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Lukijalta 
Sulkakynämerkin saavat poikkeuksellisen iskevät ja hyvin perustellut
mielipiteet. Kerran vuodessa paras kirjoitus palkitaan.

Osoite: Aamulehti/Lukijalta,
PL 327, 33101 Tampere
Sähköpostiosoite:
al.mielipiteet@aamulehti.fi
Puhelin: 010 665 3165
(ma–pe kello 10–11)
Omalla nimellä: Tekstit julkais-

taan kirjoittajan nimellä. Nimi-
merkin käyttö on mahdollista vain
poikkeustapauksissa. Tekstareissa
nimimerkki on sallittu.
Yhteystiedot: Teksteihin (myös
tekstareihin) on liitettävä kirjoit-
tajan osoite ja puhelinnumero.

Pelkkä sähköpostiosoite ei riitä.
Pituudet: Kirjoita tiiviisti ja nase-
vasti. Uuden keskustelun avaava
kirjoitus saa olla välilyönteineen
enintään 3�200, jatkopuheenvuo-
ro 2�200 ja kommentit 500–1�000
merkkiä. Toimitus valitsee, otsikoi

ja käsittelee julkaistavat tekstit se-
kä lyhentää niitä tarvittaessa.
Valokuvat: Sivulla julkaistaan lu-
kijoiden ottamia kuvia.  Palkkiota
ei makseta. Ohjeet Aamulehden
verkkosivuilla www.aamulehti.fi /
kuvakisa

Ohje: Näin kirjoitat Lukijalta-sivulle

Päivän kuva

Lumimyrsky. Irtolumi pöllyää kuin myrskyn kourissa, kun helikopteri ilmestyy pörräämään lä-
helle maan pintaa.

O Lisää lukijoiden valokuvia verkossa: aamulehti.fi/kuvakisa. Kun liityt sivustolle, voit saada kuvasi tälle palstalle.

Markus Sipilä

O
len jo useita viikkoja
kummastellut Tam-
pereen Rantaväylän

tunnelista käydyn poliitti-
sen keskustelun käänteitä.
Yli kymmenen vuoden ajan
johdonmukaisesti laaditut
suunnitelmat ja poliittinen
päätöksenteko ovat aivan
viime hetkinä kohdanneet
odottamattoman käänteen.

Koko prosessi on juuri
ennen konkreettisten töi-
den aloittamista kyseen-
alaistettu. Johtavia virka-
miehiä on kritisoitu siitä,

etteivät he ole vieneet
suunnittelun rinnalla ”ei
tunnelia” -vaihtoehtoa sil-
tä varalta, että poliittisten
päättäjien mieli saattaisi
jossain vaiheessa muuttua.

Lähes kymmenen tuhan-
nen miestyövuoden laa-
juisen tunnelihankkeen
työllisyysvaikutukset ovat
suoraan ja tulevaisuudes-
sa välillisesti mittaamatto-
man arvokkaita – erityises-
ti nykyisessä taloudellisen
epävarmuuden tilantees-
sa Rantaväylän tunnelin
valmistumisen jälkeen
vapautuvan rakennusmaan
mukanaan tuomat työlli-

syysvaikutukset ovat pit-
käaikaisia. Tamperelaisille
rakentajille on työtä tarjol-
la vuosikausiksi.

Nyt, kun suunnitteluvai-
he on jo viimeistelyä vaille
valmis ja valtion avustuk-
set nostamista paitsi, olisi
suuri tappio laittaa hanke
jäihin.

Reilun kuudenkymme-
nen miljoonan tukieuron
vertaista apua kasvavalle
maakunnallemme tullaan
tuskin koskaan enää näke-
mään.

Mikäli tunnelihanke lopete-
taan, tulevat tamperelais-
ten veronmaksajien kulut
kasvamaan entisestään
uuden suunnittelun myötä.
Puhumattakaan kertakor-
vauksesta, jollainen tun-
nelin rakentaja-allianssille
joudutaan peruuntumisen
vuoksi korvaamaan.

Tampereen käyttö-
talouden kulurakenne on
kestämätön, mutta inves-
tointeihin sillä ei saisi olla
näin suurta vaikutusta.
Poliittisten päättäjien tu-
lisi joka tilanteessa tiedos-
taa, miten tärkeää on pitää
investointirahat erillään
käyttötalousmenoista.

Peräänkuulutan laajempaa
katsantokantaa, jota tunne-
lihankkeen suuren mer-
kityksen ymmärtäminen
edellyttää.

Rakentamisesta tulee
päättää sovitusti loppuke-
sän aikana ja hanke käyn-
nistää sen jälkeen pikai-
sesti.

JUSSI HAAVISTO
RI, Infra Häme ry:n pj.

Rantatunnelin
rakentaminen
viipymättä käyntiin

Tamperelais-
rakentajille
olisi työtä
tarjolla
vuosikausiksi.

Hallitus toisti kehysriihes-
sä retoriikkaansa, jonka
mukaan puolet valtion
talouden sopeutuksesta ka-
tetaan verojen korotuksilla
ja loput menoleikkauksilla.
Kuulostaa hyvältä veron-
maksajan korvissa.

Samalla hallitus kuiten-
kin unohtaa avoimesti ker-
toa, että menoleikkaukset
eivät sinänsä poista meno-
jen eli rahareikien tarvet-
ta, vaan pelkästään valtion
maksuosuuden.

Menojen rakenne ei siis
muutu, vaan tulojen eli
verotuksen rakenne. Lisää
kunnallisveroja tarvitaan
kattamaan valtion verotu-
loilla aiemmin katetut kun-
tapalvelut.

Veronmaksajan kannalta
lopputulos ei siis ole muut-
tunut. Hallitus sai ansiot-
tomasti sympatiapisteitä
samalla, kun kuntapäättä-
jät joutuvat tekemään sen
puolesta likaisen työn eli
korottamaan veroja. Verot
ovat aina pois maksajan os-
tovoimasta.

Koska kunnallisvero on
tasavero, toisin kuin prog-
ressiivinen valtion tulove-
ro, iskee tämän hallituksen
”säästöpäätös” lähtötilan-
teeseen verrattuna tosi-
asiassa vielä ankarammin
pienituloisiin.

JORMA KOKKONEN
Tampere

Autoilijat
roiskauttivat
kuravedet
Keskiviikkona kello 12.50
olimme ylittämässä suoja-
tietä Tampereen sairaan-
hoito-oppilaitoksen koh-
dalla – minä, tyttäreni ja
lapsenlapsi vaunuissa.

Kauempaa kaupungista

päin tuli henkilöauto, joka
hiljensi asiaankuuluvasti
vauhtia, että pääsisimme
turvallisesti yli.

Mutta siihen se ystä-
vällisyys sitten loppuikin.
Kuski painoi kohdallamme
kaasua ja roiskautti kura-
vedet päällemme. Perässä
ajoi taksi, joka teki saman
tempun.

Olimme ihan likomär-
kiä. Onneksi vauvalla oli
vaunuissa suojanaan harso,
muuten vesi olisi lentänyt
suoraan pienokaisen kas-
voille.

Mikä ihmeen juttu tuo
oli? Ottiko päähän, kun
piti hiljentää vauhtia? Ja
luulisi, että taksin ratis-
sa on ammatti-ihminen.
Valitettavasti en ehtinyt
ottaa rekkareita ylös, mutta
seuraavalla kerralla olen
tarkempi.

Pientä ratin säätöä va-
semmalle, niin olisimme
säästyneet kuravedeltä.

Olkaa kiltisti rattinne
takana. Ei ole syytä siihen,
että ei voisi ajaa varovai-
semmin jalankulkijoiden
ohi. Ei edes kiire.

OUTI LINDQVIST
Tampere

Hautalan tilalle
ei löytynyt
nuhteetonta
Oletko tullut ajatelleek-
si, miksei Heidi Hautalaa
siirretty syrjään ministerin
tehtävästä?

No tietenkin siksi, ettei
tilalle löytynyt ketään nuh-
teetonta.

Ne jotka tunnustivat jos-
kus syyllistyneensä pime-
ään maksamiseen, olivat
sopimattomia tehtävään
ja ne jotka eivät tunnusta-
neet, olivat erittäin sopi-
mattomia.

Ne olivat kaiken lisäksi
epärehellisiä.

OLLI KIVIMÄKI
Murole,

Ruovesi

Kunta joutuu
nyt tekemään
likaisen työn

J
ulkinen keskustelu hen-
kilöstömitoituksista oli
erittäin kiivasta vanhus-
palvelulain valmistelun

yhteydessä. SuPer oli yksi vah-
vimmista henkilöstömitoituk-
sen puolestapuhujista. Mitoi-
tuksen piiriin olisivat kuulu-
neet kaikki vanhustenhuollon
ympärivuorokautista palvelua
tarjoavat yksiköt. Mitoitusta ei
kuitenkaan saatu lakiin.

Hoitajamitoituksia ohjaa
edelleen sosiaali- ja terveys-
ministeriön vuonna 2008 laa-
tima Ikäihmisten palvelujen
laatusuositus. Nyt sitä ollaan
uudistamassa. Uusi suositus
koskee myös kotihoitoa, jossa
tarve suositukselle on suuri.
Mitattavissa olevien kriteeri-
en säilyminen on tärkeää. Jos
suositusta todella noudatet-
taisiin käytännössä, se paran-
taisi vanhustenhuollon tilaa
mainittavasti. Ongelmana on
kuitenkin se, että suositusta ei
monissa paikoissa noudateta.

Nykyisessä laatusuositukses-
sa mitoituksen alaraja on 0,50
ja hyvän henkilöstömitoituk-

sen raja on 0,70–0,80. SuPer
vaati lakiin 0,70–0,80 sitovaksi
alarajaksi kaikkiin ympärivuo-
rokautista hoivaa tarjoaviin
yksiköihin. Tämä olisi eräiden

arvioiden mukaan vaatinut
noin 5�000 uuden työntekijän
palkkaamista vanhustenhuol-
lon tehtäviin. Näkemyksem-
me mukaan valtiolla oli ollut
tähän varaa, mutta poliittista
tahtoa ei löytynyt.

Mitoitusten korjaamisella
vanhustenhuollon palkkaus-
menot olisivat nousseet vuo-
dessa 2,7 % summasta, jonka
valtio ottaa uutta velkaa vuon-
na 2013. Valtio oli siis valmis

ottamaan uutta velkaa 35 ker-
taa niin paljon kuin vanhusten
ja heidän hoitajiensa olojen
saattaminen hyvälle tasolle
olisi vaatinut.

Henkilöstömitoituksia on mah-
dollista parantaa myös nykyi-
sillä kustannuksilla. Kuntien
ja muiden työnantajien tulisi
siirtää ainakin lyhytaikaisten
sijaisten käyttämiseen tarkoi-
tetut määrärahat suoraan va-
kituisen henkilöstön palkkaa-
miseen. Palkattava lisähenki-
löstö kuuluisi niin sanottuihin
sisäisiin sijaisiin.

Tämä uusi lisäresurssi nos-
taisi mitoituksia ja mahdol-
listaisi myös sen, että lyhytai-
kaisiin sairauspoissaoloihin
ei olisi aina tarvetta etsiä tila-
päistä sijaista.

Jos lyhytaikaisten sairaus-
poissaolojen sijaisiin varatut
määrärahat kohdennettaisiin
suoraan vakituisiin henkilöi-
hin, vältyttäisiin työvoiman
hankinta- ja monilta muilta
kustannuksilta. Työnantaja
hyötyisi suuresti myös siitä,
että sijaisten perehdyttämis-

tarve ja kalliiden henkilös-
tönvuokrausyritysten käyttö
loppuisi.

Tällä tavoin tehostettu henki-
löstömitoitus toisi työnantajal-
le säästöjä myös siinä mieles-
sä, että henkilöstön työssä jak-
saminen paranisi ja sairaus-
poissaolojen määrä vähenisi.

Samanlaista palkkausmää-
rärahojen painopisteen siirtoa
on vanhustenhuollon lisäksi
syytä tehdä myös varhaiskas-
vatuksessa.

Työkyvyttömyydestä ai-
heutuvia menoja maksetaan
kunta-alalla vuosittain ainakin
kaksi miljardia euroa. Työky-
vyttömyyden välittömät kus-
tannukset, kuten sairauspois-
saolokustannukset, ovat koko
kunta-alalla miljardin luokkaa.

Toinen miljardi menee vä-
lillisiin kustannuksiin, muun
muassa poissaolojen hallin-
nointiin ja tuottavuuden ale-
nemiseen.

SILJA PAAVOLA
puheenjohtaja

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

SuPer

Vanhushoitoa voi kehittää ilman lisäkuluja
Palkattava

lisä-

henkilöstö

kuuluisi

niin

sanottuihin

sisäisiin

sijaisiin.

Tehostettu
henkilöstö-
mitoitus toisi
työnantajalle
säästöjä.

H
allitus on linjannut,
ettei alle 20�000 asuk-
kaan kunnissa, joita

Suomessa on 248, ole omaa
sote-palveluiden järjestämis-
vastuuta. Näiden kuntien on
liityttävä yli 50�000 asukkaan
sote-alueeseen, joka vastaa pe-
rusterveyshuollon ja erikois-
sairaanhoidon järjestämisestä.

Ahtaasti tulkiten kotikun-
tani Pirkkala ei palveluja sai-
si itse järjestää. Hallitus on
järjestäjänkin puolestamme
päättänyt.

Vastuu palveluista siirtyi-
si, tietenkin maksua vastaan,
Tampereelle.

Olen huolestunut. Huolta

lisää Tampereen kuralla oleva
talous. Naapurin lääkäripal-
velut takkuavat nykyisinkin.
Lisäksi Tampere on linjannut
säästettäväksi käyttömenoista
kuluvana vuonna 24 miljoo-
naa.

Ilman säästötoimia alijäämä
kasvaisi 45 miljoonaan.

Suurin säästötavoite 3,5 mil-
joonaa kohdistuu terveyspal-
veluihin, 2,9 miljoonaa lasten-
ja nuorten palveluihin sekä 2,5
miljoonaa kaupunkiympäris-
tön kehittämiseen.

Todettakoon Pirkkalan ta-
louden viime vuodelta olevan
yli 3 miljoonaa ylijäämäinen.

Tietenkin voimme ajatella
positiivisesti: kun toimivien
palveluiden kunnissa, kuten
Pirkkala, palvelut madalletaan
ongelmakuntien tasolle, niin
tasa-arvo lisääntyy. Huoleni
on, miten käy potilaan.

Hallituksen päättämät sote-
alueet on suunniteltu kuntara-
kenneuudistuksen tarpeisiin.
On ilmaistu halu yksinkertais-
taa hallintomalleja. Toisin on
käymässä.

Syntymässä on himmelei-
den himmeli, käsittämätön se-
kasotku, joka ei ilman pakkoa
toteudu.

Ennen ja jälkeen vaalien

päähallituspuolueet ovat ko-
rostaneet, ettei kuntarakenne-
uudistusta edistetä pakkolii-
toksilla.

Nyttemmin tuo paha sana
kummittelee joka välissä.

Ministeri Alexander Stubb
(kok) on sanonut: ”Kun halli-
tus valittiin ja hallitusohjelma
hyväksyttiin, olimme kaikki
vähän pöllämystyneitä”.

En tiedä Stubbin tämänhet-
kistä pöllämystymisen astetta,
mutta voin lohduttaa, että
Suomen kansa on hallituksen
toimista enemmän kuin vähän
pöllämystynyt.

MIKKO LEUKU
Pirkkala

Kunta- ja sote-uudistus on himmeleiden himmeli
Vastuu

Pirkkalan

palveluista

siirtyisi

tietenkin

maksua

vastaan

Tampereelle.

V
iime vuoden lopulla
Tampereen kaupunki
sai tuomion laittomasta

määräaikaisten virkasuhtei-
den ketjuttamisesta.

Nyt tuli työtuomioistuimen
tuomio terveydenhuollon
henkilöstön palkkausta koske-
vaan kiistaan, jossa todettiin
kaupungin rikkoneen työehto-
sopimusta.

Nyt on kyse siitä, ovatko
työsuhteista vastaavat kau-
pungin virkamiehet saaneet
poliittisen ohjauksen liikkua
harmaalla alueella työsuh-

teisiin liittyvissä asioissa vai
tekevätkö he sen omasta aloit-
teestaan.

Yksi vaihtoehto tapahtumi-
en syyksi on kaupungin hen-
kilöstöhallinnosta vastaavien
perehtymättömyys tai välinpi-
tämättömyys työelämän peli-
sääntöjä kohtaan.

Syyllisten hakeminen ei auta
korjaamaan jo tapahtuneita
virheitä, mutta se on edellytys
syiden löytymiselle ja toimi-
miselle jatkossa paremmin.
Tampereen kokoisessa organi-

saatiossa ei saa ilmetä tällaisia
rikkomuksia.

Tärkeimmät kysymyk-
set ovat, miten varmistetaan
jatkossa lakien ja sopimus-
ten noudattaminen ja miten
Tampereen kaupungin maine
vastuullisena työnantajana
saadaan palautettua.

Konkreettisia toimia tarvi-
taan, sillä selittely vain pahen-
taa asiaa – tässäkin tapauk-
sessa.

KALLE KIILI
ay-vastaava, Keskustan Tampereen

kunnallisjärjestö ry

Tampereen maine työnantajana puhdistettava

Tampereen

kokoinen

organisaatio

ei saa tehdä

tällaisia

rikkomuksia.

Julkishallinto eli valtio ja
kunnat tuskittelee taloudel-
listen paineiden puristukses-
sa. On pakko säästää säästä-
misestä päästyäkin. Mutta
millainen säästö tuo todellis-
ta helpotusta talouteen? Sii-
nä miljardin taalan kysymys.
Aamulehti julkisti Tampe-

reen osan leikkauslistasta,
jolla pitää saada 23 miljoo-
nan euron säästöt. Viisi yh-
deksästä nimikkeestä päättyi
sanaan ”palvelu”. Siis suurin
osa säästöstä koostuu maksa-
matta jäävistä palkoista, jois-
ta valtaosa todellisuudessa
palautuisi pikaisesti verotta-
jan kassaan.

Tarkempi erittely lopuis-
ta viidestä kohteesta osoitti,
että niidenkin aiheuttamat
kulut ovat pääasiassa palkka-
kuluja. Samalla kun heiken-
netään veronmaksajien pal-
veluita, lisätään työttömyyttä
eli aiheutetaan lisäkuluja
samoille maksajille.

Aina vain säästetään veron-
maksajien rahoja veronmak-
sajien kustannuksella. Sama
meno on likimain kaikissa
kunnissa. Valtion ”tuotta-
vuusohjelma” vielä pahentaa
ongelmaa karsimalla palve-
luita ja vähentämällä tarpeel-
lisia työpaikkoja.

On ymmärrettävää, että
rahat eivät nykytilanteessa
riitä. Mutta on tajuttava, että
julkiseen talouteen ei sovi
yksityiselle puolelle pesiyty-
nyt kvartaalitalous.

Nykymenolla kasataan
tuleville polville kestämätön
velka. Euromääräisiä lainoja
ei millään pystytä maksa-
maan, jos taloudellista aktii-
visuutta ajetaan alas näen-
näissäästöillä. Mitä kauem-
min lykätään suunnan muu-
tosta, sitä rankemmaksi tulee
virheiden korjaaminen.

JUHA NIKULAINEN
Mänttä-Vilppula

Julkisen vallan
leikkauslistat
eivät tuo säästöä

Kun lihava kaatuu hiihto-
ladulla tai kävelyllä, omin
voimin saa kontata paa-
reihin, samoin ensiavus-
sa ja röntgenissä sänkyyn.
Lääkäri kertoo potilasker-
tomuksessa, että on vaikea
tutkia runsaan obesiteetin
vuoksi. Joten liikalihavat,
laihduttakaa ennen kuin
menette lääkäriin.

OBESITEETTI

Pysäkeillä seisoessani eivät
ihmetystä ole herättäneet
ainoastaan tupakantumpit
ja roskat, vaan nuorison
syljeskely. Tytötkin sen tai-
don osaavat. Välillä on täy-
tynyt siirtyä kauemmaksi,
ettei saa roiskeita kengil-
leen. Onkohan tämä nyt si-
tä reviirin merkkausta?

MISSÄ TAVAT?

Sääliksi käy, kun globaali
pääministerimme joutuu
EU:ssa edustamaan tätä
tolloa kansaa. Se ei ymmär-
rä Etelä-Euroopan parasta.
Muistini pätkii: paljonko
sieltä onkaan tullut apua
meidän kriiseihimme?

KANSA VAIHTOON

Nyt lähtee Suomi nousuun,
ja maine kasvaa kohisten.
Siitä pitävät huolen mäki-
hyppääjät Olli ja Nykänen
sekä europarlamenttiin ha-
vitteleva Hakkarainen.

VEETYYLI

Koko 2000-luvun hallituk-
set ovat tehneet runsaat
tulonsiirrot rikkaimmal-
le kymmenykselle. Nyt
se suoritettiin yrityksille
alasajamalla hyvinvointi-
yhteiskunta. Koko budjetti
perustuu jos-sanaan. Kyllä
ollaan vakaalla pohjalla.

HE HE HE

Asiointi Tampereen pää-
postissa on asiakkaan kyy-
kytystä. Viisi kassaa, ja vii-
sikymmentä jonottaa. Mi-
hin katosi Kalevan posti?

KAITSU

Ei liene kaukana päivä, jol-
loin hätänumeroon 112 vas-
tataan: ”Asiakaspalvelus-
samme on ruuhkaa, olette
pidossa.”. Näin rahanah-
neeksi on touhu palvelupu-
heluissa mennyt. Ja Aalto-
yliopisto sai tutkimustu-
loksen, että asiakkaat ovat
tyytymättömiä.

KAISA

Olisiko syytä suomalais-
ten rajoittaa japanilaisten
autojen ostoa? Vietiin taas
yksi tehdas.

NYT RIITTÄÄ

Kiitos sille ihanalle ihmisel-
le, joka on ajanut koneel-
la ladut Mustastalahdes-
ta Nässylle. Olen päässyt
nauttimaan hiihdosta.

KAKSI TEKONIVELTÄ

Nyt kannattaa teettää re-
montit pimeästi. Kyllä Suo-
men kansa antaa anteeksi.
Meitä on täällä jonoksi asti.

KOKEMUSTA 35 V.

Juupajoki on just oikean
kokoinen. Orivesi pitäisi
jakaa. Olisi Eräjärvi, Eno-
kunta, Höllö ja Nihuanta-
usta. Korkeakoskelta mal-
lia kunnantaloon.

JOUKO PIITTALA

Tekstarit

040 829 2768

Toimi näin: Viestin alkuun

kirjaimet mi ja välilyönnin

jälkeen kannanotto, mahdol-

linen nimimerkki sekä nimi,

osoite ja paikkakunta. Ope-

raattori perii viestistä nor-

maalin tekstiviestimaksun.

Nykänen, Olli
ja Hakkarainen
kääntävät
Suomen
nousuun.




