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Pääkirjoitus

Menestys rakennetaan 
tiimipelillä

S uomi on tänä syksynä yllättänyt. Talouden kasvu-
vauhti on jopa piristynyt maailmantalouden  
suhdannekuopasta huolimatta. Jalkapallomaa-
joukkue raivasi tiensä EM-kisoihin pitkän odotuksen 
jälkeen, mikä minuakin pitkään lajin parissa toimi-

neena ilahduttaa suuresti.
Hämmennystä ovat tänä vuonna aiheuttaneet viime vuodelta 

tutut asiat: suurvaltojen kinastelu, kauppasota ja brexit. Nämä 
teemat loistivat yllättäen poissaolollaan Kansainvälisen valuut-
tarahaston IMF:n vuosikokouksessa, johon lokakuun lopulla 
osallistuin. Kolmen päivän aikana tapasin yhteensä yli kolmen-
kymmenen pankin edustajia. Yleensä tapaamisia on yhdistänyt 
jokin tietty suuri teema. Tänä vuonna sellaista ei ollut, vaikka 
merkittäviä maailmantalouteen vaikuttavia asioita on avoinna. 
Tämä oli hämmentävää. 

Vaikuttaa siltä, että asioiden paikallaan junnaamiseen on  
turruttu. Riskien kanssa tekemisissä olevat ihmiset ovat kyynis-
tyneet. Ennen suunnan muuttamista tai toimiin ryhtymistä halu-
taan varmistua, että jotain konkreettista tapahtuu eikä kyseessä 
ole pelkkä vouhotus.

Kansainvälisistä epävarmuustekijöistä huolimatta Suomen 
talous on porskuttanut vastavirtaan. Talouden alamäki ei ole  
ainakaan vielä tänne tarttunut, vaikka sekä kuluttajien että teol-
lisuuden luottamus tulevaisuuteen näyttää heikkenevän. 

Luottamuksella on talousjärjestelmässä keskeinen rooli, 
muutenkin kuin näkymien mittaamisessa. Pankkitoiminta  
perustuu nimenomaan luottamukseen vastapuolta kohtaan. 

Kuntataloudessa vuosi on ollut odotuksia synkempi muun 
muassa ennustettua pienemmän verokertymän takia. Huolta tu-
levaisuudesta lisäsi Tilastokeskuksen alueellinen väestö ennuste, 
jota tässäkin lehdessä ja lokakuun Huomisen talous -podcastis-
samme puidaan. 

Mikäli kaupungistumiskehitys jatkuu ennustetusti, vuonna 
2030 kymmenessä suurimmassa kaupungissa asuu  
51 % Suomen väestöstä, vuonna 2040 jo 53 %.  
Vastaava luku tänä vuonna on 47 %, kun vuoden 2009 
lopussa se oli 37 %. Kunnat tulevat jakau tumaan 
entistä selkeämmin muuttotappio- ja muuttovoit-
tokuntiin. Vaikka merkittävät vaikutukset kunnille 
toteutuvat nykyennusteen mukaan noin 20 
vuoden kuluttua, niihin on reagoitava nyt.

Jo vuosia kestäneen paineen ja epävarmuuden keskellä kunnat 
ovat pystyneet sopeuttamaan talouksiaan ja leikkaamaan kustan-
nuksia. Toivottavaa olisi, ettei niiden tehtäväkenttää jo muutenkin 
haastavassa tilanteessa laajennettaisi ilman lisärahoitusta.  
Esimerkiksi julkisuudessa pyöriteltyjen hoitajamitoitusten muutta-
minen kertalaakista ilman siirtymäaikoja tulisi kunnille kalliiksi. 

Kuntarahoitus on perustehtävänsä kautta ollut jo 30 vuotta 
kuntien kumppanina rakentamassa Suomen hyvinvointia, hyvinä 
ja huonoina päivinä. Viime vuosina olemme lisäksi tehneet yhteis-
työtä erilaisissa hankkeissa, joilla luodaan maamme tulevaisuuden 
menestystä. 

Menestys rakennetaan tiimipelillä, minkä Huuhkajatkin osoit-
tivat. Joku on joskus sanonut, että tiimi ei ole joukko ihmisiä, jotka 
tekevät työtä yhdessä. Se on joukko ihmisiä, jotka luottavat toisiin-
sa. Haluan kiittää henkilöstöämme antoisasta vuodesta, sitoutu-
neisuudesta ja tiimipelaamisesta. Kiitos myös asiakkaillemme ja 
kumppaneillemme luottamuksesta asiantuntijuuttamme kohtaan. 
Jatketaan hyvää tiimipeliä myös ensi vuonna. Jatkossa ajatuksiani 
voi muuten seurata Twitterin lisäksi osoitteessa kuntarahoitus.fi/
ajankohtaista.

Esa Kallio
toimitusjohtaja
Kuntarahoitus Oyj
Twitter @EsaKallio1
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Lyhyesti

Kuntarahoitukselta 
oma suhdannekatsaus 
neljännesvuosittain

Hyvä lukija,
tämä on Kuntarahoituksen viimeinen 

painettu asiakaslehti. Taloutta, 

rahoitusta ja investointeja koskevia 

uutisia ja artikkeleita julkaistaan 

jatkossakin Kuntarahoituksen 

verkkosivuilla kuntarahoitus.fi/

ajankohtaista. Samassa osoitteessa 

voit myös tilata Kuntarahoituksen 

sähköisen uutiskirjeen.

Tämä toimii -juttusarja esittelee
 kuntien hyväksi havaittuja ratkaisuja

Syyskuussa julkaistiin Kuntarahoituksen oma Huomisen 
talous -podcast. Näkemyksiä taloudesta ja yhteiskunnasta 
tarjoavat kuukausittain vakiovieras, Kuntarahoituksen pää-
ekonomisti Timo Vesala sekä vaihtuvat asiantuntijavieraat eri 
aloilta. Syksyn mittaan podcastissa on käsitelty talouden  
suhdanteita, Tilastokeskuksen alueellista väestöennustetta 
sekä Euroopan keskuspankin rahapolitiikkaa. Podcastia voi 
kuunnella Kuntarahoituksen verkkosivuilla sekä Soundclou-
dissa ja Spotifyssa.

Kolmisenkymmentä Apollo-käyttäjää kokoontui käyttäjä päivään Helsingis-
sä 1. marraskuuta. Tapahtumassa käytiin läpi talous ennusteen uudistuksia, 
lainasalkkusovelluksen päivityksiä sekä kuultiin palveluun suunnitellusta 
uudesta kassa ennustesovelluksesta. Lisäksi Kuntarahoituksen pääeko-
nomisti Timo Vesala avasi talous- ja markkinanäkymiä. Päivää pidettiin 
hyödyllisenä ja onnistuneena, erityisesti pääekonomistin puheenvuoroa 
ja tulevaa kassaennustesovellusta kiiteltiin tilaisuuden palautekyselyn 
vastauksissa.

 Seuraava käyttäjäpäivä pidetään keväällä. 
Lisätietoa tilaisuudesta löytyy alkuvuodesta osoitteesta kuntarahoitus.fi.

Vuoden alusta vastaanotetaan vain 
sähköisiä panttikirjoja

Vuoden 2020 alussa käynnistyvä MustReadin Tämä toimii -juttusarja 
nostaa esiin kuntien ja kaupunkien merkittävää yhteiskunnallista vaiku-
tusta ja esittelee hyväksi havaittuja ratkaisuja niiden ongelmiin. Tavoit-
teena on jakaa tietoa toimivista konsepteista ja toimintatavoista.

MustReadin toimitus on syksyn mittaan kerännyt kuntien haasteita ja 
toimivia käytäntöjä kuntien ylimmälle johdolle sekä kaikille kuntien ongel-
mista kiinnostuneille suunnatulla kyselyllä. 

MustRead on yhteiskunnallinen digitaalinen päättäjämedia, joka ana-
lysoi ja taustoittaa ajankohtaisia aiheita sotesta kaupungistumiseen.  
Tämä toimii on MustReadin journalistisin perustein tuottama juttu- ja  
podcast-sarja, mutta se mahdollistetaan Kuntarahoituksen ja Kuntalii-
ton tuella.

Vuoden 2020 alusta alkaen Kuntarahoitus ottaa vastaan kiinteis-
tövakuudellisten lainojen vakuudeksi vain sähköisiä panttikir-
joja. Kirjallinen panttikirja tulee muuntaa sähköiseksi ennen 
uuden luoton nostoa.

Kun Kuntarahoitus palauttaa sähköisen panttikirjan takaisin 
kiinteistön omistajalle, omistaja saa paperin sijaan sähköpos-
titse tiedon, että se on merkitty rekisteriin sähköisen pantti-
kirjan saajaksi. Halutessaan saajatiedon voi vielä tarkistaa 
rasitustodistukselta tai Maanmittauslaitoksen järjestelmästä 
osoitteessa www.kiinteistoasiat.fi.

Panttikirjan muunnoksen sähköiseksi voi tehdä lähettämällä 
Maanmittauslaitokselle sekä hakemuksen että kirjallisen pantti-
kirjan. Panttikirja muutetaan sähköiseksi myös kiinnitykseen 
kohdistuvien muutosten yhteydessä.

Sähköisten panttikirjojen etuna on panttikirjan saajaa koske-
van tiedon entistä helpompi ajantasaisuus. Lisäksi panttikirja 
on helppo löytää, sillä se on Maanmittauslaitoksen sähköisessä 
kiinnitysrekisterissä.

Kuntarahoitus on vuoden 2017 alusta lähtien ottanut vastaan 
sähköisiä panttikirjoja, ja lähes kaikki aiemmin myönnettyjen 
lainojen vakuutena olleet paperiset panttikirjat on muunnettu 
yhtiössä sähköiseen muotoon.

Panttikirjojen digitoimisessa on kyse laajasta digitointipro-
jektista, jossa lähes kaikki maan rahoituslaitokset ovat toimit-
taneet panttikirjoja koskevat aineistonsa Maanmittauslaitok-
seen konvertoitaviksi. Lue lisää: kuntarahoitus.fi/ajankohtaista/ 
vuoden-2020-alusta-kuntarahoitus-ottaa-panttikirjoja-vastaan- 
vain-sahkoisessa-muodossa/

Kuntarahoitus on liittynyt kansainvälisen Climate Bonds 
Initiativen kumppaniverkostoon. Kumppanuuden avulla 
yhtiö haluaa vauhdittaa suomalaisten ratkaisujen synty-
mistä ilmastokriisin ratkaisemiseksi. Climate Bonds Initiative 
on sijoittajiin suuntautuva, voittoa tavoittelematon orga-
nisaatio, jonka tehtävänä on lisätä vähähiiliseen talouteen 
kohdistuvia investointeja.

Kuntarahoitus toi markkinoille ympäristöinvestointien 
rahoitukseen suunnatun vihreän rahoituksen vuonna 
2016 ja laski samana vuonna markkinoilla liikkeeseen  
ensimmäisen vihreän bondin. Tämän jälkeen yhtiö on  
laskenut liikkeeseen kaksi julkista vihreää bondia ja järjes-
tänyt yhden suunnatun liikkeeseenlaskun yksityiselle 
sijoittajalle. Vihreiden hankkeiden portfolio on ylittänyt 1,2 
miljardia euroa.

Kuntarahoitus on ottanut aktiivisen roolin rohkaistak-
seen asiakkaitaan entistäkin kunnianhimoisempiin valin-
toihin ilmastolle edullisten investointien tekemisessä.  
Yhtiö myöntää marginaalialennuksen vihreisiin hankkei-
siin. Tämä on kansainvälisestikin harvinaista vihreille  
rahoitustuotteille.

Climate Bonds Initiativen tehtävänä on lisätä vihreisiin 
bondeihin liittyvän tiedon saatavuutta ja markkinakysyn-
tää. Organisaatio antaa suosituksia tehokkaista politiik-
kamalleista ja julkisen sektorin toimenpiteistä, tarjoaa ja 
analysoi markkinatietoa ja arvioi alan parhaita käytäntöjä.   

Climate Bonds Initiativen kumppaniohjelma on suun-
nattu pankeille ja rahoituslaitoksille, institutionaalisille 
sijoittajille, yrityksille ja voittoa tavoittelemattomille yhtei-
söille sekä julkisen sektorin edustajille.

Huomisen talous -podcastissa 
pohditaan taloutta ja 
ajankohtaisia asioita

Apollo-käyttäjäpäivä kiinnosti 
Helsingissä

Kuntarahoitus julkaisi historiansa ensimmäisen suhdannekatsauksen 
syyskuussa. Neljännesvuosittain julkaistavassa katsauksessa tarkas-
tellaan sekä kansainvälisen että kotimaisen talouden tilaa ja luodaan 
katsaus talouteen noin vuodeksi eteenpäin. Tuorein suhdannekatsaus 
ilmestyi 4.12. ja sen voi lukea osoitteessa kuntarahoitus.fi.

Kuntarahoituksesta 
Climate Bonds Initiativen 
kumppani
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Näkökulma

Bengt Holmström pitää pitkään jatkuneiden matalien korkojen keskeisenä syynä turvallisten sijoituskohteiden 
vähyyttä. Suomessa tulisi Holmströmin mukaan keskittyä työllisyyden parantamiseen, koulutukseen ja 
digitaalisuuteen. Huomisen tekijät -lehti tapasi Holmströmin syyskuussa. 

M 
aailmantalous on erikoisessa tilanteessa. Korot 
ovat hyvin alhaiset, jopa negatiiviset, ja inflaatio 
on matalalla. Investoinnit ovat vähissä ja työttö-
myys on ainakin USA:ssa alhainen. 

– Tämä on hyvin hämmentävää. Kukaan ei olisi 
ajatellut, että vuonna 2008 roihahtaneen finanssikriisin jälkeen 
ajauduttaisiin tällaiseen tilanteeseen, Holmström sanoo.

Inflaation kasvua toivotaan, jotta alhaisista koroista päästäisiin 
pois. Niistä aiheutuu monenlaista hallaa pankeille ja taloudelle. 
Mistä ihmeestä tämä ekonomistienkin mielestä kummallinen tilanne 
sitten johtuu? Nobelisti Holmströmin mukaan siihen on monta toi-
siinsa kytkeytyvää selitystä, mutta ensisijainen syy on turvallisten 
sijoituskohteiden vähyys suhteessa kysyntään.

– Finanssikriisin jälkeen suuri määrä turvallisia sijoituskohteita 
hävisi, kun sijoittajien luottamus varjopankkijärjestelmän tuotta-
miin velkakirjoihin romahti. Niitä luultiin turvallisiksi, mutta totuus 
osoittautui toiseksi. Tämän seurauksena maailmassa on runsaasti 
rahaa, joka etsii turvallista parkkipaikkaa.

Turvallinen parkkipaikka on yksi vertauskuvista, joita Holmström 
mielellään käyttää. Vaikka aihe on monimutkainen, Holmström pyrkii 
puhumaan mahdollisimman käytännönläheisesti.

 – Kun kysyntää turvallisille parkkipaikoille on enemmän kuin tarjon-
taa, hinta nousee ja tuotto pienenee, korot painuvat matalalle.  
Maailmassa on arviolta 15 biljoonaa euroa velkaa, jossa korko on  
negatiivinen. Sijoittajat ovat valmiita maksamaan turval li sesta park-
kipaikasta. 

Dollarin asema ei horju
Mitä markkinat sitten pitävät turvallisina parkkipaikkoina rahalle?

– Erityisesti Yhdysvaltojen liikkeeseen laskemia velkakirjoja, 
mutta myös muiden maiden dollarivelkakirjoja pidetään turvallisina 
sijoituskohteina ympäri maailman. Raha hakeutuu Yhdysvaltoihin 
myös Euroopasta ja Aasiasta. Yhdysvallat ei pysty suuresta velas-
taan huolimatta kehittämään riittävästi turvallisia parkkipaikkoja 
maailmanlaajuiselle kysynnälle. Tämä on osasyy alhaisiin korkoihin 
ja myös dollarin vahvuuteen. 

Yhdysvaltojen ja dollarin ylivoimainen asema tuntuu erikoiselta. 
Miksi raha hakeutuu sinne, missä finanssikriisi sai alkunsa?

– Tämä on myös paradoksaalista. Luulisi, että Yhdysvaltoja rangais-
taisiin, Holmström pohtii. 

– Kriisin laukaisijasta tuli aikaisempaakin merkittävämpi. Dollari 
on dominoiva valuutta kaupankäynnissä, sen asemaa on ilmeisen 
vaikea murtaa.

Yhdeksi selitykseksi dollarin vahvalle asemalle Holmström sanoo 
Euroopan ajautumisen finanssikriisiin Yhdysvaltojen vanavedessä 
sekä Kiinan epäluotettavuuden sijoituskohteena.

– Euroopan taloudella on ollut sen verran vaikeuksia ja ongelmia, 
että euroa valuuttana ei ole saatu nostettua dollarin kaltaiseen 
asemaan. Kiina on tietysti suuri talous ja siellä olisi sijoitusmahdol-
lisuuksia, mutta sinne ei haluta sijoittaa, koska Kiinan finanssimark-
kinat ovat nuoret ja kehittymättömät.

Dollarin vahvasta asemasta kertoo myös se, että edes presi-
dentti Donald Trumpin uhittelu ja poukkoilevat lausunnot, jotka 
muuten ovat aiheuttaneet epävakautta maailman talouteen, eivät 
ole heikentäneet dollarin asemaa.

– Yhdysvalloissa on kehittynyt finanssijärjestelmä, jossa lain-
säädäntö ja pelisäännöt ovat vakiintuneet ja sääntely on 

kohtuullista.
Dollarin vahva asema aiheuttaa ongelmia myös 

Yhdysvalloille. Valuuttakurssin nousemisen 
myötä Yhdysvaltojen kilpailukyky maailmalla 

heikkenee. Maan kauppatase on vahvasti 
alijäämäinen. Tätä on valitellut myös presi-
dentti Trump, joka on väläytellyt valuutan 

Teksti: Hannele Borra
Kuvat: Riku Isohella
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ottamista pois kansainvälisestä järjestelmästä ja rajoituksia ulko-
maisille sijoituksille.

– Jos jotain tällaista tehtäisiin, sillä olisi maailmanlaajuiset vaiku-
tukset. Uskon, että tässä vaiheessa kysymys on vain uhkailusta – 
ehkä siinä toivossa, että Trumpin puheet laskisivat dollarin kurssia, 
Holmstöm aprikoi.

Kuka ottaisi riskiä?
Yhdysvaltojen tavoin Euroopan keskuspankki on lisännyt voi-
makkaasti finanssimarkkinoiden sääntelyä finanssikriisin jälkeen. 
Sääntelyllä pyritään estämään pankkien ajautuminen kriisiin, mutta 
alhaiset korot ovat johtaneet pankkien kannattavuuden heikenty-
miseen ja perinteisen pankkisektorin supistumiseen. Viime kädes-
sä pankkien kannattavuus on turvallisuuden kannalta keskeisin 
tekijä. Sääntely on myös johtanut suuriin muutoksiin varjopankki-
järjestelmässä. Vakuuksien käyttöä on tiukennettu, mikä on vähen-
tänyt turvallisten parkkipaikkojen määrää. Samalla heikompien 
vakuuksien käyttö on lisääntynyt. 

– Keskuspankit ovat siirtäneet turvallisia parkkipaikkoja tasei-
siinsa, kun ne ovat ostaneet omia valtion velkakirjoja. Tällä on 
pyritty lisäämään talouden likviditeettiä, mutta samalla turvallisia 
sijoituskohteita on poistunut valtavasti muun talouden käytöstä. 
Keskuspankkien taseet ovat elvytystoimien myötä kasvaneet huike-
asti. Monet keskuspankit, erityisesti kehittyvissä talouksissa, ovat 
myös haalineet itselleen dollarimääräisiä velkakirjoja tulevien kriisi-
en varalle. Kaikkiaan turvallisia sijoituskohteita katosi finanssikriisin 
jälkeen noin puolet. Ennen kriisiä niitä oli arviolta 35–40 prosenttia 
maailman bruttokansantuotteesta. Tänä päivänä niitä on vain 25 
prosenttia, mikä on selvästi alle normaalin tason. 

Finanssikriisi sai alkunsa varjopankkijärjestelmässä, jossa niin 
sanotut repomarkkinat pettivät Yhdysvalloissa. 

– Tämän seurauksena monet näkivät varjopankkijärjestelmän 
hämäränä Wall Streetin salajuonena. 

Holmströmin mukaan varjopankkijärjestelmällä on kuitenkin keskei-
nen ja kasvava rooli finanssimarkkinoiden toiminnassa, sillä se  
tehostaa vakuuksien käyttöä. 

– Repomarkkinat toimivat eräänlaisena talletuspankkina suur-
sijoittajille: sinne voi sijoittaa satojenkin miljoonien edestä rahaa 
kerralla, koska vastineeksi saa luotettavia arvopapereita. Repo-
markkinoita käyttävät liikepankit, eläkeyhtiöt ja myös keskus-
pankki, kun se haluaa myydä tai ostaa omia velkakirjojaan. Järjes-
telmä ei todellakaan ole mikään Wall Streetin salajuoni vaan elintärkeä 
osa toimivaa modernia talousjärjestelmää, Holmström painottaa.

Minkä vuoksi niin moni taho ympäri maailman juuri nyt etsii tur-
vallisia parkkipaikkoja rahoilleen?

– Ihmiset eivät ole valmiita ottamaan riskiä, rahaa pidetään mie-
luummin tilillä kuin sijoitetaan vaikka uusiin osakkeisiin. Yhdys-
valloissa riskipitoisten sijoitusten tuottovaatimus on säilynyt 
ennallaan koko 2000-luvun ajan, vaikka korkotaso on laskenut 
hyvin alhaiseksi. Riskipreemio on kasvanut, mikä saattaa heijas-
taa pelkoa siitä, että jonkinlainen kriisi on tulossa. Samaan aikaan 
uskotaan, että valtio tulee pelastamaan järjestelmän, kuten se teki 
vuosien 2008–2010 kriisin aikana.

Myös digitalisaatio on vähentänyt turvallisia sijoituskohteita. 
Tuotannollisia sijoituksia tehdään vähän, investoinnit kohdistuvat 
aineettomaan pääomaan.

– Asuntoja rakennetaan ja ne ovatkin haluttuja investointikoh-
teita kasvavilla alueilla. Ongelmana monessa suurkaupungissa 
ovat tyhjillään olevat asunnot, joihin on parkkeerattu rahaa, koska 
asuntosijoitukset koetaan turvallisiksi. Tämä on korkean riskipree-
mion ikävä ilmentymä. Riskinottohalu pitäisi nyt saada jollain tavalla 
kasvamaan, mutta jos epävarmuus tulevaisuudesta on suuri, halu 
sijoittaa riskipitoiseen toimintaan on heikko, Holmström harmittelee. 

Matala korko aiheuttaa pankeille ongelmia etenkin Euroopassa, 
kun niiden on vaikea saada toiminnastaan kannattavaa. Lisäksi  
yritysten uusiutuminen hidastuu, kun huonokuntoiset yritykset 
saavat tekohengitystä ottamalla lisää halpaa lainaa. Matalien  
korkojen aiheuttamat ongelmat eivät jää tähän.

– Sen lisäksi, että alhainen korko aiheuttaa ongelmia pankeille, 
on se hankala myös eläkevakuutusyhtiöille. Eläkesitoumukset ovat 
pitkiä, mutta niille ei ole näköpiirissa turvallista tuottomahdolli-
suutta. Jotkut eläkeyhtiöt ovat jo lyhentäneet uusia sopimuksiaan 
ja lisänneet riskialttiimpia sijoituskohteita. Tilanne on kuitenkin  
ongelmallinen niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa.

Holmström ei pidä reiluna ratkaisuna sitä, että tulevat pienet  
sukupolvet joutuvat kantamaan kohtuuttoman eläketaakan. Eläke-
järjestelmän rahastointiosuutta tulisi lisätä, mutta sen toteutta-
minen oikeudenmukaisesti nykyjärjestelmän puitteissa on suuri 
haaste ikärakenteen takia.

Kauppasodassa on vain häviäjiä
Kauppasota ja suurvaltojen keskinäinen uhittelu ovat aiheuttaneet 
epävakautta maailman talouteen jo pitkään. Yhdysvaltojen Kiinalle 

S u o m e s s a  t u l i s i  n y t  ke s k i t t y ä 
t y ö l l i s y y d e n  j a  t u o t t a v u u d e n 
n o s t o o n ,  H o l m s t r ö m  p a i n o t t a a .

asettamat uusimmat tuontitullit tulivat voimaan syyskuun alussa, 
eikä Eurooppakaan taida tullikorotuksilta säästyä. Holmström 
asettaa monia huolettavan tilanteen mielellään pidempiaikaiseen 
perspektiiviin. Hän toteaa tyynesti, että asetetut tariffit eivät histo-
riallisessa valossa ole kovin suuria.

 – Tulleja tietysti kauhistellaan, koska ne ovat viime vuosien mata-
liin tullimaksuihin verrattuna suuret. Avoimuuden odotettiin jatku-
van ja siksi tullit ovat shokki. Maailma on kuitenkin ollut aikaisem-
min huomattavasti eristyneempi, Holmström muistuttaa.

 Talouden toimintaa haittaa myös Yhdysvaltojen poukkoileva 
politiikka.

 – Tämä on paljon isompi asia kuin tariffit. Huomiota halutaan 
kiinnittää Kiinan väärinkäytöksiin, mutta todellisuudessa kyseessä 
on kädenvääntö vaikutusvallasta maailmalla. 

Kuka kauppasodan voittaa?
 – Tämä ei ole sota, joka voitetaan tai hävitään. Yhdysvallat on riippu-

vainen kiinalaisesta teknologiasta yhtä lailla kuin Kiina Yhdysval-
tojen ja Euroopan teknologiasta. Kauppasodan kärsijöitä eivät ole 
vain Yhdysvallat ja Kiina, vaan useimmat avoimet taloudet, mukaan 
lukien Suomi. 

Holmström uskoo kuitenkin, että Kiina tulee hyötymään pitkällä 
aikavälillä suhteellisesti Yhdysvaltoja enemmän, edellyttäen että 
Kiina pitää kiinni markkinajärjestelmästään.

 – Kiinalaiset ovat monilla aloilla jo nyt maailman huippua ja ongel-
mat Yhdysvaltojen kanssa vain nopeuttavat Kiinan teknologista 
kehitystä. Tästä näkökulmasta ajatellen Yhdysvaltojen kannattaisi 
ryhtyä kilpailemaan ihan normaalein keinoin.

Suomessa keskityttävä työllisyyden ja tuottavuuden nostoon
Jo neljäkymmentä vuotta Yhdysvalloissa asunut Holmström ei 
seuraa Suomen politiikkaa eikä taloustilannetta jatkuvasti, mutta 
suostuu kuitenkin jakamaan näkemyksiään kysyttäessä.

– Suomella on maailmalla hyvä maine, lainaa saadaan alhaisella 
korolla. Tämä vaikuttaa varmasti Kuntarahoituksenkin varainhan-
kintaan. Uskottavuus on ansaittu pitkän ajan kuluessa ja siitä on 
tärkeää pitää huolta.

Holmström ei halua varsinaisesti arvioida hallituksen linjauksia, 
mutta on huolissaan valtion ja kuntien velkaantumisesta.

 – Pienellä maalla, jolla on avoin talous eikä omaa rahapolitiikkaa, 
ei ole varaa ylivelkaantua. Toivottavasti hallituksella on joustavuut-
ta muuttaa linjauksiaan, mikäli talouden tilanne äkisti muuttuu.

Viennistä riippuvalle taloudelle Holmström näkee vähän elvytys-
keinoja.

– Suomessa tulisi nyt keskittyä työllisyyden ja tuottavuuden  
nostoon, Holmström painottaa. 

Koulutuksen tehostaminen ja nuorista huolehtiminen ovat myös 
vanhusten etua ajatellen keskei sessä asemassa. Tämä ymmär-
rettiin ennen konkreettisemmin, kun lapset olivat vanhusten pe-
rusturva. Sama peruslogiikka pätee edelleen, vaikka muodot ovat 
muuttuneet. Nyt digitalouden käyttöönotto ja kehittäminen ovat 
ratkaisevia. Niissä Suomella pitäisi hänen mukaansa olla hyvät 
edellytykset pysyä mukana.

Näkökulma

Bengt Holmstöm on taloustieteen tohtori ja Massachusetts 
Institute of Technologyn (MIT) taloustieteen professori. 
Holmström voitti taloustieteen Nobelpalkinnon vuonna 2016.
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Taidekortteli 
yhdistää 
sukupolvet
Teksti: Elisa Korhonen
Kuvat: Annukka Pakarinen

Kuvassa vasemmalta oikealle: 
Tuula Paalimäki, Heli Kotilainen ja Samuli Killström

Viehe123-korttelissa kurotaan sukupolvien välinen kuilu kiinni 
taiteen ja yhteisöllisen toiminnan avulla. Kolmen toimijan 

yhteistyön ansiosta ekologisuus ja asukkaiden toiveet saatiin 
yhdistettyä uniikkeihin ratkaisuihin.

K evättalvella 2020 Kalasatamaan valmistuva Viehe123- 
taidekortteli tuo eri sukupolvet yhteen pihapiiriin. Uuden-
laisen korttelin rakennuttajia ovat Kiinteistöyhtiö Ars 
Longa Oy, NAL Asunnot sekä Setlementtiasunnot Oy. 

Yhteisenä tavoitteena on hyvän, yhteisöllisyyden ja hyvinvointia  
tukevan asumisen tarjoaminen eri-ikäisille. 

Kolme kerrostaloa yhdistävä kortteli pitää sisällään eri-ikäisille 
suunnattujen asuntojen ohella yhteisiä inspiroivia ja toiminnallisia 
kohtaamistiloja. Naapurustoajatus nähdään tulevaisuuden trendinä 
– eri sukupolvet toimivat yhdessä aktivoiden ja luoden turvallisen ja 
huolehtivan ilmapiirin toisilleen. 

Kolme toimijaa, yhteinen tavoite
Idea yhteisestä korttelihankkeesta oli muhinut jo pitkään eri toimi-
joiden päässä. Kun Helsingin kaupungin tontinluovutusmenettelyn 
kautta saatiin kolme vierekkäistä tonttia Kalasatamasta, vireillä  
olleet suunnitelmat konkretisoituivat ja hankkeen liikkeellepanija 
Setlementtiasunnot, nuorille aikuisille asuntoja vuokraava NAL Asunnot 
sekä taiteilijoiden ja muotoilijoiden Kiinteistöyhtiö Ars Longa Oy 
ryhtyivät yhdessä toteuttamaan tulevaisuuden yhteisöllistä kortte-
lihanketta. Korttelin suunnittelijana toimii arkkitehtitoimisto Arkki-
tehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy. 

Yhteistyön käynnistäminen oli helppoa ja luontevaa, kun toimi-
joiden tavoitteet olivat samankaltaiset. Tärkeää kaikille kolmelle 
oli, että projekti tehtäisiin mahdollisimman ekologisesti ja resurssi-
tehokkaasti. Urakkasopimus tehtiin yhden, yhteisen urakoitsijan 
kanssa, jotta hanke saataisiin toteutettua mahdollisimman sujuvasti. 
Yhdessä tekeminen tuotti myös taloudellista säästöä esimerkiksi 
kilpailutuksessa.

Urakoitsijana toimivan Jatke Uusimaan työnjohto on ollut erittäin 
ammattitaitoista, ja rakennukset valmistuvat sovitussa aikataulussa. 
Rakentaminen aloitettiin toukokuussa 2018, asunnot ovat muutto-
valmiit alkuvuodesta 2020. Haku osaan asunnoista on jo alkanut ja 
kiinnostus on ollut erittäin suurta.

– Meille on tullut jo haun alkuvaiheessa yli 300 hakemusta, joten 
saamme varmasti kaikki 77 asuntoa vuokrattua, NAL Asuntojen  
toimitusjohtaja Samuli Killström kertoo.

– Uudenlainen kortteli herättää selvästi todella suurta kiinnostus-
ta ja kertoo myös tarpeesta kohtuuhintaisille vuokra-asunnoille  
pääkaupunkiseudulla ja etenkin Helsingissä.

Taidekortteli pitää sisällään kolme kahdeksankerroksista, toisiin-
sa kiinni rakennettua ja esteetöntä kerrostaloa, joiden kohtuuhintai-

set asunnot vuokrataan eri-ikäisille asukkaille. Kiinteistöyhtiö Ars 
Longa Oy:n taloon valmistuu 56 vuokrahuoneistoa pääasiallisesti 
seniori-ikäisille, mutta myös työikäisille taiteilijoille, muotoilijoille 
sekä kirjailijoille. NAL Asunnot tarjoaa 77 asuntoa työssäkäyville ja 
työelämään hakeutuville nuorille aikuisille. Setlementtiasuntojen 
taloon valmistuu 81 asuntoa Diakonia-ammattikorkeakoulu Diakin 
opiskelijoille.

Sujuvasti yhdessä
Mallia taidekortteliin etsittiin maailmalta. Suomessa ei vastaavan-
laisia vielä ole, vaikka esimerkiksi taiteilijakodit Lallukka ja Jallukka 
Helsingistä löytyvätkin. 

– Maailmalla, ja meillä Suomessakin, on jo käytössä muutamia, 
tarkoituksella eri sukupolville rakennettuja kortteleita, mutta tällai-
nen taidepainotteinen korttelihanke on ainutlaatuinen. Tulevai-
suudessa yhteisöllisyys ja yhteinen asuminen tulevat varmasti 
yleistymään ja Viehe123 näyttääkin hyvää esimerkkiä seuraajille, 
Setlementtiasunnot Oy:n toimitusjohtaja Heli Kotilainen kertoo. 

Taloissa on paljon yksiöitä ja kaksioita, koska niitä tulevat asuk-
kaat pääasiallisesti toivoivat. Tarve pienille kohtuuhintaisille asun-
noille on pääkaupunkiseudulla valtava. Yksinasujien määrän usko-
taan tulevaisuudessa kasvavan, kun väestön ikärakenne muuttuu ja 
maahanmuutto lisääntyy. 

Eri sukupolvien elon korttelissa odotetaan sujuvan hyvin. Käyttä-
jien erilaisten vuorokausirytmien ansiosta tilojen käyttö jakautuu 
tasaisesti pitkin päivää; työssäkäyvät voivat käyttää tiloja iltaisin, 
kotona olevat seniorit voivat vaikka pestä pyykkiä keskellä päivää. 

– Setlementtiasuntojen taloon muuttavat Diakin opiskelijat opis-
kelevat sosiaalialaa, joten siitä voi syntyä esimerkiksi harjoitteluja tai 
talon senioreille sekä erityisryhmille suunnatun toiminnan kehittä-
mistä, Kotilainen lisää. 

Tulevien asukkaiden toivotaan ottavan osaa yhteiseen toimin-
taan. Taloihin perustettavat asukastoimikunnat ja tulevat hoitokun-
nat kehittävät asumista jatkossa. Yhteiset tapaamiset aloitetaan  
heti kun asukasvalinnat vuoden alussa valmistuvat, joten tutustumi-
nen tuleviin naapureihin voi alkaa jo ennen muuttoa. 

Jatkokehitystä ja palautetta varten Kiinteistöyhtiö Ars Longa 
tulee teettämään Aalto-yliopiston kanssa korttelin asukkaille suun-
natun seurantatutkimuksen, jossa selvitetään, miten asuminen 
yhteisöllisyyteen kannustavassa eri ikäisten korttelissa on sujunut. 
Tutkimus hyödyttää paitsi asukkaita myös rakennuttajia ja yhteis-
kuntaa. 

Asuminen
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Yhteistyö mahdollisti uniikit ratkaisut
Yhteisöllisyyteen kannustavat vapaaehtoisen asukastoiminnan 
lisäksi korttelin erilaiset tilat. Yhteisiin tiloihin kuuluu muun muassa 
pesula, katolle rakennettava saunaosasto, erilaiset harrastehuo-
neet sekä kattoterassi, jolla voi harrastaa vaikkapa puutarhanhoi-
toa tai kuntoilua. Katolle rakennetaan kolmea taloa kiertävä kuntoi-
lupolku, talvi- sekä laatikkopuutarha, jotka kannustavat yhteiseen 
toimintaan naapuruston sisällä. 

Yhteiset tilat rakennetaan tarpeeseen, sillä tulevilta asukkailta 
on kysytty, mitä he taloihin kaipaavat.
– Kortteliin haluttiin paljon erilaisia, eri-ikäisille sopivia tiloja. Galle-
riat ja esimerkiksi katolle valmistuva talvipuutarha ovat erikoisuuk-
sia, joita joka talosta ei löydykään, Kiinteistöyhtiö Ars Longan toimi-
tusjohtaja Tuula Paalimäki iloitsee. 

– Yhteiskäyttöön sopivat loistavasti myös esimerkiksi sisäpiha 
tai alakerran harrastetilat, joista löytyy myös keittiö. Tilat kannus-
tavat vaikkapa yhteisiin brunsseihin, elokuvailtoihin tai pihajuhliin, 
Paalimäki jatkaa. 

Talojen läpi kulkevaa katutason kävelyreittiä voidaan käyttää 
esimerkiksi galleriana, jossa talon asukkaat voivat esitellä töitään. 
Katutasoon rakentuu myös galleriatila, joka toimii ikään kuin näyte-
ikkunana korttelille. Tilaa tullaan mahdollisesti tarjoamaan myös 
ulkoisten toimijoiden käyttöön, esimerkiksi vanhempi–lapsi-toimin-
taan tai liikuntaan.

– Uskon, että korttelin toiminnot viihdyttävät ja yhdistävät eri suku-
polvia ja luovat paljon mahdollisuuksia asukkaille, Heli Kotilainen 
sanoo.

Kun budjetti jakautuu kolmelle rakennuttajalle, yhteistiloihin 
voitiin panostaa paljon enemmän kuin yleensä. Esimerkiksi sauna-
tiloista saatiin hulppeammat keskittämällä rahat yhteen ja rakenta-
malla jokaisen talon oman saunan sijaan vain yksi, iso saunaosasto.

Haasteet tilojen käytölle ja sukupolvien yhteiselle asumiselle 
nähdään pienenä. Kompastuskivet vältetään yhteisillä ja reiluilla 
pelisäännöillä.

Sujuvaa ja keskustelevaa yhteistyötä
Kuntarahoitus toimii korttelin rahoittajana ja hankkeen aktiivisena 
neuvonantajana. 

– Kaupungin kehittäminen vaatii uudenlaisia asumisympäristöjä 
toimintoineen. Taidekortteli eri ikäisille ja taustaisille ihmisille on 
loistava esimerkki modernista ja kulttuuria vahvistavasta hank-
keesta, Kuntarahoituksen rahoituspäällikkö Paula Merta kertoo.

Kolmen eri rakennuttajan, urakoitsijan ja rahoittajan välinen toimin-
ta vaatii kaikilta osapuolilta joustavuutta ja ratkaisukykyä. Yhteis-
työ on kuitenkin sujunut pääasiallisesti erittäin hyvin. 

– Yhteistyö on kolmen rakennuttajan välillä ollut erittäin hyvää ja 
sujuvaa. Valitsimme vain yhden urakoitsijan, mikä helpottaa myös 
asioita. Lisäksi Kuntarahoitus on auttanut ja neuvonut todella  
kattavasti ja joustavasti prosessin eri vaiheissa, Setlementtiasun-
tojen Heli Kotilainen toteaa.

– Niin Kuntarahoituksen kuin meidän muidenkin toimintaa leimaa 
ihmisläheisyys ja keskusteleva henki. Niillä ominaisuuksilla ei voi 
kuin onnistua, Killström NAL Asunnoista täydentää. Ympäristöinvestointeihin suunnattu vihreä rahoitus 

ja vihreät bondit ovat jo vakiinnuttaneet asemansa 
markkinoilla. Sijoittajien kiinnostus vastuullisiin  
sijoituskohteisiin on yhä vahvistunut, ja siksi Kunta-
rahoitus suunnittelee ensimmäisenä pohjoismaisena 

rahoituslaitoksena yhteiskunnallisen rahoituksen lanseeraamista.
Käytännössä kaikki Kuntarahoituksen rahoittamat investoinnit 

kohdistuvat yhteiskunnan kehittämiseen, olipa kyse kunnallis-

Kuntarahoitus suunnittelee yhteiskunnallisen 
rahoituksen tuomista markkinoille

infrasta, sairaalasta tai päiväkodista. Suunnitteilla oleva yhteis-
kunnallinen rahoitus on kuitenkin rajattu yleishyödylliseen asun-
totuotantoon sekä hyvinvointi- ja koulutusinvestointeihin, jotka 
edistävät kuntien elinvoimaa.

Uusi rahoitustuote on tarkoitus tuoda markkinoille alkuvuonna 
2020. Ajantasaista tietoa tuotteen lanseerauksesta saa Kunta-
rahoituksen verkkosivuilta ja sosiaalisen median kanavista.

Asuminen

Viehe123-korttelin katolle rakennetaan 
kolmea taloa kiertävä kuntoilupolku, talvi- 
sekä laatikkopuutarha, jotka kannustavat 
yhteiseen toimintaan naapuruston sisällä. 
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Markkinakatsaus

Valtaosa viimeisimmistä maailmantalouden ennus-
teista piirtääkin varsin yhdenmukaisen kuvan 
suhdannekehityksestä. Kasvun odotetaan olevan 
hitaimmillaan vuoden 2019 jälkipuoliskolla ja ensi 
vuoden alussa.  Asteittainen elpyminen piristää 
maailmantalouden kasvuvauhtia jonkin verran jo 
vuonna 2020 mutta palautuminen pitkän aika-
välin trendiuralle ajoittuu todennäköisesti vasta 
vuoteen 2021. 

Keskuspankit ovat kuluvana vuonna tehneet 
nopean ”U-käännöksen” rahapolitiikan virityk-
sessä. Vielä alkuvuodesta USA:n keskuspankin 
(Fed) odotettiin jatkavan koronnostoja, mutta 
suhdannekuvan heikkenemisen vuoksi Fed onkin 
päätynyt laskemaan ohjauskorkoa kolme kertaa. 
Fed on kuitenkin koko ajan viestittänyt koron-
laskujen olevan ”vakuutusluonteinen varotoimi” 
eikä kyseessä ole korkopolitiikan pitkäkestoinen 
muutos. 

Euroopan keskuspankin (EKP) elvytysvara on 
huomattavasti rajoitetumpi, mutta myös EKP on 
alkanut uudelleen keventää rahataloutta. EKP 
laski syyskuussa talletuskorkoa -0,40 prosen-
tista -0,50 prosenttiin ja käynnisti arvopaperien 
osto-ohjelman uudelleen marraskuun alusta  
lukien. Velanhoitokustannusten pysyminen hyvin 
alhaisina ei ehkä enää ole kasvun vauhdittumisen 

Maailmantalouden kasvu on kuluvana vuonna hidastunut varsin voimakkaasti. Ennakoivien 
suhdannekuvaajien viimeaikaisen kehityksen perusteella kasvu näyttäisi kuitenkin olevan hiljalleen 
vakautumassa. Kovin selväpiirteistä käännettä parempaan ei vielä ole tapahtunut, mutta talouden 
uutisvirta ei enää systemaattisesti heikkene. Myös poliittiset riskit ovat vähentyneet: Britannian 
sopimukseton EU-ero näyttää tällä hetkellä varsin epätodennäköiseltä ja kauppasodassakin 
saatetaan vihdoin olla siirtymässä lientyvään vaiheeseen.

kannalta kovin merkityksellistä mutta taantuman riskiä se kyllä pienentää.  
Marraskuun alussa EKP sai uuden pääjohtajan, kun Christine Lagarde siirtyi 

IMF:n johdosta euroalueen rahapolitiikan kapteenin paikalle. EKP:n johtajanvaih-
dos osuu sikäli mielenkiintoiseen saumaan, että kuluvana vuonna keskustelu 
euroalueen rahapolitiikan suunnasta on selvästi voimistunut. Ristiveto kohdistuu 
harjoitetun politiikan tehoon: onko negatiivisilla koroilla ja arvopaperistoilla yhä 
saavutettavissa luotonantoa ja inflaatio-odotuksia elvyttäviä vaikutuksia vai alka-
vatko näiden toimien sivuoireet ylittää suotuisat vaikutukset. 

Kasvu hitaimmillaan  
– näkymät hieman 
kohentuneet
Teksti: Timo Vesala, kuvat: Sami Lamberg ja iStock

Lagarde tuskin ajaa korkopolitiikkaan kovin nopeaa suunnanmuu-
tosta, mutta EKP:n toimien pidemmän aikavälin ennakoitavuus 
saattaa vaikeutua. Oireellista on, että Ruotsin keskuspankki on jo 
ilmoittanut luopuvansa negatiivisista koroista, vaikka Ruotsissa 
kasvu ja työllisyys selvästi heikkenevät. 

Suomen talous jatkanut yllättävän vahvassa vireessä
Maailmantaloutta vaivannut suhdannekuoppa ei toistaiseksi ole 

Suomeen kovinkaan voimakkaasti tarttunut vaan talouden kasvu-
vauhti on kuluvan vuoden aikana jopa piristynyt. Maailmankaupan 
tyrehtymisestä huolimatta teollisuustuotannon kasvu on säilynyt 
Suomessa selvästi positiivisena. Myös työllisyys on kääntynyt  
pienen suvantovaiheen jälkeen uudelleen nousuun. Kotimarkkinoil-
la vähittäiskauppa ja myös asuntokauppa ovat jatkaneet hyvässä 
vedossa. 

Odotusilmapiiri on kuitenkin Suomessakin heikentynyt, mikä 
näkyy erityisesti kuluttajien ja teollisuuden luottamuskyselyissä. 
Maailmantalouden heikkous on tällä kertaa välittymässä Suomeen 
poikkeuksellisen pitkällä viiveellä. Viennin ja investointisyklien 
vaimeneminen painaa Suomen talouskasvua toden teolla vasta 
vuonna 2020. Ensi vuoden BKT-ennusteita onkin syksyn mittaan 
systemaattisesti alennettu.

Kuntatalouden vaikeudet kärjistyneet
Myönteisestä suhdannevaiheesta huolimatta julkisen talouden 
velkaantuminen on kuluvana vuonna uudelleen kiihtynyt. Erityisesti 
kuntataloudessa vaikeudet ovat kärjistyneet. Osittain kyse on vero-
kertymään liittyvästä väliaikaisesta vajeesta, joka alkaa tasoittua 
viimeistään ensi vuonna. Toisaalta kuntien menojen rakenteellinen 
nousupaine on ollut odotettuakin voimakkaampaa. Hallituksen 
”etupainotteisten” menolisäyksien vuoksi julkisen talouden tasa-
painotus vuoteen 2023 mennessä on lipunut entistä kauemmaksi 
ja se on entistä enemmän riippuvainen työllisyystavoitteen toteu-
tumisesta.

Seuraa keskustelua myös Twitterissä:
@TimoVesala

Valtiotieteiden tohtori Timo Vesala aloitti Kuntara-
hoituksen historian ensimmäisenä pääekonomistina 
kesäkuun alussa. Vesalalla on vahva rooli päätöksen-
teon tukena läpi organisaation liiketoiminnan, ja hän 
ottaa aktiivisesti kantaa niin kotimaisiin kuin globaa-
leihin talouden trendeihin. Vesalan näkemyksiä voit 
lukea osoitteessa kuntarahoitus.fi.
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iten Porin kaupungilla menee?
Olosuhteisiin nähden kohtuullisen hyvin. Porilla 
on merkittävä asema Satakunnan maakunta-
keskuksena, ja tätä vastuuta pyrimme kanta-
maan kunnialla. Tänä vuonna olemme jälleen 

kutsuneet porivetoisesti maakunnan kunnat koolle pohtimaan  
yhteistä soteratkaisua.

Talous on viime vuosina alkanut puristaa, kuten monessa muus-
sakin kunnassa. Emme kuitenkaan ole tehneet millään sektorilla 
sellaisia säästötoimenpiteitä, jotka näkyisivät kuntalaisten palve-
luissa

Mitä uutta kaupungissa tapahtuu?
Tänä vuonna tehtiin merkittävä päätös koskien koko sivistystoi-
mialan palveluverkkoa. Peruskorjaamme lähivuosien aikana koko 
kouluverkon ja rakennamme pari uutta isoa oppimiskeskusta ja 
päiväkotia. Tämä on meille todella iso asia ja näkyy tavalla tai  
toisella lähes kaikkien porilaisten arjessa.

Lisäämme myös jatkuvasti osallistavaa suunnittelua ja toimintaa. 
Porissa kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa päätök-
sentekoon monissa eri asioissa. Kaupungilla on tälläkin hetkellä 
pop-up -toimisto, jossa kuntalaiset pääsevät osallistumaan kaupun-
kikeskustan palvelujen kehitykseen. Yhdistykset ja kuntalaiset ide-
oivat aktiivisesti hyvinvointia lisääviä asioita, joita kaupunki tukee ja 
mahdollistaa.

Minkä toivoisit olevan ensimmäinen mielikuva, 
joka Poriin liitetään?
Haluaisin tietysti, että Pori mielletään paikkana, jossa on hyvä asua 
ja yrittää. On silti hienoa, että Pori tunnetaan erityisesti tapahtu-
mistaan, kuten SuomiAreenasta ja Pori Jazzeista sekä ainutlaatui-
sesta Yyterin hiekkarannasta. 

Meillä on hiljattain tehty todella perusteellinen valtakunnalli-
sella tasolla palkittu brändityö. Porin uusi brändi lähtee siitä, että 
kaupunki synnyttää aitoja tunnereaktioita – Pori menee ihon alle. 
Porissa on jotain outoa ja uniikkia. Kaupungin erikoisuus on sen 
vahvuus.

Täytyy sanoa, että yllätyin siitä, miten iso asia hyvin tehty brändi-
työ voi olla. Uusi brändi näkyy kunnan toiminnassa ja kuntalaisten 
tekemisessä, ja sillä on valtava merkitys porilaisten identiteetille.

Entä mistä mielikuvasta haluaisit päästä eroon?
Muistan opiskeluvuosiltani 90-luvun Turusta, kuinka kaverit irvai-

livat TV-sarja Pulkkisen porilaisesta taparikollisesta. Vuosien  
saatossa Pulkkis-vitsit ovat vähenemään päin – Pori nähdään  
monipuolisena opiskelijakaupunkina sekä turvallisena paikkana 
asua ja elää. Taparikollisista ei enää heitetä niin paljon huulta.

Mikä on Porin suurin vahvuus?
Niitä on tietysti paljon, ehkä kaikista tärkeimpänä kuntalaisten ja 
kaupungin työntekijöiden älyttömän hyvä asenne. Kaupungin stra-
tegiaan on kirjattu, että porilainen pärjää aina, ja se pitää kyllä hyvin 
paikkansa.

Konkreettisimmista vahvuuksista voi mainita esimerkiksi Porin ja 
koko Porin seudun monipuolisen elinkeinorakenteen, jonka ansi-
osta olemme selvinneet ja selviämme varmasti jatkossakin markki-
noiden ja taloudellisten suhdanteiden vaihteluista keskimääräistä 
paremmin.  

Entä haaste?
Suuri haaste meillä kuten monella muullakin tämän kokoisella tai 
pienemmällä kaupungilla on väestönkehitys. Väestömäärät eivät 
tahdo mennä oikeaan suuntaan, syntyvyys laskee ja huoltosuhde 
heikentyy. Ratkaisuja tähän haasteeseen pohditaan jatkuvasti.

Mitä kaikkea olet tehnyt työurallasi?
Koko työurani on kulunut julkisen sektorin palveluksessa. Tulin 
kaupungille töihin vuonna 2009, ja siirryin konsernihallinnon tehtä-
viin vuonna 2010. Taustaa ennen tätä löytyy sotepuolen talousjoh-
dosta. Maakunta- ja soteuudistuksessa Satakunnassa vastasin 
taloussuunnittelusta. Siinä nyt tietysti kävi, miten kävi. Pikkuhiljaa 
aletaan pohtia seuraavaa kierrosta.

Minkä elokuvan katsoit viimeksi?
Pitää myöntää, että leffoista nuo romanttiset komediat ovat aina  
olleet lähellä sydäntä. Viimeksi muistaakseni katsottiin sellainen 
kuin Falling inn Love. Voin suositella. Lasten kanssa tulee aika  
paljon myös katsottua leffoja – Lemmikkien salainen elämä viihdytti 
sekä minua että muksuja.

Kenet haluaisit nähdä haastateltavan seuraavassa 
Huomisen tekijöissä?
Hyvinkäällä on tehty todella innovatiivisia ratkaisuja talouden suun-
nittelussa: esimerkiksi talousarvioita on lähestytty aivan eri kantilta 
kuin muissa kaupungeissa. Heittäisin siis seuraavaksi pallon Hyvin-
kään talousjohtajalle Markus Peevolle!

Kuntavaikuttaja tutuksi

TUOMAS HATANPÄÄ

Työ: Konsernihallinnon talousyksikön päällikkö, Porin kaupunki
Koulutus: Valtiotieteiden maisteri, pääaineena taloustiede
Syntynyt: 1978
Asuu: Porissa

Teksti: Roope Huotari
Kuva: Miikka Kiminki

Jos ennusteita on uskominen, Satakunnan 
maakuntakeskuksen väestö hupenee 
vauhdilla. Synkkien talousnäkymien 
edessä Porilla on kuitenkin yksi 
valtti: porilaisten periksiantamaton 
asenne. Kaupungin konsernihallinnon 
talousyksikön päällikkö Tuomas 
Hatanpää kertoo, mite Poris pärjäilää.

Porilainen 
pärjää aina

" K a u p u n g i n  s t r a t e g i a a n  o n 
k i r j a t t u ,  e t t ä  p o r i l a i n e n  p ä r j ä ä 

a i n a ,  j a  s e  p i t ä ä  k y l l ä  h y v i n 
p a i k k a n s a . "

M
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Kuntien elinvoima

T ilastokeskuksen syyskuun lopussa julkaistu väestö-
ennuste maalaa synkän kuvan tulevaisuuden Suomes-
ta: väestö vanhenee vauhdilla, maaseutu autioituu, 
eikä lapsia synny riittävästi. Sanotaan, että hyvin-
vointiyhteiskunnan näivettyminen uhkaa seuraavina 

vuosikymmeninä.
Kuhmon kaupunginjohtaja, haja-alueiden rohkaisevaksi äänitor-

veksi profiloitunut Tytti Määttä sanoo olevansa avoimesti eri miel-
tä. Jos Määttä saisi päättää, hän kääntäisi oikeastaan täysin koko 
keskustelun suunnan.

– Suomessa tuntuu vallitsevan vahva ajatus siitä, että vain väki-
luvun kasvulla on mahdollista luoda hyvinvointia. Kaikilla kunnilla 
ei käsittääkseni voi olla väestönkasvua strategianaan, eikä sitä 
uusien ennusteiden perusteella ole edes mahdollista ottaa osaksi 
strategiaa. 

Määtän mielestä Suomi tarvitsee nyt ennen kaikkea uutta ajatte-
lua. Sen turvin voisi saada vastauksia siihen, miten hyvinvointia ja 
elinvoimaa syntyy ilman väkiluvun kasvua. 

Hän haluaa rohkaista toisenlaiseen ajatusmaailmaan.
– Missä vaiheessa ymmärrämme, että vakituisen väestön mää-

rä ei ole mittari sille, onko alue kukoistava vai kurjistava? Kestävä 
elämäntapa ei voi perustua siihen, että taloudellinen hyvinvointi on 
kiinni väestön lisääntymisestä.

Syntyvyyskeskustelu on oma kysymyksensä. Määttä ei aivan 
käsitä, miksi syntyvyyden laskusta puhutaan kuin se olisi uusi ilmiö

– Syntyvyys on ollut matalalla ennenkin: esimerkiksi 70-luvulla 
oltiin lähes samalla tasolla kuin nyt, mutta erona on tosin se, että 
tuon ajan Suomessa asui enemmän nuoria aikuisia eli potentiaali-
sia vanhempia.

Hän sanoo kuitenkin ehdottomasti ymmärtävänsä, mistä huoli 
kumpuaa.

– Se on selvää, sillä ovathan eläkejärjestelmä ja palvelut kriisissä. 
Myös yrittäjät miettivät, mistä saisivat osaavaa työvoimaa. On kui-
tenkin ristiriitaista samaan aikaan kauhistella kehitysmaiden väes-
tön- ja kulutuksen lisääntymistä ja samaan aikaan haluta palauttaa 
Suomi väestönkasvun uralle. 

Elinvoima ei ole kiinni paikasta
Väestöennusteen mukaan Suomessa on vuonna 2040 enää vain 
neljä maakuntaa, joissa väkiluvun odotetaan olevan nykyistä suu-

Teksti: Pihla Hakala
Kuvat: Kimmo Rauatmaa & Annukka Pakarinen

Väestökehitys-
keskustelu tarvitsee 
ratkaisukeskeisyyttä

Karut väestöennusteet herättävät huolta julkisessa keskustelussa. Puhutaan 

niin väestökadosta kuin hyvinvointiyhteiskunnan rapautumisesta. Kuhmon 

kaupunginjohtaja Tytti Määttä on vahvasti sitä mieltä, että Suomi tarvitsee nyt 

täysin toisenlaista lähestymistä hankalaan tilanteeseen.

" Ke s t ä v ä  e l ä m ä n t a p a  e i 
v o i  p e r u s t u a  s i i h e n ,  e t t ä 

t a l o u d e l l i n e n  h y v i n v o i n t i 
o n  k i i n n i  v ä e s t ö n 
l i s ä ä n t y m i s e s t ä . "
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“Elinvoimaisia alueita, 
yrityksiä ja ihmisiä voi 
olla eri puolilla Suomea, 
etelästä pohjoiseen. 
Digitalisaatio on avannut 
markkinoita viennille aivan 
uudenlaisella tavalla.”

rempi. Näistäkin neljästä vain Uusimaa pystyy ylläpitämään väes-
tönkasvua vielä ennustejakson lopussa. Määttä suhtautuu ennus-
teisiin kriittisesti.

– Emme voi vuonna 2019 varmuudella tietää, mitä ihmiset ajatte-
levat tai miltä maailma ympärillä näyttää vuonna 2040. On mahdol-
lista, että kaikista ansiokkaista toimistamme huolimatta osa maail-
man alueista muuttuu elinkelvottomiksi ilmastonmuutoksen takia. 
Tämä voi tarkoittaa siirtolaisvirtaa esimerkiksi Suomen haja-alueil-
le. Pitää muistaa, että tilanteet voivat kääntyä päälaelleen.

Sana elinvoima yhdistetään usein kolmen kasvukeskuksen,  
pääkaupunkiseudun, Turun ja Tampereen ympärille. Määttä laajen-
taisi tätä jaottelua

– Elinvoimaisia alueita, yrityksiä ja ihmisiä voi olla eri puolilla  
Suomea, etelästä pohjoiseen. Digitalisaatio on avannut markkinoi-
ta viennille aivan uudenlaisella tavalla. Esimerkiksi pienen kuhmo-
laisen kivijalkakaupan markkina-alue voi tätä nykyä olla koko maailma.

Alueen elinvoima ja alueen ihmisten hyvinvointi pitää siis pystyä 
erottamaan myös kuntien taloudellisesta tilanteesta, hän jatkaa. 
Fakta on Määtän mukaan se, että kunnilla menee taloudellisesti 
huonosti Helsinkiä ja muutamaa muuta paikkaa lukuun ottamat-
ta. Ongelmana on, että valtionosuusjärjestelmä on rakennettu 
pääsään töisesti asukasperusteisesti ja kuntien verokertymä tulee 
pääosin kunnallisverosta.

Hän mainitsee yhtenä teemana palveluiden lisäämisen. Määtän 
mukaan hallitus on lisäämässä kuntien tehtäviä merkittävästi, vaik-
ka tilanne rahoituspohjan osalta on vaikea väestön vähetessä.

– Kuntien järjestelmä ja hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu 
täysin sen varaan, että työssäkäyviä veronmaksajia riittää kasva-
neen palvelutarpeen rahoittamiseksi. Jatkossa näin ei kuitenkaan 
ole, joten järjestelmän pitää pystyä uusiutumaan. Ja jos yksittäi-
sen asukkaan hyvinvointia ajatellaan, niin kuka on sanonut, että 
mahdol lisimman suuri määrä ihmisiä ympärillä tekee automaatti-
sesti onnelliseksi?

Ilon kautta
Määttää hämmentää yleinen negatiivisuus niin yhteiskunnallisessa 
keskustelussa mutta myös yksilötasolla.

– Moni sanoo, että usea pieni kunta on epäonnistunut ja ala-
mäessä ollaan. Jos aina ajattelisimme noin synkästi, olisi aika moni 
matkailukeskus jäänyt avaamatta, kaivos syntymättä ja puutuo-
teklusteri kehittämättä. Meidän pitäisi ennemminkin rohkaista, eikä 
heti tuomita.

Hänen mielestään nykypäivänä tuntuu välillä siltä, ettei mikään 
saisi olla hauskaa.

– Vaikuttaa vähän siltä, että tärkeintä on olla mahdollisimman 
ahdistunut ja kulkea kuin kuolemanpelossa muun lauman mukana. 
Negatiivinen ilmapiiri ei ainakaan helpota tilannetta. Pelkään, että 
elintärkeä innovatiivisuus ja yritteliäisyys hukkuvat toivottomuuden 
alle.

Esimerkiksi lapsiperhearkikin on saatu näyttämään julkisuudes-
sa varsin ankealta, hän jatkaa.

– Tämän valossa ei siis välttämättä ole mikään ihme, että niin  
moni ei halua lapsia. Suomalaiset tarvitsisivat iloa elämään ylipää-
tään. Se olisi ensimmäinen askel.

Kuntien palvelurakenne mullistuu
Konsulttitoimisto MDI:n aluetutkija Timo Aro tuntee alue- ja 
väestö rakenteen muutoksen koukerot paremmin kuin ehkä kukaan 
muu Suomessa. Tilastokeskuksen syyskuinen ennuste onnistui 
kuitenkin yllättämään jopa Aron kaltaisen konkarin.

– Osasimme odottaa synkkiä lukuja, mutta ne olivatkin vielä 
odotettua synkemmät. Käyttäisin jopa sanoja karu ja jäätävä, Aro 
sanoo.

MDI julkaisi oman selvityksensä aiheesta alkuvuonna. Se on 
sisäl löltään hyvin samankaltainen kuin Tilastokeskuksen vastaava. 
Molemmista nousee esiin alueellinen eriytyminen, josta Aro kertoo 
olevansa erityisen huolissaan.

– Vaikka Suomi on väestöltään pieni maa, kuilu alueiden välillä on 

syventynyt jo pitkään. Meillä on suuret kantokykyerot, jotka näky-
vät myös maakuntien välillä ja kaupunkikuntien sisällä. Tämä myös 
selittää huoltosuhteissa olevia merkittäviä eroja. Kun väestö ikään-
tyy ja lopulta vähenee, niin huollettavia tulee enemmän, ja poten-
tiaalisia huoltajia taas vähemmän. Siksi suppenevasta potentiaali-
sesta työvoimasta pitää saada niin sanotusti enemmän tehoja irti.

Väestörakenteen muutos tulee vaikuttamaan merkittävästi myös 
palvelurakenteeseen.

– Vaikutus näkyy ensin neuvoloiden toiminnassa, sitten varhais-
kasvatuksessa ja lopulta ketjun toisessa päässä esimerkiksi korkea-
koulujen aloituspaikoissa. Voidaan puhua palvelurakenteen 
murroksesta, jonka vaikutukset näkyvät valitettavasti etenkin sivis-
tyksessä ja kasvatuksessa, Aro sanoo.

Samaan aikaan kuntien pitää varautua siihen, että yli 75-vuotiai-

“ Va i k k a  S u o m i  o n  v ä e s t ö l t ä ä n  p i e n i  m a a ,  k u i l u  a l u e i d e n  v ä l i l l ä 
o n  s y v e n t y n y t  j o  p i t k ä ä n .  M e i l l ä  o n  s u u r e t  k a n t o k y k y e r o t ,  j o t k a 

n ä k y v ä t  m y ö s  m a a k u n t i e n  v ä l i l l ä  j a  k a u p u n k i k u n t i e n  s i s ä l l ä “ ,  s a n o o 
a l u e t u t k i j a  T i m o  A r o .

den määrä kasvaa lähes neljälläsadalla tuhannella vuoteen 2040 
mennessä, mikä vaatii kunnilta ja kaupungeilta täysin erilaista  
palvelurakennetta kuin tällä hetkellä, huomauttaa Kuntarahoituk-
sen pääekonomisti Timo Vesala.

 – Tilanne on hyvin hankala. Ilmiö ei koske vain maaseutua tai 
syrjäseutua, vaan koskee yhtä lailla ruuhka-Suomea. Esimerkiksi 
Espoolla ja Vantaalla vanhusväestön määrä kasvaa erittäin voimak-
kaasti jo ensi vuosikymmenellä, mikä aiheuttaa täysin uudenlaisia 
haasteita esimerkiksi soten näkökulmasta, Vesala sanoo.

Timo Aro ja Timo Vesala

Kuntien elinvoima

Huomisen tekijätHuomisen tekijät 2120



Ilmastotyö

Sparraaja 
vauhdittaa 
ilmastotyötä 
Keski-Suomessa
Teksti: Anne Laiho
Kuva: Saimi Kunnas

K eski-Suomen liitossa oltiin viime vuonna uuden-
laisen tilanteen edessä. Ilmastostrategia 2020 oli 
vastikään päivitetty ilmasto-ohjelma 2030:ksi, ja 
erilaisten sidosryhmätilaisuuksien perusteella  
ilmassa oli toive siitä, että alueen eri kunnat voisivat 

hyödyntää yhteisiä resurssejaan ilmastotyössä. 
– Keski-Suomessa on paljon pieniä kuntia, joiden resurssit ovat 

niukat. Kunnilla on myös paljon yhteisiä haasteita, joten ajattelim-
me, että voisimme hyvin yhdistää voimavaramme ilmastotyössä, 
kertoo Keski-Suomen liiton projektipäällikkö Suvi Bayr.

Työpajoista vauhtia yhteistyölle
Hanke polkaistiin käyntiin työpajoilla, joita on tähän mennessä  
ehditty järjestää yhteensä kolmessatoista Keski-Suomen kunnas-
sa. Työpajoihin on kutsuttu mukaan ihmisiä kunnan eri sektoreilta, 
ja niissä käydään SWOT-analyysin avulla läpi kunnan ilmastotyön 
vahvuuksia, heikkouksia sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Yksi 
tärkeä osa työpajoja on myös herätellä osallistujia ajattelemaan, 
mitä kaikkea hienoa ilmastotyötä kunnissa jo valmiiksi tehdään.

– Työpajoissa on tullut esiin ilahduttavan paljon sellaisia ajatuk-
sia, että meillähän tehdään jo vaikka mitä! Monessa kunnassa  
onkin herätty siihen, että näistä asioista voisi viestiä vieläkin  
vahvemmin, Bayr kertoo.

Konneveden kunta on yksi niistä Keski-Suomen kunnista, jotka 
ovat jo ehtineet olla mukana aloitustyöpajassa.

– Kunnissa tehdään jo paljon erityyppistä ilmastotyötä, mutta 
emme ehkä ole mieltäneet kaikkea tekemäämme ilmastotyöksi 
tai emme ole tienneet, mitä muut osastot tekevät. Itse olen töissä 
teknisellä puolella, joten siellä tapahtuvat projektit ovat tuttuja. En 
kuitenkaan tiedä niin hyvin, mitä esimerkiksi ravintokeskuksessa 
on tehty vaikkapa jätteiden määrän vähentämiseksi, kertoo Konne-
veden kunnan ympäristönsuojelusihteeri Johanna Mykkänen.

Työpajat on otettu kunnissa vastaan hyvin, ja niihin onkin osallis-
tunut laajalla skaalalla kunnan palveluksessa olevia henkilöitä aina 
kiinteistönhuollosta ja rakennustarkastuksesta ruokapalveluihin ja 
koulujen henkilökuntaan. 

– Kunnilla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, 
kun puhutaan esimerkiksi alueiden käytön ja liikenteen suunnitte-
lusta, energiantuotannosta ja -käytöstä sekä yhdyskuntien jäte-
huollon järjestämisestä. Kuntien tekemällä ilmastotyöllä on suuri 
merkitys kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, toteaa 
Jämsän kaupungin ympäristöpäällikkö Piia Koski, joka on myös 
ehtinyt jo osallistua yhteen hankkeen tiimoilta järjestettyyn työ-
pajaan yhdessä muiden kaupungin viranhaltijoiden kanssa.

 
Nuorten ääni kuuluviin
Ilmastohankkeen tiimoilta Keski-Suomen liitto on myös palkannut 
16-vuotiaan Saimi Kunnaksen kuntien ilmastosparraajaksi. Tässä 
roolissaan Kunnas pääsee kertomaan asiantuntijoille, miltä ilmas-
totyö ja kuntien ilmastoratkaisut näyttävät nuorten näkökulmasta. 

Tähän mennessä Kunnas on avannut ajatuksiaan kuntien teke-
mästä ilmastotyöstä esimerkiksi blogikirjoitusten kautta. Ilmas-
tosparraajan rooliin kuuluu myös olennaisena osana oman kunnan 
kannustaminen aina vain parempiin ilmastotoimiin. Kunnas perään-
kuuluttaa vahvasti yksilön vastuun lisäksi myös kuntapäättäjien 
roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa.

– Joukkoliikenteen parantami-
nen ja uusiutuvan energian käytön 
lisääminen tulevat ensimmäisinä 
mieleen isoista asioista, joihin voi-
daan kuntatasolla vaikuttaa. Yk-
silötasolla jokainen voisi miettiä, 
tarvitseeko joka paikkaan välttä-
mättä mennä autolla, vaan voisiko 
matkan taittaa esimerkiksi bussilla tai polkupyörällä? Päättäjillä  
taloudellinen näkökulma on luonnollisestikin vahvasti mukana ilmas-
topäätöksiä tehdessä, mutta on tosiasia, että kunnilla on paljon 
suuremmat mahdollisuudet vähentää päästöjä kuin mitä yksittäis-
ten kuntalaisten henkilökohtaisilla toimilla voidaan saada aikaan, 
Kunnas toteaa.

Konneveden kunnan ympäristönsuojelusihteeri Johanna 
Mykkä nen painottaa vuorostaan valtion tasolta tulevien päätösten 
tärkeyttä.

– Kunnilla on paikallistason toimijana merkittävä rooli ilmasto-
työssä, mutta kaikkea työtä ei tietenkään voida sälyttää pelkästään 
kuntien vastuulle. Kuntien toiminta on kuitenkin niin vahvasti sidot-
tu poliittiseen päätöksentekoon, Mykkänen muistuttaa.

Ilmastohankkeen tulevaisuudessa siintävät keväällä käynnisty-
vät täsmätoimet ja erilaiset koulutukset, joista jokainen kunta voi 
valita itselleen hyödyllisimmät. Suunnitteilla on myös opintomatka, 
jonka aikana osallistujat tutustuvat sellaisiin kuntiin, joissa ilmasto-
työtä tehdään jo suuremmassa mittakaavassa. Hanke aikoo myös 
palkata keväällä ulkopuolisia asiantuntijoita auttamaan sellaisissa 

haasteissa, jotka ovat yhteisiä useille kunnil-
le sekä tätä kautta  
löytämään ratkaisuja näihin solmukohtiin.

– Suurimpina haasteina kuntien ilmasto-
työlle ovat vähäiset  
käytettävissä olevat resurssit ja sitouttami-
nen. Toisaalta ydinhenkilöt vaikuttavat in-
nostuneilta asiasta eli uskoisin, että etenem-

me pienillä askelilla kohti yhteistä päämäärää, summaa Jämsän 
ympäristöpäällikkö Piia Koski.

Haasteina erityisesti pienissä kunnissa ovat myös esimerkiksi 
liikenteen ja asumisen päästöt. Konneveden kunnan Johanna  
Mykkänen heittääkin ilmoille ajatuksen siitä, kuinka paljon pienissä 
kunnissa tavaraa ja ihmisiä kuljetetaan autoilla paikasta toiseen. 
Yhtenä konkreettisena ehdotuksena hän väläyttää mahdollisuutta 
näiden kyytien yhdistelyyn.

– Olisi mukava pystyä asumaan maalla tuntematta suurta syylli-
syyttä omasta ilmastorepustaan, Mykkänen kiteyttää.

Kunnilla on paljon suuremmat 
mahdollisuudet vähentää päästöjä 
kuin mitä yksittäisten kuntalaisten 
henkilökohtaisilla toimilla voidaan saada 
aikaan, Saimi Kunnas toteaa.

Keski-Suomen kunnat ovat yhdistäneet voimansa 
ilmastohankkeessa, jonka tarkoituksena on tukea kuntien 
ilmastotyötä ja ratkoa erilaisia haasteita yhteistyön kautta.

"J o u k ko l i i ke n t e e n  p a r a n t a m i n e n 
j a  u u s i u t u v a n  e n e r g i a n  l i s ä ä m i n e n 

o v a t  i s o j a  a s i o i t a ,  j o i h i n  v o i d a a n 
k u n t a t a s o l l a  v a i k u t t a a ” ,  s a n o o 

i l m a s t o s p a r r a a j a  S a i m i  Ku n n a s .

Huomisen tekijätHuomisen tekijät 2322



Innovatiivisia
ilmastoratkaisuja
Teksti: Pihla Hakala ja Roope Huotari

N uorten ääni kuului maaliskuun alussa järjestetyssä 
Meidän ilmasto 2030: Nuorten ilmastokokous -tapah-
tumassa, johon osallistui yli 500 ilmastoaktiivia. 
Kuntarahoitus antoi nuorille mahdollisuuden kertoa 
ilmastohuolensa kuntapäättäjille kirjoittamalla ilmas-

topoliittisia odotuksiaan ja vaatimuksiaan koti- ja asuinkunnilleen. 
Nuoret jakoivat valtavan määrän ideoita sekä fyysisellä seinällä 

että sosiaalisessa mediassa. Vastauksissa kolme aihealuetta 
 – ruokailu, kaupunkisuunnittelu ja liikenne – nousivat ylitse muiden. 
Huomisen tekijät tarttui nuorten eniten esiin nostamiin aiheisiin ja 
keräsi niihin ratkaisuja asiantuntijoilta sekä ilmastohaasteeseen 
tarttuneilta kunnilta.

Kunnat ruokatuotannon suunnannäyttäjiä
Elintarviketieteiden ja maatalous- ja metsätieteiden maisteri Viivi 
Wanhalinnan mukaan ruoka, asuminen ja liikkuminen muodosta-
vat jopa kolme neljäsosaa keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä. 
Leijonanosa ruoan hiilijalanjäljestä syntyy alkutuotannossa.

Vahvan kouluruokailuperinteen ansiosta julkishallinnon rooli  
ruokailutottumuksien määrittäjänä on meillä suurempi kuin maail-
malla. Kouluruokailu voi ohjata lasten ja nuorten ruokailutottumuk-
sia pysyvästi parempaan suuntaan tarjoamalla runsaasti erilaisia 
terveellisiä, ympäristöystävällisiä ja maukkaita vaihtoehtoja.

– Julkisessa ruokahuollossa ilmastovaikutukset tulee huomioi da 
toiminnan joka tasolla: reseptisuunnittelussa tulee suosia enem-
män kasviperäisiä proteiininlähteitä ja keittiön energia- ja vesite-

hokkuutta tulee parantaa. Esimerkiksi hävikkiruuan myyminen  
kuluttajalle kotiin vietäväksi on helppo ja yksinkertainen tapa  
vähentää niin julkisen tarjoajan kuin yksittäisen kuluttajan ruokai-
lun ilmastovaikutuksia, kertoo Wanhalinna.

Helsinki on asemoitunut Suomessa kasvisperäisen ruokailun 
edelläkävijänä. Kaupungin tavoitteena on puolittaa lihan- ja maidon-
kulutus julkisessa ruokahuollossa vuoteen 2025 mennessä.

Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otso Kivekäs 
uskoo pääkaupungin uudistusten luovan pohjaa muulle maalle. 
Lihankulutuksen puolittamalla Helsingin kaupungin vuotuinen hiili-
jalanjälki pienenisi Kivekkään mukaan arviolta 10 000 – 20 000 
tonnia vuodessa.

– Kyseessä on oikeastaan melko maltillinen muutos. Tarkoitus ei 
ole pakottaa ketään syömään kasvisruokaa, vaan tarjota ihmisille 
parempia, ravinteikkaampia ja ympäristöystävällisempiä vaihtoeh-
toja, joita he haluavat syödä. Puolittamalla lihankulutuksen nykyi-
sestä olemme samalla tasolla kuin 80-luvulla. Silloinkin voitiin ihan 
hyvin, Kivekäs muistuttaa.

Uusia teknologioita ja päästökauppaa
Liikennepäästöistä leijonanosa – yli 60 prosenttia – syntyy yksi-
tyisautoilusta. Korvaajaa perinteisille bensiini- ja dieselkäyttöisille 
polttomoottoreille on viime vuosina etsitty esimerkiksi sähköstä. 

VTT:n johtava tutkija Juhani Laurikko uskoo sähköautoilun  
tulevaisuuteen, mutta näkee vielä mutkia matkassa: läpimurto  
valtavirtaan edellyttää harppauksia niin latausverkon kuin akkutek-
nologian saralla. Monimutkaiseen ongelmaan tuskin löytyy yksin-
kertaista vastausta.

– Haasteet johtuvat pitkälti siitä, että olemme hirttäytyneet  
yhteen käyttövoimateknologiaan, raakaöljyjalosteisiin. Tulevaisuu-
den energiakeskustelussa ei saa etsiä vain yhtä vaihtoehtoa, vuodes ta 
1985 liikenteen päästöihin erikoistunut Laurikko painottaa.

Käyttövoimateknologioiden monipuolisen soveltamisen lisäksi 
Laurikko peräänkuuluttaa rohkeaa liikennesuunnittelua. Tulevai-
suuden liikenteessä avainsana on tehokkuus.

– Liikkumistarpeiden minimointi tulee olla lähtökohtana kaikessa 
liikennesuunnittelussa. Se osuus liikenteestä, jota ei voida poistaa, 
tulee toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti, Laurikko tiivistää.

Lahden kaupunki rohkaisee asukkaitaan tekemään ympäris-
töystävällisempiä liikkumisvalintoja henkilökohtaisen päästökau-
pan avulla. Maailmanlaajuisesti ainutlaatuisessa CitiCAP-hank-
keessa jokaiselle käyttäjälle lasketaan yksilöllinen päästökiintiö 
LUT-yliopiston kehittämän laskentalogiikan avulla. Päästökiintiön 
alittuessa sovellus palkitsee käyttäjän virtuaalieuroilla. Palvelun 
täysmittaisen lanseerauksen jälkeen käyttäjät voivat vaihtaa virtu-
aalieuroja esimerkiksi kaupungin liikunta- ja kulttuuripalveluihin.

Lahden kaupungin kestävän liikkumisen projektipäällikön Anna 
Huttusen mukaan liikennepäästöjen leikkaaminen on osoittautu-
nut muita ympäristötyön osa-alueita haastavammaksi. Yli kahden 
kilometrin matkoilla auto on edelleen lahtelaisten suosituin kulku-
väline.

– Lahti on erittäin autovaltainen paikkakunta. Jos kehityskulku ei 
muutu, vuonna 2030 jopa 80 prosenttia kaupungin kokonaispääs-
töistä syntyy liikenteestä.

Vaikka päästöteknologia kehittyy, kunnianhimoisiin tavoittei-

siin ei päästä ilman yksityisautoilun vähenemistä. Ihmisten päiden 
kääntämisessä Huttunen uskoo porkkanan olevan keppiä voimak-
kaampi: tavoitteena on tehdä kestävistä valinnoista helppoja ja 
miellyttäviä vaihtoehtoja yksityisautoilulle.

Iissä ekologisuus tuo euroja
Älykäs kaupunkisuunnittelu tarvitsee rinnalleen vahvat kiertotalou-
den periaatteet ja elinkaarimallin lainalaisuudet. Sitran Hiilineutraali 
Kiertotalous -teeman johtavan asiantuntijan Nani Pajusen tavoit-
teena on edistää ratkaisuja, joissa yhdistyvät luonnonvarojen kestä-
vä käyttö, materiaalien tehokas kierto ja tuotteiden pitkä elinikä.

– Uskon, että nämä teemat ymmärretään Suomessa paremmin 
kuin monessa muussa maassa, mutta eri juttu on se, onko asioita 
myös sisäistetty ja kiertotalouden ratkaisuja otettu käyttöön. Moni 
kokee edelleen, että ympäristö- ja ilmastoasiat eivät kuulu minulle, 
vaan joku tulee ja hoitaa kaiken puolestani, Pajunen sanoo.

Pajusen mukaan suomalaiset kunnat ovat tehneet hienoa työtä 
ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja olleet aktiivisesti mukana 
kiertotaloustyössä. Yksi esimerkki aktiivisuudesta on pohjoispoh-
janmaalainen Iin kunta, jossa ilmastotyö on muutettu euroiksi ja 
työpaikoiksi. Kunta on muun muassa luopunut fossiilisista polttoai-
neista kiinteistöjensä lämmityksessä ja rakentanut yhden Suomen 
suurimmista tuulivoimakeskittymistä.

Kunnassa suositaan paikallisia yrittäjiä, mikä on luonut uusia  
työpaikkoja alueelle. Ekologisten valintojen ansiosta kunnan  
kassaan kilahtaa yli kaksi miljoonaa lisäeuroa. 

Kunta saa ympäristöasioissa aktiivista tukea ja konsultointia  
Iissä toimivalta kehitysyhtiö Micropolikselta. Kehitysyhtiön toimi-
tusjohtajan Leena Vuotoveden mukaan Ii tuottaa jo tällä hetkellä 
10 kertaa enemmän energiaa kuin kuluttaa – ja nimenomaan uusiu-
tuvaa energiaa, mutta työ ei ole vielä lähelläkään maalia.

Ennen kaikkea tarvitaan luottamusta, asennetta ja vahvaa tahtoa 
toimia kiertotalouden ehdoilla.

– Tavoitteena on 80 prosentin päästövähennys vuoteen 2020 
mennessä. Samalla Ii haluaa olla sekä täysin muoviton että jättee-
tön kunta.

Ruoka, asuminen ja liikkuminen muodostavat ison osan suomalaisten 
hiilijalanjäljestä. Miten niiden osuutta voisi pienentää? Miten kunnat 
ovat tarttuneet ilmastohaasteeseen?

Ilmastotyö

Samuli Killström
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Urautuminen 
ei uhkaa

Teksti: Pihla Hakala
Kuva: Annukka Pakarinen

Työpaikan kannustava ilmapiiri ja rakkaat 
harrastukset tasapainottavat osastonjohtaja Erika 
Fredmanin nopeaa reagointia vaativia työpäiviä.

K Kuntarahoituksen laskennan ja raportoinnin 
osastonjohtaja, omien sanojensa mukaan  
”helsinkiläistynyt turkulainen” Erika Fredman on 
ollut monessa mukana uransa aikana. Tärkeän 
käänteen teki vuosi 2006, jolloin hän oli mukana 

perustamassa SPankkia. Vähintään yhtä merkityksellinen siirto 
tapahtui lokakuussa nelisen vuotta tämän jälkeen.

 Tuolloin Fredman aloitti Kuntarahoituksessa business  
controllerina. Päätös vaihtaa työnantajaa oli lopulta nuorelle 
ammattilaiselle helppo: hän oli kuullut Kuntarahoituksesta posi
tiivisia juttuja, hyvä maine oli kiirinyt alalla laajalle. 

Sillä tiellä Fredman on edelleen. Rooli on matkan varrella 
muuttunut ja tiimi kasvanut viidestä hengestä 17 henkeen.  
Työpaikalla on lämmin ja avoin ilmapiiri, joka kannattelee  
vaikeissakin tilanteissa, hän kiittelee.

– Erityisen hienoa on mielestäni se, että kollegat pystyvät 
nauttimaan pienistäkin onnistumisista yhdessä. Osataan tarttua 
hetkeen ja antaa tunnustusta kaverille. Koen itse olevani ekstro
vertti, mutten kaipaa tämän isompaa työyhteisöä ympärilleni. 
Suurissa paikoissa hukkuu helposti vain osaksi massaa. Kunta
rahoituksessa saa olla sellainen kuin on, Fredman sanoo.

EKP:n valvovan silmän alla
Työpäivien sisältö vaihtelee, mitä Fredman pitää rikkautena. 
Laskenta ja raportointi vastaa laaja-alaisesti Kuntarahoituksen 
talouden prosesseista sekä taloudellisesta ja vakavaraisuus-
raportoinnista konsernin johdolle sekä ulkoisille sidosryhmille,  
kuten pankkivalvontaviranomaisille.

– Yleensä perinteinen työpäivä menee pitkälti erilaisissa palave-
reissa edustamassa omaa osastoa. Työ on kuitenkin täynnä yllä-
tyksiä ja nopeaa reagointia vaativia käänteitä, eli päivän päätteeksi 
saattaa huomata tehneensä jotain aivan muuta kuin alkuperäinen 
tarkoitus oli, hän kertoo. 

Fredmanin luotsaamalla osastolla tehdään esimerkiksi paljon 
kehitysprojekteja, joissa saattaa olla useitakin ulkopuolisia toimi-
joita mukana. Pakan pitää pysyä kasassa, sillä Euroopan keskus-
pankki valvoo tekemisiä tarkasti.

– EKP:n valvonta tarkoittaa käytännön tasolla ennen kaikkea 
sitä, että sääntely lisääntyy ja uudistuu jatkuvasti. Sama tapahtuu 
vaatimusten osalta. Johtamisen on pysyttävä ajan tasalla ja on 
kyettävä huomioimaan monenlaisia tarpeita. Tämä vaatii joustoa. 
Toisaalta yllätyksellisyys on työn parasta antia. Ei ainakaan ole 
urautunutta, ja mielenkiinto pysyy yllä, Fredman naurahtaa. Tule-
vaisuuteen hän suhtautuu rauhallisin mielin. 

 – Tärkeintä on pitää asiakas fokuksessa koko ajan. Teemme tätä 
ennen kaikkea asiakkaille ja omistajille. Tällaiselle varainhankinnan 
kanavalle on varmasti tila ja tarve jatkossakin. On ollut hienoa seurata 
Kuntarahoituksen kasvua näin tiiviisti ja kehittyä itse mukana.

”Mummoilusta” energiaa
Vaativa työ tarvitsee rinnalleen palauttavaa vapaa-aikaa ja nolla-
usta. Fredmanille tämä tarkoittaa aikaa rakkaiden ”mummoharras-
tusten” parissa.

– Rakastan esimerkiksi ristipistoja ja neulomista, ja etenkin 
sukki en neulomista, eli kunnon mummoilujuttuja. Myös moottori-
veneily kesäisin on rakas harrastus, mutta sitä en laske mummoi-
luksi, hän nauraa.

Jotain Fredmanin tehokkuudesta kertonee myös sijoitus kan-
sainvälisissä sukanneulomisen nopeuskilpailuissa.

– Parhaimmillaan olen ollut kymmenen parhaan joukossa kisois-
sa, joihin osallistui varmaan tuhat neulojaa ympäri maailmaa. Sen 
verran on kuitenkin pakko huomauttaa, että suomalaiset ovat noin 
yleisesti ottaen aika nopeita neulojia. Saan sukkaparin kasaan alle 
vuorokaudessa, jos ihan pakko on.

ERIKA FREDMAN

• Kuntarahoituksessa syksystä 2010

• KTM Turun yliopistosta, pääaineena laskentatoimi, erikoistui rahoitukseen

• Muutti 2000-luvun alussa Turusta Helsinkiin

• Harrastaa veneilyä ja ”mummojuttuja”, kuten neulomista ja ristipistoja

• Kotona toyvillakoirat Carlo ja Urho

Työn ääressä

"J o h t a m i s e n  o n  p y s y t t ä v ä 
a j a n  t a s a l l a  j a  o n 

k y e t t ä v ä  h u o m i o i m a a n 
m o n e n l a i s i a  t a r p e i t a . "

Tämä on Kuntarahoituksen 
viimeinen painettu asiakaslehti. 
Kuntarahoituksen työntekijöiden 
näkökulmia voit seurata 
jatkossakin osoitteessa 
kuntarahoitus.fi/ajankohtaista.
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Joululahjoitus

Puolentoista 
asteen taistelu

W  WF tunnetaan laajalti erityisesti tekemästään 
uhanalaisten eläinten suojelutyöstä. Uhan-
alaiset eläimet ja ilmastonmuutos liittyvätkin 
valitettavalla tavalla suoraan toisiinsa.

– Uhanalaisten eläinten suojelu ei ole  
mahdollista ilman että torjumme ilmastonmuutosta, koska kiihtyvä 
ilmastonmuutos uhkaa sekä pienentää että heikentää entisestään 
uhanalaisten eläinten elinalueita. Siksi huomioimme ilmastonmuu-
toksen kaikessa suojelutyössämme, myös uhanalaisten lajien, kuten 
esimerkiksi saimaannorpan kohdalla, kertoo WWF:n ilmastoasian-
tuntija Mia Rahunen. Rahunen ottaa myös kantaa ilmastonmuutok-
sen torjunnan ympärillä vilkkaana käyvään julkiseen keskusteluun.

– Median perusteella voi saada sellaisen kuvan, että ilmaston-
muutoksen hillintä on luopumista ja kurjistumista, mutta kyseessä 
on meille kaikille parempi tulevaisuus. Ilmastonmuutoksen takia 
elämämme ei pysy entisellään, mutta oikeanlaisilla ilmastotoimilla 
voimme ylläpitää ja kehittää yhteiskuntaamme terveempään,  
puhtaampaan ja elinvoimaisempaan suuntaan ja tehdä yhdessä  
tulevaisuudestamme parempaa.

Vaikuttamista päättäjien pöydissä ja toimistoissa
Rahunen peräänkuuluttaa myös sijoittajien vastuuta ilmastokriisin 
keskellä, sillä jotta kriisi voidaan ratkaista ja luontoa suojella, on 
fossiilinen energiantuotanto ajettava alas ja pääomaa siirrettävä 
hiilettömiin vaihtoehtoihin. Tähän liittyen Kuntarahoitus tarjoaa asi-
akkailleen mahdollisuutta vihreään rahoitukseen ja leasingiin. Nämä 
rahoitusvaihtoehdot on suunnattu sellaisten investointihankkeiden 
rahoittamiseen, joissa syntyy selkeitä ja mitattavia ympäristölle  
hyödyllisiä vaikutuksia. 
Yritysten ja organisaatioiden joululahjoituksista saaduille varoille 
löytyy paljon hyviä käyttökohteita ilmastonmuutoksen vastaisessa 
taistelussa. 

– Keskiössä on vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon, 
 jotta Suomi ja EU tekisivät oman osuutensa ilmaston lämpenemi-
sen rajoittamisesta 1,5 asteeseen. Vaikutamme päätöksentekoon 
myös maailmanlaajuisen asiantuntijaverkostomme kautta ja olem-
me mukana esimerkiksi kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa, 
Rahunen kertoo.

Yhtenä konkreettisena esimerkkinä organisaatioiden kanssa 
tehdystä ympäristötyöstä Rahunen mainitsee WWF Green Office 
-ympäristöjärjestelmän, joka on tällä hetkellä käytössä yhteensä 
148 organisaatiossa Suomessa – Kuntarahoitus mukaan luettuna. 
Järjestelmän avulla työpaikat voivat vähentää omaa ympäristö-
vaikutustaan ja hiilijalanjälkeään. Edellä mainittujen toimien lisäksi 
WWF esimerkiksi auttaa eläimiä ja ihmisiä sopeutumaan ilmaston-
muutoksen vaikutuksiin niin Suomessa kuin ulkomailla.

Ympäristökasvatuksella apua ilmastoahdistukseen
Ilmastonmuutoksen vastaisen työn lisäksi WWF tekee paljon  
ympäristökasvatustyötä, jonka tarkoituksena on tukea eri-ikäisiä 
oppijoita omaksumaan kestävä elämäntapa ja tarjota eväitä nuorten 
omaan ilmastotyöhön hauskalla ja nuoria kiinnostavalla tavalla.

– Tarjoamme materiaaleja, koulutusta ja käytännön toimintaa 
eri-ikäisille. Kouluissa tapahtuvan ympäristökasvatuksen tueksi  
laadimme opetuskokonaisuuksia, koulutamme opettajia ja moti-
voimme oppilaiden ympäristöryhmiä toimintaan, kertoo WWF:n  
ohjelmapäällikkö Hanna Seimola. 

Lapsista ja nuorista puhuttaessa esiin nousee helposti paljon 
mediassakin esillä ollut ilmastoahdistus. Tämä ilmiö on tietyiltä osin 
tuttu myös Seimolalle.

– Ilmastoahdistus ja toiminnan tarve näkyvät työssämme erityi-
sesti yhteistyöpyyntöjen määrässä. Saamme yhteydenottoja 
lapsilta ja nuorilta, jotka haluavat tehdä jotain ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi. Sähköpostin lähettäminen WWF:lle on kuitenkin jo 

ensimmäinen toiminta-askel, joten meihin yhteyttä ottavat ovat  
ahdistuneisuuden sijaan usein optimistisia ja valmiita toimimaan.

WWF:n ilmastokasvatus tarjoaakin lapsille ja nuorille konkreet-
tisia toimimisen mahdollisuuksia omassa elämässä ja yhteisössä.  
Seimola kertoo yhtenä esimerkkinä tästä kouluruokailun muutta-
misen vastuullisemmaksi. Oppilasryhmille tämä on ollut motivoi-
vaa, sillä palkintona on ollut herkullista kasvisruokaa yhä useam-
malle koululaiselle. Näin on saatu myös tehtyä konkreettinen askel 
oman koulun hiilijalanjäljen pienentämiseksi. 

Ilmastonmuutoksen hillinnässä tekemistä on vielä paljon, mutta 
Rahusen mukaan kansalaisten kasvava kiinnostus ja tuki ilmasto-
toimille näkyy jo monin tavoin. Esimerkiksi Suomessa järjestetyillä 
ilmastomarsseilla on ollut mukana valtava määrä ihmisiä. Rahu-
nen muistuttaa myös WWF:n vuosittain järjestämästä maailman 
suurim masta ilmastotapahtumasta, Earth Hourista, jonka viettoon 
osallistui tämän vuoden maaliskuussa 1,7 miljoonaa suomalaista. 

WWF:n tekemän ilmastotyön tärkein tavoite on rajoittaa ilmaston 
lämpeneminen 1,5 asteeseen ja torjua ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
riskit ympäristölle ja ihmisille.  

Teksti: Anne Laiho
Kuva: Annukka Pakarinen

Kuntarahoitus ja Inspira lahjoittavat joulumuistamisiin 

varatut rahat tänä vuonna WWF:n ilmastotyön 

tukemiseen. WWF Suomi on osa kansainvälistä 

WWF-verkostoa, jolla on toimintaa yli 100 maassa. 

Suomessa vuodesta 1972 toiminut WWF on 

kasvanut pienestä, uhanalaisten lajien suojeluun 

keskittyvästä järjestöstä maailman vaikuttavimmaksi 

ympäristöjärjestöksi. WWF:n toiminnan tavoitteena 

ovat luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, 

ihmisten ekologisen jalanjäljen pienentäminen, 

rahavirtojen suuntaaminen kestävämpiin kohteisiin 

sekä luonnonvarojen oikeudenmukainen jako ja 

hallinta. wwf.fi

" E l ä m ä m m e  e i  p y s y 
e n t i s e l l ä ä n ,  m u t t a 

o i ke a n l a i s i l l a  i l m a s t o t o i m i l l a 
v o i m m e  y l l ä p i t ä ä  j a  ke h i t t ä ä 

y h t e i s k u n t a a m m e " ,  s a n o o 
M i a  R a h u n e n .

Hanna Seimola ja Mia Rahunen
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ApolloKolumni

Kuva: xxxx

Apollossa voi nyt vertailla 
kuntien talousennusteita 
keskenään

E lokuusta alkaen Kuntarahoituksen maksullista  
Apollo-palvelua käyttävät asiakkaat ovat voineet 
vertailla oman kuntansa lukuja toisten kuntien tai kun-
tayhtymien lukuihin. Oman kunnan kehitysennusteen 
voi rakentaa palveluun itse. Muiden kuntien tai kunta-

yhtymien luvut haetaan Tilastokeskuksen tilinpäätösluvuista.
– Tulevaisuuden ennusteet muille näytettäville kunnille tai kuntayh-
tymille perustuvat valtionvarainministeriön kunta talousohjelmassa 
koko sektorille yleisesti rakennettuun ennusteeseen. Toisten kun-
tien itse tekemiä ennusteita palvelussa ei voi nähdä, Kuntarahoi-
tuksen apulaisjohtaja Lauri Pekkilä kertoo. 

Uusia ominaisuuksia jatkuvasti
Talousennustesovelluksen etusivuun on hiljattain lisätty myös 
räätälöintimahdollisuus. Käyttäjä voi nyt itse valita, mitä muuttujia 
etusivulla näytetään ja miten. Myös joustavuutta on lisätty: aikajän-
teen, jolla tietoja näytetään, voi valita haluamakseen. Ennusteita 
voi tarkastella jopa 40 vuoden aikajänteellä.

Nyt pohdinnassa on ominaisuus, jolla investoinnin toteutus- ja 
rahoitusmalleja voisi vertailla ja tehdä laskelman siitä, kuinka paljon 
investointi tietyllä rahoitusmallilla tulisi maksamaan.

Mikä Apollo?

Apollo on Kuntarahoituksen digitaalinen ratkaisu rahoitussalkun  

hallintaan ja talouden suunnitteluun. Talousennuste tukee kuntien 

pitkän aikavälin suunnittelutyötä ja investointipäätöksiä. Talousen-

nusteen avulla käyttäjä voi tarkastella, miten eri päätökset vaikutta-

vat kunnan talouteen esimerkiksi 10–20 vuoden päästä. Apollo- 

palvelua käyttää tällä hetkellä noin 200 kuntaa tai kuntayhtymää.

Ikääntyminen ja muuttoliike 
iskevät kuntatalouteen  
monella eri tavalla

Tanja Rantanen Jani Pitkäniemi

K untien kuluvan vuoden tilinpäätöksistä on tulossa 
1997 käyttöön otetun kuntien kirjanpidon historian 
huonoimmat. Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate 
on jäämässä reilusti poistotason alapuolelle, ja ra-
hoituksellinen epätasapaino tulee olemaan mittava. 

Valtaosa kunnista tullee tekemään alijäämäisen tilinpäätöksen. 
Vuoden 2020 ennusteen mukaan kokonaistasolla tilanne korjau-
tuu mutta krooninen kireys tulee vaivaamaan kuntien taloutta ha-
maan tulevaisuuteen.

Kuntatalouden kehitykseen on vaikuttanut ja vaikuttaa lähivuosi-
na eniten ikä- ja väestörakenteen muutos. Huomion kiinnittyminen 
verokertymien ”rytmihäiriöihin” ja muihin satunnaisiin tekijöihin voi 
olla yksittäisenä vuonna merkittävää, mutta isossa kuvassa uhkaa 
viedä keskustelua väärään suuntaan. 

Väestön ikääntymisen vaikutuksista julkiseen talouteen on varoi-
teltu vuosikausia. Syntyvyyden kääntyminen laskuun viime vuosi na 
on muuttanut pitkän aikavälin näkymän piirun verran synkemmäksi, 
vaikka lyhyellä aikavälillä alempi syntyvyys vähentääkin nuorten 
ikäluokkien menopaineita.

Kokonaisuutena kuntien vastuulla olevien peruspalvelujen 
palve lutarpeen muutokseksi arvioidaan keskimäärin 0,5 prosenttia 
vuosittain. Ikärakenteeltaan ja väestökehitykseltään erityyppisissä 
kunnissa menopaineet ovat kuitenkin aivan erilaisia. Lisäksi kunti-
en mahdollisuuksissa vastata kasvavaan tai alenevaan palvelutar-
peeseen on suuria eroja.

Uusimman kuntatalousohjelman painelaskelmat kertovat osal-
taan tarinaa kuntien eriytymisestä. Toiminnan ja investointien  
nettorahavirta kuvaa laskennallista rahoituksellista sopeutus-

tarvetta. Suurten kaupunkien tilanne erottuu kokonaisuudesta 
vähiten haastavana. Pienten ja keskisuurtenkin kuntien tilanne 
vaikuttaa keskimäärin vaikealta. On kuitenkin huomattava, että 
kuntakokoryhmien sisällä (ml. suurimmat kaupungit) hajonta voi 
olla suurta.

Viime aikoina useat kuntapäättäjät ovat ihmetelleet sitä, että 
työllisyyden kohentumisesta huolimatta kunnallisverotulot eivät 
ole juurikaan kasvaneet viime vuosina. Ilmiö on monimutkainen, ja 
sitä ei ole vielä selvitetty riittävästi. Vaikuttaa kuitenkin ilmeiseltä, 
että tämänkin asian yksi taustaselittäjä on väestön ikärakenteen 
muutos. Työllisyyden kasvu ei riitä vahvistamaan kunnan veropoh-
jaa, jos samanaikaisesti työikäisen väestön määrä supistuu elä-
köitymisen seurauksena. Eläketuloista maksetaan kunnallis veroa 
vähemmän kuin palkkatuloista, ja pienimmistä eläketuloista ei mak-
seta lainkaan veroa. Heikoimmassa asemassa ovat kunnat, joissa 
ikääntyneitä on paljon ja työikäisten määrä vähenee muuttoliikkeen 
seurauksena. 

Ikääntymisen ja muuttoliikkeen vaikutusten rinnalla julkisen 
infran ja rakennuskannan korvausinvestointipaineet rasittavat 
kuntien taloutta. Kasvavien kuntien investointipaineet ovat suuret, 
mutta myös väestöään menettävillä alueilla on säilytettävä riittävä 
palvelukapasiteetti. Tilojen tarkoituksenmukaiseen mitoitukseen 
ja tilankäytön tehokkuuteen on samalla syytä kiinnittää huomiota. 
Muuttoliike ei valitettavasti toimi symmetrisesti niin, että plus ja mii-
nus nettouttaisivat tulo- ja lähtöpäässä toisensa. 

Käyttötalouden kireys ja suuret investointitarpeet jättävät paljon 
veronkorotusten ja/tai velkarahoituksen varaan. Kunnallisessa 
päätöksenteossa investointi tai sen tekemättä jättäminen on aina 
valinta myös sukupolvien välisten tarpeiden ja tulonjaon välillä. 
Siksi investointipäätöksien ja niiden rahoituksellisen kestävyyden 
tulee pohjautua huolelliseen analyysiin.

Kuntatalouden ahdinkoon ei valitettavasti ole olemassa taika-
konsteja. Veroa maksavien työllisten lisääminen, palvelujärjestel-
män tehottomuuksien korjaaminen ja kalliiden palvelujen käyttöä 
vähentävä ennaltaehkäisevä työ antavat mahdollisuuden kohden-
taa pelivaraa uudelleen: laadukkaisiin palveluihin, riittävään henki-
löstöön ja välttämättömiin investointeihin. 

Jani Pitkäniemi
Ylijohtaja, kunta- ja aluehallinto-osasto, VM

Tanja Rantanen
Finanssineuvos, yksikön päällikkö, VM

– Rahoitusmuotojen vertailun työkalu tulisi yhdistämään ta-
lousennusteen ja lainasalkun toisiinsa. Talousennustesovelluk-
sessa voi ensin miettiä talousnäkymän, vertailutyökalussa sitten 
suunnitella investoinnit ja niiden toteuttamisen. Näiden kahden  
yhdistelmällä selviäisi kunnan pidemmän aikavälin rahoitustarve.

Lue koko artikkeli: kuntarahoitus.fi/ajankohtaista/apollossa- 
voi-nyt-vertailla-kuntien-talousennusteita-keskenaan/

Kun talouden näkymät 
ovat epävarmat, 
ennakointi korostuu.  

Teksti: Hannele Borra
Kuva: Sami Lamberg
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Toivotamme asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta! 
Joulutervehdyksiin varatun summan lahjoitamme WWF:n ilmastotyön tukemiseen. WWF:n toiminnan tavoitteena  

on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, ihmisten ekologisen jalanjäljen pienentäminen, rahavirtojen  
suuntaaminen kestävämpiin kohteisiin sekä luonnonvarojen oikeudenmukainen jako ja hallinta. 

#huomisentekijät

Tämä on Kuntarahoituksen viimeinen painettu asiakaslehti. Taloutta, rahoitusta ja investointeja koskevia uutisia ja artikkeleita julkaistaan jatkossakin 
Kuntarahoituksen verkkosivuilla kuntarahoitus.fi/ajankohtaista. Samassa osoitteessa voit myös tilata Kuntarahoituksen sähköisen uutiskirjeen.

Rauhallista joulua!


