
S osiaali- ja terveysministeriön 
(STM) saunakabinetti runsas 
vuosi sitten. Sosiaali- ja ter-

veysministeri Liisa Hyssälä selostaa 
toimittajille innostuneesti käynnissä 
olevaa sosiaaliturvan uudistustyötä. 
Sitä tehdään laajalla pohjalla niin sa-
notussa Sata-komiteassa.

Sata-komitean nimestä on monta 
tarinaa. Yhden mukaan se tulee siitä, 
että Suomen täyttäessä sata vuot-
ta vuonna 2017 maassa on komitean 
työn tuloksena täysin uusi sosiaali-
turvajärjestelmä.

STM:n saunakabinetin suurien ik-
kunoiden läpi näkyy Helsingin suur-
kirkon kupoli. Suuria ovat Hyssälän 
puheetkin. Hänen mukaansa Sata-
komitean nimi tulee siitä, että työn 
tuloksena täytyy muuttaa ainakin sa-
taa lakia. Tekeillä on mahtiuudistus.

Komitea jätti paljon odotetun vä-
liraportin Hyssälälle kuluvan viikon 
tiistaina. Reilussa vuodessa Hyssälän 
olemuksesta oli kadonnut hehkutus.

Ei tullut takkia, tuli liivit.

Hyssälää Sata-komitean työn vesitty-
misestä on turha syyttää. Yli ajoivat 

suuremmat voimat: työmarkkinajär-
jestöt ja talouden taantuma.

Työmarkkinajärjestöt saivat tam-
mikuussa nopeaan tahtiin aikaisek-
si niin sanotun sosiaalitupon, jossa 
sovittiin monista Sata-komitean työ-
sarkaan kuuluneista uudistuksista 
koskien työttömyysturvaa, osa-aika-
eläkettä ja vuorotteluvapaata. 

Kansalaisen kannalta tietysti tär-
keintä on se, että sovittiin, ei se kuka 
sopi.

Toinen vesittäjä on taantuma ja 
valtiontalouden kestävyys. Valtio-
varainministeriön ylijohtaja Martti 
Hetemäki ajoi Sata-komitean välira-
porttiin kirjauksen, joka käytännössä 
tekee hyvin vaikeaksi valtion meno-
ja lisäävien uudistusten tekemisen. 
”Ehdotukset on nähtävä asialista-
na, joka edellyttää yksityiskohtaista 
selvittelyä ja kustannusten lasken-

taa ennen toteuttavien uudistusten 
valintaa.”

Suomeksi sanottuna mitään niistä 
ei toteuteta, mikäli hintalappu on 
liian suuri. Kun valtio nyt elvytyksen 
nimissä alkaa ottaa urakalla velkaa, 
on rahaa vievien sosiaaliturvauu-
distusten tekeminen hankalaa, jollei 
mahdotonta.

Eipä kuitenkaan vähätellä täysin 
STM:n entisen kansliapäällikön 
Markku Lehdon johdolla istuvaa Sa-
ta-komiteaa. Se esitti väliraportissaan 
takuueläkettä, josta hallitus pika-
vauhtia päätti jo perjantaina.

Takuueläkkeeksi tulee vähän va-
jaat 700 euroa kuussa. Se on minimi, 
jonka tulevaisuudessa saava kaikki 
eläkeläiset. Takuueläke nostaa halli-
tuksen arvion mukaan 123 000 elä-
keläisen eläkettä maaliskuussa 2011. 
Sattuvasti juuri seuraavien eduskun-
tavaalien alla.

Pienituloisten eläkeläisten lisäksi 
lapsiperheet saavat kiittää Sata-ko-
miteaa. Hallitus päätti komitean esi-
tyksestä, että lapsilisät ja kotihoidon 
tuki sidotaan indeksiin. Se tarkoittaa 

sitä, että lapsilisät nousevat tulevai-
suudessa kuluttajahintojen nousun 
kanssa samaa tahtia.

Korotukset ovat pieniä, mutta ajan 
oloon niillä on merkitystä. Tähän asti 
lapsilisien ostovoima on nakertunut 
pala palalta, kun niitä ei ole korotet-
tu automaattisesti hintojen nousun 
myötä.

Toimeentulotuen ja työmarkkinatu-
en varassa eläville ei komitean työ 
tarjoa juurikaan ilonaiheita. Lapin 
yliopiston sosiologian professorin 
Asko Suikkasen mukaan komitean 
työstä puuttuvat myös esitykset, joilla 
työelämästä syrjäytyneitä autettaisiin 
takaisin töihin. Radio Suomen haas-
tattelema Suikkanen kaipasi uusia 
eväitä aikuiskoulutukseen ja kuntou-
tukseen.

Luvattu suuri sosiaaliturvan uudis-
tus jää odottamaan tulevia hallituk-
sia. Vaikka Sata-komitea istuu vielä 
vuoden loppuun, siltä ei odoteta enää 
ihmeitä. Työtä jatkaa Kymppi-komi-
tea.

Kirjoittaja on Lapin Kansan päätoimittaja.

ANTTI KOKKONEN
antti.kokkonen@lapinkansa.fi 
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Varautumista vai jälkiviisautta
Kainuun Sanomat toteaa, että valtiovarainmi-
nisteri Jyrki Katainen mainosti valtion tämän 
vuoden talousarviota tuoreimpine lisäyksi-
neen Euroopan elvyttävimpänä. Valtion me-
noja kun kasvatetaan noin 4,5 prosenttia, kun 
keskiarvo on vain 2,5 prosenttia.

Katainen esiintyi jälleen kuin Suomi 
muka olisi osannut ensimmäisenä ajois-
sa varautua järisyttävään fi nanssikriisiin jo 
varsinaisessa budjetissaan ja tehnyt kulu-
tuskysyntää vauhdittavat veroratkaisunsa 

sitä silmällä pitäen.
Jos näin todella oli, se salattiin huolel-

lisesti valtion varsinaista budjettiesitystä 
tehtäessä. Toki heikentyvistä talousnäky-
mistä varoiteltiin, mutta silloin ennusteena 
kuitenkin oli, että kokonaistuotanto kasvai-
si tänä vuonna 1,8 prosenttia Suomessa ja 4 
prosenttia maailmalla.

Viikko sitten hallitus arvioi, että kokonais-
tuotanto laskee meillä yli 2 prosenttia, ken-
ties jopa 4 prosenttia.

Muut lehdet

H allituksen julkistama lisä-
talousarvio, jota kutsutaan 
myös elvytysbudjetiksi, lu-
paa ainakin 25 000 työpaik-
kaa. Kun samaan aikaan uu-

tiset lomautuksista ja irtisanomisista ovat 
lähes jokapäiväisiä, voi vain toivoa, että 
lupaus myös toteutuu.

Valtion menot lisääntyvät 1,2 miljardia 
euroa, kun hallitus satsaa muun muas-
sa rakentamiseen, sosiaaliturvaan, kou-
lutukseen ja väyliin. Sekä pääministeri 
Matti Vanhanen että valtiovarainminis-
teri Jyrki Katainen korostavat, että hal-
litus on valinnut elvytyskohteet tarkasti 
”käsinpoiminnalla”.

Noita käsinpoimittuja kohteita on 
myös Lapissa. Hallitus osoittaa solmi-
massaan paketissa 3,2 miljoonaa euroa 
Ilmatieteen laitoksen satelliittivastaan-
ottokeskuksen vahvistamiseen. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa sitä, että Sodanky-
lään rakennetaan uusi satelliittivastaan-
ottoantenni ja maa-asema. Työt lähtevät 
käyntiin heti.

Merkittävin satelliittimaa-asema Suo-
messa on toiminut kuusi vuotta ja työllis-
tää täysipäiväisesti kuusi ihmistä. Myön-
netty rahasumma turvaa nämä työpaikat 
ja voi parhaimmillaan jopa tuplata ne.

Lapin tiehankkeisiin on niihinkin tu-
lossa rahaa 3,3 miljoonaa euroa. Suurim-
man siivun tästä rahasta saa Kemijärvi, 
jossa päästään toteuttamaan Luusuan-
tien tiejärjestelyjä. Merkittävä kohde on 
myös kevyenliikenteenväylä Muonion ja 
Oloksen välillä.

Pohjoisen tiehankkeisiin osoitetuista 
rahoista voidaan olla sekä tyytyväisiä että 
pettyneitä. Kuten tiejohtaja Tapani Pöy-
ry ehti jo sanomaan, lisäraha on tarpeen, 
mutta isompi summa oli toki toiveissa.

Sosiaaliturvan puolella pakettiin sisäl-
tyy muun muassa takuueläke, jonka mi-
nisterit ehättivät jo nimeämään histori-
alliseksi hankkeeksi. Pienimmillä eläk-
keillä sinnittelevien toimeentulo kohenee 

keväällä 2011, kun eläke kasvaa 100 euroa 
kuukaudessa. Tämän päivän rahassa ta-
kuueläke olisi 685 euroa.

Tämä, jos jokin, on kädenojennus oike-
aan suuntaan. Eläkkeen nousun on las-
kettu tuntuvan 123 000 kansalaisen kuk-
karossa. He ovat juuri niitä, jotka suoriu-
tuvat arjesta todella pienen kuukausitu-
lon avulla.

Tähän joukkoon kuuluvat muun mu-
assa kotiäidit, jotka ovat tehneet pitkän 
ja raskaan työuran, mutta joiden työ on 
tähän saakka jäänyt palkitsematta. Vali-
tettavasti moni näistä uurastajista on jo 
poissa eikä ole palkintoa enää vastaan-
ottamassa.

Kysyä myös voi, miksi eläke nousee vas-
ta vuonna 2011. Sosiaali- ja terveysminis-
teri Liisa Hyssälä perustelee viivettä sil-
lä, että jo tämän vuoden budjetti korjaa 
vähimmäisturvaa. Jokainen voi pohtia, 
onko perustelu pitävä.

Kaksi vuotta pitää odottaa myös sitä, et-
tä vähimmäispäivärahat, kotihoidon tuki 
ja yksityisen hoidon tuki sidotaan kulut-
tajahintaindeksiin, jotta niiden ostovoi-
ma säilyy. Esimerkiksi moni omaistaan 
kotona hoitava ei välttämättä ymmärrä, 
miksi päätöksen ja sen toteuttamisen vä-
lillä on näin pitkä aika.

Elvytyspaketin koko kestää vertailun 
Euroopan unionin sisällä. Tuoreen lisä-
budjetin ja kuluvan vuoden talousarvion 
elvyttävä vaikutus on laskelmien mukaan 
unionin maista kolmanneksi suurin.

Euromääräisesti hallituksen kä-
denojennus on vähintäänkin kohtuulli-
nen, mutta sen varsinaiset vaikutukset 
nähdään vasta myöhemmin. Raha sinän-
sä ei ratkaise mitään, vaan se, mitä sillä 
saadaan aikaan.

Siitä voidaan myös keskustella, ulottui-
ko paketin solmijoiden katse pohjoiseen 
saakka. Lama kun koettelee kovimmin 
juuri niitä alueita, joilla perinteisen alue-
politiikan alasajon jälkeen on ollut vaike-
uksia tähänkin saakka.

Elvytyksen tulos
nähdään jatkossa

Hallituksen julkistama elvytyspaketti on merkittävä 
apu taantuman torjunnassa. Sen todellinen merkitys 

nähdään kuitenkin vasta sitten, kun selviää, mitä 
rahalla loppujen lopuksi saadaan aikaan.

R ovaniemen hallinto-oikeuden pää-
tös siitä, että europarlamentaarik-
ko Hannu Takkula joutuu luopu-

maan kunnanvaltuustopaikastaan Rova-
niemellä, on merkittävä linjanveto mo-
nessakin mielessä. Siinä asetetaan rajat 
sille, millä perusteilla kukin voi asettua 
ehdolle kunnallisvaaleissa.

Jo aiemmin on käyty keskustelua siitä, 
onko henkilö vaalikelpoinen vain siellä, 
missä hänellä on koti, vai riittääkö perus-
teluksi lappilaisittain sanottuna se, mis-
tä hän on poissa. Hallinto-oikeus on nyt 
katsonut, että Takkulan koti on Turus-
sa, vaikka hänellä on asunto myös Rova-
niemellä ja Brysselissä.

Takkula aikoo valittaa päätöksestä kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen. Parlamen-
taarikko itse perustelee vaalikelpoisuut-
taan omasta mielestään pitävillä perus-
teluilla, mutta oikeuden mukaan ne eivät 
ole riittävät.

Vastaavanlaisia tapauksia on muita-

kin ja tulevaisuudessa varmasti entistä 
enemmän. Politiikan huipulla vaikuttaa 
paljon kansalaisia, jotka asuvat monilla 
paikkakunnilla, mutta eivät välttämättä 
ole ”mistään kotoisin”.

Keskustelua on käyty myös siitä, pitää-
kö valtakunnan tai EU:n politiikassa mu-
kana olevien yleensäkään lähteä mukaan 
kunnallispolitiikkaan. Puolueille he ovat 
arvokkaita äänivetureita, mutta arvoste-
lijat muistuttavat, että pätevänkin henki-
lön aika on rajallinen.

Esimerkiksi kansanedustaja on hyvä 
linkki kunnan ja valtion välillä, mutta 
kysyä voidaan, riittävätkö aika ja voimat 
kahden kerroksen väen asioiden hoitoon. 
Asetelmalla on sekä puolustajia että vas-
tustajia.

Takkulan tapauksessa asian käsittely 
jatkuu korkeimmassa hallinto-oikeudes-
sa. Jos nyt tehty päätös pitää, on varmaa, 
että vastaavia tapauksia tulee käsittelyyn 
myös jatkossa.

Merkittävä linjanveto

a Yli ajoivat 
suuremmat voimat: 

työmarkkinajärjestöt 
ja talouden taantuma.

Kolumni

Tulikin Kymppi-komitea

K ansallista tietoturvaviikkoa vie-
tetään helmikuussa kuudetta 
kertaa. Nyt tapahtumia on en-

tistä monipuolisemmin. Viikon tee-
malla, Nettifi ksuuttaan voi aina hioa, 
edistetään turvallista ja älykästä inter-
netin käyttöä.

Kaikki internetin käyttäjät voivat 
päästä nopeasti, vaivattomasti ja hal-
valla monipuolisiin tietoihin ja jakaa 
omia tietojaan ja ajatuksiaan laajalle. 
Internetin palvelut antavat rajattomia 
mahdollisuuksia kaikille organisaati-
oille ja yksilöille, erityisesti nuorille 
ja ikääntyville kansalaisille. Esimer-
kiksi Skypellä saa helposti puhe- ja 
videoyhteyden etäällä olevien kanssa 
ja samalla voi päästä välittömästi tun-
tumaan kumppanin hiljaisen tiedon 
kanssa.

Mikään yritys ei voi toimia ilman 
Internet-sovelluksia. Internet mahdol-
listaa varsinkin pienten yritysten toi-
mimisen maailmanlaajuisesti. Tänään 
kaikissa organisaatiotoiminnoissa ta-
pahtuvissa ulkoistuksissa, erityisesti 
kaukomaihin, tietoyhteydet ovat vält-
tämättömiä. Monien palveluntarjoaji-
en toiminta perustuu täysin Interne-
tiin. Internet-verkostojen kautta syn-
tyneet avoimeen koodiin perustuvat 
ohjelmistot ovat edullisia ratkaisuja. 
Esimerkiksi Linux-käyttöjärjestelmät 
ovat tietoturvallisuuden kannalta pa-
rempia kuin Windows-ratkaisut.

Internet palvelujen tukena
Myös julkiset palvelut ovat mukana in-
ternetin hyödyntämisessä. Alueellisel-
la tasolla on asukkaille ja vierailijoille 
ilmaisia verkkopalveluja. Esimerkki-
nä on PanOulu WLAN -verkko Ou-
lussa. Kaupungit, jotka tällaista eivät 
ole toteuttaneet, esimerkiksi Helsinki, 
on jopa todettu takapajuisiksi. Valtio-
neuvoston uudet poliittiset painotuk-
set tietoyhteiskuntakehityksessä ovat 
merkittäviä koko maan kehittymisen 
kannalta.

Viranomaisille tietoverkot mahdol-

a Monia yhteiskunnan 
kriittisiä perus-

rakenteita, esimerkiksi 
sähköenergian jakelua 
ja energiantuotantoa, 
ohjataan internetin kautta.
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Puheenaihe
Alkuvuodesta käytiin tämän lehden 
palstoilla keskustelua siitä, kuka on 
vastuussa rakennusten rekisteritieto-
jen oikeellisuudesta, kun osa Rovanie-
men jätehuoltolaskuista oli mennyt 
väärille omistajille. Viitattiin maistraa-
tin vastuuseen rekisterin ylläpitäjänä, 
mutta katsottiin myös, että omistajien 
itsensä olisi tullut huolehtia tietojen 
oikeellisuudesta. Molempien voi sa-
noa olleen osittain oikeassa.

Kun valtakunnassa toimitettiin 
vuoteen 1989 asti vuosittain henki-
kirjoitus, oli kansalaisilla mahdolli-
suus nähdä, mitä tietoja rekisteriin oli 
merkitty ja tehdä niihin tarvittaessa 
korjauksia. Korjausmahdollisuus on 
edelleenkin olemassa, mutta kun tie-
toja ei enää lähetetä automaattisesti 

tarkistettaviksi, korjaukset tahtovat 
jäädä tekemättä. 

Rakennustietojen pitäisi kyllä pää-
sääntöisesti päivittyä automaattisesti 
kuntien rakennusvalvonnan ilmoitus-
ten perusteella, mutta näin ei kuiten-
kaan aina tapahdu. Kuolinpesä saat-
taa esiintyä usein rakennusten omis-
tajana, vaikka perinnönjako pesässä 
olisikin tehty ja rakennuksella on uu-
si omistaja. Rekisteristä löytyy myös 
vanhoja rakennuksia, joille ei ole re-
kisteröity omistajaa lainkaan. Raken-
nuksia voi olla myös purettu raken-
nusvalvonnan tietämättä. Rekisteri-
tietojen järjestelmällinen tarkistus 
olisi enemmän kuin paikallaan.

Jos ja kun kunnat käynnistävät tar-
kistuksen, se tulisi suorittaa perusteel-
lisesti järjestelmällisin maastokäyn-
nein. Tarkistuksella ei ole merkitystä 

vain jätemaksulaskujen kohdentami-
sessa, vaan kuntien kannalta verrat-
tomasti suurempi merkitys tarkistuk-
sella on kiinteistöveroon. Ne kunnat, 
joissa tarkistusta on suoritettu, ovat 
todenneet, että tarkistus on tuonut 
kustannuksensa takaisin jo parissa 
vuodessa, kun kiinteistöveron piiriin 
on tullut uusia rakennuksia. Erityisen 
huolellisesti tulisi tarkistaa rakennus-
ten koordinaattitiedot, sillä mikäli 
elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen 
lupailema syrjäseutuvähennys aiotaan 
toteuttaa, pitäisi sen pohjautua juuri 
näihin koordinaatteihin.

Jos vähennyksellä on tarkoitus hy-
vittää kansalaisille niitä kustannuksia, 
joita aiheutuu palvelujen siirtymisestä 
yhä kauemmaksi ja kauemmaksi, niin 
verovähennys on räätälöitävä jokaisel-
le kansalaiselle erikseen sen mukaan, 

miten kauaksi palvelut ovat siirtyneet 
hänen asuinpaikastaan. Vai olisiko oi-
keudenmukaista, jos Rovaniemen kes-
kustassa ja Lohinivassa asuvilla olisi 
oikeus samaan verovähennykseen tai 
tulisiko ivalolaisille ja sevettijärveläi-
sille tarjota samansuuruista vähen-
nystä? 

Oikeudenmukaisuus vaatii, että syr-
jäseutuvähennyksen suuruuden tulee 
kasvaa, mitä kauemmaksi palvelujen 
sijaintipaikasta mennään. Teknisesti 
räätälöinnin ei pitäisi olla ongelma. 
Tietokone laskee hetkessä yksilöllisen 
veroprosentin itse kullekin asuinkiin-
teistön mukaan, kunhan vain raken-
nuksen koordinaatit on rekisteröity 
oikein.

TORSTI PATAKANGAS
henkikirjoittaja

Kittilä

Rakennukset ja rekisterit

listavat tuottavuuden ja samanaikai-
sesti kansalaisten palvelujen laadun 
parantumisen. Politiikkaan tulee lisää 
avoimuutta ja kansalaisten osallistu-
mista. Sähköiset avoimet sosiaaliset 
verkostot toteutuvat uusissa ekojär-
jestelmissä. Virossa on päätetty käyt-
tää yleisissä vaaleissa matkapuhelin-
yhteyksiä. Suomessa ministeri Tuija 
Brax totesi kunnallisvaaleissa sähköi-
sen koeäänestyksen tietojen häviämi-
sen yhteydessä, että avoin koodi ää-

nestysohjelmistossa olisi ehkä tuonut 
enemmän tietoturvallisuutta. Useassa 
maassa on virallisella tasolla siirrytty 
avoimien ohjelmistojen käyttöön.

Internet on antanut erilaisille kansa-
laisliikkeille ja -yhteisöille uudet mah-
dollisuudet koota hajallaan olevien 
jäsenten tiedot ja voimat yhteen vai-
kuttamaan ajatusten leviämisessä ja 
toteutumisessa.

Internet tutkimuksen tukena
Tutkijat ja kehittäjät vaihtavat maail-
manlaajuisesti tietojaan ja ratkaisevat 
yhteistoimin suuria ongelmia. Yleinen 
tiedon haku on nopeaa ja levitys help-
poa. Wikipedia on laajempi ja vähin-
tään yhtä luotettava tiedonlähde kuin 
Encyclopedia Britannica. Internetiä on 
jopa verrattu vanhan ajan Alexandrian 
kirjastoon. Internet palvelee globaa-
leissa tutkimuksissa, kuten CERNin 

(European Council for Nuclear Re-
search) hiukkastutkimukset ja ESGn 
(Earth System Grid) ilmastotutkimuk-
set. Muita esimerkkejä ovat bioetiikan 
ja ihmisgeenien tutkimukset sekä syö-
pätutkimus.

Yritysten tuotekehitys on saanut uu-
den avoimen innovaation ulottuvuu-
den, jolla on merkittäviä saavutuksia 
ohjelmistojen, autojen ja lääkkeiden 
kehittämisessä. Myös tuotteiden käyt-
täjät on saatu välittömästi mukaan tuo-
tekehitykseen (Crowdsourcing). Tämä 
on vaikuttanut organisaatioiden IPR 
(Intellectual Property Rights) -käytän-
töihin. Aikaisemmin vallinneen suo-
jaamisen rinnalle on tullut vakavaksi 
vaihtoehdoksi avoin innovaatiopoli-
tiikka ja IPR-markkinoiden hyödyntä-
minen. Creative Commons -käytännöt 
antavat monipuolisia mahdollisuuksia 
julkaisutiedon johdonmukaiselle jake-
lulle ja käytölle.

Apuna koulutuksessa
Koulutustoiminnassa internet on saa-
nut aikaan vallankumouksellisen kehi-
tyksen. Avoin vapaasti verkosta saatava 
koulutusmateriaali synnyttää merkit-
täviä säästöjä. Sillä on myös merkit-
tävä vaikutus oppikirjateollisuuteen. 
Sosiaalisen vuorovaikutusteknologi-
an käyttöön perustuva informaalinen 
oppiminen on muuttanut korostuk-
sen opettamisesta luonnolliseen op-
pimiseen.

Monia yhteiskunnan kriittisiä perus-
rakenteita, esimerkiksi sähköenergian 
jakelua ja energiantuotantoa, ohjataan 
internetin kautta. Julkiset tieto- ja tie-
liikenneverkot eivät voi toimia tehok-
kaasti ilman internet-ratkaisuja.

Kaikki inhimillisen toiminnan alu-
eet ovat sulautuneet yhdeksi suureksi 
elämisen ja toimimisen ympäristöksi, 
jossa eri osa-alueiden rajat hämärty-
vät. Miten fi ksua olisi hetkeksi pis-
täytyä virtuaalimaailmaan ja pöllyttää 
ajatuksiaan tai kouliinnuttaa itseään 
”Second Life” -hahmossa?

”Nettifi ksuuttaan voi aina hioa” on nyt kuudetta kertaa vietettävän kansallisen 
tietoturvaviikon teemana. Tällä halutaan edistää turvallista ja älykästä inter-
netin käyttöä.

Veli-Jukka Mustajärvi
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