
Kun tietotekniikka mikrotieto-
koneiden yleistyessä otettiin 
laajaan käyttöön myös pk-yri-

tyksissä 1980-luvun alussa, ajateltiin 
paperin käytön hiipuvan. Toisin kui-
tenkin kävi. Yhä useammat käyttäjät 
tarvitsivat erilaisia välitulosteita eikä 
myöskään elektronisten aineistojen 
pysymisessä koneiden muistissa ol-
tu varmoja. Jälleen otettiin lisää var-
muuskopioita. Silloinen tietotekniikan 
vallankumous tarvitsi yhä enemmän 
paperia.

Saman vuosikymmenen loppu toi 
uuden aiheen. Tärkeimmissä yrityk-
sissä siirryttiin paperittomaan orga-
nisaatioiden väliseen tiedonvaihtoon 
(OVT, engl. EDI, Electronic Data In-
terchange). Ajatuksena oli, että ver-
kon välityksellä tilaukset kulkevat 
paljon nopeammin kuin perinteisiä 
reittejä käyttäen. Kansainvälisessä lii-
ketoiminnassa parin viikon paperien 
kierrättämisestä siirryttiin korkein-
taan muutaman tunnin toimitusaika-
tauluun. Mutta painopiste oli nimen-
omaan nopeat toimitukset, jossa pa-
peridokumentit tulivat edelleen pari 
viikkoa jälkeenpäin.

OVT:lle oli ominaista, että se oli 
tarkoitettu vakavaraisten ja suurella 
volyymillä liiketoimintaa pyörittäville 
yrityksille. Jo pelkkä vuotuinen osal-
listumismaksu oli 250 000 markkaa. 
Yliopistot olivat tästä toiminnasta ul-
kona, mutta itselleni aukeni mahdol-
lisuus osallistua yhteistyöprojektin 
kautta, jossa kumppanina oli Valmet 
Paperikoneet.

Kun tietotekniikan käyttö sulautui 

osaksi yritystoimintaa, paperitehtail-
la meni hyvin ja kyseinen valmistaja 
tunnustettiin maailmanluokan huip-
puyksiköksi. Meillä paperin kysyntä 
jatkoi kasvuaan, sen sijaan eräässä 
naapurimaassa oli jo silloin vallalla 
paperiton kaupankäynti. Siellä limput 
vain kääräistiin kainaloon.

Merkkejä muutoksista
Samoihin aikoihin maakunta-arkiston 
johtaja huolestui. Kuinka käy arkiston 
materiaalin aikojen saatossa, kun pa-
perit haurastuvat? Ensimmäinen eh-
dotukseni oli, että on käytettävä vain 
happovapaata paperia. Sadan vuoden 
aikajänteellä silloisen tietotekniikan 
taltiot muuttuvat merkityksettömiksi 
eikä edes missään museossa ole niitä 
käsittelemään pystyviä tietokoneita.

Toinen haaste tuli projektin muo-
dossa 1990-luvun puolivälin jälkeen. 
Miten varaudutaan modernilla tavalla 
poikkeustilanteiden hallintaan? Sil-
loinkin toiminta perustui tilanneku-
viin. Niitä hallittiin seinille kiinnitet-
tyjen seinätaulujen ja tilannekuva-
karttojen avulla. Reaaliajassa  oli mah-
dotonta pysyä niin  johtokeskuksessa 
kuin etäpisteissäkin. Johtaminen ja 
tilanteen hallinta on kaikkein oleel-
lisinta esimerkiksi silloin, kun kriisi 
on päässyt syntymään. Tavoitteena 

on pystyä ennalta torjumaan kyseiset 
tilanteet.

Projektissa esitettiin aikoinaan ky-
symys: bitit versus paperit? Ratkai-
suna oli, että siirryttäessä papereis-
ta silloin uusien läppärien käyttöön 
saavutettiin huomattava ajan säästö, 
jota voitiin hyödyntää johtamisope-
raatioissa. Toimittaessa 1990-luvun 
verkkoympäristössä oli turhaa vielä 
puhua reaaliaikaisesta toiminnasta. 
Samoin sovellukset oli sidottu palve-
linkoneeseen. Aikoinaan siirtyminen 
bittipohjaiseen toimintaan oli iso as-
kel poikkeustilanteiden johtamisen ja 
seurannan parantamisessa. Tässä bitit 
selvästi voittivat.

Joko olisi valmiutta sanoa myös 
maakunta-arkistojen laajojen tieto-
aineistojen tallentamisesta, että mo-
derni tietotekniikka takaa aineistojen 
säilymisen ainakin useita vuosikym-
meniä?

Uudet haasteet
Liikenne- ja viestintäministeriö sai 
viime vuoden lopulla valmiiksi hank-
keensa Arjen tietoyhteiskunnasta, jos-
ta syntyi valtioneuvoston periaatepää-
tös tietoyhteiskunnasta, jossa koros-
tetaan kansalaisten turvallista arkea 
teemalla: Ei tuurilla vaan taidolla. Pe-
riaatepäätös tukee sitä, että palvelut 
ovat turvallisia eikä luottamuksellisia 
tietoja joudu vääriin käsiin. Tällai-
sia voimakkaasti lisääntyviä palveluja 
ovat erityisesti verkkokauppa ja -las-
kutus.

Edellä esitetyn periaatepäätöksen 
jatkotoimenpiteenä liikenne- ja vies-

tintäministeri Suvi Linden on esittä-
nyt, että  valtio lopettaa paperilasku-
jen vastaanottamisen vuoden 2010 
alusta. Tänä vuonna valtiolla arvioi-
daan olevan ainakin 2,7 miljoonaa pa-
perilaskua.

Pitkässä juoksussa bitit ovat voitta-
massa. Toistaiseksi on edetty ottaen 
askeleita eteenpäin, mutta tarvittaessa 
myös takaisinpäin. Olisikohan tähän 
tulossa pysyvämpi muutos?

Tähän suuntaan osoittaa se, että 
puunjalostustehtaat sulkevat oviaan 
tai ainakin lomauttavat väkeään myös 
talviaikana. 

Tilanteen vakavuus korostuu, kun 
taloudellinen lama syvenee niin meil-
lä kuin maailmallakin. Ja paperista-
kin alkaa merkittävä osa olla uusio-
paperia.

Kysymys bitit versus paperi on vain 
jäävuoren huippu. Kovassa ytimessä 
on se, miten yhä paisuvia tietomääriä 
pystytään hallitsemaan.

Muutoksen rajuus on myös käsiem-
me ulottuvilla: amerikkalainen tieto-
tekniikan palvelujätti Google perustaa 
Summan paperitehtaan entiseen ko-
nehalliin tietokonehotellin, joka pal-
velee niin meitä suomalaisia kuin naa-
pureitamme ja palvelujen tarvitsijoita 
kaikkialla. Kunpa saisimme nämä bitit 
käännettyä printeiksi!

Olemme tarkastelleet kysymystä bi-
tit versus paperi mikrotasolla. Olisi 
jo syytä havaita, että työn luonne on 
muuttunut. Makrotasolla ollaan ti-
lanteessa, jossa biteistä on tullut myös 
tuotannon perusta. Onko paperistakin 
tullut siis bulkkia?

Tunteet kuumenivat taas kerran 
kun varsinaissuomalaiset rah-
tasivat viikolla eduskuntaan 

adressin, jossa viitisentuhatta kansa-
laista vaati susikannan rajoittamista. 
Niistä kun on tullut todellinen maan-
vaiva. Sama toistui pohjoisessa kun 
poromiehet saivat luvan vähentää po-
roja silmittömästi tappavia ilveksiä.

Vihreiden kansanedustaja Erkki 
Pulliainen kiirehti heti varsinaissuo-
malaissusien hätiin muistuttamalla, 
että ihmiset ovat vauhkoja kun pel-
käävät niitä. Eivät ne mitään tee.

Korkeintaan kehräävät vainosti 
kun haluavat kotikoirien kanssa pe-
lailemaan.

Ilveksetkin tuntuvat olevan vain 
uteliaan kiinnostuneita porosta. Kai 
siksi, kun se on teeveestä tuttu.

On kuitenkin turhaa väittää sutta, kar-
hua, ilvestä tai ahmaa vaarattomak-
si. Ne aiheuttavat suurta vahinkoa 
tappamalla lehmiä, poroja, lampaita 
ja koiria. Ne aiheuttavat ihmisessä 
pelkoa jos vaikka tulla tallustelevat 
lähimetsässä vastaan.

Kun se ei näin käy: kuules karhu-
herra, Pulliainen on kieltänyt sinua 
haukkaamasta palakaan minusta.

Eivät ihmiset usko, että karhu tot-
telee, jos sille päälle sattuu.

Yksimielisyyttä siitä, kuinka paljon 
petoja voisi ja pitäisi olla ja missä, ei 
synny koskaan.

Jotkut muussa maailmassa elävät 
ovat sitä mieltä, että luonnon itsensä 
pitäisi hoitaa eläinkantojaan.

Petojen pitäisi siis lisääntyä vapaas-
ti ja elää siellä missä haluavat. Se on 
kuulemma ekologista ja luonnollista, 
ainakin jos kuuntelee bulevarditallaa-
jien julistusta.

Mutta mitä luonnollista siinä on?
Päinvastoin, luonnotonta on se, että 

kiveliöiden ja kairojen asukas tulee 
kerjäämään leipää ihmisten pihoille, 
tonkimaan roskalaatikoita ja viemään 
kytkettyjä koiria mukanaan.

Tämä on kaukana ekologisesta 
ihanteesta.

Petoeläimet kuuluvat Suomen 
luontoon. Mutta vain luontoon, ei 
ihmisten pihoille eikä kaupunkien 
kaduille.

Jos ne tulevat ihmisten ilmoille, se 
on merkki siitä, että niillä on huono 
olla. Ja huono olo tulee, jos niitä on 
liian paljon. Silloin niiden on lähdet-
tävä etsimään sapuskaa luonnotto-
mista paikoista. 

Ei ole oikein, että villit metsän eläi-
met turvautuvat nälissään ihmisen 
apuun.

Petokantaa pitää pystyä säätelemään, 
se on petojen ja kansalaisten, mutta 
ennen kaikkea luonnon etu.

Emme kai me tosissaan halua, että 
meillä on pian pilvin pimein pulla-
karhuja, joita puistonpenkillä istuvat 
mummot syöttelevät ranskanleivän 
puolikkailla.

Olisihan se somaa, mutta mitäpä 
jos ranskanleipä ei otsolle riitäkään.

Kun pedot tottuvat ihmisiin, ne eivät 
enää meitä pelkää. Niinpä hillasuol-
la tavattu karhu ei lähdekään pötki-
mään ihmistä pakoon, vaan tutustuu 
haluttua lähemmin kaksijalkaisiin 
ämpäripäihin.

Ja auta armias, jos peto häiriintyy 
tai tuntee jälkikasvunsa uhatuksi, sil-
loin todellinen vaara on tarjolla.

Karhu on sen verran yksioikoinen 

olio, ettei sillä ole neuvottelutaitoa.
Olipa millainen valtakunnansovit-

telija hyvänsä, hillasoiden reviirijaos-
ta käytävät neuvottelut ovat ainakin 
tähän saakka jääneet ihmisen kannal-
ta tuloksiltaan laihoiksi.

Jos ei tätä usko,  voi mennä kokei-
lemaan. 

Nyt on otollinen aika seikkailulle, 
karhut ovat nousseet koloistaan ja 
etsivät poikiensa kanssa laihtuneina 
einestä.

Toinen otollinen hetki on hillas-
tusaika. Silloin joka ikisellä hillasuol-
la on oma hillakarhunsa. Jos jaksaa 
taapertaa Tielaitoksen pyhää pahuut-
taan kaivaman maantieojan toiselle 
puolelle, karhut jo siinä odottelevat 
kutiavina rapsuttajaansa.

Petojen lisäksi pitäisi aivan ilmeisesti 
ryhtyä myös liito-oravakannan rajoit-
tamiseen. 

Joutavat puheet kun osoittavat nii-
den levinneen riesaksi asti: ei sellaista 
tie- tai rakentamishanketta, etteivät-
kö nämä söpöläiset ole jo valloitta-
neet alueen omaksi asuinkentäkseen.

Kirjoittaja on Lapin Kansan 
toimituspäällikkö.
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Ulos kaapista ilman häpeää
Ahdisti elää salassa. Oli aika antaa asialle 
kasvot, kirjoittaa Maija Lemettinen kolumnis-
saan Ilkassa naispastorista, joka uskalsi tun-
nustaa erilaisuutensa.

Tämä oli syy siihen miksi homoseksuaa-
liksi tunnustautunut seurakuntapastori tuli 
”ulos kaapista”. Keskiviikkoillan inhimilli-
nen tekijä TV2:ssa näytti meille rohkean nai-
sen. Hänen ainoa pelkonsa on, tuomitsevat-
ko ihmiset hänet helvettiin. Pelko tuomiosta 
kuulostaa tutulta näin piinaviikolla.

Parin tuhannen vuoden takaa meille ker-
rotaan tapahtumaa, joka tiivistyy pitkänper-
jantain tuomioon ja ihmisten vaatimukseen 
ristiinnaulitsemisesta. 

Hyvä, Suomi!

Mikael Agricola ja suomen kieli ovat innoitta-
neet Etelä-Suomen Sanomien pääkirjoittajaa.

Tänään (torstaina) on kulunut päivälleen 
452 vuotta siitä, kun Mikael Agricola kuoli 
Kannaksella Uudenkirkon pitäjässä, ja päi-
välleen 207 vuotta siitä, kun Elias Lönnrot 
syntyi Sammatin pitäjässä. Koko suomalai-
sen kulttuurin perusta lähtee kielestä. Noin 
7000 kielen ja miljardien ihmisten maail-
massa suomenpuhujat ovat pieni sirpale. 
Hyvin olemme kulttuuripohjamme pitäneet, 
sillä suomi voi hyvin.

Kieli ei voi museoitua. Maailmanvalloit-
tajan englannin puristus suomessa näkyy, 
mutta on suomalaisista itsestään kiinni, mil-
laisen otteen se valtakielestä saa. Agricola ja 
Lönnrot kehittivät suomeen lukuisia uusia 
sanoja, joista suuri osa on elänyt satoja vuo-
sia. Samaa luovuutta tarvitaan nyt vastais-
kuksi englannille. 

Ei suomi säily kielenhuoltajan tai kielen-
tutkijan mahtikäskyllä vaan puhujien tah-
dosta.

Muut lehdet

L askiaisesta alkanut 40 päivää 
kestänyt paaston aika on päät-
tynyt. Nyt on kirkkovuoden 
vanhimman ja suurimman juh-
lan, pääsiäisen, aika.

Pääsiäinen, kuten joulukin, merkitsee 
useimmille suomalaisille hiljentymistä, 
lepoa ja rauhaa. Muutaman päivän tau-
ko nykyajan kiihkeässä elämänrytmissä 
on varmasti jokaiselle tervetullut. Par-
haimmillaan lomaan liittyy vielä reipas 
liikunta vähitellen kevääseen kääntyväs-
sä luonnossa.

Tänä vuonna, kuten usein ennenkin, 
pääsiäisliikenteen yleisenä suuntana on 
ollut pohjoinen. Kiirastorstaina alkanut 
liikenne sujui enimmäkseen vesi-, räntä- 
ja lumisateessa. Hiihtokeskuksiin kan-
natti kuitenkin suunnata, sillä säätiedo-
tukset lupaavat lähipäivinä aurinkoista 
ja lämmintä.

Lappi pettää vain harvoin kävijänsä, 
eikä pilvinenkään päivä estä lumen tar-
joamia aktiviteetteja harrastamasta. Ja 
lunta riittää - sitä on koko Pohjois-Suo-
messa vähintään puoli metriä, paikoin 
jopa metri.

Metsähallitus on tuomassa Lapin luon-
tomatkailuun uudistuksia, jotka jokainen 
todellinen luonnonystävä on varmaan 
valmis hyväksymään: se haluaa houku-
tella Lapin kansallispuistoissa samoilevia 
retkeilijöitä pysyttelemään lomakeskus-
ten läheisyydessä. Tätä tavoitetta palve-
lee erämaassa olevien retkeilykohteiden 
jättäminen perusylläpidon varaan ja in-
vestointien keskittäminen matkailukes-
kusten tuntumaan.

Keskittämistä perustellaan lähinnä 
luontoarvojen säilyttämisellä. Peruste-
lu on tervetullut. Turisti viihtyy, luonto 
kiittää.

Vastoin muutaman kuukauden takai-

sia ennusteita lama on vähitellen iske-
mässä kyntensä myös Lapin matkailu-
bisnekseen. Perheet ovat yhä löytäneet 
tiensä pohjoisen hiihtokeskuksiin, mutta 
yritysmatkailu on selvästi - arviolta vii-
denneksen - vähentynyt maaliskuussa 
viime vuoteen verrattuna. Ryhmät eivät 
ole vain vähentyneet, vaan myös pienen-
tyneet.

Vuosi sitten Lapin kevään voitiin havai-
ta olevan entistä kansainvälisempi. Hiih-
tokeskuksissa kuului iloinen, monien vie-
raiden kielten vilkas puheensorina. Tänä 
vuonna, varmaan suureksi osasta lamasta 
johtuen, kotimainen kysyntä on jälleen 
nostanut osuuttaan.

Muuttunut tilanne on pakottanut mat-
kailuyritykset tarkastelemaan tulevai-
suutta uudelta kannalta ja muuttamaan 
strategioitaan. Esimerkiksi Levillä myy-
dään majoitusta 20 prosentin alennuk-
sella. Merkit viittaavat siihen, että vuosia 
jatkunut matkailun kasvu on taittunut ja 
kääntynyt laskuun.

Lama tuskin kestää ikuisesti, ja pitkällä 
aikavälillä Lapin aluetalouden näkymät 
- matkailu mukaan luettuna - on arvioitu 
Suomen parhaimmiksi. Toivottavasti tä-
mä ennuste toteutuu myös käytännössä.

Lapin matkailukeino on jo vuosia sit-
ten asettanut tavoitteekseen ympärivuo-
tisuuden. Keinoja tavoitteen toteuttami-
seksi ei ole vielä löytynyt. 

Lumikauden huippu sattuu usein pää-
siäiseen, mutta ja vain kaikkein uskolli-
simmat lapinkävijät tietävät, että pohjoi-
sen lumet hohtavat vielä vapun ja äitien-
päivän aikaankin.

Taantuma kuristaa maailmaa - Suomi 
mukaan luettuna - mutta auringon nou-
sua korkeammalle se ei estä. Lappi-brän-
di puree yhä ja pohjoisen vetovoima kes-
tää.

Pääsiäinen vetää
väen pohjoiseen
Lappi-brändi puree yhä ja pohjoisen vetovoima kestää.

Suomen puoluekartalla tapahtuu 
kummia, se on menossa uusiksi py-
syvästi. Viime aikojen mielipide-

tiedustelujen mukaan puolueiden kes-
kinäiset kannatussuhteet ovat olleet jo 
sen verran pitkään poikkeukselliset, että 
nykyasetelmasta taitaa tulla pysyvämpi 
kuin aluksi uskottiinkaan.

Kokoomus on noussut vaalien jälkeen 
selkeäksi ykköspuolueeksi ja näyttää 
siellä tiukasti pysyvänkin viime viikko-
jen myrskyistä huolimatta. Keskusta on 
kärsinyt huomattavasti enemmän muun 
muassa eläkekiistan aiheuttamista iskuis-
ta. Sen kannatus on nyt poikkeuksellisen 
alhaalla.

Pienten puolueiden joukossa Timo 
Soinin perussuomalaiset rynnistävät yhä 
vain korkeammalle. Puolue kuuluu jo nyt 
keskiraskaaseen sarjaan. Mikäli noste jat-
kuu, sille saattaa aueta jopa hallituspaik-
ka seuraavien vaalien jälkeen.

Luulisi, että kevään tapahtumien jäl-
keen poliittinen ilmapiiri olisi suosinut 
perinteisiä oppositiopuolueita, sosiaali-
demokraatteja ja vasemmistoliittoa. Toi-
sin on käynyt, puolueiden yhteiskannatus 
on surkea aikana, jolloin tyytymättömyyt-
tä ilmenee kaikkialla. Demarit ovat hyö-
tyneet oppositioasemastaan vain hitusen, 
vasemmistoliitto ei lainkaan.

Pitkän ajan kehitys on ollut hurja: va-
semmistopuolueiden yhteinen kannatus 
on pudonnut selvästi alle 30 prosentin 
kun se parhaimmillaan ylitti 50 prosentin 
kannatuksen.

Vasemmistoliiton johto on moittinut 
menestymättömyyttään sillä, ettei puolu-
een sanoma ole mennyt perille. Äänestä-
jiä ei kuitenkaan pitäisi aliarvioida, vaan 
voisi pohtia, onko syy äänestäjien mene-
tykseen siinä, että puolueen sanoma on 
mennyt erittäin hyvin perille. Vasemmis-
tolaisuus ei vain myy nyky-Suomessa.

Puoluekartta uusiksi

a Karhu on sen verran 
yksioikoinen olio, ettei 

sillä ole neuvottelutaitoa.

Kolumni

Peto kuuluu luontoon, mutta vain luontoon

a Kovassa ytimessä on 
se, miten yhä paisuvia 

tietomääriä pystytään hal-
litsemaan.
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Puheenaihe
Tässä lehdessä oli 3.3.2009 pitkä kir-
joitus jossa selostettiin nykyhetken 
suuntausta ikäihmisten palveluasu-
misesta Rovaniemellä joka on suun-
tautumassa yksityisen tuottamaan 
palveluun.

Jostakin ihmeellisestä syystä meil-
lä otetaan monesti mallia naapurista 
eli Ruotsista, joten suora lainaus So-
siaaliturva-lehdestä nr. 1: ”Ruotsissa 
palveluiden yksityistämisen ongelmat 
puhuttavat.” Siellä jopa eräissä kau-
pungeissa 80 prosenttia on yksityisen 
tuottamia palveluita, varsinkin hoiva-
palvelut vanhuspuolella. Kunnat eivät 
pysty valvomaan, mitä saadaan vasti-
netta ostolle. Palveluita hoitavat mo-
nikansalliset yritykset ja työntekijöiltä 
vaaditaan solidaarisuutta. Talon sisäi-
sistä puutteista ja epäkohdista ei saa 
tieto vuotaa talon ulkopuolelle.

Nyt täytyy muistaa, että yksityiset 
palvelut tuotetaan pääosin verovaroin 
niin Ruotsissa kuin meillä kotimaassa. 
Kun palvelut ostaa esimerkiksi kunta, 
silloin valvonta kuuluu suorittaa pal-

velun ostajan ennen kuin palveluista 
valitetaan. Kyselyni mukaan vuosit-
tain alueellamme tehdään kymmen-
kunta valitusta. Kyseessä on ollut joko 
laatu tai jopa kohtelu, vain osan mai-
nitakseni. Kieltämättä osa on hyvinkin 
korkeatasoista asumis- ja hoivapalve-
lua tarjoavia yrityksiä. Tilat ovat viih-
tyisiä valoisia riittävä ja ystävällinen 
henkilökunta.

Palatakseni pääasiaan: kunnassam-
me on ollut järjestelmällinen ikäihmis-
ten asumispalvelujen alasajo. Kylmäl-
lä kädellä esimerkiksi Rautiosaaren 
asumispalveluyksikköä ollaan lopet-
tamassa. Syyksi ilmoitetaan käymät-
tömät tilat: paljon epäkäytännöllisiä 
käytäviä jotka nostavat suhteettomasti 
asuntopalvelun hintaa. Kuitenkin siel-
lä on avarat yhteiset tilat, jotka puut-
tuvat eräistä yksityispuolen palvelu-
kodeista. Ehkä koska tilat eivät tuota, 
koska niissä ei ole petipaikkoja.

 Meillä puhutaan korkeatasoisesti 
kuinka määrätyn ikäisten pitää pys-
tyä asumaan pitkään kotona. Hyvinkin 
pienillä lisäpalveluilla moni pärjäisi, 
mutta kun niitä ei jostain syystä saa tai 

ovat niin kalliita, ettei moni pysty niitä 
ostamaan. Palvelun hinnasta matka-
kulut voivat olla suuremmat kuin itse 
palvelun hinta.

Ihmeellisintä mielestäni on kun 
palvelukylässä on kunnan omistama 
kiinteistö, jossa oli useita vuokralai-
sia jotka hiljalleen siirrettiin muualle 
eikä otettu uusia vuokralaisia, syynä 
sosiaali- ja terveys- ja vanhushoitaja-
puoli. Nytkin olisi tulijoita. Ei oteta, 
tilat menevät myyntiin ja hupaisinta 
on että yksityinen avaisi vastaavaan 
tarkoitukseen kyseiset tilat. Todennä-
köisesti kunnan tehtäväksi jää ostaa 
sieltä palvelut ja hinnan määrää pal-
velun tuottaja.

Kirjoituksessa korostettiin kuinka 
palvelut kilpailutetaan, toimenpide on 
mielestäni näennäinen. Esimerkkinä 
palvelun voittaa yritys jolla olisi useita 
vapaita paikkoja, jolloin alkaisi muut-
toruljanssi jota en ole kuullut vielä ta-
pahtuvan, joten on maksettava mitä 
pyydetään. 

Rautiosaaren palvelutalon lopetus 
on selvä signaali yksityiselle, koska he-
ti haetaan tonttia melkein keskikau-

pungilta ja paikka vielä jokirantaa, jo-
ten vajaa 60 oman tuotannon paikkaa 
lopetetaan.

Eräät tahot hehkuttavat yksityisen 
palvelun puolesta valtuustossa, sa-
moin virkamiehet. Mielestäni sellais-
ten viranhaltijoiden virat voidaan sa-
malla yksityistää, koska heidän työnsä 
vähenee. Huolestuttavinta on kun ai-
na eniten hoivaa ja huolenpitoa tar-
vitsevien huolenpito jää kunnan hoi-
dettavaksi. Lyhyt esimerkki: terveys-
lautakunta valitsi keskuudestaan kaksi 
sisäistä tarkastajaa jotka kävivät pal-
velukodeissa ilmoittamatta etukäteen 
milloin tulevat. He kirjasivat mitä oli 
puutteita ja esittivät ne korjattavak-
si. Siitä nousi suuri arvostelu kun ei 
ilmoitettu etukäteen, että kyseinen 
toimenpide oli lopetettava siitä on jo 
useita vuosia.

Itse olen ollut ja olen edelleen yksi-
tyistämistä vastaan. Oman tuotannon 
alas ajamsien jälkeen kilpailu on lop-
punut.
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