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Rehtori Jorma Niemelä, Diakonia-ammattikorkeakoulu  
 
Arvoisat veteraanit, kaupungin johto ja hyvät kansalaiset, naiset ja miehet! 
 
Vietämme tätä 98. Suomen itsenäisyyspäivää hämmentyneissä tunnelmissa. Nostan esille kaksi 
kokonaisuutta. 
 
Hauraissa, epävakaissa valtioissa on syntynyt ennennäkemätön terrorismin aalto. Se on 
synnyttänyt yhdessä eräiden valtioiden sisällissotien kanssa mittavan pakolaisuuden. Eurooppaan, 
Suomeen ja tänne Pieksämäellekin on tullut niitä, jotka etsivät turvaa ja suojaa vakaimmista 
oloista. Ilmastonmuutoksen seurauksena kansainvaellusten arvellaan vain kiihtyvän, kun 
ruokapula pahenee laajoilla alueilla. 
 
Mutta joudumme jo nyt nopeasti päivittämään sosiaali-, terveys-, koulutus- ja 
työvoimajärjestelmämme tähän uuteen tilanteeseen. Haasteenamme on totutella myös 
monikulttuuriseen ja moniuskontoiseen yhteiskuntaan. 
 
Terrorismi ei ole saanut aikaan vain pakolaisuutta. Terroristijärjestöjen lonkerot ovat ulottaneet 
toimintansa Eurooppaan. Väkivaltaiset teot Pariisissa herättivät kaikissa eurooppalaisissa mielissä 
surua, hämmennystä ja pelkoa. 
 
Toinen kokonaisuus liittyy Suomen edellytyksiin. Vielä vuosikymmen sitten tämä vauraan 
talouskasvun maa on joutunut Euroopan pahnanpohjimmaiseksi talouskehityksessään. Kysymys ei 
ole vain suhdannetaantumasta. Samanaikaisesti on hoidettava koko talouden rakenteen vinouma, 
joka syntyy huoltosuhteen muutoksista ja esimerkiksi talouskasvua huikean paljon nopeammin 
kasvavista sosiaali- ja terveydenhuollon menoista. 
 
Suomella on edessään siis kaksoishaaste. Meidän on yhtäältä selätettävä talouden taantuma, 
toisaalta meidän on hoidettava rakenteelliset ongelmat. Tämän haasteen edessä syntyy poliittisia 
jännitteitä: Talouskasvua pitäisi saada aikaan yrittämistä ja työllistämistä edistämällä. 
Rakenteellisia ongelmia taas olisi hoidettava rakenteellisilla muutoksilla, kulujen kasvun hillinnällä 
ja jopa menoihin puuttumalla miltei kauttaaltaan. Euroaikana emme voi käyttää devalvaatiota. 
Sopimusosapuolien on kyettävä yhdessä tekemään ikäviä päätöksiä. 
 
Olisi taas virheellistä luulla, että saavuttaisimme vanhoilla eväillä niin suuren talouskasvun, että se 
hoitaisi sekä suhdanne- että rakenteelliset ongelmat. Eurooppa – ja varsinkin monet entiset sairaat 
taloudet kuten Irlanti, Espanja ja Italia – ovat nyt jo kasvussa. Kasvua tukevat yhtäältä alhaiset 
raaka-aineiden ja energian hinnat, matalat korot, elvyttävä rahapolitiikka ja euron heikkeneminen, 
toisaalta näissä yhteiskunnissa toteutetut uudistukset. Olemme Suomena sitten vuoden 2008 
menestyneet aika-ajoissa niin huonosti, että lähdemme – ei paalupaikalta vaan – ihan viimeiseltä 
sijalta seuraavalle taipaleelle. Ennuste orastavasta talouskasvusta on hyvä uutinen, mutta se ei 
hoida meidän ongelmiamme. 
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Hyvät kuulijat, 
 
olen maalannut melko synkän kuvan itsenäisen Suomen maisemasta. Vaikka tilannekuva on 
synkkä, epätoivoon meillä ei ole aihetta. 
 
Meillä on koulutettu kansa, vankka sivistyspohja, merkittävä kansallisomaisuus, vakaa demokratia 
ja monia muita, hyviä lähtökohtia. Olemme osa vapaata ja vielä vaurasta Eurooppaa. Olemme 
kansainvälistyneet osaksi globaalia maailmaa. Ja ennen kaikkea meillä on itsenäinen kansakunta. 
Ensi vuoden aikana valmistaudumme itsenäisyytemme 100-vuotisjuhliin. 
 
Yritän nyt pukea Suomi-neitoa juhlapukuun ikivanhojen hääpuvun periaattein: jotain uutta, jotain 
vanhaa, jotain lainattua, jotain sinistä. 
 
MITÄ UUTTA NYT TARVITSEMME? Ilmari Kiantoa lainaten ”Meidän on uudesta luotava maa”. 
Kiannon jatkoa ”raukat vaan menköhöt merten taa” voi jokainen tulkita vaikka taannoisen 
verokeskustelun valossa, mutta sitä en nyt puheessani käsittele. 
 
Jos teollistuminen mullisti maailmaa ja mullisti Suomen, samoin edessämme on jopa suurempi 
mullistus digitalisaation myötä. Meillä on edessä aito mahdollisuus luoda ekologisesti kestävämpi, 
tehokkaampi, palvelevampi, älykäs yhteiskunta. 
 
Vaikka meitä kaikkia lienee harmittanut vatulointi sote-uudistuksen kanssa, viivästys voi koitua 
Suomen onneksi. Ja se koituu, jos digitalisaatio kyetään hyödyntämään palveluiden järjestämisessä 
ja tuotannossa nyt paremmin kuin vuosikymmen sitten.  
 
Sama koskee väliportaanhallintoa. Meidän aluehallintomme on hallintohimmeleiden paratiisi. Itä-
Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Elli Aaltonen kirjoitti Helsingin Sanomissa (18.5.2015) 
kollegansa Minna Karhusen kanssa aivan uskomattoman hienon Vieraskynä-kirjoituksen: 
”Nykyaikaisen aluehallinnon pitää yksinkertaistaa ja sähköistää toimintaansa. Sen tulee minimoida 
asian hoitamisesta aiheutuva vaiva, ja toiminnan on oltava ripeää ja yksinkertaista. Valvonnan 
pitää olla ennakoivaa ja ratkaisukeskeistä.” 
 
Turhien normien purulla, uusilla toimintatavoilla ja hallintohimmeleiden reippaalla vähentämisellä 
voidaan kustannuksia vähentää ja meidän kansalaisten saamia palveluja parantaa. 
 
Pieksämäen kaupunki pyrkii myös hienosti uudestaan luomaan maan tarkastelemalla koulutusta 
aivan uudella tavalla kokonaisuutena. Milteipä kaikkialla muualla eri koulutusmuodot ja –tasot 
suunnittelevat toimintaansa, rakennustensa peruskorjauksia ja uudisrakentamista kukin oman 
toimintalogiikkansa ja rahoituksensa mukaisesti. Pieksämäellä ns. Hiekanpää-hankkeessa 
tarkastellaan kaikkia koulutusmuotoja ja –tasoja yhtenä kokonaisuutensa: tarkastelussa mukana 
ovat peruskoulu, yläaste, lukio, kansanopisto, toisen asteen ammatilliset oppilaitokset, 
erityisoppilaitos ja korkeakoulu. 
 
Parhaimmillaan hanke tuo toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä. Keskustelussa saatetaan usein 
unohtaa se, että pelkästään vanhoissa jatkaminen ilman peruskorjausta tai uuden rakentamista ei 
ole mahdollista. Investoinneilta ei vältytä vaikka mitään Hiekanpää-hanketta ei olisikaan. 
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Jos Hiekanpää-hanke onnistuu, se on taatusti valtakunnallinen suunnannäyttäjä. Olen ollut 
monissa neuvotteluissa mukana Helsingissä ja tiedän, että hanketta on pidetty lupaavana ja siihen 
kohdistuvat suuret odotukset. Myös muissa kaupungeissa on nyt viriämässä kiinnostus Hiekanpää-
malliin. 
 
Me olemme turvapaikanhakijoiden myötä nyt uudesti luomassa maata. Maamme 
monikulttuuristuu ja moniuskontoistuu osana maailman suuria kansainvaelluksia, joista noin 14 
prosenttia on Euroopassa. Tämä on vanhenevalle, huoltosuhteen kanssa kamppailevalle Suomelle 
suuri mahdollisuus, mikäli löydämme nykyistä parempia edellytyksiä nopealle koutoutumiselle. 
 
Meidän tulee avoimesti katsoa, miten saamme koulutus- ja työvoimapolitiikan herkemmin 
reagoivaksi, kannustavammaksi ja tuloksekkaammaksi. Diakonia-ammattikorkeakoululla on pitkä 
kokemus mm. maahanmuuttajien koulutuksesta. Meiltä valmistuneet ovat monissa tärkeissä 
yhteiskunnan tehtävissä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa palvelemassa kaikkia kansalaisia. 
 
Tässä tilanteessa tulee rohkeasti ottaa tavoitteeksi inklusiivinen yhteiskunta – yhteiskunta, joka 
mahdollistaa ihmisarvoisen elämän mahdollisuuden kaikille. Pieksämäen pitkä historia 
vammaisalan kehittäjänä on esimerkki inklusiivisen yhteiskunnan rakentamisesta. Vaikka siinäkin 
historiassa eristämisen ja mukaanoton aallot ovat vaihdelleet, täällä on kuitenkin haluttu 
kehitysvammaiset mukaan osaksi kaupungin normaalia elämää. 
 
MISTÄ VANHASTA SUOMI-NEIDON KANNATTAA PITÄÄ KIINNI? Otan esille kaksi asiaa. Vaikka 
suomalainen yhteiskunta muuttuu ja monikulttuuristuu, me pidämme kiinni perustuslaistamme 
niin uus- kuin kantasuomalaisina.  
 
Tämä voi tuntua jotenkin kummalliselta laillisuuspaatokselta, mutta jokaisen kannattaa lukea 
perustuslain pykäliä oikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen, uskonnon ja 
omantunnon vapauteen, sananvapauteen, kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen, sivistykseen, 
oikeudesta omaan kieleen ja kulttuuriin, oikeudesta työhön ja sosiaaliturvaan. Perustuslaissa on 
kiteytettyinä ne ihanteet, joilla olemme hyvän yhteiskuntamme luoneet. 
 
Esimerkiksi 7. pykälässä otsikolla ”Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja 
koskemattomuuteen” todetaan, että ”[J]okaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen 
vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen”. Tätä perustuslaillista oikeutta eivät saa uhata 
kenenkään kohdalla – eivät suomalaiset eivätkä tänne juuri tulleet. 
 
Suomen muuttuessa yhä enemmän moniuskontoisemmaksi, saamme pitää kiinni myös 
uskonnostamme. Uskonnonvapauden toteuttaminen tai muiden vakaumuksen kunnioittaminen 
eivät edellytä keneltäkään omasta uskonnosta luopumista tai siitä vaikenemista. Uskonnonvapaus 
suojaa myös uskonnottomien oikeuden vakaumukseensa. 
 
Miksi ihmeessä meidän pitäisi luopua uskonnostamme? Korkeakoululaitoksen ja tieteen monet 
juuret ovat kirkon piiristä. Pohjoismaiset hyvinvointiyhteiskunnat ovat syntyneet protestanttisella 
alueella, jossa on saarnattu esivallan vastuuta kansalaisista. Oikeusjärjestelmämme juurista löytyy 
roomalaisen oikeuden lisäksi vahva juutalais-kristillinen traditio. Naisten äänioikeuden juurista 
löytyy suomalaisten naisten toiminta 1800-luvun loppupuolen kristillis-sosiaalisissa liikkeissä. 
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Uskonnon positiiviset säikeet löytyvät syvältä historiastamme ja myös nykypäivästä, vaikka 
uskonnon historiasta löytyy myös sen väärinkäyttö ja sitä kautta pimeä puoli. 
 
Tarvitsemme tässä uudessa tilanteessa uskonnonlukutaitoa, vuoropuhelua ja kohtaamista.  
Uskonto jäsentää monien maahanmuuttajien elämää ja identiteettiä. Olemmeko me itse 
kadottaneet kykymme uskonnolliseen kieleen ja ymmärrykseen? 
 
Samalla uskonnosta on jälleen löydettävä se dynaaminen uudistusvoima, joka toimii myös 
muuttuneessa tilanteessa. 
 
MITÄ SUOMI-NEIDON KANNATTAISI LAINATA 100-VUOTISJUHLAMEKKOONSA? Paljon meillä on 
jo lainassa, hyvää ja huonoa. Hiljattain Pietarin matkalla mietimme, että jos olisimme pysyneet 
Ruotsin vallan alla, emme olisi ehkä koskaan hakeutuneet sellaiseen autonomiseen asemaan, joka 
sitten mahdollisti itsenäisen Suomen. Toimme tsaarinvallan hallinnon ja sovelsimme sen 
autonomiseen Suomeen.  
 
Itsenäisenä valtiona olemme sitten liittyneet Euroopan Unioniin ja rahaliittoon ja tuoneet sitten 
mekkomme taskuun mm. eurot. Kulttuurisia vaikutteita olemme lainanneet sieltä sun täältä mutta 
varsin paljon Amerikasta – ikävä kyllä – ylipursuavaa hömppäviihdettä myöten. 
 
Mutta mitä lainattua sinä ottaisit vaivihkaa mukaan suureen satavuotisjuhlaan valmistautuvan 
Suomi-neidon pukuun? 
 
Arvoisa juhlaväki! 
 
JA MITÄ SINISTÄ SUOMI-NEIDON ASUUN? Siihenkin vastaus on selvä. Uljas Suomi-neito nostaa 
siniristilipun hulmuamaan! 
 
Saamme iloita suomalaisuudesta – siitä suomalaisuudesta, joka kykenee ottamaan vastaan 
haasteita, uusiutumaan, uudistumaan ja muuttumaan ja joka kykenee pitämään tinkimättä kiinni 
demokratiasta ja vapaudesta. 
 
  
 
 


