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Ihmisarvoinen hoiva syntyy halusta pitää huolta toisistamme

tulossa...

Tilaa elämälle
Me rakennutamme, omistamme ja vuokraamme tiloja,
joissa on hyvä olla kaikissa elämän tilanteissa.

Sotestartti on ensi vuoden merkittävin ponnistus
Hyvinvointialueiden perustaminen on 2000-luvun merkittävin yksittäinen yhteiskunnallinen päätös Suomessa.
Uudistuksen myötä kuntien rooli muuttuu suomalaisessa mittakaavassa enemmän
kuin noin 50:een vuoteen. Suomi saa myös läntisen Euroopan maiden tapaan kansanvaltaisen aluehallinnon.
Poliitikot vai ammattilaiset? Valtio vai maakunta vai kunta? Verot vai maksut? Julkinen 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 pidäkään. 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 evoluutio.
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 ensirivin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastusalan ammattilaiset. Lopulta heidän
työnsä ratkaisee onnistumisen.
Kakkosketju ovat uudistuksen organisoijat. Heidän roolinsa on mahdollistaa käytännön hyvinvointityö niin, että lain ja ihmismielen asettamat tavoitteet toteutuvat.
Kolmosketju ovat päättäjät alueilla ja kunnissa. Heillä on selvä rooli johtaa kokonaisuutta 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 toimintatavoissa. Juuri luottamushenkilöiden keskeinen tehtävä on saada alueelliseen päätöksentekoon riittävä yhteisymmärrys.
Edessä ovat aluevaalit. Suuri haaste on saada yli puolet suomalaisista äänestämään.
Tässä tuleva aluevaalikampanja on keskeisessä roolissa. Kansalaisten mielestä hyvä ehdokas ajaa koko maakunnan ja äänestäjiensä etua – ja on omasta kunnasta. Menestystä
kaikille ehdokkaille!
Kunnallisalan kehittämissäätiö kutsuu kaikki aluevaltuutetut 9.2.2022 Finlandiatalolle Helsinkiin ja yhteiseen virtuaaliseen aamupäivän Sotestarttiin. Myös muut kunta- ja valtakunnan päättäjät saavat tässä samalla kutsun. On startin aika (kts. takasivu)!

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

Antti Mykkänen
päätoimittaja

Kuntien kumppani jo vuodesta 2008.
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Kunnat omistavat
yrityksiä, mutta tärkeä
kysymys on, mitä
omistamisella
tavoitellaan?

K

un puhutaan kuntakonserneista, usein keskusteluun nousee
se, kuinka kunta ohjaa yhtiöitään ja ketkä kuntayhtiöiden hallituksissa istuvat.
Sen sijaan kuntien omistajastrategiat ovat jääneet vähäiselle huomiolle.
Nyt aiheesta tulee tutkittua tietoa, kun tutkijatohtori Suvi KonstiLaakso ja tutkijaopettaja Marita
Rautiainen LUT-yliopistosta valot-

tavat kuntien omistajastrategioita
vuodenvaihteessa julki tulevassa tutkimuksessaan ”Kunta omistajana –
Kuntien yritysomistusten tavoitteet
ja motivaatio”.
- Olemme yrittäjyystutkijoita ja aiemmissa tutkimuksissamme olemme paneutuneet yksityisten yritysten
omistajuuteen sekä innovaatioihin.
Olemme tarkastelleet muun muassa
sitä, kuinka yksityisen sektorin yritys-
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Hajonta siinä, millaisia asioita omistajastrategiaan kirjataan, on suurta.
ten omistajastrategioita muodostetaan
ja miten niiden linjaamina yrityksiä
johdetaan. Tässä tutkimuksessa käänsimme katseemme kuntakonserneihin, Suvi Konsti-Laakso kertoo.
Tutkijakaksikko luonnehtii kuntakonserneja tutkimuskohteina mielenkiintoisiksi.
- Kuntien yritysryhmän rakenne on erittäin kompleksinen. Osalla
kaupungeista on tytäryhtiöitä, joilla
voi olla tytäryhtiöitä ja vielä näilläkin tytäryhtiöitä, Marita Rautiainen
kuvaa konsernirakenteiden monimutkaisuutta.
Konsti-Laakso ja Rautiainen muistuttavat, että kuntalaki velvoittaa kuntia laatimaan omistajapoliittiset linjaukset: millaisia yrityksiä kunta
omistaa, mitä se omistajuudellaan tavoittelee ja millaisessa toiminnassa
kunta on mukana esimerkiksi sijoittajana. Omistajastrategiasta päättävät
kuntien ja kaupunkien valtuustot.

T

utkimuksessaan tutkijakaksikko
selvitti 56 suurimman kaupungin

Suvi Laakso-Konsti

6

ja kunnan julkaistuja omistajastrategioita. Tutkimus ulottuu siis ”Helsingistä Haminaan”.
Lisäksi kolmen kaupungin keskeisiä tahoja haastateltiin omistajapoliittisista linjauksista. Haastatteluja
kertyi kymmenkunta.
Pelkästään aineiston kokoamisessa oli oma työnsä.
- Haimme tietyillä hakusanoilla kuntien verkkosivuilta valtuustojen linjaamia omistajastrategioita ja
omistajapoliittisia linjauksia.
Noin kolmasosalta kunnista löytyi linjauksia siitä, miksi omistetaan.
Osalla kunnista tällaisia linjauksia
löytyi konserniohjeista, Suvi KonstiLaakso selvittää.

M

illaisesta omistajuudesta kuntien omistajastrategiat sitten kertovat?
Tutkijakaksikon mukaan varsin
monenlaisesta. Hajonta siinä, millaisia asioita omistajastrategiaan kirjataan, on suurta.
- Joidenkin kuntien tarkastelussa
ovat vain tärkeimmät yritykset, toisissa on käyty läpi kaikki pikkutarkasti, Marita Rautiainen kuvailee.
Suvi Konsti-Laakso muistuttaa,
että valtuusto vaihtuu neljän vuoden 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. Omistajaohjausta koskevissa linjauksissa
kerrotaan sitten kunnan keinot ohjata yhtiön toimintaa halutulla tavalla,
Konsti-Laakso sanoo.
Konsti-Laakson ja Rautiaisen
mukaan omistajastrategiaa on tärkeää tarkastella toimintaympäristön
muuttuessa: onko yhä merkittävää
omistaa tämä yhtiö, kannattaako siitä
luopua tai onko kuntakonsernin yritysrakenne toimiva vai pitäisikö sitä

järjestää uudelleen - ja niin edelleen.
Tässä vaiheessa on syytä pysähtyä hetkeksi tutkijakaksikon aiheen
ajankohtaisuuteen.
Sote-uudistus vie vuoden 2023
alussa kunnilta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun ja samalla noin puolet budjeteista.
Usein sanotaan, että kunnat saavat nyt keksiä itsensä uudelleen ja että niistä kehkeytyy elinvoimakuntia.
Kuntien käsiin sivistyspalveluiden lisäksi jäävät kaavoitus ja maankäyttö, elinkeinotoimi, keskeiset
infrapalvelut sekä uutena vastuuna
työllisyyspalvelut.
Vaikka kuntatalous puolittuu,
kunnille jäävät velat – ja konserniyhtiöt.

S

uvi Laakso-Konsti ja Marita Rautiainen kertovat, että tutkimusta
tehdessään he eivät erikseen ajatelleet suurta sote- ja kuntauudistusta, mutta yhtä kaikki tutkimus tulee parhaaseen mahdolliseen aikaan
kuntien käyttöön. Elinvoimakuntien on syytä ottaa omistajuudestaan
kaikki hyöty käyttöön uudessa tilanteessa.
Myös Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on kiinnittänyt huomiota
kuntien omistajuuteen työpaperissaan, joka linjaa teesejä suomalaisen
omistajuuden vahvistamiseksi. Monesti unohdetaan, että kuntien yhtiöt
ovat suomalaisia yhtiöitä ja että kunnilla on valtava omaisuusmassa käsissään.
Konsti-Laakso muistuttaa kuntien erilaisuudesta myös omistajuuden
suhteen. Suurimmilla kaupungeilla
voi olla satoja tytäryhtiöitä, ja kaupunki voi olla mukana yhtiöissä, joissa on myös kansainvälistä omistusta.
Toisessa ääripäässä on kuntia,
joissa yhtiöomistuksia on vain vähän
jos lainkaan.
Tutkijakaksikko korostaa, että
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Marita Rautiainen

siellä, missä omistuksia on paljon, on
syytä olla alan osaamista.
- Tutkimuksessamme käy ilmi,
että monilta kaupungeilta löytyy henkilöstöä, jolla on erittäin vahva kaupallinen tausta ja yritysosaamista. Se
näkyy myös parhaissa omistajastrategioissa, Marita Rautiainen sanoo.
- Meidän datamme perusteella nämä kaupungit ja kunnat, joissa
teimme haastatteluja, ymmärtävät
kyllä, miksi strategioita laaditaan,
Suvi Konsti-Laakso toteaa.
Hän toteaa, että omistajastrategiaa laadittaessa siihen kannattaa
sitouttaa kaikki keskeiset tahot: päättäjät, viranhaltijajohto kuin myös
konserniyhtiöiden johto.
Siksi omistajastrategian laadinta
vaatii aikaa.
- Mitä avoimempi prosessi
omistajastrategian laadinta on, sitä paremmin linjauksiin yleensä sitoudutaan. On hyvä, että linjauksia
työstettäessä niitä myös kyseenalaistetaan ja pohditaan aidosti. KonstiLaakso jatkaa.

M

ikä sitten on kuntaomistajan helmasynti?
- Kaikki haastateltavamme puuttuivat siihen, että kuntakonsernien

yritysrakenteet ovat aika monimutkaisia ja raskaita. Kuinka tehokasta on omistaminen, jos tosiaankin on
tytäryhtiöitä, joilla on tytäryhtiöitä,
joilla on tytäryhtiöitä, tutkijakaksikko tiivistää.
Konsti-Laakso ja Rautiainen ovat
havainneet, että kuntalaissa kunnilta
edellytetyn omistajapolitiikkapaperin laadintaan ei oikeastaan ole tarjolla työkaluja.
Ehkä juuri se selittää strategioiden suurta hajontaa ja riemunkirjavuutta.
- Näitä työkaluja – raameja ja
suosituksia - pyrimme tutkimuksemme kautta tuomaan kunnille, KonstiLaakso toteaa.
Kokeneina yritystutkijoina ja
alalta väitelleinä Konsti-Laakso ja
Rautiainen tietävät luetella joukon
kysymyksiä, joita kunnissa kannattaisi nyt pohtia.
Esimerkiksi millaiset yritykset
vaikuttavat kunnan elinvoimaan? Toimivatko kunnan omistamat yritykset
nyt parhaalla mahdollisella tavalla?
Millaista asiantuntijuutta konserniyhtiöiden hallituksissa tarvitaan
– onko tarpeen hakea osaamista kuntaorganisaation ja päätöksenteon
ulkopuolelta? Tai onko konsernirakenne sellainen, että se on johdettavissa?
Kyse ei ole kunnallisesta nappikaupasta. Kuntien yhtiöiden yhteenlasketuissa liikevaihdoissa on kyse
miljardeista euroista.
Useimmiten suurimmat intressit
liittyvät kuntien infrayhtiöihin: energiayhtiöihin, joissa kuntaomistajien
lisäksi saattaa olla mukana kansainvälistäkin omistusta - sekä vesiyhtiöihin.
- Tutkimushaastatteluissamme
pyrittiin löytämään ratkaisuja osaa-

mista vaativien tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyyn. Usein hallituksen
jäsenet ovat kuntapäättäjiä, joista kaikilla ei ole yrityskokemusta.
Osassa kunnista tytäryhtiöiden hallituksiin valittaville järjestetään kuitenkin perusteellista perehdytystä
yhtiön asioihin, Marita Rautiainen
kertoo.
Tutkijakaksikko arvioi, että ehkä
omistamisen strateginen määritteleminen pitäisi aloittaa perehdyttämällä ensin päättäjät yhtiöiden asioihin
– ei vasta siinä vaiheessa, kun heidät
valitaan kuntayhtiön hallituksen jäseniksi.
- Strategiatyö on hidasta, mutta ensimmäisen omistajastrategiapaperin jälkeen seuraava versio voi olla
tarkempi ja osaaminen ammattimaistuu, Suvi Konsti-Laakso ennakoi.
Hän muistuttaa, että kyse ei ole ainoastaan siitä, miten kunta omistaa
nykyisiä yhtiöitään. Aina on mahdollista ryhtyä omistamaan jotakin uutta.
- On kuitenkin hyvä muistaa, että
yritystoiminta perustuu mielikuviin
ja riskeihin. Kunnan perustehtäviin
yritykset sopivat välillä aika huonosti. Kannattaa myös muistaa, että
kuntaomisteisissakin yhtiöissä hallituksen jäsenet voivat joutua päätöksistään henkilökohtaiseen vastuuseen, Rautiainen summaa.
Siksikin Konsti-Laakso ja Rautiainen korostavat omistajastrategioiden merkitystä ja yrityspuolen
osaajien rekrytointia kuntayhtiöiden
hallituksiin.
- Kuntakonsernien strategioissa
on vielä erittäin paljon kirkastamisen varaa, he sanovat tietoisina siitä,
että taitava omistajuus tuo parempia
tuloksia. ∙

kuntaomisteisissakin yhtiöissä hallituksen
jäsenet voivat joutua päätöksistään
henkilökohtaiseen vastuuseen.

polemiikki 4/2021 										

7

koostanut | Eeva-Liisa
koonnut | Hynynen
Eeva-Liisa Hynynen

H

polemiikki 4/2021

Entä mitä vastaa työelämäprofessori, FT Pekka Sauri?
”Mukana kulkeva älyteknologia vapauttaa tietotyöläisen ajasta ja paikasta ja luo edellytyksiä monipaikkaiselle
elämälle. On esitetty toiveita siitä, että tämä ilmiö hidastaisi muuttovirtaa
maaseudulta kaupunkeihin. En odota näkeväni kaupungistumistrendin
hiipumista lähivuosikymmeninä”,
kirjoittaa Pekka Sauri.
Etätyöinnostuksessa kannattaa
pitää mielessä, että suuri tai peräti
suurin osa työstä on edelleen aikaan

polemia

Juha Kuisma ja Pekka Sauri

Mikä on etätyön ja työn tekemisen tapojen tulevai
suus? Kuinka työ, sen tekeminen ja maapallon säilymi
nen voidaan nivoa yhteen? Kuinka lisätään ihmisten
vastuullisen vapauden piiriä? Ketkä ovat tulevaisuuden
etätyöläisiä? Pitäisikö yhteiskunnan tehdä jotain etä
työn ja paikattomuuden edistämiseksi ja mitä se olisi?
Etätyön ja monipaikkaisuuden ilmentymiä ja tule
vaisuutta avaavat tietokirjailija, TTK Juha Kuisma ja
työelämäprofessori, FT Pekka Sauri.

polemia

Juha Kuisma ja Pekka Sauri

Etätyö ja
monipaikkaisuus
Suomessa

Otavan Kirjapaino Oy

ISBN 978-952-349-076-5 (nid)
ISBN 978-952-349-075-8 (pdf )
ISSN 1235-6964
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tässä asiassa on luokkayhteiskunnan rakentamista. Hän toivoo, että
EU:n ns. elvytyspaketin rahoja käytetään mahdollisimman paljon tähän tarkoitukseen.
Etätyö on osa EU:n koheesioperiaatteen ydintä. Yhteiskunnan
kannattaa edistää etätyötä pienin
porkkanoin mm. ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja yleisen resilienssin takia. Näihin kaikkiin
optioihin tarvitaan koko maan
kattavaa optisen kuidun verkkoa.
Kuisman mukaan etätyö on
muuttumassa poliittiseksi kysymykseksi. Koska etätyö laajentaa ihmisen aidon vapauden aluetta. Sitä
tulisi edistää jo pelkästään eettisin
perustein. Sen edistäminen on meil-

ja paikkaan sidottua: sosiaali- ja terveystoimi, vähittäiskauppa, rakentaminen ja liikenne ovat esimerkkejä
tästä.
Etätyö ja monipaikkaisuus
Suomessa
Erityisesti on pidettävä huolta
siitä, ettei yhteiskuntaan pääse syntymään digitaalista kahtiajakoa, jossa korkeakoulutetut ja paremmin
ansaitsevat asiantuntijat vapautuvat ajan ja paikan kahleista ja vähemmän koulutetut ja ansaitsevat
jäävät edelleen aika- ja paikkariippuvaisiksi. Uuden tieto- ja viestintäteknologian pitää tuoda hyötyjä
myös jälkimmäiselle ryhmälle.
Etä- ja lähityön suhde tulee myös
tieto- ja viestintäammateissa asettumaan jonkinlaiseksi hybridimalliksi.
Malli tulee todennäköisesti vaihtelemaan toimialoittain, työpaikoittain ja
peräti yksilöittäin. Tämä tarkoittaa
itseohjautuvuuden lisääntymistä,
joka vuorostaan edellyttää uudenlaista johtamista, Sauri kiteyttää. ∙

polemia

yvä lukija, ole hyvä. Näin tietokirjailija Juha Kuisma ja
FT Pekka Sauri esittelevät
tulevaisuuskirjansa ”Etätyö ja monipaikkaisuus Suomessa”. Dialogiin
perustuva teos on julkaistu KAKSin
Polemia-sarjassa.
Tietokirjailija Juha Kuisma avaa
keskustelun:
”Koko maan kattavan kuituverkon rakentaminen olisi merkittävin
tasa-arvopolitiikan ja aluepolitiikan teko, mitä julkinen valta voisi
koko maan kehityksen hyväksi tehdä”, sanoo Juha Kuisma.
Tavoitteena se vastaa Suomen
historiassa toteutettua ratateiden
rakennusta sekä sodan jälkeistä sähköistämistä. Hidastelu tai vastustus

le kaikille humaani, perustuslaillinen
velvoite.
Etätyökulttuuri ei kysy, sijoittuuko 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.

Etätyö ja monipaikkaisuus Suomessa

TULEVAISUUSKIRJA PERKAA ETÄTYÖN JA
MONIPAIKKAISUUDEN EDELLYTYKSIÄ

Juha Kuisma ja Pekka Sauri

KIRJAT

KAKS – KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

➨ Lisää kaksikon dialogia voit
lukea lataamalla julkaisun
täältä
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TERVEYDENHUOLTO
KANSALAISKESKEISEKSI
JA VALTIOVETOISEKSI

kaksin gallup aluevaaleista
Näin kansa vastaa:

K

mielestä aluevaltuutetun tulee ajaa koko
maakunnan etua.

iStockphoto

Parvisen mallin pääkohdat
ja aikataulutus:

K

ansalaisten yhdenvertaisuus terveydenhuollossa toteutuu vasta silloin, kun valtio ottaa vastuun ja
antaa substanssiosaajien tehdä työnsä – maakuntien hartiat eivät kanna,
väittää LT Ilmo Parvinen.
Parvisen rohkea analyysi ”Suomen terveydenhuolto 2036 kansalaiskeskeisenä ja valtiovastuisena” on
julkaistu KAKSin Julkaisut-sarjassa.
Parvisen avainsanoja ovat kansalaiskeskeisyys, kansalaisten yhdenvertaisuus, terveyden substanssiosaajien
arvostus ja valtion vastuu.
Parvinen katsoo, että eduskunnan hyväksymä sote-uudistus hyvinvointialueineen pahimmillaan vain
kasvattaa kansalaisten terveyseroja.
”Monen maakunnan hartiat terveydenhuollon järjestämiseen ovat
liian kapeat: Erot elinajanodotteessa – joka on toistaiseksi paras käytettävissä oleva terveydenhuollon
onnistumisen mittari – ovat Suomessa huomattavia paitsi sukupuolten
myös alueiden välillä. Esimerkiksi
Itä-Lapin miesten odotettavissa oleva elinaika on kahdeksan vuotta vaasalaisia miehiä lyhyempi”, Parvinen
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kirjoittaa.
Ilmo Parvisen mukaan syrjäinen
sijainti tai maakunnan pieni koko
ei voi olla yhdenvertaisen palvelun
saamisen este. Kaikilla kansalaisilla
pitää olla koko hoitopaletin yhdenvertainen käyttöoikeus ja -mahdollisuus.
Myös sote-uudistuksen mutkikkaassa hallintomallissa on Parvisen
mukaan valuvika. STM ja valtioneuvosto voivat muuttaa tai peruuttaa maakuntavaltuustojen päätöksiä
vasta siinä vaiheessa, kun voidaan
osoittaa, että maakunnan kyky terveydenhuollon järjestämiseen on vaarantunut. Siis vasta sitten, kun on jo
mennyt pieleen.
Koska eduskunnassa ja valtioneuvostossa ei ole riittävää terveydenhuollon
substanssiosaamista,
Parvinen katsoo, että niillä pitää olla
valmisteluelimenä valtakunnallinen
sote-järjestäjä. Sille on myös osoitettava omaa suoraa päätäntävaltaa,
jotta kaikkea ei tarvitse kuljettaa valtioneuvoston, eikä ministeriön kautta.
Rahoituksen varman hallinnan
vuoksi yksikanavarahoitus on selkein

PETRI HONKONEN KAKSIN
HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAKSI

• 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 hoitopäivä-ja käyntilaskutuksesta vaikuttavuuspohjaiseen tuloslaskutukseen 2032.
• Vuoden 2036 terveysmenot enintään
26,5 miljardia (vuoden 2019 rahassa).

haluaa aluevaltuutetun omasta
kunnastaan.

pitää merkittävänä,
että aluevaltuutetulla
on oikea puoluetausta.

katsoo, että aluevaltuutetun pitää
ajaa kotikunnan
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.

unnallisalan
kehittämissäätiön KAKSin hallituksen
puheenjohtajaksi on valittu kansanedustaja
Petri Honkonen (kesk).
- Kunnallisalan kehittämissäätiö on näköalapaikka
kunta- ja julkishallinnon sekä kuntatutkimuksen maailmaan, Honkonen sanoo
vastatessaan kysymykseen,
mikä sai kiireisen kansanedustajan ryhtymään uuteen tehtävään.
Honkosen edeltäjä, kansanedustaja Antti Kurvinen
(kesk) erosi säätiön hallituksesta tultuaan nimitetyksi
tiede- ja kulttuuriministeriksi.
Petri Honkonen on 34-vuotias toisen kauden kansanedustaja Keski-Suomen vaalipiiristä vuodesta 2015
alkaen. Hän toimii eduskunnassa muun muassa perustuslakivaliokunnassa.
Petri Honkonen on myös keskustan varapuheenjohtaja.
Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri ja ”siviiliammatiltaan” historian ja yhteiskuntaopin aineenopettaja. Kotikuntansa Saarijärven kaupunginvaltuustossa
hän on toiminut vuodesta 2013 alkaen.
Honkonen haluaa KAKSin toimivan kuntien ja uusien hyvinvointialueiden tukena.
- Olen kiinnittänyt huomiota siihen, kuinka KAKSin
tukema tutkimus on ollut hämmästyttävän hyvin ajan
hermolla. Ne kysymykset, joihin KAKSin rahoittamissa tutkimuksissa vastataan, ovat samanaikaisesti olleet
kuntienkin käsissä.∙

ja turvallisin vaihtoehto, mutta vaikutuskanavien pitää olla auki elintapavaikuttajiin, elinkeinoelämään,
työmarkkinaosapuoliin, eläkevakuutusyhtiöihin ym. ∙
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teksti | Eeva-Liisa Hynynen

paikoillanne - valmiit - NYT!
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Katse eteenpäin, sillä lähivuosina toteutetaan sote-uudistus.
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Kunnat ja hyvinvointialueet

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

Oulu skaalautuu
soten jälkeiseen aikaan
Viisas varautuu, sanotaan.
Kaupunginjohtaja Päivi Laajalan
mukaan sote-palveluiden siirto kunnilta aluetasolle on ollut viime vuosien sote-uudistusten valossa niin
todennäköistä, että Oulun kaupunki on ennakoinut tilannetta jo usean
vuoden ajan.
- Kyse on siitä, miten kaupunki pystyy skaalautumaan puolta
pienempänä, Laajala tiivistää kaupunkikonsernin uudistamisen perusajatuksen.
Päivi Laajala kertoo kaupungin
yhtiöittäneen ja ulkoistaneen toimintojaan. Hän avaa esimerkkien
kautta, mitä skaalautuminen käytännössä tarkoittaa.
Esimerkiksi kaupungin talousja henkilöstöhallinnon palvelut on
siirretty Monetra Oy:lle. Monetra
on kuntaomisteinen konserni, jonka
ovat perustaneet Oulun, Tampereen,
Jyväskylän ja Kuopion kaupungit sekä neljä sairaanhoitopiiriä. Yhtiö tarjoaa palvelujaan kunnille.
Uudessa tilanteessa neljä hyvinvointialuetta jatkaa suurten kaupunkien kanssa Monetran omistajana.
- Olemme yhtiöittäneet ja teh-
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neet myös isoja liikkeenluovutuksia
markkinoille koskien digi- ja tietohallintopalveluja sekä puhtauspalveluja, Laajala selvittää.
Merkittävä osa esimerkiksi ruokahuollosta on Oulussa yhtiöitetty yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa Oulun
Tuotantokeittiö Oy:lle eli Löökille.
Laajala kertoo, että kaupunki jatkaa muutoksia ensi vuoden aikana
muun muassa kiinteistöjen osalta.

Talous puolittuu, velat jäävät
Konsernia on kevennetty, koska Oulun käyttötalous lähes puolittuu hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa vuonna 2023.
- Budjettimme on 1,5 miljardia
euroa, sote-uudistus leikkaa siitä
700 miljoonaa euroa. Kaupunkikonsernin palveluksessa on noin 10 000
työntekijää, joista hyvinvointialueen
palvelukseen siirtyy noin 3 600, Päivi
Laajala summaa.
Velat kuitenkin jäävät kaupungin
taseeseen.
Suurten kaupunkien haasteet liittyvät Päivi Laajalan mukaan siihen,
että niiden investointitaso ei laske.
- Oulun investointitaso on vuosittain noin 150 – 170 miljoonaa euroa.
Jatkuvasti on paine korjata ja rakentaa esimerkiksi kouluja ja päiväkoteja, Laajala sanoo ja jatkaa:
- Tärkeä kysymys on, mikä on
meidän kykymme investoida jatkossa. On pohdittava, rakennammeko toimitiloja ”omaan taseeseen” vai
vuokraammeko jatkossa tiloja.
Laajala ennakoi edelleen uusia
toimintamalleja, kuten uusia kumppanuuksia yksityisen sektorin tai järjestöjen kanssa.
Muutos on niin suuri, että kaikki
kivet on käännettävä.
- Kaupungin rooli muuttuu. Fokus on jatkossa sivistyksessä, vapaaaikapalveluissa, maankäytössä ja
kaavoituksessa sekä yritys- ja työllisyyspalveluissa, Laajala luettelee jäl-

• Hyvinvointialueille myös pelastustoimi.
• Aluevaalit 23.1.2022. Väestöpohjasta
riippuen aluevaltuutettuja aluevaltuustoihin 59, 69 tai 79. Helsingissä
ei vaaleja.
Päivi Laajala

• Valtio rahoittaa hyvinvointialueet.

jelle jäävää palveluvalikkoa.
Laajalan mukaan merkittävin
näistä on hyvä maankäytön suunnittelu ja kaavoitus, se mahdollistaa
kaupungin kehityksen.
Sote-palvelujen siirtoa hyvinvointialueille valmistelee väliaikainen valmistelutoimielin. Oulun
kaupungin sote-alan keskeiset johtavat viranhaltijat ovat valmistelussa mukana.
- Tämä on meille tärkeä uudistus ja Oulu on vahvasti valmistelussa
mukana. Yli puolet Pohjois-Pohjanmaan 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 sosiaali- ja perusterveydenhuollon palveluiden siirtäminen pois kaupungin
vastuulta ei ole ollut helppoa, ajatus
integraation mahdollistamisesta on
auttanut hyväksymään ison ratkaisun.
- Oulu on vuodesta 2013 alkaen lisännyt vaiheittain sote-integraatiota
sairaanhoitopiirin kanssa ja sitä työtä olisimme jatkaneet edelleen ilman
uudistustakin.
Mutta sekään ei vielä riitä.
- Myös hyvinvointialueen ja kuntien välinen yhdyspinta on tärkeää
saada toimimaan. Oulun kannalta on
ratkaisevaa, miten kykenemme varmistamaan mahdollisimman sujuvat
palveluketjut kaupungin terveyttä ja
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• 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 siirtymätasauksella.
• Uudistusta tavoiteltiin seitsemän
pääministerin johdolla viidentoista
vuoden ajan.

Sote yhtenäistyy,
kunnat erilaistuvat
Päivi Laajala toivoo, että tammikuussa
2022 valittavat aluevaltuutetut asuinkunnistaan riippumatta ajattelisivat
palveluiden järjestämistä koko hyvinvointialueen asukkaiden kannalta.
- Ratkaistavana hyvinvointialueella on vielä isoja kysymyksiä palveluverkosta ja järjestämissuunnitelmasta
aina työvoiman saatavuuteen, palkkaharmonisointiin ja tietojärjestelmien
toimivuuteen.

Taklattavia ongelmia riittää. Oulun kannalta yksi näistä on kaavailtu
maakuntavero.
Tästä asiasta päätetään Arkadianmäellä.
Jos maakuntavero säädetään,
Pohjois-Pohjanmaalla verotus kohdistuisi voimallisesti sinne missä on
veronmaksukykyä eli Oulun seudun
asukkaisiin.
Verotusoikeutta on perusteltu sillä,
että se toisi liikkumavaraa hyvinvointialueiden päätöksentekoon, talouteen,
investointeihin ja lainanottoon.
Päivi Laajala johti valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osastoa syyskuusta 2008 huhtikuuhun
2017, jolloin hän siirtyi johtamaan Oulua. Kuntien eriytymiskehitys oli ministeriössä jatkuva tarkastelukohde.
Nyt sote-palvelut yhtenäistyvät
ja kunnat edelleen nopeasti erilaistuvat.
Päivi Laajala katsoo, että kehitys
vie sellaiseen suuntaan, jossa irtaudutaan yhtenäiskuntamallista.
- Tämä voi johtaa siihen, että
myös kuntia koskeva lainsäädäntö
muuttuu. Erikokoisilla ja erilaisilla
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luevaaleihin on aikaa alle kaksi kuukautta ja sote-uudistusta
valmistellaan jo alueilla. Samanaikaisesti kunnat varautuvat uuteen
tulevaisuuteen.
Polemiikin pyynnöstä Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala, Rautjärven kunnanjohtaja Harri Anttila,
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essoten johtaja Risto Kortelainen, Itä-Savon
sairaanhoitopiirin Sosterin kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän johtaja
Pirjo Laitinen-Parkkonen kertovat,
mitä alueilla ja kunnissa parhaillaan
valmistellaan - ja mitä on pian edessä.

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

hyvinvointia edistävien palveluiden ja
sote-palveluiden kesken, Laajala korostaa.
Tähän liittyy myös merkittävällä
tavalla vuonna 2024 toteutuva TEtoimiston yritys- ja työllisyyspalvelujen siirto kunnille.
- Yhteistyö erityisesti työllisyyspalvelujen ja hyvinvointialueen välillä on tärkeää.
Laajala muistuttaa, että valtaosa lasten ja nuorten palveluista jää
kuntien vastuulle. Siksi yhteistyön
hyvinvointialueen kanssa tulee olla
sujuvaa.
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Essoten johtaja Risto Kortelainen ja
Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi
ovat väliaikaisen valmistelutoimielimen kärkikaksikko.
Kortelainen toimii valmistelujohtajana ja Tavi valmistelutoimielimen
puheenjohtajana. He antavat kasvot
uudistukselle – ja myös luottamukselle siihen, että valmistelussa rakennetaan uutta, koko alueen tarpeet
huomioivaa mallia.
Etelä-Savon hyvinvointialue aloittaa toimintansa tammikuussa 2023.
Uudistuksessa lakkautetaan maakunnan molemmat sairaanhoitopiirit ja
kehitysvammaisten erityispalveluista
vastaava Vaalijalan kuntayhtymä. Sen
toiminta siirtyy hyvinvointialueelle.
Samoin siirtyvät Pieksämäen kaupungilta sote-peruspalvelut ja Rantasalmen sekä Sulkavan kuntien
sote-kokonaisulkoistukset. Lisäksi hyvinvointialue vastaa pelastustoimesta.
Valmistelutyö on vaativan palapelin kokoamista – sillä erotuksella,
että tässä palapelissä jokaiselle palaselle on laitettu hintalappu. Uuden
hyvinvointialueen menot ovat 700
miljoonaa euroa ja henkilöstöä on
noin 7 000.

iso kysymys on, miten uudet
aluevaltuutetut suhtautuvat
omaan työhönsä.
Harri Anttila

Kunta ilman sotea
Rautjärven kunnanjohtaja Harri
Anttila pitää hyvinvointialueisiin perustuvaa valtiorahoitteista sote-ratkaisua hyvänä.
Kuntalaiset ovat jo vuosien ajan
saaneet tuntumaa siitä, millaista on,
kun sote on suuremmissa käsissä.
Kuntayhtymä Eksote on vastannut Etelä-Karjalan yhdeksän kunnan
sosiaali- ja terveydenhuollosta vuodesta 2010 alkaen.
Palvelut ovat Anttilan mukaan toimineet. Sen sijaan ongelma on ollut
kuntien rahoituksen riittävyydessä.
Hyvinvointialueiden käynnistäessä toimintansa vuonna 2023 Rautjärven kunnallishallinnossa ja kuntalaisten arjessa muutokset jäävät
todennäköisesti kohtuullisen vähäisiksi.
- Ero nykytilaan on kuitenkin siinä, että tähän mennessä Eksotessa
on toimittu kuntien riskillä. Nyt napanuora katkeaa ja kunnat vapautuvat taloudellisesta riskistä. Pidän sitä
ainoana oikeana ratkaisuna.
Anttila kertoo, kuinka Eksoten
kanssa on lähes vuosittain käyty keskustelua siitä, miten paljon kuntien
on pantava lisää rahaa sote-palveluihin.
Hän toteaa, että sote-kokonaisuus kasvoi vain liian suureksi mahtuakseen enää kuntiin.
Harri Anttila katsoo, että hyvinvointialueilla pitäisi olla myös omia
tuloja mahdollistamassa niille jon16

kinlaista liikkumavaraa.
- Maakuntaverolla ei kuitenkaan
voida rahoittaa kuin pieni osuus
sote-menoista. Suurimman osan rahoituksesta on oltava valtionosuuksia, hän korostaa.
Kenen asiaa aluevaltuustoissa
ajetaan?
Kun taloudellinen napanuora kuntien ja sote-palveluiden välillä katkeaa
tammikuussa 2023, vastuu euroista
siirtyy hyvinvointialueen päättäjille.
- Iso kysymys on, miten uudet
aluevaltuutetut suhtautuvat omaan
työhönsä. Näkevätkö he itsensä asuinkuntiensa edustajina vai koko alueen
– maakunnan – edustajina, Harri Anttila pohtii.
Hän epäilee, että moni kuntapäättäjä saattaa käydä aluevaaleihin
kampanjoiden paikallisten palveluiden puolesta.
- Asenteissa täytyy tapahtua
muutos, jos haluamme, että hyvinvointialueilla toimitaan koko alueen
asukkaiden edun mukaisesti.
Kunnallisalan kehittämissäätiön
KAKSin syyskuussa 2021 suorittamassa kyselytutkimuksessa kansalaisista peräti 89 prosenttia katsoi, että
hyvän aluevaltuutetun tulee ajaa koko maakunnan etua.
Samaan hengenvetoon kuitenkin
86 prosenttia heistä piti tärkeänä, että aluevaltuutettu olisi ”omasta kunnasta” kotoisin.
Aivan helppoa tästä ei siis tule. Kuntaperustainen järjestelmä on
juurtunut meihin tavattoman syvälle.
Harri Anttila painottaa, että alueen sote-palvelurakennetta pitää jatkossa uskaltaa arvioida asukkaiden
palvelutarpeista käsin, ei enää olemassa olevien seinien perusteella.

Mutta miten käy kuntien?
Harri Anttila uskoo, että kuntien itsehallinnollinen toimintavapaus kasvaa ja samalla kasvaa muiden kuin
sote-palveluiden merkitys.
Rautjärvellä vapaus aiotaan käyttää nostamalla monipaikkaisuuden
ja etätyön suomat mahdollisuudet
entistä paremmin esille.
Anttila kertoo, että koronapandemian aikana runsaan 3 000 asukkaan
kunta kääntyi pienelle muuttovoitolle ja tuvat täyttyivät kausiasukkaista.
Mutta palataan lyhyesti vielä soteratkaisuun. Uudistuksessa voi kunnanjohtajan mukaan käydä jopa hyvin.
- Jos hyvinvointialueilla osataan
miettiä asiat ennakkoluulottomasti uudelleen, on mahdollista rakentaa
sote-järjestelmä, jonka tuloksena ovat
paremmat palvelut ja hyvä tuottavuus.
Mutta hän tunnistaa myös riskin.
- Jos uusi hyvinvointialue keskittyy vain oman sisäisen organisaationsa tehokkuuden parantamiseen, se
voi johtaa epätarkoituksenmukaisiin
palveluprosesseihin. Silloin tuottavuus heikkenee.

Maakunta uuden edessä
Etelä- ja Itä-Savossa valmistellaan
parhaillaan uutta, maakunnan laajuista hyvinvointialuetta.
Aiempien, kesken jääneiden uudistusten linjaukset ovat olleet karuja Savonlinnan keskussairaalan
kannalta. Kun pääministeri Sanna
Marinin (sd) hallituksen sote-uudistuksen toimeenpanolaissa linjattiin Etelä-Savon hyvinvointialueelle
mahdollisuus kahden keskussairaalan malliin, yhteinen valmistelutyö
käynnistyi lähes välittömästi.
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin
polemiikki 4/2021
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kunnilla voisi olla erilaisia lakisääteisiä tehtäviä ja velvoitteita. Tähän tulevat isot kaupungit ja Oulun seudun
kunnat ottamaan vielä kantaa, hän
ennakoi.

Hyvinvointialueella on paljon
käsissään: noin 140 000 asukkaan
sote- ja pelastuspalvelut, kaksi keskussairaalaa, Vaalijala, ikääntynyt
väestö- ja poikkeuksellisen suurilukuinen kausiasukkaiden joukko, jolle
hyvinvointialue tarjoaa ainakin kiireellisen sairaanhoidon.
Korona-aikana Etelä-Savossa on
ollut yli 50 000 kausiasutuksen aiheuttamaa terveydenhuollon käyntiä.
Maakunnassa on 50 000 kausiasuntoa, joista 30 000 uusmaalaisten
omistuksessa.
- Varsinkin kesäaikaan alueen väestö tuplautuu, Risto Kortelainen kertoo.

Tunnistaako valtio
Etelä-Savon tarpeet?
Saara Tavi painottaa, että uudistuksen onnistumisen edellytyksenä on
valtion riittävä rahoitus.
- Pyrimme tietenkin vaikuttamaan siihen, että sote-rahoituksen
kriteerit olisivat sellaiset, jotka tunnistavat tilanteemme, Tavi sanoo.
Mutta lisäksi kahden keskussairaalan mallille odotetaan ministeriöltä erillisrahoitusta.
Koko sote-ala kipuilee hoitajapu-

Itä-Savo/ Tuija Pauhu

Saara Tavi

kuntaperustaisuus päättyy
tavallaan aluevaaleihin.
lan kanssa. Etelä-Savo ei ole poikkeus.
Risto Kortelainen uskoo yhtenäisen hyvinvointialueen tuovan lisäarvoa ratkaistaessa henkilöstöpulaa ja
kehitettäessä henkilöstöpolitiikkaa,
rekrytointia sekä työnantajamainetta.
Myös kaikki se, mitä digitalisaatioksi kutsutaan, halutaan ottaa käyttöön prosessien parantamiseksi.
Kortelaisen mukaan hoitoalan
pulaa on välttämätöntä ratkoa myös
työperäisen maahanmuuton kautta.
- Mutta Etelä-Savolla on vilkkaan kausiasumisen ansiosta myös
mahdollisuus houkutella alan henkilöstöä ja alalta hiljattain eläkkeelle
jääneitä työskentelemään joustavasti
palveluksessamme.
Korona-aikana Etelä-Savossa useat kunnat ovat kääntyneet ainakin
hetkeksi muuttovoitolle. Se on luonut
toivoa väestötappiota kroonisesti poteneeseen maakuntaan.
Tammikuun 2022 aluevaaleissa
ratkaistaan paljon.
Risto Kortelainen toivoo uusien aluevaltuutettujen katsovan koko
alueen etua ja tarkastelevan asioita
laaja-alaisesti maakunnan kannalta.
- Aluevaltuutetut allokoivat lakisääteiseen
tehtävään
nähden
niukkoja resursseja ja heillä on mahdollisuus uudistaa alueen toimintoja.
Samalla Kortelainen painottaa,
että valtion tehtävä on luoda edellytyksiä hyvinvointialueille.
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Pirjo Laitinen-Parkkonen

Jos emme pysty sopeuttamaan
sote-menoja, ne ovat vuonna 2026
noin 900 miljonaa euroa.
- Sitä toivon, ettei valtion rahoitus johda liian tiukkaan ja kangistuneeseen ohjaukseen.

Sosterin kuntayhtymäjohtaja Saara
Tavi odottaa Etelä-Savon hyvinvointialueen toiminnan käynnistymistä
mielenkiinnolla.
- Kuntaperustaisuus päättyy tavallaan aluevaaleihin, kun suorilla
vaaleilla valitut päättäjät aloittavat
työnsä. On raikas ajatus, että enää
kunnat eivät nimeä päättäjiään sairaanhoitopiirin valtuustoon vaan
alueen asukkaat, Tavi pohtii.
- Aluevaltuutetuilla on näin vahva valtakirja ylittää kuntarajat päätöksenteossaan, Tavi sanoo.

valtion tehtävä on luoda
edellytyksiä hyvinvoinnille.

Risto Kortelainen
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Ismo Pekkarinen/ Lehtikuva

Aluevaltuusto voi
ylittää kuntarajat

Hän ennakoi, että uusilla alueilla
myös kansalais- ja potilasjärjestöjen
kuuleminen tulee tärkeäksi.
Risto Kortelainen ja Saara Tavi
eivät kumpikaan ota vahvaa kantaa
osittaiseen maakuntaveroon. EteläSavon kannalta verotusoikeus on
kuitenkin arvioitu ongelmalliseksi.
- Olennaista on, että jatkossa rahoituksen mekanismit tunnistaisivat
ikääntyneen väestön ja palvelutarpeemme samalla kun alueen asukasmäärä vähenee.
Saara Tavi muistuttaa, että valtio
on luvannut sote-ratkaisunsa kautta
leveämpiä hartioita, mutta vasta rahoitus lopulta ratkaisee, onnistuuko
uudistus.
- Toivon, että uudistuksesta ei tule julkisen talouden sopeuttamisohjelmaa vaan että saamme keskittyä
palvelurakenteiden ja -prosessien
uudistamiseen, Tavi sanoo.
Risto Kortelainen korostaa valtion velvollisuutta turvata kansalaisten perusoikeudet, jotka näyttäytyvat
lakisääteisinä sote-palveluina hyvinvointialueilla.
- Sen toteuttamien edellyttää riittävää rahoitusta.

Keski-Uusimaa käy etulinjassa
Keski-Uudenmaan kuusi kuntaa eivät
aikoinaan jääneet odottamaan Uudenmaan erillisratkaisua ja ylhäältä
annettuja lupia ryhtyä uudistamaan.
Keusote-kuntayhtymän jäsenkunnat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula ja Pornainen
ovat kaikessa hiljaisuudessa tehneet
jo usean vuoden ajan työtä, joka monilla hyvinvointialueilla on edessään.
Keski-Uudenmaan väestöpohja on hieman yli 200 000 asukasta.
Se vastaa keskikokoisen maakunnan
väestöpohjaa.
Keusoten johtaja Pirjo LaitinenParkkonen toimii väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajana. Hän on luotsannut Keusotea
alusta saakka, pian kolmen vuoden
ajan. Sitä ennen hän työskenteli Hyvinkään kaupungin sosiaali- ja terveysjohtajana ja johtajaylilääkärinä.
Keusoten kotipaikka on Hyvinkää.
Pirjo Laitinen-Parkkosen äänenpainoista kuuluu lääkäritausta. Hän
on ehtinyt työskennellä muun muassa lasten tehohoidon lääkärinä.
Vaikka nykyinen työ keskittyy
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paljolti suureen rakenneuudistukseen, puheesta välittyy luja tuntuma
tavallisen arjen sote-työhön.
Nyt potilaana on sosiaali- ja terveydenhuolto, jonka rakenteet, palveluprosessit ja työvoimakysymykset pitäisi kyetä oikaisemaan väestön
ikääntymisen painaessa päälle.
Laitinen-Parkkonen kertoo, että
Keusotessa uudistusta on tehty koronapandemian ja sote-alan henkilöstöpulan varjossa.
- Meillä valmistelijoilla on kuitenkin ollut erittäin vahva, yhtenäinen näkemys siitä, mihin haasteisiin
olemme vastaamassa.
Keski-Uusimaa on saanut osansa
Uudenmaan hyvästä talous- ja väestökasvusta.
- Mutta meillä on kasvanut erittäin nopeasti myös ikääntyneiden
osuus väestöstä. Keusoten kunnissa
75-vuotiaiden määrä kasvaa suhteellisesti eniten koko maassa vuoteen
2030 mennessä. Suhteellinen kasvu on peräti 67 prosenttia, LaitinenParkkonen toteaa.

Sopeuttamisen vuodet edessä
Skenaariot tulevasta sote-rahoituksesta - sen riittävyydestä – osoittavat, että tammikuun 2022 aluevaaleissa valittavat Keski-Uudenmaan
aluevaltuutetut joutuvat välittömästi käärimään hihansa.
- Vaikka palvelutarpeemme ei
kasvaisi piiruakaan, joudumme sopeuttamaan vuoteen 2026 mennessä
joka vuosi 25 miljoonaa euroa, Pirjo
Laitinen-Parkkonen tähdentää.
Keusoten budjetti on 655 miljoonaa euroa.
- Se on tehty niin tuottavaksi, kuin
olemme vain kyenneet tässä lyhyessä ajassa. Jos emme pysty sopeuttamaan sote-menoja, ne ovat vuonna
2026 noin 900 miljonaa euroa.
Lisäksi korona on koetellut Uuttamaata enemmän kuin mitään toista

aluetta.
- Meille on kertynyt erittäin paljon palveluvelkaa.
Yksi suuri huolenaihe on alan
henkilöstöpula.
- Näemme kaiken aikaa Keusotessa, kuinka hoitajat
jättävät sote-alan,
eikä meillä ole monia keinoja pitää
heistä kiinni. Koko
Suomea koettelevassa hoitajapulassa
on kyse jostakin hyvin perustavasta ja
syvällisestä ongelmasta. En usko, että
sitä voi korjata pelkästään rahalla, eikä hoitajapulaa voi kuitata myöskään
yksioikoisella neuvolla ”johtakaa paremmin”, Laitinen-Parkkonen miettii.
Kun Keski-Uudenmaan hyvinvointialue aloittaa virallisesti toimintansa tammikuussa 2023, nykyinen
organisaatio jatkaa. Se helpottaa
muutoksen johtamista.
Työtä vanhojen rakenteiden purkamiseksi on yhä edessä.
- Kun kuntayhtymät puretaan,
samalla vammaispalvelut ja päihdehuollon palvelut liittyvät osaksi hyvinvointialuetta.
Keusoten palveluksessa on noin
3 800 työntekijää. Uuden hyvinvointialueen henkilöstömäärä on noin
4 500.
Pelastustoimen palvelut Keski-Uusimaa turvaa yhteistoimintasopimuksella Keravan ja Vantaan
hyvinvointialueen kanssa.
Pirjo Laitinen-Parkkonen myöntää, että Uudenmaan sote-erillisratkaisu ei kenties ole niin virtaviivainen kuin muilla hyvinvointialueilla, mutta millään toisella alueella ei myöskään puhuta yli puolentoista miljoonan väestöpohjasta.
Sitten on vielä tapaus HUS. Hel-

sinki ja Uudenmaan neljä hyvinvointialuetta rahoittavat jatkossa sen
toiminnan, joka oli aiemmin Uudenmaan kuntien vastuulla.
- Vaikka Uudellamaalla integraatio ei tule toimimaan samalla tavalla kuin muualla, tämä malli on
kuitenkin parempi kuin se, että kaikki Uudenmaan kunnat olisivat samaa
hyvinvointialuetta, Laitinen-Parkkonen sanoo ja jatkaa.
- Meillä on ollut jo toistakymmentä vuotta hyvä yhteistyö HUS/
Hyvinkään sairaanhoitoalueen kanssa käytännön integraatiossa, ja haluamme tämän jatkuvan.
Pirjo Laitinen-Parkkonen korostaa suoran lähidemokratian merkitystä.
Kuntayhtymän nykyinen valtuusto pohjautuu kuntavaalien tulokseen.
- Kunnat ovat valinneet keskuudestaan meille päättäjät. Jatkossa
päätösvaltaa käyttävät kansalaisten
valitsemat aluevaltuutetut. Onhan
sillä merkitystä.
Pirjo Laitinen-Parkkosen mukaan toimiva yhdyspinta hyvinvointialueen ja kuntien välillä on edellytys
sote-uudistuksen onnistumiselle.
- Meillä ja kunnilla on yhteiset
kuntalaiset. Kaikki se työ, joka kunnissa tehdään kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi, on meille
tavattoman tärkeää, hän vakuuttaa.∙
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Tutkijat Ulla Hakala (vas.)
ja Paula Sjöblom haluavat
antaa tutkimuksensa kautta kunnille työkaluja hyvien
sloganien tekemiseen.

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

teksti | Maria Markus kuva | Merja Ojala

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

nnistunut slogan eli iskulause jää mieleen. Vai kukapa ei
muistaisi
teleoperaattorifirman Elämä on- tai pikaruokaketjun Syökää kanaa -hokemia?
Aivan kuten yritykset kilpailevat
asiakkaista, kunnat kilpailevat asukkaista, veronmaksajista, yrityksistä ja
matkailijoista pyrkien rakentamaan
itsestään brändin, paikkabrändin.
Kunnat ovat hyödyntäneet brändäyksessään 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 siitä, että monella kunnalla on käytössään useampikin iskulause. Kuntia,
joilla on oma slogan, on 267.
Nämä luvut selviävät meneillään olevasta Terävä kiteytys vai tylsä
jonninjoutavuus? Kuntien slogan kielitieteen ja markkinoinnin näkökulmasta -tutkimuksesta, jonka takana
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on bränditutkijasta ja kahdesta kielitieteilijästä koostuva tiimi.
- Huomasimme kollegani Terhi
Ainialan kanssa, että kuntien sloganit 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
saatiin kolmanneksi tutkijaksi mukaan
KTT Ulla Hakala Turun kauppakorkeakoulusta, jonka kanssa Sjöblom
kertoo tehneensä paljon tutkimusyhteistyötä jo aiemminkin.
- Tavoitteenamme on tuottaa uutta
tieteellistä, kuntalaisten identiteetin
vahvistamiseen ja kuntien markkinointiin 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 kuitenkin vielä melko heikosti ymmärretty
ja käytetty voimavara kunnan erottautumisessa ja oman identiteetin
luomisessa.
- Monet sloganit ovat melko yleisluonteisia eivätkä erottaudu muista,
hän sanoo.
Eivätkä monet kuntien asukkaat
tiedä edes oman kuntansa slogania.

S

yitä sloganeiden heikkouteen voi
tutkijoiden mukaan lähteä hakemaan ainakin siitä, että kunnan strategiatyö ja paikan brändäys on haastavaa, sillä sidosryhmiä on paljon,

eri poliittisten näkemysten yhteen
sovittaminen on hankalaa, markkinoinnista vastaavaa henkilöä ei ole
välttämättä nimetty ja brändäykseen
käytettävät taloudelliset resurssit
ovat vähäiset.
Onnistuneita esimerkkejäkin löytyy. Bränditutkija Ulla Hakala nostaa
esiin Seinäjoen sloganin Avaruuden
pääkaupunki.
- En heti ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa. Mutta kun kävin Seinäjoella,
tajusin. Siellä on paljon tilaa. Tilaa yrittää, rakentaa ja kasvaa, Hakala sanoo.
- Se on nerokas esimerkki siitä, että sloganissa on persoonallinen ydin,
jonka ympärille voidaan rakentaa eri
versiota eri tarkoituksiin. Toisaalta se on sellainen, että mikä tahansa
kunta ei voisi sitä käyttää, hän jatkaa.
Kehuja saa myös Taidekaupunki
Mänttä-Vilppula.
- Lyhyt ja ytimekäs slogan, joka kuvastaa kunnan identiteettiä
ja samalla tehokkaasti markkinoi
Mänttä-Vilppulaa esimerkiksi matkailukohteena, Hakala analysoi.
Hyvä slogan on tutkijoiden mukaan persoonallinen ja aikaa hyvin kestävä. Se nousee kunnan
vetovoimatekijöistä ja strategiasta.
Se saattaa myös sisältää itseironiaa.

Huumorin kanssa kannattaa kuitenkin olla varovainen.
- Huumori on toki hyvästä ja voi
antaa oivalluksen tunteen, mutta se
voi myös ärsyttää esimerkiksi näyttäytymällä sisäpiirihuumorina ulkopuolisten silmiin. Humoristiset ja
varsinkin kaksimieliset lausahdukset voivat myös alkaa elää omaa elämäänsä, 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 kannattaa olla tarkkana, varsinkin, jos
lausahduksessa ei ole riittävän yksilöiviä murrepiirteitä.
Mutta jos murre tulee selvästi
esiin ja on vahvasti yksilöivä, se voi
toimia tutkijoiden mukaan erittäinkin hyvin. Näin on heidän mielestään
muun muassa Rauman kohdalla:
Vanha, syvään iskostunut Ol niingon
gotonas on tunnistettavissa heti ja
siinä on sanomaakin mukana.

S

logania kehitettäessä tärkeää on
myös se, että kunnan asukkaat ottavat sen omakseen. Siksi usein sloganeiden keksimiseen on hyvä ottaa
kuntalaiset mukaan.
- Kuntalaisten kautta sloganiin
saadaan aitoutta. Ja kun asukkaat kokevat sen omakseen, he käyttävät sitä mieluusti esimerkiksi sosiaalisessa
mediassa, Ulla Hakala sanoo.
Slogan on paitsi ulkoisen markkinoinnin, myös tärkeä identifikaation
väline.
Hyvä esimerkki kuntalaisten
osallistamisesta kaupungin brändäykseen ja sloganin keksimiseen on
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Santeri Viinamäki/Lehtikuva

Eerika Korhonen-Pellikka

Pori, vaikka kaupunki ei kutsukaan
brändin rakentamiseen ja strategian 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 syntyi laajan ja kaupunkilaisia monin
tavoin osallistavan, mainostoimisto
Staart Oy:n kanssa tehdyn brändiuudistuksen tuloksena.
Asukkaat pääsivät täyttämään
humoristisen nettikyselyn ja heidät
kutsuttiin keskustelutilaisuuksiin sekä ”brändikonsulteiksi” Poris pop-up
-mainostoimistoon kommentoimaan

brändisuunnitelmaa.
- Keräämämme datan pohjalta ilmeni, että yhtä ainoaa kaikille sopivaa slogania ei ole, siitä pitää huolen
yli 85 000 toisistaan enemmän tai
vähemmän eriävää mielipidettä. Eri
kohderyhmät tarvitsevat oman tapansa puhua. Se mikä toimii paikallisille, ei välttämättä toimi turisteille,
Marika Virtanen sanoo.

Puolanka on sitkeää sorttia – ja pessimismin tyyssija
Pieni syrjäinen muuttotappiokunta Kainuussa,
Puolanka, niittää mainetta
pessimismillään.
iten pessimismistä tuli Puolangan vetonaula, elinkeinopäällikkö Heikki Kanniainen?
”Niin, virallinen sloganimme on
Puolanka - sitkeää sorttia, mutta pessimismistähän meidät tunnetaan. Sitä keksittiin alkaa hehkuttaa noin 15
vuotta sitten pienen harrastajaporukan hauskanpitona. He alkoivat myös
järjestää kesäisin pessimismipäiviä.
Viitisen vuotta sitten perustettiin Puolangan pessimistit ry. Se on
vetänyt erilaisia Leader-kehittämishankkeita, ja pari vuotta sitten se osti
urheiluseuran entisen talon, joka on
nyt Pessimismitalo.
Yhdistyksellä on oma verkkokauppa ja nyt työn alla on muun muassa Pessimismimusikaali.
Emme me kunnassa ole mustasukkaisia pessimismiliikkeen kehityksestä, päinvastoin. Saamme
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Yle / Kaisa Kumpula

M

käyttää pessimismi-brändiä kunnan
markkinoinnissakin.
Meillä on esimerkiksi tienvarsikyltit Seuraavana Puolanka. Vielä
ehdit kääntyä takaisin ja Kohta Puolanka. Aja nopeasti ohi. Ne ovat herättäneet paljon hilpeyttä ja saaneet
aikaan media- ja some-näkyvyyttä.
Kyllähän pessimismi meille
brändinä sopiikin, sillä meillä ollut
epäonnea aina, lähtien vaikkapa Paljakan hiihtokeskuksen menneisyy-

den ongelmista.
Nyt pessimismi on siis kääntynyt
positiiviseksi asiaksi. Onhan sekin
jotakin. Ja totta puhuen, on meillä
täällä paljon hyvääkin, kuten hyvinvoiva maatalous ja kunnan ratkaisuilla turvatut peruspalvelut.
Emmekä me varmaan enää edes
pääsisi pessimismi-maineesta eroonkaan, vaikka yrittäisimme. Että mitäpä se hyvejää.”

Hyvä slogan kestää
kyllä aikaa, sen todistaa
vaikkapa keiteleen jo puoli
vuosisataa elänyt slogan.

- Sieltä se johtoajatus sitten nousi.
Asukkaisiin puree eräänlainen negatiivisesta positiiviseen -ajattelutapa, ja
että porilaisuus on jotain, joka menee
tunteisiin, hän jatkaa.
Porilaisia puhutellaan myös lauseella Ei helpoin, mutta taatusti rakkain.
Matkailijoille suunnattu viesti kuuluu
Löydä uusi mukavuusalueesi, ja yrittäjien kiteytys on Pori suosii rohkeaa.
Virtasen mukaan brändiuudistuksesta ja kiteytyslauseista on tullut paljon 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 mainostoimiston avulla.
Liikkeelle on tutkijoiden mukaan
hyvä lähteä miettimällä kunnan vetovoimatekijöitä.
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 löytää kenties uudet yleisönsä viime kesänä tehdyllä Youtube-musiikkivideolla,
jossa Keiteleen tuolloinen kunnanjohtaja Juha-Pekka Rusanen lauloi
itse Aja, souda, kävele – Aina kutsuu
Keitele -nimisen kappaleen.
Joka valtuustokauden alussa ei siis
ole hyvä lähteä miettimään uutta slogania.
- Ehkä mieluummin kannattaa
miettiä sitä, miten olemassa olevaa ja
toimivaa slogania voisi hyödyntää vielä paremmin, Ulla Hakala kiteyttää. ∙

➨ KAKS rahoittaa tutkimusta.
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AUDITIO
12.−13.5.2022

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
➨ KAKS rahoittaa
tutkimusta.
f kuntakonsernien omistajaohjaus.
Tervetuloa mukaan!
www.bdo.fi/auditio2022

People helping people
achieve their dreams
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teksti | Marjatta Sihvonen kuvat | iStockphoto

Ihmisarvoinen hoiva
syntyy halusta pitää huolta toisistamme
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 hoitotieteen professori Riitta Suhonen.
- Ikääntyminen on biologinen fakta, ja jo kaksikymmentä vuotta sitten on ollut tiedossa, että väestö ikääntyy 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 tutkimusryhmänsä kanssa julkaissut laajan, ikääntyneiden hoidon
laiminlyöntejä, itsemääräämisoikeutta ja ihmisarvoista
hoitoa käsittelevän tutkimuksen.
Tutkijat nostavat ikääntyneiden hoidon keskeiseksi
haasteeksi kyvyttömyyden vastata kahteen samanaikaiseen kehityskulkuun: laitoshoidon purkuun ja ikääntyneiden lisääntyvään määrään.

Puutteita hoidon arjessa
Hoidot ja palvelut koskettavat yhä suurempaa osaa väestöstämme ikääntyneiden suhteellisen osuuden kasvaessa.
THL:n mukaan Suomessa oli vuonna 2019 kaikkiaan
523 700 yli 75-vuotiasta. Heistä 18 prosenttia käytti joitakin ikääntyneille suunnattuja palveluita ja 8,5 prosenttia
asui ympärivuorokautisessa hoidossa. Tämä tarkoittaa
lähes 18 miljoonaa hoitopäivää vuodessa.
Dosentti Mari Kangasniemen johdolla tutkijat analysoivat ympärivuorokautisessa hoidossa tapahtuneita
laiminlyöntejä.
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asenne pitäisi saada koko yhteiskunnassa kääntymään
haluksi pitää huolta toisistamme.
Aineistona olivat aluehallintovirastoille vuosina 2018 ja 2019 tehdyt
kantelut. Ikääntyvien hoidosta hahmottui huolestuttava tilanne, sillä
kanteluissa havaittiin puutteita niin
jokapäiväisessä perushoidossa kuin
sairauksien hoidossa ja hoitohenkilökunnan käytöksessä.
Tutkimuksen
johtopäätöksissä on etsitty keinoja, joilla päästään
kanteluista ennakointiin ja hyvään,
ihmisarvoiseen hoitoon. Helppoja
työkaluja tai nopeita ratkaisuja tutkijat eivät kuitenkaan esitä.
- Asenne pitäisi saada koko yhteiskunnassa kääntymään haluksi
pitää huolta toisistamme. Minkä ikäisenä tahansa. Että emme enää arvottaisi ihmistä iän tai minkään muun
ominaisuuden perusteella, Riitta Suhonen sanoo ja painottaa, että ongelmista huolimatta hyvää hoitoa on.
- Keskeistä on hoidon laadun
vaihtelu. Se voi olla valtavaa ikään-

KUKA?
Riitta Suhonen

Hoitotieteen professori
Terveystieteiden tohtori ja
sairaanhoitaja Riitta Suhonen on
Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen
varajohtaja ja Hoitotieteen tohtoriohjelman 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.
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tyneitä hoitavien yksiköiden välillä
ja jopa saman organisaation sisällä,
hän jatkaa.

Itsemääräämislaista
uusi hoidon kehikko?
Tutkimuksessa hoidon laatu kiteytyy
ikääntyneen itsemääräämisoikeuteen ja sen kunnioittamiseen.
Riitta Suhosen mukaan itsemääräämisoikeutta tukevat rakenteet ovat Suomessa hyvät. Vahva
perustuslaki turvaa yksiselitteisen
itsemääräämisoikeuden ja koskemattomuuden.
- Vanhuspalvelulaki oli edistysaskel, mutta itsemääräämislaki on vielä
pysähdyksissä. Oikeudet on kuitenkin kirjattu hoitoalan eettiseen koodistoon. Organisaatioissa on hyviä
käytäntöjä ja omavalvontaa, toiminta on hyvin dokumentoitua. Rakenne
on siis kunnossa. Mutta tunnistetaanko itsemääräämisoikeutta loukkaavat tilanteet hoidon arjessa,
Suhonen pohtii.  
Itsemääräämisessä kyse on jatkumosta, jossa ikääntyneen kyvyt voivat vaihdella erilaisissa tilanteissa.
Omasta pukeutumisestaan päättävä ihminen ei välttämättä kykene tekemään päätöstä lainan ottamisesta.
Rauhallisessa tilanteessa kyky itsemääräämiseen voi olla hyvä, mutta ei
paineen alla.
Hoidon piiriin tuleva ikääntynyt
tarvitsee apua ja tukea niin päivittäisiin toimiinsa kuin itsemääräämisensä toteutumiseen. Tuki voi tarkoittaa
keskustelua, vastaamista kysymyksiin, hyväksyvää ilmapiiriä.
Jos ikääntynyt päättää esimerkiksi jättää ottamatta lääkkeensä,
päätöstä ei kuitenkaan voida pitää itsemääräämisenä, sillä se aiheuttaisi
haittaa henkilölle itselleen. Itsemääräämisoikeutta rajoittavat myös muiden ihmisten oikeudet.

Ikä ei ole peruste rajoittamiselle
Tutkimuksessa tiivistetään, että itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ei tarkoitakaan yksinomaan
puuttumattomuutta – ikääntynyt ei
ole ainoastaan vapaa toteuttamaan
omia valintojaan vaan myös oikeutettu saamaan apua muilta.
Professori Riitta Suhonen toteaa, että jokaisen hoitajan eteen
tulee tilanteita, joissa ikääntyvän itsemääräämisoikeutta on rajoitettava. Silloin on oltava tietoinen millä
perusteella rajoittaminen tehdään.
Tartuntatautilaissa ja mielenterveyslaissa on hyvin tarkat määritelmät
rajoittamiselle.
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ikääntyneiden läheisille on annettava riittävästi tilaa,
jotta he voivat toimia tulkkeina sille, mitä ikääntynyt haluaa.
- Rajoittamista ei kuitenkaan ole
sallittua tehdä iän perusteella. En
ole varma, ymmärtävätkö kaikki ammattilaiset rajoittavansa haasteellisesti käyttäytyvän muistisairaan
itsemääräämisoikeutta vai ajatellaanko tilannetta lähinnä hoitotyön toteuttamisena.
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 hoitoyksikössä nähdään ja miten sitä ylläpidetään, hän sanoo.
Hoitotyön johtajien rooli ja pysyvä henkilöstö ovat Suhosen mukaan hyvin keskeisiä tekijöitä, kun
ongelmatilanteista pyritään niiden
ennakointiin ja hoidon laadun pa-

rantamiseen.
- Hoitotyön johtajia on tehokkaasti vähennetty muihin tehtäviin,
mutta heidän vastuullaan on edelleen potilasturvallisuus ja hoidon
eettisyys. Hoitohenkilökunnalla on
mahdollisuus kohottaa hoidon laatua, jos toimille on lähiesihenkilön
tuki. Ja jotta vanhusten hoitoyksiköissä voidaan käydä eettistä keskustelua, sopia käytänteistä ja sitoutua
niihin, tarvitaan pysyvää henkilökuntaa, Suhonen korostaa.
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Riittääkö 0,7 hoitajaa?
Riitta Suhonen kertoo, että itsemääräämisoikeutta on tutkittu paljon. On
myös tietoa siitä, miten iäkkäät itse
kokevat, että hoitajat voivat heidän
itsemääräämistään edistää.
Ikääntyneen läheisille on annettava riittävästi tilaa, jotta he voivat
toimia tulkkeina sille, mitä ikääntynyt haluaa.
- Ympärivuorokautinen hoito ei voi
tarkoittaa, että ikääntynyt irrotetaan
oman kodin lähipiiristä. Pandemian
aikana nämä tilanteet olivat todella
hurjia. Silti oli monia hienoja hoitoyksiköitä, jotka mahdollistivat paljon läheisten kohtaamista, toiset kielsivät
kaiken, Suhonen huomauttaa.
Ikääntyneen kohtaaminen vaatii
hoitohenkilökunnalta aikaa, ammattitaitoa ja herkkyyttä.
Tutkimuksessa todetaan, että
ikääntyneiden ympärivuorokautisessa hoidossa toimivilla työntekijöillä
on oltava riittävä osaaminen eettisistä kysymyksistä ja itsemääräämisoikeudesta, taidot ja keinot edistää
ikääntyneiden itsemääräämisoikeutta, mutta myös osaaminen ja rakenteet kehittää sitä tukevia käytänteitä.
Tai kuten Riitta Suhonen kuvaa:
On oltava soveltuva alalle ja äärimmäinen herkkyys tehdä toiselle hyvää.
- Tietenkin tarvitaan riittävästi henkilökuntaa, mutta ei pidä tuudittautua siihen, että lakisääteinen
0,7 riittää. Se on minimi, eikä vielä takaa, että yksilöllinen tarpeiden
huomiointi toteutuu.
Eikä lopulta ole ratkaisevaa henkilökunnan määrä tai edes aika vaan
se, että hoitaja tunnistaa tilanteen ja
pysähtyy sen äärelle.

ikääntyneen kohtaaminen
vaatii hoitohenkilökunnalta aikaa, ammattitaitoa ja herkkyyttä.
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Kanteluista ennakointiin

K

AKSin rahoittaman tutkimushankkeen ”Hoidon laiminlyönnit ikääntyneiden 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 tunnistamista ja systemaattista huomioimista osana hoitotyötä.
Raportissa ohjeistetaan, että hoidon laiminlyönteihin tulisi puuttua viipymättä siinä yksikössä, missä laiminlyönti on havaittu. Yksiköissä tulisi
olla ajantasainen ja systemaattinen omavalvontasuunnitelma ja laiminlyöntien varalle käsittelyprosessi.
Omavalvonnassa esihenkilöllä on keskeinen rooli tunnistaa ja reagoida hoidon ja palvelun laatua tai turvallisuutta heikentäviin tai vaarantaviin tilanteisiin sekä luoda toimintamallit niiden käsittelyyn ja uusiutumisen estämiseen.

Osaaminen ja hoidon sisältö
ensisijaista
Sote-uudistuksen Riitta Suhonen näkee hoidon laadun kehittämisen kannalta sekä riskinä että mahdollisuutena.
- Kun tehdään isoja palvelujärjestelmämuutoksia, sisältö jää usein
toissijaiseksi, kun keskitytään tekemään rakennetta. Meillä ei olla
asiakaskeskeisiä sanan isossa merkityksessä. Olen tutkinut yksilökeskeistä hoitoa yli kaksikymmentä
vuotta ja olen hieman skeptinen, miten se ajattelu saataisiin mukaan nyt,
uudessa sotessakaan.
Uuden organisaation hyvänä
puolena Suhonen näkee sen, että terveydenhuollon ja sosiaalialan asiakkaita ei enää pirstota eri sektoreihin.
- Näen tässä paljon mahdollisuuksia. Mutta itsestään asiat eivät
tapahdu.
Suhonen korostaa, että laadun
kehittämiselle tarvitaan suunnan
näyttäjiä. Tutkimustieto välitetään
käytäntöön hoitotieteen opiskelijoiden kautta, jotka työllistyvät alan
johtotehtäviin.
Myös useat kaupungit järjestävät
henkilöstölleen täydennyskoulutusta. Alan koulutukseen tarvitaan Suhosen mukaan entistä vahvemmin

eettisten kysymysten esiin nostamista ja pohdintaa.
Kunnille Suhonen lähettää vakavan viestin koulutuksen painoarvosta.
- Hoiva-avustajat eli koulutustason lasku otettiin paikoin ratkaisuksi
hoitajamitoituksiin. Osassa kunnista näyttää menneen sekaisin se, että
hoiva-avustajat eivät ole tutkintonimikkeellä suojattuja sairaanhoitajia
tai lähihoitajia.
Suhosen mukaan tässä tarvitaan hyvää lähijohtamista ja analyysia: mitä tehtäviä avustajille kuuluu,
ja riittääkö heidän koulutuksensa itsemääräämisoikeuden huomioimiseen. Koulutusta ei tule polkea.
Lopuksi professori Riitta Suhonen
antaa käytännön neuvon hoitoyksiköihin, 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. Muuten ne siirtyvät seuraavalle tasolle,
Valviraan ja Eduskunnan oikeusasiamiehelle. Otetaan huoli tosissaan ja
viestitään, että pyritään tekemään
paremmin. ∙

➨ KAKS rahoittaa tutkimusta.
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ESPERI PANOSTAA MERKITTÄVÄSTI
HENKILÖKUNTANSA KOULUTUKSIIN
Esperi Care ottaa kaikissa kodeissaan käyttöön uudet toimintafilosofiat, jotka huomioivat asukkaan tarpeet
entistä yksilöllisemmin. Uusien toimintafilosofioiden toteutumista tuetaan henkilöstön kouluttamisella.
”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 hoitohenkilöstömme ja esimiestemme koulutuksiin. Ikäihmisten kohdalla keskitymme validaatioon,
erityisesti muistisairaita hyödyttävän tunnevuorovaikutuksen kehittämiseen. Kehitysvammapalveluissa tavoittelemme mahdollistavaa, elämänmakuista elämää ja opimme
pois liian suojelevasta hoivaamisesta.
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien
keskuudessa panostamme MIELI-toipumisorientaatioon”, Ketola kuvailee.

Erinomainen
asiakastyytyväisyystulos

”Hoivan laadun kehityshankkeet etenivät
voimakkaasti. Tulos näkyy asiakastyytyväisyyttä 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

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
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-tunnevuorovaikutusmenetelmää hyödyntämällä hoitajat pystyvät
huomioimaan empaattisesti erityisesti

muistihäiriöistä ikäihmistä. Tehostettu asumispalveluyksikkö Omenapiha Tampereella
on validaation edelläkävijä: sen kaikki hoitajat
ovat käyneet validaatio-koulutuksen.
”Muistisairaan ihmisen elämänlaatu on
parempaa, kun hänen tarpeistaan huolehditaan yksilöllisesti ja perusteetonta rajoittamista vältetään”, sanoo Esperi Hoivakoti
Omenapihan yksikönpäällikkö ja validaatiokouluttaja 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 merkittäviä koulutuspanostuksia arvostavat myös
hoiva-alan ammattilaiset, jotka uusien työkalujen ja oppien avulla jaksavat ja viihtyvät
paremmin työssään.
Meistä harva pystyy asumaan kotonaan
loppuun asti. ”Ihmistä pitää pystyä ymmärtämään silloinkin, kun hän ei enää itse pysty
tarpeitaan ilmaisemaan, ja tarjota elämisen
arvoisia päiviä”, Eeva Ketola kiteyttää.
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vaikka itse ei olisikaan aktiivinen sosiaalisessa
mediassa, kuntajohtajan roolissa voi joutua
ryöpytettäväksi joka tapauksessa.

väärin, hän ei kadu lähtemistään sosiaalisen median maailmaan.
- Sen avulla saan pidettyä omia
verkostojani tietoisina kunnan asioista
ja samalla myös itselleni tärkeistä asioista. Saan myös helposti tavoitettua
kuntalaiset. Positiiviset vaikutukset
ovat selkeästi suuremmat kuin negatiiviset. Some nyt vain on nykypäivää.

S

Ihana
kamala
some
Halusipa kuntajohtaja
toimia sosiaalisessa mediassa tai ei, harva siltä
enää karkuunkaan pääsee.
Päättäjien on nyt korkein
aika pohtia asennettaan
some-maailmaan.
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N

oin 8 000 asukkaan Asikkalassa kunnanjohtaja taitaa olla
huomattavasti aktiivisempi
sosiaalisen median kanavissa
kuin kunta itse, ainakin seuraajalukujen perusteella: viidettä vuotta
Asikkalaa luotsaavalla Rinna IkolaNorrbackalla on seuraajia Twitterissä yli 2 000, kun Asikkalan kuntaa seuraa noin 320 kiinnostunutta.
Sosiaalisen median käytön IkolaNorrbacka aloitti jo toistakymmentä

vuotta sitten, ja näkyvämmin työskennellessään Sulkavan kunnanjohtajana vuodesta 2014 lähtien.
Aktiivisin hän kertoo olevansa
Facebookissa ja Twitterissä, mutta
käytössä ovat myös Instagram ja LinkedIn.
Hänen mukaansa kaikilla eri kanavilla on omat roolinsa.
- Twitterissä jaan asioita, joiden uskon kiinnostavan jopa valtakunnan tasolla. Facebook tavoittaa
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paremmin kuntalaisia ja omaa ystäväpiiriä. Instagram on vähän uudempaa tapaa, ja LinkedIn puhtaasti
professionaalinen, hän luettelee.
- Joskus sometan useita kertoja viikossa, joskus vain kerran. Nyt olen löytänyt Instagram- ja Facebook-tarinat.
Ne tuntuvat kivalta tavalta jakaa tietoa,
jos on tapahtumarikkaita päiviä.
Vaikka sometus vie aikaa, ja välillä on tullut harhalaukauksiakin, kun
jokin sana tai lause on ymmärretty

amaa mieltä tuntuu olevan suurin
osa kunnanjohtajista Suomessa.
Kuntaliiton tekemän Kuntien verkkoviestinnän ja sosiaalisen median
käytön selvitys 2020 paljastaa, että
kaksi kunnanjohtajaa kolmesta on
sosiaalisessa mediassa, useimmiten
Twitterissä ja Facebookissa.
Myös KM Anu Pruikkosen Lapin yliopistoon tekemän tuoreen
väitöskirjatutkimuksen Näennäisen
helppoa? Sosiaalinen media kuntajohtamisessa mukaan kuntajohtajat
suhtautuvat sosiaaliseen mediaan
pääosin myönteisesti. Sen hallitsemattomuus kuitenkin arveluttaa.
- Hallitsemattomuus ilmenee esimerkiksi keskustelun yliläikkymisenä ja väärille urille lähtemisenä, jopa
maalitauluksi joutumisena, hän sanoo.
Hallinnan tunnetta ei varmastikaan lisää aina vain uudet sosiaalisen median näyttämölle ilmaantuvat
globaalit ilmiöt ja käsitteet, kuten
canceloiminen eli peruminen, jolla
boikotoidaan epäeettisesti käyttäytyneitä henkilöitä tai organisaatioita,
tai woke eli hereillä oleminen, jolla
viitataan tietoisuuteen yhteiskunnallisista epätasa-arvosta.
Maineenhallinta nyky-yhteiskunnassa ja sosiaalisen median viidakossa voi tuntua vaikealta.

Toisaalta, Pruikkosen mukaan
on ymmärrettävä sekin, että vaikka
itse ei olisikaan aktiivinen sosiaalisessa mediassa, kuntajohtajan roolissa voi joutua ryöpytettäväksi joka
tapauksessa.
- Esimerkkejä tästäkin on. Somessa on esimerkiksi levitetty perättömiä
asioita tai nostettu perheenjäseniä negatiivisesti keskusteluun.
Hallitsemattomuuden kanssa on
vain opittava toimimaan, sosiaalista
mediaa kun ei enää pääse karkuunkaan.
- Sosiaalinen media on yhtä aikaa
sekä ratkaisu, että ongelma, hän toteaa.

O

man someuransa Anu Pruikkonen
aloitti Facebookissa jo vuonna
2007, heti sen rantauduttua Suomeen.
Hän on siis nähnyt ilmiön pitkän
kaaren ja ollut siinä aktiivisesti mukana alusta lähtien. Kiinnostus siihen kumpusi alun perin ammatillisista
syistä.
- Koko työurani ajan työtehtäväni ovat liittyneet digitaaliseen kehittämiseen. Olen tehnyt esimerkiksi
verkko-opetuksen kehittämistyötä.
Digi tulee koko ajan voimallisemmin
elämäämme. Some on merkittävä osa
tätä kehitystä, Lapin ammattikorkeakoulun kehittämispäällikkönä työskentelevä Pruikkonen sanoo.
Väitöskirjassaan hän pureutui siihen, miten yksilölliset ominaisuudet
ja taidot, organisaatio ja toimintaympäristö vaikuttavat kuntajohtajien
näkemyksiin sosiaalisen median hyödyntämisestä osana kuntajohtamista.
- Yleisesti ottaen kuntajohtajat hyödyntävät somea perinteisten
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hyvää vinkkiä
somessa viestimiseen
• TOIMI SUUNNITELMALLISESTI
Somen hallitsemattomuutta ei voi
kokonaan poistaa – sen kanssa on
opittava toimimaan. Jonkinasteista
hallintaa voi tavoitella lisäämällä somen
edellyttämää viestintäosaamista, esimerkiksi perehtymällä virkamiehen
somessa toimimista ohjaavaan lainsäädäntöön ja kehittämällä omia
käyttötapojaan.
• VIESTI VASTUULLISESTI
Huolimaton viestintä voi konkretisoitua
erilaisina rooliristiriitoina, kuten esimerkiksi 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.
Rinna Ikola-Norrbacka

viestintä- ja vuorovaikutustapojen
lisänä, pitkälti yksisuuntaisena tiedonvälityskanavana, hän sanoo.
Some on usein irrallinen muusta
kunnan viestintätoiminnasta ja sen
käyttö on koordinoimatonta.
Parantamisen varaa siis on.

S

osiaalisessa mediassa väärinymmärtämisen mahdollisuus on suurempi kuin esimerkiksi kasvokkain
viestiessä.
Viestien muotoilussa onkin syytä
olla tarkkana, ja se koskee varmasti
ketä tahansa. Mutta kun kuntajohtaja menee sosiaalisen mediaan, hänen
on Anu Pruikkosen mukaan oltava
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erityisen huolellinen ja harkitsevainen siitäkin syystä, että hän toimii
niin monessa eri rajapinnassa.
Hän on vastuussa paitsi kuntalaisille, myös kunnan poliittisille päättäjille ja henkilökunnalle.
Kuntajohtajalle voi olla vaikeaa tasapainoilla eri roolien ja tyylien välillä,
sillä varovaisuudellakin on hintansa:
jos on kovin harmaa, asiallinen ja virkamiesmäinen, ei kiinnosta ketään.
- Moni varmasti miettii, miten olla yhtä aikaa kiinnostava ja helposti lähestyttävä, ja toisaalta kuitenkin
riittävän selkeä ja luotettava, Pruikkonen sanoo.
Omat koukeronsa kuntajohtajan

Anu Pruikkonen

liikkumavaraan sosiaalisessa mediassa asettaa lainsäädännöllinen viitekehys, suuri joukko kansallisia ja
osin kansainvälisiä säädöksiä.
Lainsäädännön osaamisen merkitys kasvaa, mitä vuorovaikutteisemmin somea käyttää.
Anu Pruikkosen mielestä olisikin
tärkeää, että kuntajohtajat tiedostaisivat vahvemmin lainsäädännöllisen
kehyksen asettamat toiminnalliset
reunaehdot sosiaalisen median käyttöön ja saisivat tarvittaessa tukea
lainsäädännön kysymyksissä.
Hän arvioi, että kuntajohtajien
sosiaalisen median käyttö tulee tulevina vuosina todennäköisesti kas-
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vamaan, joten sosiaalista mediaa
hyödyntävien kuntatoimijoiden on
tärkeää vahvistaa myös lainsäädännöllistä tietämystään ja osaamistaan.

J

a viimeistään nyt, kun kuntien tehtävät ovat murroksessa, olisi hänen
mukaansa korkein aika pohtia aihetta ja tehdä asemointia sosiaalisen
median suhteen.
- Koska kuntien tehtäväkentästä
lohkaistaan iso siivu pois, kysymys
kuuluu, mikä tulee olemaan vuorovaikutteisuuden ja yhteisöllisyyden
merkitys jäljelle jäävissä tehtävissä,
ja millainen on somen merkitys niiden hoitamisessa, hän sanoo.

Anu Pruikkosen mukaan sosiaalisen median fiksu hyödyntäminen
edellyttää ennen kaikkea suunnitelmallisuutta.
Kuntajohtajalla olisi hyvä olla henkilökohtainen some-strategia, jossa
määritellään, mihin sosiaalisen median kanaviin hän osallistuu ja millaisilla
rooleilla, tavoitteilla ja teemoilla.
Siihen, kuka some-strategian laatii, vaikuttaa niin kuntajohtajan oma
asenne kuin kunnan koko ja organisaation ilmapiiri. Suuremmissa
kunnissa kuntajohtaja voi nojautua
viestintätiimin tukeen, mutta kun
mennään pienempään kuntaan, johtaja voi olla melko yksin asian kanssa.

lainsäädännön osaamisen
merkitys kasvaa, mitä
vuorovaikutteisemmin
somea käyttää.
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Talous kulkee käsi kädessä terveyden kanssa
Samaan aikaan, kun tulevat aluepäättäjät valmistautuvat nurkan takana häämöttäviin aluevaaleihin ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat valmistelevat alueellisia sote-palveluverkostoja 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 kokonaisuudessaan selvillä. Lääketieteen kehittyminen ja lääketeollisuuden panostukset koronapandemian aikana ovat olleet merkittäviä 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 työvuosien menetyksistä päästään.

Tiedolla johtamista – toiminnan kehittäminen
ja potilaiden hoito
Tiedolla johtamista tarvitaan niin kriisissä kuin normaalissa tilanteessa – miten ikinä niin sanottu normaali sitten määritelläänkään. Sote-uudistuksen tavoitteisiin päästään johtamalla
sote-palveluita tiedolla ja arvioimalla, mitä hyötyä potilas on
palvelusta saanut.
Kaikki yhteiskunnan resurssit on otettava käyttöön hoitojonojen 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 riittävyys.

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

Suomalainen potilas hyötyy siitä, että
tutkimustoimintaa tehdään juuri täällä
Parhaan mahdollisen hoidon, osaamisen varmistamisen ja vaikuttavien palveluiden edellytyksenä on Suomessa tehtävän
tutkimustyön jatkuvuus. Tästä on syytä huolehtia myös tulevilla hyvinvointialueilla.
Syntyvä tutkimustieto nojaa meidän potilaistamme saatavaan
tietoon ja selvittää suomalaisten perimätiedon pohjalta syitä
ja seurauksia. Niin meillä esiintyvistä sairauksista kertyy tutkimustietoa huippuosaajille, ja suomalainen potilas ja terveydenhuolto saavat uusimmat hoidot käyttöönsä.
Hyvän tutkimusympäristömme ansiosta olemme myös yksi
niistä maista, joilla on kaikki mahdollisuudet vahvistaa asemaansa myös lääketeollisuuden tuotantomaana yksityisen ja
julkisen sektorin yhteistyönä.
Korkean tuottavuuden työpaikkojen ja investointien lisääminen on merkittävä asia Suomelle, sillä niitä Suomessa tarvitaan
osaamisemme ja toisaalta verokertymämme kasvun vuoksi.
Terveysala on yksi niistä toimialoista, joilla on mahdollista
luoda talouskasvua ja tarjota työpaikkoja yhä useammalle huippuosaajalle.

Sote-uudistus on aikaikkuna toimintatapojen
muutokseen
Me tarvitsemme uudenlaisia sote-palveluita, joiden kehittäminen 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 oikeita asioita. Resursseja on kohdennettava sinne, missä niillä
saadaan eniten terveyttä, hyvinvointia ja vaikuttavuutta.
Lääkehoito on yksi keskeinen työkalu potilaiden kokonaisvaltaisessa hoidossa. Tehokas ja vaikuttava lääkehoito edistää ih34

Sirpa Rinta
Lääkepoliittinen johtaja

YLÖJÄRVELLÄ SOME-VIESTINTÄÄ
MIETITÄÄN PORUKALLA

Y

löjärven kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen on käyttänyt Facebookia noin kymmenen vuotta, LinkedIniä viitisen vuotta ja Twitteriä tästä vuodesta lähtien, ja hän on julkaissut myös ajankohtaiskatsauksiksi kutsumiaan videoita
Youtubessa.
Tärkein syy Piiparisen some-aktiivisuuteen on se, että netin kautta kuntalaisten saavutettavuus on parempi kuin perinteisin keinoin.
- Videot tavoittavat usein jopa viitisensataa ihmistä. Perinteiseen tiedotustilaisuuteen tulee parhaimmillaankin vain
joitakin kymmeniä ihmisiä, hän kertoo.
- Myös juuri tehty kokeilu, jossa hallituksen puheenjohtaja, valtuuston puheenjohtaja ja minä keskustelimme striimatussa videolähetyksessä ajankohtaisista aiheista juontajan
johdolla, sai yllättävän paljon katsojia. Tätä varmastikin jatketaan jossain muodossa.
Piiparisella on sosiaalisessa mediassa ”yhtenä henkilönä”,
eli hän ei ole erikseen virkaprofiilia ja yksityisprofiilia. Hän käy
läpi työhön liittyviä päivityksiään etukäteen kaupungin viestintätiimin kanssa ainakin suurien linjojen, teemojen ja aikataulujen osalta.
- Koemme, että kaupunginjohtajan viestintä on oleellinen osa kaupungin muutakin viestintää, ja siksi keskustelemme esimerkiksi siitä, tiedottaako tietyistä asioista minä vai
joku muu.
Piiparinen kertoo, että viestinnän roolia kaupungin toiminnassa ja kehittämisessä on vahvistettu tänä vuonna myös
nimittämällä viestintäpäällikkö osaksi kaupungin johtoryhmää.

- Toki jokainen voi halutessaan
hankkia aiheesta koulutusta, Anu
Pruikkonen sanoo ja kannustaa siihen lämpimästi.
- Tutkimuksestani kävi ilmi, että vain neljäsosa kuntajohtajasta oli
saanut mielestään riittävästi koulutusta somen käyttöön.
Kuntajohtajien some-konkareiden joukkoon kuuluvalla Rinna IkolaNordbackallakaan 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 naurahtaa.
- Ne aiheet ja asiat, mitä sinne
nostan, ovat itselleni oikeasti tärkeitä tai kunnan kannalta tärkeitä. Yritän löytää negatiivisistakin asioista
kehittämisen suuntaa.
Siitä tutkija Anu Pruikkonen
on varma, että viestinnän merkitys
johtamisessa tulee jatkuvasti vahvemmaksi, ja että somen merkitys
viestinnässä kasvaa. Se puolestaan
tulee heijastumaan esimerkiksi tulevaisuuden rekrytointeihin.
- Viestinnän ja sosiaalisen median
osaaminen tulee varmasti painottumaan, hän toteaa. ∙

➨ KAKS rahoittaa tutkimusta.

Kuva: Anna Dammert
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työn muokkaamisen
mahdollisuuksia voi löytyä
sieltä, missä niitä ei ole
ajateltu olevan.

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

teksti | Marjatta Sihvonen kuvat | iStockphoto

töissä tulevaisuuden kunnassa

– miten muokata
omaa työtään ja
jaksaa muutosten keskellä?

V

äitöstutkija Terhi Nissisen
mukaan ratkaisuja voi löytyä
työn muokkaamisesta.
Keravan perusopetusjohtaja Terhi Nissinen on katsonut
digitalisaation ja suurten organisaatiouudistusten tuomia työn muutoksia aitiopaikalta työskennellessään
aiemmin Helsingin kaupungin opetustoimessa.
- Sain olla mukana uusien työta-
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pojen kehittämisessä ja halusin perehtyä aiheeseen lisää, Nissinen kertoo.   
Keskustelut kasvatuspsykologian
professorin Kirsti Longan ja innovaatiojohtamisen professorin Pirjo
Ståhlen kanssa johdattivat syvemmälle työn ja uudistumisen kysymysten pariin, ja Nissinen aloitti pääosin
organisaatiopsykologian alaan kuuluvan väitöskirjatutkimuksen, jonka
on määrä valmistua ensi syksynä.

Terhi Nissinen tutkii oman työn
muokkaamisen mahdollisuuksia kolmessa julkisen sektorin organisaatiossa, joissa työskennellään tavallisissa, jokaisesta kunnasta löytyvissä
tehtävissä, niin opetuksen, pysäköinnin valvonnan, hallinnon, teknisen
toimen kuin asiakaspalvelun parissa.
Nissisen mukaan muuttuva maailma ja uudenlaiset palvelutarpeet
tuovat työelämään jatkuvasti uusia
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vaatimuksia, ja työntekijän on hankittava itselleen koko ajan lisää resursseja. Mutta mitä oikeastaan on työn
muokkaaminen?

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

- Sillä on merkitystä kuorman laukeamiseen, mutta alan tutkimuksessa
tälle keinolle ei ole juurikaan löydetty
yhteyttä pitkäkestoiseen hyvinvoinnin
kasvuun eli työn imuun, Terhi Nissinen sanoo.
Tutkimuksessaan Nissinen käsittelee neljää strategiaa työn muokkaamiseen, joista vaatimusten vähentäminen
ja psyykkisen ja emotionaalisen intensiteetin tai rytmin muuttaminen on
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yksi. Muita keinoja, joilla voisi olla
positiivinen vaikutus pitkäjänteiseen
työssä jaksamiseen, käytetään todennäköisesti vähemmän.
Työn rakenteellinen muokkaaminen voi tarkoittaa oman osaamisen
tai työprosessin kehittämistä, tekemisen tavan muuttamista tai tehtävien muokkaamista esimerkiksi niiden
järjestystä muuttamalla.
- Tällainen muokkaaminen ei
välttämättä vaadi autonomiaa tai
luovaa työtä. Suorittavassa työssä
voi vaikuttaa omien tehtävien järjestykseen. Aikaisemman tutkimuksen
pohjalta nähdään, että työn muokkaamisen mahdollisuuksia voi löytyä
sieltä, missä niitä ei ole ajateltu olevan, Nissinen sanoo.
Myös sosiaalisten voimavarojen
lisääminen, verkostoissa työskentely
ja yhteisöllinen tiedonrakentelu on
todettu hyvinvointia ja palkitsevuutta lisääväksi muokkaustavaksi.
Nissinen korostaa, että työntekijä
itse pyrkii lisäämään sosiaalisia voimavarojaan, ei esihenkilö. Tarkoitus
ei siis ole, että kaikkien työtehtävien
päälle kasataan velvollisuus verkostoitua.
- Toivoisin että tämä keino tunnistettaisiin paremmin työpaikoilla,
kuultaisiin oman työn parhaita asiantuntijoita ja keskusteltaisiin siitä,
millaisia muokkaustapoja voidaan
löytää. Toisin sanoen kasvatettaisiin
vertaistukea. Esimerkiksi opetustyössä voitaisiin käyttää enemmän
yhteis- ja samanaikaisopettajuutta,
joilla jaetaan työkuormaa, Nissinen
ehdottaa.
Neljäs muokkauskeino on työntekijälle itselleen merkityksellisten
vaatimusten kasvattaminen, henkilökohtaisesti mielekkäiden haasteiden hakeminen.

Imu kyllä, työholismi ei
Kun työ koetaan palkitsevaksi ja vaatimukset ja voimavarat osataan tasapainottaa, voidaan päästä positiiviseen työn imuun. Juuri se on
ratkaisevaa työhyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta.
- Imussa oleva työntekijä on up-
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poutunut, omistautunut ja tarmokas.
Vapaa-ajallaan työntekijä tekee kuitenkin eri asioita kuin työssä. On todella vahvoja tutkimusnäyttöjä työn
imun positiivisista vaikutuksista hyvinvointiin ja työ-perhe-harmoniaan, Terhi Nissinen selittää.
Irrottautuminen erottaakin positiivisen imun negatiivisesta työholismista, joka on vaarana erityisesti
kutsumusammatiksi koetussa työssä.
Työholismi on sisäinen, pakonomainen tunne, joka laskee työsuorituksen tasoa.
Nissisen mukaan työn muokkaaminen voi toimia puskurina työholismia ja uupumista vastaan.
- Työholismin piirteiden on todettu olevan yksi uupumuksen ennustaja. Holismissa oleva työntekijä
jatkaa työskentelyä vapaa-ajallakin
ja sillä on todettu olevan vakavia seurauksia terveydelle, sosiaalisille suhteille ja perhe-elämälle. Japanissa
tehdyissä tutkimuksissa on todettu, että työholistin lapsilla on tunneperäisiä ongelmia. Pakonomaisella
sitoutumisella on siis vakavia ja pitkäaikaisia seurauksia, Nissinen sanoo.
Tutkimuksessaan Nissinen selvittää työn muokkaamisen, työn
imun ja työholismin yhteyksiä julkisen sektorin työntekijöillä.
Tutkimuksen tuloksia voidaan
hyödyntää työelämän kehittämisessä, johtamisessa ja hyvinvoinnin
edistämisessä.
- Tätä on tutkittu paljon strategioiden kautta. Minä tutkin aihetta henkilösuuntautuneesta näkökulmasta
eli työntekijöiden käyttäytymisen ja
profiloinnin kautta. Yksinkertaistettuna työn muokkaaminen on työn
vaatimusten ja voimavarojen tasapainottamista. Rakennetaan oman itsen
ja työn tasapainoa.

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

telussa sympatiani ovat lukion väen
puolella. Siellä on viime vuosina viety
läpi isot muutokset ja ennen kokematon pandemia. Työtä on tehty supersankarin viitta harteilla. Mutta ei työ
voi olla jatkuvaa supersankariuden
suorittamista, Nissinen toteaa.
Opettajien keskuudessa erilaisten raportoinnin ja kirjaamisen velvoitteiden koetaan lisääntyneen ja
syövän aikaa ydintyöltä. Kirjaamisella turvataan erityisesti oppilaan
oikeusturvaa ja dokumentoidaan
opetuksen järjestämisen kannalta
keskeisiä asioita.
- Eri kunnissa on erilaisia käytäntöjä. Voimme kysyä, mikä on se
riittävän hyvä ja fiksu tapa näissä asioissa, Nissinen huomauttaa.

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

KUKA?

työn imun on todettu olevan yhteydessä
sairauspoissaolojen vähenemiseen.
Siksi on yhteiskunnallisesti järkevää
resursoida jaksamiseen viimeistään
nyt, etteivät opettajat sairastu ja uuvu.
Työn imun on todettu olevan yhteydessä sairauspoissaolojen vähenemiseen, mutta miten sitä saataisiin lisää
opettajien työhön?
Nissinen toteaa, että ensiapuna on
aina keskustelu työkuormasta oman
rehtorin kanssa. Pitkällä tähtäimellä Nissinen suosittelee lämpimästi
työn muokkaamiseen tutustumista
ja kannustaa kouluja kehittämään
rakenteita, jotka lisäävät sosiaalisia
voimavaroja, tukevat hyvinvointia ja
kannustavat oman työn muokkaamiseen.
Tutkimusaiheestaan Terhi Nissinen kertoo säännöllisesti reh-

torikokouksissa ja kiertää myös
keskustelemassa opettajakokouksissa ja johtoryhmissä.
- Myös omassa työssäni esimiehenä huolehdin, että työntekijöillä on
mahdollisuus pysähtyä näiden asioiden äärelle. Jaksava ja hyvinvoiva ihminen käyttää työn muokkaamisen
keinoja laajasti omien voimavarojen
ja työn vaatimusten tasapainottamiseen. Toivon työelämään lisää keskustelua ja viisaita päätöksiä näistä
asioista, sillä tutkimuspohjaa meillä
on, Nissinen päättää.∙

➨ KAKS rahoittaa tutkimusta.

Terhi Nissinen
Keravan kaupungin perusopetusjohtaja ja
Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija
Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittama väitöstutkimus käsittelee tulevaisuuden työelämätaitoja ja hyvinvointia julkisella sektorilla.
Tutkimuksessa paneudutaan jokaisessa
Suomen kunnassa keskeisiin työtehtäviin;
opetukseen, tekniseen toimeen, hallintoon, asiakaspalveluun.

Pidämme huolta heistä,
jotka pitävät huolta meistä

Väitöskirja valmistuu syksyllä 2022.

jailija Tommi Kinnunen, joka kertoi omasta pitkästä sairauslomastaan
somepalvelu Twitterissä. Kinnunen
pohti, voiko psyyken lääkitys olla ratkaisu siihen, että vuorokauden tunnit eivät riitä lisääntyneestä työmäärästä suoriutumiseen.
Terhi Nissinenkin toteaa, että
opettajan työ ei ole tänään enää sitä, mihin hän itse aikanaan valmistui.
- Olen tietysti seurannut opetusalan tilannetta, ja olen huolissani.
Kinnusen esiin nostamassa keskus-
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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
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suomeen on muodostunut järjestelmä, jossa valtio
jakaa merkittäviä summia suoraa puoluetukea.

teksti | Salla Nazarenko kuvat | iStockphoto

kuntien puoluetuki

on hajanaista ja vaikeasti hahmotettavaa
Tomi Venho on profiloitunut suomalaisen
puoluerahoituksen liki
ainoana systemaattisena tutkijana. Uusinta
tutkimustaan varten
hän kampasi läpi
puolueiden kunnilta
saaman tuen.
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S

uora kunnallinen puoluetuki on
Suomessa yleisen tulkinnan mukaan kielletty. Tätä kierretään jakamalla tuki puolueveroina ja
valtuustotukena. Lisäksi erilaiset puoluetaustaiset kansalaisjärjestöt saavat
reilusti avustuksia.
Rahoitus vaihtelee suuresti kunnittain ja kokonaiskuvaa tuesta ei ole, mikä
tekee järjestelmästä vaikeasti seurattavan ja läpinäkymättömän.
Tutkija, VTT Tomi Venhon mukaan
tukea jaetaan ainakin neljällä tavalla:
puolueverona, tukena valtuustoryhmille ja oheisjärjestöille sekä muina tukimuotoina.

Venhoa kiinnosti, kuinka yleisesti
tukimuodot ovat kunnissa käytössä, paljonko rahaa jaetaan vuositasolla. Myös
se, millaisille järjestöille tuki ohjautuu
ja miten käytännöt poikkeavat kunnittain kiinnosti tutkijaa.
Venho kävi läpi 295 kunnan tilinpäätökset vuosilta 2018 – 2019 haarukoiden niissä ilmoitetut puolueverot ja tuet
eri valtuustoryhmille. Venhon mukaan
tutkimuksen teko oli mahdollista yksinomaan kiitos vuoden 2015 lakiuudistuksen, joka edellytti kuntia laittamaan
tilinpäätöksensä nettiin.
- Jollei tätä säädöstä olisi tehty, en
olisi pystynyttekemään tätä tutkimusta.
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Helposti saatavaksi tietoa ei edelleenkään voi kehua.
Tutkija joutui keräämään jokaisesta kunnasta tiedot erikseen.
Lisäksi noin viitisen prosenttia
kunnista, erityisesti pienemmät, olivat laiminlyöneet velvoitettaan, kertoa puolueveroista ja osa kunnista
ei ollut käyttänyt sääntöjen mukaista ilmoitusformaattia. Kaikki kunnat
olivat kuitenkin saaneet ainakin tuoreimman tilinpäätöksensä nähtäville
kotisivuilleen.

Kirjavat käytännöt
Tomi Venhon mukaan kunnallista puoluetukea maksetaan noin viisitoista 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 hänen tutkimuksella selville saamansa
luvut ovat arvioita eikä esimerkiksi puolueyhteisöjen kuntien kanssa
tehtävää myynti- ja sijoitustoimintaa
ole laskettu kokonaisuuteen.
Miksi tukikokonaisuus on niin
hajanainen ja läpinäkymätön? Venhon mukaan kyseessä on rakenteellinen ongelma.
- 1960 – 1970 -lukujen taitteessa
pohdittiin, voiko kunta tukea puoluejärjestöä. Vakiintunut käsitys oli,
että ei voi. Siten suora tuki korvattiin
laajenevalla puolueverojen käytöllä ja erilaisilla oheisjärjestöjen avustuksilla.
Toisin sanoen Suomeen on muodostunut järjestelmä, jossa valtio
jakaa merkittäviä summia suoraa
puoluetukea, minkä lisäksi tukea saa
suuri määrä puolueille läheisiä järjestöjä sekä suoraan valtiolta vaikkapa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskuksen STEA:n ja Veikkauksen kautta.
Esimerkiksi puolueiden eläkeläisjärjestöt ovat erittäin vireitä ja
aktiivisia – ja hyvin rahoitettuja.
Kukaan ei kuitenkaan sano suoraan, että puolueet elävät täysin veronmaksajien tuella. Miksi näin?
Venhon mukaan takana on ”mahdoton paradoksi.”
- Jos tukea nyt uudistettaisiin ja
ajatuksena olisi luoda suora julkinen kunnallinen puoluetukijärjestelmä, sitä tuskin kannatettaisiin. Nyt
meillä on sitten sirpaleinen ja läpinäkymätön ja kunnittain vaihteleva järjestelmä, Venho sanoo.

Tuki muuttui mahdollisesta
systemaattiseksi
Valtuustoryhmien tukeminen tuli
mahdolliseksi vuoden 2006 kuntalaissa. Sen jälkeen tuki on yleistynyt
ja muuttunut systemaattiseksi erityisesti suurissa kunnissa.
Tomi Venhon tutkimus osoittaa,
että keskisuurissa kaupungeissa tuki
on satunnaisempaa ja pienissä kunnissa sitä ei juuri jaeta.
Sen sijaan puolueveroa, käytännössä luottamushenkilöiden maksamia osuuksia kokous- ja muista
palkkioistaan eri toimielimien, laitosten, säätiöiden ja yhtiöiden hallituksissa maksetaan kaikkialla.
Kaksi kolmasosaa kunnallisesta puoluetuesta on tätä puolueveroa.
Venhon mielestä kiinnostava löydös 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 kunnat jakavat tukea pitkälti kuntavaalien tulosten perusteella. Tätä kautta
suurimmille puolueille syntyy positiivinen kierre: vaalimenestys takaa rahoitusta puoluetoimintaan, mikä taas
helpottaa vaalityötä ja sitä kautta menestystä – ja lisää rahaa kunnilta.
Perinteiset valtapuolueet osaavat
tämän hyvin.
- Suurimman tilin tekee SDP, kertoo Venho.
Tämä juontaa myös historiaan:
demarit kasvoivat sata vuotta sitten
joukkovoiman avulla, syntyi paljon
järjestöjä ja nämä järjestöt saavat tukea.
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läpinäkyvyyttä voisi tehokkaimmin
parantaa tarkentamalla kuntien tilinpäätöstietoja.
Toisaalta myös Kokoomuksen
kaltainen, yksilöllisempää toimintatapaa korostava puolue on yhtä lailla
oppinut nauttimaan julkisia puoluetukia.
Järjestelmä on syvällä rakenteissa, ja häviäjiä ovat korkeintaan uudemmat ja pienemmät puolueet.

Luottamushenkilöt pitävät
järjestelmää riittävän avoimena
Juttua varten haastatellut kaupunkien luottamushenkilöt eivät näe ongelmaa puoluetuissa.
Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kokoomuksen Juha
Hänninen ei ole tietoinen muusta
tuesta kuin luottamushenkilömaksuista.
- Mielestäni järjestelmä on läpinäkyvä. Saamme pieniä kokouspalkkioita ja niistä menee osa puolueelle,
Hänninen toteaa.
Hänninen ei ole muun tyyppisestä puoluetuesta perillä eikä näe
asiassa olevan Suomessa läpinäkyvyysongelmaa.
Oulu onkin kymmenestä suuresta kaupungista ainoa, jossa ei makseta suoraa tukea valtuustoryhmille
vaan noin 200 000 euron tuki puolueille on kokonaan luottamushenkilömaksuja.
Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, SDP:n Mika Maaskola
kertoo, että Turussa tuki on suoraa,
valtuutettujen määrään suhteutettua
tukea.
- Tieto tästä on kaikkien saatavilla
kysyttäessä. Ennen kuin päätös tuesta otettiin käyttöön, oli painetta nostaa luottamushenkilöiltä perittäviä
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maksuja. Lisäksi luottamustoimipaikat ovat vähentyneet erilaisten uudelleenjärjestelyjen vuoksi. Koemme,
että systeemi toimii ihan hyvin.
Kemin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Reijo Viitala (vas.)
kertoo, että tukea on kolmenlaista:
luottamushenkilöiden palkkioista
maksettavien osuuden lisäksi käytössä on valtuustoryhmän toimintatuki,
yhteensä enimmillään 30 000 euroa
vuodessa sekä järjestötuki, jota ollaan nyt uusimassa enemmän vastikkeelliseksi.
- Sanalla ”poliittinen tuki” tietysti voidaan suunnata keskustelua
tietynlaiseen suuntaan. Tieto esimerkiksi valtuustoryhmän toimintatuesta perusteineen löytyy Kemin
kaupungin sivuilta.
Viitala pohtii, että puoluekentän
pirstaloituessa nousee uudenlaisia
kysymyksiä.
- Valtuustossa voi toimia itsenäinen ryhmä, jolla ei ole organisaatiota,
jolle näitä osuuksia luottamushenkilöiden palkkioista voi ohjata. Näistäkin
ryhmistä usein muodostuu jonkinlaisia puoluejärjestöjä, osittain juuri rahoituskysymysten vuoksi.
Läpinäkyvyydestä
kysyttäessä Viitala toteaa, että kaupungin sivuilla 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 voisi tehokkaimmin parantaa tarkentamalla kuntien tilinpäätöstietoja.
Diarra toteaa sähköpostitse, et-

tä tukemisen sirpaleisuus ja kuntien
väliset erot johtuvat pohjimmiltaan
kuntien itsehallinnosta ja siitä, että
päätökset tehdään kussakin kunnassa erikseen.
Lainsäädäntö mahdollistaa Diarran mukaan tuen, mutta ei velvoita
siihen, ja vahvasta itsehallinnon periaatteesta on hyvä pitää kiinni.
Diarra, kuten Kemin Viitalakin,
korostaa, että puolueveroksi kutsuttu luottamushenkilömaksu ei ole ylimääräistä kunnan kassasta otettavaa
rahaa vaan lähtee luottamushenkilölle hallintosäännön mukaan kuuluvasta palkkiosta.
- Jos luottamushenkilömaksua
ei kerättäisi, rahoitus pitäisi hankkia
muuten, ja edessä olisi enemmän sidonnaisuuksiin liittyviä kysymyksiä,
Diarra muistuttaa.

Puoluerahoitusta ei juuri
tutkita Suomessa
Puoluerahoitus on säännöllisin väliajoin 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 poliittisten 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-
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visuuteen se, että tiedon hankkiminen puolue- ja vaalirahoituksesta on
erittäin työlästä? Sitä ei ole saatavilla yhtenäisesti missään rekisterissä,
Venho pohtii.
Puoluerahoituksen kokonaisuudesta ei ole tehty yhtään kattavaa selvitystä.
Venho pohtiikin vielä yhden suuremman tutkimuksen tekemistä. Sitä
ennen edessä on vielä yksi ponnistus,
aluevaalit.
- Niiden yhteydessä kunnilta siirtyy miljardien resurssi pois, ja ensi
vuoden vaalit ovat ainoat itsenäisinä
järjestettävät aluevaalit, jatkossa ne
ovat kuntavaalien yhteydessä.
Aluevaalien rahoituksen tutkiminen olisikin monella tavalla ainutlaa-

tuinen työ. Venho muistuttaa myös,
että vaikka puoluerahoitus on Suomessa monella tavalla hämärän peitossa, tilanne on parantunut vuosien
mittaan paljon.
- Avoimuus on lisääntynyt valtavasti niistä ajoita, kun tein graduni
välillisistä puoluetuista 1990-luvulla. Nykyisen kaltainen avoimuus oli
silloin täysin mahdoton ajatus. Julkisuuslaki ja julkisuusperiaate ovat
kehittyneet paljon, Venho tähdentää.
Samalla hän muistuttaa, että joka
ainoan puoluerahoituksen osa-alueen tulisi olla julkinen.
- Siihen ei tietenkään koskaan
päästä, koska kyse on politiikasta ja
porsaanreikiä löytyy aina. On kuitenkin tärkeä muistaa, että kunnat ovat

aluevaalien rahoituksen tutkiminen olisikin
monella tavalla ainutlaatuinen työ.

suurimpia korruption riskialueita
Suomessa. Kuntien puoluerahoitus
vaikuttaa myös eduskuntavaaleihin
sitä kautta, kun ehdokkaat saavat
kunnallisjärjestöiltä rahoitusta. Tämän pitäisi olla läpinäkyvämpää.
Tomi Venhon mukaan meillä on
nyt kymmenen vuotta kokemusta vaalirahaskandaalin jälkeisestä uudesta
julkisemmasta ajasta. On hyvä hetki
pysähtyä katsomaan, miten julkista
vaali- ja puolueraha oikeastaan on.
Suomessa toimii parhaillaan hallitusohjelman mukaisesti asetettu Parlamentaarinen vaalityöryhmä, jonka
tehtävin kuuluu myös puolue- ja vaalirahoitusjärjestelmän arvioiminen ja
kehittäminen.
Venhon tietojen mukaan työryhmä ei ole ottamassa kantaa näihin
avoimuuden kannalta ongelmallisimpiin kohtiin. ∙

➨ KAKS rahoitti tutkimusta.

Euroopan muuttoliikeverkosto
(European Migration Network, EMN)
Suomen yhteyspisteen uusimmat julkaisut:
Lasten suojelu muuttoliikkeen yhteydessä EU-jäsenvaltioissa ja Norjassa
Tässä katsauksessa vertaillaan, miten eri EUjäsenvaltiot 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 vertailuraporttiin Children in Migration: Report on
the state of implementation in 2019 of the 2017
Communication on the protection of children in
migration.
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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

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

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 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.

1
2

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).

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
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.
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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 kansalaisten 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 julkaisemaan EU-vertailututkimukseen Responses to
long-term irregularly staying migrants: practices
and challenges in the EU and Norway.

Euroopan muuttoliikeverkosto, Maahanmuuttovirasto
Puh: 0295 430 431
emn@migri.fi
Julkaisut löytyvät osoitteesta:
www.emn.fi (Suomen kansalliset verkkosivut)
www.emn.fi/raportit/uusimmat_raportit
www.ec.europa.eu/emn/ (kansainväliset verkkosivut)
Tiedustelut sähköpostitse emn@migri.fi.
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Jäsenvaltioiden on hoidettava sellaisten kolmansien
maiden kansalaisten asioita, jotka eivät enää täytä tai eivät
koskaan ole täyttäneetkään oleskelun ehtoja, joilta on evätty oleskelulupa tai jotka ovat käyttäneet kaikki oikeudelliset
vaihtoehtonsa vastustaessaan palauttamispäätöksensä
täytäntöönpanoa.
Paluudirektiivissä (2008/115/EY)1 säädetään jäsenvaltioiden 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

palata. Tällaiset tilanteet voivat johtaa pitkittyneeseen tai
pitkäaikaiseen laittomaan oleskeluun ja oikeudelliseen
epävarmuuteen sekä huonoihinelinoloihin.3
Tässä asiakirjassa esitetään tiivistelmä Euroopan muuttoliikeverkoston (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 suhtautumista säännösten vastaisesti maassa pitkään oleskeleviin
henkilöihin. Jäsenmaiden politiikassa ja käytännöissä on
tapahtunut nopeita muutoksia eikä kyseisestä viiteryhmästä 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 maahanmuuttajille että palveluntarjoajille.
n Säännösten vastaisesti maassa pitkään oleskeleville
henkilöille, joilla on jonkinlainen asema tai lupa, tarjottavat palvelut ovat rajallisempia kuin säännösten
1
2
3

mukaisesti maassa oleskeleville henkilöille tarjottavat palvelut sekä usein harkinnanvaraisia ja vaikeita
saada, erityisesti sosiaaliturvaetuuksiin ja työllisyyteen
liittyvissä asioissa. Havaitsematta jääneiden maahanmuuttajien, joilla ei ole minkäänlaista lupaa oleskella
maassa, saatavilla olevat palvelut ovat vielä rajallisempia ja perustuvat lähinnä kansainvälisessä ihmisoikeuslainsäädännössä asetettujen normien soveltamiseen.
Maahanmuuttajien huoli havaituksi ja kiinniotetuksi tulemisesta voi rajoittaa palveluiden piiriin hakeutumista
entisestään.

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.
Paluudirektiivin 6 artikla.
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.
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Heikki Hellman

KOLUMNI

Heidi Köngäs
kirjailija

Muutto tarkentaa katsetta

Muutos tehdään
yhdessä
Valitse luottokumppani vastuulliseen
ja vaikuttavaan ICT- ja digiyhteistyöhön
• Kuntatoimijoiden omistama
valtakunnallinen inhouse-yhtiö
• Valmiiksi kilpailutetut ja tuotteistetut
ICT-palvelut, digitaaliset ratkaisut sekä
asiantuntijapalvelut kuntatoimijoiden
sujuvan arjen, toiminnan ja elinvoiman
kehittämisen tueksi.
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• Yli 350 kuntaomistajaa ohjaa yrityksen
toimintaa ja hyödyntää yhdessä
kehitettyjä ratkaisuja ja toimintamalleja.

Muutimme heinäkuun helteillä Helsingin Toukolasta Lohjalle. Matka ei ollut
pitkä, mutta muutto otti lujille. Olimme asuneet vanhassa puutalossa vuosikymmenet ja tavaraa oli kertynyt enemmän kuin ymmärsinkään.
Muuttopäätöstä oli kypsytelty, mutta lopullinen päätös syntyi nopeasti.
Suurin syy muuttoon olivat lapsenlapset. Halusimme olla lähellä tyttäremme 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 lopultakin sen valtavan taakan, joka tavaroihin liittyy, sillä hävitimme paljon turhaa.
Pidimme kuitenkin kiinni siitä, mistä nautimme: kirjat ja cd:t lähtivät riemulla mukaan.
Kirjailijana voin sanoa, etten yhtään ymmärrä sitä vimmaa jolla suomalaiset ovat hävittäneet kirjahyllyjään. Miksi ihmeessä? Kirjojen luo on aina hyvä
palata. Se huomasin heti, kun muutimme. Tartuin siinä samassa Eeva Joenpellon loistavaan Lohja-sarjaan, jonka olin lukenut jo niiden ilmestymisen aikoihin 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 kuitenkaan enää jaksaisi asua täällä”.
Ja todellakin Lohja otti meidät hyvin vastaan, antoi karttoja ja liput uimahalliin. Kaikki tuntuu sujuvan Lohjalla mutkattomasti. Terveysasemalta soitetaan 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. Koska kirkko on avoinna päivisin, käyn siellä lähes joka kerta kun menen keskustaan. Istun hetken, katselen miten valo tulee sivuikkunoista ja paljastaa
kiviseinien epätasaiset muodot tai miten se osuu seinämaalauksiiin.

• Voittoa tavoittelematon yhteiskunnallinen yritys
• Kuntakentän vaikuttava tekijä ja
johtava ICT-kumppani

www.tiera.fi
polemiikki 4/2021

polemiikki 4/2021 										

45

TOHTORI TÖISSÄ
Mitä väitöskirja antaa tekijälleen työelämässä?

teksti | Eeva-Liisa Hynynen kuvat | Merja Ojala

PROFESSORI HARRI JALONEN ON

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

V

aasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen professorin, FT
Harri Jalosen nimi nousee toistuvasti esille puhuttaessa tiedolla johtamisesta ja monimutkaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden hahmottamisesta.
Jalonen tunnetaan tutkimuksistaan, joita sitoo yhteen kompleksisuusteoreettinen
ajattelu.
Kun Vaasan yliopisto toukokuussa 2020
tiedotti nimittäneensä Harri Jalosen professoriksi, yliopistoa onniteltiin kovasta kaappauksesta.
Pandemia-ajan haastattelut tapahtuvat
enimmäkseen Teamsissa tai puhelimitse.
Niin nytkin - puhelimitse. Toimittaja on etukäteen esittänyt professorille vain yhden kysymyksen: miten sinusta tuli sinä?
Harri Jalonen sanoo, että näin ison
kysymyksen edessä on palattava pari
vuosikymmentä taaksepäin Turun ammattikorkeakoulun suojiin.
- Toimin tuolloin lehtorina, työni keskittyi siis opetukseen. Jossain vaiheessa
havaitsin, että ammattikorkeakoulu on erinomainen yhteisö kehittää itseään ja työyhteisöään sekä verkostoitua tutkimus- ja
kehittämishankkeiden edistämiseksi, Jalonen kertoo.
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Käännekohdaksi hän nimeää tutustumisen professori Marjatta Maulaan, joka
vaikutti tuolloin Tampereen teknillisen yliopiston tiedonhallinnan laitoksella tiedolla
johtamisen tutkimuksen pioneerina.
- Päädyin tekemään väitöstutkimusta hänen johdollaan. Vaikutti siltä, että Tampereen teknillinen yliopisto olisi erinomainen
monitieteinen kotipesä tällaiselle valtiotieteilijälle löytää keskusteluyhteys diplomiinsinöörien ja kauppatieteilijöiden kanssa.
Jalonen sanoo aavistaneensa oikein. Hän
kertoo Hervannan monitieteisen tutkijayhteisön avartaneen maailmankuvaansa ja tarjonneen käsitteellisiä työkaluja erilaisten
ilmiöiden hahmottamiseksi.
Professori Maulan johtama tutkijayhteisö innosti Jalosen perehtymään kompleksisuusteoriaan, jossa kompleksisuuden
katsotaan olevan kaikkien suurten systeemien perusominaisuus.
Vuonna 2007 Harri Jalonen väitteli filosofian tohtoriksi kunnallisen päätöksenteon
valmistelutyön tietoperustasta kompleksisuusajattelun näkökulmasta.
Lehtoraatti vaihtui ammattikorkeakoulussa yliopettajan tehtävään. Työ suuntautui
yhä enemmän tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.
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Myös Vaasan professuuri on tutkimuspainotteinen. Sen ohella Jalonen
on tieto- ja innovaatiojohtamisen dosentti Tampereen sekä Vaasan yliopistoissa.
Nyt professorin pöydällä on kaksi Suomen Akatemian rahoittamaa
merkittävää tutkimushanketta, joissa
kummassakin on mukana useita yliopistoja.

E

nsimmäinen hankkeista käsittelee
tiedon huoltovarmuutta kompleksisessa ympäristössä.
- Huoltovarmuus on meillä tähän asti ajateltu pitkälti materiaalisena huoltovarmuutena. Maailma on kuitenkin
muuttunut ja iso osa elämäämme on
aineetonta. Tutkimushankkeessamme
käsittelemme immateriaalista huoltovarmuutta – siis sitä, mitä tiedon
huoltovarmuus on, missä se syntyy ja
millaiset uhkakuvat siihen liittyvät, Jalonen kiteyttää.
IRWIN-hankkeessa tutkitaan tiedon huoltovarmuutta erityisesti kolmen
tapaustutkimuksen kautta: sote-uudistuksen,
tiedustelulainsäädännön
valmisteluprosessin sekä koronapandemian kautta.
Vaasan yliopiston osuus tutkimushankkeessa liittyy suomalaiseen hallintajärjestelmään, instituutioihin sekä
ohjaus- ja johtamiskäytäntöihin tiedon
huoltovarmuuden näkökulmasta.

T

oisessa tutkimushankkeessa tarkastellaan pandemian hallintaa.
Harri Jalonen kertoo, että kyseisessä
WELGO-hankkeessa kerätään Covid19-pandemian opetukset ja kehitetään
niiden pohjalta kestävää pandemioiden hallintaa.
Millainen on hallinto-Suomi pandemian jälkeen?
- On hankalaa ennakoida, mutta
toivon, että sellainen oppi tästä olisi
saatu, että viranomaiset eivät enää siirtelisi vastuuta toisilleen, professori tiivistää.
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Hän kertoo, että kun verrataan vuoden 2016 tartuntatautilakiesityksen
asiantuntijalausuntoja vuoden 2020 lakiesityksen lausuntoihin, vuoden 2016
lausunnoissa korostui pakolaiskriisin
vuoksi kotipaikkaoikeus.
- Muistaakseni vain yhdessä lausunnossa otettiin kantaa mahdollisiin
pandemioihin, Jalonen sanoo.
Professori kertoo pohtineensa –
asiantuntijoita syyllistämättä – että jos
vuoden 2016 lakiesityksen asiantuntijalausunnoissa olisi kiinnitetty huomiota pandemian mahdollisuuteen,
olisiko meillä ollut pandemian kannalta parempi lainsäädäntö jo vuonna
2020.
Niin ei kuitenkaan käynyt. Joitakin
asioita osataan ennakoida, jotkut asiat
yllättävät sittenkin housut kintuissa,
vaikka pandemiat ovat koetelleet ihmiskuntaa vuosisadasta toiseen.
Harri Jalonen tietää, että asiantuntijat kiinnittävät huomionsa usein siihen, mikä on ajankohtaista.
Professori arvelee, että pandemian yllättäminä opimme jatkossa ehkä
paremmin kuvittelemaan ja ennakoimaan seuraavia kriisejä.
- On aivan mahdollista, että seuraava kriisi on jokin aivan muu kuin uusi
pandemia. Se voi liittyä esimerkiksi kyberuhkiin.

H

arri Jalosen leipälaji liittyy sosiaalija terveydenhuollon ison mittakaavan kysymyksiin.
Jalonen kertoo seuranneensa kaikkia aiempia sote-uudistushankkeita,

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.

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

jotka jäivät kesken. Leveämpien hartioiden logiikka on yhdistänyt tavalla tai
toisella niitä kaikkia.
- Ja se on ollut aivan perusteltu linjaus ja tavoite.
Yhden harhaluulon professori haluaa kuitenkin ampua alas. Media
usein asettaa vastakkain tutkimustiedon ja politiikan linjaukset aivan kuin
päätöksiä tulisi tehdä pelkästään tutkimustietoon perustuen.
- On liian naiivi ajatus, että päätöksenteon tulisi olla vain tutkimustietoon pohjautuvaa. Sellaista ei ole, eikä
pidä ollakaan. Päätöksenteko on myös
poliittisia valintoja. Monenlaisten ratkaisujen tueksi löytyy evidenssiä, professori sanoo.
Nyt pääministeri Sanna Marinin
(sd) hallituksen sote-uudistus perustuu 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 hallinnoidaan ministeriöstä käsin. Uudistus
ei kuitenkaan estä fiksujen asioiden
tekemistä, sillä lainsäädäntö mahdollistaa alueille myös vapausastetta.
Akilleen kantapää piilee siinä, kuinka

kunnista valitut aluepäättäjät kykenevät nousemaan kuntatason yläpuolelle katsoakseen kokonaisuutta, Jalonen
ennakoi.
Professori sanoo, että paine muutokseen on valtava.
- Tosiasia on, että sote-palvelujen
kysyntä kasvaa, mutta hoitajien saatavuus vaikeutuu.
Yhtälö, jota tammikuussa 2022
valittavat aluevaltuutetut ryhtyvät
ratkaisemaan, on – sanotaan se nyt
suoraan – erittäin kompleksinen.
Harri Jalonen muistuttaa, että hyvinvointialueilla tarvitaan kuntien
tukea. Kuntien terveyttä edistävien
palveluiden ja hyvinvointialueiden
sote- ja pelastuspalveluiden yhdyspinnan tulee olla toimiva.
- Olen sen koulukunnan kasvatteja,
jotka uskovat, että hyvinvointia ja terveyttä edistetään kokonaisvaltaisesti
paljon laajemmin kuin vain sote-palveluiden kautta.
Harri Jalonen ennakoi, että hyvinvointialueiden ohjausmekanismeissa
nähdään tulevaisuudessa säätöä. Sitä

professori ei lähde veikkaamaan, missä määrin sote-ratkaisusta tulee julkisen talouden sopeuttamisprojekti.
Sen näemme aikanaan.
Hyvinvointialueet ja sote-uudistus
pysyvät Jalosen työlistalla todennäköisesti pitkään. Suomen mittakaavassa
mammuttiuudistuksen toteutumista
on syytäkin seurata.
Toistakymmentä vuotta sitten
Harri Jalonen ryhtyi seuraamaan omia
mielenkiintojaan kompleksisuusteorian valossa ja se tie on johtanut tähän
positioon.
Mutta mitä professori haluaa sanoa nuorille tutkijoille? Kuinka tehdä
”harrijaloset” omassa elämässään?
- Hakeutukaa sellaisten ihmisten ja
tutkijaryhmien äärelle, joiden voi arvioida liittyvän omiin mielenkiintoihin
tutkimuksen alalla. On tärkeää verkostoitua - ja verkostoituessa täytyy
olla valmis myös jakamaan omastaan.
Silti matkassa on aina myös paljon sattumaa. ∙

➨ KAKS rahoitti väitöstutkimusta.

LUT EMBA – YKSILÖLLINEN VALINTA

LUT EMBA
» Tietojohtaminen
» Hankintojen johtaminen
» Innovaatiojohtaminen
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uudistus ei kuitenkaan estä fiksujen
asioiden tekemistä, sillä lainsäädäntö
mahdollistaa alueille myös vapausastetta.

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.

johtaminen Lahdessa sekä Tietojohtaminen Helsingissä. Henkilökohtaisesti
valittaviin opintoihin kuuluvia verkkokursseja voit opiskella etänä oman
aikataulusi mukaan.

Teemaopintojen vaihtoehtoina ovat
Innovaatiojohtaminen ja Hankintojen

Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
lut.fi/emba

Aloita heti – haku on jatkuva.
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TÄTÄ TUTKIN

NUMEROT AUKI
koonnut | Eeva-Liisa Hynynen

teksti | Maria Markus kuva | Merja Ojala

Professori emerita ison kysymyksen äärellä:

KUINKA TIETOA KÄYTETÄÄN KUNNISSA?
Professori emerita
Vuokko Niiranen uskoo
edustukselliseen demokratiaan,
vaikka joskus mielipiteet
ajaisivat tutkitun tiedon ohi.

50

P

rofessori emerita, suomalaisen
sosiaalihallintotieteen
uranuurtaja Vuokko Niiranen tutkii meneillään olevassa post
doc -tutkimuksessaan tiedon käyttöä
kuntien toiminnassa ja valtion kuntia
koskevassa päätöksenteossa.
Vuokko Niiranen on haastatellut
tutkimukseensa sekä kuntien että ministeriöiden ja valiokuntien edustajia.
- Tavallaan olen tutkinut samaa
aihepiiriä eri tavoilla koko yliopistourani ajan, hän kertoo.
Itä-Suomen yliopistoon tutkimustaan tekevä Niiranen on Kunnallisalan kehittämissäätiön yksi ensimmäisistä stipendiaateista. Hän teki
väitöskirjansa 1990-luvun alussa vapaakuntakokeilusta.
- Se liittyi siis siihen, kun kokeiltiin kuntalähtöistä ja hallintojen rajat
ylittävää toimintaa.

Vuokko Niiranen on ollut myös
KAKSin tieteellisen neuvottelukunnan
puheenjohtaja
vuosina
2004 – 2009.
Hän on valinnut nyt työn alla olevaan tutkimukseensa neljä erityyppistä kuntaa: Jyväskylän, Kangasalan,
Mikkelin ja Muuramen.
Niissä kaikissa tietoa hyödynnetään Niirasen mukaan eri tavoin,
mutta yhdistävänä tekijänä on se, että
tutkimustietoa käytetään monipuolisesti paitsi päätösten valmistelussa,
myös päätösehdotusten perusteluina.
- Niin viranhaltijat kuin luottamushenkilötkin ovat kouluttautuneita ja he osaavat hakea ja hyödyntää
tutkimustietoa. Kuntien vastauksissa tulee esille, että ne tekevät paljon
yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja
osallistuvat erilaisiin tutkimushankkeisiin, Niiranen kertoo.
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Mutta entä, kun päätöksiä tehdään ja laitetaan toimeen? Luotetaanko tietoon ja sen pohjalta
tehtyyn valmisteluun vai ajavatko
mielipiteet tiedon edelle?
- Koska kunnissa toimitaan
edustuksellisen demokratian periaatteiden mukaan, päätöksenteko
vaatii aina kompromisseja. Niinpä
tutkittuun tietoon pohjautuva valmistelutyö voi joskus jäädä erilaisten poliittisten näkökantojen alle,
hän sanoo.
- Mutta se on vain hyväksyttävä,
jos haluamme elää demokraattisessa
yhteiskunnassa, hän jatkaa.
Niiranen muistuttaa, että päätöksiä ovat tekemässä paitsi eri poliittisia ryhmiä edustavat ihmiset, myös
eri ammattiryhmät ja hyvinkin erilaisilla alueilla elävät ihmiset. Eri näkemysten yhteensovittaminen ei ole
helppoa.
- Ja ainakin alueelliset erot tulevat vain korostumaan kuntaliitosten
ja sote-uudistuksen myötä.
Tietoa tulee nykyisin monelta eri
suunnalta eikä päättäjien ole helppo erottaa, mikä siitä on relevanttia
ja paikkansa pitävää. Hyvä puoli on
tietysti se, että tietoa on yhä enemmän tarjolla päätöksenteon tueksi.
Vuokko Niiranen kannustaa varaamaan riittävästi aikaa ja tilaa keskustelulle, jotta sekä viranhaltijoilla
että luottamushenkilöillä olisi mahdollisuus tarkistaa, mistä kulloinenkin tieto on peräisin ja kuinka
luotettavaa se on. Keskustelun kautta on myös mahdollista pohtia asioita yhdessä yli omien puoluerajojen.
Olennaista Niirasen mukaan
on se, että vaikka aina päätöksiä ei
tehtäisikään tutkimustietoon pohjautuen, luottamushenkilöt ja virkamiehet arvostaisivat tutkimustietoa
ja ymmärtäisivät, että on tärkeää
pystyä perustelemaan, mihin tietoon
päätökset pohjautuvat.
- Ainakin omissa tutkimuskunnissani näin näyttääkin olevan. ∙

➨ KAKS rahoittaa tutkimusta.

KORONAN VARJOSSA

90 %

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.

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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SUOMEN JA ALUEIDEN PÄÄTTÄJÄT KOOLLA FINLANDIA-TALOLLA
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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.

MISSÄ?

Pikku-Finlandia: Karamzininranta 4, Helsinki.
Pääsisäänkäynti Töölönlahdenpuiston puolella.
Salit Latva ja Kelo.
Pysäköintialue on normaalissa käytössä.

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
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