
H iihto on kansallislajimme. 
Suomalainen syntyy sukset ja-
lassa ja moraalinen omatunto 

kysyy, oletko tänään käynyt hiihtä-
mässä. 

Kun minä aloitin hiihdon, hiihdin 
keltasilla puusuksilla, sitten siirryin 
punaisiin Siriuksiin. Sain kerhon 
hiihtokilpailusta palkinnoksi säiliöte-
rottimen, jota säilytin kuin kalleinta 
aarretta. Olin kuitenkin pettynyt toi-
seen sijaan – meitä oli siinä sarjassa 
vain kaksi hiihtäjää. Aikaa meni, kun 
käännyin varalta vasemmalle, vaikka 
kyltti näytti oikealle.

Hippo-hiihdoissa sain vihreän kumin, 
jossa oli Hipon kuva. Olin ikionnelli-
nen. Kumi ja terotin, voiko ihminen 
enää muuta kaivata!

Sitten sain siniset Karhut. Menes-
tystä, mainetta ja kunniaa alkoi tulla: 
koulujenvälisissä olin kolmas, vaikka 

muilla oli jo kärkimonot, minulla 
vanhanaikaiset, mustavalkoiset Ja-
lakset. Niillä sitten klompsutin salin 
eteen hakemaan lusikkani. Olin iki-
onnellinen. Myöhemmin sain minä-
kin sitten oikein kärkimonot.

Koulussa hiihdettiin välituntihiih-
toa. Kierrettiin pientä lenkkiä niin 
monta kertaa kuin ehdittiin ja mer-
kattiin tulos sitten luokan seinässä 
olevaan paperiin. Voittaja sai sitten 
keväällä hopeanvärisen lautasen.

Paljon ovat hiihdot muuttuneet tuos-
ta. Etelä-Suomessa ei välttämättä 
päästä edes liikuntatunneilla hiihtä-
mään. Tänä talvena tilanne on kui-

tenkin ollut parempi, kun sielläkin on 
ollut kunnolla lunta. Ennen kelkkoja 
ja mönkijöitä sukset olivat metsässä 
liikkujalle elinehto. Nyt metsässä me-
no ilman latua on jo extremeä.

Myös kisat ovat muuttaneet muo-
toaan. Lajeja on tullut niin monta, et-
tei kukaan oikein enää pysy perässä, 
missä mennään. 

Kun Saarinen ja Kuitunen kiertävät 
vuorotellen lenkkiä, taulussa lukee 
2Xlegs eli kaksi säärtä. Tarkoittaako 
tämä nyt sitten sitä, että kaksi kier-
rosta vai että siinä nyt kaksi säärtä 
tekee työtä kerrallaan? Ehkä ei, ehkä 
kyse on kuitenkin jäljellä olevista 
kierroksista. Pääasia kuitenkin on, 
että suomalainen tulee maaliin, jos ei 
nyt aivan ensimmäisenä, niin toisena 
tai kolmantena kuitenkin. Tai no kui-
tenkin kymmenen parhaan joukossa. 
Tai no, ettei nyt aivan viimeiseksi jää. 
Tai no, ettei nyt ainakaan dopingia...

Oma hiihtoni on jatkunut edelleen, 
tosin kilpailut ovat jääneet sitten 
kouluajan. Napapiirihiihto on kuulu-
nut koulumme vakiopuheenaiheisiin 
joka kevättalvi. Jo tammikuussa kes-
kustelua käydään siitä, kuka mille-
kin matkalle menee. Henkihieveris-
sähän siinä mennään, vaikka kaikki 
vakuuttavatkin, etteihän sitä tosis-
saan, kuntoilun kannalta vain. Mutta 
kun numerolappu lyödään rintaan, 
olet taas suomalainen, joka taistelee 
veren maku suussa tietämättä aina 
itsekään, mistä. Mutta taisteltava on, 
vaikka henki menisi. Ja pihinäksihän 
se yleensä meneekin. Joka tapaukses-
sa maaliviivaa ylittäessä olo aina kuin 
olisi voittanut jotain - vähintäänkin 
itsensä. Ja ehkä muutaman muun. Ja 
ehkä vielä...

Kirjoittaja on rovaniemeläinen 
äidinkielenopettaja.
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Keikkalääkäri on tullut jäädäkseen
Ei sen toteamiseen, että keikkalääkärit mak-
savat kunnille enemmän kuin virkalääkärit, 
olisi tarvittu väitöskirjaa. Eikä sen totea-
miseen, että monet ihmiset olisivat valmii-
ta maksamaan hieman enemmän siitä että 
pääsevät lääkärin pakeille heti jonottamisen 
sijaan, kirjoittaa eilinen Iisalmen Sanomat.

Keikkalääkärijärjestelmä on tullut jäädäk-
seen.

Erilaiset asiat vaikuttavat sitten siihen, 
kuinka suuri osa kunkin terveyskeskuksen 
lääkäripalveluista on keikkalääkärien varas-
sa.

Lääkärivaje on pahin syrjäisimmillä alueil-
la eli kunnan syrjäisyys ja pienuus on selvä 
syy. Sitä tärkeämpi asia on terveyskeskus-
lääkärin työn arvostus ja houkuttelevuus, 
eli miksi moni lääkäriksi valmistuva ryhtyy 
mieluummin keikkalääkäriksi kuin virkalää-
käriksi.

Keikkalääkäriksi houkuttelevat mm. pa-
rempi palkka ja joustavammat työajat.

Keikkalääkärin työhön kuuluu lääkärin 
ammattiin liittyvä vastuullisuus, mutta ei 
kuitenkaan yhtä sormin kosketeltava kuin 
vakinaisessa virassa istuvan terveyskeskus-
lääkärin työhön. Tällä on tuttu asiakaskunta, 
pitkiä hoitosuhteita ja siihen liittyvä molem-
minpuolinen luottamuksellinen asiakassuh-
de.

Voi olla, että nuorelle kokemattomalle 
lääkärille keikkalääkärin toimenkuva on hel-
pompi ja mieluisampi. 

Ylilääkäri Erkki Nissinen kumoaa väit-
teen, että keikkalääkärit kirjoittaisivat her-
kemmin lähetteitä erikoissairaanhoitoon 
vastuun välttämiseksi. 

Herkkyys koskee nuoria ja kokemattomia 
lääkäreitä - mikä on tavallaan ihan ymmär-
rettävää.

Muut lehdet

K un Urho Kekkosen kansallis-
puistoa aikanaan 1980-luvul-
la perustettiin, puistoalueen 
kunnille, Savukoskelle, Ina-
rille ja Sodankylälle luvattiin 

korvauksia hankkeen aiheuttamista me-
netyksistä. Lupaukset kompensaatioista 
edesauttoivat merkittävästi siihen, että 
myös alueen asukkaat hyväksyivät hank-
keen.

Puiston perustaminen rajasi muun 
muassa suuret metsäalueet talouskäy-
tön ulkopuolelle, jolloin kunnat menet-
tivät työpaikkoja ja verotuloja. Nämä 
menetykset valtio lupasi pyhästi korvata 
kompensaatioilla. Ne listattiin erikseen 
puiston perustamiseksi säädetyn lain pe-
rusteluihin.

Osin lupaukset on täytetty, mutta vain 
osin. Eniten haitoista kärsinyt Savukoski 
sai nyt myynnissä olevan Samperin Sa-
vottansa, se sai myös luvatun opastus-
keskuksen puiston kylkeen, mutta siihen 
lupauslistan toteutus jäikin.

Lupaus työpaikoista UKK-puiston alu-
eelle jäi sekin puolitiehen.

Kaikkein eniten savukoskelaisia suu-
tuttaa venkoilu Martin ja Tulppion vä-
lisen tien rakentamisesta. Luvattua tietä 
on odotettu jo yli kolmekymmentä vuot-
ta turhaan.

Tie helpottaisi savukoskelaisten liik-
kumista kunnan itäosissa, mutta se lisäisi 
myös matkailijavirtaa UKK-puiston alu-
eelle Savukosken kautta. Puiston poh-
jois- ja länsiosissa Saariselän eteläpuolel-
la turismi kukoistaa, mutta Savukosken 
kautta puistoon kulkee vain noin 5 000 
matkailijaa vuodessa, koska puiston itä-
puolelle on vaikea päästä.

Myös metsätalous hyötyisi kunnolli-

sesta tiestä, puuta näet tuodaan runsaasti 
itärajan tuntumasta. Niin ikään Tulppion 
lähelle mahdollisesti perustettava Soklin 
kaivos tarvitsee tien, suunniteltu rauta-
tieyhteys ei yksin riitä.

Kunta on ollut aktiivinen, mutta valtio 
ei ole vastannut huutoon. Nyt Savukos-
kella alkaa olla mitta täysi semminkin 
kun valtiovalta haluaa yhä luistaa lupaus-
tensa täyttämisestä. Se näet sälyttäisi tien 
rakentamisen mielellään Soklia hyödyn-
tämään aikovan kaivosyhtiön kontolle.

On ensinnäkin kohtuutonta siirtää 
tientekovastuu kaivosyhtiölle, yleisten 
teiden rakentamis- ja kunnossapitovas-
tuu kun kuuluu tietenkin yhteiskunnalle. 
Kaivosyhtiö on tullut jo riittävästi vas-
taan kustantamalla tien rakennussuun-
nitelman. Yhteiskunnalla olisi ollut si-
joittaa varta vasten tällaisiin hankkeisiin 
tarkoitettua elvytysrahaa tien toteutta-
miseen.

Näin ei kuitenkaan ole haluttu.
Savukoskelaisten taistelu tutkainta vas-

taan tuntuu jo kohtuuttomalta. Jos ja kun 
luontoa suojellaan eli alueita annetaan 
yhteiselle alttarille, on tietenkin oikeus 
ja kohtuus, että haitat ja menetykset kor-
vataan tavalla taikka toisella. Savukos-
kelaisten elämän turvaamiseksi tehtiin 
selkeät suunnitelmat, jotka ovat yhä osin 
siis lunastamatta.

Ei riitä, että korvauksista puhutaan sil-
loin kun suojelualueiden perustamiseen 
haetaan paikallisten asukkaiden hyväk-
syntää, lupaukset on myös täytettävä.

Tuskin monikaan väittää, että Urho 
Kekkosen kansallispuiston perustaminen 
ei ollut oikea toimenpide. Jälkihoito – tai 
sen puute – ansaitsee kritiikkiä ja siitä on 
hyvä muistuttaa valtiota tämän tästä.

Suojelulupaukset
yhä lunastamatta

Savukoskelaisten taistelu tutkainta vastaan 
tuntuu jo kohtuuttomalta

Huolimatta sähköisen viestinnän ra-
justa rynnistyksestä, suomalaisten 
suhde painettuun sanaan on yhä 

läheinen. Kansallisen Mediatutkimuk-
sen tuore tutkimus osoittaa, että sano-
malehtien lukijamäärät ovat entisellään, 
vaikka mediamaailma on pirstoutunut 
liki hallitsemattomaksi tiedonvirraksi. 
Esimerkiksi Lapin Kansan lukijamäärä 
on jopa noussut edellisvuodesta. Se on-
kin Lapissa ylivoimaisesti eniten luettu 
sanomalehti.

Nyt valmistunut selvitys tukee aiem-
pia tutkimuksia siinä, että suomalaiset 
pitävät sanomalehteä arvostetuimpana 
ja samalla kaikkein luotettavimpana me-
diana. Viime vuonna tehdyn mielipide-
mittauksen mukaan kansalaiset kokevat 
sanomalehden läheisimmäksi mediaksi 
ja niiden katsottiin olevan eniten tavalli-
sen ihmisen puolella.

Kotiin tilattu sanomalehti onkin tär-

kein suomalaisten väline yksittäisenä uu-
tislähteenä. 

Ylen tammikuussa teettämässä uu-
tisarvostustutkimuksessa sanomalehti 
mainittiin yleisimmin vastauksissa, kun 
kysyttiin, mitä välinettä vastaaja käyttää 
säännöllisimmin ja mieluummin uutis-
lähteenä.

Suomalaisesta lukijakansasta kertoo se-
kin,  että esimerkiksi sellaisia lehtiä, jot-
ka tavoittavat vähintään kymmenen pro-
senttia väestöstä, on Suomessa 26, Ruot-
sissa 14 ja Belgiassa vain seitsemän.

Tulos enteilee ennen kaikkea sitä, et-
tä sanomalehteä ei hevin jätetä, vaikka 
joistakin hankinnoista perheessä luovut-
taisiinkin

Puheet painetun sanan riutumisesta 
ovat siis vähintäänkin ennenaikaisia. Sa-
nomalehti ja aamukahvi kuuluvat tule-
vaisuudessakin laittamattomasti suoma-
laisen päivänavaukseen.

Sanomalehti säilyttää asemansa

a Pääasia kuitenkin on, 
että suomalainen 

tulee maaliin.

Kolumni

Säiliöterotin

Alakerta

Organisaatioiden turvallinen 
toiminta syntyy prosesseilla
K aikki yhteiskunnan organisaati-

ot hyödyntävät toiminnoissaan 
laajamittaisesti sähköisen tieto-

teknologian keinoja. Tämä on voimak-
kaasti vaikuttanut tietoturvallisuuden 
merkityksen korostumiseen niin yri-
tysten ja julkisorganisaatioiden kuin 
myös kansalaisten kannalta.

Tietoturvallisuus voi käytännössä 
toteutua vain siten, että organisaati-
oiden todellinen toiminta, siis organi-
saatioiden liiketoimintaprosessit, ovat 
aidosti ja asianmukaisesti hallinnassa.

Organisaatioiden tehokas toimin-
ta, kilpailukyky ja menestyminen ovat 
riippuvaisia oikeasta tiedosta. Jatkuva 
ja tehokas tietojen vaihto on välttä-
mätöntä organisaatioiden sisällä sekä 
niiden ja sidosryhmien välillä. Orga-
nisaatioiden sisäiset tietoverkot ovat 
kytköksissä yleisiin tietoverkkoihin ja 
niiden palveluntarjontaan. Näiden to-
siasioiden seurauksena tietoturvalli-
suuden merkitys on kasvanut ja siitä 
on tullut monipuolinen ja samalla mo-
nimutkainen erityisosaamisen alue.

Rakenteesta toimintaan
Organisaatioiden toimintojen koko-
naisvaltaista johtamista tarkastellaan 
ammattimaisesti liiketoimintaproses-
sien hallinnan avulla. Prosessien kaut-
ta saadaan myös tietoturvallisuuden 
saumaton integrointi liiketoiminnan 
johtamiseen. Organisaatioissa tieto-
turvallisuutta ei voi saavuttaa liiketoi-
minnasta erillisillä tietoturvallisuus-
toimenpiteillä tai -järjestelmillä. Tämä 
edellyttää perinteisten organisaation 
johtamistapojen ja tietoturvallisuuspe-
riaatteiden radikaalia uudistamista.

Organisaatioita johdetaan organi-
saation rakenteen (struktuurin) ja to-
dellisen toiminnan (prosessien) kaut-
ta. Prosessit tarkoittavat aitoa tekemis-
tä  ja toimintaa, esimerkiksi sitä, miten 
organisaation henkilöt ja tekniset jär-
jestelmät toimivat. Rakenne sen sijaan 
on vain passiivista olemista. Molempia 

tarkastelukulmia tarvitaan ja ne ovat 
aina myös jotenkin mukana toiminnas-
sa. Riippuu paljon organisaation ja sen 
johdon kehittyneisyydestä, miten liike-
toimintaprosesseja käytännössä pai-
notetaan ja miten ne toimivat johdon-
mukaisesti yhteen. Asioissa on usein 
virheellinen painotus, kun prosessit 
on alistettu tapahtumaan tietyissä ra-
kenteissa.

Kun tietoturvallisuuden hallinta 
on liiketoimintaprosesseihin sisään-
rakennettua, kaikkien asianomaisten 
on mahdollista sisäistää tietoturval-
lisuuden keskeiset vaatimukset ja to-
teuttamiskeinot. Vasta sitten tietotur-
vallisuus voi todellisesti lähteä myös 
kehittymään organisaatiossa oikeaan 

suuntaan.
Perinteiset tietoturvallisuusmenet-

telyt, esimerkiksi toimittaessa alan 
standardien mukaisesti, korostavat 
voimakkaasti rakenteellisia kysymyk-
siä, kuten erityisen tietoturvallisuuden 
hallintajärjestelmän rakentamista. Täl-
laisen toteuttaminen organisaatioiden 
todellisessa toiminnassa tuntuu keino-
tekoiselta.

Prosesseilla tuloksia
Kaikissa toimivissa organisaatioissa on 
luonnostaan liiketoimintaprosesseja 
ja juuri niiden toimintojen kautta to-
teutuvat organisaation kaikki tuotok-
set, tulokset ja tavoitteet koskien myös 
tietoturvallisuutta. Esimerkkinä tyy-

pillisestä liiketoimintaprosessista on 
tilaus-toimitus -prosessi, jollainen on 
aina jollakin tavalla olemassa kaikissa 
organisaatioissa. Kussakin organisaa-
tiossa liiketoimintaprosessit ovat aina 
rakentuneet ja toimivat organisaation 
omien tarpeiden mukaisesti.

Liiketoimintaprosessit eivät ole si-
joittuneet mihinkään yksittäiseen or-
ganisaatioyksikköön, vaan ne toimi-
vat läpi yksikkörajojen. Liiketoimin-
taprosessit edellyttävät ulkopuolisia 
syötteitä, kuten tietoja ja materiaaleja. 
Samoin niiden tarkoituksena on tuot-
taa hyödyllisiä tuotoksia, esimerkiksi 
palveluja, sidosryhmilleen.

Liiketoimintaprosessi muodostuu 
yhteen liittyvistä toiminnoista, alkeis-
prosesseista, niiden välisistä tietoa ja 
materiaaleja siirtävistä yhteyksistä 
sekä vastuullisista toimijoista ja lait-
teista jonkin keskeisen liiketoiminta-
tarpeen ja tavoitteen toteuttamiseksi. 
Alkeisprosessit ovat yksinkertaisia or-
ganisaatioissa tapahtuvia perusasioita, 
kuten keskusteleminen, puhelinkes-
kustelu, siirtyminen paikasta toiseen, 
tapaaminen, kokoontuminen, neuvot-
teleminen, tekstin kirjoittaminen tai 
lukeminen. Näiden toimintojen väli-
nen kommunikointi ihmisten tai tek-
niikan välityksellä on oleellista tieto-
turvallisuuden kannalta.

Prosessien suorituskyky määrää or-
ganisaation tuloksellisuuden ja tehok-
kuuden. Esimerkiksi usein organisaa-
tioyksikköjen väliset ristiriidat johtu-
vat huonosti hallituista liiketoiminta-
prosesseista. Myös tietoturvallisuus 
voi vaarantua organisaatioyksiköiden 
välillä olevista ei kenenkään hallinnas-
sa olevista toiminnoista.

Tietoturvallisuuden ylläpidossa ja 
jatkuvassa kehittämisessä ei koskaan 
tulla valmiiksi, mutta sitä voidaan jat-
kuvasti parantaa systemaattisella ja ko-
konaisvaltaisella liiketoimintaproses-
sien hallinnalla ottamalla huomioon 
liiketoiminnan realiteetit ja tarpeet.
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Puheenaihe
Pallas-Yllästunturin kansallispuisto-
lain muutosesitys on parhaillaan lau-
suntokierroksella. Lakiesitys, joka 
mahdollistaisi Pallaksella olevan ho-
tellin laajentamisen, herättää aktiivis-
ta julkista keskustelua. Niin pitääkin.

Osa tätä keskustelua on Muoni-
on kunnanvaltuuston puheenjohtaja 
Matti Myllykankaan aiheeseen liitty-
vä kannanotto, joka on julkaistu tällä 
palstalla. Haluan kommentoida muu-
tamia hänen esille nostamiaan asioi-
ta.

On syytä muistaa, että matkailura-
kentaminen kansallispuistossa on läh-
tökohtaisesti kielletty. Pallaksen ja Ko-
lin matkailukeskukset ovat tältä osin 
poikkeuksia, sillä niissä matkailutoi-
minnot ovat olleet olemassa jo ennen 

puiston perustamista. Näistä lähtö-
kohdista on selvää, että rakentamisen 
on oltava tarkoin harkittua ja rajattua 
sekä palveltava myös kansallispuistoa 
ja sen käyttäjiä.

Pallaksen matkailukeskuksen ny-
kytilaa ei millään muotoa voi pitää 
tyydyttävänä. Tästä vallitsee laaja yk-
simielisyys. Huonokuntoinen hotel-
lirakennus ei pysty vastaamaan mat-
kailijoiden odotuksiin. Asuntovaunu-
kenttää ei voi pitää kansallismaiseman 
koristuksena eikä kansallispuistoon 
kuuluvana. Opastuskeskus on jäänyt 
tarpeisiin nähden pieneksi.

Samalla alueen vierailumäärät ovat 
kasvaneet ja kasvavat edelleen niin, 
että kansallispuiston arvokas luonto 
on paikoin vaaravyöhykkeessä. Kasvu 
tapahtuu arvioiden mukaan suurelta 
osin riippumatta siitä, miten matkai-

lukeskusta kehitetään tai ollaan kehit-
tämättä.

Olemme ympäristöministeriössä 
pyrkineet löytämään ratkaisun, joka 
turvaa kansallispuiston luonnonsuoje-
lunäkökohdat muun muassa jätevesi-
en käsittelyn ja luonnon kulumisvau-
rioiden ehkäisemisen osalta. Samalla 
olemme esittäneet hotellitoiminto-
jen laajentamista, jotta kansallispuis-
ton Pallastunturin alueen retkeilyä ja 
luontomatkailua tukevat palvelut voi-
taisiin turvata myös jatkossa.

Esityksen mitoitus ja yksityiskohdat 
perustuvat tarkennettuun ympäristö-
vaikutusten arvioon. Hotellin laajen-
tamista ehdotetaan 250 vuodepaik-
kaan ja 10 000 kerrosneliömetriin. Se 
ei ole lappilaisessakaan mittakaavas-
sa mikään pieni ”majatalo”. Vertailun 
vuoksi mainittakoon, että uusi Hotel-

li Santa Claus Rovaniemellä käsittää 
majoitustilaa 334 vuodepaikkaa ja ra-
kennusalaa noin 13 000 kerrosneliö-
metriä.

Kansallispuistolaki määrää kansal-
lispuiston tehtäväksi luonnon suoje-
lun ja monimuotoisuuden turvaami-
sen ohella mahdollisuuden retkeilyyn, 
tutkimukseen ja opetukseen alueella. 
Näiden tavoitteiden yhteensovitus on 
suosituimmissa kansallispuistoissam-
me haastava tehtävä. Matkailun tulee 
olla kansallispuistoissa mahdollista 
– myös muille kuin kokeneimmille 
eränkävijöille. 

Suuret matkailukeskittymät raken-
netaan kuitenkin jatkossakin kansal-
lispuistojen ulkopuolelle.

PAULA LEHTOMÄKI
Ympäristöministeri (kesk.)

Matkailukeskus kansallis-
puistossa on poikkeustapaus

JUHANI ANTTILA Kirjoittaja toimii riippumattomana kansainvälisenä integroidun laadun hallinnan asiantuntijana.

JORMA KAJAVA Kirjoittaja toimii tietokäsittelyn lehtorina Oulun yliopistossa.

a Myös tietoturvallisuus voi vaarantua 
organisaatioyksiköiden välillä olevista ei 

kenenkään hallinnassa olevista toiminnoista.

Kirjoittajien mukaan tietoturvallisuuden ylläpidossa ja jatkuvassa kehittämi-
sessä ei koskaan tulla valmiiksi, mutta sitä voi parantaa.
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