
Raha ei saa yksin ohjata vanhusten palvelui-
den hintaa, kirjoittaa Helsingin Sanomat.

Kunnissa mietitään parhaillaan keino-
ja, miten selviytyä kasvavan vanhusjoukon 
hoidosta tulevien vuosikymmenten aikana. 
Tavoitteeksi on asetettu, että laitoksissa asuu 
vuonna 2012 vain kolme prosenttia yli 75-
vuotiaista kuntalaisista. 

Nyt samasta ikäryhmästä asuu laitoksissa 
noin kuusi prosenttia.

Suurten ikäluokkien vanheneminen palve-
luiden tarvitsijoiksi pakottaa kunnat kehittä-
mään edullisia ja nykyistä monimuotoisem-
pia palveluita. Tietyn ikäisille ihmisille ei 

voida rakentaa pakettipalveluita, vaan jokai-
nen ihminen vanhenee omaan tahtiinsa.

Vanhusten palveluita ei pidä jakaa vain 
laitos- tai kotipalveluihin. Tarvitaan myös 
hoivakotipalveluita, päiväkeskuksia ja kyliin 
vietäviä virikepalveluita haja-asutusalueille. 
Erakoituminen ja yksinäisyys ovat monelle 
vanhukselle suurempi ongelma kuin sydän-
vaivat tai nivelten kulumat.

Vanhusten eri palvelumuotojen kustan-
nukset pitää laskea avoimesti vertailtaviksi, 
jotta päättäjät tietävät, mitä mikin maksaa. 
Raha ei kuitenkaan saa olla ainoa mittari 
palveluita valittaessa. Inhimilliseen vanhuu-
teen kuuluu hoivan lisäksi myös mahdolli-
suus sosiaaliseen elämään.

T alouskriisin heikentämä Mek-
sikon talous joutuu entistä ah-
taammalle sikainfl uenssan ta-

kia, vaikka joitakin erityisaloja epide-
mia myös hyödyttää.

Kansainvälinen valuuttarahasto en-
nusti ennen sikainfl uenssaa, että Mek-
sikon kansantuote kutistuu tänä vuon-
na 3,7 prosenttia. 

Asiantuntijoiden mukaan epidemi-
an lisävaikutus on 0,5-1,5 prosenttiyk-
sikköä.

Pudotusta ei synnytä vielä se, jos 
elämä seisahtuu pariksi viikoksi pää-
kaupungin ympäristössä.

– Kyse on siitä, miten epidemia vai-
kuttaa kuluttajien ja sijoittajien käy-
tökseen pitkin vuotta, sanoo Ramiro 
Tovar, joka johtaa taloustutkimusta 
Meksikon autonomisessa teknologi-
ainstituutissa.

Vaikka tutkijat vakuuttavat, ettei 
meksikolaisen sianlihan syöminen ai-
heuta sairastumisriskiä, Kiina ja useat 
muut maat ovat kiiruhtaneet kieltä-
mään sen tuonnin.

Välitön vaikutus tuntuu myös mat-
kailussa, joka on öljyn jälkeen Mek-
sikon tärkein valuuttatulojen lähde. 
Lisäksi pörssikurssit ottivat heti suun-
nan alaspäin.

Meksikoon julistettiin terveydelli-
nen hätätila 23. huhtikuuta ja presi-
dentti Felipe Calderónin hallitus mää-
räsi suljettaviksi kaikki väkijoukkoja 
kokoavat paikat, kuten koulut, yliopis-
tot, elokuva- ja muut teatterit, museot 
sekä urheilukeskukset.

Pian sen jälkeen myös ostoskeskuk-
set, ravintolat ja baarit alkoivat sulkea 
oviaan.

Pääkaupungin ravintoloita kiellet-
tiin 28. huhtikuuta alkaen myymästä 
ruokaa muuten kuin mukaan otetta-

vaksi.
– Se on ”armonisku” ravintoloille, 

jotka ovat muutenkin kituneet talous-
kriisin kynsissä, alan yrittäjien pu-
heenjohtaja Francisco Mijares kom-
mentoi.

Pääkaupungissa lasketaan olevan 
35 000 ravitsemusliikettä, joista 95 
prosenttia pien- tai mikroyrityksiä. 
Valtaosa niiden 450 000 työntekijäs-
tä on nyt ainakin tilapäisesti työttö-
mänä. 

Katukojujen pitäjät sanovat, että 
ruoan myynti on pudonnut muuta-
massa päivässä alle puoleen normaa-
lista. Osa vakioasiakkaista on jäänyt 
kotiin, ja toiset miettivät tarkoin, mitä 
suuhunsa laittavat.

Monet Méxicossa toimivat kansain-
väliset suuryritykset ovat määränneet 
ainakin johtoportaansa etätöihin. 

Myös monet työntekijät ovat saa-
neet luvan jäädä kotiin hoitamaan lap-
siaan, koska koulut on suljettu.

Apteekeissa käy kuitenkin vilske 
kautta maan. Kauppansa tekevät vi-
ranomaisten suosittelemat hengitys-
suojaimet sekä vitamiinit, fl unssalääk-
keet ja desinfi ointiaineet.

Hengityssuojaimet ovat monin pai-
koin loppuneet kesken, mikä on nos-
tanut niiden hinnan katukaupassa ne-
linkertaiseksi. 

Voittoa tahkoavat myös yksityislää-
kärit ja -klinikat, joille riittää huo-
lestuneita asiakkaita, vaikka julkinen 
puoli on määrätty hoitamaan sikain-
fl uenssapotilaat ilmaiseksi.

Liikevaihto on kasvanut myös vi-
deo- ja dvd-vuokraamoissa, kun mil-
joonat opiskelijat ovat jääneet jouti-
laiksi ja hallitus on kehottanut kansa-
laisia pysyttelemään mahdollisimman 
paljon kotona.

Jotkut yksityiskoulut tosin lähet-
tävät oppilailleen kotitehtäviä sähkö-
postitse. Myös yliopistot kannustavat 
opiskelijoita keskittymään tutkielmi-
en tekoon.

– Tilanne on ennen kokematon 
Meksikossa, ja mielestäni myös ko-
ko maailmassa. Kuka tahansa osaa 
ennustaa, että tästä seuraa maallem-
me taloudellisia vaikeuksia, talous-
tieteilijä ja yrityskonsultti Ángel Vega 
summaa.

J o kohtuullisen pitkän työurani ai-
kana olen törmännyt moneen asi-
aan, ja eräänkin kerran konsultti-

in. Konsultti on hienon salkun kanssa 
muualta tuleva henkilö, jota tilaaja 
ainakin luulee asiantuntijaksi. Kun 
konsultti konsultoi, tilaaja maksaa ja 
jälkeä alkaa syntyä. Jälki tosin voi olla 
monenlaista.

Tuossa joitakin aikoja sitten syntyi 
mitä merkillisimpiä konsultteja ja 
konsulttitoimistoja. Kun jo jäähdytte-
levät urheilijat, valmentajat, näytte-
lijät tai vaikkapa muusikot huoma-
sivat, että heillä on toisille muutakin 
annettavaa, alkoi varsinainen kon-
sulttien kansainvaellus. Mitä nimek-
käämpi auttaja, sen enemmän tilaaja 
oli valmis maksamaan.

Kunnat järjestelivät työntekijöil-
leen kalliita tilaisuuksia, joissa esi-
nauraja edessä julisti, kuinka muka-
vaa julkisella sektorilla työskentely 
voi olla. Tänäkään päivänä en tiedä, 
seurattiinko missään, kuinka pitkä 
naurusta tuli. No, hekoteltiinpahan 
jonkin aikaa joka tapauksessa.

Sitten oli niitä konsultteja, jotka 
koulivat fi rmojen esimiehiä ja opet-

tivat heitä johtamaan. Tähän sopi 
mainiosti vaikkapa entinen jääkiek-
kovalmentaja tai sitten vain henki-
lö, joka julistautui itse kaikenlaisen 
johtamisen ammattilaiseksi. Niitäkin 
nimittäin oli.

En tiedä oppivatko oppilaat johta-
maan. Ehkäpä johtaminen kuitenkin 
oli helpompaa, jos edellä kulkenut 
naurukonsultti oli saanut alaiset iloi-
selle mielelle.

Konsultin työkenttä ei aina ole mi-
nulle oikein auennut. Ehkä parhaiten 
tajusin, mitä tekee karjatalouskon-
sulentti, joka lapsuudessani kierteli 
maaseudulla talosta taloon.

Monesti konsultti huudetaan apuun, 
kun ollaan jo jonkinlaisissa vaike-

uksissa. Kun esimerkiksi kunnassa 
asioita ei ole saatu junailluksi siten 
kuin on haluttu, voi konsultti antaa 
virka-apua. Muutaman viikon asioita 
tutkailtuaan hän saattaa neuvoa, että 
näinhän tämän todellakin pitää olla. 
Sen jälkeen hän kirjoittaa laskun ja 
lähtee.

Kotikunnassanikin ammattiauttaja 
on monesti häärinyt, viimeksi ruoka-
asioissa. Hän hämmenteli kunnan 
kattiloita pitkään ja hartaasti, mutta 
lopputuloksesta voidaan tietenkin ol-
la monta mieltä.

Hämmentämällä hän sai ainakin 
sekaisin kunnan luottamuselimet, 
sillä ruokahuollosta tuli elämää suu-
rempi asia. Siitä tuli kaikkien puuro-
jen äiti.

Vuosikausiin kunnantalolla ei pi-
detty juuri yhtäkään kokousta, jossa 
konsultin käynti ei jollakin tavalla ol-
lut esillä. Voi sanoa, että kattilat koli-
sivat ja eurot hyppelivät, kun keskus-
telua käytiin. Monen ihmisen välitkin 
siinä kiristyivät.

Kaiken lopuksi konsultti antoi las-
kunsa, otti ja lähti. En tiedä tänäkään 
päivänä, onko missään kokoonpanos-

sa mietitty, mitä hyötyä hänen vierai-
lustaan yleensä oli.

Kerrotaan tarinaa Euroopan taivaal-
la lentäneestä lentokoneesta, jonka 
kippari havaitsi kallistelevan. Hän 
pyysi perämiestä rientämään mat-
kustamoon katsomaan, mikä ilmiön 
aiheutti. Kone kun ei yrityksistä huo-
limatta oiennut.

Perämies meni ja tuli takaisin. Hän 
kertoi kapteenille, että matkustamos-
sa on Englannin liigan jalkapallo-
joukkue, joka on ryhtynyt harjoittele-
maan. Kapteeni tuskaili ohjaimiensa 
kanssa ja pyysi perämiestä tekemään 
jotakin. Perämies lähti uudelleen 
matkustamoon, ja saman tien kippari 
huomasi, että kone oikeni. Kun perä-
mies tuli takaisin, kyseli kapteeni, mi-
tä ihmettä tämä oli tehnyt, kun kone 
jälleen totteli kuljettajaansa.

-Käskin niiden mennä ulos potki-
maan, kun on niin kaunis ilmakin.

Tuossa perämiehessä olisi ollut ai-
neksia vaikka konsultiksi.

Kirjoittaja on Lapin Kansan 
erikoistoimittaja.

MAUNO A. VIRTANEN
mauno.virtanen@lapinkansa.fi 
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Vanhaksi omaan tahtiin

Muut lehdet

S uomen Akatemian tuoreen tut-
kimuksen mukaan lukioaika on 
monelle nuorelle erittäin vaa-
tiva elämänvaihe. Kun tutki-
muksessa todettiin, että jopa 

viidennes lukiotytöistä kärsii selvästä 
koulu-uupumuksesta, pitäisi hälytyskel-
lojen ainakin hieman soida. Eri tahoilla 
on syytä miettiä, onko kaikki koulumaa-
ilmassa kunnossa.

Totutteleminen jatko-opintoihin kaik-
kinensa tuntuu olevan nuorille hankalaa. 
Siirrytäänpä sitten lukioon, yliopistoon 
tai vaikkapa ammattikorkeakouluun, on 
monella edessään vaikeuksia. Uupumus 
yllättää monet ja pahimmillaan se voi 
johtaa jopa syvään masennukseen.

Tutkimusta johtava Jyväskylän yliopis-
ton professori Katariina Salmela-Aro on 
havainnut, että nuoren itsellensä asetta-
mat odotukset voivat muodostua varsi-
naisiksi murheenkryyneiksi.

Yksinkertaistettuna tämän voi ilmais-
ta niin, että tavoitteenasettelussa on jalat 
syytä pitää maassa. Itseltään liikaa vaa-
timinen voi johtaa pettymyksiin ja sitä 
kautta vaikuttaa myös uupumiseen.

Lukiotytöt ovat tässä asiassa enemmän 
vaarassa. He kokevat usein itsensä riittä-
mättömiksi ja heillä on enemmän menes-
tymisen paineita, jotka kaveripiirissä vain 
kasvavat. Pojilla taas kielteinen suhtautu-
minen koulua kohtaan lisääntyy.

Suomen Akatemian tutkimus on mel-
ko kattava, sillä siinä on selvitetty jopa 
1 800 nuoren tuntoja vuodesta 2005 läh-
tien. Tutkimus todisti senkin, että lukio-
laisten ongelmat paisuvat nimenomaan 
abivuonna. Ylioppilaskirjoitukset ja heti 
perään seuraava kilpajuoksu jatko-opin-

toihin vaikuttavat varmasti tilanteeseen.
Koulu-uupumuksen yleisyys ei ole yllä-

tys. Eri tahoilla on nyt syytä miettiä, ovat-
ko kilpailu ja suorituspaineet liian kovat 
jo koulunpenkillä. Nuoria ei voi lohdut-
taa edes sillä, että tilanne parantuisi työ-
elämässä.

Nykyajan kurssimuotoinen lukio-opis-
kelu on hieman toisenlaista kuin taka-
vuosina. Silloin lukio oli koulu siinä mis-
sä muutkin, ja oppilasta vietiin eteenpäin. 
Nykyisin lukiolainen tekee hyvin pitkälle 
itse ratkaisuja ja valintoja, eikä kotona-
kaan välttämättä läheskään aina tiedetä, 
missä mennään.

Nuoruudesta aikuisuuteen kasvaminen 
on tehnyt aina kipeää. Mutta jos jo kou-
lun loppuvaiheessa ”on antanut kaikken-
sa”, eivät eväät ole kovin hyvät tulevai-
suutta ajatellen.

Jos joillakin toimenpiteillä asiaan pys-
tytään vaikuttamaan, on niitä käytettävä. 
Myös nuorten itsensä soisi ymmärtävän, 
ettei kisa saa jo kouluaikana muodostua 
liian rajuksi.

Koulu heijastelee aina aikansa yhteis-
kuntaa. Koulumaailmassa väsymys vai-
vaa myös monia opettajia. Työuupumus 
on varsin tuttu ongelma monilla muil-
lakin aloilla, ja usein syy on sama kuin 
lukiolaisilla: kannettava taakka käy liian 
raskaaksi.

Ilo pitäisi saada takaisin koulumaail-
maan, johon lukiokin vielä kuuluu. Myö-
hemmin elämässä on edessä niin monta 
kilpailua, ettei koulun penkillä vielä saa 
asettaa itselleen ylivoimaisia tavoitteita.

Ja sekin pitää oivaltaa, että elämä on 
paljon muutakin kuin jatkuvaa kilpai-
lua.

Väki väsyy jo
koulun penkillä

Melkoinen osa lukioikäisistä kärsii koulu-uupumuksesta. 
Eniten väsymys vaivaa tyttöjä. Voidaan tietenkin kysyä, 

onko tahti liian hirveä ja tavoitteet liian korkealla, 
kun koulunkäynti uuvuttaa.

V iihteeseen, populismiin ja liialli-
seen kepeyteen politiikassa kylläs-
tyneet voivat huokaista helpotuk-

sesta. Seuraavastakaan europarlamentis-
ta ei ole tulossa varitee-väen ja jonglööri-
en kokoontumispaikkaa.

Tähän viittaa Helsingin Sanomien tiis-
taina julkaisema suomalaisten ehdokkai-
den suosiomittari. Pitkän linjan poliiti-
kot, nykyiset europarlamentaarikot, puo-
lueiden puheenjohtajat ja kansanedusta-
jat ovat selvästi suositumpia vaihtoehtoja 
kuin niin sanotut julkkikset.

Näkyvän poikkeuksen tekee vain viih-
deohjelmissa tiuhaan esiintynyt, Alfa Ro-
meolla ajeleva ja lähes seksistisestä huu-
moristaan tunnettu pappi Mitro Repo, 
jonka ehdokkuutta Suomen ortodoksisen 
kirkon johto on jyrkästi paheksunut.

Se ei kuitenkaan näytä Isä Mitron kan-
sansuosiota heilauttaneen. Hän kerää 
vaaleissa kaikesta päätellen Sdp:lle muh-
kean äänimäärän ja saattaa jopa lunastaa 

paikkansa Brysselin-koneeseen. Muita 
julkkiksia ei suosiomittarin kärkipaikoil-
la näy.

Mielipidemittaus kertoi myös asian, 
jonka pitäisi jo tässä vaiheessa huoles-
tuttaa keskustaa ja demareita: sellaisten 
ehdokkaiden joukkoon, joita yli kymme-
nen prosenttia suomalaisista voisi äänes-
tää, mahtuu vain yksi keskustan ja yksi 
Sdp:n ehdokas.

Kokoomuksella tällaisia ehdokkaita on 
mittauksen mukaan peräti viisi, vihreillä 
kolme ja perussuomalaisillakin yksi.

Edessä on kaikesta päätellen mielen-
kiintoiset ja samalla hyvin yllätykselliset 
vaalit, joissa poliittiselle kokemukselle 
annetaan enemmän arvoa kuin kepeälle 
julkisuudelle. 

Pelkällä populismilla ja kirkonmiehen 
osakseen saamalla sympatialla parla-
menttiin matkaa ilmeisesti vain demari-
en ykkösehdokkaaksi yllättäen noussut 
Mitro Repo.

Populismilla parlamenttiin?

a
Kunnat järjestivät 
työntekijöille 

tilaisuuksia, joissa 
esinauraja julisti, kuinka 
mukavaa työskentely 
julkisella sektorilla voi olla.

Kolumni

Konsultaatiot

a
Miljoonat 
opiskelijat 

ovat jääneet joutilaiksi 
ja hallitus on kehottanut 
kansalaisia pysyttelemään 
mahdollisimman 
paljon kotona.
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Meksikon talous taudin kourissa
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Puheenaihe
Suomessa eräät saamelaispoliitikot 
ovat vaatineet, että Suomessa valtion-
maiden hallintaa ryhdyttäisiin toteut-
tamaan Norjassa hyväksytyn niin sa-
notun  Finnmarksloven-lain pohjalta, 
mikä tarkoittaa sitä, että lain perus-
teella muodostetaan uusi elin hallin-
noimaan valtion maita. Hallintoeli-
messä saamelaisilla on vahva edustus.

Väitän, että tällainen malli ei sovel-
lu Suomen Lappiin. Suomessa on yri-
tetty asiaan löytää ratkaisua jo 1970-
luvulta lähtien. Esteeksi on noussut 
saamelaisiakin vanhemman väestön 
- lappalaisten - historialliset oikeudet 
ja asema, jotka kaikissa esityksissä on 
sivuutettu. Uusien historiallisten fak-
tojen perusteella on lappalaiskäsitteen 
liikkumatila tarkentunut. Se ei enää 
merkitse mitä tahansa, vaan se osoit-
taa lappalaisten olevan Suomen Lapin 

alkuperäisiä asukkaita eli lapinkylien 
todellisia jälkeläisiä. Sen sijaan saame-
laismääritelmä ei sitä osoita.

Lappalaisten esiin nostamat histo-
rialliset faktat antavat lisää painoar-
voa ja kaikupohjaa heidän vaatimuk-
silleen. 

Lappalaiset muodostavat sen jän-
nitteen, jonka toisessa päässä vetävät 
arvot, aatteet ja abstraktiot, toisessa 
päässä taas taloudelliset, poliittiset 
ja historialliset faktat ja edellytykset 
sekä mahdollisuudet. Sanalla sanoen 
faktaan perustuva raaka konkretia.

Historiallisten lapinkylien osak-
kuutta ei kuitenkaan voida kaapata 
saamelaismääritelmän nojalla kyli-
en alueelle myöhemmin ulkomailta 
muuttaneen väestön perillisille ja ryh-
tyä entisten lapinkylien maiden hallin-
toa siltä pohjalta rakentamaan. Tämän 
sanon siksi, koska 1800-luvun lopulla 
Norjasta Sompioon ja Lounais-Ina-

riin siirtolaisina muuttaneet porosaa-
melaiset saapuivat sinne migraation 
toteuttajina valloittaen metsälappa-
laisten laidunmaita itselleen. Käsite 
lappalainen ilmenee asiakirjoissa jo 
1600-luvulla. Sen sijaan käsite saame-
lainen on tullut tunnetuksi vasta 1970-
luvulta lähtien.

Jokaisella lappalaisheimolla oli ai-
koinaan omat piirteensä, oma kielensä 
ja kulttuurinsa. 

Jokaisen virheet, erehdykset tai vas-
toinkäymiset vaikuttivat toisten lap-
palaisheimojen elämään. Lappalaisyh-
teisöt toimivat parhaiten silloin kun 
niiden jokaisen jäsenen välillä oli toi-
miva elävä yhteys ja kun yhdenkään 
jäsenen vapautta olla oma itsensä ei 
rajoitettu.

Entisten lapinkylien alueisiin sisäl-
tyy tällä hetkellä historiallisten fakto-
jen etsimisessä toimeliaisuutta. Lap-
palaisten esiin nostamat faktat ovat 

tuoneet yhtä aikaa näkösälle sekä itäi-
siä, että läntisiä piirteitä. Lappalainen-
käsite on Lapin alkuperäisimmän vä-
estöön käsitys omasta isänmaastaan, 
mutta vieläkin tärkeämpää on, että se 
on samalla nykyaikaisen ihmisen kä-
sitys yhteiskunnasta ja ihmisyydestä. 
Historiallinen lapinkylä on se saareke, 
joka on vielä lappalaisen kansan omaa; 
se on käsite, joka hylkii muiden teke-
miä arvostelmia ja määrityksiä lappa-
laisista.

Joten se, mikä sopii Norjaan, sopii 
tuskin Suomeen. Meidän on siten ke-
hitettävä Suomen olosuhteita varten 
toimiva itsehallintomalli, joka perus-
tuu todelliseen katkeamattomaan his-
torialliseen kehitykseen, eikä vääriin 
mielikuviin alkuperäisasutuksesta ja 
niitä tukevista matkakertomuksista.

JOUNI KITTI
Pitkäaikainen saamelaisparlamentaarikko

Se mikä sopii Norjaan, 
sopii tuskin Suomeen

Meksikosta liikkeelle lähtenyt sikainfl uenssa on iskenyt rajusti maan matkai-
luun ja aurinkorannat ovat tyhjentyneet turisteista. Acapulcossa osa matkaili-
joista nautti auringosta hengityssuojaimissa.

Claudio Vargas/Afp Photo/Lehtikuva
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