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 • Tampereelle kv. veto-
  voimainen korkeakoulu
 sivut 6–7

• Seutu tarvitsee
 toimivat lentoyhteydet
 sivut 8–9

Eteläpuiston suunnittelu
kirvoittaa mielipiteitä s.11

Oletko valmis kun 
kasvu alkaa?
KÄÄNNÄ TOIMINNANOHJAUS TUSKAILUSTA 
AIDOKSI KILPAILUKYKYVALTIKSI

ERP :llä
kasvuun

Miten nykyaikaisella toiminnanohjauksella voidaan vastata yritysten kilpai-
lukyvyn kehittämiseen? Tervetuloa Oscar Softwaren 
10-vuotisjuhlaseminaariin ERP:llä kasvuun kuulemaan vastauksia!

ERP:LLÄ KASVUUN -seminaari 
22.4.2015 ICTexpo2015, Helsingin Messukeskus  

10-vuotisjuhlaseminaariin ERP:llä kasvuun kuulemaan vastauksia!
Oscar Software Oy on vastuunkantajan asialla. Tarjoamme sinulle ja yrityksellesi parhaat 
toiminnanohjausratkaisut rautaisella ammattitaidollamme. Tietojärjestelmien lisäksi 
tarjoamme asiakkaillemme kattavaa Oscar Talousosasto® -palvelua ja konsultointia. 
Tavoitteemme on sinun yrityksesi menestys.

Tamperelaisten ehdokkaiden vaalikahvila Café Korjaamo on

avattu osoitteessa Hallituskatu 11.
Kahvila on auki 18.4. asti

arkisin klo 15—19, lauantaisin 10—15 ja s unnuntaisin 12—16.
Olemme pääsiäisenä kiinni.

Tervetuloa tapaamaan ehdokkaitamme ja nauttimaan kahvilan tarjottavista!

Tervetuloa
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Jakelu
Tamperelaisiin koteihin ja
julkisiin tiloihin

Sanoi komppanianpäällikkö, kapteeni Kariluoto Väinö Linnan Tuntemattomassa sotilaassa 
kannustaessaan miehiään liikkeelle kohtalokkaalla hetkellä.

Kokoomuksesta tuli vuoden 2011 eduskuntavaaleissa maan suurin puolue, ja puheenjoh-
taja Jyrki Katainen sai tehtäväkseen aloittaa hallitustunnustelut. Ensimmäinen analyysini 
nähtyäni vaalien tuloksen oli se, ettei kokoomuksen pitäisi lähteä hallitukseen lainkaan. 
Puolue joutuisi kantamaan vastuun, jonka kansa oli näkemykseni mukaan sälyttänyt sosi-

aalidemokraattien ja perussuomalaisten harteille. Hallitusneuvotteluista 
tuli lopulta pitkät sekä monivaiheiset ja hallituksen taipaleesta 

kivikkoinen.

Hallitusta kokoon parsiessaan Kataisella oli varmasti hen-
kilökohtaisiakin intressejä, mutta pääministerin tehtävän vas-
taanottaminen oli ennen kaikkea suoraselkäinen ja vastuullinen 
teko. Oivalsin sen vähitellen. Missä Suomi olisi nyt, jos pää-
hallituspuolueina olisivat olleet mainitut SDP ja PS?

Historia kirjoitetaan, tulevaisuus tehdään. Kuluvan vaa-
likauden hallitusten suurimpina ongelmina ovat olleet 

ideologinen hajanaisuus sekä toisistaan liikaa poik-
keava logiikka. Tietojen ja havaintojen on täytynyt 
olla samanlaiset. Olen elämäni aikana hämmästel-
lyt, kuinka samankaltaisia havaintoja elämästä ja 
yhteiskunnasta taiteilija Juice Leskinen ja minä 
omilla tahoillamme teimme. Samoista havainnoista 
vedimme yhtä hämmästyttävän erilaisia johtopää-
töksiä sekä elämänvalintoja. Sama ei voi tapahtua 
hallituksessa, jonka tehtävänä on johtaa Suomea 
yhteen suuntaan kerrallaan.

Ideologisesti hajanaisen hallituksen riski lei-
juu taas yllämme. Äänestäjiä kohdatessani olen 
huomannut, että moni kokoomusta aiemmin 
äänestänyt epäröi kannassaan. Pääministeri-
puoluetta pukeutumisesta lähtien voimakkaasti 
arvostelleen keskustelun jälkeen pidän epä-
röintiä inhimillisenä. En kuitenkaan halua 
uskoa, että liian monen epäröinti ja revanssi-
henki johtaisivat minun näkökulmastani epä-

loogiseen johtopäätökseen. Mielestäni 
rohkeasti uudistuva, uudistava ja tavoit-
teensa avoimesti kertova kokoomus an-
saitsee ensimmäisen tai vähintään toisen 

sijan tulevissa vaaleissa ja Suomi yhtenäisen hallituksen.

Mieluiten näkisin Alexander Stubbin pääministerinä 
johtamassa Suomen EU-politiikkaa laajaa eurooppalaista 
verkostoaan hyödyntäen. Talouteen profi loitunut mutta ulko-
politiikassa kokematon Juha Sipilä voisi olla valtiovarainmi-
nisteri, joka vääntäisi taloutemme jengoilleen pieni, optimisti-
sen itsevarma hymykare suupielessään. Lisäksi haaveilen, että 
ulkoministeriksi nimitettäisiin joku muu kuin Paavo Väyrynen.

Suomi ei ansaitse Kariluodon kohtaloa.

Aleksi Jäntti
Kokoomuksen Tampereen Aluejärjestön

puheenjohtaja

Elävä keskusta 
– illuusio?”Vielä kerran, pojat”
Tampereen keskustan kehittämiseksi on monenlaisia suunnitelmia. Yhteistä niille on se, 
että kuvissa paistaa aurinko ja kaduilla on paljon ihmisiä. Kukapa meistä ei haluaisi, että 
Hämeenkatu olisi kaupunkilaisten viihtyisä olohuone. Kaupunkilaiset voisivat kiireet-
tömästi shoppailla kivijalkakaupoissa ja aina välillä pistäytyä kahvilassa nauttimassa 
kupillisen kahvia.

Meillä on kaksi ongelmaa, jotka haittaavat tämän idyllin toteutumista. Toiseen voimme 
vaikuttaa itse, toiseen emme. Ensimmäinen este tämän urbaanin unelman toteutumiselle on 
se, että meillä ei ole tarpeeksi ihmisiä. Jälkimmäinen on ilmasto. Marraskuun räntäsateessa 
tai maaliskuun hyytävässä viimassa tämä idylli ei oikein toimi.

Elävä keskusta tarvitsee ihmisiä. Keskustassa pitää asua riittävästi ihmisiä, jotta pal-
veluille olisi kysyntää. Toisaalta keskustan pitää olla viihtyisä, houkutteleva ja hyvin 
saavutettavissa, jotta sinne tultaisiin vähän kauempaakin aikaa viettämään.

Tampereen seutu on nopeimmin kasvava kaupunkiseutu heti pääkaupunkiseudun jälkeen. 
Kaupunkiseudulle on ennustettu muuttavan 115 000 uutta asukasta vuoteen 2040 mennessä. 
Tarvitsemme paljon uusia asuntoja. Mihin niitä pitäisi rakentaa? Täydennetäänkö olemassa 
olevaa yhdyskuntarakennetta vai rakennetaanko kokonaan uusia asuinalueita? Kokoo-
muksen ja RKP:n valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että lähtökohtana on kysyntä. Meidän 
pitää selvittää, missä ihmiset haluavat asua. Keskusta-asuminen näyttäisi houkuttelevan 
yhä useampia ihmisiä. On arvioitu, että keskustaan haluaa muuttaa 20 000 uutta asukasta 
vuoteen 2040 mennessä. Toisaalta on myös iso joukko perheitä, jotka haluavat rakentaa 
omakotitalon tai asua rivitalossa lähempänä rakentamatonta luontoa. Tästä syystä Kokoo-
mus pitää tärkeänä, että kaupunki mahdollistaa kaavoituksella sekä uusien asuinalueiden 
rakentamisen että täydennysrakentamisen.

Täydennysrakentamista on suunnitteilla eri puolille kaupunkia. Keskustan merkittävim-
mistä kohteista Ranta-Tampellan rakentuminen on alkamassa, Tammelassa moni taloyhtiö 
on tarttunut täydennysrakentamismahdollisuuteen ja Eteläpuiston yleissuunnitelmaa 
laaditaan parhaillaan. Kokoomus kannattaa mainittujen kohteiden rakentamista, mutta 
asukkaita kuunnellen. Kokoomus järjesti maaliskuussa keskustelutilaisuuden Eteläpuiston 
rakentamiseen liittyen. Yhteisymmärrys asukkaiden kanssa vallitsi Hämeenpuiston ja 
Eteläpuiston kiinteästä yhteydestä ja kunnollisesta rannan vihervyöhykkeestä. Raken-
tamisen määrästä käytettiin kriittisimmät puheenvuorot. Eteläpuiston suunnittelu etenee 
nyt yleissuunnitelmavaiheeseen, jonka aikana asukkailla on 
mahdollisuus osallistua ja antaa palautetta.

Toinen kuuma aihe keskustan kehittämisessä on Hä-
meenkadun kehittäminen. Kokoomus peräänkuuluttaa 
malttia suunnitelmissa. Edellytämme, että asukkaiden 
ja yrittäjien kanssa käydään perusteellinen vuoropu-
helu asiasta ennen lopullisia päätöksiä. Keskustan 
pitää olla tulevaisuudessakin saavutettavissa kaikilla 
kulkuneuvoilla, myös yksityisautoilla.

Kuvitellaanpa, miltä keskusta näyttää kymme-
nen vuoden päästä? Ranta-Tampella on valmis, 
keskustan ohi menevä liikenne kulkee pääosin 
Ratapihankadun ja Rantaväylän tunnelin kaut-
ta. Tammelaan on muuttanut paljon lisää ih-
misiä, samoin Eteläpuistoon. Ehkäpä silloin 
meillä on tarpeeksi ihmisiä, jotka pitävät 
kivijalkakaupat ja kahvilat hengissä. Sitten 
on vielä se ilmasto – miten olisi Hämeen-
kadun kattaminen?

Leena Kostiainen
Kokoomuksen ja RKP:n
Tampereen valtuustoryhmän
puheenjohtaja

Suomalaiset ovat aina olleet vahvimmil-
laan vaikeina aikoina. Tämä on ollut pienen, 
sitkeän ja edistyksellisen kansakuntamme 
valtti. Nykytilanne on vaikea. Jotenkin tun-
tuu, että Suomi menee kitkuttaen eteenpäin. 
Tässä on peiliin katsomisen paikka myös 
meillä poliitikoilla.

 
Suomi on saatava liikkeelle. Meillä ei ole 

varaa pysähtyä, lamaantua ja olla uudistu-
matta. Enkä nyt tarkoita vain kilpailukykyä. 
Meillä ei ole varaa siihen, että hyvinvoin-
tiyhteiskunnassa ei voida hyvin. Meillä po-
liitikoilla ei ole varaa sulkea silmiämme ja 
vain tehdä asioita kuten ennenkin on tehty, 
jos ne eivät toimi.

 
Jotta Suomi saadaan liikkeelle, meidän on 

kyettävä uudistumaan turvallisesti. Eikä uu-
distamisen vastakohta ole se, että vanhassa 
olisi jotakin huonoa.

 
Esimerkiksi koulujärjestelmämme on ol-

lut aivan maailmanluokan kärkeä. Se on toi-
minut. Mutta samalla kilpailu kovenee maa-
ilmalla. Jotta pysymme vauhdissa, emme 
voi jäädä paikallemme. Pisa-tuloksemme 
ovat jo hiukan taantuneet. Nyt pitää päästä 
uudelleen kärkeen. Esimerkiksi koululuokat 
on pidettävä alueena, jossa uusi teknologia 
pääsee mukaan liitutaulun rinnalle.

 
Usein tarve uudistumiselle lähtee josta-

kin suuremmasta murroksesta. Suomi on 
parhaillaan suurten muutosvoimien keskel-
lä. Väestömme ikääntyy ja työntekijöiden 
määrä vähenee. Julkisten palveluiden tarve 
kasvaa ja niiden rahoituksessa on kestä-
vyysvaje. Kilpailukykymme on heikentynyt 
ja elinkeinorakenteemme on murroksessa. 
Hyvinvointiamme ylläpidetään velaksi, niin 
taloudellisesti kuin ympäristönkin osalta. 
Digitalisaatio kumoaa vanhoja toiminta-
malleja.

 
Uskon, että muutama konkreettinen keino 

auttaa. Ensinnäkin työ on muutoksessa kaik-
kein tärkeintä. Työ on asetettava etusijalle. 
Kokoomus lähtee rakentamaan seuraavaa 
neljää vuotta työn kautta.

 
Työllä on tärkeä sisältömerkitys elämäs-

sä, mutta se pitää myös hyvinvointiyhteis-
kuntamme pyörimässä. Jos käteen jäisi 
veronalennusten kautta hiukan enemmän 
rahaa, se voisi kannustaa työntekoon. Tai 
jos yritykset voisivat palkata hiukan hel-
pommin uusia työntekijöitä – vaikka koulu-
tussopimuksen kautta nuoria helpommin. 
Työ luo lisää työtä. Ja sitä kautta myös 
hyvinvointia.

Jotta Suomi saadaan liikkeelle, tarvit-
semme keinojen lisäksi myös uusia tapoja 
toimia. Tarvitsemme määrätietoisempaa po-
liittista päätöksentekoa, digitalisaation mah-
dollisuuksiin tarttumista sekä sääntelyn pur-

kamista. Samalla hyvinvointiyhteiskunnan 
rahoitus on laitettava kestävälle pohjalle.

Normit eivät toimi toivotulla tavalla, kun 
kansalaiset ja yritykset kokevat normiäh-
kyä jo entistenkin normien kuormittamina. 
Julkinen talous puolestaan ei voi enää elää 
niin, että kaikkia uusia ja toivottuja asioita 
hoidetaan perustamalla lisäämällä määrära-
hoja eri paikkaan.

Tärkeät asiat ovat usein yksinkertaisia, 
niin tässäkin asiassa. Tosiasiassa muutos 
lähtee yksittäisistä ihmisistä. Se todella 
lähtee siitä, että saamme Suomen liikkeelle.

Siksi meidän on saatava jokainen suo-
malainen liikkeelle synnyttämään muutosta 
sinne, missä muutos tehdään. Työpaikoilla, 
kouluissa, sairaaloissa, tehtaissa, järjestöis-
sä, vanhainkodeissa. He tarvitsevat tilaa ja 
tuulensuojaa kehittää ja innovoida toimintaa 
eteenpäin. Tarvitsemme muutoksentekijöitä 
koko maahan. Eri puolueisiin, eri ryhmiin, 
eri ammatteihin.

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on 
rakennettu aikaisempien sukupolvien ko-
valla uurastuksella. Pidetään yhdessä huoli, 
että jätämme tämän maan paremmassa kun-
nossa jälkeemme kuin millaisena olemme 
sen hoitaaksemme saaneet.

Alexander Stubb
Kokoomuksen 
puheenjohtaja,
pääministeri

Suomi on
saatava liikkeelle

jokainen päivä,
miljoona 

mahdollisuutta

Vastuullisuus on osa jokaista työpäivää Keskossa ja K-kaupoissa. 
Kuljetamme enemmän tavaraa kerrallaan ja vältämme turhia kilometrejä. 
Jätteistä käytämme hyödyksi parhaimmillaan 99 %. Esimerkiksi Pirkka-
kierrätysmuovikassi valmistetaan lähes kokonaan omista kuljetusmuoveistamme.

Joka päivä asiakkaamme ja työntekijämme tekevät vastuullisia valintoja. 
Jos jokainen tekee yhden, yhdessä teemme ainakin miljoona hyvää tekoa päivässä. 

Hyvät teot ovat usein lähellä. Pieniä, mutta yhdessä tehtyinä voimakkaita.

Kerromme lisää 
www.kesko.fi/vastuullisuus
www.twitter.com/Kesko_Oyj
www.facebook.com/KeskoOyj
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”Suomi tarvitsee pelastussuunnitelman”

Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja
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Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

11.–12.4.
Hevoset
Hevosalan ammatti- ja 
harrastemessut

17.–19.4.
Supermessut
Puutarha, Kotimaan 
Matkailu, OutdoorErä, 
Keräily Kevät
Keväinen suurtapahtuma

20.–21.5.
EuroMining
Kansainväliset kaivos-
teknologian ammatti messut

4.–6.9. 
Kokonais-
turvallisuus 
Yhteiskunnan kokonais-
turvallisuuden suur-
tapahtuma

15.–17.9.
Alihankinta
Kansainväliset teollisuuden 
alihankinnan ammatti-
messut

8.–10.10. 
KoneAgria 2015
Maatalouskoneiden ja 
-laitteiden erikoisnäyttely

13.–15.11. 
Suomen 
Kädentaidot 
Käsi- ja taideteollisuus-
messut

13.–15.11. 
Keräily
Keräilyesineiden osto- ja 
myyntitapahtuma 

Tampereen Messut Oy
Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere  
p. 0207 701 222
www.tampereenmessut.fi   

Tervetuloa messuille 
Tampereen Messu- ja Urheilu keskukseen

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Uutta

Uutta

Uutta

Tampereen kaupunkiseutu 
on tärkeä veturi Suomen ta-
louskasvun ja kilpailukyvyn 
luomisessa. Seudun kunnat 
ovat yhdessä tehneet esityksiä 
tulevaan hallitusohjelmaan. 
Kaupunkiseudun vahvuuksia 
esiteltiin myös EU- komission 
varapuheenjohtaja Jyrki Ka-
taiselle hänen vieraillessaan 
maaliskuussa Tampereella.

Tampereen kaupunkiseutu 
on aktiivinen seuraavaan halli-

tusohjelmaan vaikuttamisessa. 
Seutuhallituksen puheenjoh-
taja on Tampereen pormestari 
Anna-Kaisa Ikonen.

– Suomen talouskasvun 
keskeisiä moottoreita ovat 
kaupunkiseudut. Kaupunkien 
osaamisen ja yhteyksien ympä-
rille syntyvät uudet innovaatiot, 
yritykset ja työpaikat.

– Tampereen kaupunkiseu-
tua on vahvistettava Suomen 
kakkoskeskuksena. Tärkeää on 

parantaa seudun kansainvälistä 
ja kansallista saavutettavuutta 
lentoliikenteen ja raideliiken-
teen avulla.  Seudun työllisyyt-
tä ja elinvoimaa on kehitettävä 
omien kehittämiskärkien avul-
la. Kaikkiaan kuntien uudistu-
mista pitäisi tukea koko maas-
sa, sanoo Anna-Kaisa Ikonen.

EU-komission varapuheen-
johtaja Jyrki Kataisen vierai-
lun pääaiheena olivat kasvu- , 
työllisyys- ja kilpailukykypo-

litiikka.
– Tampereella on paljon 

hienoja juttuja. Finlaysonilla 
toimiva Demola on loistava 
sosiaalinen innovaatio – avoin 
toimintaympäristö, jossa opis-
kelijat kehittävät digitaalisia 
tuotteita ja palveluja yritysten 
tarjoamien konseptien pohjal-
ta. Toinen innostava asia on 
yliopistojen yhteistyö. Lisäksi 
kaupungin hankkeet liikenteen 
kehittämiseksi ovat malli, jonka 

voisi kopioida muualla Euroop-
paan.

Komission ja Kataisen tavoit-
teita ovat lähivuosina Euroopan 
sisämarkkinoiden syventämi-
nen, yli valtiorajojen toimivien 
energiamarkkinoiden kehittä-
minen ja pääomamarkkinoiden 
vauhdittaminen yhdessä yksi-
tyisten sijoittajien kanssa.

Katainen osallistui myös 
yritysten ja paikallisten EU-
toimijoiden seminaariin.

Pormestari Anna-Kaisa Iko-
nen kertoi Tampereesta tämän 
ajan älykkäänä kaupunkina, 
joka hyödyntää tietoa, digita-
lisoi, uudistaa teollisuutta, ke-
hittää liikennettä aivan uudella 
tavalla ja on valmiina uusien 
asioiden innovaatioalustaksi.

– Tampere on osaamisen ja 
yhdessä tekemisen kaupunki, 
sillä reseptillä pärjätään – se on 
meidän voimamme.

eskustelua 
tilaisuudes-
sa johdatte-
livat Jarno 
Lahtinen ja 

Sointu Lanki, jotka olivat laati-
neet niin totisia kuin vähän leik-
kimielisempiäkin kysymyksiä 
ehdokkaiden puntaroitavaksi. 
Ehdokkaiden puheenvuoroista 
kävi selväksi niitä asioita, joita 
he tunsivat omakseen ja joita 
haluaisivat eduskunnassa ajaa.

Ehdokkailla oli varsin rea-
listinen käsitys yksittäisen kan-
sanedustajan mahdollisuuksista 
vaikuttaa. Kanavia – suoria tai 
epäsuoria – ehdokkaat uskoivat 
kuitenkin löytävänsä.

– Edustaja voi olla enemmän 
kuin 1/200 riippuen siitä, miten 
pystyy saamaan ihmiset taak-
seen, Aleksi Jäntti korosti.

Istuva kansanedustaja Sofi a 
Vikman muistutti, että lehtien 
lööpeissä paistattelu ei kerro 
edustajan tehokkuudesta.

– Itse uskon siihen, että pe-
rehtymällä asioihin huolella ja 
tekemällä ahkerasti ns. hiljaista 
työtä kansanedustajan on mah-
dollista saada päätösten taakse 
se tarvittava yli sadan edusta-
jan joukko. Kaiken pohjana on 
kuitenkin osaaminen ja tieto. 

Kansanedustajan työ on pitkäl-
ti vaikuttamista parrasvalojen 
takana.

Myös Kimmo Sasin mieles-
tä asioiden osaaminen on oleel-
lisinta.

– On tunnettava asioiden 
reunaehdot ja saatava neu-
votteluissa aikaan luottamus 
neuvottelukumppanien kans-
sa. Esimerkiksi nyt Suomi on 
todella haastavassa tilanteessa. 
Talous supistuu, työttömyys 
kasvaa, eivätkä Kokoomuksen 
ajamat rakennepoliittiset muu-
tokset edenneet tällä vaalikau-
della toivotulla tavalla. SDP:n 
nykyjohdon kanssa yhteistyön 
tekeminen on ollut käytännössä 
lähes mahdotonta.

– Valtiontalouden tervehdyt-
täminen on uuden eduskunnan 
ykkösasia, Sasi korosti.

Asioihin
perehdyttävä
paremmin
Apulaispormestari Leena Kos-
tiainen tunnusti, että on jo pie-
nestä tytöstä asti halunnut pa-
rantaa maailmaa. Omien lasten, 
koulumaailmassa vietettyjen 
työvuosien ja nykyisen lasten 

ja nuorten palvelujen apulais-
pormestarin työnsä kautta hän 
arvioi tuntevansa melko hyvin 
perheiden arjen.

– Päivittäin näen, mitä edus-
kunnan laatimat lait kunnille 
tarkoittavat. Valitettavan usein 
näyttää siltä, että asioihin ei 
ole perehdytty tarpeeksi hyvin. 
Kuntien velvoitteita lisätään 
ilman, että niiden vaikutukset 
oikeasti parantaisivat kuntalais-
ten palveluita ja heidän arkeaan.

Nykyisin Diakonia-ammat-
tikorkeakoulun kirkollisen ja 
humanistisen koulutuksen joh-
tajana toimiva Matti Helin on 
koulutukseltaan pastori ja val-
tiotieteiden tohtori. Helin us-
koo, että hänen koulutuksensa 
ja työuransa kautta kertyneelle 
kokemukselleen olisi käyttöä 
myös eduskunnassa.

– Ne ovat antaneet minulle 
laajan perspektiivin yhteiskun-
nan asioihin. Jo lapsena olen op-
pinut, että työtä tekemällä pär-
jää. Suomea on aina rakennettu 
uutta luomalla, ahkeruudella ja 
yrittäjähenkisyydellä. Vain tällä 
reseptillä on mahdollisuus pärjä-
tä jatkossakin, Helin totesi.

Nuorta, aktiivista sukupolvea 
tilaisuudessa edusti nokialainen 
Nea Lehmussaari, joka on huo-

lissaan suomalaisista nuorista.
– Nuoret eivät voi hyvin. He 

tarvitsevat eduskuntaan ikäisi-
ään, jotka tuntevat nuorten arjen. 
Olen myös yrittäjä ja siinä näen, 
miten suuri ongelma nuorten 
työttömyys on. Suomen kannal-
ta iso kysymys on, miten nuoret 
saadaan mukaan työelämään. 
Koulutuksen on alusta asti täh-
dättävä selkeään päämäärään eli 
ammattiin. Ei ole mitään järkeä 
kouluttaa ihmisiä ilman pää-
määrää. Koulujen aloituspaikat 
tulisikin selvemmin sitoa alan 
työllisyystilanteeseen. Ei Suo-
mella ole varaa kouluttaa työt-
tömiä, Lehmussaari muistutti.

Tilaisuudessa yleisön joukos-
sa ollut kansanedustaja emerita 
Irja Tulonen kuunteli ehdokkai-
den innostuneita puheenvuoroja 
korva tarkkana ja antoi lopulta 
kokeneen poliitikon evästyksen 
kaikille yhteisesti:

– Tieto on aina ykkösasia. 
Sitten vasta tulevat ne ruusuiset 
asiat ja tavoitteet, joita itse kulla-
kin on. Tietäminen ja poliittinen 
osaaminen ovat asioita, joihin 
ehdokkaiden on syytä panostaa. 
Kannattaa kuunnella eri alojen 
asiantuntijoita ja kehittää sitä 
kautta omaa tietämystään, Tu-
lonen kehotti.

Tieto ja osaaminen erottavat todelliset 
vaikuttajat rivikansanedustajista
Vaalienalusviikot ovat tarjonneet äänestäjille ylenpalttisesti mahdollisuuksia päästä 
selville ehdokkaiden ajatuksista ja arvoista. Nyky-Tampere pistäytyi Tulevaisuusko-
koomuksen OnnenPerjantai-tapahtumassa, jossa vaalitenttiin pääsivät istuvat kan-
sanedustajat Kimmo Sasi ja Sofi a Vikman sekä vastaavaa pestiä tavoittelevat kau-
punginvaltuutetut Matti Helin, Leena Kostiainen, Aleksi Jäntti ja Nea Lehmussaari.

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen:
Kaupungit ovat talouskasvun moottoreita

Katse eteen – PÄIN. Se on Jäntti
   

Kaikki lähtee suomalaisesta työstä
   

Lopulta työ tekijäänsä kiittää 
– vai kiittääkö?

Isänmaamme on yhdessä historiansa vai-
keimmista tilanteista. Suomen saamiseksi 
jaloilleen on onnistuttava kolmella osa-
alueella: turvallisuudessa, sivistyksessä ja 
kasvatuksessa sekä yrittämisessä.

TURVALLISUUS. Turvallisuus on suoma-
laisten tärkein oikeus, eikä siitä saa tinkiä 
missään olosuhteissa. Kokonaisvaltainen 
turvallisuus alkaa kodista. Vastuullinen 
kasvatus ja turvallinen perhe luovat vah-
van pohjan elämälle.

Arjen turvallisuus näkyy perustoi-
meentulona sekä vapautena liikkua, 
työskennellä ja yrittää. Kaiken päällä on 
kansainvälinen turvallisuus. Meidän on 
uskallettava auttaa ja ottaa apua vastaan.

SIVISTYS JA KASVATUS. Sivistys on pie-
nen kansan elinehto. Se on kasvatuksen ja 
koulutuksen kautta omaksuttua henkistä 
kehittyneisyyttä ja avarakatseisuutta.

Jakamaton kasvatusvastuu on kodilla. 
Ammattilaisten tehtävä on tukea van-

hempia tässä työssä. Kolmannen sektorin 
toiminnan turvaamisella parannetaan 
lasten harrastusmahdollisuuksia ja hy-
vinvointia sekä lisätään yhteisöllisyyttä.

REIPAS YRITTÄMINEN. Opiskelun ja 
työnteon on oltava palkitsevaa ja yrit-
tämisen houkuttelevaa kaikissa olo-
suhteissa. Ilman yrityksiä ei ole mitään. 
Passiivisuuden sijaan yhteiskunnan on 
kannustettava ahkeruuteen.

Reipas yrittäminen on ennen kaikkea 
asenne, eikä tarvitse omistaa yritystä ol-
lakseen yrittäjä. Yrittämättä ei elämässä 
pärjää.

Aleksi Jäntti
Kansanedustajaehdokas

Haluan puolustaa suomalaista hyvin-
vointiyhteiskuntaa. Siksi olen ehdolla 
eduskuntaan. Haluan elää maassa, jossa 
jokaiselle turvataan mahdollisuus mak-
suttomaan opiskeluun, jokainen saa tar-
vitessaan korkeatasoista terveydenhoi-
toa ja jokaiselle tarjotaan ihmisarvoinen 
elämä hänen viimeisiksi vuosikseen.

Näitä olemme oppineet pitämään it-
sestäänselvyyksinä, mutta sitä ne eivät 
ole. Valtaosa maista ei kykene takaamaan 
yhtäkään näistä, vaan palveluita saa-
vat vain varakkaat. Suomi on aiemmin 
pystynyt ne turvaamaan, koska olemme 
menestyneet maailmanmarkkinoilla. Hy-
vinvointimme on luotu useiden sukupol-
vien kovalla työllä.

Nykyiset tulomme eivät riitä. Velkaan-
numme, vaikka säästämme ja karsimme 
palveluita. Ainoa pelastus on talouskas-
vu. Kilpailukykyä on parannettava, jotta 
tuotteemme ja palvelumme menevät 

kaupaksi. Suomesta on tehtävä maa, 
jossa kannattaa tehdä töitä, yrittää ja 
työllistää.

Kaikki lähtee suomalaisesta työstä. Täl-
lä hetkellä vain 2/3 työikäisistä suomalai-
sista on töissä. Ruotsissa töitä tekee 3/4. 
Saksassa paikallinen sopiminen on jous-
tavaa ja valtaosa ihmisistä tekee jotakin 
hyödyllistä. Nämä maat ovat uskaltaneet 
tehdä uudistuksia menestyäkseen. Niin 
myös meidän on tehtävä.

Perinteisesti suomalainen moraali on 
perustunut luterilaiseen työn etiikkaan, 
jonka mukaan jokaisella on velvollisuus 
antaa panoksensa yhteiseksi hyväksi ja 
kantaa vastuuta läheisistään. Sen mu-
kaan haluan itsekin tehdä työni myös 
jatkossa. Tarvitsemme ryhtiliikkeen Suo-
men nostamiseksi jaloilleen.

Arto Satonen
kansanedustaja

Olen aktiivisesti toiminut pirkanmaalai-
sen hyvinvoinnin edistäjänä parinkym-
menen vuoden ajan. Olen tehnyt sitä 
palkkatöissä, valtion ja kuntien luotta-
mustehtävissä sekä lukuisissa järjestöissä 
koulutuksen, sosiaalityön ja kulttuurin 
parissa. 

Tässä keskeisimmät vaaliteesini:
1.Koulutuksesta ei saa leikata ja kor-

keakoulutus on pidettävä maksutto-
mana myös maahanmuuttajille. Pieni 
kansakunta tarvitsee käyttöönsä koko 
potentiaalin. Tarvitsemme uusia inno-
vaatioita ja uutta kansainvälisen tason 
huippuosaamista ja niitä ei synny, jos 
leikkaamme koulutuksesta. 

2. Sosiaalityössä ja ihmisten auttami-
sessa tarvitsemme uusia menetelmiä. 
Sosiaali- ja lastensuojelutyötä tulee 
systemaattisesti tehdä yhdessä alueen 

asukkaiden kanssa, ei heidän puoles-
taan. Julkiset palvelut tulee yhdistää 
toimimaan yhdessä kansalaisjärjestöjen 
ja yritysten kanssa. Näin saamme lisää 
vaikuttavuutta palveluihin ja voimme 
siirtää painopistettä korjaavista ehkäi-
seviin.

3. Terveyspalvelut tulee avata kilpailul-
le erityisen vaativaa erikoissairaanhoitoa 
lukuun ottamatta. Yksi toimiva tapa tä-
hän on palvelusetelikilpailutus. Sen avul-
la kyetään hillitsemään sairaanhoidon 
kustannusten kasvua pitäen palvelujen 
laatu hyvänä. Siinä kuntalaiset voivat tu-
lotasostaan riippumatta hakeutua myös 
yksityisten lääkäriasemien palveluihin. 

Matti Helin
eduskuntavaaliehdokas

www.mattihelin.fi  

Viimeisen kahden viikon aikana olen 
ollut ”työharjoittelussa” neljässä erin-
omaisessa yrityksessä: leipää leipo-
massa, autoja korjaamassa, eristeitä 
tekemässä ja rakennuksilla. Kaikilla 
yrittäjillä oli halu ja tarve työllistää 
enemmän, mutta riski on tällä hetkellä 
liian korkea.

Itselleni tuli selväksi, että kukaan 
näistä yrittäjistä ei yritä riistää työn-
tekijöitään. Samaa sanoivat yritysten 
työntekijät. He ovat aidosti huolissaan 
siitä, onko yritystä ja työpaikkoja enää 
jäljellä kahden vuoden kuluttua. Vaikka 
tarvitaan lisätyövoimaa, on turval-
lisempaa antaa asiakkaille pidempi 
toimitusaika kuin ottaa riski palkkauk-
sesta.

Varmasti nyt on jo viimeistään 
kaikille tullut selväksi, että meidän on 
onnistuttava ”työlinjalla” seuraavan 
hallituksen aikana. Ensinnäkin jatkossa 
palkka tulee maksaa tehdystä työstä, 
ei vapaista. Koeajan pidentäminen ja 
muut työelämän joustot helpottaisivat 
uusien työntekijöiden palkkaamista 
– samoin veromalli, jossa yritykselle 
jäisi enemmän rahaa yrityksen sisälle 
käytettäväksi investointeihin ja palkka-
ukseen. 

Tarvitsemme 200 000 uutta yksi-

tyisen sektorin työpaikkaa nopeasti. 
Muuten murenevat palvelut, eläkkeet 
ja koko suomalainen yhteiskun-
ta. Päätökset aidoista työpaikoista 
syntyvät työn tarjoajien mielissä, ei 
eduskunnan ja hallituksen kabineteis-
sa. Siksi ehdotan, että kaikki valittavat 
kansanedustajat ovat joka kuukausi 
yhden aamupäivän TET-jaksolla työllis-
tävissä yrityksissä.

Mielestäni meidän tulee arvostaa 
myös työnsä jo tehneitä ja eläkkeensä 
ansainneita. Puhutaan eläketulojen 
jäädytyksestä, vaikka ensimmäistä ker-
taa elinkustannusindeksi on korkeampi 
kuin työtuloindeksi. Lupasimme vuosia 
sitten, että eläkeläisten ei tarvitse mak-
saa enemmän veroja tuloistaan kuin 
palkansaajien. Pääosa eläketulosta me-
nee kulutukseen – ja kulutus työllistää. 
Kuuden prosenttiyksikön eläkeläisten 
raippavero on syytä poistaa. Samoin 
meidän tulee keventää tuloverotusta 
kokonaisuudessaan.

Harri Jaskari
kansanedustaja (kok.)

yrittäjä

Matti Helin on tamperelainen koulu-
tusjohtaja, valtiotieteiden tohtori ja 
kaupunginvaltuutettu, joka on ehdolla 
eduskuntaan numerolla 99. 

• Ehdokkaiden puheenvuoro

Koulutus, hyvät
käytännöt ja
uudet innovaatiot
avainhyvinvointiin
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n otettava tavoit-
teeksi, että tulevai-
suudessa Tampere 
tunnetaan maail-
malla laadukkaan 

koulutuksen kotipaikkana ja Suomen 
merkittävimpänä koulutuskeskittymä-
nä, sanoo Tampere3-hankkeesta kirjal-
lisen kysymyksen hallitukselle tehnyt 
kansanedustaja Sofi a Vikman.

Mitä hyvää voisi seurata tamperelais-
ten yliopistojen ja ammattikorkeakou-
lun yhdistämisestä?
– Tampereella ollaan tekemässä jotakin 
uutta, edelläkävijyys on hyväksi koko 
seudun kehitykselle ja vetovoimalle. 

Tampereelle voisi muodostua kansain-
välisesti vetovoimainen korkeakoulu, 
jolla olisi yksittäisiä korkeakouluja 
vahvempi asema kilpailtaessa tutki-
musrahoituksesta. Kansainvälisessä 
kilpailussa menestyminen edellyttää 
perinteisten tieteenalarajojen ylittä-
mistä ja laaja-alaista yhteistyötä.

 Uusi korkeakouluyhteisö tarjoaisi 
monipuolisesti mahdollisuuksia niin 
teoreettiseen kuin työelämälähtöiseen-
kin opintopolkuun. Tavoitteena on luo-
da myös kansainvälisesti tunnistettava 
tutkintorakenne, jossa opintosisällöt 
perustuvat monialaisuuteen.

 Korkeakoulujen yhteistyön syven-
täminen voi tarjota mahdollisuuksia 

kehittää opetusta ja tutkimusta sekä 
tutkintojen sisältöjä ja sujuvuutta. 
Opiskelijoille avautuu entistä laajem-
mat mahdollisuudet kehittää osaa-
mistaan työelämää varten. Yhteistyö 
myös poistaisi päällekkäistä hallintoa 
ja rakenteita.

 
Liittyykö järjestelyyn uhkia?
– Uudistuksiin ei pidä lähtökohtai-
sesti suhtautua uhkina. Rakenteita 
tärkeämpää on turvata koulutuksen ja 
tutkimuksen laatu sekä vaikuttavuus. 
Meidän on jatkossakin pidettävä kiinni 
siitä, että korkeakouluistamme val-
mistuu sekä työelämäpainotteisen että 
tiedepohjaisen korkeakoulutuksen saa-

neita osaajia.
 

Hankkeen puuhamiehet toivovat uu-
teen hallitusohjelmaan mainintaa yh-
distämisen sallivasta lakimuutokses-
ta. Kannatatko vai vastustatko heidän 
ehdotustaan?

– Kokoomus kannattaa perintei-
sesti duaalimallia, jossa yliopistoilla 
ja ammattikorkeakouluilla on omat 
perustehtävänsä, profi ilinsa ja tutkin-
tonsa. Toistaiseksi ei ole ollut perus-
teita luopua duaalimallista. Suhtaudun 
kuitenkin erittäin myönteisesti uusiin 
suomalaisen koulutuksen menestyk-
sen mahdollisuuksiin. Pallo on nyt 
yhteistyön hyötyjä selvittävillä kor-

keakouluilla. Johtopäätösten aika on 
toukokuussa, kun Tampere3-selvitys 
valmistuu.

 
Mitkä ovat mielestäsi hankkeen kyn-
nyskysymyksiä eli asioita, jotka on 
saatava ratkaistuksi?
– Jos toukokuussa valmistuva selvitys 
osoittaa yhdistymisen hyödyt merkittä-
viksi, on asia käsiteltävä osana kevään 
hallitusneuvotteluja. Kyse on siitä, 
miten turvataan duaalimallin mukai-
nen työnjako Suomen yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen välillä, mutta 
samalla mahdollistetaan kokonaan uu-
den mallin rakentaminen Tampereella, 
Sofi a Vikman sanoo.

Korkeakoulujen Tampere3-prosessi etenee:

Tähtäimessä entistä tiiviimpi 
yhteistyö, ehkä uusi korkeakoulu?

Tampereen teknillisen ylipiston rehtori 
Markku Kivikoski kertoo, että selvitys-
työtä jatketaan parhaillaan kolmessa 
eri päätyöryhmässä, jotka ovat tutkin-
torakenne ja -ohjelmat, tutkimus ja 
tieteellinen profi ili sekä tuki- ja hal-
lintopalvelut. Näiden lisäksi on perus-
tettu useita alatyöryhmiä ja kaikissa 
korkeakouluissa on järjestetty keskus-
telu- ja kuulemistilaisuuksia. Rehtorit 
ovat tavanneet laajasti sidosryhmiä. 
Kivikoski kertoo olleensa esimerkiksi 
Elinkeinoelämän keskusliiton ja Tek-
nologiateollisuus ry:n kuultavana.

– Gustavsonin selvitystä seuranneen 
pienen alkuhämmennyksen jälkeen ih-
miset ovat oivaltaneet mahdollisuu-
temme. Niitä pengotaan nyt perusteel-
lisesti ja keskustelua käydään vilkkaas-
ti, kuten tässä vaiheessa pitääkin.

Kivikosken mukaan uudenlaisen 
yhteistyön tieteellinen profi ili perus-
tuu monialaisuuteen. Lääketiede ja 
tekniikka kuuluvat yhteen, samoin 
toisistaan hyötyvät tekniikka ja käyt-
täytymistieteet sekä arkkitehtuuri ja 

yhteiskuntatieteet.
– Eihän teknisiä laitteita kehitetä 

enää pelkän suorituskyvyn vaan myös 
käytettävyyden näkökulmasta. Mo-
nialaisuus lisää mahdollisuuksiamme 
luoda kansainvälistä huippututkimusta 
ja pärjätä alati lisääntyvässä vertailus-
sa, hän perustelee.

Takarajana toukokuun 
puoliväli 
Työskentelyaikaa on toukokuun puoli-
väliin asti, minkä jälkeen korkeakoulu-
jen hallitukset päättävät tahoillaan, jat-
ketaanko Tampere3-prosessia.

– Tässä vaiheessa en osaa sanoa, 
enkä tahdo ennustaa, mitä saamme tu-
lokseksi toukokuussa. Tavoitetta ei ole 
lukittu. Jos päätämme jatkaa yhdessä, 
sittenhän rakennustyö vasta alkaa, Ki-
vikoski sanoo.

– Henkilökohtaisesti olen sitä miel-
tä, että uudenlaista yliopistoa kannat-
taa tavoitella. Nyt mennään kuitenkin 

sisällöt edellä, ja vasta myöhemmin 
mietitään hallintomallia tai organisaa-
tiorakenteita. Tämä järjestys oli mi-
nulle kynnyskysymys koko prosessiin 
ryhdyttäessä.

Kivikosken mukaan kaikilla henki-
löstöryhmillä ja opiskelijoilla on edus-
tus Tampere3- prosessissa. Ryhmiin on 
kutsuttu henkilöitä, joilla on kyseiseen 
ryhmään sopivaa asiantuntemusta. 

– Aktiivinen voi olla myös kuulu-
matta mihinkään työryhmään. Tutki-
joiden ja opettajien spontaanisti perus-
tamat kokoontumiset ovat tästä hyvä 
esimerkki, Kivikoski sanoo.

 

Ei tarvetta yleisiin 
lakimuutoksiin
Nykylainsäädännön mukaan yliopiston 
ja ammattikorkeakoulun yhdistäminen 
ei ole mahdollista.

– Lakimuutoksen tarvetta selvite-
tään tiiviisti opetus- ja kulttuuriminis-
teriön kanssa. Tavoitteemme on saada 

uuteen hallitusohjelmaan kirjaus, jon-
ka mukaan voimme viedä asiaa 
eteenpäin. 

– Korostan, ettemme halua 
myllätä uutta ammattikorkea-
koululakia tai vasta viisi vuotta 
voimassa ollutta yliopistolakia. 
Emme myöskään aja ammatti-
korkeakoulutuksen ja yliopis-
tokoulutuksen toisistaan erotta-
van duaalimallin hylkäämistä 
valtakunnallisesti. Tavoittee-
namme on oma vaihtoehto, 
joka sallii Tampereen-mal-
lin toteuttamisen, Kivikoski 
sanoo.

– Emme halua myllä-
täTampere3-prosessilla 
nykyisiä yliopisto- ja 
ammattikorkeakoululakeja. 
Tavoittelemme Tampereen-
mallin mukaista omaa vaihto-
ehtoa, Markku Kivikoski sanoo.
Kuva TTY:n kuva-arkisto

Gustavsonin selvitystä seuranneessa keskustelussa korkea-
koulujen opiskelijajärjestöt arvostelivat siihenastista prosessia 
demokraattisen valmistelun puutteesta. 

– Emme kritisoineet itse asiaa, yhteistyön lisäämistä, vaan 
tapaa, jolla asia oli viety eteenpäin, Tampereen yliopiston yli-
oppilaskunnan Tamyn koulutuspoliittinen vastaava Tuomas 
Kuoppala täsmentää. 

– Toimme samalla esiin halukkuutemme osallistua ja vaikut-
taa prosessiin. Tutkintorakennetta selvittävissä työryhmissä on 
nyt opiskelijoiden edustus. Opiskelijat ovat myös järjestäneet 
keskustelu- ja infotilaisuuksia oma-aloitteisesti.

Tamy on listannut asiat, joista se pitää kiinni Tampere3-proses-
sissa. Näitä ovat opiskelun maksuttomuus, vapaa sivuaineoikeus, 
prosessin avoimuus sekä kolmikannan eli yliopiston sisäisten 
ryhmien tasapuolinen edustus selvitystyössä.

– Julkisuudessa olleiden lausuntojen mukaan tähtäin on uu-
dessa yliopistossa. Se on suuri mahdollisuus, mutta sisältää myös 
riskejä. Me Tamyssa ymmärrämme, että paine rakenteellisiin 
ja taloudellisiin uudistuksiin on kova. Nopeasti tehtävässä uu-
distuksessa voi kuitenkin piillä vaara, että koulutuksen laatu ja 
kehittäminen jäävät jalkoihin.

Yhteinen korkeakoulu voi Kuoppalan mukaan parhaimmil-
laan lisätä opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksia ja helpottaa 
uravalintaa.

– Siirtyminen ammattikorkeakoulusta yliopistoon ja toisin-
päin on tällä hetkellä hankalaa. Ongelmia on ollut opintojen 
vastaavuuksien tulkinnassa. Yhteisessä korkeakoulussa opis-
kelija voisi ehkä rakentaa opintomoduuleista sisällöllisesti 
kiinnostavan, tavoitteitaan palvelevan kokonaisuuden, jossa on 
sopivassa mitassa teoriaa ja käytäntöä. 

– Mutta samalla kun valinnanvapaus lisääntyy, lisääntyy myös 
opintojen ohjauksen tarve. Ohjauksen saatavuudesta on siten 
huolehdittava ehdottomasti, Tuomas Kuoppala sanoo.

”Tampere3-hanke
osoittaa edelläkävijyyttä”

Opiskelijat 
huolissaan 
selvitystyön 
vauhdista

Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu suunnittelevat 
nykyistä tiiviimpää yhteistyötä, joka saattaa johtaa kolmikon yhdistymiseen uudeksi korkeakouluksi. 
Tampere3-prosessiksi nimetty työ lähti liikkeelle vuosi sitten, kun vuorineuvos Stig Gustavson kutsuttiin 
selvittämään, millä tieteenaloilla tamperelaiset korkeakoulut voisivat yhdessä saavuttaa kansainvä-
lisesti johtavan aseman. Lokakuussa 2014 valmistunut selvitysmiehen arviointi nosti esille varsinkin 
yhteiskuntatieteiden, tekniikan, lääketieteen ja taloustieteiden uudenlaiset yhdistelmät.

Tuomas Kuoppalan mukaan opiskelijat 
toivovat Tampere3-prosessissa ennen kaikkea 
avoimuutta ja kaikkien ryhmien kuulemista.

O

Suomi on suurten muutosvoi-
mien keskellä. Väestömme 
ikääntyy ja työntekijöiden määrä 
vähenee. Julkisten palveluiden 
tarve kasvaa ja niiden rahoituk-
sessa on kestävyysvaje.

Kilpailukykymme on heiken-
tynyt ja elinkeinorakenteemme 
on murroksessa. Hyvinvointi-
amme ylläpidetään velaksi, niin 
taloudellisesti kuin ympäristön-
kin osalta. Digitalisaatio kumoaa 
vanhoja toimintamalleja.

Tämä kehitys koskettaa jo-
kaista suomalaista kotia. Liian 
moni suomalainen ei löydä it-
selleen sopivaa työtä. Lääkärille 
pääsyä joutuu terveyskeskukses-
sa odottamaan liian pitkään. Las-
ten opetuksen laatu on taantunut 
maailman kirkkaimmasta kärjes-
tä. Valtion ja kuntien verot vie-
vät yhä suuremman osan kovalla 
työllä ansaitusta palkkapussista.

Suomi on saatava liikkeelle. 
Hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee 
korjausliikkeen. Polkupyörä kaa-
tuu, jos sitä lakkaa polkemasta. 
Samoin hyvinvointiyhteiskunta 

rapistuu, jos sitä lakataan uudis-
tamasta. Leikkausten tie ei lopu, 
jollei taloutta saada kasvuun.

Meidän on tehtävä valinta. 
Ylläpidämmekö velkarahalla 
rapistuvaa hyvinvointiyhteiskun-
taa? Vai teemmekö vaikeatkin 
päätökset? Se edellyttää, että 
asetamme työn etusijalle, uudis-
tamme hyvinvointiyhteiskunnan 
rakenteet ja laitamme suun säk-
kiä myöten.

Monimutkaisessa maailmas-
sa ratkaisut eivät ole yksinker-
taisia tai helppoja. Yksittäinen 
näppärältä kuulostava keino voi 
olla vain hyvin pieni osa koko-

naisuutta. Muutos on nähtävä 
laajasti. Tarvitsemme pitkäjän-
teisesti tekoja – isoja ja pieniä. 
Kokoomus valitsee Suomen 
uudistamisen. Silloinkin, kun 
vaadittavat päätökset eivät ole 
helppoja tai mukavia. Kokoomus 
valitsee liikkeen.

Suomen saamme liikkeelle 
vain me suomalaiset itse, yksi-
löinä ja yhteisönä. Tärkeimmät 
hyvinvointiimme liittyvät pää-
tökset teemme me kaikki itse 
omassa elämässämme.

Kokoomus esittää viisi kes-
keistä tavoitetta Suomen 
suunnan kääntämiseksi:
1) Asetamme työn etusijalle.
2) Käännämme osaamisen uu-
teen nousuun.
3) Kehitämme hyvinvointia vai-
keinakin aikoina.
4) Teemme Suomesta puhtaiden 
ja kestävien ratkaisujen edellä-
kävijän.
5) Vahvistamme Suomen turval-
lisuutta ja kansainvälistä asemaa.
Lisätietoa: www.kokoomus.fi 

Suomi liikkeelle

3

Jotta Suomi saadaan liikkeelle, se ei tarkoita ainoastaan 
tavoitteita – vaan myös tekoja. Muutos syntyy vasta, 
kun löydämme kansakuntana paremman tavan toimia.

Tarvitsemme määrätietoisempaa poliittista päätök
sentekoa, digitalisaation mahdollisuuksiin tarttumista 
sekä sääntelyn purkamista. Samalla hyvinvointiyhteis
kunnan rahoitus on laitettava kestävälle pohjalle. 

Vaikeiden muutosten johtaminen edellyttää luot
tamusta. Me olemme kaikki samassa veneessä. Tuota 
tunnetta on vahvistettava. Kaikkien on voitava luottaa 
siihen, että tehtävät päätökset ovat reiluja.

Suomen saamme liikkeelle vain me suomalaiset itse, 
yksilöinä ja yhteisönä. Tärkeimmät hyvinvointiimme 
liittyvät päätökset teemme me kaikki itse omassa elä
mässämme. Poliittisten päättäjien on tehtävä oma 
osansa, mutta kaikki suomalaiset tarvitaan mukaan. 

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on raken
nettu aikaisempien sukupolvien kovalla uurastuksella. 
Kokoomus haluaa turvata tämän hyvinvointiyhteiskun
nan myös tuleville sukupolville. Meillä on velvollisuus 
ja vastuu jättää tämä maa parempaan kuntoon kuin 
millaisena olemme sen hoitaaksemme saaneet.

Tervetuloa mukaan korjausliikkeeseen rakentamaan parempaa Suomea!

Alexander Stubb
Kokoomuksen puheenjohtaja

Viisi keskeistä tavoitetta ja keskeiset 
toimintaa ohjaavat periaatteet 

Työn, sivistyksen, hyvinvoinnin, ympäristön ja turvalli-
suuden teemat toteutuvat uuden tavan ja ohjaavien peri-
aatteiden; määrätietoisen päätöksen teon, digitaalisuuden 
ja joustavuuden avulla. Kaikki tämä tapahtuu talous-
raamin eli julkisen talouden suunnitelman puitteissa.

TALOUSRAAMI

UUSI�TAPA

MÄÄRÄTIETOINEN

PÄÄTÖKSENTEKO

JOUSTAVUUS

DIGITAALISUUS

TYÖ

SIVISTYS

HYVINVOINTI

YMPÄRISTÖ

TURVALLISUUS
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K
oko Suo-
m e n  m e -
nestyminen 
on ki inni 
siitä, miten 

yhteydet maailmalle toimivat, 
ja vientiteollisuuspainotteiselle 
Tampereen seudulle suorat ja 
sujuvat yhteydet ovat kriittisen 
tärkeitä.  Tampere on myös val-
takunnallisesti merkittävä kan-
sainvälisten kongressien sekä 
urheilu- ja kulttuuritapahtumien 

järjestämispaikka, mikä lisää 
suorien lentoyhteyksien tarvetta.

– Sillä, että on pisteenä len-
toliikenteen maailmankartalla, 
on itseisarvo: se vetää yrityksiä, 
ihmisiä, investointeja, muistutti 
AiRRport-työryhmän puheen-
johtaja Kari Neilimo vision 
kakkosvaiheen julkistustilaisuu-
dessa helmikuussa Tampereella.

AiRRport-konseptin johto-
ajatus on ollut ja on, miten saa-
vutettavuudella turvataan niin 

Pirkanmaan kuin myös läntisen 
ja keskisen Suomen kansainvä-
listä kilpailukykyä nopean ta-
louden maailmassa. Lähdettiin 
siitä, että lentokenttäkonsepti 
voidaan suunnitella uusiksi, sa-
moin sen ansaintalogiikka.

Karkeasti kuvaten näin: Kir-
jautuminen lennolle check-in-
automaateilla linja-auto- tai rau-
tatieasemilla kotikaupungissa, 
joustava yhteys lentoasemalle, 
jossa nopeasti turvatarkastuk-

AiRRport-konsepti konkretisoituu

Nopea talous vaatii

nopeat yhteydet

Reconnecting Finland - Future AiRRport Concept
Phase II concept implementation

Innovatiivinen. Raikas. Rohkea. Ennakkoluuloton. Tervetul-
lutta uutta ajattelua, jota Suomi nyt kaipaa. Näin kuvataan 
matkustamisen uudistavaa, Tampere-Pirkkalan lentoase-
man ja muut matkaverkot yhdistävää AiRRport-konseptia.
Ja se tulee tarpeeseen: kansainvälisessä taloudessa lento-
liikenteen merkitys menestystekijänä kasvaa. 

sen kautta lentokoneeseen. 
Lippujärjestelmät on integroitu 
ja turvatarkastus automatisoi-
tu. Lentoterminaali voi sijaita 
kaupungin keskustassa, lento-
asemalla on vain turvatarkastus 
ja portit.

Lentoterminaali 
keskelle kaupunkia
Ensimmäinen AiRRport-visio 
esiteltiin helmikuussa 2014, 
tämän vuoden helmikuussa 
esitellyssä kakkosvaiheessa 
konsepti alkoi konkretisoitua.  
Jo kevään aikana kokeillaan 
lennon lähtöselvityksen tekoa 
Tampereen rautatieasemalla. 
Lähtöselvityspisteitä on tulossa 
myös Jyväskylän, Porin, Seinä-
joen, Hämeenlinnan ja Kokko-

lan rautatieasemille. 
Merkittävä etappi oli kon-

septin pääsy uuden kansallisen 
lentoliikennestrategian yhdeksi 
kärkihankkeeksi.

– AiRRport-konsepti on in-
novaatio, kiitteli liikenne- ja 
kuntaministeri Paula Risikko 
AiRRportin kakkosvaiheen jul-
kistustilaisuudessa. 

– Nyt se on valtiovallan eri-
tyisessä suojeluksessa. Samalla 
se on pirkanmaalaisille kump-
paneineen myös esimerkin näy-
tön paikka.

Ministeri uskoo alueellisten 
lentokenttien kasvupotentiaa-
liin, ja tätä kasvua halutaan 
edistää. Uuden lentoliikennest-
rategian toimeenpanoa varten 
perustetaan viisi alueellista 
työryhmää, joiden tehtävänä 
on luoda kysyntää alueellisille 

lentokentille ja niiden palve-
luille.  Ryhmiin kootaan edus-
tus muun muassa maakuntien 
liitoista, kauppakamareista, 
lentoasemakunnista ja yrittäjä-
järjestöjen edustajista. 

Kehityspanoksia 
aluekentillekin
Alueellisten lentokenttien 
kehittämisen puolesta puhuu 
myös AiRRport-työryhmän 
vetäjä Toni Virkkunen ja 
kiinnittää huomiota muiden 
Pohjoismaiden kakkoskenttien 
kehitykseen. 

– Helsinki-Vantaata kehittä-
vä strategia on ollut oikea, len-
toasema on noussut kansainvä-
lisessä vertailussa pohjoismais-
ten isojen kenttien joukkoon. 

Muissa Pohjoismaissa on ollut 
paremmat mahdollisuudet ke-
hittää pääkentän ohella myös 
muita kansainvälisiä yhteys-
pisteitä. Esimerkiksi Ruotsin 
ja Norjan aluekenttien kautta 
kulkee yhteensä enemmän mat-
kustajia kuin pääkentiltä. On 
hyvä miettiä, onko Suomessa 
oikea linja jatkaa yhden kentän 
kilpailukyvyn kehittämistä vai 
– kuten naapurivaltioissa – ot-
taa käyttöön 2–3 kansainvälisen 
kentän malli.

Realistisia 
mahdollisuuksia
Ennusteiden mukaan sekä len-
tomatkustajien että lentorahti-
liikenteen määrä kolminker-
taistuu vuoteen 2030 mennes-

sä. Suomessa tämä tarkoittaa 
varovaisenkin arvion mukaan 
noin 40 miljoonaa matkusta-
jaa nykyisen 20 miljoonan si-
jaan. Maailmankaupan arvosta 
jo kolmannes kulkee ilmassa, 
EU:ssa jopa 40 prosenttia.  

Ramboll Finland Oy:n toimi-
alapäällikkö Jouni Lehtomaa 
ennustaa yhtiön tekemien ana-
lyysien perusteella, että Tam-
pereen lentoaseman potentiaali 
voisi vuoteen 2030 mennessä 
olla 3–8 miljoonaa matkustajaa.

– AiRRportin tavoite viidestä 
miljoonasta matkustajasta on 
aivan realistinen. Tavoitteen to-
teutuminen tietysti edellyttää, 
että liityntämatkustamisen pal-
velukonseptit ovat kehittyneet 
ja että kohdetarjonta on riittävä.

AiRRportin investoinniksi 
on laskettu 230 miljoonaa eu-

roa, takaisinmaksuajaksi 5–10 
vuotta. 

Seuraavaksi  AiRRpor t-
projektin työlistalla on turvata 
projektin jatkuvuus omistajuus-
ratkaisuilla, edistää Tampereen 
asemakeskuksen investointia 
sekä jatkaa juna- ja linja-auto-
liikenteeseen perustuvien mat-
kaketjujen rakentamista.

AiRRport -konsepti on luotu 
laajassa yhteistyössä. Mukana 
ovat muun muassa Tampere, 
Pirkkala, Lempäälä, Pirkan-
maan liitto, Tredea, Tampereen 
teknillinen yliopisto, Tampe-
reen kauppakamari, Tampereen 
Messut Oy sekä Lundén Archi-
tecture Oy.

Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen (vas.), liikenne- ja kuntaministeri 
Paula Risikko, Pirkkalan pormestari Helena Rissanen ja kansanedustaja 

Harri Jaskari puhuivat vahvasti AiRRportin puolesta konseptin kakkosvai-
heen julkistustilaisuudessa helmikuussa Tampereella.

– Aina puhutaan siitä, onko tarjontaa ennen kysyntää vai päinvastoin, mutta niiden pitäisi 
olla yhtäaikaisia. On järkevää miettiä kasvun näkökulmasta lentoliikenteen ja matkaket-
jujen kehittämistä, lentoasemien saavutettavuutta myös sieltä, missä kenttiä ei ole, arvioi 
liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko.

AiRRport-vision ykkösvaiheessa lentokenttäkaupunki sijaitsi lentoaseman lähellä. Vision 
toisessa vaiheessa se on siirretty Tampereen keskustaan, rautatieaseman ympärille rakentu-
vaan matkakeskukseen.

Yksi AiRRport-investointi olisi Tampereen mat-
kakeskuksen ja lentoaseman välille rakennettava 
APM-yhteys, Automated People Mover. Päätepis-
teiden välissä pysäkki olisi Tampereen Messu- ja 
Urheilukeskuksessa.
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o k o o m u s 
j ä r j e s t i 
maaliskuun 
alussa avoi-
men kes-

kustelutilaisuuden Eteläpuiston 
kehittämisestä. Luonnollisesti 
paikalle tulivat ensi sijassa ak-
tiivisimmat täydennysraken-
nushankkeen vastustajat, mutta 
kuultiin tilaisuudessa myös pu-
heenvuoroja tehokkaan ja tiiviin 
rakentamisen puolesta.

Eteläpuistosta järjestettiin 
viime keväänä kansainvälinen 
ideakilpailu, jonka tavoitteena 
oli alueen tutkiminen kaupun-
kimaisena keskustan täyden-
nysalueena. Kilpailun jälkeen 
jatkosuunnittelun pohjaksi va-
littu Seelake-ehdotus hyödyntää 
kaupunginhallituksen mukaan 
Eteläpuiston alueen tarjoamia 
poikkeuksellisia mahdollisuuk-
sia luoda Tampereen keskustaan 
vetovoimainen ja monipuolinen 
asumisen, työnteon ja vapaa-ajan 
kokonaisuus. Siinä myös Ete-
läpuiston liikenne on ratkaistu 
kaupunginhallituksen mielestä 
oivallisesti.

Tavoitteena on, että asuinra-
kentaminen toteutetaan siten, 
että Eteläpuiston ranta-alueet 
jäisivät kaikkien tamperelais-
ten virkistyskäyttöön. Tärkeää 
on, että alue nostaa Tampereen 
imagoa järvenrantakaupunkina 
ja lisää keskustan vetovoimai-
suutta ja elinvoimaa.

– Peruslinjauksena oli, että 
Tampereen tulee antaa kasvaa, 
myös keskustassa ja myös uusilla 
alueilla. Ennusteiden mukaisen 
väestönkasvun toteuttaminen 

on mahdollista vain volyymia 
lisäämällä, kaupunginhallituk-
sen jäsen Ilkka Sasi perusteli.

Väestöennusteiden mukaan 
Tampereen kaupunkiseudun 
väestömäärä kasvaa 115.000 
uudella asukkaalla vuoteen 2040 
mennessä. Heistä noin 20.000 
asukasta sijoittuisi Tampereen 
keskusta-alueelle. Nykyisin kau-
pungin keskustassa asuu 35.000 
tamperelaista.

– Se on kova tavoite, jonka 
täyttämisessä pelkät pienet ul-
lakkorakentamishankkeet eivät 
riitä. Kauemmas rakentaminen 
on myös 2–3 kertaa kalliimpaa 
kuin keskustan täydennysra-
kentaminen, apulaispormestari 
Leena Kostiainen totesi.

Ihmiset haluavat 
keskustaan
Keskustan täydennysrakenta-
mista puolustavat nykytrendit ja 
ihmisten asumistoiveet.

– Keskusta-asuminen kiinnos-
taa. Jopa osa perheistä etsii asun-
toja kaupunkien keskustoista, 
eikä enää automaattisesti hakeu-
du omakoti- ja rivitaloihin kau-
empana sijaitsevissa lähiöissä ja 
naapurikunnissa. On varmaan 
monia asioita, jotka vahvistavat 
tätä trendiä ja lisäävät keskus-
ta-asumisen houkuttelevuutta. 
Päättäjille on iso haaste pyrkiä 
vastaamaan näihin toiveisiin, 
Kostiainen tuumi.

Päättäjienkin keskuudessa 
Eteläpuiston nykyiset suunni-
telmat jakavat mielipiteitä. Esi-
merkiksi kaupunginvaltuutettu 
Matti Höyssä vaatii Eteläpuis-

toon massiivisen rakentamisen 
sijaan alueelle kaupunkipuistoa.

– Tamperetta on mainostettu 
erityisesti puistojen kaupunkina. 
Nykyisellään Eteläpuisto ei ole 
minkään väärtti, mutta siitä olisi 
mahdollista kehittää kansallinen 
kaupunkipuisto, joka jatkuisi 
Pyynikiltä Eteläpuiston, Ratinan 
ja Laukontorin kautta Koskipuis-
toon ja siitä eteenpäinkin.

– En vastusta Eteläpuistoon 
rakentamista, sillä siellä on pal-
jon mahdollisuuksia. Mutta ran-
nan vehreyttä ja puistomaisuutta 
pitää kunnioittaa nykysuunnitel-
mia selvemmin. Kaupunkipuisto 
ei olisi tavanomainen, perintei-
nen puisto, vaan se voisi pitää 
sisällään rakentamistakin. Puis-
tossa olisi kuitenkin elämää ja 
toimintaa, Höyssä kuvaili.

Isot massat
kauhistuttavat
Yleisön joukossa Eteläpuiston 
suunnitelmissa nähtiin melkoisia 
kauhukuvia, joissa koko Etelä-
puiston pelättiin tuhoutuvan.

– Nykyaikana ei puistoja ra-
kenneta enää missään muualla 
Suomessa. Kun Eteläpuiston 
suunnittelukilpailu käynnistet-
tiin, arvasin että voittajaksi va-
litaan se, joka saa alueelle mah-
tumaan eniten asuntoja, Pertti 
Fagerlund totesi.

Myös Timo Telarannan mie-
lestä poliittisena trendinä tuntuu 
olevan, että kaupunki pitää ra-
kentaa mahdollisimman täyteen. 
Hän myös epäili kasvuennusteita 
ja arvioi, että halukkuutta Etelä-
puistossa asumiseen on enem-

män kuin taloudellisia mahdolli-
suuksia suunniteltujen kaltaisten 
asuntojen hankkimiseen.

Monessa puheenvuorossa pe-
räänkuulutettiin sitä, käytiinkö 
kaupunginhallituksen keskuste-
luissa edes kunnolla läpi muita 
vaihtoehtoja kuin nyt valittu.

– Rakennuttajat tietysti ha-
luavat mahdollisimman paljon 
rakennusoikeutta, mutta pitää 
muistaa, että myös vehreys on 
Tampereen vetovoimatekijöitä, 
keskusta-asukas Timo Saari 
muistutti.

Ratinanranta ei 
paras esimerkki
Kaupunginvaltuutettu Aleksi 
Jäntti totesi olleensa mukana 
näyttämässä vihreää valoa suun-
nittelun jatkamiselle, vaikkei 

olekaan lyönyt lukkoon kan-
taansa parhaasta mahdollisesta 
toteutusmallista.

– Kosken itäpuolta kehitetään 
vahvasti. Myös länsipuolta pitää 
kehittää ja Eteläpuisto on siinä 
yksi vaihtoehto. Seelake-vaihto-
ehto on valittu suunnittelun poh-
jaksi, mutta suunnittelu on vasta 
alussa ja siihen voidaan tehdä 
perusteltuja muutoksia. Vieressä 
on Ratinanrannan alue, joka on 
rakennettu aivan järveen kiinni, 
eikä se ehkä ole se paras vaihto-
ehto, Jäntti puntaroi.

Keskustelu aiheesta jatkui 
vilkkaana parin tunnin ajan. Yh-
teenvetona suurimman hyväk-
synnän saivat linjaukset, joissa 
kaupunkipuisto otettaisiin mu-
kaan suunnitelmiin ja rakentami-
sen volyymia laskettaisiin suun-
nittelukilpailun alkuperäiselle 

tasolle. Keskustelijat myös toi-
voivat, että Eteläpuiston rantaan 
jätetään kunnollinen viherväylä, 
eikä mikään kapea promenadi-
tyyppinen puistokaista.

Paikalla olleiden kokoomus-
vaikuttajien yhteinen kanta oli, 
että Tamperetta on kehitettävä 
ja rakennettava aktiivisesti. Ete-
läpuiston osalta pidettiin kuiten-
kin tärkeänä, että eri vaihtoehto-
ja punnitaan vielä suunnittelun 
edetessä.

– On tärkeää, että on eri vaih-
toehtoja, kun asioista päätetään. 
Eteläpuisto on alueena uniikki 
ja tämäkin keskustelu osoittaa, 
että ratkaisuja on vielä tarpeen 
miettiä. Ei pidä pyrkiä yhden 
vaihtoehdon pohjalta jääräpäi-
sesti eteenpäin, Sofi a Vikman 
ynnäsi.

Eteläpuiston rakentaminen
jakaa mielipiteet
Tampereen kaupunginhallituksen suunnittelukokous hyväksyi 
lokakuussa 2014 pidetyssä kokouksessaan Eteläpuiston yleis-
suunnittelun jatkamisesta kansainvälisen ideakilpailun jälkeen. 
Valitussa Seelake-ehdotuksessa Eteläpuistoon rakennettaisiin 
noin 180 000 kerrosneliömetriä eli asuntoja 2900 asukkaalle.
Tamperelaisten keskuudessa suunnitelma jakaa mielipiteet 
voimakkaasti.

K

K
Kokoomusvaltuutetut Sofi a Vikman (ylh.vas.), Leena Kostiainen ja Matti Höyssä sekä 
kaupunkipuistoa Tampereelle  jo kansanedustaja-aikoinaan esittänyt Irja Tulonen pitävät 
tärkeänä, että Eteläpuistoa suuniteltaessa mietitään vielä vaihtoehtoja laajasti.

aikkiin mal-
l e ih in  on 
mahdollis-
ta yhdistää 
valinnanva-

paus, kyseessä on puhtaasti po-
liittinen päätös siitä, halutaanko 
ottaa käyttöön raha seuraa po-
tilasta -malli, ja jos, niin mille 
sosiaali- ja terveyshuollon osa-
alueille, sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön kansliapäällikkö Päivi 
Sillanaukee sanoo.

Ennen kuin rahoitusratkai-
susta päätetään, on Sillanau-
keen mukaan kuitenkin ensin 
arvioitava tasavertaisesti perus-
tuslakivaliokunnan linjaamat 
soten järjestämismallit: yksi-
portainen kuntayhtymämalli, 
toisen asteen itsehallintomalli 
ja valtion järjestämismalli. Ra-
hoitusmalleja on tarkasteltava 
jokaisen kohdalla erikseen. 

Voimavarat
eteenpäin,
ei päällekkäin 
Terveydenhuollon valinnan-
vapaus, raha seuraa potilasta, 
tarkoittaa käytäntöä, jossa ter-
veydenhuollossa ja sosiaalipal-

veluissa rahoitusosuus seuraisi 
ihmistä hänen valitsemalleen 
palveluntuottajalle. Sama rahoi-
tusosuus, joka tulisi esimerkik-
si kunnan terveyskeskukselle, 
maksettaisiin myös asiakkaan 
itse valitsemalle, hyväksytyl-
le palveluntuottajalle. Asiakas 
itse päättäisi, kenen palveluja 
käyttäisi.

Joissakin kunnissa tätä on jo 
osittain kokeiltu, kun potilaat 
ovat voineet käyttää palveluse-
teleitä. Niillä kuntalaiset ovat 
valinneet mieleisensä palve-
luntuottajan kunnan hyväksy-
mältä listalta . Palvelusetelijär-
jestelmä on Päivi Sillanaukeen 
mukaan yksi tapa, jolla raha 
saataisiin asiakkaan mukaan 
palveluhankintoihin.

Kun perusterveydenhuoltoon 
tulisi lisää ja erilaisia toimijoita, 
palvelujen saatavuus ja moni-
puolisuus paranisivat ainakin 
kasvukeskuksissa.  Asiakkaiden 
arvioidessa palveluja kokemus-
tensa perusteella myös laatu ke-
hittyisi. Tyytymätön äänestäisi 
jaloillaan. 

Päivi Sillanaukeen mukaan 
tärkeää on, että valinnanva-
paus helpottaisi yhteiskunnan 
resurssien kohdentamista. Nyt 

yksityisen puolen toimijat täy-
dentävät julkista sektoria, ja 
Sillanaukeen mukaan niin ne 
tekisivät edelleen, vaikka va-
linnanvapautta kasvatettaisiin. 

− Suomen kaltaisessa maassa 
sote-palvelutuotanto kannattaa 
järjestää niin, että julkinen 
puoli säilyy merkittävänä jat-
kossakin.  Kasvattamalla va-
linnanvapautta erityisesti perus-
palveluissa, rajalliset resurssit 
voitaisiin saada tehokkaampaan 
käyttöön. Nykyiseen järjestel-
mään se ei kuitenkaan ole suo-
raan sovitettavissa.

− Keskeinen idea valinnan-
vapauden taustalla on palvelun 
tuottajien motivaation lisäämi-
nen palvelujen kehittämiseen 
tehokkaimmiksi ja asiakasläh-
töisemmiksi. 

Erikoissairaanhoito ja so-
siaalipuolen erityisosaamista 
vaativat palvelukokonaisuudet 
pitää Sillanaukeen mielestä 
pitää keskitetysti julkisissa kä-
sissä. Erikoissairaanhoidossa 
on vältettävä sairaaloiden kilpa-
varustelun kiihdyttämistä. 

− Jos palvelujärjestelmä 
kannustaa pystyttämään paljon 
samaa palvelua tarjoavia, kal-
liita investointeja edellyttäviä 

sairaaloita, voimavarat hukku-
vat päällekkäiseen tekemiseen. 
Kun sote-uudistusta ei ole saatu 
eteenpäin, iso huoli on, miten 
tämä kilpailu estetään lähivuo-
sina sairaanhoitopiirien kesken. 
Sairaaloiden työnjako olisi 
pystyttävä kansallisesti ohjaa-
maan. Siellä on suurin kestä-
vyysvajeen umpeen kuromisen 
potentiaali.  Kilpavarustelu syö 
resurssit perustason palvelujen 
kehittämiseltä ja lähipalveluilta.

Ei samanlaista, 
mutta tasa-
vertaista
 Valinnanvapausmallia kritisoi-
daan alueellisen epätasa-arvon 
kasvattajaksi. Raha seuraisi po-

tilasta parhaiten kasvukeskuk-
sissa ja tiheästi asutuilla seu-
duilla, jonne monipuolistuvat 
palvelut keskittyisivät.

Päivi Sillanaukeen mukaan 
on tosiasia, että Suomessa alu-
eet ovat erilaisia huolimatta 
sote-mallista. Silti ihmiset eri 
puolella Suomea voivat olla yh-
denvertaisia sen suhteen mitä 
palveluja he saavat.  

− Onko tietyllä alueella tuot-
tajia paljon vai vähän, tämä 
vaihtelee sosiaali- ja terveyden-
huollossa joka tapauksessa ihan 
samoin kuin se vaihtelee muil-
lakin palvelualoilla. Pienillä 
paikkakunnilla ja harvaanasu-
tuilla alueilla palveluntarjoajia 
on kaikilla elämän alueilla vä-
hemmän, eikä valinnanvapaus-
mallia voida sillä perusteella 

tyrmätä, Sillanaukee sanoo.
− Tiheästi asutuilla alueilla, 

joissa on paljon palveluntuot-
tajia ja joissa yksityisen puolen 
tuottajat otettaisiin perustason 
toimintaan mukaan, on vaikea 
kuvitella valinnanvapausmallia 
tehokkaampaa toimintatapaa. 
Esimerkiksi työterveyshuol-
lossa on paljon lääkäri- ja 
kuntoutuspuolen resursseja, 
joita voitaisiin käyttää nykyis-
tä laajemmin ja silti pitää ny-
kyinen työterveysjärjestelmä 
yllä. Samoin voitaisiin ottaa 
tehokkaampaan käyttöön mo-
nien erityisalojen, esimerkiksi 
hammaslääkäreiden, silmälää-
käreiden, lastenlääkäreiden ja 
gynekologien, resursseja. 
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Raha voi
seurata potilasta, 
oli sote-malli
mikä tahansa 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistus ja siihen liitty-
vät rahoitusmallit odottavat vaalien jälkeen uuden eduskunnan 
ja hallituksen päätöksiä. Sote-rahoitusta pohtinut työryhmä 
linjasi viisi vaihtoehtoa. Niistä jokaiseen – toisiin helpommin, 
toisiin rajoitetummin − on liitettävissä Kokoomuksen ajama 
raha seuraa potilasta -malli eli kansalaisille lisää valinnanva-
pautta sote-palvelujen käyttöön. Helpoiten se istuisi vakuutus-
pohjaiseen rahoitusratkaisuun.

− Sote-palvelujen järjestäjää ja tuottajaa ei pidä erottaa niin jyrkästi kuin äärimarkki-
nataloutta edustavat helposti linjaavat tavoitteeksi.  Suomen kokoluokassa se ei toimi. Jos 
niin tehdään, emme esimerkiksi koskaan saa ylläpidettyä kattavaa 24/7-päivystysverkkoa 
tai pysty luomaan yliopistosairaaloiden kaltaisia, elinkeinoelämällekin tärkeitä tutkimus- 
ja koulutusympäristöjä ja innovaatiokeskittymiä, kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee 
linjaa.

Kaupunginhallitus on linjannut, että Eteläpuiston jatkosuunnittelua viedään eteenpäin Seelake-suunnitelman pohjalta. Suunnitelmaa on vastustettu mm. isojen kiinteistömassojen ja liian 
vähäisten viheralueiden vuoksi. Nämä teemat nousivat vahvimmin esiin myös kokoomuksen järjestämässä keskusteluillassa, jossa kaupunkilaiset saivat kertoa kantansa suunnitelmiin.
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