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kaakon
Kuntien tehtäväkenttä muuttuu, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien 
hoidettavaksi. Rohkea, itseensä luottava ja eteenpäin katsova kunta pärjää kuitenkin myös 
tulevaisuudessa. Siksi kuntiin tarvitaan päättäjiä, jotka ymmärtävät, että hyvinvointi syntyy 
vain työnteon ja yrittäjyyden kautta, kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri 
Petteri Orpo sanoo. Sivu 3

Kuntapäättäjällä 
on kasvun avaimet

Matkasuuntana 
kaakko

Kaakkois-Suomi on 
matkailijan aarreaitta. 

Massojen sijaan alueen 
yrittäjät panostavat yksilöl-
lisiin palveluihin ja tasokkai-

siin matkailutuotteisiin.   
Sivu 4

Uutta syntyy  
yhteistyöllä
Maakuntauudistusta  

ei voi enää lykätä.  
Muuten rahat loppuvat. 

Maakunnissa on  
halukkuutta ja  

valmiutta yhteistyöhön. 
Sivu 10–11

PÄÄKIRJOITUS:

”Järkevästi 
toimiva  
kunta ei  
yritä tehdä  
kaikkea itse.”
Sivu 2

MINISTERI RISIKKO:

”Syrjäytyminen 
on Suomen 
suurin turvalli-
suusuhka.”
Sivu 12

Koulusta tulee 
kunnan kunkku

Koulutus ja sivistys 
ovat tulevaisuuden 
kunnan suurimpia 

tehtäviä. 
Kuntapäättäjällä 

on enemmän valtaa 
luokkahuoneen asioihin 

kuin hän ehkä itse 
osaa ajatella.  

Sivu 3

Oman kuntasi  

kokoomuslaiset  

ehdokkaat löydät  

osoitteesta  

kokoomus.fi/ 

ehdokkaat.

KOKOOMUS
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Kokoomuksella hieno ehdokaskattaus:

Nuoria, yrittäjiä, vahvaa 
koulutusta, osaamista ja 
positiivista asennetta

Kokoomuksella on Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Kymen-
laakson maakunnissa yli 550 kuntavaaliehdokasta. Eh-
dokasjoukko on nuorentunut edellisistä vaaleista. Alle 30 
vuotiaita ehdokkaista on yli 10 prosenttia ja reilusti yli puo-
let on alle 50-vuotiaita.

Nuorisovaltuustot ovat selvästi aktivoineet monia nuo-
ria asettumaan ehdolle kaikissa puolueissa. Erityisesti se 
näkyy niissä kunnissa, joissa nuorisovaltuustoja on aidos-
ti kuunneltu. Tätä kehitystä tervehtii ilolla. Se lupaa hyvää 
niille kunnille, joissa saadaan myös nuorten ääni kuuluville.

Itä- ja Kaakkois-Suomen kaikissa kunnissa työikäisten 
osuus vähenee. Jokaisen kunnan strategiassa asetetaan ta-
voitteeksi nuorten osuuden kasvattaminen. Siihen tarvi-
taan opiskelu- ja työpaikkojen lisäksi nuoret huomioon ot-
tavaa, ja heitä kuuntelevaa asennetta.

Kokoomuksen keskeiset vaalitavoitteet tukevat alueen 
kuntien kehittämisvisioita. Tärkeimpiä teemoja ovat pa-
nostaminen koulutukseen ja tutkimukseen, varhaiskasva-
tukseen ja työpaikkoja luovaan elinvoimapolitiikkaan.

Kunnat muodostavat meidän kaikkien päivittäisen elä-
män puitteet ja ympäristön. Kunnilla on merkittävä vas-
tuu yritystoiminnan suotuisista oloista niin kaupungeissa 

kuin maaseudulla. Elinkeinopolitiikan toimivuus 
ratkaisee osaltaan, syntyykö meille suomalaisille 
uusia työpaikkoja ja riittääkö tulevaisuudessa vero-
tuloja tärkeiden palveluiden järjestämiseen.

Yrittäjänäkökulma on voimakas kokoomuksen 
ehdokaslistoilla. Yrittäjiä ja alueemme yrityksissä 
keskeisissä tehtävissä olevia henkilöitä on enem-
män kuin joka viides ehdokkaista. Näistä ehdok-
kaista saavat useimmat alueemme kunnat vahvaa 
osaamista ja kehittämisnäkökulmaa vahvistamaan 

kunnan elinvoimapolitiikkaa.
Järkevästi toimiva kunta ei yritä tehdä kaikkea itse vaan 

käyttää apunaan alueen yritysten ja järjestöjen osaamista. 
Uusi hankintalaki tarjoaa entistä monipuolisempia mahdol-
lisuuksia hyödyntää paikallisia pieniä ja keskisuuria yrityk-
siä. Sillä on merkitystä paikallisen työllisyyden edistämisessä.

Puun jalostus ja metsät ovat olleet alueemme merkittä-
vin tulonlähde ja työllistäjä jo yli vuosisadan ajan. Nyt täs-
sä elinkeinopohjassa on näkyvissä uusi koko Suomen kan-
santalouden kasvun mahdollisuus.

Luonnonrikkaudet, hyvä koulutus ja vahva panostami-
nen tutkimukseen ovat menestyneiden maiden vaurauden 
lähteitä. Niiden hyödyntäminen on aina riippuvaista tek-
nologisesta osaamisesta. Suomen jatkuvasti uusiutuvissa 
metsissä on konkreettiseesti näkyvissä rikas tulevaisuus. 
Syy on juuri teknologisen osaamisen ja tieteellisen tutki-
muksen uusi askel, puun kemikaalien hyödyntäminen ny-
kyistä moninkertaisesti laajemmin. Itä- ja Kaakkois-Suo-
men alueelta löytyy Suomen suurin puuosaamisen ja -tut-
kimuksen keskittymä sekä edelleen vahva puuteollisuus. 
Näille vahvuuksille voi tulevalla valtuustokaudella raken-
taa myönteistä tulevaisuutta useissa alueemme kunnissa.

Kirjoittaja on Kaakkois-Suomen  
Kokoomuksen puheenjohtaja

” Järkevä  
kunta ei  
yritä tehdä 
kaikkea itse.”

Kolumni / Antti Häkkänen 

Välittävä, vastuullinen ja uudistava
Suomen 100-vuotisjuhlavuo-
den teemaksi valittiin ”Yhdes-
sä”. Tämä teema on tärkeää 
lääkettä vastakkainasettelua 
ja eripuraa lietsoviin virtauk-
siin. Yhteenkuuluvuuden tun-
ne ja keskinäinen luottamus 
ovat vakaan yhteiskunnan ki-
vijalka.

Kokoomuksen mielestä 
Suomessa tarvitaan lisää vä-
littämistä, vastuullisuutta ja 
uudistuksia. Kaikki on pidet-
tävä mukana. Ikääntyvälle vä-
estölle huolenpidon lupaus 
on kaikkein tärkein. Turvalli-
nen vanhuus ja toimivat palve-
lut kuuluvat jokaiselle. Nuor-
ten syrjäytyminen on yksi pa-
himpia yhteiskunnallisia on-
gelmia. Kuntien on panos-
tettava varhaiskasvatukseen 
ja laadukkaaseen koulutuk-
seen. Muuttuvassa maailmas-
sa oppimisen ja ajattelun tai-
dot ovat ratkaisevan tärkeitä.

Kunnilla ja valtiolla on vah-
va rooli huolenpidossa. Sa-
malla on kuitenkin muistetta-
va, että välittämistä ei voi jät-
tää vain virkamiehille. Välittä-
minen kuuluu jokaisen van-
hemman, naapurin ja koti-
kunnan asukkaan vastuulle. 
Esimerkiksi ikäihmisten yk-
sinäisyyteen löytyvät ratkaisut 
vain yhteisellä välittämisellä.

Myös vastuun kantaminen 
pitäisi palauttaa kunniaan. 
Yksilön vastuu omasta ja lä-
heistensä elämästä on liian 
monelta hukassa. Oma-aloit-

teisuuden ja vastuullisuuden 
kulttuuria on kaikin keinoin 
vahvistettava. Esimerkiksi 
mitkään sote-uudistukset ei-
vät auta, ellei kansa ryhdy liik-
kumaan enemmän ja edistä-
mään omaa terveyttään.

Tänä populismin ja hetkessä 
elämisen aikakautena tarvitaan 
vastuullisen tulevaisuuden ra-
kentajia. Kestävämmän tule-
vaisuuden rakentaminen voi 
tarkoittaa myös ikäviä päätök-
siä ja uudistuksia, joiden hyö-
dyt eivät näy heti seuraavana aa-
muna. Tämä vaatii kuntapäät-
täjältä selkärankaa. President-
ti Sauli Niinistön sanoin, ”kos-
ka tekemättäkään ei voi jättää”.

Kokoomuksen periaatteena 
on jättää niin kotikunta kuin 
koko isänmaa talouden, ym-
päristön ja sosiaalisten olo-
jen kannalta parempaan kun-
toon. Tämä edellyttää uudis-
tuksia. Vastuullinen talou-
denhoito on kokoomukselle 
erityisen tärkeää. Euroopas-
sa on riittävästi esimerkkejä 
holtittomuuden seurauksis-

ta. Tarkan taloudenpidon li-
säksi kunnissa tarvitaan yrit-
täjyyden ja työllisyyden vah-
vistamista. Sosiaalisesti kes-
tävä tulevaisuus rakentuu ko-
koomuksen mielestä uudistu-
van koulutuksen, uusien työ-
paikkojen ja vahvistuvan yrit-
täjyyden varaan. Työ on paras-
ta lääkettä syrjäytymiseen.

Puoluejohtajista kokoo-
muksen Petteri Orpo on juu-
ri valittu parhaaksi yrittäjyy-
den osaajaksi. Kokoomuk-
sesta löytyvät parhaat yrittä-
jyyden tuntijat edistämään 
kotikunnan työllisyyttä. Tuo-
reessa tutkimuksessa todet-
tiin myös, että kokoomus on 
Suomen luotetuin ja osaavin 
kuntapuolue. Suomalaiset ar-
vostavat, että vaikeatkin asi-
at hoidetaan selkä suorana. 
Olemme luottamuksen arvoi-
sia myös jatkossa. Kokoomus 
tarjoaa äänestäjälle vastuul-
lisen vaihtoehdon ja selke-
än vastavoiman populisteille. 
Kannamme vastuuta kaikista 
sukupolvista – myös tulevista.

Kirjoittaja on kokoomuksen  
varapuheenjohtaja ja  

kansanedustaja

” Tarkan talouden-
pidon lisäksi 
kunnissa tarvi-
taan yrittäjyyden 
ja työllisyyden 
vahvistamista.”

Kommentti / Paula Kylä-Harakka 

Arjen avaimet ovat omissa käsissäsi
Kuntien tehtävät ovat maa-
kuntauudistuksen myötä 
muuttumassa. Silti on tärke-
ää äänestää huhtikuun kun-
tavaaleissa. Sosiaali- ja ter-
veyspalvelut siirtyvät kyllä 
maakuntien vastuulle, mutta 
muuten kunnat hoitavat jat-
kossa kaiken sen, mitä nyky-
äänkin, kuten varhaiskasva-
tuksen, perusopetuksen, ka-
dut ja kevyen liikenteen väy-
lät, kaavoituksen, elinkeino-
politiikan ja vapaa-ajan pal-
veluita. Kyse on asioista, jot-
ka koskettavat meidän kaik-
kien jokapäiväistä elämääm-
me. Sinulla on siis nyt kädes-
säsi avaimet vaikuttaa siihen, 
ketkä päättävät sinun arkeasi 
koskevista asioista.

Oikeus äänestää ja vaikut-
taa siihen, miten isänmaan ja 
kotikunnan asioita hoidetaan, 
ei ole itsestäänselvyys kaik-
kialla maailmassa. Suomes-
sa on yleinen ja yhtäläinen ää-
nioikeus: kaikilla täysi-ikäisil-
lä Suomen kansalaisilla on oi-
keus vaikuttaa äänestämällä. 
Ennakkoäänestys on käynnis-
sä kotimaassa 29.3.–4.4. Varsi-
nainen vaalipäivä on sunnun-
tai 9.4. Käytä oikeuttasi.

Oman kuntasi luotettavia ja 
osaavia ehdokkaita löydät tä-

män lehden sivuilta sekä ko-
koomuksen ja usein myös sen 
yhdistysten verkkosivuilta. 
Monet ehdokkaista ovat myös 
osallistuneet verkosta löyty-
viin mediatalojen vaalikonei-
siin, joita täyttämällä voit tar-
kastella sitä, ketkä heistä ovat 
ajatuksiltaan samoilla linjoil-
la kuin sinä. Toki vaalikoneet 
raapaisevat vain pintaa.

Kuntavaalien alla puolueen 
paikallisyhdistykset ja kunta-
vaaliehdokkaat myös järjestä-
vät monenlaisia tilaisuuksia 
esimerkiksi toreilla ja mar-
keteilla. Tule rohkeasti jutut-
tamaan ja kertomaan omaa 
arkeasi koskevista huolista 
tai ota muuten yhteyttä. Tä-
män lehden sivuilta – ja ko-
koomuksen vaaliohjelmasta 
– voit lukea niistä asioista, jot-
ka ovat kokoomukselle tärkei-
tä. Kokoomus esimerkiksi us-

koo, että laadukas varhaiskas-
vatus ja peruskoulu ovat mah-
dollisuuksien tasa-arvon tär-
keimpiä peruskiviä. Kokoo-
mus myös uskoo, että hyvin 
hoidettu elinkeinopolitiikka 
auttaa yrityksiä kasvamaan 
ja tarjoamaan ihmisille työ-
tä. Kokoomuksen tavoitteena 
on esimerkiksi se, että kaik-
ki kuntalaiset saavat maakun-
nassaan laadukasta hoitoa va-
rallisuudesta riippumatta. 
Tulevaisuutta on kaikkien va-
paus valita. Kokoomuslaises-
sa kunnassa ymmärretään, et-
tä hyvinvointi voi ajan mittaan 
perustua vain kestävällä poh-
jalla olevaan talouteen. Sekä 
nykyisten että tulevien suku-
polvien palvelut on turvattava.

Kirjoittaja on Kaakkois- 
Suomen Kokoomuksen  

toiminnanjohtaja

” Tule rohkeasti  
jututtamaan ja 
kertomaan omaa 
arkeasi koskevis-
ta huolista.”



3ST 2/2017

Kolumni / Petteri Orpo

Kuntavaalit  –  ketä kiinnostaa?
Kohta satavuotiaan itsenäi-
sen Suomen käydessä kun-
tavaaleihin on hyvä muis-
taa, että kunnallinen itse-
hallinto on ollut yksi valti-
ollisen itsenäisyytemme ki-
vijaloista. Sen voidaan vi-
rallisesti katsoa alkaneen 
6.2.1865, jolloin annet-
tiin Suomen ensimmäinen 
kunnallisasetus. Tuohon 
aikaan Suomi oli hyvin köy-
hä maa. Ei ollut harvinaista, 
että ihmisiä kuoli nälkään. 
On kuljettu pitkä matka tä-
män päivän vauraaseen hy-
vinvointiyhteiskuntaan. 
Tuolla matkalla kunnat 
ovat olleet hyvin keskeises-
sä asemassa, koska useim-
mat hyvinvointivaltion kes-
keiset tehtävät, kuten neu-
volatoiminta, terveyden-
huolto ja koulut annettiin 
kuntien toteutettavaksi. 

Entä mikä on kuntien 
tulevaisuus, kun sosiaa-
li- ja terveyspalvelut siirty-
vät maakuntien vastuulle? 
Moni on minultakin kysy-
nyt, miksi kiinnostua kun-
tavaaleista, kun maakun-
tauudistus vie kunnilta ra-
hat ja päätösvallan. Kuiten-
kin tiedämme, että kunnan 
tehtäväksi jäävät sivistys, 
koulutus, kaavoitus ja elin-
keinotoimi. Tärkeitä tehtä-
viä kaikki. Lisäksi kunnille 
jää verotusoikeus, mikä on 
myös hyvä asia. Ilman sitä ei 
kunnilla olisi tulevaisuutta. 
Samalla kunnat tulevat ai-
empaa itsenäisemmiksi, 
koska niille jäävät tehtävät 
ovat sellaisia, joihin ne voi-
vat aidosti itse vaikuttaa. Ta-
louden puolella suurin epä-
varmuus kunnissa liittyy 
usein soteen, joten talou-

den näkökulmasta kunnan 
elämä muuttuu ennustetta-
vampaan suuntaan. Kunta 
on jatkossakin ihmisten lä-
hin hallinnollinen yhteisö, 
jolla on valtaa ja vastuuta.

Kuntien valtuustoissa pää-
tetään tärkeistä arjen asiois-
ta, joten valtuustoihin tarvi-
taan jatkossakin vastuullisia 

päättäjiä. Sekä muutosjoh-
tajia että arjen asiantuntijoi-
ta. Tarvitaan päättäjiä, jotka 
ymmärtävät, että hyvinvoin-
ti syntyy vain työnteon ja yrit-
täjyyden kautta. Vain yrittä-
jäystävällinen, elinvoimai-
nen ja vetovoimainen kunta 
voi turvata kaikille asukkail-
leen hyvät palvelut. Kokoo-
muslaisille on tilausta kun-
tien valtuustoihin.

Kuntademokratia on ar-
vokas asia, jota on syytä vaa-
lia. Siksi minusta jokainen 
ehdolle asettunut ansaitsee 
kiitoksen palveluksesta de-
mokratialle. Kokoomuksen 
vastuullinen ja asiapohjai-
nen politiikka heijastuu 
kansalaisten luottamukse-
na. Kunnallisalan kehittä-
missäätiön tilaaman tutki-
muksen mukaan kansalai-
set pitävät kokoomusta ky-

vykkäimpänä puolueena 
kuntapäätöksenteossa. 

Sote-uudistuksen myötä 
kuntien toimintaympäris-
tö muuttuu kerralla histo-
riallisen paljon. Ei ole lain-
kaan vähäpätöinen tehtävä 
vaikuttaa siirtymäajan sote-
palveluiden järjestämiseen 
ja samalla kuntapäättäjänä 
maakuntauudistuksen alu-
eelliseen suuntaan soten 
osalta. Maakuntauudistus 
kannattaa kunnissa näh-
dä myönteisenä haasteena. 
Kun raskas ja vaikea sote 
siirtyy suuremmille harti-
oille, kunnat voivat keskit-
tyä elinvoimansa ja veto-
voimansa parantamiseen. 
Rohkea, itseensä luottava 
ja eteenpäin katsova kun-
ta pärjää myös tulevaisuu-
dessa. Sellainen kunta ei 
jää haikailemaan mennyt-

tä, vaan näkee muutoksen 
mahdollisuutena.

Kunnallisasetuksen sää-
tämisen aikaan 1800-luvul-
la kunnan asukas sai käyt-
töönsä yhden äänen veroäy-
riä kohden. Keväällä 2017 
äänioikeus on jokaisella 
kuntalaisella. Ei ole ihan sa-
ma, miten sen käyttää.  

Kirjoittaja on  
kokoomuksen  

puheen johtaja ja  
valtiovarainministeri

”  Rohkea, 
itseensä 
luot tava ja 
eteen  päin 
katsova kunta 
pärjää myös 
tulevaisuu-
dessa.”

KOKOOMUS

Koulutus kunnan ykköstehtäväksi
Kunnanvaltuutetut päättävät pitkälti siitä, millainen koulupolku lapsilla on, tai pääsevätkö ikäihmiset opintopiireihin harrasta-
maan. Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä maakuntien hoidettavaksi koulutus- ja sivistys nousevat kuntien ykkösagendalle.

Henriikka Pulli

Ensimmäiseksi opetus- ja 
kulttuuriministeri Sanni 
Grahn-Laasonen (kok.) halu-
aa panna faktat pöydälle.

– Tämä hallitus ei ole lei-
kannut peruskoulujen pe-
rusrahoituksesta eli valtion-
osuuksista. Peruskouluun 
käytetään Suomessa noin 4,5 
miljardia euroa. Myöskään 
lukioiden valtionosuuksiin ei 
kohdistu säästöpäätöksiä hal-
litusohjelmassa, hän sanoo.

Sen sijaan hallitus on pan-
nut toimeen joukon uudis-
tuksia, joiden tavoitteena 
on varmistaa, että suomalai-
nen peruskoulu on jatkossa-
kin maailman huippua. Tänä 
syksynä peruskouluissa otet-
tiin käyttöön uudet opetus-
suunnitelmat, digitaaliset op-
pimisympäristöt ovat osassa 
kouluista jo arkipäivää, opet-
tajien täydennyskoulutuk-
seen panostetaan 60 miljoo-
naa euroa ja kansainvälisyys 
tulee osaksi koulun arkea.

Jälkimmäiseen tähtää 
muun muassa kieltenope-
tuksen aloittamisen varhen-
taminen. Tavoite on, että vie-
raan kielen opetus alkaisi jo 
ensimmäisellä luokalla.

– Tässä kuntapäättäjillä 
on hyvä mahdollisuus vai-
kuttaa. Kielenopetuksen var-
hentamista omassa kunnas-
sa voi ehdottaa esimerkiksi 
valtuustoaloitteella, minis-
teri vinkkaa.

Tilaa arvovalinnoille

Kun sosiaali- ja terveyspalve-
lut siirtyvät maakuntien hoi-
dettavaksi, koulutus ja sivistys 
nousevat kunnan suurimmik-
si tehtäviksi. Hyvin hoidettu 

koululaitos ja virkeä kulttuu-
ri- ja sivistystoimi toimivat ve-
tovoimatekijänä, kun kunnat 
kilpailevat asukkaista.

Grahn-Laasonen muistut-
taa, että kuntien luottamus-
henkilöt päättävät budje-
tista. Myös arvovalinnat rat-
kaisevat, millainen koulu-
tusilmapiiri kuntaan syntyy. 
Mahdollisuus opiskella mo-
nipuolisesti muitakin kie-
liä kuin englantia on hyvä 
esimerkki arvovalinnoista, 
mutta valtuutetut voivat vai-
kuttaa paljon muuhunkin:

– Päätökset esimerkiksi 
ryhmien koosta, opettajien 
palkkaamisesta vakituisik-
si työntekijöiksi, täydennys-
koulutukseen suunnattavis-
ta varoista, koulutilojen kun-
nossapidosta ja vaikkapa sii-
tä, kuinka hyvin päiväkotien 
ja koulujen pihat houkutte-
levat liikkumaan, ovat kaikki 
kuntapäättäjien käsissä.

Kun listaan lisätään vielä 
mahdollisuus ohjata kunnan 
resursseja harrastus- ja nuo-
risotoimeen, tai panostaa 
kirjastoihin ja seniorikunta-
laisiakin palvelevaan vapaa-
seen sivistystoimintaan, ää-
nestysnapin painalluksella 
voi vaikuttaa kaiken ikäisten 
kuntalaisten osaamiseen ja 

kouluttautumiseen.
– Kun koulutus- ja sivistys-

politiikka hoidetaan kunnis-
sa hyvin, se helpottaa painei-
ta myös sotepuolella.

Ammattikoulutus uusiksi

Peruskoulun ohella myös toi-
sen asteen koulutus mullis-
tuu lähivuosina. Lukion ko-
konaisuudistus on tarkoitus 
aloittaa tänä keväänä, kunhan 
ammatillisen koulutuksen 
uudistus saadaan maaliin.

Opetus- ja kulttuuriminis-
teri pitää ammatillisen kou-
lutuksen reformia yhtenä 
tärkeimmistä koulutusuu-
distuksista tällä hallituskau-
della. Sen keskeisin kulma-
kivi on tuoda ammattiopin-
not ja työelämä lähemmäs 
toisiaan. Samalla tutkinto-
jen määrä pudotetaan puo-
leen nykyisestä 350 eri tut-
kintonimikkeestä ja katse 
käännetään suorittamisesta 
osaamiseen.

– Olen todella innostunut 
tästä uudistuksesta. Kokoo-
muksen ikiaikainen tavoite 
on ollut lisätä työssäoppimis-
ta, Grahn-Laasonen sanoo.

Yksi uudistuksen tavoite 
on myös, että yhä harvempi 
ammattiopinnot aloittanut 
jättäisi opinnot kesken. Täl-
lä hetkellä lähes joka kolmas 
ammattiopinnot aloittanut 
keskeyttää opintonsa.

– Tähän ohjataan muutta-
malla ammatillisen koulu-
tuksen rahoitus kannusta-
vammaksi. Opiskelijamää-
riin perustuvat rahoitusta 
muutetaan niin, että myös 
valmistuminen ja työllistymi-
nen valmistumisen jälkeen 
vaikuttavat rahoituksen mää-
rään, ministeri kertoo.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen muistuttaa, että kuntapäättäjällä on paljon 
valtaa, millainen maine omalla kunnalla on koulutus asioissa.

KOKOOMUS

” Kun koulutus- ja 
sivistyspolitiik-
ka hoidetaan 
kunnissa hyvin, 
se helpottaa 
paineita myös 
sotepuolella.”

Varhaiskasvatus maksuttomaksi
Valmiudet koulutielle han-
kitaan jo varhaisessa lap-
suudessa. Siksi kokoomus ja 
ministeri Sanni Grahn-Laa-
sonen rummuttavat varhais-
kasvatuksen tärkeyttä.

– Meillä vain 68 prosent-
tia kolmevuotiaista ja 74 
prosenttia neljävuotiaista 
osallistuu varhaiskasvatuk-
seen, kun muissa Pohjois-
maissa prosenttiosuus on 
yli 90, Grahn-Laasonen huo-
mauttaa.

Suomessa juuri ne lapset 

jotka hyötyisivät siitä eniten, 
jäävät varhaiskasvatuksen 
ulkopuolelle. Tämä näkyy 
ministerin mukaan muun 
muassa erilaisissa kouluval-
miuksissa. Koulutien aloit-
taa lapsia, joiden sanavarasto 
on jäänyt suppeaksi, tai jot-
ka eivät ole saaneet koskaan 
mallia, miten esimerkiksi asi-
oista keskustellaan. Ministeri 
muistuttaa, että varhaiskas-
vatuksella on myös merkit-
tävä rooli syrjäytymisen eh-
käisyssä.

– Kokoomuksen pitkän ai-
kavälin tavoitteena on, että 
jokainen lapsi olisi oikeutet-
tu saamaan 20 tuntia mak-
sutonta varhaiskasvatusta 
viikossa, Grahn-Laasonen 
sanoo.

Kustavin kunta on näyt-
tänyt tässä jo mallia. Se on 
tämän vuoden alusta tarjon-
nut kaikille lapsille parikym-
mentä tuntia maksutonta 
varhaiskasvatusta viikossa eli 
käytännössä päivähoitomak-
sut ovat puolittuneet.
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– Olemme päivittäneet yh-
teistä matkailustrategiaam-
me ja haemme aktiivisesti 
uusia kohderyhmiä. Keski-
Euroopassa ja Venäjällä mei-
tä jo tunnetaan jonkin ver-
ran, siksi erityisenä paino-
pisteenä jatkossa ovat Aasian 
maat, kertoo matkailujohta-
ja Maisa Häkkinen Mikkelin 
kehitysyhtiö Miksei Oy:stä.

Venäläisten matkailijoi-
den paluu on huomattu eri-
tyisesti Etelä-Karjalassa, joka 
on kärsinyt venäläisturistien 
vähenemisestä eniten.

Uusi kiri alkoi viime vuo-
den kesän lopulla, ja tam-
mikuussa kasvuluvut ovat 
olleet erityisesti Imatralla 
ja Lappeenrannassa kovia. 
Myös Etelä-Savon kaupun-
geissa kasvu on ollut huo-
mattavaa.

– Etelä-Karjalassa koros-
tuu ostos- ja kylpylämatkai-
lun osuus, muualla Kaak-
kois-Suomessa kysynnän 
kasvu näkyy myös mökki-
matkailussa, mainitsee ke-
hittämispäällikkö Anu Talka 
Etelä-Karjalan liitosta.

Saimaa kiinnostaa
Kaakkois-Suomen matkai-
lun keskiössä on Saimaa, jo-
ka kiinnostaa suomalaisten 
lisäksi eri puolelta maailmaa 
tulevia matkailijoita

– Tavoitteet on asetettu kor-
kealle, sillä vuonna 2020 ha-
luamme olla Suomen kolmen 
tärkeimmän matkailualueen 
joukossa, Talka mainitsee.

Viime vuoden lopulla sol-
mitun niin kutsutun Saimaa-
sopimuksen allekirjoittivat 
Etelä-Karjalan ja Etelä-Sa-
von maakunnat, kaupungit 
ja matkailutoimijat, ja usko 
entistä tiiviimpään yhteistyö-
hön ja matkailijoiden mää-
rän lisäämiseen on nyt luja.

Markkinointi alueen tunnet-
tuuden lisäämiseksi on jo aloi-
tettu, ja maaliskuun alussa Sai-
maan matkailumahdollisuuk-
sia esitellään yhdessä Euroo-
pan suurimmilla matkames-
suilla Berliinissä. Toukokuus-
sa on vuorossa Shanghai ja en-
si syksynä Tokio ja Singapore.

Häkkinen ja Talka koros-
tavat aasialaisten matkaili-
joiden asettavan uusia haas-
teita suomalaisille matkailu-
yrittäjille.

– Kaikki Saimaaseen liittyvä on 
ollut meille aina tärkeää ja ha-
lusimme tarjota tätä ihanuut-
ta myös muille, kertoo Jane 
Saarnia, joka miehensä kans-
sa aloitti VillaHevin toiminnan 
kaksi vuotta sitten.

Molemmilla on takanaan 
pitkä työura, johon on kuulu-
nut myös matkoja eri puolelle 
maailmaa.

– Työ- ja lomamatkoillam-
me näimme paljon hotelleja 
ja myös muita majapaikkoja, 
mutta aina ne tuntuivat vähän 
tylsiltä. 

– Olimme jo pitkään miet-
tineet, että haluaisimme olla 
enemmän  maalla, ja pikkuhil-
jaa syntyi ajatus erilaisen lo-
mapaikan perustamisesta.

Sellainen syntyi Juvalle, 
noin 20 kilometrin päähän 
Mikkelistä, ja nyt alueella on 
kaksi hyvin varusteltua talvi-
asuttavaa  huvilaa, kaksi kesä-

käyttöön sopivaa mökkiä, ait-
tarakennus ja saunoja. Mitä 
tahansa perusmökkejä ei Villa-
Hevistä kuitenkaan löydy, vaan 
kauniisti sisustetut talot on 
varustettu pianolla ja korkea-
tasoisilla musiikki- ja valaisin-
laitteilla. Aktiviteetteja löytyy 
perinteisestä kalastuksesta ja 
metsäretkistä roolipeleihin ja 
fantasiaseikkailuihin.

– Meillä voi järjestää juhlia, 
leirejä ja workshoppeja. Yksit-
täisten matkailijoiden lisäksi 
ajatuksena on tarjota palve-
luitamme myös harrastus- ja 
ammattiporukoille, Jane Saar-
nia kertoo.

Pääkohderyhmä ovat kes-
kieurooppalaiset matkailijat, 
mutta yhtä tervetulleita ovat 

niin suomalaiset, venäläiset 
kuin aasialaisetkin asiakkaat.

– Lähialueen asukkaille 
voimme tarjota helpon tavan 
mökkeillä, ulkomaalaisille vie-
raille korostamme Saimaan 
upeaa luontoa, sen mytologi-
aa ja puhtautta.

Mielenkiintoisena  kohde-
ryhmänä Jane Saarnia mainit-
see japanilaiset, joille Suomi 
on entuudestaan tuttu joulu-
pukin ja muumien maana ja 
joille Saimaa voi tarjota uu-
denlaisia elämyksiä.

VillaHevi löytyy myös vir-
tuaalisena Second Life  –  3D-
maailmasta ja käytössä on 
joitakin lisätyn todellisuuden 
sovelluksia.  Jatkossa villehevi-
läiset kehittävät asiakkailleen 
yhä uusia erilaisia seikkailu- ja 
virtuaalipelejä.

– Vahvuuksiamme on ni-
menomaan erilaisten tunnel-
mien rakentaminen, korkeata-
soiset monipuoliset tuotteet 
ja oikea palveluasenne, Jane 
Saarnia luettelee.

Asema heräsi eloon
Petra ja Lasse Karjalaisen 
tavoitteena oli alun perin 
pelastaa Pulsan vanhan rau-
tatieaseman miljöö. 

Pelastusoperaatiosta syn-
tyikin bisnes, ja tällä hetkellä 
Pulsan asemalla toimii kah-
vila, sisustuskauppa ja bed 
and breakfast –majoitus-
palvelu.

Petra Karjalainen toteaa 
parisen vuotta toimineen 
yrityksen pyörittämisen vaa-
tivan paljon työtä, alalla on 
paljon kilpailua eikä menes-
tys tule helpolla.

Karjalaiset halusivat ra-
kentaa Pulsan asemasta pai-
kan, jonne tavallisen ihmi-
sen on helppo tulla ja siinä 
on onnistuttu. 

– Vahvuuksiamme ovat 
miljöön kauneus, ystäväl-
linen ja ammattitaitoinen 
henkilökunta sekä erityises-
ti ympäröivä kaunis luonto, 

Petra Karjalainen luettelee.
– Emme tarjoa luxusta, 

vaan aitoutta, hiljaisuutta, 
ekologisuutta.

Lappeenrannasta noin 
30 kilometrin päässä sijait-
sevan Pulsan aseman koh-
deryhmänä ovat sekä koti-
maan matkailijat että kes-
kieurooppalaiset turistit. 
Muualta tulleetkin ovat toki 
tervetulleita, mutta markki-
noinnissa on keskitytty ko-
timaan lisäksi erityisesti Eu-
rooppaan.

– Uskomme vahvasti, että 
siellä riittää jatkossakin po-
tentiaalia ja kysyntää tämän 
tyyppiselle matkailupalvelul-
le. Asiakkaamme eivät odo-
ta ylellisyyttä, vaan he arvos-
tavat samoja asioita kuin 
me itsekin, rauhoittumista, 
puhdasta luontoa ja ruokaa 
kohtuulliseen hintaan, Petra 
Karjalainen mainitsee.

Yhteistyöstä vauhtia matkailuun
Kaakkois-Suomen alueen matkailu on muutaman vuoden alamäen jälkeen lähtenyt uuteen nousuun. Venäläisten  
matkailijoiden määrät ovat kasvussa, ja uusia asiakkaita haetaan erityisesti aasialaisista matkailijoista.

– Meidän on ryhdyttävä 
ajattelemaan palvelutarjon-
taa uudesta näkökulmasta. 
Meille suomalaisille, venä-
läisille ja monille keskieu-
rooppalaisillekin metsään 
meno on yksinkertaista ja 
helppoa. Aasialaisille se ei 
ole itsestäänselvyys, vaan sii-
hen tarvitaan opastusta.

– Meidän on luotava koko-
naan uusia tuotepaketteja,  
kehitettävä uusia tuotteita ja 
pohdittava, millaisia elämyk-
siä väkirikkaasta Aasiasta tu-
levat matkailijat haluavat.

Esimerkkinä Maisa Häkki-
nen mainitsee ohjatut sieni- 
ja marjaretket. Aasialainen 
ei välttämättä halua kulkea 
metsässä tuntitolkulla, vaan 
tunninkin opastettu retki 
hiljaisessa luonnossa on jo 
iso elämys.

– Ruokamatkailu on myös 
nouseva trendi, ja siihenkin 
Saimaan alue tarjoaa hyvät 
mahdollisuudet. Kiinnostus 
lähiruokamatkailuun kasvaa 
kaiken aikaa, Häkkinen mai-
nitsee.

Anu Talkan mukaan on 
tärkeää tunnistaa myös eri-
laisten matkaajien erikois-
piirteet ja arvomaailmat.

– Aasialaiseen kulttuuriin 
liittyy kiinteästi muun muassa 
taikausko. Onnenluvuilla tai 
muilla merkeillä voi olla heil-
le aivan erityinen merkitys. 

Paikallisuutta arvostetaan

Saimaan alueen yrittäjät saa-
vat Maisa Häkkiseltä ja Anu 
Talkalta kiitosta. Yhteistyön 
merkitys on ymmärretty ja 
kehitystyöhön on lähdetty 
tosissaan.

– Maakuntarajoilla ei ole 
merkitystä matkailijalle. Ei-
vät ihmiset matkustaessaan 
näe rajoja, vaan esimerkiksi 
suuren järven, jonka ympä-
rillä on kaikenlaista mielen-
kiintoista.

Toisin kuin Lappi, Saimaa ei 
rakennu yhden tai useamman 
ison keskuksen ympärille, 
vaan koostuu erilaisista mai-
semista, yrityksistä, majapai-
koista, elämyksistä, jotka ovat 
maantieteellisesti hajallaan.

– Kokoamalla näitä yhteen 
erilaisiksi tuotepaketeiksi 
voimme tarjota alueelle tule-
ville matkailijoille ainutlaa-
tuisia kokemuksia. Mahdol-
lisuuksia on valtavasti, ne on 
vain nähtävä ja niitä on osat-
tava hyödyntää, Häkkinen ja 
Talka muistuttavat.

Yhteistyötä voi tehdä myös 
yli rajojen. Saimaan lailla 
myös Pietarin alue kiinnos-
taa aasialaisia, ja yhteistyös-
sä onkin jo kehitelty paket-
teja, joiden avulla matkailija 
voi yhdellä reissulla yhdistää 
kaksi erilaista aluetta.

Yrittäjät yhdessä

Anu Talka korostaa myös 
yrittäjän vastuuta. Julkiset 
toimijat kuten maakunta-
liitot voivat luoda puitteet 
ja tarjota apua verkottumi-
seen, mutta lopullinen vas-
tuu oman palvelun ja tuot-
teen myymisestä on yrittä-
jällä.

– Yrittäjä tuntee oman tuot-
teensa parhaiten ja tietää sen 
vahvuudet. Toki apua anne-

taan pyydettäessä, mutta iso 
merkitys on yrittäjän omalla 
tekemisellä ja motivaatiolla, 
Anu Talka korostaa. 

Sekä Häkkinen että Tal-
ka korostavat, että tavoittee-
na ei ole luoda Saimaan alu-
eesta massaturistikohdetta, 
vaan nimenomaan tarjota 
yksilöllisiä ja korkeatasoisia 
matkailutuotteita.

– Mahdollisuuksia on mo-
neen, nyt on vain löydettä-
vät oikeat väylät ja oikeanlai-
nen matkailutuotteiden vali-
koima. 

Siihen työhön ovat terve-
tulleita alueen kaikki mat-
kailutoimijat.

Kun mökkeily muuttuu virtuaaliseikkailuksi

VillaHevi tarjoaa asiakkailleen 
myös seikkailu- ja virtuaali-
pelejä.

JOUNI SAARNIA

PULSAN ASEMA

Pulsan aseman vahvuutena on kaunis ympäristö, 
puhdas luonto ja hiljaisuus.

SAKU SUUTARI HELEEN PAUKKUNEN

Saimaa kiehtoo eri puolelta maailmaa tulevia matkailijoita. Puhdas luonto ja ruoka ovat Suomen matkailuvaltteja.

” Ohjattu  
sieniretki voi  
olla aasialaiselle 
elämys.”



Kaavoitus ratkaisee kasvun
Kestävää kasvua tukeva kaavoitus ja järkevä asuntotuotanto ovat avainsanoja, kun kaupunkiseudut hakevat eväitä kasvuun, ulko-
maankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen sanoo. Tulevaisuuden kaupungissa myös liikenne sujuu ja yritykset kukoistavat.

Henriikka Pulli

Yksi kuntien tehtävistä 
jatkossakin on 
kaavoitus. Ministeri 
Kai Mykkänen, miten 
kunnissa ja kaupungeissa 
varmistetaan, että 
asuntoja on riittävästi?

– Jatkossa kuntien keskei-
sin tehtävä laadukkaan kou-
lutuksen järjestämisen ohel-
la on jouheva ja järkevä kau-
punkisuunnittelu. Kunnilla 
on hyvin merkittävästi valtaa 
siinä, minkälaista kaupun-
kia tai kuntaa alueelle ra-
kennetaan. Kohtuuhintais-
ten asuntojen riittävän mää-
rän takaamiseksi ensisijaista 
on varmistaa, että kaavoituk-
sen prosessit toimivat sutja-
kasti, ja että kunnassa on jat-
kuvasti riittävä määrä tontti-
varantoa lähivuosien raken-
nustarpeisiin.

– Asuntotuotantotavoit-
teiden kunnianhimon ta-
soa voidaan nostaa alueil-
la, joissa asunnoista on pu-
laa tai niiden hinnat ovat ka-
ranneet tavallisten palkan-
saajien saavuttamattomiin. 
Täydennysrakentamista voi-
daan edistää esimerkiksi ra-
jaamalla hankkeita pienem-
piin ja helpommin toteutet-
taviin korttelin tai asuinalu-
een kokoisiin hankkeisiin. 
Hyvien liikenneyhteyksien 
varrella kannattaa myös olla 
rohkeutta katsoa korkeam-
malle.

– Riittävään asuntotar-
jontaan ja kohtuullisiin ra-
kentamisen kustannuksiin 
voidaan vaikuttaa kuntien 
omilla määräyksillä. Kaava-
määräyksiä voisi helpottaa 

esimerkiksi autopaikkojen, 
julkisivumateriaalien sekä 
talojen muodon ja sijoitte-
lun osalta. Usein markkinat 
hoitavat nämä asiat virka-
koneistoa sutjakkaammin 
ja molempien osapuolten 
kannalta järkevämmin. Nor-
mien karsiminen ei kuiten-
kaan tarvitse tarkoittaa laa-
dusta tinkimistä.

Sujuva liikenne on yksi 
kasvun edellytys, mutta 
mahtuvatko yksityisautot 
tulevaisuudessa enää 
kaupunkiin?

– Yhdysvalloissa on usei-
ta kaupunkeja, jotka on ra-
kennettu ainoastaan autoi-
lun varaan. Tämä on johta-
nut siihen, että näissä kär-
sitään tolkuttomista ruuh-
kista, saasteista puhumatta-
kaan. Suomen tilanne ei ole 
suoraan verrattavissa, mutta 
perusperiaate on sama. Vain 
autoilun varaan rakentami-
nen johtaa ruuhkaisiin tei-
hin ja kohonneisiin ilmasto-
päästöihin.

– On selvää, että pitki-
en välimatkojen Suomessa 
on jatkossakin ihmisiä, jot-
ka tarvitsevat päivittäin au-
toa. Kaupunkien suunnitte-
lussa on kuitenkin keskeis-
tä kiinnittää huomio erityi-
sesti joukkoliikenteen ja ke-
vyen liikenteen toimivuu-
teen. Ihmiset keskittyvät hy-
vien liikenneyhteyksien var-
teen. Toimiva joukkoliiken-
ne sekä hyvät pyöräilyn ja kä-
velyn edellytykset ovat myös 
niiden etu, joiden on syystä 
tai toisesta käytettävä omaa 
autoa. Haluan vähemmän 
ruuhkia ja vähemmän pääs-
töjä lähiympäristöön. 

Miten kunta tekee 
itsestään houkuttelevan 
yrityksille?

– Useimmille yrityksille 
tärkein voimavara on osaavat 
työntekijät sekä hyvät liiken-
neyhteydet. Kunnan tehtävä 
on luoda sellainen toimin-
taympäristö, jossa yhteistyö 
kunnan kanssa on mahdol-
lisimman sujuvaa, kaavoitus 
toimii ja yrityksien tarpeita 
kuunnellaan. Painopisteet 
riippuvat aina yrityksestä, 
mutta tärkeintä on palvelu-
alttius eli asenne, jossa kun-

ta on asukkaita ja yrityksiään 
varten.

– Yritys ei pärjää ainoas-
taan hyvillä toimitiloilla tai 
sujuvalla yhteistyöllä. Työn-
tekijät ja yrittäjätkin tarvitse-
vat usein kunnan palveluja. 
Esimerkiksi lasten varhais-
kasvatus- tai koulupaikat, 
kohtuulliset terveyskeskus-
jonot ja hyvät liikkumisen 
mahdollisuudet ovat avain-
tekijöitä siinä, että yritykset 
saavat työntekijänsä sitou-
tumaan yritykseen. Kunta 
voi siis olla yritysystävällinen 

monella tapaa, eikä se aina 
tarkoita ainoastaan kunnan 
elinkeinopoliittista osastoa, 
vaan ihan kaikkia kunnan 
palveluja.

Millaisia ympäristötekoja 
kunnissa ja kaupungeissa 
voi helposti toteuttaa jo 
nyt?

– Hallituksen energia- ja 
ilmastostrategiaa työstet-
täessä kokoomus ajoi voi-
makkaasti kivihiilen käytös-
tä luopumista energiatuo-
tannossa. Valtakunnallisesti 

luopuminen toteutuu vuon-
na 2030. Monella kaupunki-
seudulla on kuitenkin jo nyt 
mahdollisuus loikata edel-
läkävijäksi hiilettömyyteen 
siirtymisessä. Vahvalla etu-
nojalla suomalaisilla yrityk-
sillä on loistava mahdolli-
suus luoda ratkaisuja, joita 
voidaan monistaa vientiin.

– Energiapolitiikka on 
useissa kunnissa ilmastote-
kojen keskiössä, sillä usein 
kunnat toimivat alueellisten 
energialaitosten omistajina. 
Energiapolitiikan ohella tär-
keää roolia ilmastokysymyk-
sissä näyttelevät liikenneasi-
at. 

– Suomi on sitoutunut sii-
hen, että liikenteen päästöjä 
vähennetään vuoteen 2030 
mennessä noin 50 prosent-
tia verrattuna vuoden 2005 
tilanteeseen. Järkevä liiken-
nesuunnittelu sekä joukko-
liikenteen, kävelyn ja pyöräi-
lyn edistäminen ovat liiken-
teen päästövähennystalkoi-
den keskiössä.

– Ilmastotekojen ohella 
kunnissa voidaan tehdä val-
tava määrä pienempiä ympä-
ristötekoja. Esimerkiksi lähi-
metsästä tai rannasta, joka 
omaa poikkeuksellisen upei-
ta luontoarvoja, voi tehdä suo-
jelualoitteen. Jokien, purojen 
ja järvien kunnosta huoleh-
timisella voidaan taata hyvä 
elinympäristö kaloille sekä 
monipuoliselle luonnolle. 

– Kierrätystä ja kiertotalo-
utta voidaan edistää ohjaa-
malla kunnallista jätehuol-
toa resurssitehokkaampaan 
ja järkevämpään toimintaan. 
Helppojakin keinoja on vaik-
ka millä mitalla, kun vaan 
ryhtyy toimeen.

Ministeri Kai 
Mykkänen odottaa 
kunnilta asennetta, 
jossa kunta on 
asukkaita ja 
yrityksiään varten.

KOKOOMUS

” Kunnissa voidaan tehdä 
valtava määrä pienempiä 
ympäristötekoja.”

Näkökulma / Jukka Kopra

Olin oikeissa töissä
Otin vastaan SuPerin meil-
le kansanedustajille esittä-
män hoiva-arkityöhaasteen 
ja olin päivän hoitotyössä. 
Työpaikkani oli Savitaipa-
leella kotihoitoyksikössä ja 
tein täyden työvuoron ko-
tihoitajan työparina. Työ-
päivä oli mielenkiintoinen, 
rankka ja ajatuksia herättä-
vä. Opin paljon.

Aamuvuoro alkoi kello 
7.00. Heti aamukuuden jäl-
keen lähdin kohti Savitai-
paletta. Ohjeeksi oli annet-
tu, että työpaikalla on oltava 
hyvissä ajoin ennen työvuo-
ron alkua.

Työvuoro aloitettiin no-
pealla ”käskynjaolla”, jos-
sa käytiin kiertolistat läpi – 
keiden luona kukin kiertää 
ja mitkä ovat viimeisimmät 

potilaan hoidon kannalta 
tärkeät kuulumiset. Radion 
aikamerkin ääni ehti tuskin 
vaieta kun olimme jo hoita-
jan kanssa kierroksella.

Kiersimme aamun eri asi-
akkaiden luona ja autoimme 
erilaisissa askareissa. Osa 
heistä oli jo jalkeilla saapu-
essamme kun taas osa nuk-
kui vielä. Tehtävämme oli-
vat monenlaisia: annostel-
tiin lääkkeitä, annettiin ki-
pupiikkejä, avustettiin hygi-
eniaan ja wc-käynteihin liit-
tyvissä asioissa, käännettiin 
asentoa, keitettiin puuroa ja 
kahvia, tiskattiin ja vaihdet-
tiin kuulumisia.

Kotikäynnit vaihtelivat 
kestoltaan ja tehtäviltään 
eikä aina etukäteen tiennyt, 
kauanko kussakin paikas-

sa aikaa kuluu. Hieman en-
nen kello 10 suuntasimme 
takaisin kotihoidon toimis-
tolle. Juotiin kahvit, syötiin 
eväitä ja samalla päivitim-
me tilannekuvaa ja tehtäviä 
muiden kanssa.

Kierros jatkui suurin piir-
tein samoissa merkeissä 
kuin aamullakin. Lounas-
ajan lähestyessä autoimme 
suihkutuksissa, tiskasimme 
ja teimme muutoinkin sa-
moja töitä kuin aamullakin. 
Ateriapalvelu toimitti asiak-
kaille kotiin ruoat.

Puolilta päivin tehtiin pi-
kainen taukopyrähdys taas 
toimistolle. Lounaseväänä 
oli ruisleipää ja keitettiin 
kahvit. Hyvin maistui.

Lounastauon jälkeen läh-
dimme taas potilaiden luo. 
Kävimme kotikäyntien li-
säksi myös palvelukodis-
sa avustamassa lounaan ja-
kelussa. Kellon lähetessä 
puolta kahta kaikki työlis-

talla olleet tehtävät oli teh-
ty ja palasimme toimistol-
le kirjoittamaan raportteja. 
Työvuoro päättyi 14.15. Olo 
oli sellainen, että tunsi työ-
tä tehneensä.

Työvuoron aikana havait-
sin, että näille potilaille hoi-
tokäynti on odotettu ja iloi-
nen asia. Vaivoista huoli-
matta tunnelma oli myön-
teinen ja keskustelu muka-
vaa. Tiedän, ettei tämä ole it-
sestäänselvyys ja hoitotyötä 
joudutaan tekemään myös 
synkemmissä olosuhteissa, 
mutta tällä kertaa näin.

Tapaamani asiakkaat oli-
vat vaihtelevan kuntoisia ja 
joukkoon mahtui myös vuo-
depotilaita. Ihmisen liikku-
miskyky on hyvinvoinnin 
kulmakivi. Kun kyky liikkua 
heikkenee iän tuomien vai-
vojen johdosta, elinpiiri voi 
alkaa supistua ja riski nega-
tiiviselle kierteelle on suuri. 
Siksi omasta fyysisestä kun-

nosta huolehtiminen on tär-
keää jo nuorella iällä. Kun 
olet hyvässä kunnossa, pys-
tyt todennäköisesti säilyt-
tämään toimintakykysi pi-
dempään, vaikka aika vai-
keuksia tiellesi kasaisikin.

Edelleen, kyky hallita nor-
maalit kodin arkiaskareet, 
erityisesti ruoanlaitto ja sii-
vous, vaikuttavat elämän 
laatuun vanhempana. Tästä 
syystä, yhden työpäivän ha-
vaintojen perusteella, nai-
silla oli kodeissaan parem-
mat oltavat kuin miehillä.

Hienointa oli tietys-
ti kuulla työparilta päivän 
päätteeksi, että minustakin 
oli ollut apua.

Päivän mittaan koin ja 
opin paljon uutta ja ainutlaa-
tuista ja sulateltavaa riittää. 
Päällimmäisenä mieleen jäi 
se ilo, ammattitaito ja riuska 
ote, joka tapaamillani hoito-
työn tekijöillä on. Ihailtavaa. 
Hoitajat tekevät fyysisesti ja 

henkisesti rankkaa työtä po-
sitiivisella asenteella. Käsi-
tykseni vahvistui, että hoito-
työ on tärkeää ihmisten ih-
misille tekemää työtä, jota ei 
voi korvata millään.

Hoitajat, joiden kanssa 
työskentelin, ovat ammat-
titaitoista ja myönteistä po-
rukkaa. Heidän hoidossaan 
on hyvä olla. Oikeata super-
väkeä!

Kirjoittaja on  
kokoomuksen  

kansanedustaja
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Maakunnat valmiita yhteistyöhön
Mitä mieltä maakuntauudistuksen hyödyistä ja sen riskeistä ovat nykyiset maakuntapäättäjät? Vastaajina ovat Etelä-Karjalan liiton hallituksen puheen- 
johtaja Jukka Kopra, Kymenlaakson liiton valtuuston puheenjohtaja Jouko Leppänen ja Etelä-Savon liiton valtuuston puheenjohtaja Antti Häkkänen.

TÄTÄ KYSYTTIIN:

1 Millaisena näet maa-
kuntauudistuksen 

oman maakuntasi asukkai-
den kannalta, mitä hyvää se 
heille tuo? 

2 Mitä riskejä maakun-
tauudistukseen mie-

lestäsi sisältyy?

3 Maakuntauudistus 
mahdollistaa yhteis-

työn myös yli maakuntara-
jojen. Mihin suuntaan maa-
kuntasi yhteistyö luonnolli-
simmin suuntautuu?

4 Onko maakuntasi si-
sällä alueiden välis-

tä ristivetoa, uskotko uu-
den hallinnon pystyvän jät-
tämään vanhat kiistat taak-
seen? (esim. Kouvola-Kot-
ka, Kymenlaakso; Mikkeli-
Savonlinna, Etelä-Savo)

5 Maakuntauudistus 
vähentää tuntuvasti 

kuntien tehtäviä. Miten käy 
lähidemokratian, kiinnos-
taako kunnallispolitiikka 
enää ketään?

Launo Päivätie

– Tosiasia on, että jos nyt ei 
tehdä jotain, meillä on 10–20 
vuoden säteellä huonot hou-
suissa. Rahat eivät yksinker-
taisesti riitä palvelujen tuot-
tamiseen nykyisillä toiminta-
tavoilla, Kokoomuksen Kaak-
kois-Suomen piirin puheen-
johtaja Pekka Selenius sanoo.

Politiikan konkarina Se-
lenius ymmärtää niin, et-
tä etenkin keskustalle 
maakunta uudistuksessa on 
ollut kysymys myös valtapo-
litiikasta.

– Tämä on nyt kuitenkin 
tähän mennessä tuotetuis-
ta malleista paras, jolla on 
myös realistinen mahdolli-
suus toteutua ja onnistua. 
Politiikka on kompromissi-
en tekoa. Eikä tämä tarkoit-
ta sitä, etteikö mallia voi mat-
kan varrella kehittää.

Vuonna 2019 aloittaville it-
senäisille maakunnille rahat 

tulevat valtiolta. Maakuntien 
verotusoikeus on yksi niis-
tä asioista, joka vielä selvite-
tään. Kokoomus on suhtau-
tunut maakuntaveroon kriit-
tisesti.

– Se vain tahtoo olla niin, 
että mitä useampi verottaja, 
sitä suurempi on vaara, että 
kokonaisveroaste nousee.  Ja 
sehän ei ole tämän uudistuk-
sen tavoite. Rahat on saata-
va riittämään toimintoja jär-
keistämällä.

Ei äkkisäästöjä

Maakuntauudistus on it-
senäisen Suomen histori-
an suurin hallintouudistus. 
Sen valtakunnalliset kolme 
päätavoitetta ovat palvelujen 
turvaaminen, kustannusten 
nousun hillitseminen ja de-
mokratian lisääminen.

– Kun miettii väestöraken-
nettamme vaikkapa Etelä-Sa-
vossa, niin onhan se aika jul-
man näköinen käppyrä. Ny-

kymallilla sote-kustannuk-
set nousevat niin rajusti, et-
tei palveluja pystytä turvaa-
maan. Äkkisäästöjä uudistus 
ei lupaa, mutta kustannusten 
kasvua se hillitsee. Ero nykyi-
seen on kolme miljardia, jota 
uudistuksella kurotaan um-
peen.

Demokratia vahvistuu Se-
leniuksen mukaan sillä, että 
tulevaisuudessa maakunnil-
le siirtyvien tehtävien järjes-
tämisestä päättävät vaaleilla 
valitut maakuntavaltuutetut.

– Monet näistä palveluista 
hoidetaan nyt toimielimissä, 
joissa demokratia on vähäis-

Maakuntauudistusta  
ei voi enää lykätä 

Maakuntauudistus ja siihen sisältyvä  
sosiaali- ja terveyspalvelujen  
täysremontti ovat asioita, joita ei  
voi enää lykätä tuonnemmaksi.

” Rahat on saatava riittämään  
toimintoja järkeistämällä.”

tä. Nykyisen maakuntaliiton 
valtuutetut ovat kuntien val-
tuutettuja, eikä sairaanhoi-
topiirienkään päättäjiä vali-
ta vaaleilla. Päätöksiä aveissa 
ja elyissä tekevät puolestaan 
tehneet valtion virkamiehet.

Uudistus siirtää noin 60 
prosenttia kuntien budjetti-
valtaa maakunnille. Samalla 
kuntien tehtävät vähenevät 
samassa suhteessa. Eten-
kin pienille kunnille on suu-
ri helpotus, että sote-vastuu 
siirtyy maakuntien harteille.

– Iso sydänleikkaus, suur-
onnettomuus tai vaikkapa 
lasten huostaanotto voi nyt 
pistää pienen kunnan budje-
tin sen verran sekaisin, että jo-
kin suunniteltu jää tekemättä.

– Toisaalta kunnat voivat 
keskittyä nykyistä paremmin 
jäljelle jääviin tehtäviinsä, 
jotka ovat paremmin enna-
koitavissa; sivistykseen, kou-
lutukseen, päivähoitoon, lii-
kuntaan, kulttuuriin ja elin-
keinojensa kehittämiseen. 

Kunnille jää tehtävää

Maakunta- ja etenkin sote-
uudistus nousee väistämättä 
myös kuntavaalien teemaksi, 

vaikka nyt valittavat kuntien 
valtuustot eivät maakunnil-
le siirtyvistä tehtävistä vuo-
den 2018 jälkeen enää pää-
täkään. Ehkä juuri tästä syys-
tä puolueiden ehdokashan-
kinta kuntavaaleihin on ollut 
nyt tavanomaista hankalam-
paa. Osa päättäjistä tähyää jo 
maakuntavaaleihin.

Seleniuksen mielestä 
kuntavaaleissa kannattaa 
keskittyä asioihin, joista 
kunnat jatkossa vastaavat, 
käydä keskustelua tulevai-
suuden kunnista, sotea kui-
tenkaan unohtamatta. 

– Ehdokkaiden on syytä 
lähteä vaaleihin sillä asen-
teella, että kunnille jää teh-
tävää ja ne eivät ole suin-
kaan vähäpätöisiä. Ne vai-
kuttavat kuntalaisten ar-
keen ihan eri tavalla kuin 
nyt. Äänestäjille on pystyttä-
vä kertomaan oma näkemys 
kunnasta sen jälkeen, kun 
sote on lähtenyt siitä pois.

Kun maakuntauudistus 
toteutuu

• Manner-Suomeen 
perustetaan 18 maakuntaa 

• maakunnilla on alueellaan 
itsehallinto

• maakunnille valitaan 
maakuntavaltuustot suoralla 
vaalilla tammikuussa 2018

• maakunnat aloittavat 
toimintansa 1.1.2019

• maakunnille siirtyvät 
nykyisten maakuntaliittojen, 
ELY-keskusten ja TE-
toimistojen tehtävät sekä 
osa aluehallintovirastojen 
tehtävistä

• vastuu sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
järjestämisestä siirtyy 
kunnilta maakunnille 
1.1.2019 alkaen 

Kun sote-uudistus 
toteutuu

• se takaa nykyistä yhden- 
vertaisemmat sosiaali- ja 
terveyspalvelut kaikkialle 
Suomeen

• se tuo kansalasille  
mahdollisuuden valita  
tarvitsemiaan sosiaali- ja  
terveyspalveluita joko  
julkiselta tai yksityisiltä  
palvelun tuottajilta

• se hillitsee sosiaali- ja  
terveyspalvelujen kustan-
nusten nousua vuoteen 
2030 mennessä kolme  
miljardia vuodessa

• maakuntaliittojen palveluk-
seen siirtyy noin 215 000 
kuntien, kuntayhtymien ja 
valtion viranhaltijaa ja  
työntekijää.

JUKKA KOPRA:

1 Parhaimmillaan ja taitavasti toteutettuna palvelui-
den tuottaminen maakunnan toimesta parantaa 

laatua ja pienentää kustannuksia. Tämä vaatii kuiten-
kin poliittisilta päätöksentekijöiltä taitoa. Moniin asioi-
hin liittyvä päätöksenteko saadaan lähemmäs asukkai-
ta, kun asioita voidaan ratkaista alueella alueen omien 
luottamushenkilöiden toimesta.

2 Uudistuksen toteuttaminen ja uuden maakunnan 
pyörittäminen vaatii tiukkaa luottamushenkilöoh-

jausta. Riski byrokratian kasvulle ja virkavaltaisuuden 
lisääntymiselle on suuri, ellei olla huolellisia. Kustan-
nukset voivat kasvaa, mikäli syntyy päällekkäisiä toimin-
toja tai jos tehdään asioita liikaa ”niin kuin ennenkin”. 

3 Etelä-Karjalalla on luontevat yhteistyösuunnat 
kaikkiin ilmansuuntiin.

4 Etelä-Karjalassa on tehty laajaa yhteistyötä jo pit-
kään muun muassa sosiaali- ja terveystoimen, pe-

lastustoimen ja ympäristötoimen osalta. Yhteistyön 
aloittamisen synnyttämät jännitteet on suurelta osin 
ratkottu jo aiemmin. Maakunnan alueiden välillä ei ole 
suuria erimielisyyksiä.

5 Kunnille jää merkittäviä tehtäviä, kuten esimer-
kiksi varhaiskasvatus ja perusopetus. Elinkeino-

toiminnat ja kehittäminen ovat jatkossakin kuntien it-
sensä vastuulla. Isoja päätettäviä asioita on edelleen pal-
jon ja siksi toivon, että ihmiset olisivat jatkossakin kiin-
nostuneita kunnallisista luottamustehtävistä ja niiden 
hoidosta.

JOUKO LEPPÄNEN:

1 Kouvolalaisille maakuntauu-
distus tietää pahimmillaan pi-

dempiä matkoja erikoissairaanhoi-
toon ja suurempia työajan menetyk-
siä, etelärannikkolaisille sillä ole ei 
mitään merkityksellisiä muutoksia.

2 Uudistukseen sisältyy suuri 
määrä riskejä. Rahoitus, nou-

sevatko verot? Terveydenhuollon 
logistiikka, meneekö kaikki sekai-
sin entistä enemmän?  Lääkäripu-
la, toimintojen ohjaus jne.

3 Luontevin yhteistyösuunta on 
Helsinkiin.

4 Kova ristiveto Kouvola–Kotka 
akselilla jatkuu. Ei todennä-

köisesti pystytä jättämään vanhoja 
ristiriitoja, ellei kapellimestareik-
si maakuntaan tule todella neuvot-
telukykyisiä ihmisiä, kuten esimer-
kiksi minä.

5 Lähipolitiikka ja kuntademo-
kratia kiinnostavat entistä 

enemmän, kun tehtäväasettelu su-
pistuu ja kirkastuu. Pitää muistaa, 
että tuleva maakunta ja kunta eivät 
ole linjaorganisaatiossa, vaan käsit-
televät eri asioita.

ANTTI HÄKKÄNEN:

1 Kokoomus on pitänyt uudistuksen keskeisinä ta-
voitteina palvelun saatavuuden ja laadun parantu-

mista sekä kustannusten kasvun hillitsemistä. Hoitoon 
pääsee jatkossa sujuvammin, jonot lyhenevät ja ihmistä 
ei pompotella luukulta toiselle. 

2 Pitäisi muistaa, että palvelujen parantuminen ja kus-
tannusten säästöt ovat maakunnan päättäjien vas-

tuulla. Kyse on vastuun kantamisesta vaikeassa tilantees-
sa. Ikäviltä tuntuvat asiat on uskallettava tehdä. President-
ti Niinistöllä on tähän hyvä ohje: tekemättä ei voi jättää. 

3 Etelä-Savon yhteyksiä ja edunvalvontaa on jatkuvas-
ti parannettava. Yhteistyötä on lisättävä, jotta asuk-

kaiden elinoloja voidaan parantaa. Etelä-Karjala on luon-
tainen suunta Lappeenrannan yliopistoon ja Saimaan 
alueen matkailuun liittyen, Kymenlaakson kanssa am-
mattikorkeakoulu tiivistää yhteistyötä ja Pohjois-Savon 
kanssa olemme onnistuneesti saaneet Vitostien rahoi-
tusta eteenpäin. 

4 Yhteistyötä on parannettava ja vanhat kiistat on 
unohdettava. Alueemme tulevaisuus on omissa kä-

sissämme. Yrittäjyyden, työllisyyden ja elinvoiman vah-
vistaminen on ainoa tie kestävämpään tulevaisuuteen. 

5 Vastuullisia päättäjiä tarvitaan edelleen kaikilla ta-
soilla. Kotikunnan taloutta on hoidettava vastuulli-

sesti, yrittäjyydelle ja työpaikkojen syntymiselle on luota-
va paremmat olosuhteet, ympäristöystävällisyys on huo-
mioitava paremmin, koulut on laitettava kuntoon ja ter-
veyden edistämiseen on panostettava vahvemmin. 

Lisätietoja  

maakunta- ja  

soteuudistuksesta:   

alueuudistus.fi
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Kansalaisilla ei ole syytä huoleen, etteivätkö sosiaali- ja terveyspalvelut toimisi yhdenvertaisesti koko maassa mittavan  
sote-uudistuksen jälkeen. Paula Potilas saa tarvitsemansa hoidon ja Sari Sairaanhoitajan työ on turvattu tulevaisuudessakin.

Launo Päivätie

Maaliskuun loppuun saak-
ka lausunnoilla olevan va-
linnanvapauslain saamasta 
osin tyrmäävästäkin vastaan-
otosta huolimatta sisäminis-
teri Paula Risikko uskoo, et-
tä ehdotuksessa olevat ongel-
mat pystytään ratkaisemaan.

– Kyllä me ongelmat tie-
dostamme. Lausuntokier-
roksen tehtävä on antaa lisä-
tietoa siitä, mitä ehdotukses-
sa on vielä korjattavaa. Teh-
tävämme on ratkaista ne, ja 
ne ovat ratkaistavissa. Tätä 
työtä tehdään koko ajan, Ri-

sikko vakuuttaa.
Hän sanoo kuitenkin ym-

märtävänsä ihmisten huo-
lestuneisuuden. 

– Tällä alalla 1980-luvulta 
lähtien mukana olleena ym-
märrän, että terveys ja hyvin-
vointi ovat ihmisille hyvin tär-
keitä. Jos heiltä kysyttäisiin, 
mitkä kunnan palveluista ovat 
heille tärkeimpiä, niin vastaus 
varmastikin olisi koulutus- ja 
sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ei pilata kiireellä

Siksi Risikko pitää tärkeänä, 
että uudistusta ei pilata liial-
la kiireellä.

– Jokainen meistä ymmär-
tää sen, että kun tämä (sote-
uudistus) on niin monta ker-
taa ajanut kiville, niin se ei 
voi tehdä sitä enää. Hallituk-
sessa on vahva tahto siihen, 
että uudistus viedään nyt lä-
pi. Liialla kiireellä sitä ei kui-
tenkaan pidä pilata. Muu-
tokselle pitää antaa aikaa, 
mutta samalla täytyy pitää 
huoli siitä, että se myös ete-
nee aikataulun mukaan.

Sote-uudistuksen lähtö-
kohta oli Risikon mukaan 
huoli perusterveydenhuol-
losta ja erikoissairaanhoidon 
kasvavista kustannuksista.

– Meillä on valtavan hy-
vä ja maailmallakin kehut-
tu erikoissairaanhoito, mut-
ta maailma muuttuu, väestö 
ikääntyy, palveluja tarvitaan 
enemmän ja kustannukset 
nousevat. Oli pakko ruveta 
miettimään, miten palvelut 
voidaan turvata, miten nii-

den järjestäminen saadaan 
laajemmille harteille.

Uudistuksen lähtökohta 
on, miten turvata yhdenver-
taiset palvelut koko maassa. 

Erikoissairaanhoidon päi-
vystys ja leikkausten keskit-
tämissuunnitelmat ovat kui-
tenkin herättäneet kiivasta 
väittelyä maakuntien sisällä. 
Esimerkkejä tästä ovat muun 
muassa Seinäjoen ja Vaasan, 
Kotkan ja Kouvolan sekä Mik-
kelin ja Savonlinnan väliset 
väännöt keskussairaaloiden 
välisestä työnjaosta.

– Uskon kuitenkin päättä-
jien ymmärtävän, että suo-
malaisten parhaaksi täs-
sä toimitaan. Yhteistyö on 
se valtti, jolla ongelmat rat-
kaistaan. Yhdessä voidaan 
muun muassa sopia työnja-
osta yliopistosairaanhoito-
piirien sisällä.

Perustuslaki turvana

Uudessa maakuntahallin-
nossa on Risikon mukaan se 
vaara, että palvelut keskitty-
vät maakuntien keskuskau-
punkeihin ja reuna-alueet 
jäävät vähemmälle.

– Tässä on vielä suuri työ, 
josta päättäjien on pidettä-

vä huoli. Niinpä en oikein 
jaksa ymmärtää sitä, etteikö 
nyt valittavien kunnanval-
tuutettujen tarvitsisi kantaa 
enää huolta sote-palveluista. 
He ovat kuitenkin vielä kak-
si vuotta toimeenpanemas-
sa uutta maakuntahallintoa 
ja siirtämässä sotea sen hoi-
dettavaksi.

Kaikki eivät myöskään 
luota maakuntien itsehal-
linnon aitouteen. Mitä it-
sehallintoa se on, että laki 
määrää maakuntien tehtä-
vät ja valtion antaa niiden 
hoitamista varten rahat. It-
sehallinto on siis tarkasti yl-
häältä säädeltyä.

Risikon mukaan kysymys 
on kuitenkin perustuslailli-
sesta asiasta.

– Perustuslaki edellyttää 
kaikille yhdenvertaisia pal-
veluja. Yhdenvertaisuus tar-
koittaa sitä, että laissa sano-
taan selkeästi, mitä palvelu-
ja niiden on asukkailleen jär-
jestettävä. Yhdenvertaisuus-
vaatimus ei salli kovin pal-
jon maakunnallisia variaati-
oita. Kaikkea hyväksi havait-
tua ei tarvitse pyyhkiä pois, 
vaan uutta voi lähteä raken-
tamaan sen päälle.

Henkilökohtainen budjetti lisää turvaa
Sisäministeri Paula Risikko 
pitää henkilökohtaista budjet-
tia hyvänä keinona toteuttaa 
valinnanvapautta paljon palve-
luja tarvitsevien, kuten ikäänty-
neiden ja vammaisten henki-
löiden palveluissa.

– Tuleva sosiaali- ja terveys-
palvelujen valinnanvapaus on 
tarkoitettu kaikille. Esimerkik-

si henkilöiden, joilla on paljon 
palvelutarpeita, valinnanvapaus 
mahdollistetaan henkilökohtai-
sella budjetilla, Risikko sanoo.

Henkilökohtaisella budjetilla 
tarkoitetaan maakunnan asi-
akkaalle hänen avun, tuen ja 
palvelujen tarpeiden sekä nii-
den kustannusten perusteella 
myöntämää sitoumusta korva-

ta asiakkaan valitsemien mui-
den palveluntuottajien anta-
mien palvelujen kustannukset 
maakunnan ennalta määrää-
mään arvoon asti.

Henkilökohtainen budje-
tointi on sote-palveluiden jär-
jestämistä tavalla, jossa ihmi-
set itse pääsevät mukaan mää-
rittämään, mitkä palvelut tai 

muu tuki auttavat heitä hei-
dän elämässään.

– Esimerkiksi vammaisille 
henkilökohtainen budjetti on 
parempi vaihtoehto kuin pal-
veluiden kilpailutus. Henkilö-
kohtaisessa budjetoinnissa pal-
veluiden käyttäjät pääsevät va-
litsemaan palveluntuottajan.

Launo Päivätie

Kaakkois-Suomen vaalipii-
rin kolmella maakunnalla, 
Kymenlaaksolla, Etelä-Kar-
jalalla ja Etelä-Savolla on 
luontaiset yhteistyömah-
dollisuudet myös maakun-
tauudistuksen jälkeen.

LAUNO PÄIVÄTIE

” Yhteistyö on  
se valtti, jolla  
ongelmat  
ratkaistaan.”

Potilas saa hoidon ja sairaan- 
hoitajan työ on turvattu
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Henriikka Pulli

Kun kunnat ovat aiemmin 
kilpailleet asukkaista eu-
ron omakotitonteilla, tur-
vallisuus voi jatkossa olla se 
valttikortti, joka houkuttelee 
kuntaan uusia asukkaita. Tä-
hän uskoo myös sisäministe-
ri Paula Risikko (kok.), jonka 
työpöydälle kuuluvat muun 
muassa poliisin ja pelastus-
toimen asiat.

Ministeri muistuttaa, että 
turvallisuus on monen asian 
summa. Se on hiekoitettu-
ja pihamaita ja toimivia so-
siaalipalveluita, mutta myös 
tarvittaessa paikalle saapuva 
poliisipartio tai nopeasti hä-
dän hetkellä oven taakse il-
mestyvä ambulanssi.

Kuntalaiselle juuri paikal-
lispoliisi on usein paras tur-
vallisuuden mittari. Turvalli-
suuden tunnetta luo se, että 
poliisi näkyy katukuvassa ja 
se, että poliisi ottaa autotalli-

murrotkin vakavasti. Suoma-
laista 96 prosenttia luottaa 
poliisiin melko tai erittäin 
paljon, ja lähes 90 prosent-
tia oli sitä mieltä, että poliisi 
kykenee kantamaan vastuun 
yleisen järjestyksen ja turval-
lisuuden takaamisesta, syk-
syllä julkaistu Poliisibaro-
metri paljastaa.

Poliiseja Suomessa on täl-
lä hetkellä noin 7200. Tuo-
reimmat vahvistukset on 
tehty myös vihapuhetta ne-
tissä torjuvaan nettipoliisiin. 
Risikko sanoo, että resursse-
ja pyritään suuntaamaan eri-
tyisesti niin, ettei poliisin pe-
rustyö kärsisi.

– Paikallispoliisi on avain-
asemassa, jotta jo asioiden 
kärjistyminen voidaan eh-
käistä. Paikallistasolla tehtä-
vä työ on kaiken a ja o, Risik-
ko muistuttaa.

– Voisin verrata paikallis-
poliisin toimintaa peruster-
veydenhoitoon. Kun se on 

kunnossa, säästytään monil-
ta kalliimmilta operaatioilta, 
myös entinen sosiaali- ja ter-
veysministeri jatkaa.

Syrjäytyminen  
suurin uhka

Vaikka esimerkiksi terroris-
mista puhutaan paljon, Ri-
sikko pitää Suomen suurim-
pana turvallisuusuhkana syr-
jäytymistä. Evan tuoreen sel-
vityksen mukaan Suomessa 
on työelämän ulkopuolella 
pysyvästi peräti 79 000 työi-
ässä olevaa miestä.

Ministeri muistuttaa, että 
syrjäytymisuhan alla olevista 
nuorista pitäisi kunnissa ot-
taa koppi silloin, kun tilanne 
ei ole äitynyt pahaksi. Näin 
ehkäistään paitsi rikoskier-
teen syntyminen, myös mah-
dollinen radikalisoituminen.

Keinoja syrjäytymisen eh-
käisyyn kuntatasolla on jo nyt 
runsaasti aina varhaiskasva-
tuksesta etsivään nuoriso-

” Pelastus-
toimi  
säilyy lähi- 
palveluna.”

Turvallisuudesta  
kunnalle 
kilpailuvaltti
Sisäministeri pitää syrjäytymistä Suomen suurimpana 
turvallisuusuhkana. Syrjäytymisen ehkäisyyn voidaan 
vaikuttaa myös kuntatasolla.

MARKKU OJALA/COMPIC

työhön. Esimerkiksi Risikon 
kotikunnassa Seinäjoella on 
käytössä Välittämisen koodi 
–palvelu, jota kautta apua voi 
pyytää sellaisellekin, joka ei 
osaa sitä itse kysyä. Myös po-
liisilaitosten koordinoimaa, 
eri viranomaisten tekemää 
lasten ja nuorten syrjäytymis-
tä ehkäisevää Ankkuri-työtä 
on tehty onnistuneesti useal-
la paikkakunnalla.

Yksi kehittämiskohde on 
tiedonkulku viranomaisten 
välillä.

– Olisi tärkeä saada tie-
to kulkemaan erityisesti po-
liisin ja sote-puolen välillä. 
Poliisilla ei nyt ole riittäväs-
ti tietoa esimerkiksi siitä, 
onko kotihälytystilanteessa 
oven takana mielenterveys- 
tai päihdeongelmista kärsi-
vä henkilö, vaikka tämä olisi 
turvallisuuden kannalta ai-
van oleellinen tieto.

Osoitteet kuntoon

Pelastustoimi siirtyy vuoden 
2019 alussa sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden vanavedes-
sä maakuntiin, kun se nyt on 
kuntien lakisääteistä yhteis-
toimintaa.

– Pelastustoimi säilyy edel-
leen lähipalveluna. Maakun-
nan tasolla tunnetaan alu-
een tarpeet. Näin sosiaali- 
ja terveyspalvelut, ensihoito 

sekä pelastustoimi saadaan 
linkitettyä yhteen.

Kuntalaisten turvallisuu-
den kannalta oleellisinta 
Risikon mukaan on se, että 
kuntien ja maakuntien paik-
katiedot olisivat ajan tasalla. 
Kuntaliitosten myötä saman 
kunnan alueella saattaa olla 
kaksi tai kolmekin samanni-
mistä katua. Jos nimenmuu-
toksia ei saada nopeasti jär-
jestelmiin, sillä voi olla koh-
talokkaat seuraukset.

– Ongelmia syntyy, jos am-
bulanssi tai paloauto ei löydä 
perille virheellisten paikka-
tietojen vuoksi. Tähän olem-
me jo ministeriössä puuttu-
neet. Hätänumeroon soitta-
van pitää pystyä luottamaan 
siihen, että apu tulee nope-
asti oikeaan osoitteeseen, 
Risikko sanoo.

Uudistuksessa vahviste-
taan myös valtion ohjausta 
pelastustoimessa. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa sitä, 
että valtioneuvosto hyväksyy 
pelastustoimen valtakunnal-
liset tavoitteet, ja sisäminis-
teriö ohjaa suoraan 18 maa-
kunnan pelastustointa.

– Tiukempaa valtionohja-
usta tarvitaan tässä aivan ku-
ten sotessakin, jotta kustan-
nukset eivät karkaa käsis-
tä, ministeri Paula Risikko 
muistuttaa.

Sisäministeri Paula Risikko pitää syrjäytymistä suurimpana turvallisuusuhkana.
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