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TUNTEMATTOMAAN
Parhaassa tapauksessa sote-uudistus toteuttaa suuret lupaukset – toisaalta on myös riski, että ei toteuta.

Kuinka tekoäly toimii kuntien tulevaisuudessa – entä nyt? >sivulta 30
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Pääkkäri Polemiikkiin

KYSYMYKSIÄ HYVINVOINTIALUEILLE

”Kotiemme toiminnan korkea laatu ja 
kodin asukas on nostettu ykkösasiaksi”,  
kertoo Esperin laatujohtaja, lääketieteen  
tohtori, eMBA Eeva Ketola. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ILMOITUS

ESPERI PANOSTAA MERKITTÄVÄSTI  
HENKILÖKUNTANSA KOULUTUKSIIN

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

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

ILMOITUS
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Antti Mykkänen
päätoimittaja

Suomen sisällä on edelleen erittäin suuria eroja ihmisten ja alueiden välillä elämän 
perusasioiden, eliniän, sairastavuuden ja hyvinvointipalvelujen saannin välillä.

Helsingin Ullanlinnassa asuvan naisen eliniän odote on 13 vuotta pidempi kuin 
saman kaupungin Jakomäessä asuvan miehen. Itälappilaisen miehen eliniän odote 
on puolestaan kahdeksan vuotta lyhempi kuin vaasalaisen miehen. Itä-Suomessa sai-
rastavuusindeksi on 1.7-kertainen Uuteenmaahan verrattuna. Paikka paikoin potilaat 
jonottavat hoitoon Euroopan häntäpäässä.

Toki Suomessa kaksi kolmesta on tyytyväinen yhteyden saantiin hoitopaikkaan, 
kolme neljästä asiakaskokemukseen terveyspalveluissa ja kolme viidestä sosiaali-
palveluissa. Elämänlaatunsa tuntee hyväksi yli puolet suomalaisista. Tässä on hyvää 
pohjaa.

Mutta. Millä tavalla tartutaan sen kymmenyksen ongelmiin, joka aiheuttaa yli 
60 – 70 prosenttia sosiaali- ja terveydenhuollon menoista? 

Huolta aiheuttaa viime vuosikymmenen kehitys perusterveydenhuollon ja eri-
koissairaanhoidon menoissa. Jälkimmäisen menot ovat kasvaneet lähes läpi koko 
valtakunnan 20 – 66 prosenttiyksikköä enemmän kuin perusterveydenhuollon me-
not samana aikana. Jatkavatko uudet hyvinvointialueet erikoissairaanhoitokeskeis-
tä linjaa? 

Mm. Sydänliiton, Syöpäjärjestöjen, Mieli ry:n ja Lastensuojelun keskusliiton sää-
tiöllemme toimittamissa painopisteissä toivottu linja on selvä: Ennaltaehkäisy, var-
hainen puuttuminen, yhtenäiset hoitoketjut ja käytännöt.

Nämä ovat ratkaisevia lenkkejä suomalaisten kansansairauksien, kuten verenkier-
toelinten, kasvaimien, dementian kuin myös mielen hyvinvoinnin parantamisessa ja 
sairauksista aiheutuvien kustannusten hallinnassa. Kysymys on sadoista tuhansista 
suomalaisista ja heidän perushyvinvoinnistaan.

Ennaltaehkäisyssä Suomen kaupungit ja kunnat ovat julkisista toimijoista avain-
roolissa. Ei hyvinvointi ja terveys ole poistuneet kuntien työlistalta. Ennaltaehkäisy 
tehdään perustasolla, kunnissa ja ihmisten arjessa, jossa on tarjolla kulttuurista läh-
tien laaja palvelujen kirjo.

Tasoitetaan hyvinvoinnin eroja Suomen sisällä ja eri ihmisryhmien välillä. Noste-
taan eliniän odotetta. 

Tärkeimmän avun antajia olemme me itse omilla elintavoillamme. Perusohjeet 
kansantautien nujertamiseen eivät ole viime vuosituhannelta oleellisesti muuttu-
neet: vähemmän alkoholia, tupakkaa, epäterveellistä ruokaa ja enemmän liikkumista 
ja yhdessäoloa. Eletään hyvin. 

Kysymyksiä hyvinvointialueille

ESPERI PANOSTAA MERKITTÄVÄSTI  
HENKILÖKUNTANSA KOULUTUKSIIN
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teksti | Eeva-Liisa Hynynen  kuvat | Merja Ojala

AJASSA

SUOMEN SOTE JA PELASTUS
toi hyvinvointialueiden rakentajat samaan pöytään

Kunnallisalan kehittämis-
säätiön KAKSin Suomen  
sote ja pelastus -keskustelu  
esitettiin korona-ajan  
hengessä koko kansalle  
Alfa-tv:llä 13. helmikuuta.

Aluevaalien jälkeen tilaisuus oli 
ensimmäinen laatuaan; kes-
kustelijoina sote- ja pelastus-

alan ammattijärjestöjen keskeiset 
toimijat, eduskuntapuolueiden sote-
osaajat, hyvinvointialueiden valmis-
telua luotsaavat sote-johtajat ja alan 
asiantuntijat. Ohjelman avasi KAKSin  
hallituksen puheenjohtaja Petri 
Honkonen.

Näin sen teen -otsikon alla sote- 
ja pelastusalan ammattijärjestöjen 
edustajat nostivat uudistuksen käy-
tännön toteuttajien näkemykset pöy-
dälle. 

Tehyn varapuheenjohtaja Pipsa 
Allén, Talentian puheenjohtaja Jen-
ni Karsio, Lääkäriliiton toiminnan-
johtaja Kati Myllymäki, Suomen 
pelastusalan ammattilaiset SPALin 
johtaja Kim Nikula ja Superin pu-
heenjohtaja Silja Paavola olivat yh-
tä mieltä siitä, että uudistus onnistuu 
vain, jos henkilöstöllä on edellytyk-
set käyttää osaamistaan.

Sote-uudistuksesta julkisuudessa 
keskusteltaessa on unohtunut usein 
sosiaalialan näkökulma. Nyt se kuul-
tiin.

- Jotta hyvinvointialueet voivat 
onnistua, on ymmärrettävä kuinka 

merkittävästä kokonaisuudesta sosi-
aalihuollossa on kysymys.

Joka viides suomalainen käyttää 
sosiaalipalveluita ja jokainen meis-
tä käyttää niitä jossain vaiheessa 
elämäänsä, Talentian Jenni Karsio 
sanoi ja muistutti, että sosiaalimenot 
ovat 6,7 miljardia euroa.

- Sosiaaliala on teollisuuden jäl-
keen toiseksi suurin työllistävä ala 
Suomessa, Karsio summasi.

Sillä, mitä sosiaalipalveluille uu-
distuksessa tapahtuu, on vääjäämät-
tä merkitys koko yhteiskunnalle.

Lääkäriliiton Kati Myllymäki muis-
tutti sote-rahoituksen niukkuudesta. 
Hän kysyikin terveyden edistämisen ja 
ennalta ehkäisevän toiminnan perään. 

- Mitkään rahat eivät tule riittä-
mään, ellei saada näitä kuntoon.

Myllymäki nosti keskusteluun 
myös koronan synnyttämän velka-
vuoren ja jälkilaskun, jonka loppu-
summaa emme vielä tiedä. Lasti on 
Myllymäen mukaan kuitenkin niin 
painava, että hyvinvointialueet eivät 

suoridu siitä yksin. 
 Suomen pelastusalan ammatti-

laisten Kim Nikula  latoi alan hen-
kilöstöresurssien realiteetit pöytään.

- Meillä on henkilöstöstä huutava 
pula, 1 400 työntekijää eläköityy ja li-
säksi on tuhannen  henkilön vaje.

Nikulan mukaan pelastusalalta ei 
ole varaa päästää yhtäkään ammatti-
laista tehtävistään pois. Alan pito- ja 
vetovoima ovat nyt koetuksella.

Kim Nikula

Antti Mykkänen ja Petri Honkonen
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- Pelastustoimella on noin 100 000 
tehtävää vuodessa. Työkyvyttömyys-
eläkkeelle siirtyy 40 prosenttia henki-
löstöstä, Nikula kuvaili alan arkea.

Näin sen organisoin -otsikon alla 
hyvinvointialueiden toimintakykyä va-
lottivat muutosjohtaja Jaakko Herra-
la Pirkanmaalta, johtaja Ilkka Luoma 
Pohjois-Pohjanmaalta ja toimitusjoh-
taja Ilkka Pirskanen Pohjois-Karja-
lan Siun sote -kuntayhtymästä.  

Kokenut sote-johtamisen kol-
mikko myönsi, että rahoituksen koh-
dentamisesta alueen palveluihin ei 
tule helppoa. 

Siun soten Ilkka Pirskasen mu-
kaan nopein tie varmistaa kustannus-

tehokas toiminta on kopioida parhaita 
käytäntöjä muilta toimijoilta.

Kolmikko painotti, että uudistuk-
sessa on varmistettava aito integraa-
tio osaoptimoinnin estämiseksi.

Ilkka Pirskanen myös ennakoi, 
että kaikki  aluevaltuustot joutuvat 
tekemään vaikeita päätöksiä rahoi-
tusta suunnatessaan.

- Kyse on siitä, missä eurolla saa-
daan eniten aikaiseksi.

Näin sen linjaan -keskustelussa koh- 
tasivat kokoomuksen varapuheenjoh-
taja Antti Häkkänen, kansanedustaja 
Kimmo Kiljunen (SDP), valtiosihteeri  
Maria-Kaisa Aula (kesk), kansanedus- 
taja Arja Juvonen (PS), vihreiden va-

rapuheenjohtaja Hanna Holopainen 
(vihr.) ja vasemmistoliiton varapu-
heenjohtaja Jussi Saramo.

He kaikki ovat itsekin uusia alue-
valtuutettuja ja saman haasteen 
edessä kuin kaikki muutkin alueval-
tuutetut: rajatuilla resursseilla pitäi-
si onnistua kääntämään painopiste 
jälkipainotteisesta kalliista erikois-
sairaanhoidosta perusterveydenhuol-
toon ja ennaltaehkäisyyn.  

Suurta poliittista vääntöä kes-
kustelussa ei kuultu. Antti Häkkäsen 
avauspuheenvuoro kiteytti ehkä kes-
kustelusta olennaisen.

- Kaikki alueet ovat erilaisia. Jo-
kaisella alueella päättäjät joutuvat 

Sote ei muka 
kiinnosta?
 
KAKSin  Suomen sote ja  
pelastus -ohjelmaa Alfa-tv:llä 
seurasi sunnuntaina 13. helmi-
kuuta parhaimmillaan yli  
163 000 katsojaa. Lyhyitä  
piipahduksia oli yli 900 000. 

Jaakko Herrala, Ilkka Luoma ja Ilkka Pirskanen

Pipsa Allén, Kati Myllymäki, Jenni Karsio, Kim Nikula ja  Silja Paavola

Arja JuvonenJussi Saramo



polemiikki 1/2022           7

tuumaamaan, mikä on alueen palve-
lutarve. On otettava alueelliset eri-
tyispiirteet huomioon. Alueita ei voi 
niputtaa.

Häkkäsen mukaan resurssien 
suuntaamisessa kyse on viime kädes-
sä siitä, millaiset rahansiirrot tuotta-
vat enemmän hyötyä kuin haittaa

Keskustan Maria-Kaisa Aula kuu-
lutti aluevaltuustoihin riittävän isoa 
ajattelua ja uskallusta hakea kump-
paneita hyvinvointialueiden muis-
ta toimijoista: kunnista, järjestöistä, 
koulutusmaailmasta, yrityksistä ja 
niin edelleen.

Keskustelijat eivät kadonneet alan 
käsiteavaruuteen, eikä pohdinnois-
sa haettu jyrkkää vastakkainasettelua. 
KAKSin Sote- ja pelastusalan sunnun-
tai olikin politiikan parempi päivä.

Valtion äänenpainoja käytti ali-
valtiosihteri Päivi Nerg valtiovarain-
ministeriöstä. Keskusteluja arvioi 
sosiaalipolitiikan professori Heikki 
Hiilamo Helsingin yliopistosta. ∙

Henna Holopainen

Päivi Råman Vantaalta, Marianne Ylitalo Pellosta ja Aki Lehto 
Tampereelta 

Tilaisuudessa Kunnallisalan kehittämissäätiön palkinnot jakoi 
presidentti Tarja Halonen. 

Palkintona jaetaan 2 500 euron stipendi ja Matti Peltokan-
kaan Arjen turvaaja -veistos.

Arjen turvaaja -palkituista ICT-arkkitehti Aki Lehto on teh-
nyt Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä merkittävän, runsaan kuuden 
vuoden työuran terveydenhuollon digitaalisten palveluiden kehit-
täjänä. 

Palkitsemisperusteluissa todetaan, että Aki Lehto on antanut 
osaamisensa ja henkilökohtaisen työpanoksensa kansalliseen ter-
veydenhuollon digitaalisen toimintaympäristön ja palveluiden ke-
hittämiseen niin omassa organisaatiossaan kuin kansallisestikin. 

Kotiavustaja/kanttori/vapaaehtoistyöntekijä Marianne Ylitalo 
on vuosikymmenien ajan tehnyt tärkeää vapaaehtoistyötä erityi-
sesti ikäihmisten hyvinvoinnin eteen. Marianne Ylitalo on ilostut-
tanut Pellon ikäihmisiä ja sotaveteraaneja muun muassa musiikin 
avulla. Hän on myös kehittänyt Pellon kuntaan ”senioritapaami-
set”, joita on jo toistakymmentä vuotta järjestetty viikoittain eri 
puolilla kuntaa. Toiminnalla on ollut ja on erittäin tärkeä merkitys 
kunnan ikäihmisille.   

Vantaalainen palvelukeskuksen esimies Päivi Råman johtaa 
alueellaan asunnottomille tarkoitettua Koisorannan palvelukes-
kusta ratkaisukeskeisellä ja joustavalla otteella. 

Råman turvaa niin asunnottomien oikeutta inhimillisiin olo-
suhteisiin eli majoitukseen ja suojaan kuin henkilöstön oikeut-
ta hyvään työyhteisöön ja yhdessä tekemiseen. Tätä kautta Päivi 
Råman turvaa osaltaan yhteiskuntarauhaa, turvallisempaa arkea 
kuntalaisille ja suojaa tarvitseville. 

Kunniamaininnalla tunnustettu kieli- ja kulttuurierityisopetta-
ja (kulttuuritulkki) Nadezda Kärmeniemi Haminasta on raken-
tanut ja kehittänyt valtakunnallisestikin uutta tehtäväkuvaansa 
monipuolisesti. Hän on työssään keskittynyt monikielisten lasten 
ja perheiden tukemiseen erityispedagogiikan keinoin. Lisäksi hän 
panostaa erityisesti vuorovaikutuksen vahvistamiseen suhteessa 
vanhempiin ja monikulttuurisuuden osaamisen lisäämiseen var-
haiskasvatuksessa. 

Palkitsemisperustelut kokonaisuudessaan kaks.fi

Vuoden 2022 Arjen turvaajat:Antti Häkkänen

Kimmo Kiljunen

Maria-Kaisa Aula

Päivi Nerg

Heikki Hiilamo
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Backman & Backman
Vanhempi neuvonantaja Jouni Backman  
on yhä yhtä mieltä hallintoministeri  
Jouni Backmanin kanssa. Ensimmäinen  
Polemiikki-lehden numero ilmestyi maalis- 
kuussa 1997. Kansijutussa haastateltiin  
hallintoministeri Jouni Backmania.

Ministeri halusi kehittää kun-
ta-valtio-neuvottelumenet-
telyä. Hän esitti, että valtion 

ja kuntien välisiä asioita käsiteltäi-
siin valuuttaputken tapaan. Jos vaih-
teluväli ylittyisi, käynnistyisi sovittu 
neuvottelumekanismi.

Jouni Backman ei lämmennyt 
tuossa vaiheessa läänien lakkautta-
miselle ja niiden tehtävien siirtämi-
sestä maakuntaliitoille. 

Maakuntaitsehallinnolle Back-
man sanoi mieluummin ”ei”.

Polemiikin toimitus pyysi nykyis-
tä Sitran vanhempaa neuvonantajaa 
Jouni Backmania kommentoimaan 
haastattelua, joka oli annettu neljän-
nesvuosisata sitten.

Iloksemme Backman suostui vas-
taamaan toimituksen kysymyksiin 
sähköpostitse.
Miltä näyttää aluehallinnon  
tulevaisuus ja kuntien tulevaisuus 
sote-uudistuksen jälkeen?
- Tulevaisuudessakin tarvitaan myös 
valtion aluehallintoa. Sen kokoami-
nen muun muassa toimipaikkaver-
koston ja toimintaprosessien osalta 
jatkuu.

- Kaikkia tehtäviä ei voida siirtää 
kunnallisen yhteistoiminnan (-maa-

koonnut | Eeva-Liisa Hynynen



polemiikki 1/2022           9

Backman & Backman kuntaliitot) piiriin. Edelleen, kuten 
1997, näyttää olevan vaikeaa löytää 
enemmistöä varsinaisen maakun-
taitsehallinnon toteuttamiselle. En-
kä pidä sitä huonona asiana, koska 
olen kannattanut ja kannatan kun-
nallisen itsehallinnon vahvistamis-
ta. Sen edellytyksenä olisivat vahvat 
kunnat, joita jo sote-uudistuskin hei-
kentää, puhumattakaan tehtävien 
edelleen siirtämisestä maakunnalli-
selle tasolle.

- Todennäköinen kehitys on sote-
palvelujen edellyttämät nykyistä 
suuremmat hyvinvointialueet ja toi-
vottavasti vahvistuva kuntarakenne. 
Sen myötä kuntien rooli muissa kuin 
sote-asioissa kasvaa, jossain määrin 
myös valtion aluehallinnolta siirtyvi-
en tehtävien myötä.  
Mikä vuoden 1997 haastattelussa 
nostamistasi näkökulmista on nyt 
ajankohtaisinta?
- "Kunnallisen itsehallinnon yksi teh-
tävä on pitää itse demokraattinen jär-
jestelmä toimintakykyisenä. Siinä 
eivät enää välttämättä entiset kana-
vat ja mahdollisuudet riitä”.

- ”Käyttäjädemokratian ja lähi-
demokratian kehittäminen on kiinni 
paikallisesta päätöksenteosta." Tämä 
pätee edelleen. Sama velvoite koskee 
hyvinvointialueita ja niiden valtuu-
tettuja, jotka tekevät ensimmäise-
nä tehtävänään päätöksiä juuri tältä 
osin.

- Kuntien tehtävien ja resursoin-
nin tasapainottamiseksi tarvittaisiin 
edelleen ”putkimallin” mukainen 
mekanismi. Lähes vuosittaiset eroa-
vat näkemykset ja poukkoileva pää-
töksenteko tulisi korvata yhteisesti 
sovittavalla kehitysputkella, jonka 
ylitykset/alitukset johtaisivat ennal-
ta sovittuihin toimenpiteisiin. Tämä 

lisäisi pitkäjänteisyyttä ja yhteisvas-
tuuta.
Millaisia terveisiä lähetät  
uusille aluevaltuutetuille?
- Haluan muistuttaa samansisältöi-
sistä kuntalain 22 § ja hyvinvointi-
aluelain 29 § velvoitteista edistää 
asukkaiden ja palveluiden käyttäji-
en osallistumis- ja vaikuttamismah-
dollisuuksia.

- Tähän velvoittavat myös pe-
rustuslain 2 § ja 14 §. Eli osallistu-
mismahdollisuuksien edistäminen 
ei ole vapaaehtoinen, vaan lakisää-
teinen tehtävä. Aito kunnallinen ja 
alueellinen itsehallinto ei tarkoita it-
sehallintoa suhteessa valtioon, vaan 
asukkaiden keskinäistä itsehallintoa. 
Demokratia ei säily ja kehity itses-
tään, vaan se on meidän kaikkien yh-
teinen tehtävä.
Kerrotko vapaamuotoisesti,  
mitä ajattelet vuoden 1997  
haastattelustasi?
- Hyvä ja kattava haastattelu tehty 
1997. Eipä nuoren ministerin neljän-
nesvuosisadan takaisista ajatuksis-
ta ole tarvetta irtautua. Mutta se ei 
ole välttämättä hyvä asia, koska mo-
nelta osin olisi luullut jo tapahtu-
neen kehitystä. Kuten haastattelussa 
tuolloin totesin, politiikkaa on teh-
tävä ajassa eli paikalleen ei voi jäädä 
ja eri aikoina tarvitaan erilaista poli-
tiikkaa.

- Tuolloisessa haastattelussa pu-
huttiin lääniuudistuksesta ja läänien 
mahdollisesta lakkauttamisesta vs. 
maakuntahallinto. Jälkikäteen(kin) 
olen joutunut muistuttamaan, että 
tuolloin voimassa olleessa perustus-
laissa oli mainittu läänit ja maaher-
rat eli niitä ei edes voinut lakkauttaa. 
Minun puolestani niin olisi kyllä  
voinut tehdä jo silloin. Mahdolli-

suus siihen tuli vasta vuoden 2000 
perustuslakiuudistuksen myötä. Eli 
politiikkaa tehdään ajassa ja kullois-
tenkin olosuhteiden mukaisesti.

- Tuolloiset näkemykseni maa-
kuntahallinnosta ovat säilyneet. En 
edelleenkään kannata kolmatta hal-
lintotasoa kunnallisen itsehallinnon 
ja valtion väliin. En ole ollut innos-
tunut edes sote-uudistuksen myötä 
syntyneistä hyvinvointialueista. Ne 
eivät täytä itsehallinnon edellytyk-
siäkään, koska jo 1997 haastattelussa 
mainitsemani taloudellinen itsenäi-
syys eli verotusoikeus puuttuu. Ovat 
siis käytännössä valtionhallinnon jat-
ke, vaikka toimeenpanosta vastaavat-
kin vaaleilla valitut valtuutetut. Eikä 
verotusoikeuden säätäminen näytä 
kovinkaan helpolta, ei teknisesti eikä 
poliittisesti.

- Ja kuten 1997 haastattelussa to-
tesin, ei se uusi valta eli tehtävät syn-
ny tyhjästä vaan siirtyy jostakin. Nyt 
valta ja tehtävät siirtyvät kunnallisen 
itsehallinnon piiristä eli ylöspäin. 
Siksipä olenkin huolissani kunnista 
ja niiden tulevaisuudesta. Kansain-
välisesti hyvin vahva kunnallinen 
itsehallinto heikkeni kenties ratkai-
sevasti tässä uudistuksessa.

- ”Ennustukseni” uusien vaalien 
aiheuttamasta äänestysaktiivisuu-
den laskusta osui, valitettavasti, oi-
keaan.

- Tuossa haastattelussa olisi pal-
jon muutakin kommentoitavaa kuin 
aluehallinto. Työssäni Sitrassa pää-
töksenteon ja hallinnon kehittäjä-
nä moni haastattelussa esillä ollut 
asia on edelleen työpöydälläni, eri-
tyisesti prosessien kehittäminen ja 
kansalaisten osallistumis- ja vaikut-
tamismahdollisuuksien vahvistami-
nen. ∙
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kaks tutki

Enemmistö (58 %) suomalaisis-
ta katsoo, että kuntaväen palkko-

ja ei pitäisi yleisesti ottaen korottaa 
eikä laskea seuraavissa tuloneuvotte-
luissa. Palkat halutaan pitää lähinnä 
ennallaan.  

Korotuksen kannalla on vajaa vii-
dennes (18 %) vastaajista, mikä on 
viisi prosenttiyksikköä pienempi 
kuin vuonna 2019.

Enemmistö vastaajista olisi kui-
tenkin nostamassa kahden ammatti-
ryhmän palkkoja. Palkankorotuksia 
haluttaisiin antaa sairaanhoitajille  
(68 %) ja lastenhoitajille (54 %). 
Enemmän kuin kaksi viidestä korot-
taisi mielellään myös siivoojien (44 
%) ja luokanopettajien (44 %) palk-
koja.

Merkittävän poikkeuksen muis-
ta muodostavat kunnan- ja kaupun-
ginjohtajat. Lähes joka toinen (44  %) 
haluaisi alentaa kunnan- ja kaupun-

ginjohtajien palkkoja nykyisestään. 
Merkille pantavaa kuitenkin on, et-

tä johtajien palkan alennusta toivovi-
en määrä on vähentynyt vuodesta 2016 
reilulla kolmanneksella (69 % -> 44 %).

Terveyskeskuslääkärien, kiinteis-
tönhuoltajien ja toimistoväen palkat 
jätettäisiin lähinnä ennalleen. Tässä 
suhteessa muutosta ei ole tapahtu-
nut aiempiin kyselyihin.

Kun tuloksia tarkastellaan tutki-
mussarjan alusta keväästä 2016, niin 
ymmärrys hoitajien palkkavaatimuk-
sia kohtaan näyttäisi johdonmukai-
sesti lisääntyneen kaikissa kyselyissä. 

Vuonna 2016 korotuksen kannal-
la oli kaksi viidestä ja tänä vuonna 
kaksi kolmesta vastaajasta. Muiden 
ammattiryhmien kohdalla saman-
laista trendiä ei ole havaittavissa. 

Muiden osalta palkankorotusvaa-
teet ovat jopa laimentuneet kahden 
vuoden takaisesta.

Naiset ovat lähes kaikkien am-
mattiryhmien osalta miehiä valmiim-
pia kuntaväen palkkojen korotuksiin.

Hallituspuolueiden kannatta-
jat ovat innokkaampia nostamaan 
kuntaväen palkkoja kuin oppositio-
puolueiden tukijat. Etenkin SDP:n, 
vihreiden ja vasemmistoliiton kan-
nattajat soisivat monille kuntien 
ammattiryhmille lisää palkkaa. Ko-
koomuksen, perussuomalaisten ja 
keskustan kannattajat ovat korotus-
ten suhteen keskimäärin hieman va-
rauksellisempia.

Ilmapuntari-tutkimuksessa sel-
vitettiin kansalaisten käsitystä siitä, 
miten tuloneuvotteluissa tulisi me-
netellä kuntien eri ammattiryhmien 
palkkojen osalta. Kysymyksen taus-
toittamiseksi vastaajille kerrottiin, 
että nykyiset kunta-alan työ- ja vir-
kaehtosopimukset ovat katkolla ke-
vättalvella 2022. ∙

HOITAJILLE JA LASTENHOITAJILLE LISÄÄ PALKKAA

KAKSILLE TUTKIMUKSEN TOTEUTTI KANTAR TNS OY. TUTKIMUSAINEISTO ON KOOTTU GALLUP KANAVALLA 26.11-1.12.2021. HAASTATTELUJA TEHTIIN YHTEENSÄ 1 014. VASTAA-
JAT EDUSTAVAT 18–79 VUOTTA TÄYTTÄNYTTÄ VÄESTÖÄ AHVENANMAATA LUKUUN OTTAMATTA. TULOSTEN VIRHEMARGINAALI ON KOKO AINEISTON TASOLLA SUURIMMIL-
LAAN VAJAAT KOLME PROSENTTIYKSIKKÖÄ SUUNTAANSA.



polemiikki 1/2022           11

➨ Polemiikki-lehdet löydät kaks.fi

1/2 ilmo Lääkäripäivystys

Hyvinvointia 
turvaamassa jo 
vuodesta 1969

Hyvinvoinnin
puolesta jo

Yksityisiä lääkäripalveluja ympäri Suomen.

50-vuotias onnittelee 100-vuotiasta RUK:ta!

LPY ilmo_ruk.indd   1 3.2.2022   13.32

Kunnallisalan kehittämissäätiön halli-
tus nimesi säätiölle tieteellisen neu-

vottelukunnan seuraavalle kolmivuotis-
kaudelle 2022–2024. 

Uusiksi jäseniksi valittiin professo-
rit Pekka Isotalus, Harri Jalonen, An-
na Mäki-Petäjä-Leinonen ja Eeva-Kaisa 
Prokkola. Puheenjohtajana jatkaa profes-
sori Jari Stenvall, jonka Professoriliitto 
valitsi tammikuussa Vuoden Professorik-
si 2022.

Muina jäseninä jatkavat edelleen kas-
vatustieteen professori Päivi Häkkinen 
Jyväskylän yliopistosta, sosiaalioikeuden 
professori Laura Kalliomaa-Puha Tam-
pereen yliopistosta, sosiaalihallintotieteen 
professori Sanna Laulainen  Itä-Suomen 
yliopistosta, valtio-opin professori Mik-
ko Mattila Helsingin yliopistosta, lasken-
tatoimen professori Teemu Malmi Aalto 
yliopiston kauppakorkeakoulusta ja sosi-
aalityön professori Marjaana Seppänen 
Helsingin yliopistosta.

Neuvottelukunnan uudet jäsenet ovat 
kaikki vähän yli vuoden sisällä olleet haas-
tateltuina Polemiikissa omilta tieteenaloil-
taan:

Puheviestinnän professori Pekka Iso-
talus Tampereen yliopistosta Polemiikis-
sa 4/2020.

Vanhusoikeuden professori Anna Mä-
ki-Petäjä-Leinonen Itä-Suomen yliopis-
tosta Polemiikissa 3/2021.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen pro-
fessori Harri Jalonen Polemiikissa 4/2021.

Tästä uusimmasta Polemiikista löydät 
Oulun yliopiston aluekehityksen ja alue-
tieteen professorin Eeva-Kaisa Prokkolan 
haastattelun, samoin Vuoden Professorina 
palkitun Tampereen yliopiston hallinto-
tieteen professorin Jari Stenvallin haastat-
telun. ∙

KAKSIN TIETEELLISEEN  
NEUVOTTELUKUNTAAN  
UUSIA JÄSENIÄ
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Kun tupakointia on rajoitettu  
monin eri toimin, kansanterveys  
on kohentunut ja kansalaisten  
elinajan odote on kohonnut.
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uusi alku
teksti | Eeva-Liisa Hynynen  

Yhdenvertaisemmat sote-palvelut; matalan kynnyksen lähipalvelut;  
saumattomat hoitoketjut perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon;  
painopiste ennaltaehkäisyyn ja perusterveydenhuoltoon; pääsy  
kiireettömään hoitoon seitsemän vuorokauden sisällä.

Nyt alkaa sote-lupausten lunastamisen aika.  

U
udet aluevaltuutetut ovat paljon varti-
joina ryhtyessään toteuttamaan valta-
kunnan poliitikkojen kansalaisille anta-
mia sote-lupauksia. 

Suuri uudistus käynnistyy koronapande-
mian varjossa. On kertynyttä hoitovelkaa sekä 
uupunut sote-henkilöstö, josta kaiken lisäksi 
on pulaa. Tätä juttua kirjoitettaessa neuvot-
telut hoitoalan palkoista ovat loppusuoralla. 
Alan suuret ammattijärjestöt Tehy ja Super 
ovat esittäneet sote-alan kriisin ratkaisuksi 
pelastusohjelmaa. 

Sote-työtä riittää, jos vain löytyy tekijöitä. 
Työtä on jonoiksi asti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tie-
dotti 15. helmikuuta 2022 erikoissairaanhoi-
don hoitojonoista. Joulukuun 2021 lopussa 
lähes 160 000 potilasta odotti pääsyä kiireet-
tömään erikoissairaanhoitoon.

THL:n mukaan koronapandemian vaiku-
tus näkyy eniten kiireetöntä sairaalahoitoa 
odottavien määrässä. Yhden vuoden aikana 
jono oli pidentynyt 17 000 potilaan verran. 

Kansa ehti odottaa sote-uudistusta usei-
den eduskunta- ja kuntavaalien yli. 

Nyt, kun viimein pitäisi näkyä valoa tunne-
lin päässä, kansalaisia vaivaakin uskonpuute. 

Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS tie-

dotti tammikuussa 2022 kansalaisgallupin tu-
loksista, joista hätkähdyttävin oli tämä: vain 
joka kymmenes kansalainen uskoo sote-pal-
veluiden paranevan uusien hyvinvointialu-
eiden perustamisen myötä. Noin kolmannes 
kansalaisista  pitäisi lähes voittona sitä, jos 
nykyiset palvelut eivät heikkene.

Mutta jos muistellaan sosiaali- ja terve-
ydenhuollon taistelua kalliita kansansaira-
uksia vastaan, meillä on menestystarinoita, 
joista voisi ottaa oppia uuden edessä. 

Yksi sellainen voisi olla kertomus tupa-
koinnin nujertamisesta. Valtio on jo vuo-
sikymmenet harjoittanut määrätietoista 
tupakkapolitiikkaa pyrkiessään minimoimaan 
suurimman yksittäisen terveysriskin ja kes-
keisen syyn väestöryhmien välisiin terveys- 
eroihin. Vaikka koko sotaa tupakointia vastaan 
ei ole vielä voitettu, menestys on silti ollut il-
meistä.   

Voisivatko uudet hyvinvointialueet tart-
tua kriittisiin terveyden ja mielenterveyden 
ongelmiin samanlaisella sinnikkyydellä?

Polemiikki pyysi kolmea näköalapaikalla toi-
mivaa sote-alan asiantuntijaa ja vaikuttajaa 

kertomaan terveisensä ja sote-reseptinsä uu-
sille aluevaltuutetuille.
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THL:n tutkimusprofessori Pekka 
Jousilahti, Syöpäjärjestöjen pääsih-
teeri, dosentti (LT)  Sakari Karjalai-
nen ja Lastensuojelun keskusliiton 
toiminnanjohtaja Ulla Siimes näke-
vät uusissa hyvinvointialueissa mah-
dollisuuden sote-palveluiden uuteen 
alkuun siirtämällä palveluiden pai-
nopistettä terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseen ja sairauksien ennalta-
ehkäisyyn.

- Jossakin kohdassa pitäisi tulla 
vastaan se kääntöpiste, jossa ryhdy-
tään panostamaan ennaltaehkäisyyn 
ja hyvinvoinnin edistämiseen.  Täs-
tä on puhuttu kauan, mutta resurs-
seja, joita suunnan muutos vaatisi, 
ei vain ole löytynyt. Luonteva kään-
nekohta olisi tässä ja nyt, kun uudet 
hyvinvointialueet aloittavat toimin-
tansa, sanoo Ulla Siimes Lastensuo-
jelun keskusliitosta.

Mutta ennen kuin palataan las-
tensuojelun kysymyksiin, päästetään 
THL:n tutkimusprofessori Pekka 
Jousilahti puhumaan keskeisistä kan-
sansairauksista. 

Pekka Jousilahden työsarkaa ovat 
tarttumattomien  kansansairauksien 
tutkimus ja seuranta. Näihin kuuluvat 
sydän- ja verisuonisairaudet, syövät, 
diabetes, krooniset keuhkosairaudet 
ja niin edelleen.

Näitä kaikkia kansa sairastaa vuo-
sittain miljardien eurojen edestä. On 
myös riski, että koronan varjossa mo-
nien kansalaisten sairaudet ovat jää-
neet diagnosoimatta ja kun ne lopulta 
havaitaan, sairauden hoito onkin jo 
vaativampaa ja hoitotulokset huo-
nompia.  

Koronapandemian aikana on ker-
tynyt hoitovelkaa, jonka suuruutta ei 
vielä osata arvioida, toteaa Jousilahti. 

Tiedetään, että erityisesti ham-
massairauksien kohdalla on kertynyt 
paljon hoitovelkaa. Samoin syöpä- ja 
diabetesdiagnoosit vähenivät koro-
nan alkuvaiheessa, mutta tilanne on 
tasaantunut pandemian jatkuessa. 
Muita tarttumattomia kansansairauk-
sia ei ole koronan aikana kyetty  seu-
raamaan samalla tarkkuudella, mutta 
todennäköisesti pandemia on sekä 
viivästyttänyt tautien diagnostiikkaa, 

että vähentänyt tauteja sairastavien 
kontrollikäyntejä, Jousilahti kertoo.

Hän kuitenkin uskoo, että hoito-
jonot korjaantuvat, kunhan palataan 
niin sanottuun normaaliin. Pandemi-
an aikana on myös otettu käyttöön 
uusia toimintatapoja, erityisesti etä- 
ja digivastaanottoja, joista on hyötyä 
tulevaisuudessakin.

On syytä muistaa, että tarttumat-
tomiin kansansairauksiin Suomes-
sa kuolee vuosittain moninkertainen 
määrä verrattuna koronapandemi-
aan menehtyneisiin. Mutta THL:n ti-
lastojen mukaan huomattavalla osalla 
koronaan menehtyneistäkin on ollut 
taustalla vakava perussairaus, joka on 
nostanut menehtymisen riskiä. 

Enimmäkseen riskiä nostaneet sai-
raudet ovat niitä samoja, joiden paris-
sa Jousilahti tekee tutkimustyötään.

Tutkimusprofessori näkee sote-uu-
distuksessa paljon mahdollisuuk-

sia. Sote-integraatio tarkoittaa, että 
viimeinkin voidaan päästä eroon po-

tilaan pompottelusta ja eri tahojen 
harjoittamasta osaoptimoinnista. 

- Hyvä ennaltaehkäisy, saumat-
tomat hoitoketjut perusterveyden-
huollosta erikoissairaanhoitoon ja 
toimiva kuntoutus sekä terveys- ja so-
siaalipalvelujen hyvä yhteistyö, Pekka 
Jousilahti luettelee keskeisimmät ke-
hittämiskohteet hyvinvointialueille.

Mutta tarvitaan paljon muutakin.
Työnsä kautta Pekka Jousilah-

ti näkee kalliiden kansansairauksien 
taustatekijät. Kyse on lähes aina elin-
tavoistamme. 

 - Siksi varhainen ennaltaehkäi-
sy on tärkeintä. Se pienentää myös 
hoitokuluja. Pääosin ennaltaehkäisy 
tapahtuu sote-järjestelmän ulkopuo-
lella, Jousilahti korostaa.

Tutkimusprofessori muistut-
taa, että terveyden edistämisen kes-
keiset keinot jäävät pitkälti kuntien 
vastuulle. Kaikki vapaa-ajan palve-
lut, liikunnan ja muun harrastamisen 
edistäminen sekä hyvän elinympäris-
tön mahdollistaminen kaavoituksen 

varhainen ennaltaehkäisy on tärkeintä.

Pekka Jousilahri

Sakari Karjalainen Ulla Siimes
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ja toimivan infrastruktuurin avulla 
kuuluvat kunnan toimialaan.

Samoin varhaiskasvatus ja koulut 
ovat avainasemassa lasten ja nuorten 
hyvinvointia edistettäessä.

- Siksi hyvinvointialueiden on 
alusta alkaen tuettava kuntia ter-
veyden ja hyvinvoinnin edistämissä. 
Alueiden on huolehdittava kuntien 
kanssa, että niiden yhdyspinta on toi-
miva, Jousilahti sanoo.

- Olennaista on painottaa terveyt-
tä kaikissa politiikkatoimissa ja -oh-
jelmissa. Terveys rakentuu pitkälti 
terveydenhuollon ulkopuolella, hän 
jatkaa.

Terveydenhuollon isossa kuvas-
sa kyse on viime kädessä elintavois-
tamme. Pekka Jousilahti muistuttaa 
tupakoimattomuuden, päihteettö-
myyden, liikunnan, painonhallinnan 
ja terveellisen ravinnon vaikutuksis-
ta terveyteen ja kansanterveyteen. 
Näihin voidaan vaikuttaa yksilö-
tason tuella ja neuvonnalla, mutta 
vielä tärkeämpää on ympäristön ja 
yhteiskunnan muuttaminen terveyt-
tä ja hyvinvointia edistäväksi. Tämä 
on kuntien ja sotealueiden yhteinen 
tehtävä, Jousilahti lopettaa.  

Syöpä. 
Se on sairaus ja samalla sana, 

jota monet pelkäävät. Silti yhä use-
ampi meistä joutuu kohtaamaan sen 
joko omalla kohdallaan tai läheisten-
sä kautta.

Vuonna 2035 Suomessa ennuste-
taan todettavan 46 200 syöpää. Tä-
mä on 31 prosenttia enemmän kuin 
vuonna 2019.  

- Syöpäpotilaita on koko ajan 
enemmän ja heistä monet ovat ikäih-
misiä ja osin monisairaita, sanoo 
Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Sakari 
Karjalainen.

Syövän hoitokustannukset ovat 
noin 1,3 miljardia euroa vuodessa. 
Suomessa on noin 300 000 syöpäsai-
rasta Sakari Karjalainen kertoo, että 
väestötasolla 40 prosenttia syövistä 
olisi ehkäistävissä ennalta. 

Syövän riskitekijät ovat samat 
kuin muissakin kansansairauksissa: 
alkoholi, tupakka, liikkumattomuus, 

ylipaino, epäterveellinen ravinto.
Karjalainen painottaa, että poliit-

tisessa päätöksenteossa on ryhdyt-
tävä systemaattisesti tavoittelemaan 
ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin 
parantamista sekä terveyserojen ka-
ventamista. 

- Siksi tarvitaan terveys kaikissa 
politiikoissa -ajattelua ja sen ymmär-
tämistä, että terveyteen ja hyvinvoin-
tiin vaikuttavia päätöksiä tehdään 
kaikilla sektoreilla, Karjalainen ko-
rostaa Pekka Jousilahden tavoin.

- Sote-palveluiden painopistettä 
tulee siirtää ennaltaehkäiseviin pal-
veluihin ja matalan kynnyksen tu-
keen. Hoitoon tulee päästä nykyistä 
aiemmin ennen kuin ongelmat pa-
henevat, Karjalainen lähettää tervei-
siä uusille hyvinvointialueille.

Tämä tarkoittaa lisää resursseja: 
lisää hoitajia ja lääkäreitä peruster-
veydenhuoltoon sekä pidemmät vas-
taanottoajat potilaiden kohtaamiseksi. 

- Henkilöstön osaamista tulee 
myös tarvittaessa päivittää. Olen-
naisinta on kuitenkin laatia syövän 
hoitoon koko maahan yhtenäiset 
hoitokäytännöt ja -polut ja varmistaa 
niiden käyttöönotto.

Erikoissairaanhoidon nykytasoa 

Karjalainen luonnehtii ”minimiksi”, 
josta ei ole syytä karsia. 

Sakari Karjalainen muistuttaa, et-
tä osa syövän ehkäisyn keinoista ei 

maksa mitään vaan jopa tuo lisää tu-
loja, kuten alkoholi- ja tupakkavero-
jen korotukset. 

Myös monet poliittiset päätök-
set voivat olla sellaisia, että terveyttä 
edistävä ratkaisu on kustannuksil-
taan aivan vastaava kuin sellainen 
ratkaisu, joka ei kannusta terveelli-
siin elintapoihin. 

Kysymykseen, mikä on tavoit-
teista tärkein, Sakari Karjalaisella on 
varma vastaus.

- Syövänhoidon yhdenvertaisuus 
ja hoitoketjujen saumattomuus pitää 
varmistaa syöpäpotilaan koko hoito-
polulla.

Karjalaisen mukaan tähän tarvi-
taan laadukas ja nykyistä paremmin 
toimiva perusterveydenhuolto. 

- Sen vahvistamisen tulee olla hy-
vinvointialueiden ykkösprioriteetti.

Syöpäjärjestöissä ollaan tietoisia, 
että vuonna 2020 koronapandemi-

an alkuvaiheessa  syöpätapausten la-
boratoriodiagnoosit laskivat.

Terveys rakentuu pitkälti terveydenhuollon ulkopuolella.
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- Sekä Suomessa että Ruotsissa 
oli keväällä 2020 alkuvaiheessa sel-
keä pudotus syöpädiagnooseissa. Nyt 
tilanne on tasaantunut, joten syöpä-
sairauksien kohdalla ei pitäisi ol-
la tulossa kovin suurta hoitovelkaa, 
Karjalainen arvioi.

Sakari Karjalainen sanoo, että hy-
vinvointialueisiin liittyy vaativien 
sairauksien hoidon kannalta yksi eri-
tyinen huolenaihe.

- Olen huolissani yliopistosairaa-
loiden tutkimuksen ja opetuksen tu-
levaisuudesta, näiden rahoituksesta. 
Ylipäätään lyhyen tähtäimen talou-
delliset intressit ovat riski uudistuk-
sen onnistumiselle, Karjalainen sanoo 

ja jatkaa, että päätöksenteossa pitäisi 
säilyttää kaiken aikaa iso kuva mieles-
sä ja tukeutua tutkimustietoon sekä 
asiantuntijoihin.

- Uudistuksella on hyvät edelly-
tykset onnistua, mutta mitään tur-
vatakuita ei ole, että tämä onnistuu. 
Olisi ollut tärkeää toteuttaa uudis-
tus siten, että hallituskokoonpanosta 
riippumatta kaikki puolueet olisivat 
sitoutuneet isoihin linjauksiin, Kar-
jalainen tähdentää.

Kun sote-uudistusta valmisteltiin, 
sosiaalipalvelut hävisivät median 

palstatilassa terveydenhuollolle ar-
violta 100 – 0.

On valtavan kokoisia asioita, jois-
ta on julkisuudessa puhuttu vain vä-
hän.

Iltalehti (IL 29.1.2022) uutisoi 
laajasti lastensuojelun ongelmista, 
muun muassa siitä, kuinka lasten-
suojelulaitokset ovat keskittymässä 
suurten hoivayhtiöiden käsiin. Leh-
den selvityksen mukaan kolmella 
suurimmalla toimijalla on lähes kol-
masosa yksityisten lastensuojelulai-
tosten noin 5 200:sta asiakaspaikasta.

Iltalehden selvityksen mukaan si-
jaishuollon kustannukset ovat nous-
seet jyrkästi hipoen lähes miljardia 
euroa vuodessa.

Kunnat ovat tilanteen edessä 

Näin järjestöt vastasivat:
SYDÄNLIITTO
Hoitopolkujen yhtenäistäminen.  
Hoitoon tai tutkimuksiin pääseminen 
tulee toteutua yhdenvertaisesti koko 
maassa. Vaarana on, että kroonisten 
sairauksien jatkohoitoon ja kuntou-
tukseen ei löydy riittävästi resursseja.

Sydänsairauksien ennaltaehkäisyyn 
pitäisi panostaa ajoissa ja enemmän. 
Terveyttä ylläpitävien valintojen tuke-
minen ja mahdollisuus elintapaohja-
ukseen tulee saada rakenteisiin ja sitä 
kautta kaikenikäisten ihmisten arkeen.

Järjestöjen rooli palvelujen kehit-
tämisessä on turvattava. Järjestöil-
lä on korvaamatonta asiantuntemusta 
potilasryhmien palvelutarpeista ja po-
tilaiden osallistamisesta palvelujen 
kehittämisessä. 

Sydän- ja verisuonisairaudet ovat 
suurin sairausryhmä. Noin 2 miljoo-
nalla suomalaisella on kohonnut ve-
renpaine. Vuoden 2020 lääketilaston 
mukaan kymmenen kulutetuimman 
lääkkeen listalla oli kahdeksan sydän- 
ja verenkiertoelimistön sairauksien 
lääkettä. Koska näiden sairauksien en-
naltaehkäisy koskettaa kaikkia ihmisiä 
ja hoito satojatuhansia suomalaisia, on 
mahdotonta vastata kysymyksissä esi-
tettyihin euro- ja henkilöstömääriin.

DIABETESLIITTO
Ennaltaehkäisyn voimavarat olisivat 
diabetesriskissä oleville noin 700 000 
henkilölle 3 – 5 ohjauskerran mukaan 
laskettuna 2,1 miljoonaa – 3,5 miljoo-
naa henkilötyötuntia. Uudenlaisella 
ajattelulla ja uusia vaikuttavia toimin-

tatapoja kehittämällä ehkäisevän oh-
jaustyön resurssien ei tarvitsisi olla 
näin suuria.

Maksimiresurssit: ykkösryhmäl-
lä kahdesti vuodessa lääkärikontakti ja 
neljästi hoitajakontakti (3 kk välein); 
500 000 lääkärikontaktia ja miljoona 
hoitajakontaktia. 

Kakkosryhmällä (perushoitoiset): 
kerran vuodessa lääkärillä eli 250 000 
lääkärikontaktia ja kahdesti hoitajal-
la, 500 000 hoitajakontaktia. Tällaista 
lisäystä ei voida toteuttaa ilman ter-
veydenhuollon lisäresurssia, mutta se 
voidaan toteuttaa esimerkiksi etä- ja 
digipalveluilla.

MIELI RY.
Kun mielenterveyden kokonaiskus-
tannukset yhteiskunnassa nousevat 

Sote-järjestöjen toiveet hyvinvointialueelle

lyhyen tähtäimen taloudelliset intressit ovat riski uudistuksen onnistumiselle.

Syöpäjärjestöjen ja Lastensuojelun keskusliiton lisäksi Polemiikki kysyi muilta sote-alan keskeisiltä  järjestöiltä 
näiden haasteista ja tarpeista lähivuosina ja toiveista hyvinvointialueille. 

• Mitkä ovat järjestönne kolme merkittävintä haastetta seuraavan viiden vuoden kuluessa?
• Mitkä ovat järjestönne edustamien sairauksien / huolenpidon a) ennaltaehkäisyn ja  
 b) hoidon minimivoimavarat seuraavan viiden vuoden aikana?
• Jos teillä olisi mahdollista saada juuri sellainen määrä voimavaroja kuin järjestönne parhaimmillaan  
 tarvitsisi seuraavan viiden vuoden kuluessa, paljonko ne olisivat (eurot, henkilöt)
• Pääviestinne uusien hyvinvointialueiden päättäjille.



polemiikki 1/2022           17

voimattomia, koska lastensuojelun 
laitospaikoista on pulaa, eikä vaihto-
ehtoja oikein ole. Iltalehden selvityk-
sen mukaan ostopalveluiden hinnat 
per vuorokausi liikkuvat sadoissa ja 
joissakin tapauksissa yli tuhannessa 
eurossa lasta kohden.

Sijoittamisen syy saattaa olla se, 
että vakavasti oirehtivalle lapselle tai 
nuorelle ei ole tarjolla riittäviä mie-
lenterveyspalveluita.

Tilanteen irvokkuutta kuvasi Il-

talehden haastattelussa Kuntaliiton 
erityisasiantuntija Aila Puustinen-
Korhonen:

- Suomessa on päädytty lastensuo-
jelussa huutolaisjärjestelmään, jos-
sa vaikeasti oireilevia lapsia yritetään 
kaupata ympäri Suomen laitoksiin.

Lastensuojelun keskusliiton toi-
minnanjohtaja Ulla Siimes tuntee 
lastensuojelun ongelmat niin kaut-
taaltaan, että Iltalehden uutinen ei 
häntä yllättänyt.  

Lastensuojelun keskusliitolla on 99 
jäsenjärjestöä ja 39 kuntajäsentä. 

Mukana ovat kaikki keskeiset lasten-
suojelujärjestöt kuten Mannerhei-
min Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa 
Lapset ry sekä  kuntajäseninä keskei-
set suuret kaupungit.

Mitä siis terveisiksi uusille alue-
valtuutetuille? 

- Aivan ensiksi on ryhdyttävä toi-
miin lastensuojelun sijaishuollon 
tarpeen kasvun pysäyttämiseksi, Ul-
la Siimes sanoo.

Tärkeysjärjestyksessä toisena tu-
lee pandemian jälkihoito. 

- Erityisesti lasten ja nuorten mie-
lenterveys ja koulu- ja opiskelupudok-
kuuden ehkäiseminen vaativat toimia.

OECD:n laskemalle 11 miljardin euron 
tasolle, oikeaan kohdistuvilla  
mielenterveysinvestoinneilla on mah-
dollisuus saada huomattavia säästöjä. 

Mielenterveyssatsausten koko-
naissummaa ei siis ole tarpeen kas-
vattaa vaan ennen kaikkea siirtää 
painopistettä kuntoutuksesta ja eri-
koissairaanhoidosta edistävään ja eh-
käisevään työhön sekä oikea-aikaiseen 
hoitoon.

Hyvä lähtökohta olisi mielen- 
terveyden hoidon resurssien kak-
sinkertaistaminen länsimaissa ylei-
selle 10 prosentin tasolle eli kahteen 
miljardiin euroon vuodessa, sekä 
mielenterveyden edistämisen ja on-
gelmien ehkäisyn resurssien selkeä 
lisääminen.

Minimi lisäsatsaus olisi noin 50 
miljoonaa euroa vuodessa, joka si-
sältäisi terapiatakuun toteutuksen 
(30 – 35 miljoonaa euroa) sekä koh-
dennettua resursointia mielenter-
veyden edistämiseen ja ongelmien 
ehkäisyyn.

OMAISHOITAJALIITTO
Omaishoidon tukeminen on mil-
jardiluokan kysymys. Pääasiallisia 
omaishoitajia on arviolta 350 000. Vi-
rallisen omaishoidon tuen piirissä on 
noin 50 000 omaishoitajaa, luku kas-

vaa noin 1 500 sopimuksen vuosi-
vauhtia. 

Sopimuksen sisältämä tuki koos-
tuu palkkiosta hoitajalle sekä palve-
luista hoidettavalle ja muusta tuesta 
hoitajalle. Palkkio koetaan pieneksi  
(keskimäärin 450e/kk), se on kaikis-
ta sosiaalituista myös eniten korotusta 
vaativa tuki (sosiaalibarometri 2017). 

Kansallinen omaishoidon ohjelma 
ehdotti jo vuonna 2014 tukiluo- 
kiksi hoidon sitovuuden ja vaativuu-
den mukaan 500 e, 700 e ja 1 100 e/kk. 
Sadan euron korotus kuukausipalkki-
oihin maksaa 60 miljoonaa euroa  
vuositasolla, Ongelma on se, että hoi-
van tukemisesta ylipäätään puut-
tuu resursseja yhden miljardin euron 
verran.

AIVOLIITTO 
Aivoliiton ensisijaisiin kohderyh-
miin kuuluvat henkilöt, joilla on ke-
hityksellinen kielihäiriö (erit. lapset 
ja nuoret) tai jotka ovat sairastaneet 
aivoverenkiertohäiriön (AVH) sekä 
heidän läheisensä. 

Suomessa on noin 100 000 AVH:n 
sairastanutta. Noin 25 000 sairastuu 
vuosittain. Kymmenestä tapauksesta 
kahdeksan voitaisiin ehkäistä. Noin 
puolet sairastaneista tarvitsee kun-
toutusta, noin 15 prosenttia saa sitä. 

AVH-kustannukset noin miljardi 
euroa vuodessa.  

Kehityksellinen kielihäiriö noin 7 
prosenttia  ikäluokasta. Puheen  
kehityksen viivästyminen noin 19 
prosentilla lapsista. Vaikuttaa noin 
270 000 ihmisen elämään. Vasta  
kouluiässä havaittu tuen tarve ja hoi-
to noin 75 000 euroa vuodessa. 

Aivoliitto on käynnistänyt kansalli-
sen aivoterveysohjelman valmistelun. 

Haasteet: 
Varhaisen tunnistamisen toteutu-

minen ja sen myötä tarvittavan tuen 
järjestyminen kehityksellisen kieli-
häiriön omaaville lapsille ja heidän 
perheilleen/läheisilleen. 

Julkisen palvelujärjestelmän ja esi-
merkiksi järjestöjen yleishyödyllisen 
toiminnan/tukimuotojen erillisyys. 

AVH-potilaiden hoidon ja kun-
toutuksen toteutuminen Käypä hoito 
-suositusten mukaisesti. 

Ennakoivan/ehkäisevän toiminnan 
inhimillinen ja taloudellinen hyötypo-
tentiaali on niin valtava, että olisi pu-
huttava jo minimiresursoinnin osalta 
mieluummin kymmenistä kuin yksit-
täisistä miljoonista euroista. 

Kansallisen aivoterveysohjelman 
seitsemän vuoden toimeenpanoon 
toivomme allokoituvan vähintään 
30 – 40 miljoonaa euroa.

lyhyen tähtäimen taloudelliset intressit ovat riski uudistuksen onnistumiselle.

suomessa on päädytty lastensuojelussa huutolais-
järjestelmään, jossa vaikeasti oireilevia lapsia  
yritetään kaupata ympäri suomea laitoksiin. (IL 29.1.2022)
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Kiireellistä on myös pätevän työ-
voiman saaminen  lasten ja perhei-
den palveluihin.

Tähän Siimes haluaa päättäjien 
heräävän.

- Esimerkiksi lastensuojelun sosi-
aalityöntekijän asiakasmäärän rajaa-
minen 30 asiakkaaseen vuoteen 2024 
mennessä tarkoittaa 439 uutta sosiaa-
lityöntekijää ja yli 20 miljoonaa euroa.

Lastensuojelun keskusliitto ko-
rostaa, että hyvinvointialueet kan-
nattaa rakentaa heti alusta alkaen 
lapsiystävällisiksi ja lapsen oikeuksia 
vahvistaviksi.

- Uusille alueille ei saa siirtää 
vanhoja ongelmia aiemmista hal-
lintorakenteista. Esimerkiksi per-
hekeskukset, lapsiystävällinen 
päätöksenteko lapsivaikutusten arvi-
ointeineen ja lapsibudjetointeineen 
sekä järjestöjen työn ottaminen vah-
vasti mukaan jo lähtötilanteessa ovat 
tärkeitä, Siimes linjaa.

Hän muistuttaa, että lapsia ja 
nuoria pitää myös kuulla heitä kos-
kevissa päätöksissä. 

- Kun lapset, nuoret ja perheet 
saavat riittävää tukea varhaisessa 
vaiheessa, ongelmien pitkittyminen 
ja paheneminen voidaan usein vält-
tää. Tämä on sekä inhimillistä että 
taloudellista, Siimes sanoo ja jatkaa.

- Jos panostus ennaltaehkäise-
viin palveluihin tuntuu liian hurjalta, 
niistä kannattaa tehdä esimerkiksi 
rohkea kokeilu.

Palataan pohdintaan, jonka Ulla Sii-
mes esitti tässä haastattelussa jo 

aiemmin. 
- Yleisesti tunnustetaan, että pi-

täisi panostaa ennaltaehkäiseviin 
palveluihin, mutta sitä pistettä ei ole 
vielä nähty, että näin tehtäisiin, Sii-
mes toistaa.

Lastensuojelun keskusliitossa 
toivotaan, että hyvinvointialueiden 
aloittaessa toimintansa alkaisi uusi, 
lapsiystävällinen aika.

Siihen on suuria paineita. Ulla Sii-
mes arvioi, että koronan jälkilasku las-
ten ja nuorten kohdalla on mittava.

- Alun alkaenkin kaikissa ko-

ronaan liittyvissä ratkaisuissa olisi 
pitänyt tehdä lapsivaikutusten arvi-
ointia. Sen olisi pitänyt kulkea tässä 
rinnalla kaiken aikaa.

Nyt Ulla Siimes odottaa perus-
teellista jälkiarviointia koronan vai-
kutuksista lapsiin ja nuoriin.

- Olemme myös peräänkuulut-
taneet pitkän ajanjakson jälkihoito-
suunnitelmaa, Siimes sanoo.

Hän muistuttaa, että lasten ja 
nuorten mielenterveyspalveluista on 
huutava pula. 

- Tätä asiaa ei voi enää jättää hoi-
tamatta.

Ulla Siimes on huolissaan myös 
paikallisten yhdistysten toimintaedel-
lytyksistä sote-vastuun siirtyessä kun-
nilta hyvinvointialueille. Esimerkiksi 
pienistä avustussummista  säästettä-
essä saatetaan aiheuttaa suuri vahinko.

- Kansalaisia lähellä olevat ma-
talan kynnyksen palvelut ovat ensi-
arvoisen tärkeitä, jos aiomme saada 
suunnan kääntymään ennaltaehkäi-
syä ja varhaista puuttumista kannus-
tavaksi. ∙

kun lapset, nuoret ja perheet saavat riittävää tukea varhaisessa vaiheessa,  
ongelmien pitkittyminen ja paheneminen voidaan usein välttää.
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T
erveystieteiden tohtori Minna 
Sorsa työskentelee Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirin lastenpsy-
kiatrian klinikan kehityskoor-
dinaattorina. Työhön kuuluu 

tehtäviä World Association for Infant 
Mental Health -järjestön hallinnossa. 

Lisäksi Sorsa tekee Tampereen yli- 
opistolla postdoc-tutkimusta. Tutki-
musvierailu Michigan State Universi-
tyyn sekä Mary Lou Fulton Teacher’s 
Collegeen Arizona State Universityssa 
tuki molempia tehtäviä. 

Matkan alku viivästyi. Yhdysval-
lat aukesi ulkomaalaisille marraskuun 
kahdeksas päivä 2021 toista vuotta 
kestäneen lockdownin jälkeen. 

Minna Sorsa oli ensimmäisten jou-
kossa astumassa Chicagon koneeseen. 
Lähes kaksi vuotta siirtynyt tutkija-
vaihto oli vihdoin alkamassa. 

Matka ei sujunut ilman kommel-

luksia: vaikka pandemiatilanne oli 
suhteellisen rauhallinen, lennolle vaa-
dittiin niin tuore COVID-testi kuin lä-
hes viisisivuinen terveysselvitys, jonka 
vuoksi lähtöportti ruuhkautui. Vaihto 
Chicagosta Detroitiinkin oli myöhäs-
sä ja kenttä niin ruuhkainen, että Sorsa 
joutui viettämään ensimmäisen yönsä 
vastoin suunnitelmia Chicagossa. 

Lopulta kaikki sujui hyvin ja puo-
li vuorokautta myöhässä Sorsa lensi 
Detroitiin, josta hän jatkoi Michiga-
niin Ann Arboriin, jossa vietti en-
simmäisen seitsemän päivän pätkän 
tutkimusvaihdostaan. Sieltä hän siirtyi 
kymmeneksi päiväksi Arizonaan. 

Michiganissa Sorsan työ liittyi tut-
kimukseen avun hakemisesta naisiin 
kohdistuvissa väkivaltatilanteissa. Kan-
sainvälisen tutkimuksen Suomen-data 
on Sorsan ja opiskelijoiden keräämää. 
Lisäksi Sorsa osallistui Health Systems 

Arizona State University

Terveystieteiden tutkija 
Minna Sorsa vietti marras- 
kuussa 2021 kolme viikkoa 
tutkijavaihdossa Yhdysval-
loissa. Kohtaamiset  kam-
pusten ulkopuolella toivat 
uusia näkökulmia työhön. 

teksti | Salla Nazarenko  
kuvat | Minna Sorsa ja Merja Ojala

Eriarvoista, kahtiajakautunutta  
ja antoisaa
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-koulutuspäivään ja metodikoulutuk-
seen. Jälkimmäistä oppia hän sai eri-
tyisesti Arizonassa. 

Arizonan yliopiston Mary Lou 
Fulton Teacher’s Collegen laa-
dullisen tutkimuksen professuu-
ria hoitaa suomalainen Mirka 
Koro. Arizona State Universityssa 
painopisteitä ovat muun muassa tek-
nologiainnovaatiot sekä kestävän ke-
hityksen tavoitteet. Näihin sisältyy 
myös  mielenterveyden edistäminen. 

Sorsa työskentelee Tampereel-
la lastenpsykiatrian parissa. Mie-
lenkiintoista olikin verrata kahta 
erilaista järjestelmää: Yhdysvalloissa 
lasten mielenterveyden kysymykset 
ovat koulutus- ja kasvatussektorin al-
la, kun Suomessa niistä huolehtii pää-
asiassa erikoissairaanhoito ja myös 
lastensuojelu.

”Olemme luoneet vähäosaisen 
kansanosan”
Kuten meilläkin, Yhdysvalloissa 
mielenterveysongelmat ovat osittain 
rakenteellisia ja niiden torjunnan tu-
lisi lähteä myös yhteiskunnasta. 

- Yksilön resilienssi on tärkeää, 
mutta yksilö on heikoilla, jos rakenne 
ei anna myöten, Minna Sorsa pohtii.

Hän haastatteli lasten mielenter-
veystyön professoreja. Tässä työssä 
yhteiskunnalliset ongelmat näkyvät 
konkreettisina. Esimerkiksi kou-
lutuksen eriarvoistumiseen johtaa 
suoraan se, että kouluja rahoitetaan 
kiinteistöveroin. Niillä alueilla, jois-
sa asunnot ovat kalliimpia ja kiinteis-
töverokertymä suuri, myös julkiset 
koulut ovat hyvin rahoitettuja ja hy-
vätasoisia – ja päinvastoin.

- Esimerkiksi Michiganissa tähän 

pyritään puuttumaan panostamalla 
suuria summia koulutuksen tasa-ar-
voon. Mutta osavaltiosta riippuu, mi-
ten asiat on hoidettu.

Sorsa siteeraa professori Sarup 
Mathuria, joka sanoi että ”me olem-
me luoneet vähäosaiset”. 

Mathur on työskennellyt erityi-
sesti vankilaan joutuneiden nuorten 
parissa ja korostaa sitä, että muu-
toksia tarvitaan nimenomaan po-
liittisessa ohjauksessa. Ongelmiin 
joutuneiden nuorten vanhempia ei 
pidä syyttää tilanteesta, joka on ref-
lektiota koko yhteiskunnasta. 

Omaa tutkimusaihettaan Sor-
sa sivusi  selvittäessään, miten avun 
saanti perheväkivaltatilanteissa toi-
mii Yhdysvalloissa. Myös tämä on 
monimutkainen kokonaisuus. Tur-
vataloja ei Yhdysvalloissa ole riittä-
västi, ja niihin hakeutumisen tiellä 

voi olla monia esteitä. 
- Koko ympäristö ja kulttuuri voi 

olla sellaista, että väkivaltaisesta per-
hetilanteesta ei ole helppo irrottau-
tua. Yhdysvalloissa todella monet 
naiset jäävät kotiin lapsia hoitamaan.

Lisäksi esimerkiksi mielenterve-
ys- ja päihdeongelmiin liittyvä stig-
ma vaikeuttaa avun hakemista. 

- Miten rakenteellisia, asenteis-
sa olevia asioita saataisiin muuttu-
maan? Sorsa pohtii.

- Aina eivät nekään riitä. Esimer- 
kiksi Suomi on periaatteessa tasa-ar-
voinen yhteiskunta. Silti perheväkival-
taa on paljon, Sorsa muistuttaa.

Miten käy yliopistojen  
pandemian jälkeen?                                                                                                                     
Suomesta tarkasteltuna uutiset Yhdys- 
valloista ovat Donald Trumpin jäl- 
keen olleet huolestuttavia. Maa näyt- 

maassa on miljoonia sota-
veteraaneja. Heitä ei  
valmistella armeijan  
jälkeiseen elämään eikä  
heillä ole välttämättä 
valmiuksia työelämään.

Minna Sorsa
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täytyy kahtiajakautuneena, eriarvoi- 
sena ja kaoottisena. 

Yliopistoympäristössä elämä oli 
kuitenkin rauhallista. Pandemiara-
joituksista huolimatta myös livelu-
entoja järjestettiin. 

Minna Sorsalle olikin elämys 
päästä samoille kursseille, joilla hän 
oli aiemmin Suomesta käsin ollut 
mukana digitaalisesti. Yliopistoelä-
mä pyöri maskien ja käsidesin avulla 
yllättävänkin normaalisti. 

-  Opiskelijat hengailivat kahvi-
loissa ilman maskia. Elämä näytti ai-
ka tavanomaiselta, Sorsa sanoi.

Keskusteluja käytiin kuitenkin 
myös siitä, onko pandemia muutta-
nut akateemista elämää peruutta-
mattomasti.

- Yhteisöllisyys on suuri kysymys. 
Yliopistoista on lähtenyt jonkin ver-
ran henkilökuntaa. Luentojen yhtey-

dessä keskusteltiin 
siitä, pitääkö esi-
merkiksi kamerat 
avata. Tiedossa on, 
että opiskelijat te-
kevät kurssien ai-
kana enenevässä 
määrin muita asi-
oita. Voiko ihmisil-
tä edellyttää, että  
he näkyvät koko ajan  
kasvoillaan? Yli-
opistopedagogiikan 
kursseilla pohdittiin 
sitä, miten yliopisto-
yhteisö pidetään ka-
sassa, jos tämä aika 
jatkuu ja jatkuu.

Pahoinvointi tu-
li esiin ihmisten tarinoissa. Tutkijat 
kertoivat Sorsalle, että kuten Suomes-
sakin, niiden ihmisten, joiden tilanne 
oli vaikea ennen pandemiaa, on se pa-
hentunut entisestään.

Toinen amerikkalainen megat-
rendi, eriarvoistuminen, näkyi Min-
na Sorsan mukaan konkreettisina 
kohtaamisina kaduilla. 

- Esimerkiksi Phoenixin keskus-
tassa näkyi paljon kodittomia ja ilmi-
selvästi sairaita ihmisiä.

Minna Sorsan mukaan esimer-
kiksi Yhdysvaltain suuri sotaveteraa-
nipopulaatio on yhteiskunnallinen 
ongelma. Maassa on miljoonia sota-
veteraaneja. Heitä ei valmistella ar-
meijan jälkeiseen elämään eikä heillä 
ole välttämättä valmiuksia työelä-
mään. Moni kärsii sotatraumoista. Ja 
koska armeija tarjoaa koulutuksen, 
johon kaikilla amerikkalaisilla ei oli-

si varaa, veteraanien joukossa ovat 
vähemmistöjen edustajat yliedustet-
tuina.

- Kuulin heiltä tarinoita siitä, mi-
ten ystäviä kuoli sodassa. Yhdysval-
lat tarvitsisi kipeästi väyliä saattaa 
nämä ihmiset takaisin normaaliin 
elämään.

Yhdysvallat näytti kuitenkin 
myös parhaat puolensa Minna Sor-
salle. Hän näki niin Grand Canyonin 
kuin preeriat ja tutustui cowboy-
kulttuuriin. 

- Arizona oli viimeinen osavaltio, 
jonne tuli lainsäädäntö. Se oli aika-
naan todellista villiä länttä.

Rokotevastaisuuteen tai mie-
lenosoituksiin Sorsa ei törmännyt, 
mutta luottamuspula tuli ilmi muun 
muassa keskusteluissa republikaa-
neja äänestävän pariskunnan kanssa. 
Sorsa asui heidän bed and breakfas-
tissaan Ann Arborissa, ja he kertoi-
vat, että kansalle valehdellaan eikä 
hallitukseen ole luottamista. 

Yliopistokulttuurissa Minna Sor-
saa viehätti ystävällisyys ja keskuste-
lukulttuuri. 

- Asioiden problematisoinnin 
tapa on amerikkalaisyliopistossa 
omanlaisensa. Myös monitieteisyys 
on kiinnostavaa ja kiehtovaa: vaik-
kapa laadullista tutkimusta pohdit-
taessa lähdettiin siitä, mikä kaikki 
oikeastaan on dataa.

Minna Sorsa toivookin pääsevän-
sä pidemmäksi aikaa Yhdysvaltoihin 
jatkamaan tutkimusyhteistyöstä.∙

Bead and breakfast -majoitus Ann Arborissa.

Arizona State Universityssä on katos aurinkopaneeleista.Muraali taideliikkeiden alueella Lansingissä.

➨ KAKS rahoittaa tutkimusta.



22 polemiikki 1/2022

teksti | Marjatta Sihvonen   
kuva | Aarno Isomäki/Vastavalo

Mitä tehdä, kun kunnassa on tarvetta työntekijöille, 
mutta työikäinen väestö suuntaa kasvukeskuksiin? 
Itä-Suomen yliopiston tutkimus etsii keinoja, joilla 
pieneenkin kuntaan saadaan elinvoimaa.

K
un tutkimusjohtaja ja talous-
maantieteen asiantuntija Petri 
Kahila tarttui kuntakeskuste-
luun kymmenen vuotta sitten, 

hän korosti, että elinvoimaa on löy-
dettävä muustakin kuin talouskas-
vusta ja nosti vahvasti esiin hyvin-
vointipolitiikan merkitystä. 

Nyt julkinen puhe on Kahilan 
mielestä kääntynyt liikaakin hy-
vinvoinnin puolelle, ja kunnissa on 
jälleen aika paneutua elinvoiman ke-
hittämiseen. Eli hoitaa tasapainoi-
sesti kolikon molemmat puolet. 

Juuri valmistuvassa PISARA- 
hankkeessaan Kahilan tutkimus-
ryhmä on paneutunut kuntastrate-
gioihin, joiden avulla suunnataan 
eteenpäin vähenevän, ikääntyvän vä-

en ja työvoimapulan maisemassa. 
Tutkimuksessa keskityttiin alle  

5 000 asukkaan kuntiin, joissa väki-
luvun suunta on laskeva. Ratkaisuja 
tulisi Kahilan mukaan hakea luovista 
palvelumalleista. 

- Kunnan uudistuminen on a ja o.

Työvoimapulaa kasvukeskuksissa 
ja pienillä paikkakunnilla  
Elinvoimaa heikentävät tekijät eivät 
ole vain pienimpien kuntien ongel-
mia. Tilastokeskuksen ennusteen mu-
kaan väestö kasvaa 2040-luvulla vain 
noin viidessäkymmenessä kunnassa. 

- Pieni syntyvyys aiheuttaa on-
gelmia koulurakenteelle, ikääntyvien 
kasvava määrä tuo tehostusvaatimuk-
sia ikääntyvien palvelurakenteelle. 

Joudutaan sopeuttamaan kuntatalo-
utta, mistä voi seurata voimakasta läh-
tömuuttoa ja työssäkäyvien määrän 
vähenemistä. Samaan aikaan kasva- 
van lähtömuuton kanssa on kuitenkin 
työvoimapulaa. Tämä paradoksi on  
yhteinen kaikille kunnille, Kahila to-
teaa. 

Väestön vähenemisen takana on 
kaksi kehityssuuntaa. Ylisukupolvi-
sessa supistumisessa paikkakunnalla 
on korkea kuolleisuus, alhainen syn-
tyvyys ja vanheneva väestö. Toinen 
supistava trendi on voimakas lähtö-
muutto. 

- Usein yksittäisen kunnan koh-
dalla ei voi sanoa, että tilanne johtuu 
vain ylisukupolvisesta supistumises-
ta tai lähtömuutosta. Molemmat voi-

Väki vähenee  
– mistä uutta elinvoimaa  
pieniin kuntiin?  
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vat vaikuttaa, ja taustalla on myös 
hitaita ja nopeita rakenteellisia muu-
toksia, Kahila kuvaa.

Kahila varoittaa lyömästä pie-
niinkään kuntiin yhtenäistä leimaa 
paikasta, jossa kaikki pelkästään su-
pistuu ja näivettyy. 

- Väestö voi vähentyä, mutta elin-
keinorakenne voi silti olla hyvinkin 
monipuolinen, esimerkkinä vaikka-
pa Vieremä tai Sievi. Pienuus ei rat-
kaise, onko kuntatalous kunnossa.  

Palveluinnovaatiot tuovat  
koulutuksen lähemmäs
Mistä uutta elinvoimaa saadaan pie-
niin kuntiin? 

Petri Kahilan tutkimusryhmä on 
kuntakyselyn avulla kerännyt uuden-

tyyppisiä palveluratkaisuja, joita pie-
nissä kunnissa on kehitetty omaan 
käyttöön ja joiden tuloksiin ollaan 
tyytyväisiä. 

- Tuli esille, että kunnissa on uusia 
tapoja järjestää palveluita. Ratkaisuis-
sa nousee vahvasti esiin digitaalisuus, 
vaikka tutkimus ei kohdistu pelkästään 
siihen. Lähdimme hakemaan luovuut-
ta, uudistumishalua ja kehittämistä. 

Kahilan peräänkuuluttamalla 
luovuudella on rakennettu esimer-
kiksi erilaisia, monipuolisia etäope-
tuspilotteja. 

Pielavedellä osa ammatillisesta 
opetuksesta on toteutettu etänä, jo-
ko opiskelijan kotona tai paikallisen 
lukion tiloissa. Samalla on joustavoi-
tettu työssäoppimista paikallisissa 

yrityksissä. 
- Toimintamalli syntyi opiskelijoi-

den ja perheiden tarpeista. Oman lu-
kion vetovoima kasvaa ja ammattiin 
opiskelu helpottuu. Samalla työvoi-
man saatavuus paikallisissa yrityksis-
sä helpottuu, Kahila kertoo.  

Samantyyppistä ratkaisua on ke-
hitetty Vieremällä, ja tavoitteena on, 
että ammatillisen opetuksen ja työs-
säoppimisen tuominen omaan kun-
taan johtaa vakituisiin työsuhteisiin. 

Väki vähenee  
– mistä uutta elinvoimaa  
pieniin kuntiin?  

Lähdimme hakemaan  
luovuutta, uudistumis- 
halua ja kehittämistä.
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Julkisessa keskustelussa paljon esillä ollut Suomea 
vaivaava osaajapula on kiihdyttänyt myös keskuste-
lua siitä, miten Suomen on tulevaisuudessa panos-
tettava työperusteisen maahanmuuton lisäämiseen.  

Euroopan muuttoliikeverkoston Suomen yhteyspis-
teen järjestämässä konferenssissa 30.11.2021  
pohdittiin kansainvälisten asiantuntijoiden sekä 
Suomen työmarkkinoiden edustajien voimin, miten 
valmis Suomi oikeastaan on työperusteisen maa-
hanmuuton lisäämiseen ja mitä Suomen on tehtävä 
pärjätäkseen kansainvälisessä kilpailussa osaajista. 

Tapahtuman paneelikeskustelut, puheenvuorot sekä 
kansainvälisten asiantuntijoiden kommentit on nyt 
julkaistu kattavana materiaalipakettina, joka on  
saatavilla ilmaiseksi EMN kotisivuilla! 

EUROOPAN MUUTTOLIIKEVERKOSTO  
(European Migration Network, EMN) 

Yhteystiedot:

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

Onko Suomi valmis työperusteisen  
maahanmuuton lisäämiseen?

Sivuiltamme löydät:  

• Konferenssiraportin, jossa on tarkempi  
yhteenveto tapahtumasta 

• Konferenssin videotallenteen suomeksi ja  
englanniksi 

• Aihetta syvemmin taustoittavan  
blogitekstin

• Puhujien käyttämät esitykset ja muut  
taustamateriaalit 

Julkaisut löytyvät kotisivuiltamme osoitteesta  
www.emn.fi ”Ajankohtaista”-osiosta

 

 

EMN Suomen 2021 konferenssin kattava  
materiaalipaketti nyt saatavilla!
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 - Tämä on nimenomaan elinvoi-
makysymys; on tärkeää, että paikal-
lisille yrityksille riittää työvoimaa. 
Akuuttia työvoimapulaa on nyt myös 
maaseudulla, ja pieniin kuntiin on 
vaikeaa saada muuttajia muualta. Jos 
nuoret muuttavat kouluttautumaan 
seutukaupunkeihin, paluun kynnys 
nousee, Kahila toteaa.  

Älykkäästi eteenpäin?
Kuntakyselyn ratkaisuissa nousevat 
esiin myös ikääntyneiden palvelut. 
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspal-
velujen kuntayhtymässä Essotessa 
on kehitetty kotona asuvien ikäänty-
neiden virtuaalipalvelua tablettilait-
teiden avulla. 

Osa kotikäynneistä voidaan kor-
vata verkkoyhteydenotoilla, eikä aut-
tajien aika kulu tien päällä. 

- Palvelu lisää harvaan asuttujen 
seutujen ikääntyneiden hyvinvointia 
ja tehostaa kotipalveluhenkilökun-
nan työtä. Ja tuo myös kunnalle tär-
keitä säästöjä, Petri Kahila kertoo.

Juukalaisessa palveluosuuskun-
ta Hopeisessa Koivussa on kehitetty 
ikääntyneiden kotona asumisen tu-
kipalveluja Pohjois-Karjalan sosiaa-
lialan kuntayhtymä Siun soten kanssa. 

Osuuskunta tarjoaa työllisty-
mismahdollisuuksia, ja osaavan työ-
voiman saamiseksi kunta järjestää 
koulutusta yhdessä alan ammatilli-
sen oppilaitoksen kanssa.

Osa tutkimuksessa analysoiduis-
ta palveluinnovaatioista on päätty-
neitä kokeiluja, osa pidempiaikaisia 
ratkaisuja. Niistä hahmottuu malleja, 

joita voidaan lähteä viemään eteen-
päin muissa pienissä kunnissa.

Helppoa ratkaisua, jota voitaisiin 
nopeasti kopioida kuntiin, tutkimuk-
sen mallit eivät tarjoa. 

Kahilan tutkimusotteessa on vah-
va sija myös älykkäällä sopeutumi-
sella, jonka myötä päästäisiin pitkän 
tähtäimen tavoitteisiin.  

- Kunnan ideahan ei ole vain so-
peutua. Älykkyys on kykyä ja voima-
varoja pitkäjänteiseen kehittämiseen, 
pitempään kuin yksi valtuustokausi. 
On katsottava ikärakenteen muutos-
ta pitkällä aikavälillä. Älykkäässä so-
peutumisessa kehitetään asukkaiden 
elämän laatua ja siihen kuuluu alu-
eiden erityisyyden tunnistaminen. 
Myös kestävän kehityksen ulottuvuu-
det ovat mukana, Kahila kertoo.

Kunnista lobbareiksi?
Kun Petri Kahilalta kysytään pien-
ten kuntien tulevaisuuden näkymis-
tä, tutkija toteaa suoraan, että eivät 
ne valoisat ole. Mutta ei elämä sam-
mumassakaan ole. 

Kahila painottaa jälleen, että vä-
estön väheneminen ja ikärakenteen 
muutos eivät välttämättä tarkoita 
kunnan häviämistä kartalta.  

- Väestömäärä laskee edelleen 
vaikka elinkeinotoimintaa on, se on 
väistämätöntä. Kuntaliitoksiakin to-
dennäköisesti tapahtuu vielä. Nyt 
olemme valintatilanteessa, halutaan-
ko pienten kuntien kehittymistä tur-
vata edelleen ja miten, Kahila toteaa.

Hyvinvointialueet muuttavat kun-
tien asemaa Kahilan mukaan ratkai-

sevammin kuin koskaan ennen, niin 
taloudellisesti kuin poliittisesti.  

- Kun 60 prosenttia kuntien ra-
hoituksesta ja päätäntävallasta siirtyy 
hyvinvointialueille, kunnat ovat yhä 
riippuvaisempia verotuloista. Ja kun 
sote-palveluita ei enää jaeta kuntape-
rusteisesti, kunnista tulee lobbarei-
ta. Kansalaisten yhdenvertaisuudesta 
huolehtiminen siirtyy alueiden vas-
tuulle. Näistä suurista muutoksista ei 
ole mielestäni vielä tarpeeksi keskus-
teltu, Kahila huomauttaa. 

Tutkija jää pohtimaan kunnan 
ideaa ja valtiovarainministeriön tuo-
reessa kuntapolitiikkatyön selvityk-
sessäkin väläytettyä mahdollisuutta 
luopua tulevaisuudessa yhtenäiskun-
tamallista. 

- Voidaan kysyä, onko järkevää 
että vähän yli 600 asukkaan Luhan-
galla ja Helsingillä on samat tehtävät. 
Yhtenäiskuntamallista luopuminen 
voi antaa mahdollisuuden kiinnit-
tää paremmin huomiota alueellisiin 
erityispiirteisiin, mutta se voi johtaa 
myös sekavaan hallintomalliin.

Petri Kahilan viesti kunnille on 
kaikesta huolimatta toiveikas. Pitkä-
jänteinen suunnittelu, omien voima-
varojen huomiointi, kuntayhteistyön 
ja uudistumisvalmiuden kehittämi-
nen ovat ne voimavarat, joilla pienen-
kin kunnan taival kohti tulevaisuutta 
jatkuu.

Pienten kuntien strategiat ja luo-
vat ratkaisut -tutkimuksen loppura-
portti julkaistaan helmikuun lopussa.∙

➨ KAKS rahoitti tutkimusta.
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KUKA?
Petri Kahila
• talousmaantieteen dosentti

• tutkimusjohtaja, Itä-Suomen yliopiston  
Alue ja kuntatutkimuskeskus Spatia

•  väitteli Turun yliopistossa vuonna 1997,  
väitöstutkimuksen aiheena Suomen,  
Saksan ja Irlannin elinkeinopolitiikat
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teksti | Marjatta Sihvonen  kuva | Tuuli Nikki

Kun toinen kunta tuottaa menestyviä yrityksiä ja toisen elinkeinoelämä taantuu, 
mistä löytyvät syyt – ja mitä niistä voidaan oppia? 

Tutkimus kertoo tekijöistä kasvun taustalla:

O
ulun yliopiston tutkimus pa-
neutuu laajojen tilastojen avul-
la ensimmäistä kertaa kasvun ja 
elinvoiman taustalla vaikutta-

viin tekijöihin.
Oulun yliopiston Kerttu Saalas-

ti Instituutti avasi syyskuussa verk-
koon tilastokatsauksen, jossa voi 
tarkastella kunnittain mikroyritys-
ten avainlukuja, toimialoja, liike-
vaihtoa, työpaikkoja, kasvua sekä  
aloittaneiden ja lopettaneiden yritys-
ten määrää. MY-Tilastot avaa myös 
mikroyritysten tavaraviennin volyy-
mia ja vertaa suomalaisia yrityksiä 
naapurimaihin. 

Tiedot on seulottu pääosin Tilas-
tokeskuksen aineistoista ja ne ovat 
avoimesti tarjolla yritys- ja alueke-
hittäjille ja muille kiinnostuneille. 
Nyt tutkimusjohtaja Ossi Kotavaa-
ran johtama REAKT-tutkimushan-
ke lähtee purkamaan tilastotietoja ja 
selvittämään, millaisia eroja kunnil-
la ja alueilla on yritysten tyyssijoina. 

Tulosten pohjalta tutkijat myös 
keskustelevat kuntakehittäjien kans-
sa siitä, mitä toimia vahvistamalla 
voitaisiin vauhdittaa mikro- ja pk-
yritysten kasvua ja vientiä. 

 - Tässä hankkeessa luodaan en- 
simmäistä kertaa aluetilastollinen 
malli kuntien yrityskentän kasvute- 
kijöistä. Tiedon perusteella selvitäm- 
me, miksi tietyillä alueilla menee hy-

vin ja mitä oppeja alueellisista kasvu-
tekijöistä olisi hyvä saada muidenkin 
alueiden käyttöön, Ossi Kotavaara 
kertoo. 

Tilastopohjana ovat mikro- ja pk-
yritysten rekisteritiedot, joista tutki-
jat jalostavat tietoa yritysten kasvun, 
viennin sekä perustamisaktiivisuu-
den ja työllistävyyden edellytyksistä. 
Yrittäminen ja kasvu lähtevät liik-
keelle pienistä askelista, ja siksi tar-
kastelussa huomioidaan vahvasti 
myös mikroyritykset. 

Tutkijoiden mukaan pienillä yri-
tyksillä on hyvät mahdollisuudet 
innovaatioiden kehittämiseen ja kas-
vuun erityisesti maaseudulla, mutta 
niiden vaikutus työllisyyteen ja talou- 
teen vaihtelee kuitenkin kunnittain 
merkittävästi.

Verkkosivu esittää tilastoaineis-
ton selkeinä karttoina, joilla voi hel-
posti hahmottaa kuntien eroja eri 
muuttujien suhteen. Nyt tietokan-
nassa voi selata vuoteen 2019 ulot-
tuvia tietoja, ja vuoden 2020 aineisto 

ilmestyy piakkoin. 
Tietoja päivitetään jatkossa vuo-

sittain ja uusia mittareita rakenne-
taan tutkimuksen edetessä.

- Jo nyt kuntapäättäjä voi tar-
kastella MY-Tilastojen avulla, mihin 
suuntaan oma kunta on kehittymässä 
eri mittareilla ja tutkia, mikä suunta 
on kiinnostavissa verrokkikunnissa, 
Ossi Kotavaara sanoo. 

Menestys yhden tilastollisen 
muuttujan suhteen ei kuitenkaan 
kerro vielä paljoakaan, muistuttaa 
tutkimuksen data-analytiikasta vas-
taava Pauliina Björk. 

- Alueiden menestys on tilk-
kutäkkimäistä. Kartat eivät ole siis 
yksinkertaisia kuntien tai aluei-
den hyvyysmittareita, vaan yhdes-
sä muuttujassa menestyjä ei ole sitä 
välttämättä muissa. Arvoihin liittyy 
myös erilaisia taustamuuttujia, joten 
aivan yksinkertaisia totuuksia kartat 
eivät vielä tarjoa, Björk varoittaa.

  Aivan heti ei siis ole tulostetta-
vissa kuntien top ten -listaa, mutta 
hankkeen edetessä tutkijat toivovat 
voivansa tarjota sitäkin enemmän 
tietoperustaa kunnan elinvoiman ke-
hittämiseen.

Mikroyritysten vienti heikkoa
Kartoilta on selkeästi nähtävis-
sä, minkä kuntien taloudessa mik-
royritykset näyttelevät suurta roolia.  

Missä kunnissa piilee  
paras maaperä yrittämiseen?

Jo nyt kuntapäättäjä 
voi tarkastella my-
tilastojen avulla, mihin 
suuntaan oma kunta on 
kehittymässä.



Tutkimus kertoo tekijöistä kasvun taustalla:

Pauliina Björk ja Ossi Kotavaara
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Mikroyritykset työllistävät alle kym-
menen henkeä ja liikevaihto tai ta-
seen loppusumma jää alle kahden 
miljoonan euron. Euroopassa tällai-
sia yrityksiä on 21 miljoonaa.

Professori Matti Muhoksen mu-
kaan mikroyritysten tutkimukseen on 
toistaiseksi panostettu vähän. Ne ra-
jataan pois monista tutkimuksista ja 
tilastoista suuren määrän ja vaikean 
tavoitettavuuden vuoksi.   

Kun Suomen mikroyrityksiä ver-
rataan naapurimaihin, paljastuu 
mielenkiintoisia eroja ja mahdolli-
sesti koko Suomen yrityskenttää laa-
jemminkin kuvaavia heikkouksia.  

- Kun katsotaan tekijöitä, joissa 
annamme etumatkaa naapurimail-
le, jäämme jälkeen perustettujen 
yritysten määrässä. Viro on huippu-
maa, siellä perustetaan yrityksiä eni-
ten Euroopassa ja verrattuna muihin 
Pohjoismaihin, jäämme niistäkin 
puolet jälkeen. Siksi on tärkeää tut-
kia ja tunnistaa yritysten perustami-
seen liittyviä tekijöitä, Muhos toteaa. 

REAKT-hankkeessa paneudu-
taan erityisesti yritysten tavara- ja 
palveluvientiin, ja tutkitaan, mitkä 
tekijät ovat tyypillisiä alueille, joiden 
yritykset menestyvät viennissä. 

- Suomen talous on vientiriippu-
vainen, mutta muihin eurooppalai-
siin pieniin ja kehittyviin talouksiin 
verrattuna Suomi on mikroyritysten 
viennissä viimeinen. Meillä syntyy 
vähän yrityksiä ja viennin pullon-
kaula on mikroyrityksissä. Niiden 
työllistävyys on Euroopassa 29 pro-
senttia yritysten työpaikoista, meillä 
tätä pienempi. Siellä on potentiaalia 
kasvuun, Muhos sanoo. 

Koronakäänne näkyy työllisten 
määrän vaihtelussa
Mielenkiintoinen muutos yritysten 
työllistämisluvuissa sijoittuu koron-

avuosiin: mikroyritysten työllisten 
määrä on pandemian aikana käänty-
nyt pitkän laskun jälkeen nousuun. 

Samaan aikaan koko maassa on 
nähtävissä jyrkkä lasku kaikkien yri-
tysten palkansaajien määrässä suh-
teessa asukaslukuun.  

Mikroyritysten käänteelle voi ol-
la monia syitä. 

- Aikaisemmissakin kriiseissä 
mikroyritysten kasvua on saattanut 
näkyä. Voidaan sanoa, että Suomen 
mikroyritysten palkansaajien osuus 
on kasvanut vuonna 2020. Taustal-
la voi olla pk-yritysten pienenemistä 
takaisin mikrokategoriaan. On myös 
voitu perustaa uusia yrityksiä. Isois-
ta yrityksistä on myös purkautunut 
työntekijöitä markkinoille, Matti 
Muhos erittelee. 

Ossi Kotavaaran mukaan tutkijat 
pääsevät tarkastelemaan myös yritys-
kohtaisia tilastotietoja. Suoraan yri-
tyksen nimeen tunnuslukuja ei voi 
salauksen vuoksi yhdistää, mutta tätä 
kautta päästään lukuihin, joista toden-
näköisesti selviää tarkempi kuva pan-
demian aikaisten muutosten taustasta.  

Tutkijoiden mukaan ketterät  
mikro- ja pk-yritykset rakensivat 
liiketoimintaa ja kestävää kunta-
taloutta finanssikriisin jälkeen, ja 
REAKT-hankkeen tiedolla pyritään 
avittamaan samaa kasvupotkua myös 
koronan jälkeisessä ajassa.

- Ensi kesän aikana saamme vas-
tauksia siihen, mille toimialoille kas-
vu on koronan aikana kohdistunut 
ja miten se jakaantuu alueellisesti. 
Kun tämä tiedetään, voimme men-

mikroyritysten määrä on  
pandemian aikana kääntynyt  

pitkän laskun jälkeen nousuun.
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➨ KAKS rahoittaa tutkimusta.

Kunnallisalan kehittämissäätiön  
rahoittaman REAKT-tutkimushankkeen 
tuottama MY-TIlastot on selattavissa 
osoitteessa: https://www.oulu.fi/my_ 
tilastot/

nä tarkemmin ta-
pahtuneen syihin, 
Kotavaara sanoo. 

Tilastot keskustel-
laan läpi  kunta- 
kehittäjien kanssa
Tutkijoiden analyysit  
kuntien ja alueiden 
kasvutekijöistä val-
mistuvat syksyllä 
2022. 

Se on selvää, että 
suuriakin eroja aluei-
den välillä on, ja syitä 
löytyy niin sijainnis-
ta kuin alueelle kes-
keisistä toimialoista. 

Pauliina Björk 
huomauttaa, että  
eri toimialoilla me- 
nestystekijät vaihte- 
levat ja tilastoaineis- 
toa onkin syytä kat-
soa mahdollisimman 
monesta näkökul-
masta.

Tutkimushypo- 
teeseissa on nos-
tettu kuntia tarkas- 
teltaessa esiin institu-
tionaaliset tekijät ku-

ten korkeakoulut ja muu tutkimus- ja  
kehitystoiminta, infrastruktuurit ja 
tietoliikenneyhteydet sekä rajan lä-
heisyys ja kansainväliset yhteydet. 

Mitkä näistä tekijöistä ovat mah- 
dollisesti ratkaisevia, on tarkoitus sel-
vittää yhdistämällä laaja tilastoaineis-
to vielä laadulliseen näkökulmaan.  

- Syy-yhteyksiin pääsemme toivot-
tavasti käsiksi, kun kokoamme kun- 
takehittäjät työpajaan keskustele-
maan, mitä tekijöitä on tilastoilmiöi- 
den takana, Ossi Kotavaara toteaa 
tässä vaiheessa.

- Kun saamme tilastoaineiston  
valmiiksi, on tärkeää päästä keskus- 
telemaan siitä kuntakehittäjien kans- 
sa ja analysoida heidän näkemyksensä 
tekijöistä, jotka liittyvät mikroyritys-
ten kasvuun ja vientiin. Tähän tar- 

vitaan tueksi laadullista tietoa, painot- 
taa myös Pauliina Björk. 

Tulevaisuus palveluviennissä?
Lähitulevaisuuden yrityksiä saatta-
vat luonnehtia avainsanat palvelu-
vienti, etätyöskentely ja paikkariip-
pumaton työ. 

Matti Muhos kannustaa suoma-
laisia mikroyrityksiä tarttumaan pal-
veluviennin mahdollisuuksiin. 

- Meillä ajatellaan, että vienti 
tehdään isojen yritysten kautta. On  
kuitenkin tarvetta saada aikaan mo- 
nipuolisempaa vientiä, johon suur- 
ten yritysten toimialojen suhdan- 
neheilahtelut eivät vaikuta merkit- 
tävästi. Kotimarkkina on pieni, mikä  
pakottaa mikroyrityksetkin kehittä- 
mään itse vientiä. 

Muhoksen mukaan palveluvienti 
avaa runsaasti mahdollisuuksia, jos-
sa kapeat toimialat ja erikoisetkin 
ideat voivat lähteä lentoon.  

- Olemme jo hahmottaneet, et-
tä esimerkiksi koodausta ja appli-
kaatiokehitystä voi ostaa mistä vain 
ja vaikkapa valokuvayritys voi os-
taa kuvankäsittelyn toiselta puolelta 
maailmaa. Tämä ajatus on vain kään-
nettävä toisin päin. Kynnys sille, että 
oma palvelu saadaan Amazoniin tai 
muille isoille alustoille on huomat-
tavasti madaltunut siitä, mitä se oli 
kaksikymmentä vuotta sitten, mut-
ta muualla se osataan vielä meitä pa-
remmin, Muhos kuvaa.

On siis syytä ottaa oppia palvelu-
viennin osaavista maista ja verkottua 
laajasti erilaisiin kansainvälisiin pal-
veluihin. 

- Ei ole varaa juuttua not invented 
here -ajatteluun eli viedä eteenpäin 
vain itse kehiteltyä ja suunniteltua 
tuotetta, Muhos painottaa. 

- Ja kunnissa on pohdittava, mi-
ten voidaan parhaiten tukea palvelu-
vientiä ja paikkariippumatonta työtä, 
Ossi Kotavaara päättää ∙

Tilastot löydät täältä:

on siis syytä ottaa oppia palveluviennin  
osaavista maista.
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teksti | Maria Markus  kuvat | Lehtikuva ja Merja Ojala

tekoäly on täällä
Tekoälyssä on valtavasti potentiaalia, joskin myös kompastuskiviä. 
Tutkijoiden mukaan nyt olisi kunnissakin korkea aika aloittaa 
tekoälyn mahdollisuuksiin perehtyminen. 

T
ekoäly ei ole jotain jossain tulevai-
suudessa. Se on jo täällä. Ja se tu-
lee yhä vahvemmin myös kuntapal-
veluihin, haluttiin sitä tai ei. Tätä 

mieltä ovat Tampereen yliopiston väitös-
kirjatutkija Emmi Koskimies ja hänen 
väitöskirjaohjaajansa hallintotieteen 
professori, vastikään vuoden professo-
riksi valittu Jari Stenvall. 

Tekoälyllä tarkoitetaan koneen kykyä 
käyttää perinteisesti ihmisen älyyn liitet-
tyjä taitoja, kuten päättelyä, oppimista, 
suunnittelemista tai luomista. Ja kun py-
sähtyy hieman miettimään, toden totta, 
tekoäly vaikuttaa monissa arjen asioissa, 
vaikka emme edes tiedosta sitä. Käytäm-
me luontevasti hakukoneita, konekään-
nöksiä ja Siriä arkemme apuna. Älykkäi-
den kaupunkien kehittäjät parantavat 
kulkuyhteyksiä ja vähentävät ruuhkia lii-
kenteen säätelyn avulla. Kunnissa chatti-
botit ohjaavat asukkaita palvelujen pariin.

Joitakin tekoälysovelluksia on käytetty 
jo yli 50 vuotta, mutta tietokoneiden las-
kentatehon parantuminen, tiedon mää-
rän valtava lisääntyminen ja uudet algo-
ritmit ovat johtaneet useisiin tekoälyn 
läpimurtoihin viime vuosina. 

Tekoälyn odotetaan muuttavan käy-
tännössä kaikkia arkielämän ja talouden 
osa-alueita.

Emmi Koskimiehen Vastavuoroisuus 
ja tekoäly kuntien palveluissa -tutkimuk-
sen tavoitteena on ymmärtää tekoälyn ke-
hitysprosessia kunnissa ja miten tekoälyä 
saadaan hyödynnettyä kuntien palveluissa 
vastuullisesti eri toimijoiden yhteistyöllä. 

- Tekoäly tuo yhteiskuntaan oman 

ulottuvuutensa yhdistämällä ihmiset, tek-
nologian ja sosiaalisen kentän. Julkishal-
linnon tutkimuksessa tekoälytutkimus on 
vielä kohtalaisen tuoretta, ja siksi halusin 
tarttua aiheeseen, Emmi Koskimies pe-
rustelee tutkimusaiheensa valintaa.

Tekoälykeskustelu vie tavallisen tallaa-
jan helposti villienkin scifi-visioiden 

ääreen. Robotit korvaavat hoitajat ja ki-
rurgit, kuskittomat autot taksit ja journa-
listirobotit toimittajat. Tutkijat yrittävät 
hillitä tuollaista keskustelua.

- Jos pelätään teknologioita, joiden 
käyttö voi olla vasta pitkällä tulevaisuudes-
sa, jos sielläkään, ei päästä ihan asian yti-
meen. Tekoälykeskustelussa on tärkeää 
pysyä tosi realistisena, Koskimies toteaa. 

Hän selvittää, että on olemassa niin 
sanottua heikkoa tekoälyä, kuten chatti-
botteja, ja vahvaa tekoälyä eli itsenäisiä 
superälyjä, jotka ovat toistaiseksi vain fik-
tiivisiä tekoälykuvia. 

- Eikä oikein vielä edes tiedetä, mikä 
superäly on. Toki siihen suuntaan men-
nään, ja teknologiaa otetaan kyllä en-
nemmin tai myöhemmin käyttöön, Jari 
Stenvall lisää.

- Mutta itsenäisen supertekoälyn to-
teutumista ei nähdä ajankohtaiseksi, saati 
vielä mahdolliseksi, hän jatkaa. 

Tekoälyn käytössä on heidän mu-
kaansa paljon mahdollisuuksia, mut-
ta haasteena ovat myös kovat odotukset 
tekoälyteknologioiden kyvyille ratkais-
ta kaikki ongelmat ilmastonmuutokses-
ta lähtien. Ratkaisujen hyödyntämisessä 
kun ollaan vielä melko alkutekijöissään. 
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Koska tekoälyyn liittyy niin paljon 
uusia asioita, sen ymmärrettävyys 

ja selitettävyys ei ole tietenkään ko-
vin helppoa. Ja se voi kylvää tutki-
joiden mukaan myös epäluottamusta 
päätöksentekijöihin.

- Ymmärrettävyyteen on syytä 
kiinnittää huomiota ja ajan myötä hy-
vät käyttökokemukset voivat rakentaa 
luottamusta teknologioihin ja julki-
siin toimijoihin, Koskimies sanoo.

Strategisen tutkimusneuvoston 
rahoittama ETAIROS-hanke toteut-
ti keväällä 2021 yhdessä valtiovarain-
ministeriön kanssa julkisen sektorin 
tietohallinnosta vastaaville henkilöil-
le kyselyn, jossa selvitettiin tekoälyn 
hyödyntämiseen liittyviä näkökulmia. 
Kyselyn tulosten mukaan tekoälyä 
suunnitellaan käytettäväksi erityises-
ti yleishallinnossa, asiakaspalvelus-
sa, taloushallinnossa ja turvallisuutta 
edistävissä palveluissa. Tekoälyn odo-
tetaan helpottavan ennen kaikkea ru-
tiini- ja tukitoimintoja. 

Myös Emmi Koskimies näkee, et-
tä tekoäly voisi olla monissa tehtä-

vissä avustavassa roolissa ihmisen 
rinnalla. Se voi esimerkiksi avustaa 
lääkäriä diagnostiikassa. 

- Tekoäly on erinomainen isojen 
datamassojen käsittelyssä ja voi tuo-
da  tärkeitä tulokulmia erilaisiin on-
gelmiin ja niiden ratkaisemiseen.

Tekoäly ei ole tutkijoiden mu-
kaan korvaamassa ihmistä. 

- Usein asiat nähdään kone ja ih-
minen vastakkain. Ja siinä puoles-
taan nähdään eettinen ongelma. 
Mutta eikö eettinen ongelma ole pi-
kemminkin siinä, jos teknologia tar-
joaa ratkaisuja, mutta emme käytä 
niitä ihmisten ongelmien ratkaisemi-
seksi? Jari Stenvall kysyy.

Suurina tekoälyyn liittyvinä riskei-
nä pidetään yleisesti myös tieto-

turvaa ja yksityisyyttä koskevia te-
kijöitä ja kontrollin lisääntymiseen, 
syrjintään, tasa-arvoon sekä kansa-
laisten vaikutusmahdollisuuksien 
kapenemiseen liittyviä riskejä. 

Emmi Koskimiehen mukaan olisi-
kin tärkeää, että tekoälykeskustelussa 

eikä vielä oikein  
edes tiedetä,  
mitä superäly on.

Emmi Koskimies ja Jari Stenvall
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ei puhuttaisi vain teknologiasta, vaan 
tekoälystä osana kuntaa tai toimijaa, 
joka tarjoaa palvelun. 

Tekoälyn kehitystyö on hänen 
mukaansa ollut ainakin toistaiseksi 
liian teknologialähtöistä.

- Helposti keskitytään siihen, toi-
miiko teknologia sen sijaan, että mie-
tittäisiin, ratkaiseeko se jonkun tie-
tyn ongelman, tai että onko tekoälyn 
käyttö ylipäätään tarkoituksenmu-
kaista, hän miettii.

Tekoälyssä on hänen mukaansa 
hurjan paljon asioita, jotka täytyy ot-
taa teknologian käyttäjän näkökul-
masta huomioon, varsinkin kun on 
kyse kunnista. 

On ensinnäkin mietittävä itse-
määräämisoikeuden kunnioittamis-
ta ja yksilön suojaa. Esimerkiksi van-
husten kamerateknologian käyttöön 
palvelutaloissa on olennaista saada 
asiakkaan tietoinen suostumus. 

- Ihmisillä täytyy olla oikeus ym-
märtää teknologian käyttö ja halu-
tessaan kieltäytyä. Heillä täytyy olla 
luottamus sekä teknologiaan että jul-
kisen palvelun tuottajaan, hän sanoo.

- Onneksi Suomessa elämme 
luottamusyhteiskunnassa.

Jari Stenvall lisää, että jo Suomen 
perustuslaki on hyvin yksilönsuojaa 
painottava.

Eettinen pohdinta lähtee heidän 
mukaansa jo teknologian valmista-
jasta, ja siihen otetaan kantaa myös 
EU-tasolla. Julkisella toimijalla on 
tietysti omat vastuunsa palvelujen 
ostajana ja käyttäjänä. 

Olennaista heidän mielestään on 
myös se, että kuntalaiset ja asiakkaat 
otetaan mukaan eettiseen pohdin-
taan. Jos kyseessä ovat esimerkiksi 
erityisryhmien tavoitettavuutta kos-
kevat kysymykset, käyttäjät itse voi-
sivat tuoda kehitysvaiheessa esiin 
tarpeita ja myös ratkaisuja siihen, 
mihin tekoälyä voitaisiin hyödyntää. 

Vaikka Suomea maalaillaan strate-
giapaperissa teknologian ja tiedon 

hyödyntämisen kärkimaaksi maa-
ilmassa, tekoälyn hyödyntämisessä 
kunnissa olemme Emmi Koskimie-
hen mukaan kansainvälisesti vielä 
melko alkutekijöissä. 

Tekoälyn kehittäminen on meillä 
yksityisellä sektorilla pidemmällä, ja 
julkinen sektori on tullut vasta pik-
kuhiljaa mukaan. 

- Kun yksityinen ja julkinen tuo-
daan yhteen tekoälyn kehittämisen 
yhteydessä, voitaisiin luoda kansainvä-
lisestikin jotain uutta. Malli olisi sama, 
jolla aikoinaan vauhditettiin Nokian 
menestymistä, Jari Stenvall lisää.

- Startupit ovat tietysti meillä yk-
si hyvä voimavara. Selkeästi siinä on 
kuitenkin tietyt riskitkin, professori 
täsmentää.

Riskinä Stenvallin mukaan on 
esimerkiksi se, etteivät yksityisen ja 
julkisen sektorin edut kulje aina kä-
si kädessä. 

- Julkisella sektorilla on tässä 
haastava paikka. Yksi suurista haas-
teista on hankintaosaamisen kehittä-
minen. Kyllä isommissa kunnissa ja 
kaupungeissa sitä usein onkin, mutta 
se saattaa olla hyvin henkilöitynyttä.

Pienemmissä kunnissa pohdinta 
tekoälyn hyödyntämisestä on tutki-
joiden mukaan vielä lapsenkengissä. 
Tekoäly koetaan aihepiirinä vaikeak-
si, eikä sitä välttämättä mielletä ajan-
kohtaiseksi. 

Stenvall ja Koskimies painotta-
vatkin, että koska tekoälykeskustelu 
on tuomassa vallankumousta kun-
tiinkin, jokaisen julkisen sektorin 
johtajan olisi käytävä tavalla tai toi-
sella tekoälykoulutusta. 

- Olisi tärkeää lähteä mietti-
mään, minkälaisia teknologioita ja 
dataa omassa kunnassa on jo käy-
tössä ja millaisia mahdollisuuksia 
tekoälyn käytölle olisi näiden poh-
jalta. On myös hyvä miettiä, millais-
ta osaamista organisaatiossa jo on, 
ja mitä puuttuu. Kun tekoälyyn liit-
tyvää osaamista on enemmän, myös 
hankintaosaamista on enemmän ja 

pystytään tehokkaampiin kumppa-
nuuksiin toimijoiden kanssa, Koski-
mies neuvoo. 

Emmi Koskimiehen tutkimus koos-
tuu kolmesta tutkittavasta tapauk-

sesta Tampereen ja Oulun  tekoäly-
kehituksessä. Oulu ja Tampere ovat 
Koskimiehen mukaan tekoälyn käy-
tön edelläkävijäjoukossa Suomen 
mittakaavassa.

Koskimiehen tavoitteena on tar-
jota tutkimuksensa avulla apua 
kunnille vastavuoroiseen tekoälyn 
kehittämisen hallintaan ja tukea eet-
tiseen arviointiin paikallisissa palve-
luinnovaatioissa. 

- Eettisten ongelmien ratkaisuun 
teknologiakehityksessä tarvitaan eri 
toimijoiden vastavuoroisuutta. Vas-
tavuoroisella hallinnalla tarkoitan 
monialaista ja monisektorista hallin-
nan tapaa, jossa tuodaan osalliseksi 
iso joukko toimijoita, ja jossa ratkais-
taan eettisiä ongelmia ja tuotetaan 
palveluita kuntalaisten tarpeisiin yh-
distämällä käytäntöjä, arvoja ja kapa-
siteetteja.

- Ja siis käännytään pois teknolo-
giapainotteisuudesta.

Tekoälyssä on Emmi Koskimiehen 
mukaan kompastuskivistä huolimat-
ta valtavasti potentiaalia ja siihen on 
kunnissa ehdottomasti panostettava. 

- Tekoälyn hallinnan tutkijana ha-
luan rohkaista tekoälyn käyttöön, 
mutta painottaen vastuullisuutta ja 
eettistä osaamista. Tärkeitä asioita 
ovat hyötyjen tiedostaminen, palve-
lutarpeen ymmärrys sekä oikeiden 
ihmisten löytäminen päätöksenteon 
prosesseihin. 

Lopuksi tutkijat muistuttavat, että 
tekoäly tulee tuottamaan myös rat-
kaisuja ja toimintoja, joista meillä ei 
vielä ole aavistustakaan.

- Tämä on prosessi, jonka lop-
putulosta mekään emme tiedä, Jari 
Stenvall toteaa.∙

➨ KAKS rahoittaa tutkimusta.

Kun yksityinen ja julkinen tuodaan yhteen  
tekoälyn kehittämisen yhteydessä, voitaisiin  
luoda kansainvälisestikin jotain uutta.
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S
uomen hyvinvointialueille tuskin 
voi löytää analogiaa Euroopan 
Unionista, vaikka maakunnalli-
nen hallinto EU:ssa onkin pikem-

minkin sääntö kuin poikkeus. Mitään 
kopioitavaa mallia Suomelle unioni 
ei kuitenkaan tarjoa. Hallinnon tasot, 
toimivaltuudet ja rahoitus vaihtele-
vat eri maissa ja ne myös muuttuvat ja 
niitä muutetaan. Vaikka lainsäädäntö 
kuuluu useimmiten keskushallinnol-
le, muista hyödykkeistä kuten vedes-
tä, energiasta, jätehuollosta, poliisista 
tai sosiaalipolitiikasta vastaavat usein 
myös alue- ja paikallishallinnot. 

- Kaikkien EU-maiden alueraken-
teet ovat eri tyyppisiä. Ja Suomi on 
hyvin omanlaisensa: meillä on pal-
jon kuntia, suuri kunnallinen autono-
mia, harva asutus ja pitkät välimatkat, 
muistuttaa aluekehityksen ja aluepo-
litiikan professori  Eeva-Kaisa Prok-
kola Oulun ylipistossa.

- EU-valtiot ovat hyvin erilaisia. 
Esimerkiksi Saksassa aluerakenne 
juontaa historiallisesta Itä- ja Länsi-
Saksasta.

Europarlamentaarikko Elsi Katai-
nen vastaa kysymykseen sähköpostitse 

Brysselistä – ja jakaa Prokkolan mieli-
piteen siitä, että yhtä mallia ei ole.

- Euroopassa on hyvin moninai-
nen joukko erilaisia hallintorakentei-
ta aina osavaltiomallista valtio-kunta 
-malliin. Euroopan kuntien ja aluei-
den neuvoston vertailuissa 42:n maan 
joukosta peräti 29:llä on jonkin astei-
nen alueellinen hallinto. EU-maiden 
joukossa osuus on vieläkin korkeam-
pi. Viimeisen vuosikymmenen aikana 
kunta- ja paikallishallintojen määrä on 
ollut laskussa ja vastaavasti taas alue-
hallintojen määrä kasvussa.

Suomen malli on Kataisen mieles-
tä kapea-alaisempi kuin muualla Eu-
roopassa. 

- Esimerkiksi Tanskassa alueet vas-
taavat sosiaali- ja terveydenhuollon li-
säksi liiketoiminnan ja yrittäjyyden 
edistämisestä, matkailusta, luonnon ja 
ympäristön kysymyksistä, maaperän 
saastumisesta, työllisyydestä, kulttuu-
rista sekä liikenteestä.

Merkitystä on myös valtion ra-
kenteella. Osa EU-maista, kuten Sak-
sa, ovat rakenteeltaan federalistisia, 
jolloin kansalaisille tarjottavista pal-
veluista päätetään osavaltiotasolla. 

Hyvinvointialue muuttuu ajassa
Nyt syntyneet hyvinvointi-
alueet tuskin näyttävät 
samoilta muutaman 
vuosikymmenen päästä. 
EU-maiden kokemukset 
maakunnallisesta hallin-
non tasosta osoittavat, että 
niiden tehtävät ja rakenne 
muuttuvat. Hyvä niin,  
sanovat asiantuntijat.

teksti | Salla Nazarenko  kuvat | Tuuli Nikki
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Yhtenäisvaltioista Italiassa sen 20 
aluetta vastaavat muun muassa ter-
veydenhuollosta, asumisesta, kou-
lutuksesta ja ympäristönsuojelusta. 
Alueet ovat hyvin erilaisia demogra-
fialtaan, maantieteeltään ja sosioeko-
nomiselta kehitykseltään.

Eräs huomioitava piirre maa-
kuntahallinnoissa onkin se, että se 
harvoin pysyy kauan samanlaisena. 
Esimerkiksi valtiona suhteellisen 
nuoressa Virossa maakuntaraken-
netta on rukattu uusiksi useampaan 
kertaan 20 viime vuoden aikana: 
2000-luvun alussa maakuntien ra-
hoitus jäädytettiin ja tehtäviä siirret-
tiin valtiolle ja kunnille. Vuonna 2018 
maakuntahallitukset lakkautettiin 
kokonaan ja järjestettiin uudelleen.

Menikö politisoinniksi?
Elsi Kataisen mukaan Euroopas-
sa aluehallinnot ovat lisääntyneet ja 
vahvistuneet myös suhteessa keskus-
hallintoon. 

- Siihen vaikuttaa alueiden itse-
näisen päätöksenteon kulttuurin va-
kiintuminen ja vahvistuminen sekä 
luonnollisesti rahoitus. Tilanteita, 
jossa alue tai osavaltio haastaisi kes-

kushallinnon näkökulmia nähdään 
Euroopassa aika harvoin.

Europarlamentaarikko Sirpa 
Pietikäisen mukaan Suomessa kes-
kustelu kunnista ja maakunnista 
on ollut paljon poliittisempaa kuin 
monissa EU-maissa. Suomessa 
keskustelua käydään usein joko-
tai-tyyppisesti, vaikka päätöksen-
tekoa tarvitaan kolmella tasolla. 
Pietikäinen toivoo keskustelua käy-
tävän enemmän siitä, mitä milläkin 
tasolla voisi tapahtua. 

-  Meillä on Suomessa isoja kun-
tia, kuten Helsinki tai Tampere, jot-
ka eivät tarvitse tuekseen maakuntaa 
tai hyvinvointialuetta. Tällaisten yk-
sin pärjäävien ”superkuntien”sisällä 
meillä voisi sen sijaan olla pienempiä 
ja nykyistä itsenäisempiä osia, jotka 
voivat huolehtia enemmän aluekoh-
taisesti alkuopetuksen, neuvoloiden 
tai kulttuuri-, ulkoilu- ja liikuntapal-
veluiden kaltaisista, ihmisten arkea 
lähellä olevista palveluista. 

– Esimerkiksi Brysselissä näin 
on, kun Brysselin kaupungin sisällä 
on pienempiä itsenäisiä kuntia, jois-
sa on kaikissa vaikkapa keskenään 
erilaiset toriaikataulut, kun kunnat 
voivat ne itse päättää, Brysselissä 
Ixellesin kunnassa asuva Pietikäinen 
pohtii lisäten, että Suomessakin voi-
si olla tällaisia. Esimerkiksi Vuosaari 
voisi olla Ixelles.

Pietikäinen muistuttaa, että toi-
saalla Suomessa taas on alueita, joil-
la kunnat ovat yksinkertaisesti liian 
pieniä tuottamaan kaikkia palvelu-
ja itse. Tällaisilla alueilla palveluja 
yhteisesti tuottavista isommista yk-
siköistä, kuten hyvinvointialueista, 
on oikeasti hyötyä, ja maakunta voi-
si tuottaa koulutuksen, terveyden-
huollon ja pelastustoimen palveluja 
ja ohjata myös alueellista elinkeino-
politiikkaa.

- Meillä on jo esimerkkejä hyvin 
toimivista, pieniä kuntia yhdistävistä 
alueista. Esimerkiksi Kainuu on täl-

Toisaalla suomessa on alueita, joilla kunnat ovat yksin- 
kertaisesti liian pieniä tuottamaan kaikkia palveluja itse.
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lainen.
Pietikäisen mukaan palvelujen 

lähtökohdan pitäisi olla järkevä koko 
ja ihmisen intressi. Suomen järjes-
telmässä Pietikäistä huolestuttavat 
myös sosiaalipalvelut.

- Hyvinvointialueet toimivat ter-
veys edellä, ja tietyt ison kaavan sosi-
aalipalvelut, esimerkiksi vammaisten 
erityispalvelut tai lasten ja nuorten 
psykiatriset palvelut voivat toimia 
hyvin. Mutta sosiaalipuolen perus-
palveluihin hyvinvointialueen raken-
teet ovat auttamatta liian isoja, eikä 
homma toimi. Pikkukunta tai -alue on 
kooltaan sopiva ja ihmisiä paremmin 
tunteva esimerkiksi ikäihmisten arki-
palvelujen suunnitteluun ja tuottami-
seen.

- Toisaalta erikoissairaanhoito jäi 
nyt hyvinvointialueilta pois, ja näin 
myös yliopistolliset sairaalat, vaikka 
kaikkien tasojen olisi välttämätöntä 
pelata saumattomasti yhteen.

Vain yksi asia on Pietikäisen mu-
kaan varmaa, ja se on muutos. 

- Maakuntien rooli varmasti vah-
vistuu koko Euroopassa. Eri tasoja 
tarvitaan. Se on varmaa, että rakenne 
muuttuu ja kehittyy.

Myös syrjäseutujen äänen 
tulisi kuulua
Entä minkälaisia kilpailutilanteita 
hyvinvointialueiden välille syntyy?

Professori Eeva-Kaisa Prokkolan 
mukaan suurin kilpailu Suomessa liit-
tyy edelleen asetelmaan pääkaupun-

kiseudun sekä muun Suomen välillä. 
- Toinen kysymys täältä Oulus-

ta katsoen ovat keskuskaupungit ja 
reuna-alueet. Kaikki kunnat eivät 
saaneet lainkaan edustusta alueval-
tuustoihin– miten näitä eri alueita 
jatkossa huomioidaan? kysyy Eeva-
Kaisa Prokkola

Prokkolan mukaan EU:ssa kilpai-
luasetelmat liittyvät intressiristiriitoi-
hin. Euroopassa maakuntarakenteet 
voivat liittyä etnisiin ryhmiin tai kie-
lialueisiin. EU:n aluekehitystukiin 
erikoistuneena tutkijana häntä kiin-
nostavat erityisesti periferiat.

- Olen tutkinut esimerkiksi si-
tä, miten tiettyjä alueita marginali-
soidaan päätöksenteossa. Syrjäisyys 
tuotetaan päätösten kautta. Tämä 
synnyttää jännitteitä raja-alueiden ja 
keskusalueiden välillä. Erityisen tär-
keää on huomioida se, miten eri ih-
misten ääni kuuluu päätöksenteossa. 

EU:n aluekehityshankkeet pyrki-
vät usein siihen, että eri väestön osal-
lisuus ja vaikutusmahdollisuudet 
otetaan huomioon. Tällä hetkellä ei 
vielä ole tietoa siitä, miten maakun-
tauudistus vaikuttaa Suomen alueke-
hitystukiin, mutta Prokkola arvelee 
EU:n tukevan hankkeita, jotka jolla-
kin tavalla tukevat uudistusta. 

Elsi Katainen ei ole huolissaan 
kilpailudynamiikasta
- En näe, että Suomeen syntyvä hy-

vinvointialuemalli olisi eriyttämäs-
sä alueita tai kasvattamassa alueiden 
välistä eriarvoisuutta. Suomessa hy-
vinvointialueiden tarkkarajainen teh-
täväkenttä ja valtiolta tuleva rahoitus 
varmistaa, etteivät kansalaiset joudu 
elintärkeiden palveluiden osalta eri-
arvoiseen asemaan. Mikäli aluehal-
lintojen tehtäväkenttä olisi laajempi 
ja sisältäisi aluekehittämisen ja kilpai-
lukykyyn vaikuttavat tehtävät, alueel-
linen eriytyminen voisi vahvistua ja 
tuoda lisää kilpailua.

Tärkeää on muistaa myös, et-
tä EU-lainsäädäntö vaikuttaa jo nyt 
kuntien ja alueiden työhön ja osuus 
tulee Elsi Kataisen mukaan kasva-
maan, kiitos vihreän siirtymän. 

-  Nämä vaikuttavat myös julki-
sen sektorin investointeihin, joilla on 
vaikutusta myös oman alueen kilpai-
lukykyyn.

Nyt kuitenkin olemme tilantees-
sa, jossa valtuutetut vasta tarttuvat 
työhönsä.

Millaisia maakuntavaltuutettuja 
aluekehityksen ja aluepolitiikan pro-
fessori toivoisi näkevänsä valtuus-
toissa?

- Erilaisia, monenlaisia ihmisiä. 
Valtuustoissa on paljon naisia, johtuu 
varmasti terveydenhuoltosektorin 
suuresta roolista. Mutta mahdolli-
simman monenlaista osaamista toi-
von, sanoo Eeva-Kaisa Prokkola.∙

RAKENNETAAN SUOMESTA MAAILMAN PARAS 
MAA VAMMAISILLE JA VAMMAUTUNEILLE

TULE MUKAAN
www.validia.fi/maailmanparasmaa

ASUMINEN | KUNTOUTUS | HENKILÖKOHTAINEN APU | PÄIVÄTOIMINTA

syrjäisyys tuotetaan 
päätösten kautta.
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asenteet  
maahanmuuttoa kohtaan 
vahvistuvat samanmielisten 'kuplassa'

teksti | Eeva-Liisa Hynynen  kuva | Lehtikuva

Turku toimi väitöskirjatutkijan kohteena tutkittaessa asukkaiden 
asenteita maahanmuuttoon. 

Valtiotieteen tohtori Mikko Lei-
non väitöstutkimus osoittaa, et-
tä yksittäisten kansalaisten asen-

teet  maahanmuuttoon muotoutuvat 
ja jopa vahvistuvat samanmielisten 
keskusteluryhmissä. 

Mikko Leino väitteli joulukuussa 
2021 Turun yliopistossa valtio-opin 
alalta aiheenaan asuinalueen vaiku-
tus Turun asukkaiden maahanmuut-
toasenteisiin sekä aiheesta käytävään 
keskusteluun.

Väitöstutkimus Among friends 

and strangers: The influence of resi-
dential context on attitudes and de-
liberation on immigration vahvistaa, 
että kaupungin eri asuinalueilla on 
selkeitä eroja maahanmuuttoon liit-
tyvissä asenteissa. 

Väitöstutkimus perustuu mielen-
kiintoiseen aineistoon, joka päätyi 
Leinon käsiin vähän kuin  sattuman 
kautta.

- Valmistuttuani valtiotieteen 
maisteriksi  ensimmäinen työpaikka-
ni akateemisessa maailmassa löytyi 

Åbo Akademin tutkimusprojektis-
ta tutkimusavustajana. Projektissa 
kokeiltiin, miten keskustelu saman-
mielisten ryhmässä vaikuttaa kes-
kustelijoiden omiin mielipiteisiin, 
Leino kertoo.

Vuosi oli 2012 ja perussuomalai-
set oli saanut  ”jytkyn” kevään 2011 
eduskuntavaaleissa. Vielä tuolloin ei 
puhuttu eri väestöryhmien muodos-
tamista ”kuplista”, eikä Twitteril-
lä tai muillakaan sosiaalisen median 
alustoilla ollut nykyisenlaista ase-
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maahanmuuttoa kohtaan 
vahvistuvat samanmielisten 'kuplassa'

alueen muiden asukkaiden mielipiteillä on selvästi 
vaikutusta yksilön mielipiteen muodostuksessa.

maa julkisessa keskustelussa maa-
hanmuutosta.   

- Åbo Akademin projektissa halut-
tiin valita teema, joka jakaisi asukkai-
den mielipiteitä. Maahanmuuttoon 

liittyvät kysymykset olivat kuitenkin 
tuolloin nousseet jo laajemmin agen-
dalle. Teemaksi valikoitui siis maa-
hanmuutto, Leino selvittää.

Kansalaiskeskusteluun kutsuttiin 
eri vaiheiden jälkeen kaikkiaan yli 
200 Turun ja ympäryskuntien asu-
kasta.

- Mielipiteitä kartoitettiin  
ensin kyselyllä, jonka perusteella  
keskusteluryhmät muodostettiin.  
Tutkimuksessa seurattiin, tapahtuu-
ko asenteissa  muutosta ja polarisoi-
tuvatko näkemykset keskusteluissa 
samanmielisten kanssa.

Myöhemmin aineisto päätyi Lei-
non eteen  useampaankin kertaan eri 
tilanteissa. Väitöstutkimuksen aihet-
ta pohtiessaan Leino havaitsi tutki-
musaineiston arvon. 

- Aineistosta oli eroteltavissa 
myös keskusteluihin osallistuneiden 
turkulaisten asuinalueet. Oli mah-
dollista tutkia, vaikuttaako asuinalue 
asenteisiin maahanmuuttoa kohtaan. 

Mitä väitöstutkimus sitten paljastaa 
turkulaisten asenteista? 

Mikko Leinon mukaan heidän asen-
teensa ovat keskimäärin lievästi va-
rautuneita.

- Asenteet kuitenkin vaihtelevat 
kaupungin eri alueiden välillä. Mi-
tä kauemmas kaupungin keskustasta 
edetään lähiöihin ja kaupungin poh-
joisosan haja-asutusalueille, sitä sel-
vemmin asenteet viilenevät, Leino 
kertoo.

Ne alueet, joilla maahanmuut-
toon suhtaudutaan positiivisimmin, 
sijaitsevat kohtuullisen lähellä toisi-
aan Turun ruutukaava-alueella.

Myös alueen asukasprofiililla on 
vaikutusta asenteisiin.

- Asenteet ovat myönteisempiä 
sellaisilla alueilla, joissa asuu huo-

mattavan paljon nuoria ja korkeas-
ti koulutettuja verrattuna alueisiin, 
joissa asuu paljon ikääntyneitä tai 
matalasti koulutettuja, Leino sum-
maa.

Eikä tässä kaikki. 
Myös kaupungin eri alueiden 

ominaispiirteillä  näyttäisi olevan 
merkitystä asukkaiden näkemyksiin 
maahanmuutosta.   

- Sellaisissa lähiöissä, joissa maa-
hanmuuttajia on paljon, asenteet 
heitä kohtaan ovat yleisemmin kiel-
teisempiä kuin myönteisiä, Leino to-
teaa.

Mutta Leinon väitöstutkimus 
osoittaa, että asenteet voivat olla 
kielteisiä sielläkin, missä asuu lähes 
pelkästään kantaväestöä. 

Maahanmuuttoon voidaan siis 
suhtautua kielteisesti sekä alueilla, 
joissa asuu paljon maahanmuutta-
jia että alueilla, joissa heitä on tuskin 
lainkaan. 

Leinon mukaan tutkimuksen pe-
rusteella ei voida vetää sellaista suo-
raa johtopäätöstä, että asuinalueen 
maahanmuuttajaväestön suhteelli-
sella osuudella ja muiden asukkaiden 
asenteilla olisi yksiselitteinen yhteys. 

Erityisen mielenkiintoinen on ha-
vainto siitä, että alueen muiden 

asukkaiden mielipiteillä on selvästi 
vaikutusta yksilön mielipiteen muo-
dostuksessa. Nyt puhutaan ”kuplau-
tumisesta”.

Mikko Leinon mukaan asentei-
den samankaltaistuminen ja lujit-
tuminen mahdollistavat ”kuplien” 
muodostumisen asuinalueilla.

- Yhteiset kokemukset ja mieli-
piteet ruokkivat ja vahvistavat sa-
mankaltaista maailmankuvaa ja 
asennetta.

Mikko Leino
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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

Pidämme huolta heistä,
jotka pitävät huolta meistä

➨ KAKS rahoitti tutkimusta.

Leino muistuttaa, että tämän kal-
tainen naapurustovaikutus on voi-
makkainta nuorten ja varhaista 
aikuisuutta elävien kohdalla. Maa-
ilmankatsomus ja suhtautuminen  
yhteiskunnallisiin kysymyksiin muo-
toutuu aikuisuuden kynnyksellä. 

- Samoin kuin asuinalueen asen-
teilla, aikuistuvien nuorten kannalta 
merkitystä on oppilaitoksen, työpai-
kan ja muun elämänpiirin asenteilla.

Mielenkiintoinen on myös tutki-
muksen tulos, joka kertoo politii-

kan vaikuttajien ja median merkityk-
sestä maahanmuuttokeskustelussa. 

- Vaikka asuinalueella on vaiku-
tusta asukkaidensa mielipiteisiin ja 
asenteisiin maahanmuutosta, sillä ei 
ole suurta vaikutusta aiheesta käytä-
vään julkiseen keskusteluun, Mikko 

Leino sanoo.
Leinon mukaan julkista keskus-

telua maahanmuutosta johtavat po-
liitikot ja media ”kehystyksillään”. 

Leino kertoo, että paikalliset koke-
mukset ja aiheet eivät olleet olennai- 
nen osa pienryhmissä käytyä kansa-
laiskeskustelua, jonka Åbo Akademi 
järjesti.   

-  Samanmielisistä koostuvis-
sa ryhmissä keskusteltiin monista 
kansallisista ja kansainvälisistä ky-
symyksistä kuten työperäisestä maa-
hanmuutosta, maahanmuuttajien 
kotouttamisesta ja sosiaaliturvasta, 
pakolaisuudesta ja niin edelleen.

Leinon mukaan valtaosa keskus-
telijoista oli omaksunut keskustelu-
ryhmässään median ja poliitikkojen 
narratiivin. Esimerkit, jotka nousivat 
keskusteluissa, olivat usein suoraan 

mediasta tai poliitikkojen esille nos-
tamia väittämiä. 

- On mielenkiintoista, että vaikka  
maahanmuuton konkreettiset vaiku-
tukset kohdataan päivittäisessä ar-
jessa, omakohtaisilla kokemuksilla ja 
paikallisilla tulkinnoilla oli vain vähän 
tilaa maahanmuuttokeskustelussa.

Mikko Leino kertoo, että vaikka 
keskustelut käytiin vuonna 2012, ai-
heet ja teemat olivat tuolloin samoja 
kuin tänäänkin. 

- Vuosikymmenessä teemat eivät 
ole juuri muuttuneet, mutta eiväthän 
näkökulmat ole muuttuneet myös-
kään poliittisessa keskustelussa, Lei-
no kiteyttää. ∙

paikalliset kokemukset ja aiheet eivät olleet olennainen 
osa pienryhmissä käytyä kansalaiskeskustelua.
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Antti Rönkä

KOLUMNI

Kun minulta kysytään, mistä olen kotoisin, valehtelen että Lahdesta. Oikeasti olen 
kotoisin Vääksystä, siis Vesijärven toiselta puolen. Valheellinen vastaus lipsahtaa kui-
tenkin luontevasti, kuin huomaamatta. Olen sielultani lahtelainen.  

Lahti on kaupunki, jolle on helppo nauraa. Suomessa tosin nauretaan kaikil-
le kaupungeille paitsi Helsingille, jota pelkästään vihataan. Lahti on vitsien aihee-
na kuitenkin kärkikastia, ja ilmiselvistä syistä: paikka pursuilee historian ankeinta 
arkkitehtuuria, pahvimukista syötävää kebablihaa pidetään herkkuna ja öisin yliopis-
to kirjaimellisesti karjuu poissaoloaan. Aikoinaan Lahti teki suorastaan hartiavoimin 
töitä naurettavuutensa eteen ja brändäsi itseään ”business cityksi”, vaikka kaupunki 
tunnettiin pikkurikosten ja huumeongelmien pesäkkeenä, Suomen Chicagona. 

Todellisuudessa Lahti oli kuitenkin aikaansa edellä ja pelasi peliä, josta muut ei-
vät tienneet mitään. Kun muissa kunnissa tehtailtiin epätoivoisia maisemavideoita 
ja tuhoon tuomittuja sloganeita, Lahti jo pokkana nauroi itselleen. Lahti toi Suomen 
kunnallistoimintaan ironian, huomaamatta sitä ensin itsekään.  

Vähitellen Lahti ymmärsi, ettei kannata matkia muita, vaan tehdä omaa juttua ja 
kääntää vastoinkäymiset voitoiksi, vaikka sitten nauramalla niille. Itseironian helmiä 
on esimerkiksi Instagramin lahtiblogi_official -tili. Toinen päijäthämäläinen kunta, 
Padasjoki, toteutti ansiokkaasti samaa linjaa ottamalla mainoslauseekseen ”experi-
ence nothing”.

 
Lahtelaiseen mentaliteettiin kuuluu, että tehdään vaikkei osata ja vaikkei kukaan ole 
antanut lupaa. Sitten yhtäkkiä ollaankin voittajia. Miettikää vaikka Cheekiä, joka to-
teutti omaa silminnähden mielenvikaista visiotaan ja nousi lopulta Olympiastadionil-
le. Tai Tehosekoitinta ja Apulantaa, jotka perustivat oman levy-yhtiön, kun muualta 
ei levytyssopimusta tarjottu. 

Viime vuosina Lahti on toiminut suunnannäyttäjänä kestävän kehityksen saral-
la. Kaupunki esimerkiksi luopui hiilivoimasta, hyötykäyttää 99 prosenttia kotitalouk- 
sien jätteistä ja aikoo hiilineutraaliksi vuoteen 2025 mennessä. Kaupunginjohtaja 
Pekka Timonen sanoi radiohaastattelussa jo muutama vuosi sitten, että kun kaikkien 
kuntien on ennemmin tai myöhemmin pakko muuttua ilmaston ja luonnon suhteen 
kestäviksi, kannattaa olla ensimmäisten joukossa. Tervettä lahtelaista kunnianhimoa. 
Ympäristöongelmien ratkaisemisessa sitä tarvitaan erityisesti.

Niin kuntien kuin niiden asukkaidenkin kannattaa ammentaa jotain lahtelaisuu-
desta ja muistuttaa itselleen, että on lupa olla olemassa, kaikkine puutteineenkin. Lu-
pa kokeilla rohkeasti ja toteuttaa itseään. Ja lupa nauraa itselleen. Minä ainakin saan 
voimaa, kun muistan sisäisen lahtelaiseni.  

kirjailija

Mitä Lahden kunta voi meille opettaa?

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

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

Pidetään yhdessä huolta työhyvinvoinnista!

Katso lisätietoa: www.keva.fi/pidetaanhuolta

Pidämme huolta heistä,
jotka pitävät huolta meistä
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teksti | Pirjo Silveri  kuvat | Merja Ojala

TOHTORI TÖISSÄ
Mitä väitöskirja antaa tekijälleen työelämässä? 

Uuden edessä Marja Sutela on tavannut ajatella, että kyllä tästä hyvä tulee. 

ROHKEA ASENNE

K
untademokratiasta väitelleen hal-
lintotieteiden tohtorin tutkimusura 
vaihtui johtamistyöhön.

- Kannattaa olla rohkea ja ute-
lias, avoin erilaisille tehtäville, Marja  

Sutela korostaa.
Joensuun yliopiston ja Tampereen am-

mattikorkeakoulun kautta hän eteni Tampe-
reen yliopiston vararehtoriksi.

Marja Sutela on kotoisin Oulun liepeiltä, 
joten opiskelu oli luontevaa aloittaa Lapin 
yliopistossa. Sieltä hän valmistui hallinto-
tieteiden maisteriksi, sinne hän teki lisensi-
aatintyönsä. 

Rovaniemeltä matka jatkui Tampereen 
yliopiston kunnallistieteiden laitokselle. 
KAKSin tuella käynnistyi oikeusvertaileva 
väitöstutkimus kunnallisesta kansanäänes-
tysinstituutiosta neljässä Euroopan maassa.

Kesällä 1998 apurahatutkija sai houkut-
televan työtarjouksen, kun entinen opettaja 
Lapin yliopistosta, professori Teuvo Poh-
jolainen, oli siirtynyt Joensuuhun perusta-
maan julkisoikeuden laitosta. 

Tuleva yliassistentti hyppäsi idän junaan.
- En ollut koskaan edes käynyt Joensuus-

sa! Jossain Kesälahden kohdalla ikkunasta 
katsellessani mietin, eikö tämä metsä kos-
kaan lopu, hän muistelee.

Joensuun yliopistossa vierähti yli kuusi 
vuotta. Siellä Marja Sutela myös väitteli, ja 
hoiti sen jälkeen professorin tehtäviä. 

Koti oli koko ajan Tampereella. Kun 
kulkeminen alkoi rasittaa, hän päätti pala-
ta tuttuihin maisemiin. Urapolulla seuraava 
askel oli Tampereen ammattikorkeakoulus-
sa (TAMK) koulutusalojen johtajana. Pir-

kanmaan ammattikorkeakoulun ja TAMKin 
yhdistyessä vuonna 2010 Sutela nimitettiin 
koulutusvararehtoriksi.

Vajaan vuosikymmenen päästä yhdistyi-
vät Tampereen yliopisto ja teknillinen yli-
opisto, ja yhdessä ammattikorkeakoulun 
kanssa se muodostaa Tampereen korkea-
kouluyhteisön. 

Marja Sutela on uuden Tampereen yli-
opiston koulutusvararehtori. Lisäksi hänellä 
on kaksi dosentuuria, Itä-Suomen yliopis-
tossa kunnallisoikeuden ja Vaasan yliopis-
tossa hallinto-oikeuden.

Työskentely sekä eri yliopistoissa että 
ammattikorkeakoulusektorilla on avartanut 
näkökulmia, monenlaisia toimintatapoja ja 
vahvuuksia on ehtinyt nähdä.

– Nykyisessä työssä on ollut paljon hyö-
tyä pitkästä kokemuksestani koulutuksen 
johtamisessa, myös aiemmasta korkeakoulu-
fuusiosta. Muutosprosessi on entuudestaan 
tuttu, vaikka kahden ammattikorkeakoulun 
yhdistyminen oli mittakaavaltaan pienempi, 
eikä siihen sisältynyt sellaisia jännitteitä kuin 
Tampereen yliopiston yhteydessä.

Monialaista ja uraauurtavaa
Tampereen yliopistolla on maineikas histo-
ria ja pitkät perinteet kuntajohtajien kou-
lutuspaikkana. Talvella twitterissä nousi 
kohunpoikanen YLE:n uutisoitua, että kun-
taoikeus loppuu ja siirtyy Itä-Suomen yli-
opistoon. 

Kuinkas tässä näin kävi?
- Oikeus on ollut vain yksi osa, mut-

ta näkökulmia on muitakin, kuten talous 
ja johtaminen, tekniikka ja rakentaminen. 

AVAA OVIA JA NÄKÖKULMIA
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KUKA?
Marja Sutela 

TEHTÄVÄ: Tampereen yliopiston  
koulutusvararehtori

KOTOISIN: Lumijoelta

SYNTYNYT: 1967

KOULUTUS: Hallintotieteiden  
tohtori (2000)

PERHE: Aviomies ja 13-vuotias poika

ASUU: Tampereella

HARRASTUKSET: Hyötyliikunta,  
puuhastelu mökillä, hiihto, lenkkeily,  
purjehdus

MOTTO: ”Kyllä tästä hyvä tulee!”

Tampereella monialainen kuntatut-
kimus voi edelleen hyvin.

Sellaisena Sutela pitää esimer-
kiksi kansainvälisen, kestävän kau-
punkikehityksen tutkinto-ohjelmaa, 
jossa limittyvät tekniikan ala, hallin-
to- ja yhteiskuntatieteet. Tutkimuk-
sen pitää uudistua, koska kuntakin 
muuttuu.

Uraauurtavana hankkeena va-
rarehtori mainitsee myös yliopisto- 
sairaalan ja korkeakoulujen kampus- 
alueelle nousevan hyvinvointikeskuk-
sen, jonka suunnittelussa yliopisto  
ja ammattikorkeakoulu tekevät yh-
teistyötä, ja jota kaupunki tukee. 

Saman katon alle kootaan palve-
lut, koulutus, tutkimus- kehittämis- 
ja innovaatiotoiminta ja tarjotaan 
opiskelijoille todelliset oppimisym-
päristöt. Tulevaisuudessa Kaupin 
sote-keskus tuottaa sosiaali- ja ter-
veyspalveluita yli 60 000 asukkaalle.

Ydintekemisessä eteenpäin
Kaksi yliopistoa eivät lyöttäytyneet 
yhteen kivuitta, laineet ovat lois-
kuneet niin talon sisällä kuin ulko-
puolella. Purjehdusta harrastava 
Marja Sutela ei hätkähdä myrskyjä, 
koska erilaiset mielipiteet kuuluvat 
tiedeyhteisön olemukseen. Koulu-
tusvararehtorin mielestä yhdistymi-
nen oli aivan oikea ratkaisu.

- Tällaiset prosessit ovat pitkiä, 
yhteisen kulttuurin rakentuminen 
vaatii aikaa. Rehtorien ja dekaani-
en kausi on viisivuotinen, ja viidessä 
vuodessa rakenteet ja toimintamallit 
on saatu kuntoon. Kriittinen, akatee-
minen ajatustenvaihto jatkuu, koska 
se kuuluu asiaan aina.

Korkeakouluyhteisössä toimintaa 
on tehostettu muun muassa yhteisillä 
tukipalveluilla, kuten tietohallinnolla, 
kiinteistöpalveluilla ja kirjastolla.

- Jo kolmen vuoden aikana ydinte-
kemisessä eli tutkimuksessa ja koulu-
tuksessa on menty hienosti eteenpäin. 

Keskustelu yliopiston hallintomallis-
ta ja päätöksenteon demokraattisuu-
desta on sitten toisen tason kysymys.

Sutela viittaa muun muassa uu-
siin, monitieteisiin, kansainvälisiin 
tutkinto-ohjelmiin ja koulutuspalve-
luihin. Tai opettamisen ja oppimisen 
keskukseen, joka tarjoaa opetushen-
kilöstölle koulutusta ja pedagogista 
tukea.

- Tampereen yliopisto on erittäin 
vetovoimainen ja aidosti monialai-
nen, hän iloitsee.

Yhteishaussa 2021 Tampe-
reen yliopisto oli ensi kertaa Suo-
men suosituin yliopisto. Kärkinä 
ovat tekniikka, terveys ja yhteis-

kuntatieteet, tutkinto-ohjel-
mia on yli 100, opiskelijoita  
21 000 ja henkilöstöä lähes  
4 000. 

Ammattikorkeakoulu tar-
joaa opetusta työelämän 
ammatillisiin asiantuntijateh-
täviin. TAMK keskittyy hyvin-
voinnin ja terveyden, talouden 
ja tuotannon sekä oppimisen 
ja luovuuden edistämiseen. 
Opiskelijoita on 13 000, tut-
kinto-ohjelmia yli 40 ja pää-
toimista henkilökuntaa 700.

Pandemia opettajana
Globaali pandemia on vai-
kuttanut merkittävästi uu-
den yliopiston arkeen. Pari  
ikäluokkaa on suorittanut 
opintojaan etänä, tulevat opis-
kelijat jo melkein koko lukion-
sa. Pitkällä tähtäimellä tämä 
muuttanee perustavanlaatui-
sesti tapoja työskennellä, opet-
taa ja oppia.

- Nopeassa tahdissa ope-
tushenkilöstö otti käyttöön 
etätyöskentelymahdollisuu-
det ja digipedagogiset tavat. 
Heille on koko ajan ollut tar-
jolla kurssitusta ja koulutus-

ta, miten lisätä vuorovaikutteisuutta 
vaikka Teamsissa. Hyvinvoinnin ja 
ohjauksen kehittämishankkeita on 
huomattavasti lisätty, Marja Sutela 
kertoo.

Hän uskoo parhaiden käytäntö-
jen, etä- tai hybridimallien, jäävän 
pysyviksi, koska oppimistulokset 
ovat olleet hyviä ja etenkin maiste-
riopiskelijoilla opetuksen joustavuus 
on lisääntynyt. 

Sen sijaan kanditasolla hyvin-
vointi on tutkimustulosten mukaan 
heikentynyt, kun vuorovaikutus on 
jäänyt, vaikka kampukset ovatkin ol-
leet auki.

- Nuorimmat eivät vielä ole kiin-
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koulutusvararehtorin tehtävä- 
alueelle kuuluu  

tutkintokoulutuksen ohella 
jatkuva oppiminen.

nittyneet yliopistoon, ja kyllä se meitä 
haastaa. Tämä on kuitenkin laajempi 
yhteiskunnallinen ongelma.

Koulutusvararehtorin tehtävä-
alueelle kuuluu tutkintokoulutuksen 
ohella jatkuva oppiminen. Työssä 
olevan väestön osaamisen ajantasais-
taminen on nykyisellä hallituskau-
della noussut voimakkaasti esiin.

- Luomme toimintamalleja, mi-
ten sitä edistää ja miten avata vii-
meisintä osaamista myös heille. Tällä 
puolella tapahtuu nyt todella paljon. 
Esimerkiksi tekniikan alan FITech-
hankkeessa ovat mukana kaikki Suo-
men tekniikan alan yliopistot.

Tänä vuonna Tampereen yliopis-
tossa ryhdytään laatimaan jatkuvan 
oppimisen strategiaa. Toki vastaa-
vantapaista työtä on tehty ennenkin, 
on ollut avoin yliopisto ja täydennys-
koulutuskeskus.

- Nyt on kuitenkin uudenlaista 
ajattelua, johon liittyy myös valta-
kunnallisia hankkeita, kuten kaikki-
en Suomen korkeakoulujen yhteinen 
Digivisio 2030. Tavoitteena on koota 
oppimisalusta niin, että yksittäinen 
opiskelija löytää yhdestä paikasta 
kaikkien korkeakoulujen tarjooman.

Kansallista ja kansainvälistä
Kansallisissa visioissa siintää korkea-
koulututkinto 50 prosentille nuores-
ta ikäluokasta vuonna 2030, ja se tar-
koittaa mittavaa koulutusvolyymin 
kasvattamista. Tampereen yliopis-
toon tulee jo tänä vuonna 500 aloitus-
paikkaa lisää.

Toinen selkeä trendi on kansain-
välistyminen, johon kytkeytyy sekä 
veto- että pitovoima.

- Rakennamme palvelumalle-
ja ja teemme tiivistä yhteistyötä työ-
elämän suuntaan jo opintojen aikana. 
Kansainvälisille opiskelijoille luodaan 
sellaisia kontakteja, että heillä on val-
mistuttuaan mahdollisuus työllistyä ja 
jäädä Suomeen, täyttämään osaajava-

jetta ja pienenevistä ikäluokista johtu-
vaa vajetta.

Entä kuinka hyvin Tampereella 
voivat sellaiset alat ja aineet, joiden 
olemassaolon lähtökohta ei ole se, et-
tä tutkimusta voidaan suoraan talou-
dellisesti hyödyntää? 

Marja Sutela vetoaa taas moni-
tieteisyyteen. Ajatellaanpa vaikka 
tekoälyä tai puheentunnistusta, mo-
lemmissa tarvitaan huippuluokan 
kielitieteellistä osaamista ja korkein-
ta teknologiaa.

- Kaikilla tieteenaloilla on mer-
kitystä, toisen tutkimusta ei voi ar-
vottaa toista arvokkaammaksi. 
Monitieteinen yliopisto mahdollis-
taa esimerkiksi juuri humanistien 
ja tekniikan alojen vuoropuhelun. 
Meillä on parhaillaankin useita täl-
laisia hankkeita menossa.

Kun Marja Sutela aikanaan vasta-
si ”kyllä” johtamistehtäville, samalla 
oli luovuttava omasta tutkimustyös-
tä, aika ei millään riitä molempiin. 
Toki hän mielellään seuraa hallin-
toon liittyviä tai vaali- ja demokra-
tiakeskusteluja.

Nukkuvien puolue voitti yli-
voimaisesti tammikuun aluevaalit. 
Koska Sutela teki väitöskirjansa ää-
nestämisestä, pakkohan häneltä on 
kysyä, mitä tulos kertoo demokrati-
asta.

- Alhainen äänestysprosent-
ti osoittaa, etteivät ihmiset tunnis-
taneet uusia hyvinvointialueita ja 
sitä, miten ne vaikuttavat heidän elä-
määnsä. Jo väitöstyössäni esitin, pi-
täisikö äänioikeus paikallisvaaleissa 
laajentaa 16-vuotiaille. Silloin demo-
kratialla tarkoitettiin vaaleissa ää-
nestämistä eli päätöksentekijöiden 
valitsemista. Toinen tapa oli neu-
voa-antava kansanäänestys. Sen jäl-

keen on tullut muunlaisia muotoja, 
ja yhteiseen suunnitteluun ja valmis-
teluun voi osallistua esimerkiksi kan-
salaispaneelien kautta. Lähipiirin tai 
oman alueen asioihin vaikuttamisen 
tavat ovat vahvasti kehittymässä, Su-
tela pohtii.

Itä-Suomi kirittää?
Tampereen yliopisto on Marja Sute-
lan nykyinen kotikenttä. Koko maan 
koulutusvararehtorit tapaavat sään-
nöllisesti, verkosto kollegojen kes-
ken on tiivis.

- Sitä kautta seuraan, mitä muissa 
yliopistossa tapahtuu.

Ulkopuoliselle on median ja so-
meketjujen kautta syntynyt mieli-
kuva, että Itä-Suomen yliopisto on 
onnistunut nostamaan profiiliaan ja 
saanut niin sanotun hyvän draivin 
päälle. 

Tampereen julkisuuskuva on vä-
lillä säröillyt. Miten Suomen toiseksi 
suurin yliopisto pääsisi näkyvään po-
sitiivisen kierteeseen?

- Niin. Ympäristötkin ovat erilai-
sia: vakiintuneet Helsingin yliopisto, 
Aalto ja Tampereen yliopisto toimi-
vat vahvoilla kasvualueilla ja hakija-
määrät ovat todella korkeita. Tilanne 
on erilainen siellä, missä ikäluokat 
pienenevät ja ihmisiä muuttaa alu-
eelta pois. Silloin yliopiston toimin-
taakin on tuotava esiin eri tavalla. 
Tampere on Suomen vetovoimaisin 
kaupunki ja halutuin paikka asua. 
Meille lähes itsestään selvät asiat ei-
vät ole sellaisia esimerkiksi Joen-
suussa.

Itä-Suomen yliopistoa Sutela 
kiittelee kelpo kirittäjäksi.

- He joutuvat siellä tekemään 
hiukan enemmän töitä opiskelijoi-
den houkuttelemiseksi. Samalla he 
vähän herättelevät myös tamperelaisia. 
Kyllä uudesta Tampereen yliopistosta 
hyvä tulee.∙
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TÄTÄ TUTKIN
teksti | Maria Markus  kuva | Merja Ojala

Väitöskirjatutkija, KM Mirka 
Kivimäki on käynyt käsiksi 
isoon aiheeseen. Hän tutkii  
varhaiskasvatuspalveluja  
kuntien paikallisessa puheessa.

PUHETTA VARHAISKASVATUKSEN YTIMESTÄ

-T
arkastelen, kuinka varhais-
kasvatuksen keskeiset pai-
kalliset toimijat kunnissa 
puhuvat varhaiskasvatuspal-

veluista. Tavoitteena on saada tietoa 
siitä, millaisia tehtäviä varhaiskasva-
tukselle ja sen eri muodoille asete-
taan ja kenelle niiden nähdään ole-
van tarkoitettuja. 

Keskeiset toimijat ovat pien-
ten lasten vanhempia, kuntien var- 
haiskasvatuspalveluja johtavia viran- 
haltijoita ja tietenkin varhaiskasva-
tuksen työntekijöitä.

Kivimäki kertoo aiheen tuntuvan 

mielenkiintoiselta ajankohtaisuu-
tensa vuoksi.

Alalla on tapahtunut viime vuo-
sina suuria muutoksia. Päivähoi-
to kokonaisuudessaan on kunnissa 
siirretty sosiaalitoimen alta opetus-
toimen hallinnon piiriin ja samalla 
on ryhdytty puhumaan yhä painok-
kaammin varhaiskasvatuksesta. 

Varhaiskasvatusta koskeva lain-
säädäntö uudistui vuonna 2018 ja 
vuonna 2021 lainsäädäntöä täsmen-
nettiin edelleen.

 - Kun puhutaan lasten päivä-
hoidosta ja varhaiskasvatuksesta, 
on erilaisia muotoja sen toteuttami-
seksi. On päiväkoti, perhepäivähoi-
to ja avoin varhaiskasvatus. Kaikilla 
on oma historiansa ja omanlaisensa 
kehityspolut, mutta sama laki ohjaa 
kaikkia, Kivimäki muistuttaa.

Lain mukaan kaikki varhaiskas-
vatuspalvelut  toteuttavat samaa 
varhaiskasvatuksen tehtävää. Palve-

luista ja niiden tehtävistä voi kuiten-
kin vallita vaihtelevia tulkintoja.

Näitä tulkintoja Kivimäki perkaa 
väitöstutkimuksessaan, jota hän työs-
tää Tampereen yliopiston suojissa.

- On kiinnostavaa, millaisia tehtä-
viä eri palveluille asetetaan ja keille 
palveluiden nähdään olevan tarkoi-
tettuja. 

Mirka Kivimäki kiinnostui var-
haiskasvatuksen tutkimuksesta jo 
perustutkinnon kandidaatin tut-
kielmaa tehdessään. Pro gradun 
työstäminen vahvisti entisestään 
mielenkiintoa tutkimustyöhön.

- Pro gradu -työni ohjaaja, kasva-
tustieteen professori Kirsti Karila 
Tampereen yliopistosta rohkaisi mi-
nua jatkamaan tutkimuksen paris-
sa. Hänen kannustuksestaan tutkijan 
urani oikeastaan alkoi.

Professori emerita Kirsti Kari-
la ja Jyväskylän yliopiston varhais-
kasvatustieteen professori Maarit 
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➨ KAKS rahoittaa tutkimusta.

NUMEROT AUKI
koonnut | Eeva-Liisa Hynynen

EHKÄ MUUTAN – EHKÄ EN

KAKSille tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Aineisto on koottu Gallup Kanavalla 26.11-1.12.2021. 
Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 014. Vastaajat edustavat 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä  
Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla suurimmillaan 
vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa. Lisätietoja: asiamies Antti Mykkänen, 0400-570087

PUHETTA VARHAISKASVATUKSEN YTIMESTÄ

eli yli 700 000 suomalaista pitää muuttoa toiselle paikka-
kunnalle todennäköisenä parin kolmen vuoden sisällä.

KETKÄ KAAVAILEVAT MUUTTOA?

MIKÄ MUUTOSSA ON TAVOITELTAVAA?

VÄHITEN MUUTTOHALUKKUUTTA POTEE

Alasuutari ovat Mirka Kivimäen 
väitöstutkimuksen ohjaajia. 

Väitöstutkimuksesta tulee artikke-
liväitöskirja, joka koostuu vertaisarvi-
oiduista tieteellisistä artikkeleista.

Vastikään päättynyt tutkimus-
hanke CHILDCARE ehti tuottaa 
kiinnostavaa tutkimusaineistoa kym-
menen suomalaiskunnan varhaiskas-
vatuksesta.

Hankkeessa kootut, laajat teema-
haastattelut kuntien viranhaltijoiden 
ja pienten lasten vanhempien näke-
myksistä ovat Kivimäen aineistona 
kahdessa ensimmäisessä tieteellises-
sä artikkelissa.

Artikkeleista ensimmäinen on jo 
julkaistu loppuvuodesta 2021 kas-
vatustieteen alan suomalaisessa yk-
kösfoorumissa Kasvatus-lehdessä 
2/2021. Kivimäen kirjoittajakump-
paneina ovat toimineet hänen väitös-
tutkimuksensa molemmat ohjaajat. 

Parhaillaan Kivimäki työskente-
lee vanhempien haastatteluihin pe-
rustuvan tutkimusartikkelin parissa. 
Sen jälkeen hän paneutuu haastat-
telun keinoin kuntien varhaiskasva-
tuksen ammattilaisten tulkintoihin 
varhaiskasvatuksen eri muodoista ja 
niiden tehtävistä.

Tutkimusmetodina on diskurssi- 
analyysi. Haastateltavien puhe ote-
taan tarkasteluun sellaisenaan; toi-
mintana, joka tuottaa todellisuutta 
jonkinlaiseksi. Siten puhe itsessään 
on merkityksellistä. Yksi ja sama 
puhuja voi tuottaa puheessaan mo-
nenlaisia tulkintoja ja merkityksiä ai-
heen tulokulmasta riippuen.

- Tutkimuksessani varhaiskas-
vatusta tarkastellaan dynaamisena, 
toimijoidensa kautta muotoutuvana 
toimintana. Millaiseksi se muotou-
tuu, siinä puhetavat ovat keskeistä.

Kivimäen mukaan haastatteluai-
neistoa analysoidaan diskursiivises-
ti, ja puheesta erotetaan vaihtelevia 
tapoja puhua perhepäivähoidosta, 
päiväkotitoiminnasta ja avoimesta 
varhaiskasvatuksesta.∙
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Polemiikin tweetit löydät:

@hennanikumaa 
Pyydän, älä sano tyhmäksi, vaikka hlö  
ei olisikaan yhtä älykäs kuin Sinä.

Älykkyysosamääräni (mitattu) on reilusti  
alle keskiarvon. Vaikka tiedän, että olen 
muutakin kuin ÄO ja testit mittaavat vain 
tiettyä älykkyyttä ja älykkyys=/   viisaus,  
minuun sattuu, kun kutsut tyhmäksi.                                          

@EOAuvinen
Ystävänpäivän vakava teema: 
esimies ystävänä.

Miten käy, jos esimies on vain 
jonkun tai joidenkin ystävä,  
mutta ei kaikkien? Miten se  
vaikuttaa työyhteisöön? Ovatko 
kaikki samalla 'viivalla'?  
Saavatko kaikki samanlaisen 
kohtelun?#johtaminen #ystä-
vänpäivä  #hyvääystävänpäivää

@jtup13 
Empatia saa joskus kummallisia muotoja.  
Simpanssit murskaavat hyönteisiä ja  
hierovat muusilla haavojaan. Ei tiedetä,  
onko tällä helpottavaa vaikutusta ja mihin  
se perustuu, mutta merkillistä on, että ne  
tekevät samaa toisten simpanssienkin  
haavoille. Tutkijat pitävät tätä empatian  
merkkinä.

@MikkoLatvala
Kunnanjohtajan sähköpostiin tulee 
aina tieto, kun joku kiinteistö kun-
nassa on vaihtanut omistajaa. Seu-
raan mielenkiinnolla hintatasoa ja 
sijainteja. Tänään tuli täyteen 8 kuu-
kautta virassa ja samalla täyttyi 100 
kiinteistökauppaa Petäjävedellä. 
Kauppoja siis syntyy. #Petäjävesi

@Uuninpankkopoik
Joskus kauan sitten puhuttiin  
köyhyydestä. Nyt puhutaan kannustin-
loukusta, joka puretaan antamalla  
keppiä. Se on kielikuva, jonka antama 
mielikuva viehättää yllättävän monia.

@kirsipiha
Kun kirjoitettiin kirjaa Muutosvoimaa,  
@MikaSuti heitti pöydälle kysymyksen: 
kun ihminen on luontaisesti utelias, 
miksi organisaatio ei ole? Organisaation 
uteliaistaminen vaatii sitä, että ajatel-
laan asioita vähän eri tavalla. 

langoilta napattua


