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Naiset ja miehet
samaan tupaan
kasarmilla
Varusmiespalvelus: Selvitys
käynnistettiin Puolustusvoimissa.
Rai Suihkonen
Puolustusvoimissa ja puolustusministeriössä valmistellaan uutta ohjeistusta miesten ja naisten
yhteismajoituksesta varusmiespalveluksessa.
Tavoitteena on, että miehet
ja naiset voitaisiin majoittaa
samaan tupaan kasarmeilla.
Tällä hetkellä yhteismajoitus on
mahdollista vain leireillä, harjoituksissa, laivapalveluksessa ja
muissa erityisolosuhteissa.
–Yhteismajoituksenkin suhteen tulee elää ajassa. Maailma on
muuttunut sitten vuoden 1995,
jolloin nykyperusteet miesten ja
naisten majoituksesta on annettu, Puolustusvoimain viestintäjohtaja, everstiluutnantti Torsti
Astrén toteaa.
Ennen kasarmien yhteismajoitusuudistusta on muutettava sekä puolustusministeriön
määräystä että Puolustusvoimien yleistä palvelusohjesääntöä,
joissa vielä nyt määrätään naisille omat majoitustilat kasarmiolosuhteissa.
Yhteistupamajoitus alkaisi näillä näkymin kokeilulla yhdessä
tai useammassa joukko-osastossa. Astrénin mukaan kokeilun aikataulu ja laajuus selviävät
myöhemmin uudistuksen perusteiden tarkentuessa.
–Perusideana uudessa majoituskäytännössä voisi olla esimerkiksi se, että vähintään kaksi
samaa sukupuolta olevaa henkilöä majoitetaan samaan tupaan
toista sukupuolta olevien lisäksi. Tämä olisi vapaaehtoista, ja

JYVÄSKYLÄ

Jyväskylä ei ehkä
hae kulttuuripääkaupungiksi
Ainakin kolme kaupunkia
Suomesta hakee ensi keväänä
päättyvässä haussa Euroopan
kulttuuripääkaupungiksi vuonna
2026. Hakijoiksi ovat jo ryhtyneet Oulu, Tampere ja Savonlinna.
Jyväskylässä asiasta ei ole
käyty poliittista keskustelua,
kertoo kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Meri Lumela.

kaikilta samaan tupaan majoittuvilta otettaisiin suostumus järjestelyistä, Astrén sanoo.
Yksityisyys muun muassa
vaatteiden vaihdon yhteydessä varmistettaisiin esimerkiksi
näkösuojaa tarjoavilla sermeillä.
–Yhteistuvilla voitaneen
parantaa tilankäytön optimointia
ja helpottaa palveluksen järjestelyjä, tiedon kulkua sekä lisätä
mahdollisesti ryhmäkiinteyttä
sekä tasa-arvoa, Astrén sanoo.
Naisten määrä varusmiespalveluksessa on kasvanut koko ajan.
Tänä vuonna heitä astui palvelukseen ennätysmäärä, noin
1100.
Muissa Pohjoismaissa yhteismajoituksesta on saatu positiivisia kokemuksia.
Myös Varusmiesliitto on kannattanut yhteistupia.
–Puhetta tästä on ollut niin
kauan kuin itse muistan. Tällä
hetkellä naiset on sijoitettu usein

”

Yhteistuvilla
voitaneen
parantaa tilankäytön optimointia
varuskunnissa.

komppanian viimeiseen tupaan,
ja he jäävät kasarmilla hieman
ulkopuolisiksi. Näin ei missään
nimessä pitäisi olla. Yhteistuvat
auttaisivat koko joukkueen yhtyeenhioutumisessa, Varusmiesliiton puheenjohtaja Matias Pajula
totesi hiljattain Keskisuomalaisessa (20.8.).

Hänen mukaansa keskustelua
varmaan käydään vielä jossain
vaiheessa, mutta lähtökohtaisesti Jyväskylässä on nyt niin
monta prosessia kesken, että
voimavaroja ei välttämättä löydy
mittavaan hakuprosessiin.
Lumela korostaa, että kulttuurihankkeita silti edistetään
päättäväisesti Jyväskylässä.
Suurten kulttuurilaitosten,
teatterin, sinfoniaorkesterin,
museoiden ja kirjaston uutta
järjestelyä selvitetään parhaillaan Jyväskylän Sydän -hankkeessa, josta esityksiä on luvassa
vuoden vaihteen jälkeen.

Jyväskylän Energian Keljonlahden voimalaitos pystyy
polttamaan puuta tällä
hetkellä vain 60-prosenttisesti. Turpeesta luopuminen
vaatii investointeja uuteen
tekniikkaan.

Turvetta
tuetaan yhä
suuremmilla
summilla
Energia: Valtiovarainministeri
Mika Lintilä torjuu turpeen
energiaverotuen poistamisen.
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Jyväskylän seurakunnan Kipinään Anna Ruthin taidetta
ALTTARIMAALAUS Taiteilija
Anna Ruthin alttarimaalaus
(kuvassa) sekä toinen maalaus
kahvilatilaan paljastettiin tiistaina
Kipinässä eli Jyväskylän seurakunnan tilassa kauppakeskus
Sepässä Jyväskylän Seppälässä.

Huhtasuon aluekappalainen
Paulus Pikkarainen kertoi, että
Kipinään haluttiin luoda teoksia,
jotka sanoittavat kristillistä sanomaa puhuttelevalla ja urbaanilla
tavalla.
– Taiteilija Anna Ruth kuvaa

RISTO AALTO

JE etsii kiireesti
turpeelle korvaajaa
Jyväskylä
Katri Nieminen
Jyväskylän Energia (JE) etsii kiireesti korvaajaa turpeelle. JE on
sitoutunut siihen, että sen tuottama energia on vuoteen 2030
mennessä 80-prosenttisesti
uusiutuvaa.
JE:n toimitusjohtaja Tuomo
Kantola kertoo, että tällä hetkellä JE:n sähköntuotannossa
puun, biokaasun ja tuulivoiman
osuus on jo 55,8 prosenttia,
mutta kaukolämmön tuotannossa vielä alle 50 prosenttia.
Turpeen osuus kaukolämmön
tuotannosta on ollut 47,9 prosenttia ja sähköntuotannosta
41,7 prosenttia.
–Pyrimme eroon fossiilisista
polttoaineista mahdollisimman
nopeasti, Kantola sanoo.

Ongelma on kuitenkin se, että
turpeesta eroon hankkiutuminen tarkoittaa uusia investointeja voimalaitoksiin. Kantola
varoittaa, että siirtymää ei saa
tehdä liian nopeasti.
–Riski kaukolämmön hinnan
nousulle olisi hyvin suuri.
Rauhalahden voimalaitos tulee Kantolan mukaan
käyttöikänsä päähän vuonna
2030 ja korvataan kokonaan
uusiutuvalla energialla, kuten
mahdollisesti puun poltolla.
Keljonlahden voimalaitosta on
käytetty vasta noin neljännes
sen suunnitellusta käyttöiästä.
Kantola näkee, että ilman
suuria laiteinvestointeja tai
käyttökulujen nousua ei Keljonlahdessa pystytä polttamaan
puuta sataprosenttisesti. Nyt
puun osuus on 60 prosenttia.

VM:n ehdotus
Talousarvion merkittävimmät verotuet
■ Dieselpolttoaineiden alempi

verokanta 2019: 781 Me (2020:
779 Me).
■ Työkoneiden kevyen polttoöljyn dieseliä alempi verokanta
2019: 456 Me (2020: 451 Me).
■ Turpeen alempi verokanta
2019: 194 Me, (2020: 196 Me).
■ Puupohjaisten polttoaineiden
verottomuus 2019: 200 Me,
(2020: 200 Me).

Katri Nieminen
Suomen valtio tukee turpeen polttamista vuosittain yhä suuremmilla verohelpotuksilla.
Viime vuonna turpeen laskennallisen verotuen määrä oli 180
miljoonaa euroa, tänä vuonna 194
miljoonaa ja ensi vuonna valtiovarainministeriön budjettiesityksen
mukaan jo 196 miljoonaa euroa.
Tämä on laskennallinen rahamäärä, jonka valtio saisi verotuloina,
jos turpeen verokanta olisi yhtä
korkea kuin esimerkiksi kivihiilellä.
Valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan turpeen laskennallinen verotuki on noussut,
kun muiden polttoaineiden, kuten
kivihiilen verotusta on kiristetty
enemmän kuin turpeen verotusta.
– Muiden lämmityspolttoaineiden veronkorotuksen yhteydessä
myös turpeen verotusta kiristettiin
vuonna 2019, hän huomauttaa.
Turpeen energiavero on tänä
vuonna kolme euroa megawattitunnilta, kun esimerkiksi kivihiilen energiavero on 29 euroa
megawattitunnilta.
Turpeen edullinen verokohtelu on sikäli erikoista, että halli-

tusohjelmassa on kirjaus, jonka
mukaan turpeen energiakäyttö
vähintään puolitetaan vuoteen
2030 mennessä. Lisäksi turvetta
poltettaessa vapautuu hiilidioksidia enemmän energiayksikköä
kohden kuin esimerkiksi kivihiiltä poltettaessa.
Pitäisikö turpeen verotuki siis poistaa? Esimerkiksi kokoomuksen
eduskuntaryhmän puheenjohtaja
Kai Mykkänen on esittänyt, että
bensan ja dieselin veronkorotukset
korvattaisiin polttoturpeen veroedun poistamisella.
Lintilä ei tästä innostu. Hänen
mielestään turpeen käytölle on
selkeät perusteet kotimaisena lämmityspolttoaineena.
–Turve tulee asettaa etusijalle
suhteessa ulkomaisiin fossiilisiin
polttoaineisiin, Lintilä tähdentää.

”

Turve tulee
asettaa etusijalle suhteessa
ulkomaisiin fossiilisiin polttoaineisiin.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.)

Hän pelkää, että jos turpeen
veroa korotetaan harkitsemattomasti, on riski, että teollisuudelle
kelpaavaa ainespuuta alkaa ohjautua polttoon.
–Se ei ole talouden eikä ympäristön etu, Lintilä sanoo.
Myös bioenergia ry:n toimialapäällikkö Hannu Salo torjuu turpeen veron korotuksen, sillä tällöin
saatettaisiin siirtyä kivihiilen ja
ainespuun polttamiseen.
–Lisäksi veron noustessa turpeen käyttö pienenisi. Samalla
vähenisivät turpeesta maksetut
polttoaineverot. Myös turvetuotantoon liittyvät työpaikat menetettäisiin ja energian huolto- ja
toimitusvarmuus Suomessa heikkenisi, hän toteaa.
Turpeen poltto Suomessa on kuitenkin tänä vuonna jo vähentynyt
voimakkaasti ja vähenee lähivuosina sen takia, että päästöoikeuden
hinta on kohonnut voimakkaasti.
Päästökaupan ohjaavaa vaikutusta
korostaa myös Lintilä.
–Turpeen väheneminen energiantuotannossa korvautuu pääosin
energiapuulla jo päästökaupan
ohjaamana, hän sanoo.
Hallitusohjelman mukaan ener-

■ Lämmön ja sähkön yhteis-

tuotantolaitosten puolitettu
CO2-vero 2019: 96 Me (2020:
86 Me).
■ Teollisuuden, kasvihuoneiden
ja konesalien sähkön alempi
verokanta 2019: 630 Me (2020:
633Me)
■ Muut: 26 Me (27 Me)
■ Yhteensä: 2 383 Me (2020:
2 372 Me)

giaverotusta ollaan arvioimassa
kokonaisuutena ja tässä yhteydessä
tarkastellaan myös turpeen verotusta pidemmällä aikavälillä.
–Selvää kuitenkin on, että ensin
tulee luopua ulkomaisista fossiilisista polttoaineista, Lintilä painottaa.
Päästökaupassa energiantuotantolaitokset joutuvat maksamaan
päästöoikeuden omistajalle hiilidioksidipäästöistään.
Tällä hetkellä päästöoikeuden
hinta on korkealla ja sen ennustetaan edelleen nousevan. Salo
kertoo, että päästöoikeuden hinta pomppasi viime vuonna edellisvuoden noin viidestä eurosta
25 euroon.
Energiateollisuuden energiantuotantoyksikön johtaja Jari Kostama
kertoo, että turpeen polton osuus
Suomen energiankäytöstä on noin
viisi prosenttia.
–Vuosina 2016–2017 turpeen
käyttö oli Suomessa noin 15 terawattituntia, kun se huippuvuosina
2000-luvun puolivälissä oli lähempänä 30 terawattituntia. Noihin
aikoihin turveveroa ei juurikaan
ollut ja päästöoikeuden hinta oli
alhaalla, hän toteaa.

teoksissaan Kristuksen roolia
nykyajan maailman keskellä,
Pikkarainen kertoi.
– Maalaukset kuvastavat upealla ja ajankohtaisella tavalla sekä
maailman hätää että Jeesuksen
tuomaa toivoa.

JÄMSÄ

Äiti ja isäpuoli
saivat tuomion
heitteillepanosta
Keski-Suomen käräjäoikeus
tuomitsi tiistaina sakkoihin
äidin ja isäpuolen lapsen heitteillepanosta.
Isänsä luona asunut poika oli
ollut viikon äidillään. Viimeisenä iltana äiti ja tämän uusi
puoliso olivat lähteneet kotoa
ja jättäneet pojan yksin nukkumaan, haastehakemuksessa
sanotaan.
Paikalle hälytetyt poliisit
olivat löytäneet pojan aamulla.
– Lapsi on ollut yksinään
asunnossa seuraavaan aamuun
noin kello kahdeksaan saakka,
jolloin paikalle hälytetyt poliisit
ovat havainneet, että hän
on ollut asunnossa yksinään,
syytteessä sanotaan.
Äiti tuomittiin myös kunnianloukkauksesta. Hän teki
valheellisen ilmoituksen, jossa
hän syytti kymmenenvuotiasta
poikaa lapsensa seksuaalisesta
hyväksikäytöstä.
37-vuotias nainen kiisti
kuulusteluissa molemmat
rikokset. 32-vuotias mies
taas myönsi heitteillepanon.
Rikokset tapahtuivat Jämsässä
vuonna 2017.
37-vuotias äiti tuomittiin 50
päiväsakkoon ja 32-vuotias
isäpuoli 40 päiväsakkoon.
VIITASAARI

Matkailuyritykset
yhdelle luukulle
Viitasaari laittaa ensi vuonna 62 000 euroa matkailun
myyntipalvelun käynnistämiseen. Kaupunginvaltuusto
hyväksyi matkailun keskusvaraamotoiminnan käynnistämisen maanantaina.
Viitasaari katsoo, että tähän
asti matkailun ja majoituksen
markkinointi on ollut hajanaista ja kohteet vaikeasti
löydettävissä. Nyt palvelut
keskitetään yhdelle luukulle.
Witas-alueen myyntitoiminta kilpailutettiin toukokuussa
ja ainoana toimijana Suomen
Keskusvaraamo Oy ilmaisi
kiinnostuksen toimintaan.
Suomen Keskusvaraamon
kanssa solmitaan kahden
vuoden ja yhden optiovuoden
sopimus.
Witas-alueella toimii jo nyt
useampi kymmenen yritystä,
joiden palveluita voidaan
tarjota uuden myyntikanavan
kautta. Yritykset maksavat
palvelusta ja tavoitteena on,
että varaamotoiminta kantaa
alkuvaiheen jälkeen itsensä
yritysrahoituksella.
Pihtipudas on jo päättänyt
mukaan lähdöstä. Kinnula ja
Kivijärvi eivät ole vielä tehneet
päätöksiä.
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Uutiset
EK: Hallitus
odottaa
palkkatuelta
liikoja

USU-gallup: Pitäisikö Suomen luopua turpeen
käytöstä energianlähteenä?
Kaikki

H elsinki
Iiro-Matti Nieminen / STT
Pääministeri Antti Rinteen (sd.)
hallitus on arvioinut palkkatuen
työllisyysvaikutukset reippaasti
yläkanttiin, katsoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK.
Palkkatuen käytön lisääminen on tärkeimpiä työllisyystoimia, joista hallitus on
jo ehtinyt päättää. Työministeri Timo Harakka (sd.) arvioi viikonloppuna Ylellä, että
palkkatuen käyttö voisi kaksinkertaistua, mikä tarkoittaisi
20000 uutta työpaikkaa.
EK:n toimitusjohtajan Jyri
Häkämiehen mukaan arvio
on ylioptimistinen.
–Vaikutus pyörii ennemmin
tuhansissa kuin kymmenissä
tuhansissa, Häkämies sanoi
tiistaina.
EK:n johtavan asiantuntijan
Vesa Rantahalvarin mukaan
palkkatuen avulla työllistyneet
pysyvät heikosti töissä tukikauden jälkeen.
–Tätä ei tapahdu käytännössä ollenkaan silloin, kun palkkatukea käytetään kunnissa
ja valtiolla. Vaikuttavuutta on
ainoastaan jonkin verran yksityisellä sektorilla.
Rantahalvarin mukaan osa
avoimista työpaikoista täyttyisi ilman palkkatukeakin ja
osa työttömistä saisi töitä myös
ilman tukea. Kritiikistä huolimatta EK sanoo kannattavansa
palkkatuen käytön lisäämistä.
Palkkatuki on työnantajalle
myönnettävä taloudellinen tuki,
joka käytetään työntekijän palkkaamiseen. Rinteen hallitus on
kasvattamassa palkkatuen määrärahoja ensi vuodelle. Lisärahoista päätetään hallituksen
budjettiriihessä ensi viikolla.
Hallitus aikoo myös yksinkertaistaa palkkatuen ehtoja,
nopeuttaa tuen maksatusta ja
houkutella yrityksiä käyttämään
tukea. Timo Harakan mielestä
järjestelmä on ollut yrityksille aivan liian monimutkainen.
Häkämies vaatii budjettiriihestä päätöksiä muun muassa työttömyysturvan porrastamisesta.
Näin saataisiin EK:n mukaan
20000 työllistä lisää.
EK on pitänyt samaa keinoa
esillä aiemminkin. Palkansaajia edustava SAK on puolestaan
julkisuudessa jyrkästi torjunut työttömyysturvan porrastamisen.
Hallituksen kaavaileman
perhevapaauudistuksen
Häkämies lyttää ”takaperoiseksi uudistukseksi”, joka ei
parantaisi naisten työllisyyttä.
EK:n mielestä perhevapaiden remontissa pitäisi leikata
kotihoidontuen enimmäiskestoa. Tällaista muutosta ei
kuitenkaan ole budjettiriihestä
odotettavissa, sillä hallitusohjelmaan on kirjattu, ettei kotihoidontukeen kajota.
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Kyllä, pikaisella aikataululla
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Enemmistö
luopuisi
turpeen
poltosta
USU-gallup: Perussuomalaisissa
jatkamista kannatetaan eniten.

Maarit Vaaherkumpu /
Uutissuomalainen
Enemmistö suomalaisista kannattaa luopumista turpeen energiakäytöstä. Uutissuomalaisen
Tietoykkösellä teettämässä USUgallupissa 62 prosenttia vastaajista
oli sitä mieltä, että Suomen pitäisi
luopua turpeen käytöstä energialähteenä joko pitkällä aikavälillä
tai pikaisella aikataululla.
Turpeesta luopumisen pikaista
aikataulua kannattaa noin joka
neljäs ja pitkän aikavälin tavoitetta
kaksi viidestä vastaajasta. Turpeen
energiakäytön lopettamista vastustaa 18 prosenttia eli noin joka
kuudes vastaaja.
–Tulos ei yllätä. Päällimmäinen
tulkinta siitä mielestäni on, että
turpeen energiakäytöllä on enää
aika heikko yhteiskunnallinen
hyväksyntä, ympäristöpolitiikan
professori Pekka Jokinen Tampereen yliopistosta toteaa.
Eniten turpeen polton lopettamista
vastustavat perussuomalaisten (38
prosenttia) ja keskustan äänestäjät
(29 prosenttia). Jokinen kiinnittää
galluptuloksissa huomiota siihen,
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Ison mittaluokan
ilmastokysymys
Maarit Vaaherkumpu /
Uutissuomalainen

Ikä, %
18–29 vuotta
30–44 vuotta
45–59 vuotta
60–69 vuotta
70+ vuotta

38
30

22
21
29
24
25

37
43
48

25
30

15

19

20
17
16

15
16
11

Suuralue %
Helsinki-Uusimaa
Etelä-Suomi
Länsi-Suomi
Pohjois- ja Itä-Suomi

33
37

32
25

40
45

17

16
14

19
24

21
19

23
14

22

Puoluekanta, %
Kokoomus
Perussuomalaiset
Keskusta
SDP
Vasemmistoliitto
Vihreät
Muu
Ei osaa sanoa/
ei äänestäisi

52
33
60
52
40
37
33
30

20
38
7
20

16

42
39
34
22

13
29
17
2
7
26

14

15
13
3
11
16
16
7
35

Gallup-tutkimuksen on tehnyt Väli-Suomen Media Oy:n toimeksiannosta
Tietoykkönen Oy. Haastattelut (1000 kappaletta) tehtiin web-kyselyllä
valtakunnallisesti edustavassa kuluttajapaneelissa. Haastattelut toteutettiin
20.–23.8.2019. Otantamenetelmänä käytettiin kiintiöityä satunnaisotantaa.
Tutkimuksen kohderyhmän muodostavat 18 vuotta täyttäneet mannersuomalaiset.
Pyöristyksistä johtuen osuuksien yhteenlaskettu kokonaismäärä voi olla yli tai
alle 100 prosenttia. Tutkimuksen virhemarginaali on +–3,1 prosenttiyksikköä.
GRAFIIKKA: TUIJA TYRVÄINEN, KUVA: JAANA KAUTTO. LÄHDE: TIETOYKKÖNEN OY

että näissäkin puolueissa turpeen
energiakäytölle jatkoa haluavat
ovat silti selvästi vähemmistönä.
Vasemmistoliiton ja vihreiden
kannattajien joukossa on muihin
verrattuna enemmän niitä, jotka
luopuisivat turpeen energiakäytöstä
jo pikaisella aikataululla. Ikäryhmittäin tarkasteltuna turpeen energiakäytöstä luopumista kannatetaan
eniten vanhimmissa ikäluokissa.
Hallitusohjelmassa linjataan, että
turpeen poltto vähintään puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Hallitusohjelmassa myös todetaan, että
turpeen pääasiallinen energiakäyttö
päättyy nykyennusteiden mukaan
2030-luvulla päästöoikeuksien hinnan noustessa, mutta turve säilyy
huoltovarmuuspolttoaineena.
Suomen luonnonsuojeluliiton
puheenjohtaja Harri Hölttä pitää
galluptulosta tervetulleena.
–Suomalaiset ovat hahmottaneet
ihan oikein, että turpeen poltto on
vakava ilmastouhka ja pitäisi ajaa
alas. Toivottavasti tämä antaa poliitikoille taustatukea niissä suunnitelmissa, että turpeen polttoa
ajetaan alas, Hölttä toteaa.
Höltän mielestä turpeen polton

lopettamisessa pitäisi tavoiteaikatauluksi saada vuosi 2029, joka on
jo asetettu kivihiilestä luopumisen aikarajaksi.
Turve- ja energiayhtiö Vapo Oy:n
toimitusjohtajalle Vesa Tempakalle galluptulos ei ollut yllätys.
–Tulos on aika lailla linjassa sen
kanssa, mitä hallitusohjelmassa
on, Tempakka sanoo.
Hänen mukaansa Vapo etsii ja
tuo markkinoille muita turpeen
käyttömuotoja, kuten kasvualustoja. Yhtiö myös rakentaa ensimmäistä aktiivihiilitehdastaan.
Turpeen energiakäytön vähentäminen on Tempakan mukaan
haaste erityisesti energiateollisuudelle, koska kaukolämmön
tuotannossa käytetään yhä paljon turvetta seospolttoaineena eli
yhdessä puun kanssa.

”

Toivottavasti
tämä antaa
poliitikoille
taustatukea.

Suomen luonnonsuojeluliiton
puheenjohtaja Harri Hölttä.

Ympäristöpolitiikan professori
Pekka Jokinen Tampereen yliopistosta pitää hallitusohjelman
turvekirjausta vaatimattomana
verrattuna hallituksen yleisiin
ilmastotavoitteisiin. Hallitusohjelmassa puhutaan turpeen
energiakäytön puolittamisesesta vuoteen 2030 mennessä.
Jokisen mielestä turve on ison
mittaluokan ilmastoasia.
–Tällä hetkellä turpeen osuus
Suomen kasvihuonekaasuista on karkeasti yhtä suuri kuin
Suomen koko henkilöautoliikenteellä. Turve on ilmastovaikutuksiltaan myös raskaampi
kuin kivihiili tuotettua energiayksikköä kohti laskettuna, Jokinen toteaa.
Turpeen energiakäytön lopettamisen puolesta puhuvat Jokisen mukaan ilmastosyiden
lisäksi myös turpeennoston vaikutukset vesistöihin ja luonnon
monimuotoisuuteen.
–Turpeen poltto on tosi raskasta luonnonvarapolitiikkaa.
Jokisen mukaan turpeesta luopumista hidastaa ainakin
sen nykyinen verokohtelu.
–Nykyään turve saa verotukea
lähes 200 miljoonaa euroa vuositasolla. Se on konkreettisesti,
mutta myös symbolisesti outoa,
suorastaan kyseenalaista politiikkaa, kun ajatellaan ilmastopolitiikan perusteita, Jokinen
sanoo.
Suomessa turve on ollut Jokisen mukaan pitkään kotimaisen
energiantuotannon tae. Se on
myös työllisyys- ja aluepoliittinen kysymys.
–Se tarkoittaa, että turve täytyy
korvata jollakin. Ensin pitää tehdä
investoinnit, että pystytään korvaamaan, ja sen jälkeen pitää korvata.
Energiateollisuudessa pitkä tähtäin
on 20 vuotta, koska investoinnit
ovat niin isoja, Tempakka sanoo.
Tempakka ei näe lähivuosina
turpeen korvaajaksi muuta vaihtoehtoa kuin puun polton lisäämisen.
–Teknologioita kehitetään koko
ajan, ja varmasti pyritään siihen,
että kaikenlainen polttaminen
saataisiin vähenemään. Mutta ei
meillä ole seuraavan kymmenen
vuoden aikana yhtä tai kahtakaan
asiaa, jolla turve voidaan suoraan
korvata, Tempakka sanoo.
Myös Hölttä pitää hankalana kysymystä siitä, millä turve korvataan.
–Minulla ei ole antaa juuri nyt
täydellistä listaa, miten se missäkin korvataan. Mutta vastausten
etsiminen pitäisi aloittaa jo nyt.
Jos tänään päätetään, että turpeen poltto loppuu, ja asetetaan
tavoite kymmenen vuoden päähän, siinä on onneksi aika paljon aikaa sopeutua tilanteeseen,
Hölttä sanoo.

Roima kasvu
tutkimusrahoituksessa
Ammattikorkeakoulut:
Ulkopuolinen TKI-rahoitus kasvoi
52 prosenttia kolmessa vuodessa.
Minna Harmaala /
Uutissuomalainen
Ammattikorkeakoulujen saama
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoitus on noussut roimasti viime vuosina, ilmenee
opetushallinnon tilastotietopalvelusta Vipusesta ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston
Arenen tänään julkaistavasta
selvityksestä.
Viime vuonna ulkopuolisen
TKI-rahoituksen määrä kasvoi 10,6 miljoonaa euroa eli 11
prosenttia edellisestä vuodesta. Vuoden 2015 aallonpohjasta
ulkopuolinen TKI-rahoitus on
ponkaissut 52 prosenttia.
–Varmaan tässä näkyy osittain nousukausi, mutta osittain
taustalla on EU-ohjelmakauden
eteneminen. Ohjelmat ovat ikään
kuin päässeet vauhtiin eli rahavirrat kulkevat ja amkit pääsevät
niistä hyötymään, pohtii Arenen
toimitusjohtaja Petri Lempinen.
EU on suurin rahoittaja, sen
osuus ulkoisesta rahoituksesta
on Arenen mukaan lähes 60 prosenttia. Viime vuonna myös valtio
lisäsi rahoitustaan 7 miljoonalla.
Ulkopuolisen TKI-rahoituksen määrä nousi Arenen selvityksen mukaan viime vuonna
korkeimmilleen sitten vuoden
2011. Kaikkiaan ammattikorkeakoulut saivat ulkopuolista TKIrahoitusta 107 miljoonaa.
Menestys ulkopuolisen rahoituksen keräämisessä vaihtelee suuresti ammattikorkeakouluittain.
Arenen selvityksen mukaan
euromääräisesti suurimman
potin keräsi viime vuonna
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), peräti 14,3 miljoonaa euroa. Määrä
on enemmän kuin kahden seuraavan ulkopuolinen rahoitus
yhteensä. Toisessa päässä listaa
olevan Vaasan ammattikorkeakoulun summa oli 0,7 miljoonaa.
Rehtori Heikki Saastamoi-

nen toteaa, että Xamk on ollut
ykkönen jo monena vuotena.
Hän kertoo, että Xamkin saamasta rahoituksesta lähes kolme miljoonaa on tullut suoraan
yrityksiltä, jotka Kaakkois-Suomessa ovat pääasiassa pieniä tai
keskisuuria.
–Emme tee tutkimus- ja kehittämistoimintaa omaksi iloksemme tai sisäsyntyisestä mielenkiinnosta, vaan pyrimme
ratkaisemaan sillä oikeita ongelmia. Tätä työtä kun on systemaattisesti tehty vuosia ja opittu
tekemään, se on nyt ruvennut
onnistumaan.
Saastamoinen näkee, että noin

”

Mikä sellainen
korkeakoulu
oikeastaan on, joka
vain kouluttaa?

Rehtori Heikki Saastamoinen, Xamk

kymmenen vuoden työn aikana
myös rahoittajat ovat oppineet
tuntemaan Xamkin tekijänä, jonka kanssa asiat toimivat.
Xamkissa tutkimus nähdään
Saastamoisen mukaan tärkeäksi paitsi alueen ja sen yritysten,
mutta myös opiskelijoiden kehittymisen vuoksi.
–Sitä kautta pystytään tuomaan opiskelijalle viimeisintä
tietoa. Mikä sellainen korkeakoulu oikeastaan on, joka vain
kouluttaa? Sehän on opisto.
Rahoituksen lisäksi ammattikorkeakoulut ovat kasvattaneet myös
TKI-henkilöstön, ulkopuolisten
kumppaneiden ja kehittämishankkeiden määriä. Vuodesta
2015 alkaen TKI-henkilötyövuosien määrä on noussut Vipusen
mukaan 390:llä eli 43 prosentilla.
Viime vuonna ammattikorkeakoulut saivat rahoitusta Arenen keräämien tietojen mukaan
2681 hankkeeseen ja toissavuonna 2249:ään.

Tausta
Rahankeruu vaikuttaa perusrahoitukseen
■ Ammattikorkeakoulut on

perustettu 1990-luvulla koulutusta varten.
■ Vuonna 2003 lakimuutos
toi tehtäviin myös soveltavan
tutkimuksen, mutta rahoitus
perustui yhä opiskelijamääriin.
■ Vuonna 2015 amkien
tutkimus- ja kehittämistehtävään lisättiin innovaatiot ja
niiden rahoitusmalli muuttui.

■ Nykyisin osa ammattikor-

keakoulun valtiolta saamasta
rahoituksesta jaetaan ulkoisen
rahoituksen keräämisen perusteella.
■ Viime vuonna tutkimus-,
kehittämis- ja innovaatiotoiminta muodosti vajaan
viidenneksen (19 prosenttia)
ammattikorkeakoulujen 958
miljoonan euron liikevaihdosta.

