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Keski-Karjalassa kunnan 
päättäjiä ja kuntalaisia on 
keskusteluttanut ennen muuta 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
yhteistyön järjestäminen.

Koskaan aikaisemmin ei 
ole ollut kunnanhallintoa vas-
taan mielenosoituksia, lienee-
kö koskaan lehdissä kirjoitel-
tu ja päättäjiä arvosteltu näin 
paljon.

   Kun olin mukana perus-
tamassa Keski-Karjalan kan-
santerveystyön kuntainliittoa 
ja sen hallinnossa yhtäjaksoi-
sesti pisimpään kuin kukaan 
muu (25 vuotta liittovaltuus-
ton puheenjohtajana ja liit-
tohallituksen varapuheenjoh-
tajana) niin mielenkiinnolla 
jonkun verran seurasin Paras-
lakiin perustuvan koko alueen 
yhteistyön järjestämistä sosi-
aali- ja terveydenhuollossa.

   Yhteistyön valmistelusta 
annettiin tietoa alueen kun-
talaisille vähän. Rääkkyläs-
sä järjestettiin yksi yleisöti-
laisuus, jossa ei enemmälti 
käsitelty ja perusteltu liike-
laitosmallin valitsemista yh-
teistyön hallintomalliksi. Asi-
an esittelijänä toimi Tohma-
järven kunnanjohtaja. Oliko 
niin, että hänen vastuullaan 
valmisteltiin yhteistyötä? 
Kysyin tuossa tilaisuudessa, 
miksi yhteistyötä ei voida jat-
kaa entiseen tapaan kuntayh-
tymän pohjalta, Tohmajärven 
tullessa mukaan kuntayhty-
män jäseneksi. Kunnanjohta-
ja vastasi, että liikelaitosmalli 
on paras ja tehokkain toimin-
tamuoto, sen kautta saadaan 
syntymään tuntuvia säästöjä 
ja että vain sen tulevat kaikki 
jäsenkunnat hyväksymään.

   Kun liikelaitos Helli aloit-
ti toimintansa vuoden 2009 
alusta, ja sen käyntiin lähdös-
sä näytti olevan vaikeuksia ja 
ainakin Rääkkylässä terveys-
keskuksen palvelut heikkeni-
vät ratkaisevasti, kiinnostuin 
asiasta niin, että ryhdyin sel-
vittämään tarkemmin, miten 
tuohon hallintomalliin on pää-
dytty, miten se toimii tai pi-
täisi toimia. Tuota hallinto-
malliahan eivät tässä maassa 
monetkaan kunnat ole valin-
neet. Onko tässä maassa mis-
sään muualla tällaista kahden 
kunnan hallinnoimaa liikelai-
tosmallia?

Otin yhteyttä muutamiin 
tuntemiini kuntien päättäjiin 
ja heidän kertomuksistaan 

sain sen käsityksen, että Toh-
majärvelle ei kelvannut muu 
kuin tämä liikelaitosmalli. Jos 
näin on, niin tämä Helli kai on 
sitten Tohmajärven luottamus-
henkilöiden ja ennen kaikkea 
sen kunnanjohtajan luomus, 
jonka sitten toiset kunnat tie-
tenkin hyväksyivät? Voisiko 
sitä nimittää myös Keskus-
tan malliksi? Rääkkylässä ai-
nakin mallin hyväksyivät ää-
nestyksellä Keskusta ja Vih-
reiden Jorasmaa.

   Karjalaisen tekstiviesti-
palstalla kansalainen ilmaisi 
mielipiteenään: ”Että Kiteen 
Helli? Eiköhän se ollut kun-
nanjohtaja Riikonen koko ide-
an isä ja mainosmies, joten 
kiitokset kuuluvat Tohmajär-
velle.” Onko tuo kansalaisen 
toteamus kunnianotto Hellistä 
tohmajärveläisille, vai pilkka-
kirveen heitto Hellille?

   Kun Hellin johto nyt 
monella suulla vakuuttaa, et-
tä kyllä tästä hyvä tulee, niin 
turha tässä on ruveta kuntalai-
sena arvostelemaan tai kehu-
maan Helliä. Se on perustettu 
ja sen kanssa pitänee elää.

   Hellin palkattu henki-
lökunta on joutunut monesti 
syyttään arvostelun kohteeksi 
toiminnassa ilmenneiden on-
gelmien johdosta. Pitää muis-
taa, että uuden järjestelmän 
ovat luoneet meidän vaaleis-
sa valitsemat luottamushen-
kilöt.

   Kuntalaisena ja Hellin 
palvelujen käyttäjänä halu-
aisin kuitenkin esittää teille 
päättäjät joukon kysymyksiä; 
perusteluja tekemillenne pää-
töksille.

   Miksi jo yhteistyössä 
vuosikymmenet toimineet 
Kitee, Kesälahti ja Rääkkylä 
luopuivat kuntayhtymämallis-
ta ja ilmeisesti Tohmajärven 
vaatimuksesta päättivät me-
nosta uuteen tuntemattomaan 
Helliin? Meillähän oli yhdes-
sä päätösvalta alueella.  

   Minua nimittäin vaivaa, 
mikä siinä kuntayhtymämal-
lissa oli sellaista huonoa, jot-
ta sillä ei voitu jatkaa Tohma-
järven vain liittyessä lisäjäse-
neksi kuntayhtymään. Tuolla 
mallillahan luotiin ja raken-
nettiin hyvin toimivat terveys-
keskukset. Kuntayhtymämalli 
ei pitänyt olla aikansaelänyt, 
koska se on kuntien välisessä 
yhteistyössä edelleen ylivoi-
maisin hallintomalli. Kääntä-

en kysymys voi olla, mikä sii-
nä liikelaitosmallissa on niin 
hyvää, että se piti ottaa kun-
tayhtymämallin sijaan. Miksi 
liikelaitosmallista piti tehdä 
kahden kunnan hallinnoima ja 
näin lisätä byrokratiaa?

    Peruskuntien päätösval-
taa näyttää olevan siirretty 
virkamiehille ja aivan ulko-
puolisille asiantuntijoille ja 
muutamille kuntien luotta-
mushenkilöille. Terveyden-
huollon keskeisintä toimijaa, 
lääkäriä, ei hallinnossa ”näy 
mailla ei halmeilla”. Tähän 
väittämään tietenkin nykyi-
nen päättäjä sanoo, että saa-
han peruskunta esittää mie-
lipiteensä hyväksyessään pe-
ruspalvelusopimuksen, jonka 
valtuustot käsittelevät. Kyllä, 
mutta tuo paperi yleensä on 
niin yltäpyöreä, että sitä voi 
tulkita monella tavalla. Ne 
päätökset taas, jotka vaikut-
tavat esimerkiksi terveyskes-
kuksen toimintaan, toiminta-
tapoihin, tehdään hyvin sup-
pean päätäntäjoukon kesken. 
Mitä päätösvaltaa sitä Rääk-
kylän ja Kesälahden luotta-
mushenkilöillä on, kun pää-
täntävalta on siirretty Kiteelle 
ja Tohmajärvelle?

   Liikelaitos-/ isäntäkunta-
mallin käyttöönotolla Kesä-
lahdesta ja Rääkkylästä tuli 
ns. ”tynkäkuntia”. Tätä nimi-
tystä on alettu käyttää kunnis-
ta, joilla ei ole päätäntäval-
taa omaan terveydenhuoltoon 
eikä sosiaalitoimentehtäviin. 
Kunnilta ja kuntalaisilta on 
menossa perustuslain takaa-
ma kunnallinen itsehallinto. 
Perustellusti voidaan kysyä, 
tarvitaanko tällaisia tynkä-
kuntia. 

   Keskustan Pohjois-Karja-
lan piirin yrittäjäasiainneuvot-
telukunnan jäsen Vilho Riiko-
nen sanoo Karjalaisen Suora 
linja -kirjoituksessaan ”Vaa-
rantaako kuntien oma yritys-
toiminta yksityistä yritystoi-
mintaa?” seuraavasti: ”Par-
haimmillaan kuntayhtiöiden 
vastuuton toiminta voi tuhota 
vapaat markkinat toimimalla 
vastuuttomasti. Keski-Karja-
lassa toimiva Helli -liikelai-
tos on vanhustenhoidon pää-
töksellään yksi surkeimmista 
esimerkeistä, jos tehty pää-
tös hoidon ostamisesta moni-
kansalliselta yhtiöltä toteutuu 
käytännössä.” Näin näyttää 
tapahtuvan.

   Lääkäripulasta sen ver-
ran, että eiköhän sen juuret 
ole siellä kuntayhtymän rii-
doissa ja epäonnistuneissa 
päätöksissä. Liikelaitosjär-
jestelmä on tainnut vain pa-
hentaa tilannetta, jos on usko-
mista ulkopuolisten asiantun-
tijoiden mediassa esittämiin 
lausuntoihin. Silloisella liit-
tohallituksella olisi mielestä-
ni ollut muitakin tapoja ”ajaa” 
johtava lääkäri ulos talosta, 
kuin tapahtui.

Luettuani Anja Itkosen laa-
jan haastattelun Karjalaisessa 
Keski-Karjalan lääkäritilan-
teesta minun huomioni kiin-
tyi muun muassa siihen, et-
tä keskeisenä toimijana kun-
tainliiton henkilöongelmissa 
näyttää olleen johtava hoita-
ja, joka on nyt kiivennyt uu-
dessa järjestelmässä silloista 
virkaansa huomattavasti kor-
keammalle tasolle. Säännök-
siä muuttamalla terveyskes-
kuspalveluja käyttävän hen-
kilön näkökulmasta keskei-
nen toimija, lääkäri, siirrettiin 
taka-alalle päättäjänä.

Tuossa artikkelissa terveys-
poliittinen asiantuntija sanoo, 
että jos lääkäri vastaa toimin-
nasta, jota johtaa joku muu, 
esimerkiksi, sosiaalialan tai 
hoitotieteen edustaja, järjes-
telmä ei näytä toimivan. Sik-
si lääkärit eivät tule tehtäviin, 
jossa vastuuseen ei liity val-
taa vaikuttaa työhönsä. Vaik-
ka tuon lausunnon antajana 
on mielestäni vähän puolu-
eellinen Lääkäriliiton asian-
tuntija, pohdiskelen kuiten-
kin, olisikohan tuossa jotain 
perääkin.

    Luin lehdestä, että Hel-
listä on tehty 25 valitusta. Mi-
kään niistä ei johtanut pää-
tösten kumoamiseen. Kaikki, 
mitä Helli on tehnyt, on ta-
pahtunut oikein ja laillisesti. 
Kunnat olivat päätöksillään 
luovuttaneet päätösvallan 
Hellille ja, kun Helli on teh-
nyt päätökset päätösvaltan-
sa puitteissa ja muotovirheitä 
ei ole tapahtunut, niin millä-
pä perusteella nuo päätökset 
kumottaisiin. Kunnallisvali-
tus on laillisuusvalitus. Kun-
nanhallinnossahan saa tehdä 
tyhmyyttäkin, kun sen tekee 
laillisesti.

    Kun olen tässä kirjoi-
tuksessani ottanut muutamiin 
asioihin kantaakin ja perän-
nyt päättäjiltä perusteita teh-
dyille ratkaisuille, minua nyt 
vähän jännittää, julkaistaan-
ko tätä kirjoitusta ollenkaan 
lehdessä. Anja Itkosen Kar-
jalaisen kolumnista luin, että 
vakaa pitkän linjan kiteeläi-
nen kunnallispoliitikko Jouko 
Karppanen on sanonut, ettei 
kuntalaisen mielipiteitä pitäi-
si kirjoittaa lehtiin, koska ne 
ovat vääriä.

    Ilkka Simanainen

Simanainen muistelee

Kysymyksiä Hellin 
perustamisesta 
ja sen toiminnasta

�Rääkkylän pitkäaikai-
sin kunnanjohtaja Ilkka 
Simanainen on ollut eläk-
keelle jäätyään 14 vuotta 
hiljaa. Nyt hän on avan-
nut sanaisen arkkunsa ja 
kertoo Rääkkylän kun-
nan menneisyydestä ja 
Keski-Karjalan kuntien 
yhteistyön kehittymisestä 
1960-luvulta lähtien ny-
kypäivään.
� Kolmannessa kirjoi-
tuksessaan hän muiste-
lee Helli -liikelaitoksen 
suunnittelua ja hieman 
tätä päivääkin.
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