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PROSUMIO

PÄÄKIRJOITUS

VAIN elämää -ohjelman konsepti on yksinkertainen, mutta se onnistuu tuomaan suomalaiset television ääreen innokkaasti jo viidettä syksyä. Joukko artisteja kokoontuu
kuulemaan toistensa tulkintoja omista kappaleistaan. Samalla he jakavat tuntojaan ja kokemuksiaan elämästä.
Mukana on eri musiikkilajien osaajia, nuoria muusikoita
ja pitkän uran tehneitä taiteilijoita. Me katsojat näemme,
miten joukosta toisilleen tuntemattomia taiteilijoita muodostuu ryhmä. Silmiemme edessä syntyy ystävyyssuhteita, jotka kantavat ohjelmaformaatin yli tosielämään.
UUDET TARINAT SYNTYVÄT MUUTOKSEN KAUTTA

Vain elämää artistit palaavat arkeen, jossa uudet näkökulmat voivat avata oven muutokselle. Syntyy uusia tarinoita.
Maakuntauudistuksen kynnyksellä toivon uutta alkua
koko Suomen julkishallinnolle. Vuosisadan suurimman
muutoksen päämäärän täytyy olla ihmisille tärkeiden
palveluiden tuottaminen paremmin ja asiakkaan tarpeita
kuunnellen. Toivon, että voin kertoa parinkymmenen vuoden päästä tarinan Suomesta, joka modernisoi 2010 –luvun lopussa julkisen palvelutuotantonsa ja uudisti hyvinvointiyhteiskunnan.

Maakuntauudistuskin kiteytyy lopulta moneen pieneen ja henkilökohtaiseen oivallukseen. Tosielämän ammatilliset kasvutarinat ja muutokset syntyvät yrityksissä
ja työpaikoilla. Ne eivät ehkä näyttäydy suurina tekoina tai
kaipaa yleisöä, mutta merkittäviä ne ovat. Ne tuovat muutoksen osaksi arjen työtä.
TOSIELÄMÄN KASVUTARINOITA

Tosielämän kasvutarinat voivat johtaa uusiin ammatteihin. Näin on käynyt myös omalla kohdallani, kun päätin
täydentää suunnittelevan maantieteilijän tutkintoani liiketalouden ja oikeustieteen opinnoilla. Oma muutokseni on
tällä kertaa myös maantieteellinen. Katselen ammatillista
maailmaa pienen kainuulaisen kunnan näkökulmasta. Ja
uskokaa tai älkää, se avartaa ja ravistaa ulos vanhoista rutiineista.
Sanon hyvästit myös PROSUMin päätoimittajuudelle.
Lämpimät kiitokset kuuluvat PROSUMin toimituskunnalle, jonka kanssa olen muutaman viime vuoden ajan saanut
työskennellä. Ilman toimituskunnan ideointia ja yhteistyötä yksikään lehti ei olisi ilmestynyt.
On uusien tarinankertojien aika.

Eija Väätäinen
Päätoimittaja
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SUMMERI

YRITTÄNYTTÄ EI LAITETA

SUM:N vuoden 2016 teemana on ollut yrittäjyys, joka tuntuu olevan monelle sumilaiselle mystinen asia ainakin uravalintojen näkökulmasta tarkasteltuna. Opiskellessani en
muista kertaakaan edes mainittavan, että yrittäjyys olisi
yksi mahdollinen urapolku suunnittelevalle maantieteilijälle. Kuitenkin työelämän ollessa jatkuvassa murroksessa,
on yrittäjyyttä syytä myös suunnittelevien maantieteilijöiden pohtia yhtenä uravaihtoehtona. Kuluvana vuonna
niin kevätkokoontumisessa kuin syysseminaarissa yleisö
on päässyt kuulemaan mielenkiintoisia kokemuksia ja tarinoita yrittäjien elämästä. Ehkäpä joku näiden kyseisten
esimerkkien inspiroimina löytää kipinän ja uskallukseen
lähteä työllistämään itse itsensä.

KEVÄÄLLÄ 2016 vuosikokouksen yhteydessä jaettiin
toista kertaa Vuoden SUMutus-palkinto, jonka saajaksi
valittiin tällä kertaa Mika Mäkelä. Helsingin yliopistosta
vuonna 2013 valmistunut Mäkelä on toiminnallaan osaltaan lisännyt suunnittelevien maantieteilijöiden ja alan
tunnettavuutta, tuonut esiin suunnittelumaantieteilijöiden osaamista sekä ollut alalla esimerkillinen. Mäkelä on
esimerkiksi kirjoittanut Helsingin seutu kartoin –kirjan,
jonka Suomen Kartografinen Seura valitsi Suomen edustajaksi (kategoriassa Atlakset) Rio De Janeiron kansainväliseen karttanäyttelyyn elokuussa 2015. Mäkelä on itse
markkinoinut kirjaa aktiivisesti ja lisäksi hän on esitellyt

julkisuudessa myös väitöstutkimustaan, joka käsittelee
Helsingin Puu-Kallion kaupunginosan purkamista ja uudelleenrakentamista.

SUMILAISTEN yhteydenpidossa avainasemassa ovat
sosiaalisen median kanavat, joiden kautta suunnittelevat maantieteilijät voivat olla osana SUM:n yhteisöä missä päin maailmaan tahansa. Facebook-ryhmässä on jo yli
270 jäsentä ja LinkedIn-ryhmän 150 jäsentä, ja jatkuvasti liittyy uusia jäseniä molempiin ryhmiin. Ryhmissä saa
vapaasti julkaista mitä tahansa sumilaisia kiinnostavaa
asiaa, kuten työpaikkailmoituksia, seminaarikutsuja tai
vaikkapa omia työ-, ja opiskeluprojekteja. Kertokaa siis
matalalla kynnyksellä tekemisistänne SUM:n Facebook- ja
LinkedIn-ryhmissä.
VUODEN lähestyessä loppuaan alkaa hallitus pikkuhiljaa
paketoida kulunutta kautta kasaan ja suuntaamaan katseen uuden vuoden suunnitelmiin. Hallituslaiset ovat vuoden aikana järjestäneet jäsenistölle erilaisia tapahtumia ja
Prosumin toimituskunta laittaa tuoreen lehden tulemaan
pukinkonttiin. Osallistujamäärät tapahtumissa ja jäsenistöltä tullut positiivinen palaute tekee järjestötyöskentelystä palkitsevaa ja antaa syyn järjestön olemassa ololle.
Pidetään siis porukalla SUM voimissaan ja sumilaisten yhteyksiä yllä, niin verkossa kuin livenä!

Wilma Toljander
SUM ry:n hallituksen puheenjohtaja
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Digitaalista älyä
aluekehittämiseen
Suomessa aluekehittämisen järjestelmä uudistuu pian
kokonaan. Hallinto muuttuu ja vanhat ajatukset ja
toiminnan tavat virtaavat sulatettavaksi vallinkauhaan.

KUMOUKSELLISIA uudistuksia toivovia tai niitä pel-

kääviä voi lohduttaa sillä, että luovien ideoiden virta valuu
uudistuksissa yleensä vanhoihin muotteihin. Tuttuus on
monille helpotus, mutta tässä ajassa vanhassa pitäytyminen on myös ongelma.
Muutoksesta tekee sekä historiallisen että poikkeuksellisen se, että mukaan liittyy täysin uusi pelaaja: itsehallinnollinen maakunta. Uudessa pelitilanteessa kaikki hakevat
valta-asemia ja yrittävät vaikuttaa omien tavoitteiden saavuttamiseen. Kun hallinto ja valtapolitiikka vievät huomion, innovaatiot toimintatavoissa jäävät usein ajattelematta
ja tekemättä.

DIGITAALINEN tiedonkäsittely ja mahdollisuudet käyt-

tää tietoa kehittyvät niin nopeasti, että rakenteiden uudistaminen ei todennäköisesti tuota haluttua tulosta. Rakenteiden rinnalla pitäisi tarkastella aluekehittämisen uusia
työtapoja ja menetelmiä. Niiden kautta pääsemme kiinni
digitaalisen tiedonhallinnan ja osallistumisen mahdollisuuksiin.

Alueet eivät kehity ilman kokonaisuuksien ymmärtämistä ja verkostojen yhteistyötä. Tähän tarkoitukseen
monet tieteenalat kokeilevat ja kehittävät erilaisia tiedonlouhinnan menetelmiä. Suurten tietomassojen käsittely,
analysointi ja jakaminen paikkaan perustuen muuttuvat
välttämättömiksi. Uudesta tiedosta tulee motiivi verkottumiselle ja siihen kohdistuu paljon odotuksia.
Niukkuuden ajassa valtiolla on strategista ohjausvaltaa
tukea osaamista. Valtion pitäisi tukea vahvasti uusia maakuntia, kun ne luovat tietoon perustuvia verkostoja. Valtiovalta voi vaikuttaa myös siihen, että datasta tulee mahdollisimman avointa ja helposti käytettävää.
Digitalisaatio muuttaa elämää kaikkialla. Erityisen syvällisesti se vaikuttaa tapaan, jolla datasta muotoillaan
kestäviä ratkaisuja ihmisille, yhteisöille ja yrityksille. Siksi tietotyön osaaminen olisi nostettava aluekehittämisen
uudistuksen asialistan kärkeen. On kansallinen etu, että
alueilla aina kuntia myöten on osaavia aluekehittämisen
ammattilaisia. He ovat tietointensiivisten verkostojen keskeisiä solmijoita ja kestävien muutosten käynnistäjiä.

Torsti Hyyryläinen
tutkimusjohtaja, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
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MAAKUNTA
-UUDISTUS
MUUTTAA KAINUUN
HALLINTOMALLIA

Teksti

Eija Väätäinen
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KAINUUN MALLISSA MAAKUNTA JA MYÖHEMMIN SOSIAALIJA TERVEYSHUOLLON KUNTAYHTYMÄ ON TUOTTANUT
SOTE-PALVELUT KAINUUN KUNNILLE JO YLI KYMMENEN
VUODEN AJAN. LISÄKSI KUNTAYHTYMÄ ON HUOLEHTINUT
KUNTIEN TUKIPALVELUISTA. SOTEN IRTAUTUMINEN KUNNISTA
AIHEUTTAA MUUTOKSIA MYÖS KAINUUSSA.

SHUTTERSTOCK

K

ainuun mallissa sosiaali - ja terveyspalvelut tuotetaan kuntayhtymän toimesta.
Kunnat vastaavat palvelujen rahoittamisesta. Päätöksenteko on kuntien käsissä,
koska kunnista valitut luottamushenkilöt
päättävät kuntayhtymän asioista yhtymän hallituksessa ja
valtuustossa.
Maakuntakokeilun aikana Kainuun sosiaali- ja terveysmenot kasvoivat hitaammin kuin Suomessa keskimäärin.

Kun kokeilu päättyi vuonna 2012, Kainuun kunnat Puolankaa lukuunottamatta jatkoivat yhteistyötä perustamalla
SOTE-kuntayhtymän.
Kuntayhtymän hallinto on keskitetty, mutta sosiaali-, ja
terveyspalvelujen työntekijät sijoittuvat eri puolille maakuntaa. Suomussalmen kunnan palkkoja laskevat Kuhmossa työskentelevät palkanlaskijat, ja ICT- tukipalvelut
hoidetaan hajautetusti kaikissa alueen kunnissa. Kainuun
kuntayhtymässä työtä tekevät paikkakunnalla asuvat ih-
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miset. Ehkä juuri tästä syystä Kainuun malli on menestynyt.
Yhteiselo ei ole aina sujunut seesteisesti. Kainuussa
kuitenkin ymmärretään, että yhteistyö turvaa palvelut
kuntalaisille.

KAINUUN MALLISSA olennaista on ollut kuntien ja
kuntayhtymän yhteistyö. Kuntien talousarvioissa on vuosittain määritelty sosiaali- ja terveyshuollon rahoitus,
jonka osuus kuntien budjeteista on yli puolet. Sote-palveluiden irtautuminen kuntien päätöksenteosta ja rahoituksesta edellyttää muutoksia myös Kainuussa. Huoli on,

että uudistuksen tavoitteena oleva tiiviimpi valtakunnallinen integraatio voi johtaa Kainuussa hajautumiseen.
Seurauksia voi jo uumoilla, sillä maakuntakeskus Kajaani irtautui osin kuntayhtymän tukipalveluista aiemmin
tänä vuonna. Kainuun erityiskysymys on, miten kunnat
järjestävät jatkossa tukipalvelut, jos kuntayhtymä tai maakunta ei voi jatkossa niitä kunnille tuottaa.

KAINUU ON pieni maakunta, jossa asuu noin 76 000
ihmistä. Maakunnan väestö vähenee kovaa vauhtia. Erityisesti nuoret muuttavat muualle, jos työpaikkoja ei omalla
paikkakunnalla ole.

SHUTTERSTOCK

Maakuntakokeilun
aikana Kainuun sosiaalija terveysmenot
kasvoivat hitaammin
kuin Suomessa
keskimäärin.

Kainuun mallin suurin oivallus on ollut se, että kunnat
pystyvät järjestämään palvelut tekemällä tiivistä yhteistyötä. Kainuulaisittain yhteistyöareenat voivat olla tulevaisuudessa laajempiakin, mikäli kunnat pystyvät rakentamaan uudenlaista palvelutarjontaa, jossa hyödynnetään
digitalisaatiota.
Kipein kysymys koskee maakunnan ICT- palveluita. Miten yksittäinen kunta voi jatkossa vastata digitalisaation
haasteisiin? Siihen on nyt löydettävä uudenlaisia yhteistyötapoja ja kehittämismalleja.
Kainuussakin on kyse siitä, miten muutoksen tuomat
mahdollisuudet osataan hyödyntää.

TANSKAN
Teksti

Martta Pirttioja

MALLI

SHUTTERSTOCK

TANSKAN ALUEHALLINTOMALLI NOJAA
VAIKUTUSVALTAISIIN KUNTIIN
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MARTTA PIRTTIOJA

TANSKALAISESSA KUNNASSA ASUU KESKIMÄÄRIN 50 000
IHMISTÄ. KUN ENTISET MAAKUNNAT POISTETTIIN, TILALLE
TULIVAT SUUREMMAT KUNNAT JA ALUEHALLINTO HOITAMAAN
TERVEYSPALVELUITA. HALLINNON UUDISTUS ON PARANTANUT
HOITOON PÄÄSYÄ JA LISÄNNYT KUNTIEN VAIKUTUSVALTAA.

V

uonna 2007 Tanska toteutti laajan aluehallintouudistuksen, jota edeltävä hallintomalli oli ollut voimassa vuodesta 1970.
Uudistuksessa 14 maakuntaa lakkautettiin ja tilalle muodostettiin viisi aluetta
(regioner). Yksi näistä on Kööpenhaminan metropolialueen muodostama pääkaupunkialue. Tällä pinta-alaltaan
pienimmällä alueella asuu 30 prosenttia tanskalaisista.
Uudistuksessa kuntien määrä väheni 271:stä 98:aan.
Osana uudistusta kunnan vähimmäisasukasluvuksi määrättiin 20 000. Tätä pienempien kuntien tuli liittyä vähintään 20 000 asukkaan kuntiin tai solmia yhteistyöso-

pimuksia naapurikuntien kanssa. Yhteistyössä kuntien
asukasluvuksi piti muodostua vähintään 30 000.
Uusilla alueilla ei ole verotusoikeutta, joten entinen
kolmiportainen verotusjärjestelmä muuttui kaksiportaiseksi. Päätöksen taustalla vaikutti halu pienentää kokonaisveroastetta ja karsia hallinnon kuluja.
Toinen tärkeä tavoite aluehallintouudistukselle oli
vahvistaa paikallista demokratiaa. Kun vanhat maakunnat
lakkautettiin, niiltä siirtyi runsaasti tehtäviä kunnille. Vallansiirto toi kunnallispoliitikoille uusia vaikuttamismahdollisuuksia ja vastuuta. Pienet kunnat olivat kärsineet
budjettivajeesta ja liian pitkistä tehtävälistoista. Liitoksilla
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Nykyään tanskalaisten
kuntien keskimääräinen
asukasluku on yli 50 000,
joka tekee niistä hyvin
elinvoimaisia.

haluttiin muodostaa kuntia, jotka pystyvät ottamaan lisää
tehtäviä hoitaakseen.

KUN TEHTÄVIÄ jaettiin uudelleen, kunnat osallistuivat

tiiviisti päätöksentekoon. Peruspalvelut keskitettiin kunnille, koska yhtenä tavoitteena oli selkeyttää julkisia palveluita. Kunnat perustivat yhden luukun periaatteella toimivia palvelukeskuksia, joista kuntalainen voi saada helposti
apua erilaisiin tarpeisiin.
Uusille alueille määrättiin hoidettavaksi terveydenhuollon järjestäminen. Toiveena oli, että uusi malli tehostaisi resurssien käyttöä ja antaisi alueille tilaa erikoistua
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ja tarjota laadukasta hoitoa. Valtio rahoittaa terveydenhuollon menot perusrahoituksella ja kunnat palvelujen
käyttöön perustuvalla osalla, joka on yleensä 10 prosenttia. Terveydenhuollon järjestäminen vie alueiden budjetista valtaosan eivätkä alueet saa myöskään kerätä veroja.
Uudistuksen jälkeen hoitoonpääsyajat ovat lyhentyneet.
Esimerkiksi joidenkin syöpien kohdalla potilas pääsee lähetteen saatuaan hoitoon lähes puolet nopeammin kuin
ennen.
Sote-palveluiden lisäksi alueet vastaavat aluekehittämisestä, maaperän puhdistuksesta, koulutuksen
suunnittelusta sekä julkisen liikenteen järjestämisestä.

PROSUM 2016

SHUTTERSTOCK

13
SHUTTERSTOCK

MARTTA PIRTTIOJA

Aluekehittäminen näkyy selkeimmin jokaisessa viidessä
aluevaltuustossa (regionsråd) neljän vuoden välein laadittavien kehityssuunnitelmien kautta. Ne keskittyvät ympäristöön, elinkeinoelämään, turismiin, koulutukseen, kulttuuriin ja työllisyyteen. Aluefoorumeissa tehdään näiden
strategisten periaatteiden mukaan toimenpidesuunnitelmia. Valtio puolestaan neuvottelee rahoitussopimukset
aluefoorumeiden kanssa. Foorumit koostuvat kunnista,
yliopistoista, yrityksistä ja muista sidosryhmistä. Hallintomalli toimii kuin tiimalasi, jonka keskelle alueet jäävät:
vain kunnat ja valtio voivat laittaa suunnitelmia käytäntöön.
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MAAKUNNAT EIVÄT toimineet Tanskassa suunnitellusti. Nyt Tanskan aluehallinto ja peruspalveluiden hoitaminen on saatu selkeytettyä ja verotusta kevennettyä.
Aluehallintouudistuksen tärkein anti oli, että se loi suuremmat ja vahvemmat kunnat. Nykyään tanskalaisten
kuntien keskimääräinen asukasluku on yli 50 000, mikä
tekee niistä hyvin elinvoimaisia. Vaikka terveydenhuolto
kuuluu alueiden vastuulle, ovat niiden budjettimenot silti vain puolet kuntien vastaavista. Vertailu kertoo, kuinka
tärkeitä kunnat ovat Tanskan aluehallintomallissa. Voidaankin miettiä, onko lähes yksinomaan terveydenhuollosta vastaavalle hallintoportaalle todellista tarvetta.
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Teksti Emmi Malin
Kuvat Eija Väätäinen

UUSI KUNTA
TULEE
- MITEN MAANKÄYTÖN
SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ MUUTTUU
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MAAKUNTAUUDISTUSTA VALMISTELLAAN KUUMEISESTI VALTION
HALLINNOSSA. MYÖS KUNNAT OVAT SYKSYN 2016 AIKANA ANTANEET
OMAT LAUSUNTONSA UUDESTA SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSESTA.
MAAKUNTAUUDISTUKSEN ESIVALMISTELU PÄÄTTYY TÄMÄNHETKISEN
TIEDON MUKAAN KESÄKUUSSA 2017. KEVÄÄLLÄ 2018 PIDETÄÄN
ENSIMMÄISET MAAKUNTAVAALIT. UUDISTUKSEN TIUKASTA AIKATAULUSTA
HUOLIMATTA MONI YKSITYISKOHTA ON VIELÄ AVOINNA.
PROSUM 2016
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M

aankäytön suunnittelun osalta maakuntauudistus vaikuttaa periaatteellisella tasolla vallanjakoon valtion,
maakunnan sekä kunnan välillä. Mikäli
uudistus etenee tehtyjen suunnitelmien mukaisesti, valtio vetäytyy pois alueilta, maakunnat astuvat marginaalista vallan ytimeen ja kunnista tulee asukkaidensa lähiyhteisöjä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,
että hierarkkisuus hallintatasojen välillä katkeaa.

KUNTIEN KAAVOITUSMONOPOLI ei ole maakuntauudistuksen jälkeen enää entisensä. Tähän asti kunnat
ja kuntayhtymät ovat hoitaneet kunta- ja maakuntakaavoittamisen, ja valtio on ohjannut, kehittänyt ja valvonut
maankäytön suunnittelua. Tulevaisuudessa kaavoitus jakaantuu kahdelle itsehallinnolliselle organisaatiolle, kunnille ja maakunnille. Maakunnat edistävät kuntakaavoitusta samalla, kun ympäristöministeriö ohjaa yleisellä tasolla
maankäytön suunnittelua. Nykyisten elinkeino-, liikenneja ympäristökeskusten rooli muuttuu jo ennen uusia maakuntia konsultoivaksi. Maakuntauudistuksen yhteydessä
niiden toiminnot sulautetaan osaksi maakuntia ja ELY-keskukset lakkaavat olemasta nykymuodossaan.
Tulevaisuudessa kuntien itsenäisen aseman säilyttäminen edellyttää kaavahierarkian ja maankäytön ohjausjärjestelmän uudelleenarviointia. Nyt näyttää siltä, että
maakuntien ja kuntien kytkös jää yhteistyön varaan. On arvioitu, että maakuntakaava jää esitystavaltaan strategiseksi ja ottaa ensisijaisesti kantaa maakunnan ja valtakunnan
18
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laajuisiin kysymyksiin. Kuntien näkökulmasta katsottuna
maakuntakaavalla ei voikaan olla suoraa ohjausvaikutusta
kuntien kaavoitukseen, koska kunnat ovat maankäytöstään viimekädessä taloudellisesti vastuussa.
Kaupunkiseuduilla hallinnon muutokset korostavat
kuntien yhteistyön tarvetta maankäytön ja liikenteen ratkaisuissa. Kaupunkiseuduilla tarvitaan maakuntakaavaa
ohjaavampi yhteinen yleispiirteinen suunnitelma, joka
muodossa tai toisessa sisältää maankäytön toteuttamisen
ohjelmoinnin. Ehkäpä tulevaisuudessa kaupunkien yhteiset yleiskaavat saavat uutta puhtia hallinnon muutosten
myötä. Tähän voi ajaa myös kuntien uusi taloudellinen
tilanne, joka saattaa synnyttää uuden yhdistymisaallon,
kun kuntien taloudellinen liikkumavara muuttuu merkittävästi.

MAAKUNTAUUDISTUKSEN MYÖTÄ kuntien
budjetit puolittuvat. Samalla taseen yli- tai alijäämä sekä
velkamäärä pysyvät ennallaan, jonka myötä kuntien suhteellinen velkaantuneisuus kasvaa. Kunnilta siirtyy kokonaisuudessaan noin 17,7 miljardia euroa maakunnille,
josta valtionosuudet kattavat noin kolmasosan ja verotulot
lopun. Tämän seurauksena ikääntymiseen liittyvät kustannukset poistuvat kuntien vastuulta, mikä helpottaa huomattavasti kuntien tulevaisuuden suunnittelua.
Kuntien tiukentunut talous saattaa kuitenkin käynnistää huomattavan määrän kuntaliitoksia. Kuntaliitos
saattaa jäädä erityisesti pienemmille kunnille ainoaksi
vaihtoehdoksi, jotta riittävät palvelut saadaan alueellisesti
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turvattua. Suuremmilla kaupunkiseuduilla kiristynyt taloudellinen tilanne luultavasti lisää keskinäistä yhteistyötä, jotta esimerkiksi ylikunnalliset maankäyttöön liittyvät
kysymykset saadaan ratkaistua.
Sote-kiinteistöt muodostavat oman ongelmavyyhtinsä
uudistuksessa. Maakunnat on velvoitettu vuokraamaan
sote-kiinteistöt vähintään kolmeksi vuodeksi. Tämä ei
poista kunnille jäävää kiinteistöjen omistajariskiä. Kiinteistöjen epäselvä tulevaisuus saattaa myös viivästyttää
sote-kiinteistöjen peruskorjauksia, koska niiden tulevasta
käytöstä ei ole varmaa tietoa. Nyt pitäisikin jo pohtia, mitä
näille kiinteistöille tapahtuu siirtymäsäännösten jälkeen.
Yksittäisen kunnan asemaa uudistuksen jälkeen ei voi
yksiselitteisesti arvioida. Kunnan taloudelliset toimintaedellytykset pienentyvät noin kolmanneksen. Kunnan
pärjääminen riippuu olennaisesti siitä, missä kunnossa
kunnan talous on ennen uudistusta. Uudistuksessa kunnan lähtötilanne jäädytetään lähelle uudistusta olevaa tilaa. Tällä kannustetaan kuntia parantamaan taloudellista
tilannettaan ennen maakuntauudistuksen voimaantuloa.
Toisaalta nykytilaan perustuva järjestelmämuutoksen tasaus myös korostaa kunnan talouden uudistusta edeltäviä
ongelmia.
Kunnan rahoituspohjan muutos nostaa kuntien maankäytön erityiseen asemaan. Tulevaisuudessa kiinteistöveron ja kunnan maapolitiikan on tarkoitus tasapainottaa
kunnan taloutta. Erityistä painoarvoa on asetettu kiinteistöverolle, jonka suhteellinen osuus kuntien rahoituksessa
arviolta lähes kaksinkertaistuu. Vuonna 2017 tehtävien
ala- ja ylärajojen korotusten jälkeen kiinteistöverotusta
on korotettu tällä hallituskaudella 100 miljoonalla eurolla.
Vuosien 2018–2019 aikana korotuksia on tulossa lisää 50
miljoonalla eurolla.

RAKENNUSVALVONTAPROSESSI VAIKUTTAA
tulevaisuudessa kunnan verotuloihin. Valtiovarainminis-
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teriö on käynnistämässä hankkeet uudistaakseen rakennusten arvottamisperusteita ja arvottaakseen uudelleen
maapohjia. Maapohjien arvottamisen avuksi luodaan hintavyöhykkeet, joilla pyritään ottamaan paremmin huomioon alueelliset erot. Näin kiinteistöveron ajantasaisuus,
oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys paranevat. Rakennusten arvottamismenetelmässä huomioidaan rakentamisen kustannukset rakennusten osalta ja markkina-arvo
maapohjien osalta. Uudessa järjestelmässä verotusarvot
nousevat, mutta eivät tasaisesti koko maassa. Kunnille
muutokset tarkoittavat sitä, että rakennusvalvonnan on pidettävä rekisteritiedot ajan tasalla, jotta verotus pystytään
toteuttamaan oikein.
Maapolitiikan merkitys vahvistuu maakuntauudistuksen jälkeen. Kunnan maapolitiikan päätavoite on luoda
edellytykset ja toimintatavat maan hankkimiselle yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin. Yhdyskuntarakenteen
tarkoituksenmukaisella, tiiviillä rakenteella pystytään
minimoimaan infraan kohdistuvat uudet laajamittaiset
investoinnit. Tulevaisuudessa huomiota on kiinnitettävä
myös raakamaasta maksettavaan kohtuulliseen hintaan.
Lisäksi kunnan on perittävä ansioton arvonnousu itselleen, jotta kunnan eduista pystytään huolehtimaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Kuntien rahoituksen supistuessa, uudet investoinnit tulee suunnitella vielä aikaisempaa
tarkemmin. Tulevaisuudessa maapolitiikan merkitys korostuu investointien rahoittajana. Esimerkiksi Helsingissä
lähivuosien investoinneista on tarkoitus kattaa noin 20–
25 % kiinteistöjen myynnillä. Hyvinkäällä vastaava luku
on noin 30 %.
Valmisteilla oleva maakuntauudistus vaikuttaa merkittävästi niin kuntien kaavamonopoliin, kuntatalouteen kuin
hallinnon hierarkkiseen rakenteeseen. Moni uudistuksen
yksityiskohta on vielä avoinna. Seuraavan kahden vuoden
aikana nähdään, millaiseksi muutos todella muodostuu ja
millainen on uusi kunta.
Artikkeli perustuu ympäristöministeriön ja Kuntaliiton
ajankohtaiskatsauksiin
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ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Timo Aro

KAKSI ASKELTA
TUNTEMATTOMAAN
Poliittinen tahto voitti asiantuntijoiden lausunnot alueuudistuksessa.
Suomi ottaa mallia Ruotsista, mutta Ruotsi muuttaa omaa malliaan
sellaiseksi, jota asiantuntijat Suomessa suosittelivat.

SUOMI ei ole lähihistoriassa toteuttanut näin suurta alu-

eellista uudistusta. Hallituksen tavoitteena on luoda 18 maakuntaa ja siirtää vuonna 2019 niiden hoidettavaksi kaikki
sosiaali-, ja terveyspalvelut. Uusi tapa järjestää sote-palvelut
koskettaa jokaista suomalaista.
Alueuudistus on hämmentävän suuri kaksoisaskel
tuntemattomaan. Uudistus ei pohjaa perusteellisiin tutkimuksiin tai selvityksiin. Hallitus haluaa vääntää kaikki
maakunnat samaan muottiin, vaikka niiden lähtökohdat,
olosuhteet ja talous mahdollistavat kovin erilaisia asioita.
Kahdessa maakunnassa asuu alle 100 000 ihmistä ja vain
yhdessä yli miljoona.

ENSIMMÄISEN uhkarohkean askeleen hallitus otti, kun

se hylkäsi asiantuntijoiden neuvot. Ennen uudistuksen
käynnistymistä asiantuntijat arvioivat lähes poikkeuksetta, että 5-12 aluetta on sopiva määrä uudessa mallissa. He
perustivat arvionsa saatavilla olevaan tutkimustietoon.
Poliittinen kompromissi tuotti lopulta selvästi enemmän
maakuntia kuin asiantuntijoiden mukaan olisi kestävää.
Maakunta-ajattelu ei perustu arvioon siitä, mikä parhaiten toimii. Sen takana vaikuttaa keinotekoinen aluejako. Maakuntien valta on Sipilän hallituksen ideologinen
valinta siinä, missä Kataisen ja Stubbin hallitus luotti kaupunkiseutuihin. Paradoksi piilee siinä, että molemmat hallitukset perustelivat muutoksia tarpeella saada ”leveämmät harteet” palveluita kannattelemaan.

22 PROSUM 2016

Toisen askeleen tuntemattomaan hallitus otti päättäessään sosiaali-, ja terveyspalveluiden järjestämisestä.
Suomi on tiettävästi ensimmäinen maa, jossa kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät pois kunnista. Erityisesti
lähisosiaalipalvelut voivat karata kauas ihmisten arjesta.
Valinnanvapaus on saanut uudistuksessa paljon palstatilaa. Mallia on otettu Ruotsista. Kuitenkin Ruotsi siirtyy pian 21:stä läänistä kuuteen suuralueeseen. Päätös on
puolueiden yhteinen ja sillä tavoitellaan valinnanvapauden toteutumista ja kilpailua, jotka edellyttävät riittävän
suurta väestöpohjaa.

RUOTSIN mittakaavassa riittävä väestöpohja tarkoittaa

vähintään miljoonaa asukasta. Suomen 18 SOTE-alueesta
vain Uudellamaalla asuu yli miljoona asukasta. Jopa kahdeksan tulevaa sote-aluetta perustuu alle 200 000:een
asukkaaseen. Ruotsi on luopumassa siitä, mihin Suomi on
siirtymässä.
Pienen kansa kannattaa hyödyntää koko väestön voimavaroja. Kuitenkin kaupunkien ja kaupunkiseutujen
merkitys korostuu tulevaisuudessa entistäkin enemmän.
Suomen kasvun, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin näkökulmasta kaupunkien menestys on elinehto.
Alueuudistus pitäisi toteuttaa sen perusteella, mihin
ihmisten ennakoidaan liikkuvan tulevien vuosien aikana.
Nyt se toteutuu menneen kehityksen ja poliittisen toiveajattelun ohjaamana.

Kaisa Schmidt-Thomé

Maailman muuttaja kysyy
“millaiseksi”, ei “millaisena”

KUN tutkija tarttuu ongelmaan, hän katsoo ilmiötä tai

kokonaisuutta jonakin. Asioiden näkeminen jonakin tarkoittaa, että tutkijalla on kehys ja tarkastelun kohde. Näillä
ja näillä ehdoilla, kun tarkastelen ilmiötä X tiettynä eikä
jonakin toisena, voin esittää sarjan tuloksia ja johtopäätöksiä. Tuloksia voimme pitää oikeina, jos riittävä määrä
tieteenalan edustajia vertaisarvioi ja vakuuttuu, että essiivi on onnistunut. Silloin asian jonakin tarkastelu on tuottanut lisäarvoa tavalla, jonka toinen spesialisti tunnistaa.

MONI tutkija jättää muiden harteille kysymyksen siitä,

millaiseksi jokin asia muodostuu. Kun tutkija joutuu johtamaan ehdotuksia ja suosituksia suurempien ongelmien
ratkaisemiseen, hän tuntee herkästi perhosten lentelevän vatsassa. Enhän minä ole tuota tutkinut, en ainakaan
tuona! Aineistoni perusteella en saa essiiviäni venymään
translatiiviksi, joksikin muuksi.

HARMILLISTA, sanon minä. Spesialistit saisivat rennommin esiintyä alansa asiantuntijoina, sillä sellaisia he
ovat, vaikkeivat sitä tunnustaisi. Yliopistohommissa asian-

tuntijuuden kasaantumiselta ei oikeastaan voi välttyä. Asioiden tutkiminen jonakin kertoo, että tutkija tietää, mitä
jää tarkastelun ulkopuolelle. Se ei tarkoita, että muu maailma karkaa keskustelun ja kehittämisen ulottumattomiin.

KIRJOITIN viime vuoden Prosumissa tutkijan töistä. Ny-

kyään teen töitä ajatushautomossa. Vaikka tittelini on vanhempi tutkija, monissa hankkeissa nykyistä rooliani kuvaa
paremmin sana asiantuntija. Työskentelen omaan erityisosaamiseeni läheisesti tai melko läheisesti kytkeytyvien
kysymysten kanssa, jotta saisimme asioita tapahtumaan.
Yritämme muuttaa maailmaa paremmaksi paikaksi elää
organisaatio ja yksilö kerrallaan.

JOSKUS työni on rohkaista yliopistoissa työskenteleviä spesialisteja treenaamaan essiivin sijasta translatiivia. Kun on riittävästi harjaantunut spesialistina, on aika
ryhtyä asiantuntijaksi. Kun huomaat, kuinka paljon lisää
mahdollisuuksia asiantuntijuus tuo, saatat samalla haluta
ja päästä muutoksentekijäksi.
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Teksti ja kuvat:

Eija Väätäinen

VUOSISADAN
UUDISTUS

VAATII AIKAA JA
AITOA DEMOKRATIAA
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ALUEUUDISTUS EI TOTEUDU PARISSA VUODESSA, VAAN SIITÄ
RIITTÄÄ TYÖTÄ MYÖS TULEVILLE HALLITUKSILLE. UUDISTUKSESSA
TÄRKEINTÄ ON PALVELUJA TARVITSEVAN KUNTALAISEN TAI
MAAKUNNAN ASUKKAAN NÄKÖKULMA. MONIMUTKAISESSA
MALLISSA KUNTIEN JA MAAKUNTIEN TÄYTYY NÄHDÄ VAIVAA
ASUKKAIDEN JA ASIAKKAIDEN ÄÄNEN KUULUMISEEN.

M

aakunnat syntyvät heinäkuussa vuonna
2017. Sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy maakuntien vastuulle vuoden 2019
alusta. Lainsäädäntöehdotukset on naputeltu tuhannelle sivulle, jotka ovat
hiljan ilmestyneet lausunnonantajien työpöydille.
Esityksiä tutkiessa vahvistuu käsitys vuosisadan uudistuksesta, jota ei toteuteta vuodessa tai parissa.
Uudessa mallissa maakunta järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon ja huolehtii esimerkiksi pelastustoimesta
ja ympäristöterveydenhuollosta. Jatkossa palveluita tuottavat useat palveluntarjoajat. Lisäksi maakunnat tekevät
yhteistyötä muidenkin vaativimpien palveluiden järjestämisessä. Maakunnat muodostavat lainsäädännön pohjalta
viisi yhteistyöaluetta, joissa järjestetään muun muassa erikoissairaanhoito.
Maakuntien tukipalvelut kootaan yhteisiin valtakunnallisiin palvelukeskuksiin. Valtakunnalliset palvelukeskukset koordinoivat ICT-palveluita, yhteishankintoja ja
hallinnoivat kiinteistöjä. Keskukset hoitavat myös talous-,
ja henkilöstöasiat. Palvelukeskukset tuottavat palveluita
maakunnille, mutta eivät maakuntien markkinoilla toimiville tuotantoyhtiöille tai yksityisille yhtiöille. Palvelukeskusten roolia mutkistaa se, että palvelukeskukset voivat
tuottaa tukipalvelut itse tai hankkia ne kilpailuttamalla.

UUDISTUKSEN SUUNNITTELUSSA on korostettu

sitä, että tulevaisuudessa asiakkaalla on vapaus valita tarvitsemansa palvelut. Valinnanvapaus turvataan erottamalla palvelujen järjestäminen ja tuottaminen. Lisäksi vapailla

markkinoilla toimivien palveluntuottajien on yhtiöitettävä
palvelunsa. Asiakas valitsee, mitä palveluita haluaa käyttää.
Valinnanvapautta koskeva lainsäädäntö on vielä tämän
tekstin kirjoitusvaiheessa lainsäätäjän pöydällä. Tämänhetkisen tiedon mukaan siirtyminen tapahtuu vaiheittain
monen vuoden aikana.
Maakuntalakiluonnos korostaa, että asukkailla ja palveluiden käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa. Asiakasosallisuuden tavat on kirjattu myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin. Erityisen tarkkana asiakkaiden
on oltava, kun muotoillaan maakunnan palvelulupausta tai
sorvataan sosiaali- ja terveyshuollon valtakunnallisia tavoitteita. Näissä asiakirjoissa päätetään ainakin välillisesti, miten kukin maakunta tulevaisuudessa tarjoaa palvelut.

KUNNAT EIVÄT tulevaisuudessa järjestä sosiaali- ja

terveyspalveluita. Sen sijaan yksittäisellä kunnalla säilyy osavastuu väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Vastuut tehtävästä on kuitenkin jaettu niin, että
maakunta johtaa strategisesti hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistä. Maakunta asettaa tavoitteet ja määrittelee
toimenpiteet ja sen, kuka on vastuussa toteuttamisesta.
Kunta tuottaa edelleen osan ennaltaehkäisevistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Tällä hetkellä ei tiedetä tarkkaan
millainen työnjako kunnan ja maakunnan välille syntyy
vuonna 2019.
Kunta säilyttää vahvan itsehallinnon. Se huolehtii asukkaidensa hyvinvoinnista ja elinympäristöstä järjestämällä
koulutus- ja kulttuuripalveluita. Kunta pitää huolta alu-
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een elinkeinoista ja työllisyydestä. Ehdotusten perusteella näyttää siltä, että uusi kunta on ennen kaikkea yhteisö,
joka pitää huolta asukkaistaan ja yrityksistään ja kuuntelee niiden tarpeita. Tässä muodossa kunnan tehtävänä on
vaikuttaa siihen, miten maakunta järjestää palvelut.

SUORILLA VAALEILLA neljäksi vuodeksi valittu
maakuntavaltuusto takaa periaatteessa alueen itsehallinnon. Maakuntavaltuuston tehtävä on luoda edellytykset
asukkaiden osallistumiselle. Maakuntahallitus täsmentää
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia maakuntastrategiassa. Sen on myös asetettava nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto.
Asukas voi lakiesityksen toteutuessa tehdä aloitteita maakunnan asioissa. Esityksen mukaan osallistumista voidaan
edistää järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia,
asukasraateja sekä ottamalla asukkaita mukaan palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.
Maakuntavaltuusto voi päättää järjestää neuvoa-antavan kansanäänestyksen. Aloitteen kansanäänestyksen
toteuttamisesta voi tehdä vähintään 3 % maakunnan 15
vuotta täyttäneistä asukkaista.
Demokratian toteutumisen perusedellytykset on kirjattu maakuntalakiin. On kuitenkin selvää, että demokratian toteutumisen edellytykset toteutuvat eri tavalla alle
80 000 asukkaan Kainuussa kuin 1 600 000 asukkaan Uudellamaalla. Nähtäväksi jää, miten yksittäinen kansalainen
tai kansalaisryhmä voi vaikuttaa maakunnan palvelustrategiaan. Monikerroksinen työnjako vaatii monenlaisia vai-
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kuttamisen kanavia. Maakunta suunnittelee ja järjestää,
mutta maakunnan palvelulaitos tai yksityisillä markkinoilla toimivat yhtiöt tuottavat palvelut. Tässä vyyhdissä
asiakkaan pitää ymmärtää melko monimutkaisia syiden ja
seurausten suhteita.
Uudistuksen rahoitusmalli asettaa toisen haasteen demokratian toteutumiselle. Maakunnan toiminnan rahoittaa valtio, joka ohjaa maakuntien taloudenpitoa. Valtion
säätää asiasta erillisellä rahoituslailla. Valtion ja maakuntien välinen yhteydenpito perustuu neuvotteluun. Vuosittain toteutettavissa neuvotteluissa osapuolet arvioivat
maakunnan taloutta, kustannuskehitystä ja investointisuunnitelmia. Neuvotteluihin kuuluu myös se, pitääkö maakunnan sopeuttaa talouttaan.
Valtio rahoittaa maakuntia, mutta ne päättävät itsenäisesti rahan käytöstä. Valtioneuvosto voi puuttua rahan
käyttöön, jos maakunnalla on maksuvalmiusongelmia. Järeimpänä keinona maakunnassa käynnistetään arviointimenettely, jossa valtio ja maakunta arvioivat maakunnan
kykyä selviytyä velvollisuuksistaan.
Maakunta toimii sekä kunnan itsehallintoa noudattaen
että valtion virastojen tulosohjauksen mukaisesti. Nähtäväksi jää, miten nämä kaksi ääripäätä yhteen sovitetaan
toimivaksi demokratiaksi. Tuloksena voi olla toimiva dialogi valtion ja maakunnallisen itsehallinnon välillä, jossa
myös kansalaisia kuullaan ja demokratia toteutuu. Toisaalta monikerroksinen organisointi voi kadottaa uumeniinsa kansalaisten tahdon, joka ei abstrakteissa strategiapapereissa toteudu.

SUM/TEK JÄRJESTÖASIAA

Emmi Malin

Maankäyttö- ja
rakennuslakiin valmisteilla
olevat uudistukset
Sipilän hallitusohjelma on ottanut kärkihankkeiden kautta
kantaa kilpailukyvyn vahvistamiseen ja asuntotuotannon
lisäämiseen. Hallituksen tavoitteena on helpottaa rakentamismahdollisuuksia vähentämällä ja joustavoittamalla
kaavoitusta koskevaa sääntelyä. Rakentamismahdollisuuksien joustavoittamisella hallitus pyrkii edistämään
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailua.
Hallitusohjelman toimeenpano on jo hyvässä vauhdissa. Maakuntakaavojen vahvistamisesta luovuttiin helmikuussa ja poikkeamistoimivalta siirrettiin kokonaisuudessaan kunnille huhtikuussa 2016. Valmistelussa on
parhaillaan useita hallituksen esityksiä muun muassa valituslupamenettelyn ja esteettömyysasetuksen muuttamisesta sekä oikeudenkäyntimaksujen nostamisesta.

SUURIMMAT sisällölliset muutokset koskevat kauppaa.

Kaupan suuryksiköitä koskeva sääntely kevennee tulevaisuudessa merkittävästi. Maakuntakaavan keskustatoimintojen alueella vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus poistetaan. Samalla vähittäiskaupan suuryksikön
kokoraja nostetaan 2 000 kerrosneliömetristä 4 000 kerrosneliömetriin. Myös kaupan laatuvaatimuksesta luovutaan ja määrääväksi elementiksi nousee kaupan sijainti.
Tosin myös jatkossa kaupan toimintojen ensisijainen paik-

ka on keskusta. Vähittäiskaupan suuryksikkö voidaan tulevaisuudessa sijoittaa myös keskustan ulkopuolelle, jos se
parantaa kaupan palvelujen saavutettavuutta.
Yksi merkittävä muutos koskee ELY-keskuksia, joiden
rooli muuttuu tulevaisuudessa konsultoivaksi. Samalla
keskusten valvontavaltaa ja valitusoikeutta rajataan vaikutuksiltaan valtakunnallisiin ja maakunnallisesti merkittäviin kysymyksiin. Muut valmistelussa olevat muutokset
koskevat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
uudistamista, vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksen
muuttamisen joustavoittamista, hajarakentamisen helpottamista sekä maisematyöluvan soveltamisalan rajaamista
esimerkiksi yleiskaavassa.

MAANKÄYTTÖ-, ja rakennuslain toimivuutta arvioitiin
vuonna 2013. Silloin todettiin, että laki toimii kokonaisuudessaan vielä suhteellisen hyvin. Suurimpana ongelmana
nähtiin, että kaupunkiseutujen suunnittelu ei toimi. Tällä
hallituskaudella toteutettavat lakimuutokset ja hallinnon
uudistaminen ovat nostaneet esille tarpeen perusteellisemmalle remontille, mahdollisesti lain kokonaisuudistukselle. On todennäköistä, että jo tämän hallituskauden
lopulla lähdetään valmistelemaan maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta.
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VA VAPAUS
VALITA
PAVA
Teksti ja kuvat

Eija Väätäinen
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V

apaus kuuluu länsimaisen kulttuurin
ydinarvoihin. Minulla on vapaus valita
työ, joka on minulle tärkeää. Minulla on
oikeus valita ihmissuhteeni ja elintapani.
Minulla on vapaus valita muutanko Suomussalmelle vai Brysseliin. Minulla on vapaus toteuttaa
itseäni juuri sellaisena kuin olen.
Periaatteessa näin onkin. Raha, oman pääni sisäiset
rajoitteet tai lähiympäristöni voi rajoittaa vapauttani. En
rohkene, en kykene tai en vain laiskuuttani ryhdy kokeilemaan vapauteni rajoja. Sillä vapaus valita tuo vastuuta.
Valitessani en voi vierittää syytä epäonnistumisesta kenellekään muulle.

Suomen hallitus tuskin pohti valinnan vapauden syvällisiä merkityksiä, kun se päätti rakentaa tulevan alueuudistuksen valinnanvapauden ympärille. Käsitteenä valinnanvapaus sisältää lupauksen, joka pitää lunastaa.

RAJOITETTU VALINNANVAPAUS

Julkisessa terveydenhuollossa valinnanvapaus on vuodesta 2014 tarkoittanut sitä, että potilaalla on oikeus valita,
missä hän haluaa tulla hoidetuksi. Hoitavan terveyskeskuksen voi valita mistä päin Suomea tahansa.
Valinnanvapaus koskee kiireetöntä sairaalassa annettavaa hoitoa tai tutkimusta. Erikoissairaanhoidon hoitopaikasta potilas voi päättää yhdessä lähetteen tekevän
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lääkärin kanssa. Äkillisissä tapauksissa hoitoa saa lähimmässä sairaalassa, jossa on osaamista ja valmius hoitaa
potilas kuntoon.

UUSI VALINNANVAPAUS

Tulevassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa
suunnitellaan, että valinnanvapaus laajentuu nykyisestä.
Potilas muuttuu asiakkaaksi, joka voi valita parhaiten itselleen sopivan terveyspalvelun. Tuleva maakunta järjestää palvelut eli huolehtii siitä, että sopivia palveluntuottajia on tarjolla ja palvelut toimivat.
Jos valinnanvapautta koskeva lainsäädäntö toteutuu,
asiakas voi pian valita, haluaako palvelun julkiselta, yksityiseltä vai kolmannen sektorin palveluntuottajalta.
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Julkisen terveydenhuollon lupaus on tähän saakka liittynyt siihen, että ihminen saa hoitoa taloudellisesta tilanteesta tai asuinpaikasta riippumatta. Lupaus ei välttämättä ole aina täysimääräisesti toteutunut, mutta se on tuonut
passiivista turvaa lähes kaikille.
Tulevassa järjestelmässä asiakas valitsee palvelun ja
sen tuottajan. Järjestelmä ei rajoita asiakkaan valinnanvapautta. Uusi asiakkuus tuo myös lisää vastuuta, jonka
asiakas itse kantaa. Silti julkisen terveydenhuollon pitäisi
säilyttää vanha palvelulupaus: jos sairastun, saan hoitoa
taloudellisista ja alueellisista syistä riippumatta.

SUM RY

SAMI TANTARIMÄKI

www

WWW.SUM.FI
Kokoaa perustiedon järjestöstä.
FACEBOOK-RYHMÄ SUM RY
Ajankohtaiset järjestökuulumiset ja tapahtumatiedot. Kanava jäsenten keskinäiseen yhteydenpitoon
ja verkottumiseen sekä kiinnostavista asioista tiedottamiseen, oli kyseessä niin kuuluminen, koulutus,
seminaari kuin työpaikka.
LINKED IN-RYHMÄ SUOMEN SUUNNITTELEVAT MAANTIETEILIJÄT
Foorumi työpaikkailmoitusten sekä alan kuulumisten välittämiseen, verkottumiseen ja vaikka
keskusteluunkin.
SUM-SÄHKÖPOSTILISTA
Jäsenistön keskinäiseen viestintään ja kuulumisiin.
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