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Viime kuukausina on käyty na-
pakkaa keskustelua lähinnä kunta-
rajoista ja erilaisista malleista. Kun-
ta- ja palvelurakennetyöryhmässä
(kutsumanimeltä PARAS) on ollut
hyvä henki ja olemme käyneet
enemmän palvelurakennetta kuin
kuntamalleja. Julkisuudessa kuiten-
kin kuntarajojen piirtäminen on
saanut suurimmat otsikot.

Miksi tästä aiheesta yleensä puhu-
taan? Suomessa on vuosikymmen-
ten aikana tehty isoja rakennemuu-
toksia, kuten työeläkejärjestelmä v.
1962 alkaen, kansanterveyslaki ja
peruskoulu-uudistus 1970-luvulla,
päivähoito-oikeus 1990-luvulla vain
muutamia mainitakseni. Kaikkia
uudistuksia ennen on käyty laaja
julkinen keskustelu, kuten pitääkin
käydä. Uudistusten vaikutukset
ovat olleet nähtävissä vasta vuosien
kuluttua ja siksi täytyy kiittää sil-
loisia päättäjiä, että ovat osanneet

katsoa riittävän pitkälle tulevaisuu-
teen ja nähdä paineet, jotka kysei-
siin asioihin ovat liittyneet.

Nyt meidän päättäjien tulisi myös
olla kaukaa viisaita. Meidän pitää
nähdä, millaiset tarpeet kansallam-
me on 2010- ja 2020-luvuilla ja
millaisilla kunta- ja palveluraken-
teella voimme ne laadukkaasti ja
taloudellisesti täyttää. Jo nyt on tie-
dossa, että väestön ikärakenne
muuttuu olennaisesti, kun lapsia
syntyy vähemmän ja ihmiset, kiitos
hyvän suomalaisen terveydenhuol-
lon ja ravinnon, elävät pitempään.
Se tarkoittaa väistämättä palvelujen
lisätarvetta, mutta verotulot eivät
lisäänny samassa suhteessa, kun
työssä olevia on tulevaisuudessa vä-
hemmän. Kunnat joutuvat kilpai-
lemaan työvoimasta ja toivottavasti
silloin myös kuntatyöntekijöiden
palkkataso nousee. Poliittiset pai-
neet palvelujen kilpailuttamiseen
kasvavat koko ajan sekä EU:n tahol-
ta, että myös kotikutoisesti. Muut-
toliike vaikuttaa sekä muuttotap-
pioalueilla että muuttovoittokun-
nissa väestön rakenteeseen ja siten
myös palvelutarpeisiin. Joissakin
kunnissa tarvitaan nopeasti päivä-
hoitopaikkoja ja kouluja lisää, kun
samaan aikaan syrjäseuduilla joudu-
taan lakkauttamaan kouluja ja pis-
tämään kunnan vuokrataloja koi-
pussiin.

Jo kansallisen terveyshankkeen
valmistelussa 2000-luvun alussa asi-
antuntijat totesivat, että toimiva ter-
veyskeskus tarvitsee vähintään
20.000 asukasta. Sillä voi olla toki
sivutoimipisteitä eri paikkakunnil-
la, mutta tuolla koolla pystytään jo
pitämään yllä paremmin toiminto-
ja, mikäli vain lääkäreitä on saata-
vissa. Käytännössä tuo palvelutarve
on nimenomaan määritellyt myös

peruskuntamallin minimiasukas-
määrän. Monet pienemmät kunnat
ostavat tällä hetkellä terveyskeskus-
palveluja toiselta kunnalta tai niil-
lä on kuntayhtymä. Valmisteilla
oleva hankintalaki voi tiukimmil-
laan tarkoittaa myös kunnan toi-
selta ostamien palvelujen pakkokil-
pailuttamista. Jo nyt yksityiset yri-
tykset vievät markkinaoikeuteen
kuntia, jotka eivät kilpailuta osto-
palvelujaan (vaikka ostaisivat ne
toiselta kunnalta). On mielenkiin-
toista nähdä, mihin suuntaan kaup-
pa- ja teollisuusministeriön mark-
kinaosastolla valmistelussa oleva
hankintalaki etenee. Jos siitä tulee
kovin markkinahenkinen, se voi
johtaa siihen, että kuntien yhteis-
työmallilla kuntapalvelut yksityis-
tetään kaikkein nopeimmin.

Vähemmälle julkisessa keskuste-
lussa on jäänyt myös kunnilta val-
tiolle siirrettävien toimintojen ti-
lanne. Maakunnalliset koordinaa-
tioryhmät ovat antaneet jo lausun-
tonsa muun muassa palo- ja pelas-
tustoimen ja ammattikorkeakoulu-
jen siirron hyvistä ja huonoista puo-
lista, toimeentulotuen siirrosta Ke-
lalle ja erittäin kalliiden erikoissai-
raanhoidon hoitojen siirrosta val-
tiolle. PARAS-ryhmä ottaa kantaa
siirtoihin jo 15.12.05 ja hallituk-
sen peruspalveluministerityöryhmä
tekee päätökset tammikuussa 2006.

Maakuntavaiheen toinen osa on-
kin jo vaikeampi, eli siinä pitää ar-
vioida, miten palvelut parhaiten
juuri omalla alueella voidaan to-
teuttaa esitettyjen kolmen kunta-
rakennemallin puitteissa. Mallithan
ovat peruskuntamalli (vähintään
20.000 asukasta), mikä tarkoittaisi
vapaaehtoisia kuntaliitosten valmis-
telua vuoden 2007 syksyyn men-
nessä. Toinen on aluekuntamalli,

jossa nykyiset lähikunnat menettäi-
sivät roolinsa ja valta ja rahoitus siir-
tyisivät aluekunnille, joita olisi vain
20-25 koko Suomessa. Kolmas mal-
li on palvelupiirimalli, jossa lähin-
nä terveys-, mutta myös osa sosiaa-
lipalveluista siirrettäisiin isojen

yli 100.000 asukkaan palvelupii-
reihin. Maakunnat voivat esittää
myös omia malleja. Aikataulu on
kiireinen, sillä loppuraportin alueet
joutuvat palauttamaan jo 15.
2.2006. Sen jälkeen PARAS-työryh-
mä pureskelee vastauksia ja tekee
oman esityksensä peruspalvelumi-
nisterityöryhmälle, jonka taas pitää
tehdä esitys hallitukselle, jonka pi-
täisi aikataulun mukaan touko-ke-
säkuussa jo päättää, millaisella kun-
ta- ja palvelurakenteella aletaan val-
mistella lainsäädäntöä.

Aikataulu on haasteellinen ja vä-
hän liiankin kiireinen näin isolle
muutokselle. Mutta julkisen keskus-
telun aika on juuri nyt. Ja siksi olen
esittänyt, että palveluiden järjestä-
minen laadukkaasti on oltava ensi-
sijainen tavoite ja ne tulee organi-
soida sen mukaan, mitkä ovat ih-
misten luonnolliset asiointisuunnat.
Kun asiointikunnan palvelut on
jaettu lähi-, seutu- ja erityispalvelui-
hin, voimme alkaa piirtää sopivia
kuntarajoja.

Ihmisillä on kovasti pelkoja siitä,
että isommassa kuntayksikössä lä-
hipalveluja lakkautettaisiin auto-
maattisesti. Kainuulla on jo lähes
vuosi kokemusta 9 kunnan sosiaa-
li- ja terveyspalveluiden ja toisen
asteen koulutuksen siirtämisestä
maakunnalle. Kokemukset ovat ol-
leet juuri päinvastaiset, osa lukiois-
ta on saanut lisäaikaa, kun isommas-
sa yksikössä on voitu paremmin jär-
jestellä etäopetusta ja kurssien pitä-
mistä eri kouluilla. Toinen huoli

Kuntapalvelut haasteiden edessä
ihmisillä on kuntarajoista, pelätään
identiteetin menettämistä. Minä
taas uskon, että identiteetti on
enemmänkin kiinni paikkakunnas-
ta, eihän paikkakunta siitä mihin-
kään siitä häviä, vaikka kunnan raja
muuttuisikin.

Suurin huoli ihmisillä pitäisi nyt
olla siitä, miten kuntapalvelut on-
nistutaan parhaiten turvaamaan
niin, että tulevaisuudessakin kaikilla
ihmisillä on mahdollisuus asua
omassa kotonaan mahdollisimman
pitkään, ettei palveluiden puuttu-
misen vuoksi tarvitse muuttaa tai
että niistä olisi tullut niin kalliita,
ettei niitä ole köyhällä vara ostaa.
Siksi tarvitaan nyt viisaita ja kauas-
katseisia päättäjiä. Minkään puolu-
een valta-asemat tai luottamushen-
kilöpaikat eivät saa muodostua pää-
asiaksi, kun tehtävämme on turva-
ta kuntapalvelut, eikä uhrata niitä
markkinoiden pelinappuloiksi, niin
kuin uhkana on käydä, jos katsom-
me uudistusta sivusta, emmekä ole
sitä mukana tekemässä.

Lopuksi haluan todeta, että raken-
nemuutoksilla ei yksin, eikä nope-
asti voida ratkaista kuntatalouden
nykyistä kriisiä, vaan siihen on yhtä
aikaa rakennepäätöksen kanssa teh-
tävä päätös lähivuosien kuntarahoi-
tuspaketista. Molemmat tarvitaan,
että selviämme kuntapalveluiden
haasteista.

Anne Huotari, kansanedustaja,
Vasemmistoliiton edustaja
kunta- ja palvelurakenne-
työryhmässä, Kainuun maa-
kuntavaltuuston 1. vpj

Pohjois-Savon kotiseutuyhdistys-
ten liitto perustettiin kaksi vuotta
sitten Suomen Kotiseutuliiton Poh-
jois-Savon alueen maakunnallisek-
si aluejärjestöksi. Jäseninä on tällä
hetkellä 18 yhdistystä, mutta jatkos-
sa pyritään saamaan lisää paikallis-
yhdistyksiä toimintaan.

- Tavoitteena on  maakunnallisen
kotiseututyön aktivoiminen, sanoo
liiton puheenjohtaja, emäntä Anna-
Liisa Happonen. Siihen tarvitaan
yhteistyötä, sillä yksittäisen yhdis-
tyksen voimavarat eivät oikein riitä
esimerkiksi  valtakunnallisten koti-
seutupäivien järjestämiseen.

Vuoden kotiseututeko -tunnus-
tuksen myöntäminen on Pohjois-
Savon kotiseutuyhdistysten liiton
mielestä yksi keino kotiseututyön
näkyvyyden lisäämiseen. Ensim-
mäinen Pohjois-Savon kotiseutuyh-
distysten liiton tunnustuksen saaja
v. 2004 oli nuori venepuuseppä Jen-
ni Halme. Hän on  tehnyt tutkiel-
man perinteisen savolaisen puuve-
neen rakentamisesta.

Vuoden  2005 kotiseututeosta
myönnettiin tunnustus  kuopiolai-
selle Outi Vuorikarille. Hän on sin-
nikkästi ajanut virallista liputuspäi-
vää kirjailija Minna Canthille ja

Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto aktivoi maakunnallista kotiseututyötä

Rakennusperintöpäivää
vietetään 8.-10.9. Varkaudessa

aktivoinut yhteisrintamaan useita
järjestöjä. Vuoden 2007 almanak-
kaan ensimmäisen kerran virallisesti
merkittävä 19.3. on nimetty Min-
na Canthin ja tasa-arvon päiväksi,
ja se on ensimmäinen suomalaisen
naisen kunniaksi nimetty liputus-
päivä.

Tunnustus diplomeineen ojennet-
tiin Outi Vuorikarille liiton syysko-
kouksessa 15.11. Kuopiossa. Ko-
kousesitelmässä Outi Vuorikari
mainitsi, että hänet on ovat kotout-
taneet Kuopioon kaksi merkittävää
vaikuttajaa, Minna Canth ja J.W.
Snellman, jonka toimintaa muiste-
taan tulevan vuoden aikana Kuopi-
ossa ja koko maassa monin juhlalli-
suuksin.

 -Merkkihenkilöiden  historiaan
perehtyessään tutkija löytää  punai-
sen langan, jota seuraamalla hän
ymmärtää myös nykypäivää  parem-
min.  Kotiseutua kohtaan tunnettu
rakkaus kypsyttää meitä isänmaan-
rakkauteen ja vielä laajemmin koko
ihmisyyttä syleilevään rakkauteen,
esitelmöitsijä Outi Vuorikari päätti
Eino Leinoa lainaten.

Syyskokouksessa annettiin tun-
nustus Jukka Lappalaiselle Lapin-
lahdelta. Hän on kerännyt ja toi-
mittanut kaksi yläsavolaista murre-

sanakirjaa, joiden nimet ovat Kiel-
veräjä ja Höystikkäitä.

Ensi vuoden toimintasuunnitel-
maan Euroopan rakennusperintö-
päivän 8.-10.9. seminaari pidetään
Varkaudessa. Rakennusperintöpäi-
vän teeman "Lähdön ja saapumisen
paikat" löytyvät  Varkauden seudul-
la vesiteistä, kanavista ja satamasta.

Pohjois-Savon kotiseutuyhdistys-
ten liiton hallituksen puheenjohta-
jana jatkaa  Anna-Liisa Happonen
Tuusniemeltä. Hallitukseen kuulu-
vat varsinaisina jäseninä Jaakko
Huttunen Rautalammilta, Eila Ol-
likainen Kuopiosta, Minna Ket-
tunen Lapinlahdelta, Marja-Sisko
Pihl Juankoskelta, Raimo Sikanen
Varkaudesta, Kirsti Moisander Suo-
men Kotiseutuliitosta sekä varajä-
seninä Olavi Saarelainen Rautalam-
milta, Marja-Riitta Saastamoinen
Kuopiosta, Leo Puurunen Lapin-
lahdelta, Leena Lyytikäinen Leppä-
virralta, Heta Nuutinen Tervosta ja
Unto Kärkkäinen Kaavilta. Sihtee-
rinä toimii Tarja Itkonen Pohjois-
Savon liitosta ja rahastonhoitaja
Kaija Heiskanen Kuopiosta.

Eila Ollikainen Vuoden kotiseututeko 2005 tunnustuksen saaja Outi Vuorikari.

Kuva: Marja-Riitta Saastamoinen


