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Tutkimukseni selvittää kuntatyön julkista kuvaa analysoimalla Helsingin Sanomissa yhden vuoden aikana käytyä keskustelua. 
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esille, ketkä ongelmia nostaa esille ja esitetäänkö ongelmille ratkaisua. 
 
Olen analysoinut aineistoni hyödyntämällä sisällönanalyysia. Analyysin avulla tunnistin aineistosta kolme pääteemaa, jonka alle 
käsitellyt ongelmat sijoittuivat. Pääteemat käsittelevät työntekijöiden jaksamiseen liittyviä haasteita, kuntien taloudellisen tilanteen 
mukanaan tuomia haasteita, sekä tulevaisuuteen sijoittuvia haasteita. 
 
Suurimmiksi ongelmiksi kuntatyössä nähtiin töiden suuri määrä ja sen aiheuttama kiire, resurssipula, sekä tulevaisuudessa 
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1. Johdanto 

Tässä tutkimuksessani tutkin kuntatyön julkista kuvaa analysoimalla Helsingin 

Sanomissa yhden vuoden aikana käytyä julkista keskustelua. Kiinnostuksen kohteenani 

on selvittää millaisen mielikuvan Helsingin Sanomien kirjoittelu luo lehden lukijalle 

kunnissa tehtävästä työstä. 

Kunta-ala on lähitulevaisuudessa usean ison haasteen edessä. Suomen väestö ikääntyy 

kovaa vauhtia, mikä tietää lisääntyvää tarvetta kuntien järjestämille peruspalveluille. 

Samalla on myös huomattava määrä kuntien työntekijöistä siirtymässä eläkkeelle 

tulevien vuosien aikana, mikä luo paineita kuntien tarjoamien palveluiden laatuun ja 

saatavuuteen. On laskettu, että vuosina 2010 - 2030 eläkkeelle tulee siirtymään 322 000 

kunta-alan työntekijää (Halmeenmäki 2009, 4). Suurin aalto eläkkeelle siirtymisessä 

koetaan 2010-luvun puolivälissä, jolloin työelämästä poistuu kuudesosa kunta-alan 

henkilöstöstä. Eläkkeelle jääminen jatkuu vielä 2010-luvun loppupuolella lähes samaa 

vauhtia kuin vuosikymmenen alussa, joten 2010-luku tulee olemaan haasteellinen 

ajanjakso eläkepoistuman kannalta. Tänä aikana tuleekin ratkaistavaksi työvoiman 

riittävyys eri kunnissa, eri alueilla ja eri ammateissa. (Halmeenmäki 2010, 46-47.) 

Keskiössä onkin se, miten kunnat pystyvät houkuttelemaan uutta, pätevää työvoimaa 

korvaamaan eläkkeelle siirtyvää henkilöstöään.  

Ensimmäisen kosketukseni kuntatyöhön sain jo lapsena käydessäni äitini työpaikalla. 

Äitini teki pitkän uran kunnalla, ja sen myötä olen päässyt tutustumaan sekä 

sosiaalitoimistoon, että useaan eri vanhainkotiin. Ikäni karttuessa mielenkiintoni 

kuntatyötä kohtaan on kasvanut. Arvostan suuresti kunnissa hyvinvointiyhteiskunnan 

hyväksi tehtävää työtä. Toisaalta olen myös huolissani kuntayön saamasta arvostuksessa 

nyky-yhteiskunnassa, jossa talous ja tuottavuus dominoivat poliittista agendaa.  

Kuntatyötä on perinteisesti tutkittu usealta eri kantilta. Työturvallisuuskeskus on jo 

vuodesta 1994 julkaissut Kunta-alan työolobarometria, joka kuvaa kunta-alan ja sen 

toimialojen työelämän laatutekijöitä ja työoloja sekä näiden kehitystä. Keva (entinen 

Kuntien eläkevakuutus) on tutkinut paljon kuntatyöntekijöiden työhyvinvointia, työssä 

jaksamista ja työssä jatkamista. Myös Tilastokeskuksen työolotutkimus on sisällyttänyt 
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kunta-alan yhtenä työmarkkinasektorina, jonka oloja on verrattu niin valtioon kuin 

yksityiseen sektoriin.  

Kuntatyöntekijöiden työhyvinvointia ja työoloja on siis tutkittu, ja tutkitaan, runsaasti. 

Mutta kuntatyön julkisesta kuvasta ei ole tutkimuksia tehty, joten tässä on selvä puute 

mitä tulee kuntatyön tutkimuksen perinteeseen. On perusteltua ajatella, että kuntatyön 

julkisella kuvalla on vaikutusta kuntien vetovoimaisuuteen työnantajina, joten 

tutkimukseni aihe on hyvin ajankohtainen.  

Aloitin tutkimukseni aineistoa keräämällä, ilman teoreettista viitekehystä. Aineistoa 

kerätessäni minulla oli alustavana tutkimuskysymyksenä, mitä kuntatyöstä Helsingin 

Sanomissa kirjoitetaan. Ajatuksenani oli saada mahdollisimman laaja kuva siitä, mitä 

mediassa kuntatyöstä kerrotaan. 

Keruuprosessin aikana huomasin, että aineisto tulee olemaan hyvin ongelmakeskeistä. 

Koska en halua fokusoida pelkkiin ongelmiin, tulen tutkimuksessani myös pohtimaan 

niitä hyviä asioita, joita aineistossani tulee esiin. Media-aineiston ongelmakeskeisyyden 

myötä alkuperäinen tutkimuskysymykseni tarkentui. Joten tutkimuskysymykseni ovat: 

- Mitä kuntatyöstä kirjoitetaan mediassa? 

-  Millaisia ongelmanasetteluja mediassa tulee esille, kuka niitä esittää ja 

pohditaanko myös ratkaisua ongelmiin? 

 

Tutkielmani toisessa luvussa taustoitan tutkimuksen kannalta relevantit teoreettiset 

käsitteet. Kerron julkisen sektorin reformiaallosta, mistä se lähti liikkeelle, mistä siinä 

on kyse ja mitä se on tarkoittanut julkisen sektorin työntekijöille. Esittelen myös miten 

1990-luvulla koettu lama vaikutti kuntiin Suomessa ja miten se vaikutti kunnissa 

tehtävään työhön.  

Kolmannessa luvussa pohdin mediaa tutkimuskohteena. Tuon esille millä tavalla media 

jäsentää uutisia, ja kuinka media on aktiivisesti rakentamassa sosiaalista todellisuutta. 

Neljännessä luvussa esittelen media-aineistoni, mistä se koostuu ja miksi olen päätynyt 
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kyseiseen aineistoon. Neljännessä luvussa esittelen myös sisällönanalyysin 

tutkimusmenetelmänä, ja selvennän kuinka olen sitä omassa tutkimuksessani soveltanut.  

Viidennessä luvussa esittelen analyysini tulokset, ja pohdin niitä suhteessa kuntatyöstä 

tehtyyn tutkimukseen. Tavoitteenani on selvittää otetaanko mediassa esille samoja 

aiheita kuin tutkimuskirjallisuudessa.  

Kuudennessa luvussa pohdin tutkimuksen tuloksia tuon esille tutkimuksen hyviä puolia 

sekä sen kehittämiskohteita. Tämä lisäksi mietin oman tutkimukseni valossa 

mahdollisia vaihtoehtoja jatkotutkimuksille.   
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2. Teoreettiset käsitteet 

Tässä luvussa esittelen tutkimuskontekstin, johon tutkimukseni kytkeytyy. Aloitan 

esittelemällä julkista sektoria kohtaan esitettyä kritiikkiä, mistä kritiikki sai alkunsa, ja 

mitä haluttiin muuttaa. Tämän jälkeen kuvailen julkista sektoria ravistaneen 

reformiaallon, New Public Management-suuntauksen, josta omassa tutkimuksessani 

käytän nimitystä uusi julkisjohtaminen. Kerron millä tavalla uudistukset vietiin 

käytäntöön, sekä mitä vaikutuksia niillä oli kunnissa tehtävälle työlle. Lopuksi esittelen 

vielä kuinka julkista sektoria on laman siivittämänä uudistettu Suomessa, sekä mitä 

tämä on tarkoittanut kunnille. 

 

2.1 Byrokratiakritiikki 

1970- luvun lopulla käynnistyi useissa OECD-maissa julkisen sektorin reformiaalto, 

jonka tarkoituksena oli uudistaa julkisen sektorin toimintaa. Julkista sektoria pidettiin 

raskaana ja byrokraattisena. Sen nähtiin olevan kallis ja toimivan tehottomasti. 

Ratkaisua ongelmiin lähdettiin hakemaan julkisen sektorin kasvun rajoittamisella ja 

toiminnan alistamisella markkinoiden logiikalle. Tämä uusi suuntaus oli New Public 

Management, josta käytän tutkimuksessani nimitystä uusi julkisjohtaminen. (Julkunen 

2006, 77-78.) 

Julkista sektoria kohtaan suunnattu byrokratiakritiikki juontaa juurensa julkisen 

valinnan teoriasta, jonka mukaan poliittiset toimijat ja byrokraatit tekevät valintoja sen 

mukaan mikä on heille itselleen hyödyllisintä. Heidän ajatellaan tekevän päätöksensä 

sen mukaan miten he saavat maksimoitua oman organisaationsa budjetit, sekä sen 

mukaan miten he saavat itselleen parempaa palkkaa ja enemmän mainetta. Julkisen 

valinnan teorian mukaan julkisen sektorin tekee tehottomaksi itsekkäästi toimivien 

byrokraattien lisäksi organisaatioiden jäykkyys ja puutteellinen informaation kulku sekä 

niiden vaillinainen valvonta. (Harrinvirta 2000, 28-29.) 

Uuden julkisjohtamisen argumenttien mukaan byrokraattisten organisaatioiden jatkuva 

resurssitarve ei johdu aidosta tarpeesta ja kysynnästä. Sen sijaan resurssien tarve 

perustuu julkisen sektorin ammattikuntien omiin intresseihin. Uudessa 
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julkisjohtamisessa argumentoidaan että palvelujen kasvattaminen ja palkkojen 

korottaminen on byrokraattien omien etujen mukaista. Byrokraattiset organisaatiot 

hyötyvät myös kansalaista asiakkaina, sillä mitä enemmän asiakkaita, sitä helpompi on 

perustella resurssien tarve. (Julkunen 2006, 78.) 

Valtion virkamiehiä on pilkattu heidän pedanttisuudestaan ja pakonomaisesta sääntöjen 

noudattamisesta. Byrokratiat ovat saaneet kritiikkiä siitä, että ne omistautuvat itsensä 

säilyttämiselle, muuttuen suljetuiksi järjestelmiksi jotka hallinnoivat itse itseään. 

Työntekijöiden on nähty pitävän kiinni oikeuksistaan omien sääntöjensä nojalla. 

Byrokratioiden on nähty toimivan piittaamattomina toimiensa vaikutuksista niille, jotka 

ovat organisaatiosta riippuvaisia. (Rose 1999, 148-149.) 

Lehdon (2003) mukaan uuden julkisjohtamisen retoriikka esitti vanhan julkishallinnon 

pelkästään sen huonojen puolien kautta. Vanhasta hallinnasta nostettiin esille 

byrokraattisuus, alistuneisuus professiovallalle sekä altistuneisuus poliitikkojen 

häirinnälle.  Uuden julkisjohtamisen retoriikka käsitteli byrokratian jäykkyyttä, sen tapa 

muuttaa asiakkaat alaisiksi, sekä byrokraattisten organisaatioiden taipumusta 

paisuneisuuteen. Professioiden kerrottiin ainoastaan tavoittelevan omaa etua, eikä 

heidän asiantuntemusta pidetty riittävänä esimerkiksi johtamiseen. Poliitikkojen nähtiin 

olevan kiinnostuneita vain seuraavista vaaleista, ja sen vuoksi altistuvan intressiryhmien 

painostukselle. Retoriikasta jäi uupumaan vanhan julkishallinnon hyvät puolet, kuten 

byrokratian ennakoitavuus ja päätösten oikeellisuus, professioiden ammatillinen 

asiantuntemus ja palveluetiikka, sekä poliitikkovallan edustuksellinen demokratia, 

kansalaisten vaikutus ja luottamus. (Lehto 2003, 35-36.)           

Lehto (2003) on kuitenkin sitä mieltä, että vanhaa julkishallintoa kohtaan esitetyssä 

kritiikissä oli oltava myös todellisuuspohjaa.  Sen avulla saatiin päättäjät muuttamaan 

omia kantojaan ja liputtamaan uuden julkisjohtamisen puolesta. Toisaalta Lehdon 

mukaan esitetty kritiikki ei argumentaatiossaan tukeutunut tarpeeksi tutkimustietoon. 

Kun ongelmien esitetään olevan julkiselle sektorille tyypillisiä, ratkaisuja lähdetään 

väistämättä etsimään markkinasektorilta. Tässä kohtaa on Lehdon mukaan tehty 

virheitä, koska ei ole nojattu empiiriseen tutkimustietoon. Hänen mukaan uuden 

hallinnon retoriikassa verrataan yksityisen sektorin ideaalikuvaa karikatyyriin julkisesta 
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sektorista. Tämä johtaa siihen, että yksityisen sektorin ongelmia jää väistämättä 

pimentoon. (Lehto 2003, 39.) 

 

2.2 Uusi julkisjohtaminen ja sen täytäntöönpano 

Uuden julkisjohtamisen iskulause oli ”value for money”, vastinetta rahalle. Tämän 

ajatuksen perusteella haluttiin, että hallinto kiinnittäisi enemmän huomiota 

kustannuksiinsa. Tämän lisäksi tuhlailevia byrokraatteja muistutettiin roolistaan 

kansalaisten palvelijoina. Byrokratioiden toiminnan haluttiin olevan tehokasta, 

taloudellista ja vaikuttavaa. (Lähdesmäki 2003, 59-61.) 

Kansalaisten rooli nähdään uudessa julkisjohtamisessa veroja maksavina julkisen 

toiminnan rahoittajina. Julkisten palveluiden käyttäjinä he ovat asiakkaita ja kuluttajia, 

jotka valitsevat palvelut tarpeittensa mukaan. Kuluttajina heillä on oikeus vaatia 

korvausta mahdollisesta huonosta palvelusta. Siksi palveluille asetettiin 

laatuvaatimukset, joiden piti täyttyä ilman että kustannukset nousevat. Sen sijaan 

kustannusten haluttiin laskevan. (Lähdesmäki 2003, 62.) 

Uuden julkisjohtamisen ajatusmaailmaan kuului yksityisen sektorin johtamisihanne. 

Uudella johtamistyylillä haluttiin päätöksentekoprosessit joustavimmiksi, ja tämä 

saavutettaisiin vaihtamalla pedantti byrokraatti toimitusjohtajaksi. Uusi johtamisote 

olisi ammattimainen, ja johtajalla olisi sekä vapautta että vastuuta.  Hänen odotetaan 

käyttävän julkisia varoja harkitusti, ja karsivan toiminnan tehottomuutta. Koska 

toiminta haluttiin kustannustehokkaaksi, nopeaksi ja joustavaksi, virkamiehet asetettiin 

tilivelvollisiksi ja heidän toimiaan ruvettiin arvioimaan suoritteiden perusteella. 

(Lähdesmäki 2003, 62-66.) 

Myös Harrinvirta (2000) nostaa esiin uuden julkisjohtamisen tehokkuusihanteen. Hän 

kiteyttää uuden julkisjohtamisen ja vanhan byrokraattisen mallin erot neljään kohtaan. 

Ensinnäkin julkisen sektorin ja hyvinvointivaltion toiminnan perusta on muuttunut 

julkisten palvelujen oikeudenmukaisesta jakamisesta palvelujen kustannustehokkaaseen 

tuottamiseen. Toiseksi myös toimintatavat ovat muuttuneet tehokkuuden takaamiseksi. 

Siinä missä entisessä byrokraattisessa toimintatavassa painotettiin menettelytapojen 
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oikeellisuutta, uuden julkisjohtamisen opeissa fokusoidaan tehokkaaseen tuotantoon. 

Myös valtiovallan puuttumista yhteiskunnallisiin prosesseihin on vähennetty, 

esimerkiksi Raija Julkunen puhuu ”valtion takaisinvyörytyksestä” (2001, 96-97), jonka 

tavoitteena on julkisten varojen tehokkaampi käyttö. Neljänneksi Harrinvirta mainitsee 

vielä miten isoja valtionyhtiöitä on yksityistetty, tämäkin parempien tulosten 

saamiseksi. (Harrinvirta 2000, 38-47.) 

Julkisen sektorin työntekijät on esitetty muutosvastarintaisena ryhmänä, joka on niin 

poliittisesti kuin yhteiskunnallisesti erityinen. Heidän ammatillinen sitoumuksensa ja 

uskollisuutensa työnantajaa kohtaan on usein palkittu sopimuksella joka takaa hyvät 

edut ja mahdollisuuden urakehitykseen. (Webb 1999, 748; Webb 2006, 84-85.) 

Tätä työntekijöiden ja työnantajien välistä järjestelyä kritisoidaan uusliberalistisissa 

opeissa. On nähty, että se tekee uuden julkisjohtamisen läpiviennin mahdottomaksi 

julkisella sektorilla. Siksi haluttiin Janette Webbin (2006) mukaan luoda uusi identiteetti 

julkisen sektorin työntekijöille. Tämä uusmanagerialistinen identiteetti ei enää 

perustuisi lojaalisuudelle ja sitoutuneisuudelle työnantajaa kohtaan. Sen sijaan sen 

perustana olisivat yksilöllisemmät ominaisuudet, kuten joustavuus, suorittaminen ja 

aloitteellisuus. Työntekijät alistettaisiin uuden julkisjohtamisen oppeihin asettamalla 

heille vaatimuksia päästä työssään niin taloudellisiin kuin määrällisiin tavoitteisiin. 

(Webb 2006, 84-85.) 

Tässä kulttuurisessa muutoksessa, jonka tarkoituksena oli luoda uusia identiteettejä ja 

toimintatapoja, ei tosin otettu huomioon että uusliberalistisia käsitteitä tulkitaan eri 

tavalla eri konteksteissa. Managerialistisia termejä kuten strateginen ajattelu, 

taloudellinen kontrolli ja markkinatietoisuus, painotettiin eri tavalla eri ympäristöissä ja 

eri ammattikuntien välillä. Ei voida ajatella, että työntekijät olisivat passiivisia 

vastaanottajia, jotka suoraan omaksuisivat uuden ylhäältä tarjottuun identiteetin, vaan 

siihen nivoutuu useita eri puolia henkilökohtaisista arvoista ammatillisiin ja eettisiin 

käytäntöihin. (Webb 2006, 85-87.)    

Nicolas Rosen (1999) mukaan ideana ei ollut keksiä uusia tapoja joilla hallita 

byrokratioita itsessään, vaan byrokratiat haluttiin alistaa markkinalogiikalle. Uuden 

julkisjohtamisen hengessä byrokraattinen eetos muutettiin markkinoiden luonnetta 



8 
 

paremmin vastaavaksi. Tämä tarkoitti että niiden toiminta alistettiin mitattaville 

standardeille, tulosten laskemiselle, kilpailuun ja budjettiraameihin. Rose tuo esille 

kuinka sosiaalisia instituutioita kuten esimerkiksi vankiloita tai lastensuojelua ei enää 

ohjattu ammatillisella asiantuntemuksella ja osaamisella, vaan niiden toimintaa 

säädeltiin valtion laatimien tavoitteiden, laatumittareiden ja tilintarkastusten avulla. 

(Rose 1999, 146-151.) 

Uusi julkisjohtaminen muutti julkisten palvelujen tuottamista ja sen valvontaa. Ennen 

palveluiden tuottaminen oli professionaalisen byrokratian vastuulla. Toiminta oli valtion 

rahoittamaa ja julkinen sektori nautti luottamusta toimiessaan hyväksyttyjen 

menettelytapojen ja käytäntöjen mukaan. Nyt julkisen sektorin palvelutuotantoa valvoo 

kvasimarkkinoiden luoma kontrolli, jossa tärkeintä on kustannustehokkuus, 

suorittaminen ja tulosten mitattavuus. Tärkeämpää kuin ammatillinen harkintavalta on 

budjetti ja sen raameissa pysyminen. Huomioon ei ole otettu, että työn luonne tekee 

tulosten mittaamisen mahdottomaksi. (Webb 1999, 753-755.) 

Myös Rose (1999) kirjoittaa miten byrokraattinen eetos kaupallistuu ja fokus siirtyy 

tilintekoihin, laatustandardeihin ja tulosten mittaamiseen. Työntekijöille tärkeimmäksi 

kriteeriksi muodostuu tuoton tekeminen, sillä sen perusteella määräytyy palkka. 

Toiminnot siirretään omiin tuotantovastuullisiin yksiköihin joilla on omat budjetit ja 

jotka käyvät kauppaa keskenään. Markkina-ajattelu viedään läpi pakottamalla 

työntekijät puhumaan tuloista ja menoista, voitoista ja säästöistä. Virkamies ei toimi 

enää eettisten oikeutustensa ja ammattitaitonsa kautta, vaan keskittyy tekemään tulosta 

hänelle asetetun budjetin raameissa. Hänestä tulee tilintekovelvollinen omista 

toimistaan ja hänen tulee huolehtia tuotannon maksimoinnista. Saavuttaakseen tämän 

hän joutuu priorisoimaan ja organisoimaan uudestaan omaa työtään. Kaikki toiminta 

rekisteröidään jotta voidaan vertailla yksiköitä keskenään. Tilintarkastukseen perustuva 

tulosten mittaus antaa suoran epäluottamuslauseen asiantuntijoiden tekemälle työlle. 

Sen johdosta purkautuu keskinäinen luottamus valtion ja professioiden välillä, jonka 

perusteella byrokratiat perinteisesti ovat toimineet. (Rose 1999, 150-155.) 
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2.3 Uuden julkisjohtamisen vaikutukset kuntatyöhön 

Julkisen sektorin työhön on perinteisesti liitetty tiettyjä arvoja ja tunnelatauksia. 

Tutkimuskirjallisuudessa käytetään termiä julkisen sektorin eetos. Tämä termi sisältää 

ajatuksen julkisen sektorin erityislaatuisesta arvomaailmasta ja siihen liittyvästä 

etiikasta. (Brereton ja Temple 1999, 456-457.)  

McDonough (2006) ajattelee julkisen sektorin työntekijöiden huolehtivan yhteisen 

hyvän nimissä jokaisen kansalaisen oikeuksista. Julkisen sektorin työntekijät 

motivoituvat muista kuin taloudellisista syistä tehdessään töitä yhteisen hyvän eteen. He 

ovat lojaaleja yhteisön lisäksi myös työnantajilleen ja omalle ammattikunnalleen. 

Heidän päätöksiinsä voi luottaa, sillä ne ovat syntyneet oikeudenmukaisesti ja 

objektiivisesti ilman että niihin liittyisi henkilökohtaisia intressejä. (McDonough 2006, 

631.) On myös katsottu, että julkiselle palvelutyölle on ominaisinta ja tärkeintä 

työntekijöiden empatiakyky, tahdikkuus ja heidän omaama hiljainen tieto. Tällä on 

perusteltu, ettei julkisen sektorin työntekijöille voida asettaa samanlaisia ankaria 

tehokkuusvaatimuksia kuin esimerkiksi tehdastyöläisille. (Webb 1999, 749.) 

John Harris (2005) esittää miten uuden julkishallinnon opit ovat muokanneet 

sosiaalityön organisaatiota Isossa-Britanniassa. Hänen mukaan muutokset on 

havaittavissa myös johtajatasolla. Johtajien vastuulla on sitouttaa henkilöstö uusiin 

menettelytapoihin sekä asettaa prioriteetteja ja tavoitteita. He myös määrittävät ja 

mittaavat tarpeita, sekä miettivät strategioita uusien tulostavoitteiden saavuttamiseksi. 

(Harris 2005, 160.) 

Sosiaalityöntekijät ovat joutuneet sisäistämään uuden julkishallinnon opit ja ovat 

muuttuneet pikemminkin palvelunohjaajiksi, sen sijaan että hoitaisivat asiakkaita 

inhimillisinä kokonaisuuksina. Taloudellinen osaaminen, yhteistyökyky ja 

tietojärjestelmien hallinta ovat syrjäyttäneet perinteiset ammatilliset taidot. Nyt 

sosiaalityöntekijät räätälöivät asiakkaille sopivia palvelupaketteja samalla kun 

huolehtivat omien tulostavoitteidensa täyttymisestä. (Harris 2005, 161-162.) 

Harris (2005) tuo esiin miten informaatioteknologian käyttöönotto on konkretisoinut 

työntekijöihin suunnattavaa kontrollia. Kun kaikki tapahtumat on kirjattava 
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standardisoitujen koodien mukaan järjestelmään, on myös helppo tunnistaa liian hitaat 

ja tulosvaatimuksiin nähden epäonnistuneet työntekijät. (Harris 2005, 162-167.) 

Myös suomalaisessa tutkimuksessa on pohdittu ekonomistisen tehokkuuskäsityksen 

vaikutuksia sosiaalityön arkeen. Ongelmallisena on nähty sosiaalityön lähtökohtien 

yhdistäminen uusiin vaatimuksiin taloudellisesta rationaalisuudesta. Koska sosiaalityö 

ei tarjoa suuria näyttöjä työnsä tuloksellisuudesta, niin sen on vaikea oikeuttaa itsensä 

ilmapiirissä jossa hyvinvointivaltiota pidetään tuottamattomana sijoituksena. 

Tehokkuus- ja tulospaineet ovat myös Suomessa johtaneet siihen, että niukkojen 

resurssien puristuksissa olevat sosiaalityöntekijät joutuvat pohtimaan asiakkaiden 

valikoimista. (Jokinen ym. 2003, 149-151; 160-161.) 

Taloudellisen tehokkuuden tavoittelu näkyy myös muilla julkisilla aloilla kuin 

sosiaalityössä. Kuluja on vähennetty lisäämällä tuottavuutta monella eri tapaa. 

Tehokkuutta ja kustannussäästöä on pyritty lisäämään opettamalla esimerkiksi 

sairaanhoitajille lääkäreille perinteisesti kuuluvia työn alueita. Sairaalat ottavat vastaan 

enemmän potilaita ja kouluissa suurennetaan luokkakokoja. Työmäärän lisääminen 

saattaa pienentää kustannuksia, mutta se myös vähentää asiakkaiden kohtaamisia ja syö 

työn vaatimaa jatkuvuutta. Työssä tapahtuu myös yhä enemmän virheitä ja 

epäonnistumisia. Työn muokkaaminen tehostamisen nimissä on lisännyt työtehtävien 

sukupuolijakaumaa. Naiset ovat enemmän hoiva-ammateissa ja miehet ovat 

hallinnollisissa tehtävissä vartioimassa käytössä olevia resursseja. Tämän muutoksen 

lisäksi on myös havaittavissa miten työnantajat hyödyntävät yhä enenevissä määrin 

naisvaltaista matalapalkkaista ja osa-aikaista työvoimaa. (Webb 2006, 90.) 

Mia Vabo (2005) on tutkinut norjalaista kotihoitoa ennen ja jälkeen uuden 

julkisjohtamisen oppien rantautumista kuntiin. Jo 1990-luvun alussa kotihoidossa oli 

kiirettä ja resursseja oli leikattu. Henkilökunnan vaihtuvuus ja ajan puute vaikeutti 

työntekoa, mutta vuorovaikutukseen ja luottamukseen perustuva tunneperäinen työ 

auttoi työntekijöitä jaksamaan vähien resurssien ja hyvinvointitarpeiden ristipaineissa. 

(Vabo 2005, 175.)  

Vuoteen 2000 mennessä uusi julkisjohtaminen oli muodostunut osaksi norjalaisen 

kotihoidon arkea. Nyt hoivan tarve tuli määritellä ennen palvelujen jakamista. 
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Käytännössä tämä tarkoitti lisääntynyttä kirjallista dokumentointia, joka sisälsi 

arviointilomakkeiden täyttöä ja tiedonantojen tekemistä asiakkaille heidän oikeuksistaan 

ja valinnanmahdollisuuksistaan. Kotiavustajat eivät pitäneet tästä uudesta muodollisesta 

rutiinista, ja paradoksaalisesti tämä uusi käytäntö, jonka piti luoda parempaa turvaa 

vanhuksille, saikin aikaan heissä huolta ja epäluottamusta. Tämän perusteella Vabo 

esittää, että sosiaalista hyvinvointia ei voi johtaa tiukoin säännöin. (Vabo 2005, 175-

177.) 

Vaikka suurin osa kirjallisuudesta käsittelee uutta julkisjohtamista sen väitettyjen 

huonojen puolien kautta, niin Brereton ja Temple (1999) näkee siinä myös hyviä asioita. 

Heidän mukaansa kritiikissä vähätellään, tai ei suostuta ollenkaan näkemään, mitä hyviä 

puolia yksityisen sektorin toimintamallit voivat tuoda mukanaan julkiselle puolelle. He 

esittävätkin että julkisen sektorin eetos tulee muuttumaan julkisen palvelun eetokseksi, 

kun syntyy uusia toimintatapoja, joissa yhdistyy menettelyjä kummaltakin sektorilta. 

Kun tutkimuskirjallisuudessa lähes poikkeuksetta kerrotaan mitä huonoa yksityisen 

sektorin toimintatavat tuovat mukanaan julkiselle sektorille, niin Brereton ja Temple 

näkevät että yksityinen sektori on myös saanut hyviä vaikutteita julkiselta puolelta. 

Julkiseen sektoriin liitetyt arvot, kuten puolueettomuus ja luotettavuus yhdistyvät 

yksityisen sektorin käsityksiin kilpailusta ja valinnan mahdollisuudesta, eikä tätä nähdä 

huonona asiana. Uudessa julkisen palvelun eetoksessa fokusoidaan tulosten laatuun ja 

niiden mittaamiseen, eikä niinkään itse työprosesseihin.  Palvelujen käyttäjät nähdään 

asiakkaina eikä pelkästään palvelujen kuluttajina. Julkisen palvelujen organisaatiot 

ottavat vaikutteita yksityisistä yhtiöistä perustamalla esimerkiksi PR-osastoja. (Brereton 

ja Temple 1999, 466-472.)  

On myös katsottu, että yksityisen sektorin mekanismit voivat tuoda ratkaisun 

byrokratian väitettyihin toimintahäiriöihin. Etenkin henkilöt joiden vastuulla on viedä 

läpi uusia julkisjohtamisen oppeja työpaikoilla ovat sitä mieltä, että kustannustehokas 

ajattelutapa voi tarjota uusia mielekkäitä menetelmiä oman työn valvontaan. On myös 

nähty, että projektityöskentely erilaisissa ei-hierarkkisissa tiimeissä on luonut uusia 

käsityksiä työnteosta ja toiminnan ohjaamisesta. Hierarkkisuuden nähtiin ylipäätään 

vähentyneen. Tämä tarkoitti sitä, että työntekijät tekivät vapaammin töitä ilman että 
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heidän tarvitsi jatkuvasti miettiä, mikä työtehtävä kuuluu omaan tehtäväalueeseen ja 

mikä ei. (Webb 1999, 755-756.) 

 

2.4 Julkisen sektorin muutos Suomessa ja kuntatyöhön kohdistuvat paineet 

Sotien jälkeen 1980- luvun loppuun saakka koettiin suhteellisen tasaista talouskasvua. 

Suomessa talous kasvoi nopeammin kuin muissa teollisuusmaissa ja työllisyystilanne 

oli hyvä. Työvoiman tarve kasvoi hyvinvointivaltion tehtäväkentän laajentuessa. 

(Koivumäki 2005, 15.) 

Hyvinvointivaltion takaamat palvelut alkoivat hiljalleen olla samalla viivalla muiden 

Pohjoismaiden kanssa, vaikka Suomi hieman jälkijunassa oli tullutkin. Suomessa 

hyvinvointivaltion nähtiin kasvaneen lopullisiin mittoihin, ja enää sitä tarvitsisi vain 

hieman tehostaa ja hienosäätää vastaamaan kansalaisten tarvetta. (Julkunen 2001, 61-

62.)  

Suomeen 1990-luvulla iskenyttä lamaa, ja sen aiheuttamaa syvää talouskriisiä pidetään 

julkisen sektorin historiallisena taitekohtana (Koivumäki 2005, 16). Hyvinvointivaltiota 

ja julkista sektoria kohtaan ruvettiin esittämään laajaa kritiikkiä. Jyrkimpien 

arvostelijoiden mukaan Pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli, johon liittyi laaja 

julkinen sektori ja antelias sosiaaliturva, oli syypää lamaan. Nähtiin jopa että 

hyvinvointivaltio toimi esteenä Suomen talouden elpymiselle. (Julkunen 2001, 79.).  

Julkisen sektorin suunnanmuutos tarkoitti sitä, että Suomessakin ruvettiin viemään läpi 

uuden julkisjohtamisen mukaisia muutoksia. Valtiovarainministeriö laati ohjelman 

jonka mukaan julkista sektoria saneerattaisiin supistamalla, karsimalla, hallintoa 

keventämällä sekä ohjausjärjestelmiä uusimalla (Koivumäki 2005, 16). Voidaan nähdä, 

että talouskriisi antoi päättäjille mahdollisuuden tiukentaa sosiaalipolitiikka, ja viedä 

läpi muutoksia joilta tiedettiin puuttuvan kansan tuki. Laman nujertaminen vaatisi 

julkisen talouden saneeraamista sekä julkisen sektorin tehtävien uudelleen arvioimista. 

(Julkunen 2001,79.) 
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Valtiolle ja hallitukselle haluttiin antaa ajan henkeen sopivampi ilme. Lisäksi pyrittiin 

vastaamaan hyvinvointivaltiota kohtaan annettuun kritiikkiin. Tavoitteeksi asetettiin 

julkisen sektorin kasvun rajoittaminen tiukan menokurin avulla. (Julkunen 2006, 77-

78.) Hyvinvointivaltion osalta saneerausohjelma tarkoitti käytännössä sitä, että julkisista 

sosiaalipalveluista säästettiin karsimalla palveluja ja kohdentamalla niitä yhä tiukemmin 

niitä tarvitseville. Palvelutasoa säädettiin minimiin, henkilökuntaa vähennettiin ja 

työtehtäviä organisoitiin uudelleen. Kouluissa ja päiväkodeissa kasvatettiin 

ryhmäkokoja, ja esimerkiksi laitoshoitoa supistettiin. (Helne ja Laatu 2006, 22.)  

Vaikka lama siivitti uuden julkisjohtamisen oppien läpivientiä Suomessa, niin on hyvä 

huomata että julkista sektoria ja hyvinvointivaltiota kritisoitiin jo 1980- luvulla. 

Kritiikki koski julkisen sektorin paisuneisuutta, kustannustehottomuutta ja 

byrokraattisuutta. (Koivumäki 2005, 16; Helne ja Laatu 2006, 18-19.) Jo tuolloin 

pohdittiin keinoja henkilöstöresurssien joustavammalle käytölle, tuottavuuden 

parantamiselle, sekä päätäntävallan hajauttamiselle. Julkisen sektorin laajeneminen 

haluttiin pysäyttää ja markkinaehtoisuus haluttiin lyödä läpi. (Julkunen, 2001, 63; 

Koivumäki 2005, 16.)  

Kunnille 1990-luvun alun laman tuoma suurin muutos oli valtionosuusuudistus joka tuli 

voimaan 1.1.1993. Tuolloin siirryttiin menoperusteisista valtionosuuksista etukäteisiin 

laskennallisiin valtionosuuksiin. Myös kunnallishallinnossa tämä tarkoitti uuden 

julkisjohtamisen hengen mukaisia toimenpiteitä. Sosiaali- ja terveystoimessa tehtiin 

rakenteellisia uudistuksia. Esimerkiksi hallintokuntia ja virastoja yhdistettiin, ja valtaa 

delegoitiin kunnallisten elinten kesken. Kunnissa siirryttiin myös tulosohjausajatteluun 

ja otettiin käyttöön uudenlaisia tapoja tuottaa palveluja. Taloussuunnittelussa siirryttiin 

menopohjaisesta budjetoinnista erilaisiin kehysbudjetteihin. (Kokko ja Heikkilä 1995, 

11;16.) 

Raija Julkusen (2008) mukaan meillä Suomessa on varsin vähän tutkittu sitä, miten 

julkisen sektorin uudelleenorganisointi on muokannut työprosesseja ja työntekijöiden 

subjektiviteettia. Meillä on pikemminkin keskitytty analysoimaan miten 1990-luvun 

säästötoimenpiteet ovat heikentäneet kuntatyöntekijöiden työhyvinvointia. Muutos on 

laitettu laman kontolle, sen sijaan että oltaisi pohdittu uuden julkisjohtamisen oppien 
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tuomien muutoksien vaikutuksia julkisen sektorin työelämään. Esimerkiksi 

anglosaksisessa tutkimusperinteessä managerialismin on nähty huonontaneen varsinkin 

julkisen ammattihierarkian pohjalla olevien työoloja. (Julkunen 2006, 98; Julkunen 

2008, 185.) 

Ennen 1990- luvun lamaa kuntien toimintaa oli kehitetty resursseja lisäämällä. Mutta 

valtionosuusuudistus johti siihen että palveluja jouduttiin rahoittamaan yhä enenevissä 

määrin kunnallisverotuksella. Valtiolta saatu apu ei ollut enää korvamerkittyä, vaan 

kunnat saivat itse päättää miten rahat käytettiin. Tai kuten Anttonen ja Sipilä (2000, 95) 

asian ilmaisee: ”Tosin laman oloissa uudistus merkitsi lähinnä vapautta päättää, mistä 

säästää.” Kuntien henkilökunnalle 1990- luku merkitsi epävarmuuden aikaa, johon 

kuului rationalisointia ja säästökuureja. Tämä johti työntekijöiden voimavarojen 

vähenemiseen ja työtehtävien kasaantumiseen. Myös organisaatiomuutokset laajensivat 

työntekijöiden tehtäväalueita, mikä asetti paineita ammattitaidon ylläpitämiselle. 

(Virtanen ym. 2002, 8-10.) 

Tyypillistä kunta-alalle 1990- luvulla oli kiirekokemusten lisääntyminen (Järnefelt ja 

Lehto 2002, 110). Työn määrä kunnissa lisääntyi myös. Kunnissa tehtiin sama määrä 

työtä 2000- luvulla kuin 1980- luvun lopussa, mutta pienemmällä henkilöstömäärällä. 

Syiksi tähän voidaan nähdä julkishallinnon uudet johtamisopit, mutta myös 

kuntatalouksien epätasainen aluekehitys sekä organisaatiomuutosten mukanaan tuomat 

koulutus- ja kehittämistoiminnat. (Koivumäki 2005, 26-27.)Muita 1990- luvulle 

tyypillisiä muutoksia kuntatyössä oli vaikutusmahdollisuuksien väheneminen sekä 

omiin työtehtäviin että työtahtiin. Tämän lisäksi työntekijöiden tehtyä tulosta ruvettiin 

valvomaan. (Koivumäki 2005, 22-23; 25.) 

Paradoksaalisesti laman jälkeisellä nousukaudella työelämä muuttui 

kuormittavammaksi kuin mitä se oli laman aikaan. Kunnissa työn psyykkinen vaativuus 

lisääntyi. Hallinta huonontui, ja vaikka koetut ristiriidat esimiehen kanssa vähenivät, 

niin työyhteisön sisällä ne lisääntyivät. Suurin muutos oli työn epävarmuuden 

lisääntymisessä. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa työn henkinen rasittavuus 

suureni merkittävästi, samalla kun asiakasmäärät nousivat entisestään. Työelämän 

myönteiset muutokset olivat vähäisiä, ja tutkijat pohtivatkin onko kunta-alalle 
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kasaantunut hyvinvointia heikentäviä psykososiaalisia tekijöitä, jotka vaarantavat 

henkilökunnan terveyttä. (Virtanen ym. 2002, 10.) 

Laman aikaisista vaatimuksista kustannustehokkaammasta toiminnasta ja sen mukanaan 

tuomista säästöpaineista ei päästy eroon vaikka lama 1990- luvun jälkeen hellittikin. 

Kunnissa tehtiin paljon säästötoimenpiteitä esimerkiksi henkilöstöä vähentämällä, mikä 

oli poikkeuksellista julkisella sektorilla, jota oli pidetty varmana työnantajana. 

Vähennykset eivät välttämättä tarkoita vakinaisen henkilökunnan irtisanomisia, vaan 

säästöjä tehdään muilla henkilöstöpoliittisilla toimenpiteillä. Voidaan esimerkiksi jättää 

virkoja täyttämättä, määräaikaisten työntekijöiden työsopimuksia ei uusita, sijaisia ei 

oteta ja henkilökuntaa voidaan myös lomauttaa.  (Kivimäki ym. 2002, 37; Virtanen ym. 

2012, 66.) 

Forma ym. (2008) esittää että kuntatyöllä on useita vahvuuksia. Vaikka kunnissa on 

paljon määräaikaisia työsuhteita etenkin nuoremmissa ikäryhmissä, niin pääsääntöisesti 

työsuhteiden jatkuvuutta pidetään varmana. Muihin työmarkkinasektoreihin verrattuna 

kuntatyöntekijät eivät koe työttömyyttä, irtisanomisia ja lomautuksia kovin suurina 

uhkina. Työntekijät ovat varsin tyytyväisiä omaan työhönsä ja pitävät sitä tuloksellisena 

ja hyödyllisenä. Etenkin sosiaali- ja terveysalalla sekä sivistystoimessa työ koetaan 

merkittäväksi. Työ koetaan myös monipuoliseksi muihin työmarkkinasektoreihin 

verrattuna ja työn luonteen myötä kunta-alalla esiintyy vähemmän ilmapiiriä 

heikentävää kilpailuhenkeä. Kuntatyöntekijöiden kokema arvostus omassa 

työyhteisössään, sekä kollegoilta saatu tuki ja kannustus voidaan myös nähdä 

työilmapiiriä parantavina seikkoina. (Forma ym. 2008, 53.) 

Hyvien puolien lisäksi kuntatyössä esiintyy myös haasteita. Edellä jo mainittu kiire 

johtaa siihen, että työtä ei pysty tekemään kunnolla ja esimerkiksi asiakaskontakteihin 

ei ehditä paneutumaan kunnolla. Jaksamiseen ja työhyvinvointiin kiire vaikuttaa 

kielteisesti, sillä se estää taukojen pitämistä ja heikentää ilmapiiriä. Henkilöstön 

vähyyttä verrattuna työn määrään pidetään suurimpana syynä kiireen syntymiselle. 

Suurimpana uhkatekijänä kuntatyössä pidetään työmäärän lisääntymistä. Kunta-alalla 

kärsitään myös puutteellisista työtiloista sekä home-ongelmista. Etenkin sosiaali- ja 

terveysalalla työ koetaan fyysisesti raskaaksi. Tämä johtuu sekä vaikeista ja hankalista 
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työasennoista, että raskaista nostamisista. Sosiaali- ja terveysalalla työn vaaroihin liittyy 

myös rasitusvammat, tarttuvat sairaudet sekä väkivallan uhka. (Forma ym. 2008, 54-

55.) 

Kuntatyöntekijät tekevät varsin paljon ylitöitä ja he joutuvat usein joustamaan työajoista 

esimiehen vaatimuksesta. Työasiat saattavat vaivata myös vapaa-aikana. Muihin 

työmarkkinasektoreihin verrattuna kuntatyöntekijöillä on vähemmän mahdollisuuksia 

vaikuttaa työaikoihin ja työtahtiin. Työtehtävien ja työvuorojen jakamisesta saattaa 

syntyä työpaikoilla ristiriitoja joka voi johtaa syrjintäkokemuksiin. Hankalat asiakkaat, 

palkkaus ja kehittymismahdollisuuksien puute vähentävät kiireen lisäksi työssä 

viihtymistä. Vaikka esimiestyö koetaan kunta-alalla varsin hyväksi (Forma ym. 2008, 

53), niin kehitettävää koetaan olevan muun muassa palautteen antamisessa. (Forma ym. 

2008, 55.)  

Tässä luvussa olen esitellyt tutkimuskontekstini. Kerroin kuinka perinteisesti 

byrokraattisena pidettyä julkista sektoria on uudistettu uuden julkisjohtamisen nimissä. 

Uudistusten myötä on haluttu saada julkiselle sektorille modernimpaa ilmettä, ja 

samalla on haettu kustannustehokasta ja joustavaa toimintaa. Työntekijöille uusi 

julkisjohtaminen ei aina ole näyttäytynyt hyvänä asiana, vaan päinvastoin lisääntyneenä 

kontrollina, vaatimuksina sekä professionaalisuuden vähenemisenä. Esittelin myös 

kuinka Suomessa julkisen sektorin muutos vietiin läpi laman siivittämänä, ja kuinka 

lama ajoi kunnat taloudelliseen ahdinkoon. Lopuksi toin esille kuntatyön piirteitä lama-

ajoista eteenpäin. Seuraavaksi siirryn pohtimaan median piirteitä tutkimuskohteena. 
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3. Media tutkimuskohteena 

Medialla on valtaa jolla se pystyy vaikuttamaan kansalaismielipiteeseen. 

Tiedotusvälineet pystyvät itse vaikuttamaan siihen, mikä on uutisoinnin arvoista ja mikä 

ei. Samalla ne päättävät mistä näkökulmasta asioita tarkastellaan. Nostamalla esille eri 

teemoja tiedotusvälineet saavat vastaanottajat pitämään niitä tärkeinä, ja muokkaavat 

näin ollen yleisönsä mielipiteitä. (Paloheimo ja Wiberg 1996, 255.) Vaikka keskeisintä 

on analysoida mitä tekstissä sanotaan, on huomionarvoista myös pohtia mitä tekstistä 

puuttuu. Mitä jää kertomatta ja kenen ääni jää kuulumatta. Mikä tekstissä asetetaan 

ensisijaiseksi ja mitä pidetään toisarvoisena. (Fairclough 1997, 13; 139.) 

Media on osa todellisuutta. Uutisia konstruoidaan aktiivisesti ja tähän rakentamiseen 

vaikuttavat niin media kuin myös muut toimijat ja näiden toimijoiden toiminta-areenat, 

jonka tapahtumista media kertoo yleisölleen. Mediatutkimuksen keskiössä on 

havainnoida miten ja miksi jotkut tapahtumat luokitellaan uutisiksi ja mainitsemisen 

arvoisiksi, sekä miten nämä tapahtumat esitetään. (Svallfors 1995, 11; Väliverroinen 

1996, 107; Horsti 2005, 45.) 

Mediatutkimuksessa käytetään kehyksen käsitettä, kun korostetaan journalismin 

luonnetta sosiaalista maailmaa rakentavana. Tällöin kehys ajatellaan organisoivaksi 

ideaksi jonka avulla toimittajat tulkitsevat tiettyjä tapahtumia ja ilmiöitä. Kehystämällä 

mediat jäsentävät yksittäisiä tapahtumia ja laajempia ilmiöitä ymmärrettäväksi 

kokonaisuudeksi, jolla on omat syynsä ja seurauksensa. Huomioitavaa on, että 

tapahtumia ja ilmiöitä on mahdollista määritellä useiden eri tulkintakehysten valossa, 

jolloin ne näyttäytyvät kehyksestä riippuen erilaisilta. Kehys sisältää tietyn 

ennakkokäsityksen siitä, miten todellisuus on rakentunut. Sen pohjalta jäsennetään 

uudet tiedot, havainnot ja kokemukset osaksi tiettyä kokonaisuutta. Samalla kehykset 

rajaavat sitä, miten tapahtumasta tai ilmiöstä voidaan kulloinkin puhua. (Väliverroinen 

1996, 108-109; Horsti 2005, 45; Tuchman 1978, 190.) 

Kehyskäsitettä mediatutkimuksen tarpeisiin kehittäneen Todd Gitlinin (1980) mielestä 

mediakehykset ovat usein tiedostamattomia eikä niitä aina lausuta julki. Silti kehykset 

jäsentävät niin maailman tapahtumista raportoivien toimittajien todellisuutta, kuin myös 

toimittajien raportteja lukevan yleisön maailmaa. Mediakehyksissä esiintyy hänen 
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mukaan toistuvia ymmärryksen, tulkinnan, esittelyn, valinnan, painottamisen ja 

poissulkemisen kuvioita. Näiden avulla toimittajat organisoivat rutiininomaisesti sekä 

verbaalista että visuaalista esitystä. Toimittajat kykenevät näiden kehysten avulla 

tunnistamaan, käsittelemään ja organisoimaan suuria tietomääriä jonka jälkeen heidän 

on helppo toimittaa se tehokkaasti yleisölleen. (Gitlin 1980, 7.) 

Tiedotusvälineillä on tarvetta kiinnittää yleisön huomio. Usein tämä tapahtuu rajallisen 

palstatilan puitteissa, joten tiedotusvälineet joutuvat käyttämään eri tekniikoita 

saavuttaakseen haluamansa huomion. Näkyvyyttä uutisointiin media saa muun muassa 

kärjistämällä asioita, vastakkainasettelulla sekä yksinkertaistamalla monimutkaisia 

kokonaisuuksia. (Asp 1986, 359-361.) Tiedotusvälineillä on tapana uutisoida 

ongelmista enemmän kuin hyvistä asioista. Työelämästä nostetaan esille haasteet 

pikemminkin kuin voimavarat, mahdollisesti siksi että työelämää käsittelevät 

tutkimukset painottuvat yleensä työelämässä koettuihin haasteisiin. Kunnissa tehty työ 

koskettaa laajasti eri kansalaisryhmiä yhteiskunnassamme, tehden siitä julkisuudelle 

avoimempaa. Siksi kuntatyötä ja sen ongelmia käsitellään laajasti paikallislehtien 

palstoilta valtakunnalliseen mediaan saakka. (Forma ym. 2008, 4.) 

Seuraavaksi esittelen tutkimukseni kohteena olevan media-aineiston, sekä miten olen 

sen analysoinut. 
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4. Aineisto ja tutkimusmenetelmä 

Seuraavaksi esittelen aineistoni ja käyttämäni tutkimusmenetelmät. Aloitan kertomalla 

tutkimusaineistostani, mistä aineisto koostuu, kuinka olen sen kerännyt ja miksi olen 

valinnut juuri tämän aineiston. Sen jälkeen esittelen sisällönanalyysiä 

tutkimusmenetelmänä, ja kerron kuinka olen sitä soveltanut omassa tutkimuksessani. 

4.1 Tutkimusaineisto 

Koska olen kiinnostunut kuntatyön kuvasta julkisessa keskustelussa, olen valinnut 

graduaineistoksi Helsingin Sanomien kuntatyötä käsitteleviä artikkeleita vuodelta 2008. 

Vaikka Helsingin Sanomat yksinään ei ole edustava näyte maamme joukkoviestimistä, 

niin sillä on institutionaalinen erityisasema suomalaisessa viestintäjulkisuudessa. 

Vuonna 2008 Helsingin Sanomien levikki oli 412 421kappaletta, ja vuonna 2014 

285 223 kappaletta kokonaistavoitettavuuden ollessa yli kaksi miljoonaa (lähde: 

http://mediaauditfinland.fi/). Helsingin Sanomat on Suomen suurin valtakunnallinen 

sanomalehti, ja vaikka sen laajin levikki kohdistuu etelään, niin se on usein 

kakkoslehtenä muualla maassa. Näiden seikkojen perusteella voidaan sanoa että 

Helsingin Sanomat on erityisasemassa laatimassa suomalaisen yhteiskunnallisen 

keskustelun päiväjärjestystä. (Suhonen 1994, 70-72.) 

Olen koonnut aineistoni vuonna 2009 Helsingin Sanomien arkistopalvelua käyttäen. 

Aineiston keräsin hakemalla kirjoituksia eri hakusanojen avulla. Hakusanoja keksin 

uusia sen mukaan, kun artikkeleita rupesi löytymään. En esimerkiksi aloittanut 

hakemalla sanalla ”homevaurio”, vaan se tuli ajankohtaiseksi kun löysin useamman 

kirjoituksen joissa käsiteltiin kuntien rakennusten homeongelmia. Siksi totesin asian 

olevan tärkeä, ja halusin löytää kaikki aihetta koskevat kirjoitukset.  

 

 

 

 

http://mediaauditfinland.fi/
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Hakusanat ja niiden antamat artikkelimäärät olivat seuraavat: 

 

HAKUSANA MÄÄRÄ 

Sosiaaliala 27 

Vanhustenhuolto 21 

Kunta työnantaja 21 

Erikoissairaanhoito 20 

Terveysala 18 

Homevaurio 17 

Opetusala 12 

Kunta+työnantaja 10 

Kaupunki työnantaja 9 

HUS organisaatiomuutos 8 

Kunta ura 3 

Työnantajarekisteri 3 

Kuntatyö 1 

Työ+viihtyvyys 1 

 

Huomioitavaa on, että yritin kovasti saada tuloksia myös hakusanoilla jotka koskivat 

kuntien teknistä tointa ja yleistä tointa, mutta se ei tuottanut merkittävää tulosta. 

Teknisen alan työntekijöistä ainoastaan palomiehet mainittiin kerran aineistossani, 

mutta muut alan työntekijät kuten siivoojat, keittiöapulaiset, kiinteistöhuoltomiehet ja 

maatalouslomittajat eivät ole aineistossani edustettuina. Myöskään yleisen alan 

henkilöstö ei ole edustettuna. Yleiseen alaan kuuluvat esimerkiksi sihteerit, johdon 

sihteerit, kunnallishallinnon erityisasiantuntijat, toimistotyöntekijät, sekä vastaanoton ja 

neuvonnan hoitajat. Eli artikkelini koskevat pääosin sosiaali-, terveys- ja sivistysalaa. 

Ensimmäisessä versiossa aineistostani oli pääkirjoituksia 19 kpl, mielipidekirjoituksia 

44 kpl, kotimaa 45 kpl, kaupunki 21 kpl ja muita kirjoituksia 5 kpl. Kirjoittajina näissä 

artikkeleissa oli toimittajien lisäksi kuntien ja kuntayhtymien työntekijöitä, 

opiskelijoita, virkamiehiä, sekä asiantuntijoita. 
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Vaikka en ole käynyt systemaattisesti läpi jokaista lehteä vuodelta 2008, uskon 

aineistoni määrän perusteella löytäväni keskeisimmät kuntatyötä koskevat teemat joita 

julkisessa keskustelussa Helsingin Sanomissa vuonna 2008 käsiteltiin. 

Alun perin aineistoni koostui 171 artikkelista, joista osa karsiutui pois kun kävin niitä 

tarkemmin läpi. Poiskarsitut käsittelivät lähinnä kuntien tarjoamien palvelujen laatua ja 

saatavuutta. Nämä eivät minua tässä kontekstissa kiinnosta, sillä haluan analysoida 

kirjoittelua koskien kuntatyötä, esille tulevaa kuvaa kuntatyöstä, sekä kuvaa kuntatyön 

tekemisen puitteista. Joten karsinnan jälkeen ensimmäinen versio aineistostani koostui 

132 artikkelista. 

Koska laadullisessa analyysissä on tärkeää että tuntee oman aineistonsa perin pohjin 

(Eskola ja Suoranta 2000, 151) tutustuin tutkimusaineistoon lukemalla sitä läpi artikkeli 

artikkelilta useaan kertaan. Lukuvaiheessa kiinnitin huomiota siihen, että artikkelista 

todellakin löytyi tekstiä kuntatyön tekemisestä, eikä esimerkiksi kunnallisista 

palveluista eikä työelämästä yleisellä tasolla. Tekstillä tarkoitan myös yksittäisiä 

lauseita ja sanoja, sillä halusin mukaan kaiken mikä oli tutkimusasetelman mukaisesti 

relevanttia.  

Tässä vaiheessa tein päätöksen, että otan mukaan vain sen mikä käsittelee terveys-, 

sosiaali- ja sivistysaloja. Tämän valinnan tein siksi, että nämä alat ovat kuntatyössä 

isoimmat, ja tulevat myös eniten esille aineistossani. Viimeisen karsinnan jälkeen 

aineistoni koostui 112 artikkelista Helsingin Sanomien eri palstoilta. 

Mielipidekirjoituksia 35, pääkirjoituksia 19, kotimaa 40, kaupunki 15, sunnuntai 2 ja 

talous&työ 1. 

En koe, että aineistoni kannalta tutkimuksessani olisi eettisiä ongelmia. Aineistoni on 

julkinen, se on julkaistu valtakunnallisessa mediassa. Se on periaatteessa kaikkien 

saatavilla, vaikka Helsingin Sanomien arkistopalvelu on maksullinen, ja vaatii 

kirjautumisen palveluun. Analyysissani olen jättänyt pois mahdollisesti esille tulevien 

henkilöiden nimet, mutta esimerkiksi ammatin ja iän olen maininnut. 
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4.2 Sisällönanalyysi  

Sisällönanalyysi perustuu loogiseen päättelyyn ja tulkintaan. Analyysissa tutkittavaa 

ilmiötä kuvaava aineisto hajotetaan osiin, käsitteellistetään ja jäsennetään uudella 

tavalla loogiseksi kokonaisuudeksi. Näin aineisto saadaan tiiviiseen ja miellyttävään 

muotoon, ilman että sen sisältämä informaatio katoaa. Sisällönanalyysin tarkoituksena 

on luoda sanallinen ja selvä kuva tutkittavasta ilmiöstä, jotta sen perusteella voidaan 

tehdä luotettavia johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä. Tarkoituksena on tiedon 

lisääminen, eikä analyysi saa missään vaiheessa köyhdyttää aineistoa. (Tuomi ja 

Sarajärvi 2004, 110.) 

Sisällönanalyysia voi tehdä teorialähtöisesti, joka on perinteisesti luonnontieteellisessä 

tutkimuksessa käytettävä malli. Teorialähtöisen analyysin tarkoituksena on usein 

aikaisemman tiedon testaaminen uudessa asiayhteydessä. Tässä työskentelytavassa 

tutkittava ilmiö määritellään jonkin jo tunnetun, esimerkiksi teorian tai mallin, 

mukaisesti. Tutkimuksessa kuvaillaan kyseinen teoria tai malli, ja sen mukaan 

määritellään tutkimuksessa käytettävä aineisto ja käsitteet. (Tuomi ja Sarajärvi 2004, 

99-100.) 

Toinen tapa on tehdä aineistolähtöinen analyysi. Tällöin tutkimusaineistosta pyritään 

luomaan teoreettinen kokonaisuus, jossa teoria kumpuaa omasta aineistosta. 

Analyysiyksiköitä ei mietitä etukäteen, vaan ne valitaan aineistosta tutkimuksen 

tarkoituksen ja tutkimusasetelman mukaisesti. Aineistolähtöisessä analyysissä tarkoitus 

on, että tutkijan esitieto tutkittavasta ilmiöstä ei vaikuta analyysin toteuttamiseen, tai sen 

lopputulokseen. Toisin sanoen tutkijan tekemät aikaisemmat havainnot, hänen 

omaksumansa tieto ja aiheeseen liittyvä teoria ei saisi vaikuttaa analyysin kulkuun. 

(Eskola ja Suoranta 2000, 19; Tuomi ja Sarajärvi 2004, 97.) 

Käytännössä puhtaasti aineistolähtöinen analyysi on hyvin vaikea, ellei mahdoton, 

toteuttaa. Ei ole olemassa sellaista kuin objektiivinen havainto. Tutkija itse määrittelee 

tutkimusasetelmansa, päättää mitä menetelmiä hän käyttää ja valitsee myös käyttämänsä 

käsitteet. Nämä kaikki vaikuttavat väistämättä tutkimuksen tuloksiin. Ei pidä myöskään 

unohtaa tutkijan omia ennakkoluuloja. On mahdotonta varmistaa, että ne eivät 

tiedostamatta ohjaa analyysin kulkua. (Tuomi ja Sarajärvi 2004, 98.) 
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Tämän ongelman ratkaisuna voidaan nähdä teoriasidonnainen lähestymistapa. 

Teoriasidonnaisessa analyysissa on teoreettisia kytkentöjä, mutta tutkimus ei kuitenkaan 

ole välittömästi sidoksissa johonkin tiettyyn teoriaan tai malliin. Analyysiyksiköt 

valikoituvat tutkimusaineistosta, ja tätä prosessia ohjaa tutkijan aikaisempi tieto 

aiheesta. Työskentelyssään tutkija pyrkii yhdistelemään aineistolähtöisyyden ja valmiit 

mallit. Ajatuksena ei ole testata ennalta asetettua teoriaa, vaan teoriasidonnaisessa 

analyysissä pyritään luomaan uusia ajatussuuntia. (Tuomi ja Sarajärvi 2004, 98-99.) 

Omaa tutkimustani olen tehnyt teoriasidonnaisesti. Olen kerännyt aineistoni hyvin 

vapaamuotoisesti ilman ennalta asetettua tiukkaa viitekehystä. Olen myös käynyt 

aineistoani läpi pohtien mitä mielenkiintoista sieltä löydän, sen sijaan että olisin etsinyt 

jotakin tiettyä ilmiötä. Silti en voi sanoa tehneeni aineistolähtöistä analyysiä, sillä 

tekemisiäni on ohjannut tietyt ennakkokäsitykset kuntatyöstä ja myös mielenkiintoni 

työhyvinvointikysymyksiin liittyen.  

Tutkijan tulkinta nojaa aina tutkijan esiymmärrykseen tai olettamuksiin tutkittavasta 

kohteesta. Esiymmärrys koostuu niin tutkijan omista ajatuksista, kuin myös teorioista ja 

aiemmasta tutkimuksesta, johon tutkija on perehtynyt. Koska tutkijan esiymmärrys 

määrää tahattomastikin tutkimukseen etenemistä ja suuntaa on tärkeä että tutkija 

tunnistaa omat ennakkoluulonsa. Vaikka esiymmärrys tutkittavasta kohteesta voi avata 

tutkijalle mahdollisuuksia nähdä uusia asioita, niin se voi myös rajoittaa tutkijaa ja näin 

ollen tehdä tulkinnasta köyhempää. Siksi tutkijan olisi tärkeää huomata ja tunnistaa 

omat ennakkoasetelmansa, ja esimerkiksi auki kirjoittamalla pohtia omaa suhdettaan 

tutkimuskohteeseen. (Moilanen ja Räihä 2010, 52-53) 

Oman tutkimukseni kohdalla ennakkoluuloni ja ennakkokäsitykseni liittyivät siihen, että 

oletin kuntatyöllä olevan todella huono maine. Tämän ennakkokäsitykseni olin 

muodostanut henkilökohtaisten kokemusten perusteella, esimerkiksi jonottaessani 

tuntikaupalla terveyskeskuspäivystyksessä kovassa kuumeessa ilman että mitään 

tapahtuu. Olin myös kuullut tarinoita ”sossun tädeistä”, jotka istuvat 

toimeentulotukirahojen päällä kuin Roope Ankat. Lisäksi olin kiinnittänyt huomiota 

julkisuudessa käytyyn keskusteluun maamme vanhustenhoidon tilasta ja kuinka 

vanhustenhoitajista on pulaa.   
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Vaikka aineiston keruussa keskityin tietoisesti siihen, että en lähtisi vinouttamaan 

tutkimusaineistoani negatiiviseen suuntaan, niin ensimmäiset kirjalliset tuotokseni 

graduun liittyen olivat sävyltään hyvin negatiivisia. Olin tahtomattani lähtenyt tekemään 

gradua, jolla todistaisin kuntatyön huonon maineen. Tämä ennakkoasenne esti minua 

aluksi näkemästä tutkimusaineistoni valonpilkahduksia. Onneksi gradutyöskentelyssäni 

on ollut taukoja joiden aikana olen ottanut etäisyyttä aineistoon, ja aineistoon uudelleen 

tartuttuani olen onnistunut muuttamaan käsityksiäni.  

 

4.3 Sisällönanalyysi omassa tutkimuksessani 

Kun olin saanut artikkelikokoelmani lopulliseen muotoonsa, oli seuraava työvaiheeni 

tiivistää aineistoni tulevaa analyysia varten. Tiivistämisen tein käymällä aineistoa läpi 

pohtien löyhästi tutkimuskysymystäni. Perusajatuksenani oli selvittää millaisessa 

valossa kuntatyöstä Helsingin Sanomissa kirjoitetaan, millainen mielikuva lukijalle 

luodaan.  Luin uudelleen aineistoni läpi, ja kirjoitin jokaisesta artikkelista erikseen 

sanantarkasti ylös kaikki ne kappaleet, lauseet ja sanat jotka kuvasivat kuntatyötä, sen 

tekemisen puitteita ja sen tekijöitä. Eli mukaan tulivat ne kohdat, joissa tavalla tai 

toisella kerrottiin millaista on kuntatyöntekijän arki, millaisissa olosuhteissa työtä 

tehdään sekä millaisia haasteita työntekijät kohtaavat. Mukaan valitsin myös ne asiat 

jotka kuvailivat niitä seikkoja jotka motivoivat työntekijöitä, mistä he pitävät työssään 

ja miksi he sitä tekevät.  

Koska halusin sisällyttää tähän myös mielikuvan kuntasektorista työnantajana, niin 

mukaan aineistoon tuli myös ne kohdat tekstissä, jotka kuvasivat kuntien 

työnantajamainetta. Esimerkiksi lauseet joissa puhuttiin kuntien kyvystä tai 

kyvyttömyydestä esiintyä vetovoimaisina työnantajina, houkutella uusia työntekijöitä 

tai pitää kiinni nykyisestä henkilökunnasta.  

Tiivistettyyn versioon aineistostani merkitsin myös miltä Helsingin Sanomien osastolta 

teksti oli otettu, koska se oli kirjoitettu, sekä kuka sen oli kirjoittanut. Tässä vaiheessa 

aineistoni oli vielä jaoteltu Helsingin Sanomien eri osastojen mukaan, eli mielipide, 

kotimaa, kaupunki, pääkirjoitus ja muut (sunnuntai ja työ & talous). Tämän lisäksi 
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kirjoitukset olivat aikajärjestyksessä. Näin sain aineistoni huomattavasti tiiviimpään 

muotoon ja se pysyi hallinnassani. Tiivistettynä ensin varsin kaoottisen oloinen aineisto 

rupesi hahmottumaan itselleni paljon selvemmin.  

Sisällönanalyysissa tutkimus aloitetaan tutustumalla aineistoon, ja laatimalla siitä 

kuvaus.  Aineiston kuvauksessa tutkija rajaa aineistoa ja karsii siitä pois kaiken mikä ei 

ole tutkimukselle olennaista. Näin tutkija tiivistää aineiston tutkimuksen kannalta 

relevantiksi kokonaisuudeksi. Tässä vaiheessa tutkija käyttää kieltä joka mukailee 

aineistoa ja välttää tekstin muuttamista yleistäviksi käsityksiksi. Tämä siksi ettei tutkija 

kadottaisi yksittäisiä merkityksiä aineistostaan, mikä saattaisi puolestaan johtaa 

analyysin turhaan köyhtymiseen. (Laine 2010, 40.) 

Itse koin erityisen tärkeäksi, että en ruvennut pelkistämään aineistoani samalla kun 

tiivistin sitä. Halusin pitää tekstin totuudenmukaisena jotta en hukkaisi mitään tärkeää 

matkan varrella.  

Kun olin saanut tutkimusaineistoni tiivistettyä, rupesin miettimään millaisia teemoja se 

sisältää. Teemoittelun valitsin analyysini työkaluksi, koska sen avulla koin helpoksi 

saada vastauksen varsin käytännölliselle tutkimusongelmalleni, eli mitä julkisessa 

keskustelussa kirjoitetaan kuntatyöstä. Tutkimusaineistostani etsin ja erottelin 

tutkimusongelmani kannalta keskeiset aiheet. (Eskola ja Suoranta 2000, 174.) Tätä työtä 

helpotti se, että aineisto oli tullut minulle jo hyvin tutuksi ja tiesin varsin hyvin mitä se 

sisälsi. 

Aineiston kuvauksen jälkeen tiivistetty materiaali jäsennetään 

merkityskokonaisuuksiksi, jotta tutkittava kokonaisilmiö tulisi paremmin esille. 

Merkityskokonaisuuksien jäsentyminen on riippuvaista tutkimuskysymyksestä ja 

tapahtuu aina aineiston ehdoilla. Hajanaisesta, erilaisten merkitysten kaaoksesta etsitään 

yhteenkuuluvuutta, ja samankaltaiset merkitykset jäsennetään omaan kokonaisuutensa. 

Vastaavasti eroavat merkitykset kootaan omiin samankaltaisuutta ilmentäviin ryhmiin 

tai teemoihin. Aineistoa teemoittamalla tutkija esittää oman tulkintansa siitä esille 

nousseista merkityskokonaisuuksista. Vaikka tutkija tässä vaiheessa jossakin määrin 

joutuu yleistämän aineistoaan, niin kyse ei kuitenkaan ole sellaisesta abstrahoinnista, 
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jossa tutkimusaineisto köyhdytetään pelkistämällä se yksiselitteisiksi käsityksiksi. 

(Laine 2010, 41-42.) 

Sisällönanalyysin ongelmana voidaan nähdä se, jos tutkija jättää analyysin pelkästään 

tiivistetyn ja yleiseen muotoon järjestellyn aineiston nimiin, ja näin ollen esittelee 

jäsennetyn aineiston tutkimuksen tuloksina. Myöskään teemoittain järjestetyt 

aineistositaatit eivät käy tutkimustuloksesta. Sitaatit ovat toki mielenkiintoisia ja 

valaisevat lukijalle käytettyä aineistoa, mutta ne on aina osattava kytkeä teoriaan. 

Tutkimustulokseen on sisällyttävä tutkijan omaa pohdintaa ja mielekkäitä 

johtopäätöksiä, muuten tutkimus jää pelkän selvityksen tasolle. (Eskola ja Suoranta 

2000, 174-180; Tuomi ja Sarajärvi 2004, 105.) 

Aineistosta löydetyt merkityskokonaisuudet, eli teemat, eivät todellisuudessa ole 

irrallaan toisistaan. Ne ovat suhteessa toisiinsa ja toiset merkityskokonaisuudet saattavat 

olla olennaisempia muihin verrattuina. Siksi tutkimus ei saa jäädä siihen vaiheeseen, 

että tutkija vain esittelee löytämänsä teemat. Analyysin viimeinen vaihe onkin luoda 

kokonaiskuva tutkittavasta ilmiöstä tuomalla eri merkityskokonaisuudet yhteen. 

Tavoitteena on antaa tutkittavasta ilmiöstä selvempi ja monipuolisempi kuva, kuin mitä 

siitä oli tutkimuksen alussa. (Laine 2010, 43-44.) 

Tämä on ollut omassa tutkimuksessani ehkä suurin haaste, sillä keräsin aineiston jo 

ennen kuin kunnolla tiesin mitä sillä tekisin. Eli empiria tuli minulle tutuksi jo 

huomattavasti paljon ennen teoriaa. Vasta kun olin kerännyt aineistoni, rupesin 

miettimään mihin yhteiskunnalliseen keskusteluun sen liittäisin. Joten itse analyysissa ja 

tulkinnassa tulen kiinnittämään huomiota siihen, että en sorru pelkkään aineiston 

referointiin, vaan kytken tulokset teoreettiseen viitekehykseen. 

Toisaalta voidaan nähdä rikkautena että aineistoni on laaja. Siitä ole rajautunut mitään 

pois siksi että olisin lähtenyt liikkeelle liian tiukan tutkimussuunnitelman vuoksi, vaan 

rajaukset olen tehnyt tietoisesti ja olen selvillä siitä mitä aineistostani olen pois jättänyt.  

Tutkimusaineiston teemoittelun suoritin kahdessa vaiheessa. Aineiston ollessa minulle 

tuttua tiesin varsin hyvin millaisista asioista siinä puhutaan. Tässä vaiheessa olin myös 

tutustunut julkista sektoria käsittelevään kirjallisuuteen ja kuntatyötä koskeviin 
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tutkimuksiin. Näiden tietojen johdattelemana nostin ensimmäisessä vaiheessa 

aineistosta esille kuntatyön haasteita, mutta myös kuntatyön hyviä puolia. Eli ne 

muutamat kultahippuset, joissa käsiteltiin sitä mikä saa työntekijät tekemään työtään 

haasteista huolimatta. 

Ensimmäinen tematisointi sisälsi seuraavat alateemat: 

eläköitymiset epäpätevyydet johtaminen 

liikaa töitä lomautukset määräaikaisuudet 

palkkaus resurssit/raha ryhmäkoot 

arvostuksenpuute vaativa työ työn organisointi 

työnantajamaine työntekijöiden vaihtuvuus työntekijät pitävät työstä 

työtilat homeessa työvoimapula työolot huonot 

 

Viimeinen teema, jonka tässä vaiheessa nimesin otsikolla ”työolot huonot” oli 

eräänlainen kaatoluokka, johon keräsin ne aineistokatkelmat joille en heti keksinyt 

sopivaa paikkaa. Kun olin saanut käytyä läpi koko aineistoni, niin tutkailin tätä 

kategoriaa uudelleen, ja sain siinä olevat aiheet sijoitettua järkevästi muiden teemojen 

alle. Siksi ”työolot huonot” ei esiinny toisen vaiheen tematisoinnissa. 

Analyysin toisessa vaiheessa järjestin ensimmäisen vaiheen teemat kolmen pääteeman 

alle:  

Jaksamisen haasteet 

Arvostuksen puute 

Henkinen jaksaminen 

Vaativa työ 

Töiden organisointi 

Johtaminen 

Liikaa töitä 

Työntekijät pitävät työstä 

Talouden haasteet 

Palkkaus 

Resurssit 

Lomautukset  

Määräaikaisuudet 

Työtilat homeessa 

Opetusryhmien koot 

 

Tulevaisuuden haasteet 

Työvoimapula 

Eläköitymiset 

Työnantajamaine 

Työntekijät menevät 

muualle töihin 

Epäpätevyydet 
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Edellä olen esitellyt tutkimusaineistoni ja tutkimusmenetelmäni. Selvensin myös miten 

olen tutkimusmenetelmiä soveltanut oman aineistoni analyysissä, sekä mitkä teemat 

aineistosta tunnistin. Seuraavaksi esittelen analyysini tulokset ja vertailen aineistosta 

löytyneitä teemoja kuntatyötä käsittelevään tutkimuskirjallisuuteen. 
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5. Kuntatyön ongelmapainotteinen kuva 

Aineistoa kerätessäni huomasin kuinka media keskittyy kuntatyön ongelmin, ottamatta 

juurikaan esille kuntatyön vahvuuksia. Analyysivaiheessa keskityin esille tuotujen 

ongelmien tunnistamiseen, jonka jälkeen jaottelin ne kolmen pääteeman alle. 

Seuraavaksi esittelen pääteemani ja pohdin niitä suhteessa tutkimuskirjallisuuteen. 

Aloitan tuomalla esiin haasteita jotka liittyvät kuntatyöntekijöiden jaksamiseen. Tämän 

jälkeen esittelen miten kuntien taloudelliset ongelmat vaikuttavat kuntatyön tekemiseen. 

Viimeiseksi pohdin kuntatyön tulevaisuuteen liittyviä haasteita. 

 

5.1 Työntekijöiden jaksamiseen liittyvät haasteet 

Ensimmäinen teema esittelee aineistossani käsiteltäviä työntekijöiden jaksamiseen 

liittyviä haasteita. Aloitan kertomalla miten aineistossani tuodaan esille kuntatyössä 

esiintyvää kiirettä ja työmäärän runsautta, sekä miten näiden kerrotaan vaikuttavan 

henkiseen jaksamiseen. Tämän jälkeen selvitän millaisena johtamisen taso näyttäytyy, 

sekä millaisia työn organisointiin liittyviä ongelmia nostetaan esille. Kappaleen lopuksi 

tuon vielä esille kuinka aineistoni perusteella voidaan sanoa, että työntekijät itse pitävät 

omasta työstään, vaikka esille tulee myös se, ettei työ aina saa arvostusta.  

 

5.1.1 Paljon vaativaa työtä 

Aineistossani liiallinen työn määrä tulee huomattavimmin esille 

terveyskeskuslääkäreiden ja sosiaalityöntekijöiden työssä. Heidän lisäksi mainitaan 

opettajien uupuvan työtaakkansa alle, ja myös rehtoreiden monimutkaistunut työnkuva 

tulee esille.  

Myös tutkimuksissa on tunnistettu kuntien siirtyminen 1990-luvulta eteenpäin 

johtamaan työpainetilastoja (Lehto ja Sutela 2008, 68). Kiire ja aikapaine ovat 

yleisimmät työviihtyvyyttä heikentävät tekijät kunta-alalla. Kunta-alalla kiire johtaa 

muita sektoreita useammin esimerkiksi työuupumukseen ja ongelmiin jaksamisessa. 

(Forma ym. 2008, 12-13.) 
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Työn määrä on aineistossani vahvasti linkittynyt henkiseen jaksamiseen ja liiallisen 

työn määrän nähdään uuvuttavan työntekijöitä. Aineistossani terveyskeskuslääkäreiden 

työmäärään paljoudesta kirjoitetaan usealla Helsingin Sanomien osastolla. 

Mielipideosastolla asiaan ottaa kantaa useampi lääkäri. He mainitsevat muun muassa 

kuinka yksittäisellä lääkärillä on liian monta potilasta hoidettavanaan, mikä vaikeuttaa 

lääkärin työnkuvan hallintaa.  

Myös huolestunut peruspalveluministeri ottaa tilanteen esille valtakunnallisten 

Lääkäripäivien avajaisissa Helsingissä. Hän esittää puheenvuorossaan kuinka 

toimenpiteisiin on ryhdyttävä sekä lääkäreiden että potilaiden hyvinvoinnin 

takaamiseksi.  

”’Terveyskeskustyö koetaan pakkotahtiseksi ja oman työn hallinta 

vaikeaksi’, hän viittasi lääkäreille tehtyyn kyselyyn. 

[Peruspalveluministeri] kutsuikin terveysalan ammattijärjestöt, 

lääketieteelliset tiedekunnat ja Kuntaliiton tekemään 

perusterveydenhuollon toimenpideohjelman kevään 2008 aikana.” 

Kotimaa 7.1.08      

Helsingin Sanomien toimittaja haastattelee myös lääkäreitä Lääkäripäivillä. Erään 

nuoren lääkärin haastatteluun perustuva artikkeli otsikoidaan Nuori lääkäri yritti viihtyä 

terveyskeskuksessa. Haastateltu lääkäri kertoo vaihtaneensa terveyskeskuksesta 

keskussairaalaan, ja hän perustelee työpaikan vaihtoa seuraavasti: 

”’Yhden lääkärin mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä 

terveyskeskuksessa on pieni. Työtahti on usein kohtuuton. Tuli tunne, 

ettei riitä itselleen, potilaalle tai yhteiskunnalle’”. Kotimaa 10.1.08  

Tässäkin sitaatissa nousee esille työn määrä, ja lääkäreiden vaikeus vaikuttaa oman työn 

kuvaan. Haastateltu lääkäri pohtii haastattelussa myös että isommassa 

terveyskeskuksessa olisi helpompi jakaa vastuuta. Tämän lisäksi terveyskeskuksissa 

olisi hänen mielestään hyvä olla sosiaalityöntekijä.    

19.7.08 Helsingin Sanomien Kotimaa-osastolla on kaksi artikkelia terveyskeskuksista. 

Ensimmäinen artikkeli otsikko on Lääketieteen kandidaatti pääsee testaamaan taitonsa 

terveyskeskuksessa, jossa haastatellaan kesäsijaisina terveyskeskuksessa työskenteleviä 

lääketieteen kandidaatteja. Tähän kirjoitukseen liittyen on toinen artikkeli otsikolla 
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[Peruspalveluministeri] haaveilee näkevänsä erikoistiimit terveyskeskuksissa, jossa 

peruspalveluministeri ottaa uudestaan kantaa terveyskeskuslääkäreiden potilasmääriin ja 

työn haasteellisuuteen: 

”’Terveyskeskuslääkärin ovesta voi astua mitä vaan. Joskus 

asiakkaita tulee ovista ja ikkunoista’”, [peruspalveluministeri] sanoo. 

Kotimaa 19.7.08 

Huomattavaa on, että terveyskeskuksissa työskenteleviä lääkäreitä ei kuvailla 

uupuneiksi eikä väsyneiksi, vaikka heidät esitetään toisinaan tilanteeseen kyllästyneiksi. 

Terveyskeskusten tilannetta kuvaillaan pahaksi, mutta ei epätoivoiseksi. Lääkäreillä on 

usein pelkkiä kiireellisiä tapauksia työjonoissaan, kahvitaukoihin ei välttämättä ole 

aikaa ja lounastaukokin jää lyhyeksi. Tästä huolimatta annetaan kuva ilolla työtään 

tekevästä lääkäristä [Terveyskeskuslääkäriä] jaksaa vielä naurattaa, vaikka hän joutuu 

jatkuvasti tekemään ylimääräistä työtä. (Kaupunki 24.10.08).  

Samassa artikkelissa kyseinen lääkäri kuitenkin kertoo miten lisääntynyt paperityö vie 

aikaa potilailta ja aiheuttaa ruuhkaa.   

”’Päivystys sitten ruuhkautuu ja jonot vastaanotolle kasvavat, kun on 

enemmän tulijoita kuin on antaa aikoja.’” Kaupunki 24.10.08 

Aineistossani haastateltujen lääkäreiden mukaan pahin asia kiireessä ja liiallisessa 

työmäärässä on se, kun ei voi auttaa kunnolla potilaita. Pahimmillaan lääkäri joutuu 

toteamaan, että ei ehdi auttaa ollenkaan ja pyytää että potilas tulisi vastaanotolle 

uudelleen joku toinen kerta. 

Maamme lastensuojelun tilanteesta maalataan aineistossani lohduton kuva. Toisin kuin 

terveyskeskuslääkärien kohdalla, sosiaalityöntekijöiden kerrotaan olevan uupuneita ja 

väsyneitä työtaakkansa alle. Huonon tilanteen kerrotaan johtuvan kolmesta syystä, jotka 

kaikki ovat lisänneet sosiaalityöntekijöiden työn määrää. Ensinnäkin tilanteen kerrotaan 

johtuvan käsittelyn tiukoista aika-rajoista, toiseksi pätevän työvoiman puutteesta ja 

kolmanneksi lasten huostaanottojen määrän kasvusta. 

Vuoden 2008 alussa voimaan astunut lastensuojelulaki herättää ihmetystä ja kritiikkiä 

sosiaalityöntekijöiden parissa. Laissa on määritelty lastensuojeluilmoituksille tarkat 

käsittelyajat, ja sen on ajateltu parantavan lastensuojelun tilannetta. Aineistossani 
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haastateltujen sosiaalityöntekijöiden mielestä laki on kuitenkin pahentanut asioiden 

tilaa, kuten Helsingin Sanomien toimittaja tuo seuraavassa sitaatissa esille.   

”Poliitikotkin ovat olleet huolissaan lastensuojelusta. Siihen on 

yritetty puuttua uudella lastensuojelulailla, joka astui voimaan vuoden 

alusta. Uusi laki aiheuttaa kuitenkin entistäkin pahemman kaaoksen.” 

Sunnuntai 13.1.08 

Toimittaja kysyy myös peruspalveluministeriltä uudesta laista: Uusi lastensuojelulaki 

lisää pätevien sosiaalityöntekijöiden työtä. Miksi säädettiin laki, jota ei noudateta? 

Vastauksessaan peruspalveluministeri ei näe ongelmaa säädetyssä laissa, vaikkakin hän 

myöntää että kunnilla ei ole tarpeeksi resursseja toteuttaakseen sitä. Hänen mielestään 

vastaus ongelmiin olisi sosiaalityöntekijöiden määrän lisääminen kouluttamalla:    

”’Kyllä kunnat varmasti noudattavat lakia, mutta edellytykset lain 

toteutumiselle eivät ole riittäviä. Lakia taas ei voi säätää niistä 

lähtökohdista, että työntekijöitä ja palveluja ei ole.’” Sunnuntai 

13.1.08 II 

Pulaan pätevistä sosiaalityöntekijöistä palaan myöhemmin tässä luvussa.  

Lastensuojeluilmoitusten lisääntymisen syihin ei oteta kantaa, mutta voidaan olettaa että 

uusi laki joka määrää tiukat käsittelyajat jokaiselle lastensuojeluilmoitukselle lisää 

töiden määrää merkittävästi. Voidaan myös ajatella, että mitä enemmän huolta 

lastensuojelun tilasta mediassa esitetään, sen herkempiä kansalaiset ovat ilmoituksia 

tekemään.  

”Esimerkiksi Kuopiossa on tänä vuonna tehty jo liki 700 

lastensuojeluilmoitusta. Kaikkiin ilmoituksiin ei ole ehditty reagoida. 

Roikkumaan jäävät lievemmät tapaukset, eikä ennaltaehkäisy silloin 

toteudu. 

’Tilanne on toivoton. Työtä vain on liikaa’, Kuopion 

sosiaalityönjohtaja … sanoo.” Kotimaa 7.7.08 

Myös lastensuojelutyön rankkuus nousee aineistossani esille. Asiakaskunnan kerrotaan 

muuttuneen yhä haastavammaksi, ja perheiden ongelmat yhä monisyisemmiksi. Koska 

työ on salassa pidettävää, sitä on vaikea puhumalla purkaa.  

Helsingin Sanomat käsittelee lastensuojelun tilaa useamman sivun jutulla sunnuntai-

osiossa 13.1.08 otsikolla Uupuneet auttajat. Artikkelissa haastatellaan useaa 
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sosiaalityöntekijää eri puolilta maata. Yksi haastatteluista on tehty sunnuntaipäivänä, ja 

siinä tulee esille kuinka useampi työntekijä on ylitöissä sunnuntaista huolimatta. 

Kirjoitus on ongelmakeskeinen, ja siinä otetaan esille useita lastensuojelussa olevia eri 

puutteita. Tutkimukseni kannalta relevantteja ovat ne ongelmat jotka koskevat 

työntekijöiden työoloja. Yksi niistä on loputon työn määrä. 

”Sosiaalityöntekijä … nappaa käteensä nipun papereita. Hän alkaa 

laatia huostaanottopäätöstä lapsesta, jonka paksu asiakaskansio lojuu 

lattialla. Toisenkin lapsen paperit odottavat päätöstä. Niiden olisi 

pitänyt olla valmiina perjantaina, jotta ne ehtisivät ajoissa 

lapsiperhejaoston käsittelyyn, ja nyt on sentään jo sunnuntai. 

[Sosiaalityöntekijä] istuu ylitöissä Helsingin lastensuojelun 

Itäkeskuksen-toimistossa.” Sunnuntai 13.1.08 

Vaikka haastateltu kertoo tekemättömiä töitä olevan paljon, hänelle jaetaan niitä joka 

viikko lisää.  

”[Sosiaalityöntekijän] kalenteri pursuaa tapaamisia kuukausiksi 

eteenpäin. Muistiinpanoja asiakastapaamisista on kirjaamatta viime 

kesäkuusta lähtien, neljä täyttä vihkollista. Viikoittain töissä on 

jakopalaveri, jossa sosiaalityöntekijöille jaetaan uudet asiakkaat, ja 

heillekin pitäisi löytyä aikaa. ’Mitä jos sanoisin, että en ota yhtään 

uutta?’ Ajatus juolahtaa [sosiaalityöntekijän], 26v, mieleen, vaikka 

hän tietää olevansa omalla alalla. Työtä on silti liian paljon, ja hän 

sanoo olevansa ”ihan finaalissa””. Sunnuntai 13.1.08 

Artikkelissa haastateltujen puheen perusteella kaikista vaikeinta heille on se, kun he 

joutuvat priorisoimaan asiakkaita. Priorisointi tarkoittaa myös sitä, että 

sosiaalityöntekijöiltä jää hoitamatta tapauksia, joihin heidän mielestä olisi pitänyt 

puuttua. Huomionarvoista on, että sosiaalityön eettisissä ohjeissa mainittu sosiaalinen 

oikeus ei toteudu tilanteessa jossa sosiaalityöntekijä joutuu valikoimaan asiakkaansa ja 

päättämään kenen asiat hän jättää hoitamatta (Juhila 2009, 308). 

Työtunteita tutkinut Gustaf Molander (2003) nostaa esille vastaavanlaisia tilanteita 

vanhustenhoidossa. Hän kirjoittaa kuinka myös vanhustenhoidossa 

priorisointikysymykset konkretisoituvat arjessa ja aiheuttavat uupumusta. Kiire pakottaa 

ohittamaan asiakkaiden tarpeita, mikä aiheuttaa hoitajille arvoristiriitoja kun he joutuvat 

toimimaan omia arvoja vastaan. Tämä puolestaan syö työntekijän voimia. (Molander 

2003, 81-82.) 



34 
 

Opettajien lisääntynyt työmäärä liittyy aineistoni perusteella ensinnäkin liian suuriin 

oppilasmääriin, joka johtaa siihen että opettajilla ei ole tarpeeksi aikaa oppilaille, 

eivätkä he välttämättä ehdi edes oppia oppilaiden nimiä. Toiseksi Opetusalan 

ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja tuo esille kuinka ”Opettajat ovat joutuneet jopa 

vähentämään oppituntejaan selvitäkseen kaikesta muusta työstä, joka tapahtuu tuntien 

ulkopuolella.” (Kotimaa 9.4.08). Opettajien lisäksi myös rehtoreiden työn kerrotaan 

lisääntyneen eri projektien ja hankkeiden myötä. 

 

5.1.2 Työn organisointi ja johtaminen 

Yksi olennainen esille nouseva ongelma terveydenhuollon töiden organisoinnissa on 

työtehtävien jakautuminen. Aineistossani kerrotaan kuinka lääkärit tekevät suuria 

määriä paperitöitä, ja kuinka ammattikorkeakoulututkinnon omaavat sairaanhoitajat 

hoitavat heille kuulumattomia työtehtäviä. Lisäksi erilaisten tietokoneohjelmien 

lisääntyminen kuluttaa lääkäreiden potilasaikaa, kuten sairaalalääkäri kirjoittaa 

seuraavassa. 

”Sama ongelma on erikoissairaanhoidossa. Lääkäreiden työstä yhä 

suurempi osa kuluu papereiden ja tietokoneen selailuun, viime aikoina 

usein molempien.  

Ohjelmia on lukuisia. Se mikä aiemmin selvisi yhdestä 

potilaskansiosta, edellyttää nyt neljän ohjelman opettelua, avaamista 

ja odottelua kymmeniä kertoja päivässä.” Mielipide 6.12.08 

Aineistossani pohditaan onko paperitöiden tekeminen korkeasti koulutettujen 

erikoisosaajien ammattitaidon oikeaa käyttöä.  

Lisääntyneitä vaatimuksia työn kirjallisesta selostamisesta on paljon tutkittu 

sosiaalityön osalta. Sosiaalityössä nähdään myös ongelmallisena monien uusien 

tietokoneohjelmien käyttö ja niiden käytön oppiminen. Ohjelmat saattavat olla 

puutteellisia, eivätkä ne välttämättä ole palvele työntekijän tarpeita. Erityisen 

ongelmalliseksi nähdään se, että lisääntynyt kirjaamisvelvollisuus vie aikaa asiakkaiden 

kohtaamiselta. (Juhila 2009, 301) 
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Työtehtävien puutteellisen organisoinnin nähdään pidentävän potilasjonoja ja tuhlaavan 

terveydenhuollon jo valmiiksi niukkoja resursseja. Sanotaan myös, että se on yksi syy 

siihen, että lääkärit hakeutuvat yksityiselle puolelle töihin. Töiden huonon organisoinnin 

nähdään myös vaikuttavan työpaikan kiinnostavuuteen. 

”[Erikoissairaanhoitajan] mielestä hoitajien koulutusta 

vastaamattoman työn määrä uhkaa terveydenhoidon laatua. 

’Ammattikorkeakoulun käyneiltä hoitajilta kuluu liikaa aikaa pyykkien 

kuskaamisen, ruoan jakamisen ja kukkien kastelemisen kaltaisiin 

tehtäviin, jotka voisi aivan hyvin jättää laitosapulaisille. Silloin 

potilaiden kanssa vietetty aika lisääntyisi.’  

[Erikoissairaanhoitajasta] työnjako syö hoitoalan vetovoimaa. 

’Minun ikäpolven hoitajat jupisevat, mutta tekevät lopulta kaikkea. 

Nuoret eivät sellaiseen suostu.’” Sunnuntai 19.10.08 

Töiden organisoinnin lisäksi työorganisaatio saa kritiikkiä osakseen 

byrokraattisuudestaan. Esimerkiksi lääkärit soimaavat tutkimusaineistossani 

terveyskeskuksia byrokraattisiksi, mutta myös sosiaalityössä nähdään ongelmia. 

Tutkimusten mukaan uusi julkisjohtaminen ei ole lupauksista huolimatta vähentänyt 

organisaatioiden byrokratiaa. Esimerkiksi terveydenhoidossa on hallinnollinen 

henkilökunta lisääntynyt, ja sosiaalitoimessa byrokraattisuutta aiheuttaa lisääntynyt 

selontekovelvollisuus. (Juhila 2009, 301; Eräsaari 2011, 198-199.) 

Seuraavassa sitaatissa esimerkki siitä, kuinka organisaatio vielä tänään kuulostaa 

perinteiseltä byrokratialta. 

”Mutta apua ei aina heru sosiaalityöntekijältäkään, 

[sosiaalityöntekijä] tietää. Häntä ärsyttää erityisesti Helsingin 

organisaation jäykkyys. Kuvio voi mennä vaikka näin: 

[Sosiaalityöntekijä] arvioi, että perhe tarvitsee käytännön apua kotiin, 

kuten lastenhoitoa ja tukea kasvatukseen. Hänen velvollisuutensa 

viranhaltijana on järjestää palveluja, mutta hänellä ei ole 

taloudellista valtaa myöntää niitä. Esimerkiksi kotipalvelusta päättää 

kotipalvelun esimies. Sosiaalityöntekijä voi vain laatia hakemuksia 

asiakkaiden puolesta. Vastaukseksi tulee usein ”ei oota”, ja sen 

kertominen asiakkaalle jää [sosiaalityöntekijän] tehtäväksi. Se on 

hänen mielestään järjetöntä ja vastoin uuden lastensuojelulain 

periaatteita. ’Akuutissa kriisissäkin voi käydä niin, että paikkaa voi 

tarjota vain jonosta. Sehän on sama, jos lääkäri toteaisi sairauden ja 

sanoisi, ettei hoideta.’” Sunnuntai 13.08 
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Aineistossani ei oteta suoraan kantaa siihen, millä keinoilla organisointia voisi parantaa.  

Voidaan kuitenkin ajatella, että johtamisen tasolla on siihen vaikutusta. Johtamisen 

tasoa ei suoranaisesti käsitellä aineistossani, mutta esimiestyön laatua pidetään tärkeänä. 

Johtamisella katsotaan myös olevan vaikutusta sekä työnantajamaineeseen, että 

henkilöstön sitouttamiseen. Asiaa pohtii mielipideosastolla 13.9.08 työelämän ja 

johtamisen kysymyksiin perehtynyt valtiotieteiden tohtori otsikolla Joustavat työehdot 

ja hyvä johto julkisen sektorin vetonauloiksi.  

”Suurten visionäärien rinnalla julkinen sektori kaipaa ennen muuta 

erinomaisia lähiesimiehiä ja näkemyksellistä keskijohtoa. Hyvällä 

arkijohtamisella vaikutetaan sekä julkisen sektorin houkuttelevuuteen 

rekrytointimarkkinoilla että nykyisten osaajien sitoutumiseen ja 

intoon.” Mielipide 13.9.08 

Tutkimusten mukaan hyvällä johtamisella on merkitystä kiireen vähentämisessä ja 

työpaineiden lievittämisessä. Hyvä esimies esimerkiksi puuttuu työn organisointiin niin, 

että se jakautuu oikeudenmukaisemmin. Jo alaisten puolien pitäminen, ja asioiden 

vieminen ylöspäin johtoportaassa auttaa alaisia jaksamaan. (Järnefelt 2002, 88-90.) 

 

5.1.3 Työn arvostus 

Yksi kantava teema läpi aineiston on se, että työntekijät vaikuttavat pitävän työstään ja 

arvostavan sitä. He ovat sitoutuneita työhönsä, ja pitävät sitä mielenkiintoisena sekä 

haastavana. Pääkirjoituksessa 27.5.08 toimittaja kirjoittaa kuinka Esimerkiksi sosiaali- 

ja terveysalalla työ koetaan hyvinkin mielekkääksi, mutta työn tekemisen ehdot ja 

työolot vain tyydyttäviksi. Aineistossani tulee myös esille, että vaikka kunnan töistä 

ehkä on siirrytty huonojen työolojen vuoksi muualle, itse työstä ei silti välttämättä olisi 

haluttu luopua.  

Aineistossani haastatellaan henkilöä, joka on jättänyt oman työnsä kouluttautuakseen 

lähihoitajaksi. Myös hän on sitä mieltä, että uudessa ammatissa saa tehdä tärkeää työtä. 

”53- vuotias … päätti pari vuotta sitten jättää taloushallinnon työt ja 

kouluttautua uuteen ammattiin. Tähtäimessä on työ vanhusten parissa. 

’Kuntoutus ja ennaltaehkäisy kiinnostavat eniten. Sillä puolella näkee 

parhaiten työnsä jäljen.’” Kaupunki 22.10.08 
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Merkittävää on se, että valtaosa Helsingin Sanomissa haastatelluista lääketieteen 

kandidaateista kertovat viihtyvänsä terveyskeskuksessa, eivätkä pidä poissuljettuna uraa 

siellä. Hyvänä pidetään muun muassa sitä, että apu on aina puhelinsoiton päässä. Ja 

lääkärikunta itse arvostaa työtä, kuten vuoden sisällä valmistuva kandidaatti toteaa: 

”Lääkärit kyllä arvostavat yleislääkärin työtä. Voi olla, että maallikot ajattelevat 

toisin.” (Kotimaa 19.7.08) 

Kuten edellä olevassa sitaatissa tulee esille, niin tehty työ ei aina saa arvostusta. Eräs 

haastateltu lääkäriopiskelija pohtii miten terveyskeskustyö vaikuttaa aliarvostetulta. 

Lääkärin kannalta todetaan myös olevan hankalaa, jos potilas lähtökohtaisesti ajattelee 

tulleensa ”arvauskeskukseen” terveyskeskuksen sijaan. Helsingin Sanomien 

pääkirjoitustoimittaja puolustaa terveyskeskuslääkäreitä pääkirjoituksessa 6.2.08. Hän 

tuo esille oman mielipiteen jonka mukaan terveyskeskuslääkäreiden tekemää työtä tulisi 

arvostaa jo pelkästään sen haastavuuden vuoksi: 

”Tasaisin väliajoin terveyskeskuslääkäreitä moititaan vielä laiskoiksi 

ja saamattomiksi, kun eivät hoida kolmeakymmentä potilasta 

päivässä. On hieman eri asia kurkistaa perusterveen flunssapotilaan 

kurkkuun työterveyshuollossa kuin pohtia monisairaan ja 

masentuneen eläkeläisen hoitoa terveyskeskuksessa.” Pääkirjoitus 

6.2.08 

Myös aineistossa esiintyvät lastenhuollon sosiaalityöntekijät kokevat ettei heidän 

työtään arvosteta, vaikka he itse ovat sekä motivoituneita että sitoutuneita omaan 

työhönsä ja haluavat auttaa asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla. Helsingin 

Sanomien toimittajan sanoin: Mutta työolojen pitäisi muuttua. Kuka muuten jaksaa 

työssä, jota sosiaalityöntekijät kuvailevat pelkäksi tulipalojen sammuttamiseksi ja 

yhteiskunnan niukkuuden tarjoamiseksi. Ja itseään viimeiseksi kaatopaikaksi. 

(Sunnuntai 13.1.08). 

Olen edellä esitellyt kuntatyöntekijöiden jaksamiseen liittyviä haasteita. 

Tutkimusaineistossani suuri työn määrän ja sen aiheuttama kiire todettiin uhkaavan 

eniten kuntatyöntekijöiden jaksamista. Kiirekokemuksia voitaisiin aineistoni perusteella 

helpottaa esimerkiksi järkevöittämällä työn organisointia, ja puuttumalla edelleen 

byrokraattisiin organisaatiorakenteisiin. Johtajat ja esimiehet voidaan nähdä 

avainhenkilöinä työtapojen ja -paikkojen uudistamisessa. Toin myös esille 
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kuntatyöntekijöiden arvostuksen omaa työtä kohtaan. Arvostus säilyi aineistossani 

vankkana, vaikka työolot olisivat olleet huonot, eikä asiakkaat välttämättä aina 

osoittaneet kunnioitusta työlle. 

Merkittävänä voidaan pitää, että keskustelussa työntekijöiden jaksamisesta äänessä oli 

lääkärikunta, sosiaalityöntekijät ja opetusalan korkeasti koulutetut. Toisin sanoen 

julkiseen keskusteluun osallistui kolme yhteiskunnan vahvaa ja merkityksekästä 

professiota. Huomattavaa on, että esimerkiksi hoitoala ei ollut edustettuna. 

Keskusteluun ei myöskään osallistunut alemman koulutustason ammatteja, kuten 

esimerkiksi koulunkäyntiavustajia. 

 

5.2 Talouteen liittyvät haasteet 

Toinen pääteemani käsittelee ongelmia, joiden voidaan nähdä johtuvan kuntien heikosta 

taloustilanteesta. Aloitan keskustelemalla kunnissa tehdyistä pätkätöistä, sekä opettajiin 

kohdistuvista lomautuksista. Tämän jälkeen kerron kuinka aineistossani tuli esiin kiistaa 

opetusryhmien koosta, ja sen säätelemisestä lailla. Koulumaailmasta siirryn 

esittelemään terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa esiintyvää resurssipulaa, jonka 

jälkeen pohdin vielä aineistossa esille tulleita kuntatyöntekijöiden palkkauksen 

ongelmia. 

 

5.2.1 Pätkätöitä ja lomautettuja opettajia 

Määräaikaisuudet puhuttavat aineistossani jonkun verran. Tutkimusten mukaan 

määräaikaiset työsuhteet ovat yleisempiä julkisella sektorilla verrattuna yksityiseen. 

Erityisesti opetustyössä, sosiaalityössä ja terveydenhoitoalalla määräaikaisia 

työntekijöitä on paljon. Huomattavaa on, että terveydenhoitoalan ammateissa 

määräaikaisten osuus on kuitenkin merkittävästi laskenut. (Lehto ja Sutela 2008, 35.)  

Määräaikaisten työsuhteiden ongelmia aineistossani ottaa esille muun muassa Suomen 

lähi- ja perushoitajaliitto SuPer:in edunvalvontayksikön johtaja. Hän kertoo 

mielipidepalstalla projektista, jonka tarkoituksena on puuttua hoitajien perusteettomiin 
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määräaikaisiin työsopimuksiin.  Kirjoitus on vastine Helsingin Sanomissa 3.9.08 

esitettyyn väitteeseen, että ammattiyhdistysten juristit eivät kokisi tärkeäksi hoitaa 

määräaikaisten työsopimusten vahvistuskanteita. Jo edunvalvontayksikön johtajan 

kirjoituksen otsikon Määräaikaisuuksia viedään tuomioistuimiin (Mielipide 13.9.08) 

perusteella voi päätellä, että perusteettomiin määräaikaisiin työsuhteisiin suhtaudutaan 

SuPer:issa vakavasti, ja ratkaisua haetaan oikeudellisesta prosessista.  Tekstissä 

määräaikaisten työsuhteiden aiheuttamat ongelmat paikallistetaan kuntatyönantajiin, 

mutta myös yksityissektoriin. 

”Tämän lisäksi SuPerin marraskuussa 2006 käynnistämä 

määräaikaisprojekti on nostanut määräaikaisten ongelmat esiin 

kunnissa ja kuntayhtymissä sekä yksityissektorin työpaikoilla.” 

Mielipide 13.9.08 

Määräaikaisista työsuhteista on käyty paljon keskustelua 2000- luvulla. 

Määräaikaisuudet ja niiden aiheuttama epävarmuus on tunnustettu ongelmaksi poliittista 

tasoa myöden, ja 2001 uudistettuun työsopimuslakiin on kirjattu että määräaikaisen 

työsuhteen käyttö on aina perusteltava. Ilman perustelua määräaikaista työsuhdetta on 

lain mukaan pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. (Lehto ja Sutela 2008, 33-34.) 

Hoitajien lisäksi aineistossani nostetaan esille opettajien tilanne. Esimerkkiartikkelissani 

asiaa pohtii Opettajien ammattijärjestö OAJ:n palkkasihteeri, pääluottamusmies. 

”Esimerkiksi ison kunnan peruskouluissa ja lukioissa on noin 200 

kelpoista ja yli 300 ei-kelpoista määräaikaista opettajan tehtävässä 

toimivaa. Sijaisia on näistä yhteensä noin 50. Pisimpään pätkissä 

palvelleet ovat aloittaneet 1980-luvulla, joten tilapäisestä ilmiöstä ei 

ole kyse.” Mielipide 18.5.08 

OAJ:n palkkasihteeri tuo myös kirjoituksessaan esille kuinka määräaikaisuus vaikuttaa 

työntekijän henkiseen jaksamiseen.  

”Epävarmuus vie energiaa työn tekemiseltä. Pääluottamusmiehenä 

olen kuunnellut epätoivoisiakin purkauksia, kun joka kevät joutuu 

jännittämään jatkoa.” Mielipide 18.5.08 

Kirjoituksessaan OAJ:n palkkasihteeri ehdottaa yhdeksi ongelman 

ratkaisuvaihtoehdoksi ”opettajan näyttötutkintoa”, jonka avulla oppilaitoksissa pitkään 

palvelleet ja tehtävänsä hyvin hoitaneet voisivat pätevöityä. Näin ollen kirjoittaja 
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paikallistaa ongelman siihen, että koulujen on vaikea saada pätevää työvoimaa, minkä 

vuoksi palkataan epäpäteviä määräaikaisuuksiin. Tätä ongelmaa tulen käsittelemään 

enemmän seuraavassa luvussa, jossa pohdin kuntatyön tulevaisuuden uhkakuvia. 

Myös tutkimukset tukevat näkemystä, jonka mukaan pätkätöiden voidaan nähdä 

heikentävän työhyvinvointia monella tapaa. Sen lisäksi että määräaikainen työntekijä 

joutuu kokemaan epävarmuutta työsuhteensa jatkumisesta, voi epävarmuutta aiheuttaa 

myös työtehtävien epäselvyys. Määräaikainen työsuhde saattaa myös aiheuttaa 

taloudellista epävarmuutta työsuhteen katkosten tai lomautusten vuoksi. Vuosilomaa ei 

välttämättä kerry, eikä määräaikaisella aina ole oikeutta kaikkiin henkilöstöetuihin. 

(Virtanen ym. 2002, 55.) 

Pätkätöiden lisäksi myös lomautusten nähdään olevan suuri ongelma opettajille. 

Kotimaa-osastolla otsikoitiin 3.10.08 kuinka Opettajien lomautukset halutaan estää 

lailla. Artikkelissa kerrotaan Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n järjestämästä suuresta 

paneelimuotoisesta koulukeskustelusta, jossa lomautusten estäminen lailla sai laajaa 

kannatusta. Opetusministeri haluaisi asian perusopetuslakiin, kun taas Ruotsalaisen 

kansanpuolueen kansanedustaja piti ongelmaa kuntapäättäjien vastuuna.   

Muutama viikko myöhemmin uutisoitiin, kuinka OAJ on tehnyt aloitteen 

perusopetuslain muuttamiseksi. Aloitetta perustellaan sillä, että lomautukset loukkaavat 

perusoikeuksia. Huomattavaa on että OAJ vetoaa retoriikassaan lasten oikeuksiin 

puolustaessaan lakialoitettaan. ”Järjestön mukaan nykytilanteessa lasten oikeus 

päivähoitoon ja opetukseen vaarantuu opettajien lomautuksien vuoksi.” (KM 19.11.08) 

Talous & Työ-osastolla on palsta minne lukijat saavat lähettää työelämään liittyviä 

kysymyksiä joihin toimittaja vastaa. 4.5.08 palstalla esitetään kysymys Eikö pätkätyö 

ole yhtä arvokasta kuin vakituinen työ?. Kysymyksen esittäjä on tehnyt useamman 

vuoden sijaisuuksia opetusalalla, ja pohtii kysymyksellään syitä siihen, miksi 

määräaikaisia työntekijöitä pidetään vakituisia huonompina työntekijöinä. 

”Kohta koittaa toukokuun loppu ja tuhannet opettajat jäävät 

kesälomalle. Uusi työsopimus solmitaan sitten elokuussa, jos et ole 

vakinainen. Kysyjä sanoo pitkään olleensa vakivirkojen sijaisena ja 

saanut kuulla matkan varrella vähättelyä. Koulutus ei ole hänen 
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mielestään kuitenkaan mennyt hukkaan eikä hän tunne olevansa 

huonompi kuin vakituisetkaan.” 

Sijaiset auttavat vakinaisia toteuttamaan unelmiaan, ovatpa he sitten 

äitiyslomalla tai vuorotteluvapaalla. Hänkin iloitsee, kun nuori 

opettaja, jonka sijaisena hän on, soittaa saaneensa pojan. Kysyjä 

ihmettelee, onko sijaisissa jokin leima, kun työtoveri huomauttaa: et 

ole yhtään sijaisen oloinen.” Talous & Työ 4.5.08 

Vastauksessaan toimittaja sivuuttaa kysymyksen määräaikaisen työntekijän 

mahdollisesta huonommuudesta, eikä esimerkiksi tyrmää väitettä missään kohtaa. Sen 

sijaan toimittaja lähtee vastauksessaan ruotimaan määräaikaisuuksien aiheuttamia 

ongelmia opetushenkilöstölle, kuitenkaan kertomatta mihin hän väittämänsä perustaa. 

”Epävarmuus lamauttaa. Keskinäinen kilpailu vakituisten ja 

pätkätyön tekijöiden välillä tuhoaa työpaikan henkeä. Henkistä 

energiaa kuluu epävarmuuden käsittelyyn, ja se jahdattu tuottavuus 

heikkenee.” Talous & Työ 4.5.08 

Syyttävällä sormella toimittaja osoittaa sekä kuntia työnantajina, että myös Opettajien 

ammattijärjestöä OAJ:ta siitä, etteivät puutu asiaan. Toisaalta hän myös esittää 

ongelman syyksi opettajien ammattikunnan, toteamalla että Harva ammattikunta 

suostuu jatkuvasti siihen, että kesäloman alkaessa työsopimus katkeaa (Talous & Työ 

4.5.08). 

Toimittaja kiinnittää siten huomionsa vain negatiivisiin seikkoihin, sen sijaan että hän 

tarttuisi kysyjän kokemuksiin siitä, kuinka myös pätkätyö voi olla arvokasta niin 

tekijälle kuin myös työyhteisölle. Vastauksessaan hän olettaa suoraan, että 

määräaikaiset työntekijät joutuvat vaihtamaan työnantajaa jokaisen työsuhteen välissä. 

Toimittaja näyttää myös olevan sitä mieltä, että ainoa syy miksi määräaikaiset 

työntekijät hoitavat työnsä hyvin, on pelko siitä etteivät he saisi uuttaa työpaikkaa: 

Eivätköhän sijaiset pyri tekemään työnsä mahdollisimman hyvin, sillä tieto kantautuu 

aina seuraavaan paikkaan (Talous & Työ 4.5.08). 

Määräaikaisuuksia ei voidakaan nähdä pelkästään negatiivisten asioiden kautta. Jari 

Hakanen (2005) on tutkimuksissaan työhyvinvoinnista todennut, että määräaikaisissa 

opettajanviroissa työskentelevät kokivat merkitsevästi enemmän työn imua verrattuna 

vakinaisiin viranhaltijoihin. (Hakanen 2005, 239.) 
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Positiivisena uutisointina tutkimusaineistossani viitattiin Turun Sanomien artikkeliin, 

jossa kerrottiin kuinka pätkätyöläisten määrä kunnissa oli vähentynyt hyvällä vauhdilla. 

Kunnissa on nyt 9000 määräaikaista työntekijää vähemmän kuin vuotta aikaisemmin 

(Kotimaa 19.5.08). Tutkimukseni puitteissa on toki mahdoton sanoa onko 

määräaikaisten työsuhteiden ongelmien nousu poliittiselle agendalle vaikuttanut niiden 

vähenemiseen.  

 

5.2.2 Opetusryhmien koot aiheuttavat eripuraa 

Ryhmäkoot niin kouluissa kuin päiväkodeissa aiheuttivat eripuraa aineistoni 

keskustelussa. Erimielisyyttä nähtiin siinä, pitääkö opetusryhmien koot säätää lailla vai 

ei. Opetusministeri suhtautui nihkeästi ajatukseen, mutta SDP:n puheenjohtaja 

puolestaan kannatti lain säätämistä. Vihreiden varapuheenjohtaja kiinnitti huomiota 

siihen, että ryhmäkokoja tärkeämpi asia olisi huolehtia henkilöstön riittävästä määrästä.  

Opetusalan ammattijärjestö OAJ halusi opetusryhmien koot kuriin, ja piti vuodelle 2009 

suunnattua 16 miljoonan euron valtionosuuslisäystä ryhmäkokojen pienentämiseen 

riittämättömänä. OAJ:n mukaan kunnista oli myös kantautunut tietoja, että opettajien 

palkkoihin varattujen määrärahojen riittämättömyyden takia ryhmäkokoja olisi 

suurennettu entisestään. 

Helsingin Sanomat otti pääkirjoituksessa kantaa sekä koulujen, että päiväkotien 

tilanteeseen kahtena perättäisenä päivänä. Ensin otsikolla Opettajat miettivät 

ammatinvaihtoa. 

”Opettajien suurimmat uupumuksen aiheuttajat ovat ryhmäkokojen 

suuruus ja oppilaille annettavan ajan puute. Syyt ovat sidoksissa 

toisiinsa, sillä mitä suurempia opetusryhmiä opettaja opettaa, sitä 

vähemmän aikaa hänellä riittää oppilaille.” Pääkirjoitus 11.4.08 

Seuravana päivänä Stakesin tutkija lähestyy asiaa lasten hyvinvoinnin näkökulmasta 

esittäen samalla miten tilanne näyttäytyy opettajille. 

”Selvitysten mukaan valtaosassa päiväkoteja on liian vähän 

kasvattajia päivittäisessä työssä. Koulujen ylemmillä luokka-asteilla 

opettajat hädin tuskin ehtivät oppia oppilaidensa nimet tavatessaan 
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päivittäin parisataa oppilasta kuuden viikon välein vaihtuvissa 

ryhmissä.” Pääkirjoitus 12.4.08 

Ongelmien syinä ovat tutkijan mielestä Tehokkuuden ja säästöjen nimissä tehdyt toimet. 

Hän tuo esille kuinka lamavuosien aiheuttamien resurssivähennyksien aiheuttamia 

ongelmia ei ole paikattu, vaikka talous on lamavuosien ajoilta elpynyt. Tutkija tuo myös 

esille kuinka liian suuret opetusryhmät johtavat siihen, että lasten ja nuorten ongelmiin 

ei aina päästä puuttumaan ajoissa. Tämä puolestaan johtaa yhä useamman nuoren 

syrjäytymiseen ja se puolestaan aiheuttaa yhteiskunnalle isoja kustannuksia. Toisin 

sanoen suuret ryhmäkoot voidaan nähdä myös yhteiskunnallisesti suurena ongelmana, 

sen lisäksi että se kuormittaa yksittäisiä työntekijöitä heidän jokapäiväisessä työssä. 

Tutkimukset tukevat olettamusta siitä, että opettajat kaipaisivat pienempiä 

ryhmäkokoja, tai vastaavasti väljempiä luokkia (Onnismaa 2010, 9). Tutkimusten 

mukaan opettajien lyhyiden sairauspoissaolojen riski kasvaa jos opettajilla on paljon 

oppilaita vastuullaan. Pitkien poissaolojen riski puolestaan kasvaa jos koulussa on 

paljon erityisoppilaita suurten opetusryhmien lisäksi. (Virtanen ym. 2012, 74-75.) 

 

5.2.3 Resurssien niukkuus 

Tutkimusaineistoni resurssipulakeskustelusta nostan esille kaksi eniten esille tullutta 

ongelmaa. Nämä ovat sekä terveydenhuollossa että sosiaalitoimessa koettu resurssipula. 

Resurssipulalla viitataan aineistossani rahapulaan ja työntekijöiden vähyyteen. 

Terveydenhoidossa resurssipula tarkoittaa myös potilaiden hoitoon tarkoitettujen 

laitteiden puutetta 

Ensimmäinen aineistossani keskeiseksi ongelmaksi nouseva ongelma on 

terveydenhuollossa koettu resurssien niukkuus. Niukkuus tulee muun muassa esille 

silloin, kun työtehtäviä siirretään eri toimintojen välillä. Esimerkkinä tällaisesta 

tilanteesta seuraavassa sitaatissa, jossa terveyskeskuslääkäri pohtii lisääntyneitä 

työtehtäviä. 

”’Astmakontrolleja, syöpäkontrolleja, diabeteskontrolleja ja kaikkea 

tämmöistä meille on siirretty. Kokonaisuuden kannalta osa niistä on 

järkevää hoitaa meillä, muitta ei niin, että resurssit jäävät 
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erikoissairaanhoitoon’”, [terveyskeskuslääkäri] arvostelee. Kaupunki 

24.10.08 II 

Terveydenhuollossa ongelmalliseksi nähdään sekä pula henkilöstöstä että rahasta. 

Resurssipula lisää kiirettä, ja haittaa myös potilaiden kunnollista hoitamista. Tämä 

tarkoittaa sitä, että työntekijät eivät aina kykene hoitamaan työtehtäviään hyvin. 

Ongelmien ratkaisuksi nähdään yksiselitteisesti resurssien lisääminen. 

”Nyt [sairaanhoitaja] istuu Meilahden sairaalan 

sydänvalvontaosaston taukohuoneessa. Yöpäivystysvuoroa on takana 

puoli tuntia. Kolmen hoitajan valvottavana on yhdeksän potilasta. 

’Nyt vaikuttaa rauhalliselta. Jos on kerralla monta paljon huomiota 

tarvitsevaa potilasta, kaikkia ei ehdi hoitaa kunnolla’, 

[sairaanhoitaja] sanoo. ’Mutta turha täällä on resurssipulasta omille 

pomoille itkeä, he voivat vain sanoa, että rahaa ei ole. Meilahden 

sairaala kuuluu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin, ja 

Husin rahankäytöstä päätetään kunnissa’, [sairaanhoitaja] sanoo. 

Hän kaipaa lisää hoitohenkilökuntaa ja laitteistoa, joka vähentäisi 

työn määrää. Sunnuntai 19.10.08 

Tutkimusten mukaan säästötoimenpiteet vaikuttavat kielteisellä tavalla työntekijöiden 

sairauspoissaoloihin sekä yleisemmin työntekijöiden terveyteen, johtaen pahimmillaan 

jopa työkyvyttömyyseläkkeelle. On huomattu, että tapaturmat yleistyvät työpaikoilla 

joissa on tiukennettu henkilöstöpolitiikkaa. Mahdollisia syitä terveyden heikkenemiseen 

ovat työmäärän kasvu työpaikoilla ja tunne työpaikan epävarmuudesta. Tutkimusten 

mukaan henkilöstövähennykset myös vähentävät työntekijöiden mahdollisuuksia 

osallistua omaa työpaikkaansa koskevaan päätöksentekoon samalla kun työn 

monipuolisuus kärsii.  (Kivimäki ym. 2002, 39-42; Virtanen ym. 2012, 66-70.) 

Toinen ala jolla resurssipula nousee keskusteluun, on sosiaaliala ja siinä erityisesti 

lastensuojelu. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian 

erityisasiantuntija tuo mielipidepalstalla 8.1.08 ongelmia esille. Hän kirjoittaa kuntien 

puutteellisesta valmistautumisesta vuoden 2008 alusta voimaan tulleen lastensuojelulain 

mukanaan tuomiin haasteisiin.  

”Lastensuojelun virkoja ei lisätty, ja siellä missä kerrottiin lisätyn, on 

usein ollut kyse määräaikaisten virkojen vakinaistamisesta, ei 

lisävoimavarojen osoittamisesta lastensuojeluun. 
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Luovuutta on osoitettu sysäämällä lakisääteisiä velvoitteita 

viranhaltijoille, joilla ei ole vuosikausiin ollut käytännön 

lastensuojelun kanssa tekemistä, mutta joilla on sosiaalityöntekijän 

muodollinen kelpoisuus.” Mielipide 8.1.08  

Talentian erityisasiantuntija kritisoi kirjoituksessaan myös kuntien tapaa jakaa 

resurssejaan. Talentian selvityksen mukaan monet kunnat eivät myöskään ole 

suunnanneet uuden lastensuojelulain perusteella niille osoitettuja valtionosuuksia 

lastensuojelun kehittämiseen. (Mielipide 8.1.08) Muuallakin aineistossani esitetään 

ongelmalliseksi se, että kunnille suunnatut valtionosuudet eivät ole enää niin sanotusti 

korvamerkittyjä, vaan kunnat voivat itse päättää kuinka ne rahat käyttävät.  

Toisessa artikkelissa (Sunnuntai 13.1.08) 26-vuotias sosiaalityöntekijä maalaa karua 

kuvaa kuntien tavasta säästää kustannuksissa. Sosiaalityöntekijä tuo esille, kuinka 

kunnat kiertävät sosiaalityöntekijöiden kelpoisuutta määrittelevää lainsäädäntöä. Lakiin 

on kirjattu, että kunnat voivat palkata virkaan vuodeksi kerrallaan epäpätevän 

työntekijän. Helsingin Sanomien kirjoituksessa haastateltu sosiaalityöntekijä kertoo, että 

kunnat käyttävät lain lievennystä hyväkseen, sillä epäpätevälle työntekijälle ei tarvitse 

maksaa yhtä suurta palkkaa kuin pätevälle.  

Pahimmillaan rahapulan kerrotaan johtavan siihen, että lakia ei voida noudattaa. 

”’Jos julkisesti puhutaan siitä, noudatetaanko lakia vai 

budjettiraamia, se varmasti kuvaa tilanteen vaikeutta. Paine on kova, 

ja alibudjetoinnilla Kuopiossa mennään’”, Kuopion kaupungin 

sosiaalityöntekijöiden luottamusmies lataa. Kotimaa 1.5.08 

Huomionarvoista on että tietoinen alibudjetointi on lain vastaista, ja se aiheuttaa 

kohtuuttomia tilanteita asiakkaille. Lain mukaan riittävä peruste avun tarpeen 

hylkäämiselle ei ole se, että määrärahat ovat loppu. Tosin tutkimusten mukaan on paljon 

tapauksia, joissa kunnat eivät ole varannet riittävästi määrärahoja palvelutarpeisiinsa. 

Yleisyys johtunee siitä, että käytännössä kuntien tilannetta ei valvota, eikä 

alibudjetoinnista aiheudu kunnille sanktioita. (Metteri 2012, 94.) 

Tutkimusaineistossani tuodaan myös esille se, millaiseen ristipaineeseen työntekijät 

joutuvat painiessaan ammatillisten vaatimustensa ja niukkojen resurssien välissä. 
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Suurin ristiriita löytyy talouden ja hyvinvoinnin suhteesta. 

”Hyvinvointipalveluja ohjaa kaksi strategiaa, joista toinen perustuu 

kustannustehokkuuteen ja toinen laadukkaaseen palveluun. 

Sosiaalityöntekijä joutuu työskentelemään näiden puristuksessa. 

Lapsia ja nuoria pitäisi tukea varhaisessa vaiheessa, mutta rahaa 

säästetään ja peruspalveluja karsitaan”, sosiaalityöntekijä (30v) 

sanoo. SU 13.1.08 

Syrjäytyminen voidaan nähdä aikamme suurena sosiaalisena kysymyksenä. Sen 

hoidossa ja ennaltaehkäisyssä käytännön toteuttajina toimivat sosiaalityöntekijät, jotka 

ovat yleisen tarkkailun kohteena. Jos he epäonnistuvat tehtävässään, saatetaan 

sosiaalityö nähdä turhana toimintana johon ei kannata sijoittaa yhteiskunnan varoja. 

Tämä puolestaan saattaa ajaa sosiaalityöntekijän ristiriitaan toisaalta oman ammatillisen 

etiikan, ja toisaalta uuteen julkisjohtamiseen perustuvien tehokkuusvaatimusten 

aiheuttamien velvollisuuksien välillä. (Juhila 2006, 92-96.) 

 

5.2.4 Homeiset rakennukset 

Kuntien homeiset rakennukset saivat paljon huomiota aineistossani, ja siksi päätin 

sisältää teeman analyysiini. Rakennukset liittyvät vahvasti kuntatyöhön siksi, että 

homeisissa kouluissa, sairaaloissa ja päiväkodeissa työtään tekee päivittäin usea 

kuntatyöntekijä. 

Sisäilman laadulla on merkitystä työntekijöiden terveydelle ja töissä viihtymiselle. 

Pahimmillaan huono sisäilma voi aiheuttaa syöpää (esimerkiksi altistuminen asbestille). 

Altistuminen homeelle ja mikrobeille aiheuttaa lähinnä allergioita ja ärsytysoireita. 

Tutkimusten mukaan huonosta sisäilman ladusta kärsitään eniten opetusalalla, 

terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa. (Lehto ja Sutela 2008, 123; Nevala ym. 2010, 

59-60.) 

Tutkimusaineistossani kuntien homeiset rakennukset saavat aikaan paljon kirjoittelua. 

Ongelma nostetaan esiin useasta näkökulmasta. Toisaalta ollaan huolestuneita lapsista, 

vanhuksista ja potilaista, jotka joutuvat aikaansa homerakennuksissa viettämään. 

Toisaalta ollaan myös huolestuneita kuntien työntekijöiden terveydestä heidän 

altistuessaan työpaikallaan homeelle.  
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Ongelman laajuutta tuodaan esiin esimerkiksi viittaamalla tutkimuksiin, kuten 

pääkirjoituksessa 8.2.08. 

”Laajasalon kaltaisia kouluja, päiväkoteja, vanhainkoteja ja 

palvelutaloja on Suomessa tuhansia. Työterveyslaitos ja Teknillinen 

korkeakoulu ovat selvittäneet, että Suomen noin 6000 

koulurakennuksesta 80 prosenttia on sisäilmaltaan jollain tavoin 

viallisia. Puolessa kouluista on kosteusvaurioita, ja noin 600 koulun 

oppilaat ja opettajat altistuvat terveysvaaroille kosteusvaurioiden 

vuoksi.” Pääkirjoitus 8.2.08 

Syypäiksi rakennusten huonoon kuntoon nähdään kuntien rahapula. Toiseksi syyksi 

nostetaan esiin päättäjät ja heidän välinpitämättömyytensä, sekä kykenemättömyytensä 

ottaa vastuuta, vaikka tilanteiden vakavuus olisikin tiedossa.  Keskustelussa tuodaan 

myös esille kuinka rakennusten kuntotarkastuksia laiminlyödään. Erästä homekoulua 

käyneiden lasten vanhemmat purkavat tuntemuksiaan mielipidepalstalla ihmettelemällä 

kuinka tilannetta ei oteta vakavasti. 

”Silmiinpistäviä ovat olleet myös kuntien julkisten tilojen hoidosta 

vastaavien päälliköiden ja insinöörien ”kirkkain silmin” esittämät 

selitykset siitä, että heidän ylläpitämänsä rakennukset ovat 

hyväkuntoisia.” Mielipide 29.2.08 

Koulujen tilanne on myös tutkimusten valossa huolestuttava. Maamme 

koulurakennuksista jopa puolessa esiintyy kosteus- ja homevaurioita. Näiden koulujen 

henkilökunnalla ja oppilailla esiintyy muun muassa silmäoireita, hengitystieoireita, 

väsymystä ja päänsärkyä. Opettajien ammattitauteja todetaan kymmeniä vuosittain. 

Oman tutkimusaineistoni valossa mielenkiintoista on, että selvitysten mukaan koulujen 

korjauksia laiminlyödään, vaikka korjausten on todettu vähentävän homeesta aiheutuvaa 

oireilua. (Onnismaa 2010, 8-10.) 

Homeisten kiinteistöjen nähdään vaikuttavan myös rekrytointimahdollisuuksiin ja 

johtavan pahimmillaan siihen, että työvoimaa joudutaan palkkaamaan ulkomailta.  

Tällä hetkellä Helsingissä moni esimies on joutunut ikävän tosiasian 

eteen: hän ei saa töihin haluamaansa työntekijää, kun työntekijä 

ilmoittaa, ettei halua tulla työpaikalle huonon sisäilman takia. 

Kaupungin kiinteistöt ovat luvattoman huonokuntoisia. Mielipide 

30.8.08 
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Kyseinen kirjoittaja kertoo kuinka hän itse joutui jäämään virkavapaalle, koska 

työnantaja ei kyennyt tarjoamaan hänelle sisäilmaltaan kunnossa olevaa työtilaa. 

 

5.2.5 Palkkaus 

Vuoden 2012 kunta-alan työolobarometrin mukaan kunta-alan henkilöstö on muiden 

sektoreiden henkilöstöön verrattuna palkkaukseensa tyytymättömiä. Vain kolmannes 

kuntien työntekijöistä pitää palkkaansa kilpailukykyisenä. 29 prosenttia on sitä mieltä, 

että henkilökohtainen suoriutuminen ja työn laatu on yhteydessä palkan suuruuteen. 

(Kunta-alan työolobarometri 2012, 9-10.) 

Tutkimusaineistossani kuntien palkkataso nähdään myös huonona, eikä tulevaisuudessa 

nähdä positiivista kehitystä. Näin toteaa esimerkiksi Valtion taloudellisen 

tutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö pääkirjoituksessaan: Kunnallisvaalikeskusteluissa 

ei kannata luvata kuntien henkilökunnalle suuria palkankorotuksia. (Pääkirjoitus 

21.1.08) 

Hyvänä asiana aineistossani uutisoidaan tutkimuksesta suomalaisten suhtautumisesta 

kunnallishallintoon ja kunnallisiin palveluihin. Tutkimuksen mukaan kunnat saavat 

kiitosta työsuhde-eduista, kuten vuosilomasta ja työpaikan pysyvyydestä, mutta 

huonona pidetään kuntien palkkatasoa.  

Aineistossani palkkaukseen liittyvät kysymykset tulivat eniten esille 

sosiaalityöntekijöiden, hoitajien ja terveyskeskuslääkäreiden kohdalla. Sosiaalialan 

korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja ottaa kantaa 

sosiaalityöntekijöiden palkkoihin kahdessa eri kirjoituksessa. Mielipidepalstalla 8.5.08 

hän kirjoittaa otsikolla Eikö sosiaalityöntekijän palkkaa voi nostaa? Kirjoituksessaan 

puheenjohtaja esittää huolensa siitä, kuinka muun muassa huono palkka karkottaa 

sosiaalityöntekijät kunnista, mikä vaarantaa palvelujen saantia. Lääkkeeksi hän ehdottaa 

palkkojen nostamista ja työolojen kehittämistä.  

Marraskuussa Talentian puheenjohtaja vastaa toimittajan kysymyksiin 

sosiaalityöntekijöiden palkoista Helsingin Sanomien Kotimaa-osastolla. Ensin 
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puheenjohtaja toteaa, että parempaan suuntaan ollaan menossa, mutta kuitenkin 

lieventää sanomistaan toimittajan mukaan heti, kertomalla kuinka sosiaalityöntekijöiden 

lähtöpalkka on kuitenkin ollut kovin pieni.  

”Sosiaalityöntekijöiden ongelma on pienet palkat. [Talentian 

puheenjohtajan] mukaan parempaan suuntaan ollaan menossa.  

’Palkkausjärjestelmää on muutettu, ja sopimukset ovat 

prosenttipohjaisia. Kyllä talentialaisten palkka on vuodesta 2003 

eteenpäin noussut enemmän kuin palkansaajilla keskimäärin’, 

puheenjohtaja sanoo. ’Se ei tietenkään tunnu paljon, kun lähtöpalkka 

on pieni’, hän lisää heti.” Kotimaa 4.11.08 

Palkat nousevat esille myös Sunnuntai-osaston pitkässä jutussa maamme lastensuojelun 

tilasta. Tässäkin artikkelissa haastatellut sosiaalityöntekijät tuovat esille, kuinka kuntien 

huono palkka saa työntekijät siirtymään muualle. Ja kun kunnan työstä luopuu, vastuu 

vähenee ja palkka nousee. (Sunnuntai 13.1.08) Toimittaja tekee vielä 

konkreettisemmaksi palkkojen pienuuden kertomalla, kuinka muodollisesti pätevällä 

sosiaalityöntekijällä on maisteritason koulutus sosiaalityössä, palkan ollessa 2300 - 

2500 euroa kuukaudessa.  

Samassa artikkelissa kerrotaan sosiaalityöntekijästä, joka oli vaihtanut kunnan töistä 

järjestöön, palkan noustessa useammalla sadalla eurolla. Artikkelissa hän kertoo myös, 

kuinka hän oli hakenut muutamaa kunnalla olevaa avointa virkaa, laittaen 

palkkatoiveeksi reilut 3000 euroa. Sosiaalityöntekijän mukaan palkasta ei ollut edes 

suostuttu neuvottelemaan, ja häntä oli jopa pyydetty vetämään hakemuksensa pois.  

Hoitajien palkka-asiat tulevat myös aineistossani esille. Sosiaali- ja terveysalan 

ammattijärjestö Tehy:n puheenjohtaja ja edunvalvontajohtaja kirjoittavat 

mielipidepalstalla kuinka heidän tietoonsa on tullut, että ylitöistä ei makseta 

asianmukaisia korvauksia, vaan niitä vaihdetaan” tunti tunnista” periaatteella. He 

näkevät myös, että palkkausasiat vaikuttavat hoitoalan vetovoimaisuuteen.  

”Hoitajapulaa - ja myös alaa vaivaavaa kroonista sijaispulaa – 

voitaisiin helpottaa tuntuvasti parantamalla palkkausta ja 

yksinkertaisesti noudattamalla työ- ja virkaehtosopimusten 

määräyksiä, jolloin työntekijät ehtisivät pitää lakisääteiset tauot ja 

saisivat korvaukset ylitöistä. 
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Jos vielä maamme korkeasti koulutettu ja osaava hoitohenkilöstö saa 

tunnustusta lisäkoulutuksesta muun muassa paremman palkkauksen 

muodossa, olisi tehty jo paljon kunta-alan työpaikkojen 

vetovoimaisuuden hyväksi.” Mielipide 15.10.08 

Tehyn puheenjohtaja ja edunvalvontajohtaja vertaavat kirjoituksessaan Suomea 

Englantiin, jossa he kertovat käyneensä tutustumassa paikallisten hoitajien 

työolosuhteisiin. Englannissa, toisin kuin Suomessa, työnantaja kannustaa hoitajia 

lisäkoulutukseen, mikä näkyy myös palkassa.  

Terveyskeskuslääkäreiden osalta ongelmaksi ei niinkään nähdä heikkoa palkkatasoa. 

Toisin kuin sosiaalityöntekijöiden ja hoitajien kohdalla, palkan ei nähdä johtavan 

työvoimapulaan: Terveyskeskuslääkärin palkka ei ole [terveyskeskuslääkärin] mielestä 

huono, toki se voisi olla kannustavampikin. ”Mutta en usko, että se on kiperin kysymys 

terveysasemien lääkäripulassa.” Kaupunki 24.10.08 II  

Tutkimuksissa on todettu, että palkka on tärkeämpi elementti yksityisellä sektorilla 

työskenteleville henkilöille julkiseen sektoriin verrattuna. Sanotaan, että julkisella 

sektorilla työtä tehdään muun muassa kutsumuksesta, halusta tehdä työtä yhteisen 

hyvän eteen sekä velvollisuudentunteesta. (Hakonen ja Hulkko-Nyman 2011, 21) 

Suurempana ongelmana aineistossani tulee esille se, että nuori lääkäri saattaa ansaita 

paremmin kuin kokenut virkalääkäri. Erään kunnan terveysjohtaja, itse myös lääkäri 

koulutukseltaan, ottaa asiaan kantaa mielipidekirjoituksellaan. 

”Terveyskeskuksissa ei pystytä noudattamaan yleisiä 

työmarkkinapolitiikan käytäntöjä, joiden mukaan palkka nousee 

osaamisen ja kokemuksen kasvaessa. On ymmärrettävää, että moni 

kokenut terveyskeskuslääkäri turhautuu ja lähtee muihin töihin. 

En tiedä onko missään muussa ammatissa tai työpaikassa 

mahdollista, että kisällin ansiot ylittävät reippaasti mestarin ansiot.” 

Mielipide 4.3.08 

Aineistoni perusteella voidaan ajatella, että lääkäreistä käydään kovaa kilpailua. Ja 

myös muissa artikkeleissa tulee esille tilanteita, joissa työntekijöistä kilpaillaan palkan 

avulla. Pahimmillaan kilpailu on johtanut siihen, että nuorelle tulokkaalle on maksettu 

kovempaa palkkaa kuin samassa paikassa työskentelevälle virkalääkärille. 
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Kunnissa ollaan taloudellisesti haastavissa tilanteissa ja resurssipula on jatkuva. On 

nähty, että kuntiin on jäänyt päälle lamavuosien mentaliteetti. ( Saarinen ym. 2012, 413) 

Tämä näkyi myös aineistossani, kuten edellä kävi ilmi. Määräaikaisuuksia käytetään 

kunnissa paljon hyväksi. Opetusryhmien kokoja on kasvatettu, ja opettajia lomautetaan. 

Terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa kamppaillaan resurssien niukkuuden kanssa. 

Esille tuli myös, että kuntatyöläiset eivät ole tyytyväisiä palkkaansa, ja kilpailussa 

työntekijöistä saatetaan käyttää palkkausta aseena. 

Taloudellisista resursseista puhuttaessa esillä olivat vahvoja professioita edustavat 

ammattijärjestöt. Huomattavaa oli myös että järjestöjen edunvalvonta osallistui 

keskusteluun aktiivisesti. Helsingin Sanomat oli myös valinnut haastateltaviksi sekä 

työntekijöitä, että heidän esimiehiään. Mielenkiintoinen havainto oli se että 

esimiestason haastatteluissa haastateltavat tunnustivat resurssipulan todelliseksi 

ongelmaksi. Virkki ym. (2012) tuo esille kuinka esimiestasolla puhetta usein dominoi 

talouden kehys, jolloin säästöt ja toiminnan kustannustehokkuus ajaa inhimillisyyden 

ohi. Karsiminen ja priorisointi nähdään välttämättöminä toimina, joille ei ole 

vaihtoehtoja. Näillä argumenteilla esimiestasolla myös perustellaan asiakkaiden 

valikointi. (Virkki ym. 2012, 256-257) 

 

5.3 Tulevaisuuden uhkakuvia 

Kolmas pääteemani käsittelee tulevaisuuden uhkakuvia kuntatyölle. Aloitan 

esittelemällä mitä aineistossani kirjoitetaan kuntia uhkaavasta työvoimapulasta. Sen 

jälkeen siirryn pohtimaan sitä tilannetta, että työntekijät menevät muualle töihin. 

Lopuksi mainitsen vielä muutaman sanan aineistossani esille tulevasta kuntien 

työnantajamaineesta.  
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5.3.1 Työvoimapula 

Aineistossani työvoimapulan kerrotaan koskevan kaikista pahiten sosiaali- ja 

terveysalaa. Vaikka Kotimaa-osastolla otsikoitiin 16.04.2008, että Työvoimapula on 

vähentynyt, niin artikkelissa oli erikseen maininta miten terveydenhuolto- ja 

sosiaalialalle on edelleen vaikea löytää työntekijöitä. Yksittäisistä ammateista eniten 

ongelmia oli sairaanhoitajien paikkojen täytössä (Kotimaa 16.4.08). 

Huomattavaa on, että työvoimapulaa pidetään vakavana ongelmana valtiovallan tasolla. 

Elinkeinoministeri esittää että on otettava käytäntöön houkuttimia joilla varmistetaan 

varsinkin syrjäseutujen työvoiman riittävyys. Pääministerin ja hallituksen mainitaan 

kantavan huolta lääkäripulasta, ja peruspalveluministeri pitää lastensuojelun tilannetta 

vakavana.   

”Hallituskin on huolissaan ja haluaa kääntää työnhakijat 

terveyskeskuksiin. Vielä on keksimättä, miten tehdä terveyskeskuksista 

houkuttelevia muutenkin kuin juhlapuheissa.” Kotimaa 19.7.08 

Positiivisena asiana työvoimapulan uutisoinnissa voidaan pitää sitä, että työvoimapulan 

vaivaamilla aloilla riittää töitä. Hoitajilla ja lääkäreillä kerrotaan olevan valinnanvaraa 

työpaikan valitsemisessa, mikä on hyvä uutinen varsinkin tämänhetkisessä 

taloudellisessa tilanteessa. Väestön ikääntyminen tarkoittaa väistämättä sitä, että 

terveydenhoitoalalla riittää töitä tulevaisuudessakin.  

Yksi suurimmista ongelmista joka aineistossani tuli esille on terveyskeskusten 

lääkäritilanne. Tilanne mainitaan vakavimmaksi syrjäisemmillä seuduilla, mutta 

huomautetaan että lääkäripula on yhä enenevissä määrin myös suurempien kaupunkien 

ongelma. Tilanteen vakavuutta korostetaan kertomalla, miten avoimeen virkaan ei 

välttämättä löydy ainuttakaan hakijaa.  

”Terveyskeskus pitää perää monen nuoren lääkärin 

työpaikkatoivelistalla. Etenkin pienissä kunnissa ollaan epätoivoisia, 

kun työvoimaa ei saada. Viime vuonna joka kymmenes 

terveyskeskuslääkärin virka oli täyttämättä. Lääkäreitä valmistuu noin 

600 vuodessa - kyse ei ole siis määrästä vaan siitä, minne 

valmistuneet suuntaavat.” Kotimaa 19.7.08 
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Helsingin terveyslautakunnan jäsen kirjoitta mielipidepalstalla otsikolla Veropolitiikka 

vie kunnilta lääkäreitä. Kirjoituksessaan hän pohtii kuinka verokäytäntö ensinnäkin 

aiheuttaa kunnille lääkäripulaa, mutta aiheuttaa myös kunnille kustannuksia, kun kunnat 

joutuvat tuottamaan palvelunsa ostopalveluina. 

”Yksityisiä lääkäriyrityksiä suosiva veropolitiikka on osasyy tähän 

ongelmaan. Se vie kunnilta pysyvään työsuhteeseen sitoutuvia 

lääkäreitä ja pakottaa kuntia ostamaan yrityksiltä kalliilla rahalla 

satunnaisia keikkatyöläisiä.” Mielipide 5.1.08 

Toiseksi syyksi terveyskeskusten lääkäripulaan terveyslautakunnan jäsen toteaa 

terveysasemien byrokraattisuuden. 

”Eniten moitteita tulee yksityisten lääkäripalvelujen tuottajilta. Nämä 

väittävät samalla, että lääkärit osaavat toimia joustavasti ja 

tehokkaasti heti, jos he myyvät työtään kunnalle yritysmuotoisesti.” 

Mielipide 5.1.08 

Tämän mielipiteen varjossa olisi mielenkiintoista selvittää, mikä julkisen 

terveydenhuollon organisaation rakenteissa aiheuttaa joustamattomuutta ja 

tehottomuutta. Aiheellista olisi myös pohtia miksi uuden julkisjohtamisen mukainen 

tapa järjestää palveluja ei ole lyönyt läpi terveyskeskuksissa, vaikka uudessa 

julkisjohtamisessa on haettu oppia yksityisen puolen organisaatiomalleista.  

Kohtalokkaana virheenä lääkäreiden työvoimapulan synnyssä pidetään 1990- luvun 

lamatunnelmissa tehtyä lääkäreiden opiskelijapaikkojen rajua karsimista. Vaikka 

esimerkiksi Kuntaliitto ajaa lääkäreiden opiskelupaikkojen lisäämistä, niin Lääkäriliiton 

tutkimuspäällikkö perää muita keinoja kuin koulutus. Hänen mukaansa palveluiden 

ostaminen yksityisiltä lääkärifirmoilta olisi ratkaisu. Hän esittää että tulevaisuudessa 

lääkärit eivät tule menemään terveyskeskuksiin virkalääkäreiksi, vaan tulevat tekemään 

töitä terveyskeskuksissa ollen yksityisen lääkäriyhtiön palkkalistoilla. Tämä tuo 

tutkimuspäällikön mukaan lääkäreille parempaa joustavuutta heidän työjärjestelyihin. 

Lääkäripulan nähdään aiheuttavan ongelmia myös potilaille monimutkaistuneen hoidon 

muodossa. Se tuo myös ongelmia terveydenhuollolle yleensä, kuormittamalla 

muutenkin vajaamiehitettyä terveydenhoitoa.   
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”Muutin vuodenvaihteessa Joensuuhun Turun rintamalta, ja olen 

saanut huomata, että perusterveydenhuollon lääkäritilanne on täällä 

niin huono, että se hankaloittaa potilaiden hoitoa ja kuormittaa 

erikoissairaanhoitoa tehden koko hoidosta kalliimman ja 

monimutkaisemman…. ….tätä pulaa ei pystystä muuttamaan lääkäri-

hoitaja-työnjaolla varsinkin, kun pulaa on myös hoitajista.” Mielipide 

7.4.08 

Helsingin Sanomat teki myös erillisen gallupin puolueille siitä, mitä heidän mielestä 

tulisi tehdä, jotta maata vaivaama lääkäripula saataisiin hellittämään (Kaupunki 

24.10.08). Vastauksissaan puolueet ovat varsin samoilla linjoilla. Niiden mielestä 

lääkäreiden määrää tulisi lisätä esimerkiksi opiskelijoiden aloituspaikkojen määrää 

kasvattamalla. Puolueet näkevät myös, että lääkäreiden työsuhteista tulisi tehdä 

kilpailukykyisempiä, esimerkiksi palkkausta parantamalla, työjoustoja lisäämällä sekä 

johtamista kehittämällä. Lääkäreille pitäisi myös taata enemmän 

vaikutusmahdollisuuksia omaan työnkuvan hallintaan, ja tulisi myös huolehtia siitä, että 

heillä riittää aikaa potilastyölle.  

Toiseksi suureksi huolenaiheeksi aineistossani nousee hoitohenkilökunnan vähyys. 

Pulaa kerrotaan olevan niin sairaanhoitajista, perushoitajista, lähihoitajista kuin myös 

kouluterveydenhoitajista. Pahimman tilanteen mainitaan olevan sairaanhoitajien ja 

vanhustenhoitajien ammateissa. Ajallisesti hankalimmaksi tilanteeksi nousee kesä, 

jolloin tarvetta olisi huomattavasti suuremmalle määrälle kesäsijaisia kuin mitä saadaan 

rekrytoitua.  

”Kesäsijaistilanne näyttää sairaanhoitopiireissä huonolta. 

Esimerkiksi Kysissä kaikki käytettävissä olevat sairaanhoito-

opiskelijat on jo kiinnitetty ja ammattitaitoisista sijaisista on pulaa. 

Lähes viidennes kesällä tarvittavista sairaanhoitajien sijaisista uupuu 

yhä.” Kotimaa 8.4.08 

Kaupunki-osastolla uutisoitiin 26.6.08 kolmen artikkelin voimin hoitajapulasta. 

Otsikolla Vanhusten hoitajista pulaa kerrotaan Lähi- ja Perushoitajaliiton kyselystä, 

jonka mukaan kesäsijaisten saanti on vaikeutunut. Artikkelissa kerrotaan kuinka 

joissakin työpaikoissa on jouduttu palkkaamaan täysin kouluttamatonta väkeä. Vakavin 

tilanteen sanotan olevan vanhusten palvelutaloissa.  
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Otsikolla Hus palkkaisi heti jopa 400 hoitajaa pohditaan Helsingin ja Uudenmaan 

sairaaloiden pulaa pätevistä sijaisista. Hoitajavajeen kerrotaan johtuvan hoitajien liian 

vähäisestä määrästä, asia joka tulee pahiten ilmi kesäisin. Sijaispulan kerrotaan 

kuormittavan päivystyspisteitä ja osastoja. Joitakin yksikköjä joudutaan sulkemaan 

kesän ajaksi, ja tarvittaessa vuodepaikkoja ostetaan yksityisiltä sairaaloilta. Pätevien 

sijaisten puute vaikeuttaa työjärjestelyjä, koska hoitajilla joilla on opinnot kesken ei ole 

samanlaisia oikeuksia kuin muodollisesti pätevällä hoitajalla. 

”’Huomattavan suurella osalla sijaisia ei ole oikeutta antaa 

suonensisäisiä lääkkeitä ja hoitoja. Se vaatii työvuorojärjestelyjä, 

jotta vuorossa on aina hoitaja, jolla on nämä oikeudet ovat,” 

[palvelutuotannon johtaja] sanoo. Kaupunki 26.6.08 

Hoitajapulan syiksi ja myös lääkkeiksi nähdään työolot, koulutuspolitiikka ja palkka. 

Koulutuspolitiikka, esimerkiksi koulutuspaikkojen lisääminen saa sekä kannatusta että 

vastustusta. Eräs perushoitaja kirjoittaa mielipidepalstalla otsikolla Väärä 

koulutuspolitiikka syy hoitajapulaan (MP 15.5.08) kuinka vanhustenhuoltoon tulisi 

kehittää uusi ammattinimike vanhustenhoitaja, joka vuoden koulutuksella pääsisi 

työelämään kiinni. Näin saataisiin nopeasti koulutettua työvoimaa hoitolaitoksien 

tarpeisiin.  

Tehyn puheenjohtaja ja edunvalvontajohtaja suhtautuvat puolestaan skeptisesti 

koulutuspaikkojen ja hoitajien määrän lisäämiseen. He kuuluttavat sen sijaan 

artikkelillaan Kuntien houkuttelevat työpaikat helpottaisivat hoitajapulaa (MP 

15.10.08) pureutumista ongelmien ytimeen, eli palkkaukseen ja huonoihin työoloihin.  

Hoitajapulan vakavuutta korostaa aineistossani esille tulevat pari tapausta, joissa 

vanhainkotien hoitajien vähyydestä on kanneltu lääninhallitukselle. Näissä tapauksissa 

työvoimapulaan on ollut ratkaisuna juridiset toimenpiteet joiden avulla kaupungit on 

velvoitettu tekemään asialle jotakin.  

”Tampereen Koukkuniemessä asiat saatiin kuntoon, kun 

lääninhallitus puuttui hoitajien vähyyteen ja määräsi Tampereen 

kaupungin palkkaamaan sata uutta hoitajaa. Rahaa oli vaadittu 

aiemminkin, mutta kaupunki oli torjunut vaatimukset vedoten 

rahapulaan ja kyseenalaisiin suhdelukuihin.” Pääkirjoitus 3.4.08 
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Merkillepantavaa edellisessä sitaatissa on se, että kyseessä on ollut sadan hoitajan 

vajeesta, mikä korostaa työntekijäpulan vakavuutta hoitolaitoksissa.  

Kolmas aineistossani esille tuleva ongelma on pula pätevistä sosiaalityöntekijöistä, 

lähinnä lastensuojelussa. Aineistossani kerrotaan, kuinka pätevistä sosiaalityöntekijöistä 

on koko maassa huutava pula. Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöistä päteviä 

on vain kuusi kymmenestä. ( Sunnuntai 13.1.08) 

Syiksi pulaan mainitaan varsin suoraviivaisesti palkkaus ja työolot, ja keinoiksi 

tilanteen korjaamiseen näiden kohentaminen. Vain peruspalveluministeri on sitä mieltä, 

että sosiaalityöntekijöitä tulee kouluttaa lisää. Vastineeksi peruspalveluministerin 

mielipiteeseen sosiaalityön jatko-opiskelija toteaa mielipide-osaston kirjoituksessaan 

Lastensuojelussa ei ole työvoimapula vaan työolokriisi (MP 17.1.08), kuinka pulmana 

on, että alle puolet valmistuneista hakeutuu tai jää kunnalliseen sosiaalityöhön. Hänen 

mielestä ainoa ratkaisu työvoimapulaan on tehdä lastensuojelutyö nykyistä 

palkitsevammaksi.  

Työvoimapula aiheuttaa ongelmia sekä työntekijöille, että asiakkaille. Aineistossani 

tulee esille kuinka työntekijöitä painaa huoli asiakkaista, kun heidän asioitaan hoitaa 

henkilö, jolla ei välttämättä ole tarpeeksi tietotaitoa. Tilanne saa työntekijät pohtimaan 

esimerkiksi lasten oikeusturvan toteutumista, kuten toimittaja seuraavassa tuo esille 

erään kaupungin lastenhuollossa työskentelevä sosiaalityöntekijän kohdalla:  

”Hän on ohjannut epäpätevää työntekijää, jolla ei ollut 

aavistustakaan siitä, mitä lapsen huostaanoton perustaksi pitää 

kirjoittaa. [Sosiaalityöntekijästä] on täysin väärin, että epäpätevä ja 

kokematon työntekijä valmistelee niinkin isoja asioita kuin 

huostaanottoja, jotka esimies sitten siunaa.” Sunnuntai 13.1.08 

 

5.3.2 Työntekijät pakenevat muualle töihin 

Yksi työvoimapulaan liittyvä ulottuvuus on työntekijöiden sitoutuneisuus 

työnantajaansa. Pystyykö työnantaja tarjoamaan puitteet, jotka saavat työntekijät 

jäämään, vai päättävätkö he lähteä muualle töihin?  
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Aineistossani työntekijöiden pakeneminen kunnilta muiden työnantajien palvelukseen 

nostetaan suurimmaksi ongelmaksi lääkäreiden ja sosiaalityöntekijöiden kohdalla. Myös 

opettajien tilannetta pohditaan yhdessä pääkirjoituksessa, mutta aihe ei herätä sen 

suurempaa keskustelua. 

”Vain joka viidennes luokanopettaja valitsisi uudestaan opettajan 

työn. Puolet alakoulun miesopettajista ja reilu kolmannes 

naisopettajista harkitsee ammatinvaihtoa, ilmenee Opetusalan 

ammattijärjestön (OAJ) ja Kotiliesi-lehden teettämästä 

tutkimuksesta.” Pääkirjoitus 11.4.08 

Tutkimusten valossa opettajat ovat hyvin sitoutuneita ammattiinsa, ja vaihtavat harvoin 

pois opetusalalta. Vuoden 2008 työolotutkimuksessa todettiin että noin puolet 

opettajista on aina ollut opetusalalla töissä. (Lehto ja Sutela 2008, 25) 

Myös hoitajat on aineistossani mainittu mahdollisina alan vaihtajina, mutta heidän 

kohdalla työnantajasektorin vaihtaminen jää vain yhteen puheenvuoroon. 

Terveyskeskusten lääkäritilanne puolestaan maalataan varsin epätoivoiseksi. Virkoihin 

ei ole hakijoita, ja lääkärit lähtevät hanakasti yksityiselle puolelle töihin.  

Ei ole mikään ihme, että lääkärit pakenevat terveyskeskuksista, kun 

päivittelyn lisäksi mitään todellista ei tehdä terveyskeskustyön 

houkuttavuuden lisäämiseksi. PK 6.2.08 

Suurimmaksi syyksi lääkäreiden lähtemiselle muualle töihin nostetaan jo edellä 

mainitsemani terveyskeskusten työolot. Aineistossani kerrotaan kuinka 

terveyskeskuslääkäreillä on liikaa töitä, liikaa paperitöitä, ja osaamisvaatimukset ovat 

liian korkeat. Innostuneena aloitettu terveyskeskuslääkärin ura on päättynyt 

lannistumiseen ja riittämättömyyden tunteeseen, joka on johtanut työnantajan 

vaihtamiseen. Myös palkkauksen epäkohtien ja terveyskeskusten byrokraattisuuden 

mainitaan karkottavan lääkäreitä yksityiselle sektorille. 

Sosiaalityöntekijöiden kohdalla ongelmiksi nostetaan työolot ja palkkaus. Kuten 

lääkäreiden kohdalla mainittiin, niin myös sosiaalityöntekijöiden kohdalla esitetään 

kuinka moni aloittaa kunnan palveluksessa, mutta siirtyy pian muualle töihin. 

”[Sosiaalityöntekijä], 28, työskenteli vuoden sosiaalityöntekijänä 

Helsingin lastensuojelun avohuollossa, kunnes vaihtoi puolitoista 

vuotta sitten suunnittelijaksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
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päihdeprojektiin. Järjestössä hänen palkkansa nousi parisataa euroa 

kuussa ja vastuu lapsista poistui. Kunnassa palkka oli ”törkeän pieni” 

ja työtaakka kohtuuton: toimistossa oli liikaa työtä, vastuuta ja 

vajaamiehitystä. [Sosiaalityöntekijälle] riitti. Työstä tuli paha olo, hän 

selittää kahvilassa”.     Sunnuntai 13.1.08 

Eräs toinen haastateltu sosiaalityöntekijä kuvasi lastensuojelun tilannetta vertaamalla 

työpaikkaa sotarintamaan Tämä on kuin Afganistan. Täällä voi käydä nuorena, mutta 

täältä ei jäädä eläkkeelle. Työtä ei kehitetä, eikä se palvele kestävää kehitystä. 

(Sunnuntai 13.1.08)  

Esimiestyön merkitystä ei aineistossani tuoda esille, vaikka sillä tutkimusten mukaan on 

suuri vaikutus sosiaalityöntekijöiden pysyvyyteen. On todettu, että suurin merkitys 

sosiaalityöntekijöiden pysyvyyteen kunnallisessa työssä on heidän saamallaan 

positiivisella palautteella. Mikäli he tunsivat itsensä arvostetuiksi, ja saivat lähimmältä 

esimieheltä kiitosta hyvin tehdystä työstä, niin heillä ei ollut ajatuksissa vaihtaa 

työpaikkaa. Huomionarvoista on, että työn määrällä ei ollut merkittävää vaikutusta 

ajatuksiin lähteä. (Tham 2007, 1237-1239) 

Tutkimuskirjallisuudessa paljon esille nostettu tulevaisuuden uhkakuva suurien 

ikäluokkien vanhuuseläkkeelle jäämisestä jää aineistossani yllättävän pienelle 

huomiolle. Rehtoreista kerrotaan, että heidän kysyntä tulee lähitulevaisuudessa 

lisääntymään, sillä huomattava osa rehtoreista on saavuttamassa eläkeiän. 

Ongelmallisena nähdään se, että rehtorin virat ei houkuttele hakijoita. Tämän kerrotaan 

johtuvan siitä, että rehtoreiden toimenkuva on muuttunut epäselväksi ja työtehtävät ovat 

lisääntyneet. Toisena ammattiryhmänä mainitaan lääkärit joita tullaan tarvitsemaan 

tulevaisuudessa lisää sekä lääkäreiden eläkepoistuman, että lisääntyvän palveluntarpeen 

myötä. 

 

5.3.3 Työnantajamaine 

Työnantajamaineella en tarkoita tutkimuksessani pelkästään mainetta, vaan liitän 

mukaan myös ajatuksen kunnista houkuttelevina työnantajina. Aineistoni perusteella 
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kuntien työnantajamaineesta ollaan huolissaan, ja lähtökohtaisesti mainetta ei nähdä 

hyvänä. Erityiseksi huolenaiheeksi nousee terveyskeskusten vetovoimaisuus.  

”Hallituskin on huolissaan ja haluaa kääntää työnhakijat 

terveyskeskuksiin. Vielä on keksimättä, miten tehdä terveyskeskuksista 

houkuttelevia muutenkin kuin juhlapuheissa.” Kotimaa 19.7.08 

Esille tulee myös, kuinka kaivattaisiin enemmän konkreettisia tekoja, pelkän puheen 

sijaan. Tekoja ei kaivata pelkästään lääkärikunnan sisällä, vaan myös valtiovallan 

tasolla kerrotaan olevan huolestuneita. 

Syitä terveyskeskusten epäsuosiolle esitetään aineistostani useita. Helsingin Sanomien 

pääkirjoitustoimittaja kirjoittaa 6.2.08 otsikolla Lääkäripula ei ole kohtalo kuinka 

terveyskeskusten epäsuosiota ovat tukeneet niin valtio kuin yliopistot toimillaan. Valtio 

on pääkirjoitustoimittajan näkemyksen mukaan tukenut pelkästään yksityisen puolen 

työterveydenhoitoa, mikä on ohjannut työtä tekevän väestön pois terveyskeskuksista. 

Tämä johtaa hänen mukaan siihen, että Jos jonkin palvelun käyttäjäkunta kurjistuu, 

heikentyvät pian palvelutkin ja osaavat työntekijät katoavat muualle. (PK 6.2.08) 

Pääkirjoitustoimittaja esittää myös että yliopistot karkottavat jo opiskeluvaiheessa 

tulevaisuuden lääkärit muualle Medisiinareille opetetaan potilaiden hoitoa ja 

lähetteiden kirjoittamista esittelemällä terveyskeskuslääkäreiden tekemiä virheitä ja 

puutteellisia lähetteitä. Oppi menee perille. (Pääkirjoitus 6.2.08) 

Kolmanneksi Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittaja vielä moittii terveyskeskuksia 

itseään siitä, että terveyskeskuksissa ei olla kiinnostuneita kehittämään omaa 

työpaikkansa sellaiseksi, että se houkuttelisi lääkäreitä töihin. 

”Terveyskeskuslääkärin työ on vaativaa ja vastuullista, ja siksi siihen 

tarvittaisiin parhaat lääkärit. Parhaat lääkärit eivät tule työpaikkaan, 

jota johtaa jäyhä byrokraatti, jossa työajoista ei voi neuvotella eikä 

uusia ideoita tueta. Monissa terveyskeskuksissa maksetaan 

mieluummin suuria summia vuokralääkäreitä välittäville firmoille 

kuin uhrataan sama raha oman työpaikan kehittämiseen.” 

Pääkirjoitus 6.2.08 

On pohtimisen arvoista miettiä, mitä pelkkien kielteisten asioiden esille tuominen tekee 

terveyskeskusten maineelle. Kun terveyskeskuksista ei julkisessa keskustelussa sanota 

mitään hyvää, voidaan olettaa lukijan uskovan, että mitään hyvää ei ole tarjolla. 



60 
 

Kuntatyölle pahimmaksi uhkakuvaksi muodostuu aineistoni perusteella työvoimapula. 

Pulaa työntekijöistä on terveydenhoitoalalla ja sosiaalialalla. Pahimmiksi tilanteiksi 

aineistossani maalataan pula lääkäreistä sekä pula pätevistä sosiaalityöntekijöistä. 

Huomattavaa on, että pula vanhustenhoitajista tuli hyvin niukasti esille Helsingin 

Sanomissa, vaikka aineistossa mainittiin kuinka väestön ikääntyminen tulee johtamaan 

palveluiden tarpeen lisääntymiseen.  
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6. Pohdintaluku 

Olen tässä tutkimuksessa tutkinut, mitä Helsingin Sanomissa kirjoitettiin kunnissa 

tehtävästä työstä yhden vuoden aikana. Tutkimuksen avulla olen tunnistanut 

keskeisimmät teemat joita mediassa käsiteltiin. Olen myös tuonut esille, mitä ongelmia 

julkisessa keskustelussa käsiteltiin, sekä mahdollisia ratkaisuehdotuksia näihin.  

Ensimmäinen tärkeä havainto jonka tein jo aineiston keruuvaiheessa, oli että 

kuntatyöstä puhutaan. Siitä puhutaan paljon, ja usean eri toimijan taholta. Aineistossani 

äänensä kuuluviin saa niin opiskelijat, kansalaiset, poliitikot, tutkijat kuin myös 

kuntatyöntekijät. Eli kirjoittajina oli useampi ryhmä, mikä viittaa siihen että aihe 

koskettaa montaa yhteiskunnan jäsentä. 

Valitettava tosiseikka oli se, että käsiteltävät aiheet olivat lähes yksinomaan haasteita ja 

ongelmia. Ensimmäisessä analyysiluvussa käsittelin työhyvinvointiin liittyviä teemoja. 

Toin esille, kuinka aineistossani kerrottiin ylityöllistetyistä terveyskeskuslääkäreistä ja 

sosiaalityöntekijöistä. Lääkäreiden ongelmaksi nousi oman työnkuvan 

hallitsemattomuus, kun potilaita oli liikaa lääkäriä kohden. Sosiaalityöntekijöiden 

suurin haaste oli aikapaineiden ja työn määrän mahdoton yhtälö. Kummankin 

ammattikunnan kohdalla suurin eettinen ristiriita syntyi, kun kaikkia asiakkaita ei 

ehtinyt auttaa. 

Työn organisoinnin puutteet tulivat myös esille ensimmäisessä luvussa. Suurimpana 

ongelmana nähtiin lääkäreiden aikaa kuluttavat paperityöt ja usean eri 

tietokoneohjelman käyttö. Vaikka uusi julkisjohtaminen on ollut julkisen sektorin 

uudistamisen kulmakivi myös Suomessa, niin silti aineistossani tuotiin esille että 

lääkärit pitävät terveyskeskuksia byrokraattisesti johdettuina. Myös lastensuojelussa tuli 

esille ongelma, kuinka hierarkkinen organisaatiorakenne vaikeuttaa palvelujen 

antamista asiakkaille. 

Ensimmäisessä luvussa kerroin myös kuinka aineistostani kuulsi läpi työntekijöiden 

ammattiylpeys, ja kuinka he kokivat työnsä arvokkaaksi. Otin myös esille sen, kuinka 

he kokivat että heidän työtään ei aina arvosteta. Terveyskeskukseen tuleva potilas 
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saattaa lähtökohtaisesti epäillä terveyskeskuslääkärin ammattitaitoa, ja 

sosiaalityöntekijän vastuulle jää kertoa asiakkaalle, että nyt ei ole antaa palveluja.  

Toisen analyysiluvun pääteemana oli kuntien talouteen liittyvät haasteet. Aloitin 

kertomalla mitä aineistossani puhuttiin kunnissa esiintyvistä määräaikaisista 

työsuhteista ja kuinka niiden kerrottiin aiheuttavan epävarmuutta. Päinvastaisen 

tulkinnan antoi tosin Helsingin Sanomiin kirjoittanut opetusalalla työskentelevä 

sijainen, joka toi esille kuinka tärkeänä hän pitää omaa työtään, määräaikaisuudesta 

huolimatta. Positiivisena uutisointina aineistossani tuotiin myös esille kuinka pätkätyöt 

ovat kunnissa kuitenkin vähentyneet.  

Sivistysalaan liittyi myös keskustelu opetusryhmien koosta. Helsingin Sanomissa 

käytiin keskustelua puolesta ja vastaan ehdotusta joka määrittelisi opetusryhmien koon 

lailla. Opetusalan ammattijärjestö OAJ oli eniten äänessä, ja uutisoitiin myös heidän 

tehneen asiasta lakialoitteen.  

Resurssien niukkuutta käsiteltiin aineistossani terveydenhuollon ja lastensuojelun 

saralla. Molemmilla aloilla kerrottiin koettavan niin rahapulaa, kuin myös 

henkilöstöpulaa. Homeiset rakennukset liittyvät myös resurssipulaan, mutta ne saivat 

aikaan niin paljon keskustelua, että pidin ne omana alateemana. Huonokuntoiset 

rakennukset aiheuttivat huolta niissä oleskelevien henkilöiden osalta, ja kritiikkiä 

annettiin virkamiehille korjaustarpeiden vähättelystä. 

Viimeisenä osiona talouteen liittyvissä haasteissa otin esille aineistossani keskustelua 

herättäneen kuntien palkkatason. Sosiaalialalla ja terveydenhoitoalalla palkkausta 

pidettiin huonona, ja sen nähtiin vaikuttavan niin työvoiman saantiin kuin myös 

työvoiman pysyvyyteen. Terveyskeskuslääkäreiden osalla suurimmaksi ongelmaksi 

nähtiin työvoimapulan aiheuttama kilpailutilanne, jossa nuorille lääkäreille saatetaan 

maksaa lähtökohtaisesti parempaa palkkaa virkaiältään vanhempaan nähden. 

Analyysini lopuksi toin vielä esille tulevaisuuden uhkakuvia kuntatyölle. Suurimpana 

niistä esille tuli työvoimapula. Lääkäripulasta ja hoitajapulasta puhuttiin ikään kuin 

vakiintuneina termeinä. Työvoimapulan vakavuutta korostettiin puhumalla 

kriisitunnelmista, kroonistuneesta pulasta, sekä yhä huutavammaksi käyvästä 
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työvoimapulasta. Sosiaalityöntekijöiden kohdalla ongelmalliseksi koettiin pulaa 

pätevistä sosiaalityöntekijöistä. Tilanne aiheutti huolta aineistossa esiintyneissä 

työntekijöissä, heidän pelätessään asiakkaina olevien lasten oikeusturvan puolesta.  

Työvoimapulaan liittyy myös aineistossani esille tullut haaste työvoiman sitoutumisen 

kannalta. Helsingin Sanomissa tuli esille, kuinka etenkin lääkärit ja sosiaalityöntekijät 

lähtevät muualle töihin parempia työoloja hakien. Myös opettajien kerrottiin 

harkitsevan alan vaihtoa, heidän kokiessaan uupumusta lisääntyneiden työpaineiden 

vuoksi. 

Yllättävän vähän keskustelua virisi parhaillaan menossa olevasta kuntatyöntekijöiden 

vanhuuseläkkeelle siirtymisestä. Olisin odottanut, että se olisi noussut suuremmaksi 

uhkatekijäksi työvoimapulasta puhuttaessa.  

Aineistossa käsiteltiin varsin niukasti kuntien työnantajamainetta. Keskustelu keskittyi 

lähinnä pohtimaan terveyskeskusten houkuttelemattomuutta. Varsin vähän tarjottiin 

konkreettisia keinoja terveyskeskusten houkuttelevuuden lisäämiseksi, vaikka kovasti 

toimia peräänkuulutettiin. Vain peruspalveluministeri otti kantaa toteamalla, että kyse 

on siitä miten terveyskeskuksia johdetaan. Johtamisen taso tuli myös muualla 

aineistossani esille, kun äänessä olleista lääkäreistä muutama kertoi kuinka 

terveyskeskuksia pidetään byrokraattisesti johdettuina.  

Tutkimukseni perusteella kuntatyöstä otetaan julkisessa keskustelussa esiin lähes 

pelkkiä ongelmakohtia. Puhtaasti positiivisessa mielessä kirjoitettuja juttuja ei 

aineistossani ollut. Kun Helsingin Sanomien toimittaja rantautui kuntatyön pariin 

tekemään juttua aiheesta, hän ei tehnyt sitä siitä näkökulmasta, että kunnissa tehdään 

hyvää ja tärkeää työtä. Näkökulma oli aina lähtökohdiltaan kielteinen, esimerkiksi 

sosiaalityöntekijöiden huonoihin työoloihin tai terveyskeskusten epäsuosioon 

lääkäreiden silmissä. Siksi myös ne positiiviset lausunnot, joita työntekijöiltä välillä tuli, 

jäivät helposti negatiivisuuden varjoon.  

Median ongelmakeskeisyys on ongelmallinen asia kun ajatellaan kuntien 

houkuttelevuutta työnantajina. Koska media on osa lukijan todellisuutta, niin se 

tarkoittaa karrikoidusti, että lukijan todellisuudeksi muodostuu huono kuva kunnasta 
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työnantajana, varsinkin kun ottaa huomioon viimeaikaiset uutisoinnit esimerkiksi 

vanhustenhoidon tilasta maassamme.  

Esille nostamani teemat ovat vahvasti nivoutuneita toisiinsa. Kantavina taustaongelmina 

voidaan pitää kuntien taloudellisesti tiukkaa tilannetta, mutta myös tehokkuuden 

ongelma ja tulosihanteita. Tutkimusaineistossani en kyennyt erottelemaan suoraa 

puhetta uuden julkisjohtamisen näkymisestä kuntatyössä. Tehokkuusajattelun voi 

olettaa syntyneen myös taloudellisesti huonon tilanteen vuoksi. Tutkimukseni 

perusteella kustannustehokkuuden voi kuitenkin sanoa näyttäytyvän eniten puheessa 

lastensuojelun tilasta Suomessa.  

Tutkimuksen suurin haaste itselleni oli aineiston suuri määrä. Se loin myös paineita 

tutkimuksen viitekehyksen ja taustakirjallisuuden löytämiselle. Näin jälkikäteen 

ajatellen olisin voinut rajata aiheeni ja aineistoni mielekkäämmin, mutta silloin olisin 

myös saanut kapeamman kuvan siitä mitä kaikkea kuntatyöstä julkisessa keskustelussa 

puhutaan.  

Aihe on mielestäni tärkeä, ja jatkotutkimus olisi suotavaa. Mielenkiintoista olisi verrata 

eri medioita keskenään, tai katsoa miten julkinen keskustelu on ajallisesti muuttunut, vai 

onko se muuttunut ollenkaan. Aineistoni on jo muutaman vuoden vanha, mutta silti 

löysin siitä teemoja, jotka ovat edelleen ajankohtaisia. Mikäli teemat ovat paljolti samat 

olisi aiheellista pohtia miksi ei mikään muutu. 

Koska itse henkilökohtaisesti olen kiinnostunut kuntatyöstä ja se tekijöistä, niin olisi 

mielestäni myös tärkeää kuulla heidän näkemyksiään. Media-aineiston rinnalle voisi 

tehdä haastatteluja ja kartoittaa mitä ajatuksia mediassa käyty keskustelu heille tuo. 

Näin saataisiin esiin myös kaivattuja positiivisia asioita kunnissa tehtävästä työstä. 
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Liite 1:  Helsingin Sanomien artikkelit 

 

5.1.2008  Veropolitiikka vie kunnilta lääkäreitä 

7.1.2008  Risikko: Terveyskeskusten pitkäaikaisosastot uudistettava täysin 

8.1.2008  Uusi lastensuojelulaki luo paineita kunnille 

8.1.2008  Työsuhdeasunto olisi oiva täky Helsinkiin tulijalle 

10.1.2008 Nuori lääkäri yritti viihtyä terveyskeskuksessa 

10.1.2008 Soininvaara: Työterveyshuoltoa enemmän kuntien vastuulle 

13.1.2008 Uupuneet auttajat 

13.1.2008  Ministeri Risikko pitää tilannetta vakavana 

17.1.2008 Lastensuojelussa ei ole työvoimapula vaan työolokriisi 

21.1.2008 Kuntataloutta saneerattava vastakin 

26.1.2008 Rehtorin asema ja vastuu epäselvä 

2.2.2008 Sairaalaverkko kaipaa uudistusta 

5.2.2008 Yliopistotutkinto takaa valmiudet sosiaalialalle 

6.2.2008 Lääkäripula ei ole kohtalo 

6.2.2008 Huumekorvaushoidon potilaat tulevat Helsingin terveysasemille 

8.2.2008 Kouluille pitää määrätä säännölliset kuntotarkastukset 

9.2.2008 Välitöntä korjausta odottavia homesairaaloita käytössä ympäri maata 

12.2.2008 Helsinki ei käytä kaikkea peruskorjaamiseen varattua rahaa 

12.2.2008  Rahaa olisi, miten törsätä? 

23.2.2008 Kunnallisten palvelujen valvonta on taitolaji 

25.2.2008 Huono johto ruokkii muutospelkoa 

28.2.2008 OAJ: Alaluokkien kooksi enintään 18 oppilasta 

28.2.2008 Hyvään sisäilmaan on oltava varaa 
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29.2.2008 Koulujen kosteusvauriot tuskin yllätys 

2.3.2008 Sarkomaa: Opetusryhmien koot selvitetään 

4.3.2008 Vuokralääkäritoiminta vinouttaa terveydenhuoltoa 

6.3.2008  Homeesta päästäisiin koulutuksella 

8.3.2008 Työvoimapulasta turha valittaa, jos palkka on surkea 

11.3.2008 Homevaurioiden korjausta tuettava 

13.3.2008 Homevian tunnistus ja korjaus vaativat monipuolista osaamista 

1.4.2008 Enemmistö hyväksyy kuntaliitokset 

3.4.2008 Viralliset hoidon tilastot vääristelevät todellisuutta 

6.4.2008 Huumeriippuvaisia voidaan hoitaa myös terveyskeskuksissa 

7.4.2008 Lääkehoidon suunnittelu kuuluu lääkärille 

8.4.2008 Kuopion yliopistollinen sairaala sekoili tiedottaessaan kesäsijaisista 

9.4.2008 Luokanopettajat ovat uupuneet työtaakan alle 

11.4.2008 Opettajat miettivät ammatinvaihtoa 

12.4.2008 Yhteiskunnalla on suuri vastuu lasten hyvinvoinnista 

16.4.2008 Työvoimapula on vähentynyt 

20.4.2008 Helsinki on unohtanut liikuntasetelit 

26.4.2008 Yhä huutavammaksi muuttuvan työvoimapulan ennakointia 

27.4.2008 Luokanopettajaksi hakevien määrä väheni nyt hieman 

29.4.2008 Peijaksessa leikataan urakalla 

1.5.2008 Sairauslomapäiviä kertyy kaupungin työntekijöille eniten Kuopiossa 

4.5.2008 Poissaolot kertovat työpaikan hengestä 

4.5.2008 Eikö pätkätyö ole yhtä arvokasta kuin vakituinen työ? 

8.5.2008  Eikö sosiaalityöntekijän palkkaa voi nostaa? 

16.5.2008 Luulosairasta terveydenhuoltoa ollaan lääkitsemässä hengiltä 
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17.5.2008 Homeongelmat johtamassa koululaisten lakkoon Palokassa 

18.5.2008 Epäpätevät opettajat näyttötutkintoon 

19.5.2008 Kunnat vähensivät pätkätyöläisiä viime vuonna runsaasti 

19.5.2008 Koulujen homeongelmiin tulisi vihdoin puuttua 

22.5.2008 Kesäaika kutistaa jälleen terveys- ja sosialipalveluja 

26.5.2008 Kouluterveydenhuolto on lähes rapakunnossa 

27.5.2008 Työelämän uhkat tulevat ulkoa 

30.5.2008 OAJ pyrkii ajamaan kaikkien opettajien asemaa 

5.6.2008 Sdp yllätti välikysymyksellä Helsingin terveysrahoista 

7.6.2008 Opettajien pikakoulutukseen ei tarvetta 

15.6.2008 Väärä koulutuspolitiikka syy hoitajapulaan 

15.6.2008 Päivähoidon ryhmäkoot eivät saa kasvaa 

17.6.2008 Terveydenhoitolaki lisäisi valinnan vapautta 

17.6.2008 Ehdotus: Potilaalle vapaus valita terveyskeskus 

17.6.2008 Terveyskeskusten uudistuspuheet outoja 

23.6.2008 Perusterveydenhuolto ei kaipaa erikoistumisia 

26.6.2008 Hoitajaopiskelijalla on varaa valita 

26.6.2008 Hus palkkaisi heti jopa 400 hoitajaa 

26.6.2008 Vanhusten hoitajista pulaa 

28.6.2008 Apulaisoikeuskansleri nuhtelee Vantaata kouluterveydenhuollosta 

7.7.2008 Aikarajat ja pätevien työntekijöiden puute vaikeuttavat lastensuojelua 

15.7.2008 Kuljetustyössä pahin pula työntekijöistä 

19.7.2008 Risikko haaveilee näkevänsä erikoistiimit terveyskeskuksissa 

19.7.2008 Lääketieteen kandidaatti pääsee testaamaan taitonsa terveyskeskuksessa 

21.7.2008 Uudistukset vietävä käytäntöön 
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5.8.2008 OAJ:n Erkki Kangasniemi: Veronkevennykset keskituloisille 

6.8.2008 Kulosaaren homekoulun lukuvuosi alkaa hätäpaikatuissa tiloissa 

13.8.2008 Koulukuraattorille voi varata ajan vaikka tekstiviestillä 

28.8.2008 Kokkolan keskussairaala käräjille homevaurioista 

30.8.2008 Home ja hajusteet ovat vaara terveydelle 

30.8.2008 Kd tinkisi veroalesta terveydenhuollon hyväksi 

10.9.2008 Määräaikaisuuksia viedään tuomioistuimiin 

11.9.2008 Lääkäripula vie terveysasemia ahdinkoon 

11.9.2008 Oulu huonon työnantajan maineessa 

13..9.2008 Joustavat työehdot ja hyvä johto julkisen sektorin vetonauloiksi 

13.9.2008 Lääkäreillä riittää valinnanvaraa 

17.9.2008 Presidentti ja professori kinasivat hyvinvointipolitiikasta 

26.9.2008 Lasten ja nuorten hyvinvointi on kaikkien aikuisten vastuulla 

27.9.2008 Ostopalvelut ovat tulleet jäädäkseen 

28.9.2008 Vanhanen: terveydenhuollon resurssit uusjakoon 

30.9.2008 Valtion varoja suoraan nuorille ja vanhuksille 

3.10.2008 Opettajien lomautukset halutaan estää lailla 

5.10.2008 ”Ei riitä, että oppilaat saavat hienoa opetusta” 

7.10.2008 Kirja: Päättäjät vastuuseen liiasta säästämisestä 

8.10.2008 Kysely: Lasten kiireelliset sijoitukset lisääntyivät runsaasti alkuvuonna 

12.10.2008 Konkarit houkuttelivat talkoilla lääkäriopiskelijoita perustyöhön 

15.10.2008 Kuntien houkuttelevat työpaikat helpottaisivat hoitajapulaa 

18.10.2008 OAJ: Lisää rahaa ryhmäkokojen pienentämiseen 

19.10.2008 Hoitajien resepti 

22.10.2008 Lähihoitajaksi valmistuva Anja Aho pääsee valitsemaan työpaikkansa 
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24.10.2008 On kurja tilanne sanoa potilaalle, että nyt ei pysty auttamaan 

24.10.2008 Moni puolue toivoo terveyskeskuslääkärille enemmän aikaa potilasta kohti 

4.11.2008 Sosiaalialan ammattilaiset etsivät itselleen uutta puheenjohtajaa 

7.11.2008 Helsingin kaupungin palkat eivät ole kilpailukykyisiä 

9.11.2008 Koskelan sairaalassa paljastui homevaurio 

12.11.2008 Kunnan pitää kantaa vastuu vanhusten palveluiden laadusta 

16.11.2008 Pekkarinen ehdottaa syrjäseutuvähennystä 

19.11.2008 Vantaa vakuuttaa Myyrinkodissa olevan tarpeeksi hoitajia 

19.11.2008 OAJ vaatii täsmennyksiä perusopetuslakiin 

21.11.2008 Ykspihlajan päiväkoti nousi talkoilla 

6.12.2008 Lääkäreillä liikaa paperitöitä 

11.12.2008 Yli puolet erikoissairaanhoidon ajasta kuluu paperitöihin 

15.12.2008 Ylilääkäreistä tuli sihteereitä 

20.12.2008 Elvytysraha tarpeellisten palvelujen tuottamiseen 

 

 

 

 


