
E sitimme hiljakkoin huolen tie-
toyhteiskuntakehityksestä. Esi-
merkkinä oli silloin Valtioneu-

voston periaatepäätös kansalliseksi 
tietoturvastrategiaksi 4.12.2008: ”Tur-
vallinen arki tietoyhteiskunnassa - Ei 
tuurilla vaan taidolla”.

Nyt se on saanut jatkoa työn al-
la olevana ohjelmana. Viesti nyt liik-
keelle lähtevästä työstä on, että tule-
vaisuuskin nähdään organisaatioina, 
malleina ja mekanismeina. Kuitenkin 
toivoisimme, että näissä hankkeissa 
vihdoinkin aletaan nähdä yhä enem-
män ihminen, prosessit ja toiminta. 
Kuinka sitten yleensä voidaan puhua 
turvallisesta tietoyhteiskunnasta, jos 
meillä sellaista ei ole vielä saatu edes 
aikaan?

Marraskuu 2009 toi tietotekniikan 
asiat parrasvaloihin. Tsunami nimel-
tään EVA (Elinkeinoelämän Valtuus-
kunta) pyyhkäisi koko tietoyhteiskun-
nan mennessään. Enää ei ole syytä 
käyttää koko termiä, tietotekniikka 
on sulautunut normaaliksi ja välttä-
mättömäksi osaksi koko modernia 
yhteiskuntaa. Ja tietoyhteiskunnan 
toimivuudessa paljastuu koko yhteis-
kunnan toimivuus.

Me suomalaiset olemme tuudittau-
tuneet omaan lintukotoomme. Kuinka 
voimme ymmärtää, että kaikkien ke-
hittyneiden maiden kärjestä olemme 
pudonneet lähes kehitysmaiden jouk-
koon. Julkisen hallinnon digitalisoin-
nissa Suomi on sijalla 20, e-Demokra-
tian arvioinnissa sijoituksemme on 43. 
Jaamme tämän sijan yhdessä Hondu-
rasin, Mongolian ja Filippiinien kans-
sa. Julkishallinnon verkkopalveluissa 
olemme sijalla 23.

Nämä kaikki asiat tulivat laajaan 
keskusteluun, kun EVA julkaisi ra-
porttinsa ”Nykyaikaa etsimässä - Suo-

men digitaalinen tulevaisuus” (www.
eva.fi ). Olemme talouskriisissä, vai-
kea suhdanne on pitkittynyt, kilpailu 
on kiristynyt, keskeisillä toimialoilla 
tapahtuu merkittäviä muutoksia ja 
samalla väestö ikääntyy ja eläköityy. 
Tästä kriisistä ei selvitä ilman tuotta-
vuuden dramaattista kasvattamista. 
Tuottavuuden lisääminen edellyttää, 
että palaamme takaisin kehittämään 
tietoyhteiskuntaamme.

Tässä tilanteessa julkisen sektorin 
pitää tehdä ryhtiliike. Valtio ja kun-
nat hallitsevat lukuisia digitalisaation 
perusratkaisuja ja solmukohtia, joiden 
kimppuun pitää käydä välittömästi. 
Jatkossakin Digitaalinen Suomi elää 
yksityisen toimeliaisuuden varassa. 
Kehitys ei kuitenkaan etene, ellei jul-
kinen sektori ratko ongelmiaan ensin, 
edistä kehitystä esimerkillään ja linjaa 
Digitaalisen Suomen perusinfrastruk-
tuurin periaatteita.

Kunnossa olevien perusrakenteiden 

tulisi aidosti tukea yhteiskunnan tar-
peita ja prosesseja.

Digitaalinen Suomi
EVAn raportin mukaan Suomi on tip-
punut tietoyhteiskuntakehityksen 
kärjestä. Kysymys ei ole teknologias-
ta tai yhteyksien kehittämisestä. Tuot-
tavuutta ei voi lisätä ilman digitalisaa-
tiota. Talouskasvun elpyminen edel-
lyttää sekä julkisella sektorilla että 
yrityksissä tuottavuushyppäystä, jon-
ka digitalisaatio voi antaa. Kysymys on 
dramaattisesti aiempaa tehokkaam-
man ja elämän laadun uudelle tasolle 
nostavan yhteiskunnan perusarkki-
tehtuurista, alustasta, jonka varaan 
yhteiskunta jatkossa rakentuu.

Julkisella sektorilla tarvitaan yksi 
taho, jolla on selvä vetovastuu ja man-
daatti panna toimeen. Luonnollinen 
paikka johdolle on valtiovarainminis-
teriössä, joka vastaa hallinnon kehit-
tämisestä ja kykenee budjettivaltan-

sa avulla resursoimaan, ohjaamaan 
ja kannustamaan julkisen hallinnon 
kaikkia tahoja.

On saatava yhteiset rekisterit ja kan-
salliset käytännöt voimaan. Samoin 
tarvitaan sähköistä asiointitiliä.

Miten tähän on jouduttu?
Matti Vanhasen ykköshallituksen oh-
jelmassa oli 2003 tietoyhteiskuntake-
hitys nostettu erityisaiheeksi. Tarkoi-
tus oli  parantaa  hallituksen liikenne- 
ja viestintäpolitiikalla kansalaisten hy-
vinvointia, elinkeinoelämän ja julkis-
hallinnon tuottavuutta ja kilpailuky-
kyä edistämällä tietotekniikan ja tieto-
yhteiskunnan palvelujen käyttöä.

Hallitus lupasi panostaa vahvasti 
tietoyhteiskuntakehityksen edistä-
miseen, muun muassa perustamalla 
pääministerin johtaman tietoyhteis-
kuntaneuvoston, jonka jäseninä olivat 
tietoyhteiskuntakehityksen kannalta 
keskeiset ministerit. Erityisesti julki-
sen hallinnon virastojen ja laitosten 
siirtymistä sähköiseen asiointiin ha-
luttiin vauhdittaa voimakkaasti.

Nyt EVAn raportin perusteella jää 
ihmettelemään, mitä on saatu todella 
aikaan, kun samalla hallituspohjalla-
kin on voitu toimia jo pitkään. Miten 
on voinut olla mahdollista, että päämi-
nisterin johdolla toimivan 40 nimek-
kään henkilön muodostaman tieto-
yhteiskuntaneuvoston, sen seitsemän 
korkean tason pysyväisasiantuntijan 
ja 13 hengen sihteeristön toiminnan 
vaikutuksesta Suomi on vajonnut tie-
toyhteiskuntakehityksessä takapaju-
laksi? Ja miten paljon tähän on kulu-
tettu rahaa? ”Ihmeitä ei tapahdu, ne 
pitää tehdä.” Olisiko jo aika kääntää 
ajatukset lauta- ja lautasteemoista to-
dellisiin yhteiskunnan substanssiky-
symyksiin?

O lin lukevinani tässä jokin ai-
ka sitten lehdestä jäteyhtiön 
edustajan lausuntoja siitä, mik-

si jätemaksut nousevat. Painava pe-
ruste oli se, että kun jätettä ei uuden-
aikaiselle Euroopan unionin hyväk-
symälle kaatopaikalle saada tarpeek-
si, ei toiminta ole kannattavaa, ja niin 
maksuja pitää nostaa.

Hetkinen!
Toisaalta meitä ihmisreppanoita 

neuvotaan, että kasvattaisimme maa-
ilman jätevuorta mahdollisimman 
vähän ja toimisimme näin ympäris-
töystävällisesti. Eiväthän nämä kaksi 
asiaa sovi yhteen.

Jotta jätehuolto olisi kannattavaa, 
pitää meidän kuluttaa, kuluttaa ja 
kuluttaa. Silloin syntyy roskaa tar-
peeksi, ja niin jäteyhtiön sedät ovat 
tyytyväisiä.

Nyt kuulin sitten yhden kunnan ve-
siyhtiön lausunnot siitä, miksi vesi-
maksut tuntuvasti nousevat. Jälleen 
on kysymys siitä, että me kuluttajat 
toimimme väärin.

Meidän pitäisi laulaa suihkussa 
pitempään, killittää vettä jatkuvasti, 
hulvata sitä enemmän pihanurmi-
koille, pestä autoa tiheään ja aukoa 

hanaa yleensäkin nykyistä enemmän.
Toisaalta sanotaan, että vesikin 

on katoava luonnonvara. Jossakin 
etelässä siitä on jo suunnaton pula. 
Talousvettä on vain vähän käytettä-
vissä ja sekin pitää rahdata kilometri-
en päästä.

Mutta jotta hinnat eivät nousisi, ja 
vesiyhtiön sedät olisivat tyytyväisiä, 
meidän pitää lorottaa vettä kaikkiin 
mahdollisiin tarkoituksiin enemmän.

Hetkinen!

Lapissakin tietääkseni suunnitellaan, 
että jätteitä tulevaisuudessa kulje-
tetaan poltettavaksi jonnekin Oulun 
tietämiin. Saa siinä rekka sauhuta ja 
pyörät pyöriä.

Kun ensin meille on tuotu se mai-
topurkki jostakin Ylivieskan korkeu-
delta, me hörppäämme sen tyhjäk-
si, ja sen jälkeen purkki kuljetetaan 
lähelle pakkauspaikkaansa poltetta-
vaksi.

Jaa, mutta saakohan sitä edes polt-
taa. Jos oikein muistan, kertoi joku, 
että purkissa olevan vahan takia si-
tä ei saa polttaa. Ei ainakaan oman 
mökkinsä pihalla lappilaisessa kai-
rassa. Pohjanmaasta en tiedä.

Siinä tapauksessa jatkuu entinen 
rumba. Tyhjä maitopurkki saakin 
enää kyytiä vain Tornioon asti. Ja 
maitoa pitää juoda reippaasti, muu-
ten jätemaksut nousevat.

Hetkinen!
Mitenhän kävisi kaupalle, joka 

myynnin laskettua vain nostaisi hin-
tojaan.

Entäpä sitten jätevesihuolto. Kun niin 
säädettiin, hankkivat kansalaiset ha-
ja-asutusalueille kalliita järjestelmiä 
jätevesien puhdistamiseksi.

Julkisuuteen tulleiden tietojen mu-
kaan monien laitteiden jälkeen tulee 
ulos lähes samanlaista nestettä kuin 
laitteisiin menee.

Mummot pyörittelevät suurinu-
meroisia kuittejaan ja ihmettelevät, 
onko tässä mitään järkeä.

Mutta niinhän sitä sanotaan, että 
tarkoitus pyhittää keinot. Kun kalliit 
laitteet on asennettu, voi käydä ves-
sassa hyvällä omalla tunnolla. Ei tar-

vitse sen pitemmälle ajatella.

Samaan aikaan Kööpenhaminassa 
istuu ilmastokokous ja meitä neuvo-
taan elämään niin, että kehitys voi 
kehittyä kestävästi. 
Muistakaamme kuitenkin tuottaa 
tarpeeksi jätettä ja kuluttaa kyllin 
paljon vettä, jotta fi rmojen toiminta 
on kannattavaa.

Mutta älkäämme hankkiko kaikkea 
turhuutta, paitsi tietenkin yhtä.

Tämän joulun lahjavinkiksi tarjoil-
laan munankeittomittaria, joka sääs-
tää aikaa ja vaivaa. Näin minä ainakin 
ymmärsin, kun laitetta televisiossa 
esiteltiin.

Se on jonkinlainen mollukka, jo-
ka pannaan munankeittoveteen. Se 
muuttaa sitten väriään aina sen mu-
kaan, monenko minuutin muna on 
valmis.

Hetkinen!
Itse panen munat kattilaan, ja kun 

teevesi on kiehunut ja mukit ovat 
pöydässä, otan munat pois. Minä en 
aio mollukkaa ostaa, en vaikka mol-
lukkafi rma menisi konkurssiin.

Kirjoittaja on Lapin Kansan 
erikoistoimittaja.

MAUNO A. VIRTANEN
mauno.virtanen@lapinkansa.fi 
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Löytyykö Urpilaisesta johtajuutta?
Keskustan pää-äänenkannattaja Suomenmaa 
peräänkuuluttaa SDP:n puheenjohtajalta roh-
keutta kansanvallan puolustajana.

Perustuslain tarkistamiskomitea on päät-
tänyt hakea oikeusministeriöltä jatkoaikaa 
tammikuun loppuun asti. Jo pariin otteeseen 
aikataulustaan venyneen mietinnön piti val-
mistua jouluksi. Puheenjohtaja Christoffer 
Taxellin mukaan työ on loppusuoralla, mut-
ta johtopäätösten tekemistä varten tarvitaan 
vielä harkinta-aikaa.

Komitean työtä vaikeuttaa presidentin 
EU-edustuksesta leimahtanut poliittinen 
kiista. Kun oppositio on asettunut vastahan-
kaan presidentin valtaoikeuksien karsinnal-
le, koko uudistus uhkaa vesittyä.

Avainasemassa on SDP:n puheenjohtaja 
Jutta Urpilainen. Hän voisi osoittaa johta-

juutta ja arvovaltaansa palauttamalla so-
siaalidemokraatit puolueen perinteiselle, 
kansanvaltaa arvostavalle linjalle. Tähän tar-
joutuisi nyt luonteva mahdollisuuskin, kun 
Suomen edustus EU-huippukokouksissa on 
saanut kiistelyistä huolimatta ratkaisunsa.

Vaikka periaatteista ei välitettäisikään, on 
kummallista, kuinka vasemmalla ei nähdä 
edes ajan merkkejä. Yksikään vasemmisto-
lainen ei ole mukana vakavalla tavalla pre-
sidenttispekulaatioissa. Gallupien mukaan 
Suomi saa seuraavaksi kokoomuslaisen pre-
sidentin. Oikeistopresidentin valtaoikeuksis-
tako vasemmisto nyt huolta niin kovin kan-
taa? Vai onko SDP:ssä mietitty jo valmiiksi 
askelmerkit mielenmuutokselle sen päivän 
varalta, että maassa on jälleen sosiaalidemo-
kraatti pääministerinä?

Muut lehdet

P arlamentarismi on haalimas-
sa lisää valtaa Suomessa sekä 
valtakunnantasolla että paikal-
lisesti. Samaan aikaan kun ta-
savallan hallitus ja president-

ti ovat vääntäneet näkyvästi kättä pre-
sidentin valtaoikeuksista, Rovaniemen 
kaupunginvaltuusto haluaa ottaa kau-
punginjohtaja Mauri Gardinilta ja muul-
ta virkamiesjohdolta valtaa pois.

Valtakunnassa käsirysy kytkeytyy pe-
rustuslain uudistushankkeisiin ja presi-
dentin tuleviin valtaoikeuksiin. Niitä ha-
lutaan riisua, ja nyt vallasta lohkaistiin 
pala kun pääministeri ja hallitus päätti-
vät siirtää presidentin tykkänään syrjään 
EU-kokouksista.

Aasinsilta on kieltämättä löysä, mut-
ta totta on, että myös Rovaniemen kau-
pungissa halutaan turvalukita valtaa kau-
punkilaisten valitsemalle valtuustolle ja 
siirtää sitä pois virkamiesjohdolta. Rova-
niemi aikoo tässä vaiheessa terävöittää 
päätöksentekoa yhdistämällä valtuuston 
kyselytunnin ja selostustilaisuuden ensi 
vuoden alussa. 

Samalla valtuusto työntää kaupungin-
johtajan sivuun vetämästä kyselytuntia, 
sen tekee vastaisuudessa valtuuston pu-
heenjohtaja.

Tämä on selkeä merkki johtajuuskrii-
sistä, mikä kaupungissa nyt vallitsee. Se 
kulminoitui viime aikojen vaalirahaju-
pakkaan sekä sen ympärillä käytyyn kelk-
katehtaan rahoitus- ja kaavoitussotkui-
hin.

Kyselytunti järjestetään kerran kuu-
kaudessa, kun se nykyisessä järjestelmäs-
sä on ollut vain noin kaksi kertaa vuo-
dessa. Kyselytunnin merkitys siis kasvaa, 
siitä tulee voimakas osa kaupungin joh-
tamisjärjestelmää kun se kaiken lisäksi 

järjestetään aina ennen kaupunginval-
tuuston kokousta.

Kyselytunnin aikana voidaan käydä läpi 
valtuuston asialistalla olevia asioita, mut-
ta myös muita ajankohtaisia kysymyksiä. 
Näin asioihin voidaan tarttua lennosta 
ja puuttua ajankohtaisiin ongelmiin vä-
littömästi.

Jos päätöksenteko näin demokratisoi-
tuu, se myös joustavoituu, mikä tietysti 
kaupunkilaisen kannalta on merkittävää. 
Lisää avoimuutta lisää sekin, että uusi 
keskustelufoorumi avautuu myös inter-
netissä, johon valtuutettujen kysymykset 
ohjataan.

Vaikka nykyistä johtamismallia ja vir-
kamiesvaltaa kohtaan osoitettu kritiik-
ki kohdistuu käytännössä nykyisen kau-
punginjohtajan toimintaan, muutosten 
tuulet halutaan puhaltavan kauemmaksi 
tulevaisuuteen. Kaupunginjohtajan roo-
lia ollaan halukkaita muuttamaan pitkäl-
lä tähtäimellä.

Nyt tehtävä pieni liike on siis suuri as-
kel tulevaisuuden johtamismallin kehit-
tämisen suutaan. Tulevaisuudessa – jos 
kohta ei näköpiirissä olevassa tulevai-
suudessa – häämöttää tilanne, jossa kau-
punkia johtajaa kaupunkilaisten suoraan 
valitsema pormestari tai täyspäivätyön-
tekijäksi siirtyvä kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja.

Mielenkiintoista tässä on se, että val-
tuustopuolueet ovat käänteestä varsin 
yksimielisiä. Puolueet laita lukien tuntu-
vat olevan uudenlaisen työjärjestyksen 
kannalla.

Vaalirahajupakka kaikkine kiemuroi-
neen tarjosi nyt paikan kokeilla valtuus-
ton kantavuutta.

Valtuustolle avautui maalipaikka ja se 
käytti sen hyväkseen.

Valtuusto kahmii
valtaa itselleen

Tämä on selkeä merkki johtajuuskriisistä, mikä 
kaupungissa nyt vallitsee. Se kulminoitui

 vaalirahajupakkaan sekä sen ympärillä käytyyn 
kelkkatehtaan rahoitus- ja kaavoitussotkuihin.

Kuluttajavirasto on testannut lelu-
jen turvallisuutta sopivasti joulun 
alla. Testi muistuttaa, että muiden 

ominaisuuksien lisäksi on syytä kiinnit-
tää huomiota siihen, onko lelu yleensä 
turvallinen ja minkä ikäiselle saajalle se 
sopii.

Viraston testi paljasti, että joka viiden-
nessä markkinoilla olevassa lelussa on 
vakavia turvallisuuteen liittyviä puuttei-
ta. Testissä oli mukana 50 joulukauppaa 
odottavaa lelua ja peräti kymmenestä 
löytyi sellaisia puutteita, että ne on syytä 
vetää pois. Vain hieman yli puolet täytti 
kaikkinensa turvallisuusvaatimukset.

Lasten leikkeihin tarkoitetuista vem-
peleistä löytyi muun muassa haitallisia 
tai jopa vaarallisiksi katsottavia aineita. 
Myös ikä- tai muut varoittavat merkinnät 
puuttuivat monesta.

Aikuinen on nykyisin lelumarkkinoilla 
muutenkin vaikeuksissa. Nykyajan leikki-
välineet ovat hieman toisenlaisia kuin ta-

kavuosina. Jopa erilaisten otusten nimi-
en hallitseminen alkaa olla mahdotonta. 
Ja kaiken aikaa tulee uusia hittituotteita 
vanhojen tilalle.

Jos nyt yleensä lelukaupasta toivotun 
vempaimen löytää, on syytä ainakin yrit-
tää selvittää, minkä ikäiselle mikin kapine 
sopii. Varttuneemmille tarkoitettuja leik-
kivälineitä ei pidä hankkia liian nuorille.

Tavaraa lelukaupoissa nykyisin on kyllä 
tarjolla. Valinnassa kannattaa muistaa se-
kin, millainen lelu on kehittävä ja toimii 
pidempään kuin joulunpyhät. Esimer-
kiksi erilaiset liikuntavälineet palvelevat 
käyttäjäänsä kauemmin.

Mikä sitten on tämän vuoden ”hitti-
lelu” aikuisille. Ainakin piikkimatto on 
Kaupan liiton sivuilla listattu lahjahitti-
en ykköseksi. Myyjät ja monet käyttäjät 
tosin sanovat, että mistään lelusta ei ole 
kysymys.

Kuinkahan moni pääsee viettämään fa-
kiirin joulua?

Leluja lapsille ja aikuisille

a Mummot pyörittelevät 
suurinumeroisia 

kuittejaan ja ihmettelevät, 
onko tässä mitään järkeä.

Kolumni

Hetkinen!

Alakerta

Tietoyhteiskuntaa etsimässä
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Puheenaihe
Suomen kansa vastaa viimekädessä 
perustuslakiemme sisällöstä ja niihin 
tehtävistä muutoksista. Viimeisten 
kahdenkymmenen vuoden aikana eri-
laiset komiteat ovat valmistelleet tois-
tuvasti perustuslakiimme muutoksia. 
Nämä muutokset Suomen perustus-
lakeihin tulee jälkikäteen alistaa Suo-
men kansan hyväksyttäväksi asiakoh-
taisesti suoralla kansanäänestyksellä.

Nykyisellä menettelyllä mandaa-
tin antaja eli Suomen kansa pyritään 
ohittamaan ja merkillisellä tavalla jät-
tämään kokonaan päätöksenteon ul-
kopuolelle. Poliittinen päätöksenteko 
on ohjautumassa kohti harvainvaltaa, 
jolloin Suomen kansanäänestyksillä ja 
kansan tahdolla ei ole merkitystä eikä 
painoarvoa. On ilmeisen suuri vaara, 

että perustuslakiin muutoksia hake-
vat syyllistyvät oman valta-asemansa 
lujittamiseen ja oman edun tavoitte-
luun. Suomen kansan tahto tulee il-
metä perustuslaissamme.

Tahraantuneet Suomen hallitus ja 
eduskunta tulisi hajottaa toimintaky-
vyttömänä, koska ne eivät nauti kan-
san luottamusta ja eivät enää vastaa 
poliittisia voimasuhteita.

Uusi hallitus tulee muodostaa vir-
kamiehistä Suomen parhaista talou-
den ja teollisuuden asiantuntijoista. 
Heidän tehtävänsä on muodostaa vir-
kamieshallitus, jonka tavoitteet ovat 
täystyöllisyyden aikaansaaminen ja ta-
louslaman voittaminen.

Kansalle on kirkastunut nykyisen 
hallituksen maine naisasioiden oikeu-
denkäynneistä, kännykkävieteistä ja 
kuuluisista venäjälausunnoista: ”Suo-

men kolmesta turvallisuuspoliittisesta 
riskistä Venäjä, Venäjä, Venäjä”, jot-
ka ministerin lausunnot eivät ole Suo-
men edun mukaisia.

EU- ja Afganistan tiedotukses-
sa presidentille on havaittu räikeitä 
puutteitta ja huolimattomuuksia, jot-
ka ovat vaikeuttaneet presidentin työ-
tä ja samalla häirinneet presidentin 
Suomen kansalta saamien valtaoike-
uksien käyttämistä. Ristiriidat vaalira-
hoituksesta ja kansanedustajien vaali-
lahjonnoista ovat vieneet lainlaatijoil-
ta ajankäytön eduskunnassa ja samalla 
kansan luottamuksen.

Taka-alalle ovat jääneet laman voit-
taminen ja työttömien työllistäminen. 
Näihin asioihin ei ole voitu puutua, 
koska ei ole ollut tarvittavaa osaamis-
ta. Osaaminen on rajoittunut valtion 
omistuksessa olevien yritysten alas-

ajoon, valtio- eli kansalaisomaisuuk-
sien hävittämiseen esimerkkinä Ke-
mijärven tehtaat.

Perustuslaissa Suomen ulkopolitiik-
kaa johtaa viimekädessä presidentti 
kansan enemmistön antamalla man-
daatilla eli valtuuksilla. Suomen kan-
san valtuuttaa presidentin määrää-
mään sopivat henkilöt edustamaan 
Suomea EU:n, YK:n ja muihin kan-
sainvälisiin kokouksiin.

Tuskin presidentti Urho Kekkosen 
aikana hallitus ja eduskunta olisivat 
päässeet mellastamaan maamme mai-
netta alentaen, kansallisomaisuut-
tamme tuhlaten ja yrityksillään haalia 
Suomen kansan tahdon sekä perustus-
lain vastaisesti itselleen lisää poliittis-
ta valtaa.

MARKKU VIHANTO

Suomen kansan tahto tulee ilmetä 
perustuslaissamme

Kirjoittajien mielestä voisi jo olla aika kääntää ajatukset lautasteemoista todel-
lisiin yhteiskunnan substanssikysymyksiin?

Mikko Stig

a Julkisella sektorilla tarvitaan 
yksi taho, jolla on selvä vetovastuu.

Lapin Kansa 10.12.2009


