mutta jotka kirjataan muihin maahanmuuttoon liittyviin 
menettelyihin. 

 n Ilman huoltajaa olevien alaikäisten ja perheen kans‑
sa tulleiden alaikäisten säilöönotto on lain mukaan 
sallittua useissa EU:n jäsenvaltioissa, mutta sitä tulee 
käyttää vasta viimeisenä keinona ja lapsen hyvinvointia 
turvaavien vahvojen suojatoimien avulla. 

 n Useimmilla jäsenvaltioilla ei ole erityistä politiikkaa 
tai strategiaa maahanmuuttajataustaisten alaikäisten 
kotouttamiseksi. Joissakin jäsenvaltioissa toteute‑
taan kuitenkin kansallisia ohjelmia, joilla edistetään 
maahanmuuttajalasten kotoutumista urheilun, muun 
vapaa‑ajan toiminnan tai kulttuuritoiminnan avulla, ja 
vuonna 2019 raportoitiin alaikäisten kotouttamiseen 
liittyvistä uusista kehityssuuntauksista.  

 n Jäsenvaltiot keräävät erityyppisiä tietoja maahanmuut‑
tajalapsista. Kaikki jäsenvaltiot ja Norja keräävät tietoja 
turvapaikkaa hakevien lasten määrästä sekä heidän iäs‑
tään ja kansallisuudestaan. Kaikissa jäsenvaltioissa ei 
ole saatavilla eriteltyjä tietoja siitä, ovatko lapset tulleet 
huoltajan kanssa vai ilman huoltajaa ja mikä heidän 
sukupuolensa ja majoituspaikkansa on.  

 n Vuonna 2019 alle puolet jäsenvaltioista käytti EU‑
rahoitusta (lähinnä turvapaikka‑, maahanmuutto‑ ja 
kotouttamisrahastosta) ilman huoltajaa olevien lasten 
ja/tai lapsiperheiden suojelua edistäviin ohjelmiin.

 n Kansalaisjärjestöjen tekemän tutkimustyön perusteella 
muuttoliikkeessä olevien lasten suojelemiseksi laaditun 
lainsäädännön ja poliitikan käytännön toteutuksessa on 
edelleen haasteita ja puutteita kaikkialla EU:ssa (esim. 
huoltajuus sekä ilman huoltajaa olevien alaikäisten ja 
alaikäisten ihmiskaupan uhrien tunnistaminen).

Muuttoliike- ja sisä- 
asioiden pääosasto

SÄÄNNÖSTEN VASTAISESTI MAASSA 
PITKÄÄN OLESKELEVIIN HENKILÖIHIN 
KOHDISTUVAT TOIMET: KÄYTÄNNÖT 
JA HAASTEET EU:SSA JA NORJASSA 

EMN INFORM 2021

Euroopan muuttoliikeverkosto

Euroopan muuttoliikeverkosto 

Jäsenvaltioiden on hoidettava sellaisten kolmansien 
maiden kansalaisten asioita, jotka eivät enää täytä tai eivät 
koskaan ole täyttäneetkään oleskelun ehtoja, joilta on evät-
ty oleskelulupa tai jotka ovat käyttäneet kaikki oikeudelliset 
vaihtoehtonsa vastustaessaan palauttamispäätöksensä 
täytäntöönpanoa.

Paluudirektiivissä (2008/115/EY)1 säädetään jäsenvaltioi-
den velvollisuudesta tehdä kolmannen maan kansalaista 
koskeva palauttamispäätös, kun on todettu, että tämä ei 
ole oikeutettu lailliseen oleskeluun.2 Käytännössä tietty 
osuus palauttamispäätöksen saaneista kolmansien maiden 
kansalaisista ei kuitenkaan ole maassa laillisesti eikä voi 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten palauttamiseksi (paluudirektiivi), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32008L0115, viitattu viimeksi 10.6.2021. Direktiiviä sovelletaan 
kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin Irlantia lukuun ottamatta, vaikkakin tutkimukseen sisältyvät käsitteet ovat merkityksellisiä myös Irlannissa. 

2 Paluudirektiivin 6 artikla.
3 Pakolaisoikeudellinen aloite yhteistyössä Center for International Criminal Justicen (CICJ) kanssa: Undesirable and Unreturnable Migrants: Policy challenges around excluded 

asylum seekers and other migrants suspected of serious criminality who cannot be removed, 2016, Lontoo: University of London, https://cicj.org/wp-content/uploads/2016/09/
Undesirable-and-Unreturnable-Full-report.pdf, viitattu viimeksi 10.6.2021. Tästä tutkimuksesta suljettiin pois turvapaikanhakijat ja muut maahanmuuttajat, joita epäillään 
vakavista rikoksista mutta joita ei voida poistaa maasta.

palata. Tällaiset tilanteet voivat johtaa pitkittyneeseen tai 
pitkäaikaiseen laittomaan oleskeluun ja oikeudelliseen 
epävarmuuteen sekä huonoihinelinoloihin.3 

Tässä asiakirjassa esitetään tiivistelmä Euroopan muutto-
liikeverkoston (EMN) tutkimuksesta Responses to long-term 
irregularly staying migrants: practices and challenges in 
the EU and Norway, jonka tavoitteena on paikata puutteita 
tutkimuksissa, jotka koskevat jäsenvaltioiden suhtautu-
mista säännösten vastaisesti maassa pitkään oleskeleviin 
henkilöihin. Jäsenmaiden politiikassa  ja käytännöissä on 
tapahtunut nopeita muutoksia eikä kyseisestä viiteryhmäs-
tä ole viime aikoina laadittu kattavaa EU-yleiskatsausta.

KESKEISIMMÄT KOHDAT 
 n Sellaisten kolmansien maiden kansalaisten asema, joita 

ei voida palauttaa oikeudellisten tai käytännön esteiden 
vuoksi, vaihtelee jäsenvaltioissa ja niiden välillä, koska 
se ei perustu EU tasonharmonisointiin vaan riippuu 
yleensä yksittäisistä olosuhteista. Maahanmuuttajilla, 
jotka pakenevat tai joita viranomaiset eivät ole koskaan 
havainneet, ei ole minkäänlaisia kirjallisia asiakirjoja. 
Tämä voi aiheuttaa hämmentäviä tilanteita sekä maa-
hanmuuttajille että palveluntarjoajille.

 n Säännösten vastaisesti maassa pitkään oleskeleville 
henkilöille, joilla on jonkinlainen asema tai lupa, tarjot-
tavat palvelut ovat rajallisempia kuin säännösten 
 

 mukaisesti maassa oleskeleville henkilöille tarjotta-
vat palvelut sekä usein harkinnanvaraisia ja vaikeita 
saada, erityisesti sosiaaliturvaetuuksiin ja työllisyyteen 
liittyvissä asioissa. Havaitsematta jääneiden maahan-
muuttajien, joilla ei ole minkäänlaista lupaa oleskella 
maassa, saatavilla olevat palvelut ovat vielä rajallisem-
pia ja perustuvat lähinnä kansainvälisessä ihmisoike-
uslainsäädännössä asetettujen normien soveltamiseen. 
Maahanmuuttajien huoli havaituksi ja kiinniotetuksi tu-
lemisesta voi rajoittaa palveluiden piiriin hakeutumista 
entisestään. 
 

visuuteen se, että tiedon hankkimi-
nen puolue- ja vaalirahoituksesta on 
erittäin työlästä? Sitä ei ole saatavil-
la yhtenäisesti missään rekisterissä, 
Venho pohtii.

Puoluerahoituksen kokonaisuu-
desta ei ole tehty yhtään kattavaa sel-
vitystä. 

Venho pohtiikin vielä yhden suu-
remman tutkimuksen tekemistä. Sitä 
ennen edessä on vielä yksi ponnistus, 
aluevaalit.

- Niiden yhteydessä kunnilta siir-
tyy miljardien resurssi pois, ja ensi 
vuoden vaalit ovat ainoat itsenäisinä 
järjestettävät aluevaalit, jatkossa ne 
ovat kuntavaalien yhteydessä.

Aluevaalien rahoituksen tutkimi-
nen olisikin monella tavalla ainutlaa-

tuinen työ. Venho muistuttaa myös, 
että vaikka puoluerahoitus on Suo-
messa monella tavalla hämärän pei-
tossa, tilanne on parantunut vuosien 
mittaan paljon.

- Avoimuus on lisääntynyt valta-
vasti niistä ajoita, kun tein graduni 
välillisistä puoluetuista 1990-luvul-
la. Nykyisen kaltainen avoimuus oli 
silloin täysin mahdoton ajatus. Jul-
kisuuslaki ja julkisuusperiaate ovat 
kehittyneet paljon, Venho tähdentää.

Samalla hän muistuttaa, että joka 
ainoan puoluerahoituksen osa-alu-
een tulisi olla julkinen. 

- Siihen ei tietenkään koskaan 
päästä, koska kyse on politiikasta ja 
porsaanreikiä löytyy aina. On kuiten-
kin tärkeä muistaa, että kunnat ovat 

suurimpia korruption riskialueita 
Suomessa. Kuntien puoluerahoitus 
vaikuttaa myös eduskuntavaaleihin 
sitä kautta, kun ehdokkaat saavat 
kunnallisjärjestöiltä rahoitusta. Tä-
män pitäisi olla läpinäkyvämpää.

Tomi Venhon mukaan meillä on 
nyt kymmenen vuotta kokemusta vaa-
lirahaskandaalin jälkeisestä uudesta 
julkisemmasta ajasta. On hyvä hetki 
pysähtyä katsomaan, miten julkista 
vaali- ja puolueraha oikeastaan on. 

Suomessa toimii parhaillaan halli-
tusohjelman mukaisesti asetettu Par-
lamentaarinen vaalityöryhmä, jonka 
tehtävin kuuluu myös puolue- ja vaa-
lirahoitusjärjestelmän arvioiminen ja 
kehittäminen. 

Venhon tietojen mukaan työryh-
mä ei ole ottamassa kantaa näihin 
avoimuuden kannalta ongelmallisim-
piin kohtiin. ∙aluevaalien rahoituksen tutkiminen olisikin  

monella tavalla  ainutlaatuinen työ. ➨ KAKS rahoitti tutkimusta.
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Heidi Köngäs

KOLUMNI

Muutimme heinäkuun helteillä Helsingin Toukolasta Lohjalle. Matka ei ollut 
pitkä, mutta muutto otti lujille. Olimme asuneet vanhassa puutalossa vuosi-
kymmenet ja tavaraa oli kertynyt enemmän kuin ymmärsinkään. 

Muuttopäätöstä oli kypsytelty, mutta lopullinen päätös syntyi  nopeasti. 
Suurin syy muuttoon olivat lapsenlapset. Halusimme olla lähellä tyttärem-
me perhettä, tavata lapsia, olla tukena ja turvana. Syy oli myös itsekäs, sillä 
lastenlasten seura on kaikkein parasta. Ja mielipiteeni on täysin puolueeton.

Muutto kirkasti, tyhjensi ja avarsi uutta elämäämme. Se paljasti lopulta-
kin sen valtavan taakan, joka tavaroihin liittyy, sillä hävitimme paljon turhaa. 
Pidimme kuitenkin kiinni siitä, mistä nautimme: kirjat ja cd:t lähtivät riemul-
la mukaan. 

Kirjailijana voin sanoa, etten yhtään ymmärrä sitä vimmaa jolla suomalai-
set ovat hävittäneet kirjahyllyjään. Miksi ihmeessä? Kirjojen luo on aina hyvä 
palata. Se huomasin heti, kun muutimme. Tartuin siinä samassa Eeva Joen-
pellon loistavaan Lohja-sarjaan, jonka olin lukenut jo niiden ilmestymisen ai-
koihin joskus 70-luvulla. Kirjat eivät vanhene, ne  ovat kuin vanhoja ystäviä, 
joiden kanssa pääsee heti puhumaan siitä, mikä elämässä on olennaista.   

Tyttäreni  sanoi kerran että ”niin paljon kuin rakastan stadia, en kuiten-
kaan enää jaksaisi asua täällä”. 

Ja todellakin Lohja otti meidät hyvin vastaan, antoi karttoja ja liput uima-
halliin. Kaikki tuntuu sujuvan Lohjalla mutkattomasti. Terveysasemalta soi-
tetaan takaisin, hammashoitolasta saa ajan tarkastukseen ja kaikki palvelut 
on ikään kuin käden ulottuvilla. Kävelen lähimpään kirjastoon kymmenessä 
minuutissa, uimarannalle vieläkin nopeammin.

Asuminen jollain paikkakunnalla merkitsee juurtumista maisemaan. 
Olemme pyöräilleet ja vaeltaneet pitkin uuden kotikaupunkimme rantoja ja 
retkeilyreittejä, löytäneet kahviloita, ruokapaikkoja, elokuvia ja konsertteja. 
Olen kantanut kirjastosta kassikaupalla paikkakunnan historiaa, muistelmia 
ja elämäkertoja. Nykyhetkeä, ihmisten mentaliteettia ei voi ymmärtää ellei 
tunne asuinympäristönsä menneisyyttä.

Vahvin kokemus Lohjasta on kuitenkin sen keskiaikainen kivikirkko. Kos-
ka kirkko on avoinna päivisin, käyn siellä lähes joka kerta kun menen kes-
kustaan. Istun hetken, katselen miten valo tulee sivuikkunoista ja paljastaa 
kiviseinien epätasaiset muodot tai miten se osuu seinämaalauksiiin.

kirjailija

Muutto tarkentaa katsetta
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• Kuntatoimijoiden omistama  
valtakunnallinen inhouse-yhtiö

• Valmiiksi kilpailutetut ja tuotteistetut  
ICT-palvelut, digitaaliset ratkaisut sekä  
asiantuntijapalvelut kuntatoimijoiden  
sujuvan arjen, toiminnan ja elinvoiman  
kehittämisen tueksi. 

• Yli 350 kuntaomistajaa ohjaa yrityksen  
toimintaa ja hyödyntää yhdessä  
kehitettyjä ratkaisuja ja toimintamalleja.

• Voittoa tavoittelematon yhteiskunnallinen yritys

• Kuntakentän vaikuttava tekijä ja  
johtava ICT-kumppani www.tiera.fi

Valitse luottokumppani vastuulliseen 
ja vaikuttavaan ICT- ja digiyhteistyöhön

Muutos tehdään 
yhdessä 



teksti | Eeva-Liisa Hynynen  kuvat | Merja Ojala

TOHTORI TÖISSÄ
Mitä väitöskirja antaa tekijälleen työelämässä? 

Parhaillaan professori Harri Jalosta askarruttavat tiedon 
huoltovarmuus sekä pandemian hallinta. Työpöydällä 
rullaa riskien kuormittama epävarma maailma. 

KOMPLEKSISEN MAAILMAN 
TULKITSIJA
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V
aasan yliopiston sosiaali- ja ter-
veyshallintotieteen professorin, FT 
Harri Jalosen nimi nousee toistu-
vasti esille puhuttaessa tiedolla joh-
tamisesta ja monimutkaisten yhteis-

kunnallisten ilmiöiden hahmottamisesta. 
Jalonen tunnetaan tutkimuksistaan, joi-

ta sitoo yhteen kompleksisuusteoreettinen 
ajattelu. 

Kun Vaasan yliopisto toukokuussa 2020 
tiedotti nimittäneensä Harri Jalosen profes-
soriksi, yliopistoa onniteltiin kovasta kaap-
pauksesta. 

Pandemia-ajan haastattelut tapahtuvat 
enimmäkseen Teamsissa tai puhelimitse. 
Niin nytkin - puhelimitse. Toimittaja on etu-
käteen esittänyt professorille vain yhden ky-
symyksen: miten sinusta tuli sinä?

Harri Jalonen sanoo, että näin ison 
kysymyksen edessä on palattava pari 
vuosikymmentä taaksepäin Turun ammatti-
korkeakoulun suojiin.

- Toimin tuolloin lehtorina, työni kes-
kittyi siis opetukseen. Jossain vaiheessa 
havaitsin, että ammattikorkeakoulu on erin-
omainen yhteisö kehittää itseään ja työ-
yhteisöään sekä  verkostoitua tutkimus- ja 
kehittämishankkeiden edistämiseksi, Jalo-
nen kertoo.

Käännekohdaksi hän nimeää tutustu-
misen professori Marjatta Maulaan, joka 
vaikutti tuolloin Tampereen teknillisen yli-
opiston tiedonhallinnan laitoksella tiedolla 
johtamisen tutkimuksen pioneerina.  

- Päädyin tekemään väitöstutkimusta hä-
nen johdollaan. Vaikutti siltä, että Tampe-
reen teknillinen yliopisto olisi erinomainen 
monitieteinen kotipesä tällaiselle valtiotie-
teilijälle löytää keskusteluyhteys diplomi-
insinöörien ja kauppatieteilijöiden kanssa.

Jalonen sanoo aavistaneensa oikein. Hän 
kertoo  Hervannan monitieteisen tutkijayh-
teisön avartaneen maailmankuvaansa ja tar-
jonneen  käsitteellisiä työkaluja erilaisten 
ilmiöiden hahmottamiseksi. 

Professori Maulan johtama tutkijayh-
teisö innosti Jalosen perehtymään komp-
leksisuusteoriaan, jossa kompleksisuuden 
katsotaan olevan kaikkien suurten systeemi-
en perusominaisuus.

Vuonna 2007 Harri Jalonen väitteli filo-
sofian tohtoriksi kunnallisen päätöksenteon 
valmistelutyön tietoperustasta  kompleksi-
suusajattelun näkökulmasta. 

Lehtoraatti vaihtui ammattikorkeakou-
lussa yliopettajan tehtävään. Työ suuntautui 
yhä enemmän tutkimus- ja kehittämishank-
keisiin.
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➨ KAKS rahoitti väitöstutkimusta.

KUKA?
Harri Jalonen
IKÄ: 50 
FT, sosiaali- ja terveyshallintotieteen 
professori, Vaasan yliopisto
kotipaikka: Loimaa
vapaa-ajan harrastukset: kuntoilu, 
lukeminen ja maailman ihmettely
kirja, jonka luin viimeksi: Juha Hurmeen 
suomentama Aleksis Kiven Seitsemän 
veljestä
jatka lausetta: Tänään…kään ei kannata 
pelätä huomista.
motto, jos sellainen on: Minkä rikot,  
sen ostat.

uudistus ei kuitenkaan estä fiksujen  
asioiden tekemistä, sillä lainsäädäntö  

mahdollistaa alueille myös vapausastetta.

pandemian yllättäminä opimme jatkossa  
ehkä paremmin kuvittelemaan ja  
ennakoimaan seuraavia kriisejä.

LUT EMBA – YKSILÖLLINEN VALINTA
Strateginen johtaminen yrityksessä 
-ohjelmalla voit aloittaa LUT EMBAn 
yhteiset opinnot Lappeenrannassa 
17.3.2022. Lisäksi voit valita yli puolet  
LUT EMBAn opinnoista juuri sinua  
kiinnostavista teemoista ja moduuleista. 

Teemaopintojen vaihtoehtoina ovat 
Innovaatiojohtaminen ja Hankintojen 

johtaminen Lahdessa sekä Tieto johta- 
minen Helsingissä. Henkilökohtaisesti 
valittaviin opintoihin kuuluvia verkko-
kursseja voit opiskella etänä oman 
aikataulusi mukaan.
Aloita heti – haku on jatkuva.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset:  
lut.fi/emba

LUT EMBA
 » Tietojohtaminen 
 » Hankintojen johtaminen
 » Innovaatiojohtaminen

Myös Vaasan professuuri on tutki-
muspainotteinen. Sen ohella Jalonen 
on tieto- ja innovaatiojohtamisen do-
sentti Tampereen sekä Vaasan yliopis-
toissa.

Nyt professorin pöydällä on kak-
si Suomen Akatemian rahoittamaa 
merkittävää  tutkimushanketta, joissa 
kummassakin on mukana  useita yli-
opistoja.

Ensimmäinen hankkeista käsittelee 
tiedon huoltovarmuutta kompleksi-

sessa ympäristössä.
- Huoltovarmuus on meillä tähän as-

ti ajateltu pitkälti materiaalisena huol-
tovarmuutena. Maailma on kuitenkin 
muuttunut ja iso osa elämäämme on 
aineetonta. Tutkimushankkeessamme 
käsittelemme immateriaalista huol-
tovarmuutta – siis sitä, mitä tiedon 
huoltovarmuus on, missä se syntyy ja 
millaiset uhkakuvat siihen liittyvät, Ja-
lonen kiteyttää.

IRWIN-hankkeessa tutkitaan tie-
don huoltovarmuutta erityisesti kolmen 
tapaustutkimuksen kautta: sote-uu-
distuksen, tiedustelulainsäädännön 
valmisteluprosessin sekä koronapande-
mian kautta. 

Vaasan yliopiston osuus tutkimus-
hankkeessa liittyy suomalaiseen hal-
lintajärjestelmään, instituutioihin  sekä 
ohjaus- ja johtamiskäytäntöihin tiedon 
huoltovarmuuden näkökulmasta.

Toisessa tutkimushankkeessa tar-
kastellaan pandemian hallintaa. 

Harri Jalonen kertoo, että kyseisessä 
WELGO-hankkeessa kerätään Covid-
19-pandemian opetukset ja kehitetään 
niiden pohjalta  kestävää pandemioi-
den hallintaa.

Millainen on hallinto-Suomi pan-
demian jälkeen? 

- On hankalaa ennakoida, mutta 
toivon, että sellainen oppi tästä olisi 
saatu, että viranomaiset eivät enää siir-
telisi vastuuta toisilleen, professori tii-
vistää.

Hän kertoo, että kun verrataan vuo-
den 2016 tartuntatautilakiesityksen 
asiantuntijalausuntoja vuoden 2020 la-
kiesityksen lausuntoihin, vuoden  2016 
lausunnoissa korostui pakolaiskriisin 
vuoksi kotipaikkaoikeus.

-  Muistaakseni vain yhdessä lau-
sunnossa otettiin kantaa mahdollisiin 
pandemioihin, Jalonen sanoo.

Professori kertoo pohtineensa – 
asiantuntijoita syyllistämättä – että jos 
vuoden 2016 lakiesityksen asiantun-
tijalausunnoissa olisi kiinnitetty huo-
miota pandemian mahdollisuuteen, 
olisiko meillä ollut pandemian kan-
nalta parempi lainsäädäntö jo vuonna 
2020.

Niin ei kuitenkaan käynyt. Joitakin 
asioita osataan ennakoida, jotkut asiat  
yllättävät sittenkin housut kintuissa, 
vaikka pandemiat ovat koetelleet ih-
miskuntaa vuosisadasta toiseen. 

Harri Jalonen tietää, että asiantun-
tijat kiinnittävät huomionsa usein sii-
hen, mikä on ajankohtaista.

Professori arvelee, että pandemi-
an yllättäminä opimme jatkossa ehkä 
paremmin kuvittelemaan ja ennakoi-
maan seuraavia kriisejä.

- On aivan mahdollista, että seuraa-
va kriisi on jokin aivan muu kuin uusi  
pandemia. Se voi liittyä esimerkiksi ky-
beruhkiin.

Harri Jalosen leipälaji liittyy sosiaali- 
ja terveydenhuollon ison mittakaa-

van kysymyksiin. 
Jalonen kertoo seuranneensa kaik-

kia aiempia sote-uudistushankkeita, 

jotka jäivät kesken. Leveämpien harti-
oiden logiikka on yhdistänyt tavalla tai 
toisella niitä kaikkia.

- Ja se on ollut aivan perusteltu lin-
jaus ja tavoite.

Yhden harhaluulon professori ha-
luaa kuitenkin ampua alas. Media 
usein asettaa vastakkain tutkimustie-
don ja politiikan linjaukset aivan kuin 
päätöksiä tulisi tehdä pelkästään tut-
kimustietoon perustuen. 

- On liian naiivi ajatus, että päätök-
senteon tulisi olla vain tutkimustie-
toon pohjautuvaa. Sellaista ei ole, eikä 
pidä ollakaan. Päätöksenteko on myös 
poliittisia valintoja. Monenlaisten rat-
kaisujen tueksi löytyy evidenssiä, pro-
fessori sanoo.

Nyt pääministeri Sanna Marinin 
(sd) hallituksen sote-uudistus perus-
tuu 21:een hyvinvointialueeseen ja 
Helsingin oikeuteen järjestää omat 
sote-palvelunsa.

Jalonen arvioi, että uudistuksen 
onnistumisen ratkaisee lopulta se, 
kuinka alueiden erityispiirteet otetaan 
huomioon.

- Raha tulee valtiolta, ja tätä hallin-
noidaan ministeriöstä käsin. Uudistus 
ei kuitenkaan estä fiksujen asioiden 
tekemistä, sillä lainsäädäntö mah-
dollistaa alueille myös vapausastetta. 
Akilleen kantapää piilee siinä, kuinka 

kunnista valitut aluepäättäjät kykene-
vät nousemaan kuntatason yläpuolel-
le katsoakseen kokonaisuutta, Jalonen 
ennakoi.

Professori sanoo, että paine muu-
tokseen on valtava. 

- Tosiasia on, että sote-palvelujen 
kysyntä kasvaa, mutta hoitajien saata-
vuus vaikeutuu. 

Yhtälö, jota tammikuussa 2022 
valittavat aluevaltuutetut ryhtyvät 
ratkaisemaan, on – sanotaan se nyt 
suoraan – erittäin kompleksinen.

Harri Jalonen muistuttaa, että hy-
vinvointialueilla tarvitaan kuntien  
tukea. Kuntien terveyttä edistävien 
palveluiden ja hyvinvointialueiden 
sote- ja pelastuspalveluiden yhdyspin-
nan tulee olla toimiva.

- Olen sen koulukunnan kasvatteja, 
jotka uskovat, että hyvinvointia ja ter-
veyttä edistetään kokonaisvaltaisesti 
paljon laajemmin kuin vain sote-pal-
veluiden kautta.

Harri Jalonen ennakoi, että hyvin-
vointialueiden ohjausmekanismeissa 
nähdään tulevaisuudessa säätöä. Sitä 

professori ei lähde veikkaamaan,  mis-
sä määrin sote-ratkaisusta tulee jul-
kisen talouden sopeuttamisprojekti.  
Sen näemme aikanaan.

Hyvinvointialueet ja sote-uudistus 
pysyvät Jalosen työlistalla todennäköi-
sesti pitkään. Suomen mittakaavassa 
mammuttiuudistuksen toteutumista 
on syytäkin seurata.

Toistakymmentä vuotta sitten 
Harri Jalonen ryhtyi seuraamaan omia 
mielenkiintojaan kompleksisuusteori-
an valossa ja se tie on johtanut tähän 
positioon.

Mutta mitä professori haluaa sa-
noa nuorille tutkijoille? Kuinka tehdä 
”harrijaloset” omassa elämässään? 

- Hakeutukaa sellaisten ihmisten ja 
tutkijaryhmien äärelle, joiden voi arvi-
oida liittyvän omiin mielenkiintoihin 
tutkimuksen alalla. On tärkeää ver-
kostoitua - ja verkostoituessa täytyy 
olla valmis myös jakamaan omastaan. 
Silti matkassa on aina myös paljon sat-
tumaa. ∙
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90 %

➨ KAKS rahoittaa tutkimusta.

NUMEROT AUKITÄTÄ TUTKIN
teksti | Maria Markus  kuva | Merja Ojala

koonnut | Eeva-Liisa Hynynen

KORONAN VARJOSSA

KAKSille tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Aineisto on koottu Gallup Kanavalla 11.–15.9.2021. 
Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 000. Vastaajat edustavat 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä  
Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla suurimmillaan 
vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Professori emerita  
Vuokko Niiranen uskoo  
edustukselliseen demokratiaan, 
vaikka joskus mielipiteet  
ajaisivat tutkitun tiedon ohi. 

KUINKA TIETOA KÄYTETÄÄN KUNNISSA?

Professori emerita, suomalaisen 
sosiaalihallintotieteen uran-
uurtaja Vuokko Niiranen tut-
kii meneillään olevassa post 

doc -tutkimuksessaan tiedon käyttöä 
kuntien toiminnassa ja valtion kuntia 
koskevassa päätöksenteossa. 

Vuokko Niiranen on haastatellut 
tutkimukseensa sekä kuntien että mi-
nisteriöiden ja valiokuntien edustajia. 

- Tavallaan olen tutkinut samaa 
aihepiiriä eri tavoilla koko yliopisto-
urani ajan, hän kertoo.

Itä-Suomen yliopistoon tutki-
mustaan tekevä Niiranen on Kunnal- 
lisalan kehittämissäätiön yksi ensim-
mäisistä stipendiaateista. Hän teki 
väitöskirjansa 1990-luvun alussa va-
paakuntakokeilusta. 

- Se liittyi siis siihen, kun kokeil-
tiin kuntalähtöistä ja hallintojen rajat 
ylittävää toimintaa.

Vuokko Niiranen on ollut myös 
KAKSin tieteellisen neuvottelu-
kunnan puheenjohtaja vuosina 
2004 – 2009. 

Hän on valinnut nyt työn alla ole-
vaan tutkimukseensa neljä erityyp-
pistä kuntaa: Jyväskylän, Kangasalan, 
Mikkelin ja Muuramen. 

Niissä kaikissa tietoa hyödyn-
netään Niirasen mukaan eri tavoin, 
mutta yhdistävänä tekijänä on se, että 
tutkimustietoa käytetään monipuoli-
sesti paitsi päätösten valmistelussa, 
myös päätösehdotusten perusteluina.

- Niin viranhaltijat kuin luotta-
mushenkilötkin ovat kouluttautunei-
ta ja he osaavat hakea ja hyödyntää 
tutkimustietoa. Kuntien vastauksis-
sa tulee esille, että ne tekevät paljon 
yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja 
osallistuvat erilaisiin tutkimushank-
keisiin, Niiranen kertoo.

Mutta entä, kun päätöksiä teh-
dään ja laitetaan toimeen? Luo-
tetaanko tietoon ja sen pohjalta 
tehtyyn valmisteluun vai ajavatko 
mielipiteet tiedon edelle?

- Koska kunnissa toimitaan 
edustuksellisen demokratian peri-
aatteiden mukaan, päätöksenteko 
vaatii aina kompromisseja. Niinpä 
tutkittuun tietoon pohjautuva val-
mistelutyö voi joskus jäädä erilais-
ten poliittisten näkökantojen alle, 
hän sanoo. 

- Mutta se on vain hyväksyttävä, 
jos haluamme elää demokraattisessa 
yhteiskunnassa, hän jatkaa.

Niiranen muistuttaa, että päätök-
siä ovat tekemässä paitsi eri poliitti-
sia ryhmiä edustavat ihmiset, myös 
eri ammattiryhmät ja hyvinkin eri-
laisilla alueilla elävät ihmiset. Eri nä-
kemysten yhteensovittaminen ei ole 
helppoa. 

- Ja ainakin alueelliset erot tule-
vat vain korostumaan kuntaliitosten 
ja sote-uudistuksen myötä. 

Tietoa tulee nykyisin monelta eri 
suunnalta eikä päättäjien ole help-
po erottaa, mikä siitä on relevanttia 
ja paikkansa pitävää. Hyvä puoli on 
tietysti se, että tietoa on yhä enem-
män tarjolla päätöksenteon tueksi. 

Vuokko Niiranen kannustaa va-
raamaan riittävästi aikaa ja tilaa kes-
kustelulle, jotta sekä viranhaltijoilla 
että luottamushenkilöillä olisi mah-
dollisuus tarkistaa, mistä kulloi-
nenkin tieto on peräisin ja kuinka 
luotettavaa se on. Keskustelun kaut-
ta on myös mahdollista pohtia asioi-
ta yhdessä yli omien puoluerajojen. 

Olennaista Niirasen mukaan 
on se, että vaikka aina päätöksiä ei 
tehtäisikään tutkimustietoon poh-
jautuen, luottamushenkilöt ja virka-
miehet arvostaisivat tutkimustietoa 
ja ymmärtäisivät, että on tärkeää 
pystyä perustelemaan, mihin tietoon 
päätökset pohjautuvat.

- Ainakin omissa tutkimuskun-
nissani näin näyttääkin olevan. ∙

Professori emerita ison kysymyksen äärellä:

suomalaisista arvioi, että ravintola-, 
kulttuuri-, taide ja tapahtuma-alalla 
työskentelevät sekä matkailualan 
yrittäjät ovat kärsineet erittäin paljon 
(kohtuuttomasti) tai melko paljon 
koronapandemiasta.

katsoo, että oma elämä 
ei ole kovinkaan paljon 
tai lainkaan häiriintynyt 
koronan johdosta.

44 %
opiskelijoista katsoo, että  
korona on hankaloittanut omaa  
elämää kohtuuttomasti tai  
ainakin melko paljon.
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MITÄ?
Suomen Sote tulee, oletko valmis?  

Miten turvataan palvelujen saatavuus ja laatu?  
Kuka pelastaa ja kenet? Miten hyvinvointialueet  
pystytetään? Kuinka kunnat ja alueet pelaavat  

yhteen? Miten toteutus alueilla linjataan?  
Riittävätkö rahat ja tekijät? Äänessä ovat  
soten todelliset tekijät, sen organisoijat,  

päättäjät ja arvioijat. 

HENKILÖKOHTAISESTI SINULLE
Kutsu Polemiikki-lehden lukijoille.

Varaamme paikat ilmoittautumisjärjestyksessä.
Seminaari on maksuton. 

Lämpimästi tervetuloa!

ILMOITTAUTUMISET  
7.1.2022 MENNESSÄ

seminaari2022@kaks.fi
(Aihe: Suomen sote, nimi, titteli, taho)

SUOMEN SOTE JA PELASTUS -OHJELMA

9.00  Avaus – puheenjohtaja Petri Honkonen (KAKS)

9.10 Näin sen teen - vpj. Pipsa Allen (Tehy),  
 pj. Jenni Karsio (Talentia), pj. Kim Nikula (SPAL), 
 tj. Kati Myllymäki (Lääkäriliitto) ja pj. Silja Paavola (Super)

9.50  Näin sen linjaan – vpj. Antti Häkkänen (kok),  
  vpj. Matias Mäkynen (sdp), valt.siht. Maria Kaisa Aula (kesk),  
  vpj. Leena Meri (ps), pj. Iiris Suomela (vihr),  
  vpj. Jussi Saramo (vas) 

10.30 TAUKO

10.45 Näin sen organisoin - muutosjohtaja Jaakko Herrala  
  (Pirkanmaa), johtaja Ilkka Luoma (PPSHP) ja  
  tj. Ilkka Pirskanen (Siun sote)

11.15 Näin sitä ohjaan –alivaltiosihteeri Päivi Nerg (VM)

11.30 Näin sen arvioin – työelämäprofessori Elli Aaltonen (TAU)  
 ja professori Heikki Hiilamo (HY)  

12.00 Arjen turvaajan palkitseminen – presidentti Tarja Halonen
 Päätössanat – asiamies Antti Mykkänen (KAKS)

12.30 Starttibuffet

SUOMEN JA ALUEIDEN PÄÄTTÄJÄT KOOLLA FINLANDIA-TALOLLA

MISSÄ?
Pikku-Finlandia: Karamzininranta 4, Helsinki. 

Pääsisäänkäynti Töölönlahdenpuiston puolella. 
Salit Latva ja Kelo. 

Pysäköintialue on normaalissa käytössä.

Varmista paikkasi  

300 ensimmäisen  

joukossa!

Ilmoittaudu heti tai  

viimeistään 7.1.2022 mennessä:

seminaari2022@kaks.fi


