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Esipuhe

Miksi tämä kirja kirjoitettiin?

Pitelet käsissäsi kirjaa, joka on syntynyt kahden työtoverin, ja mikä 
parasta, kahden ystävyksen puhtaasta halusta tehdä ympäristöter-
veydenhuollon kehittämistä edistävä kirja. Kun on riittävän mon-
ta vuotta jakanut työhuoneen ihmisen kanssa, jonka kanssa on 
voinut keskustella aiheesta kuin aiheesta ja joutunut työstämään 
hankaliakin tilanteita, ja jonka kanssa ideoinnista ei ole tahtonut 
tulla loppua, on ollut suorastaan väistämätöntä, että tämä hieno 
yhteistyö jossain kohtaa jalostuu joksikin uudeksi. Tämä uusi on 
tässä ja nyt. Kirja on kirjoitettu. Se on kirjoitettu meidän taidoil-
lamme; sillä kokemuksella ja osaamisella, jota meille on vuosien 
saatossa kertynyt. Se on kirjoitettu lukemalla satoja ja satoja sivuja 
toisten kirjoittamia tekstejä, haastattelemalla asiantuntijoita, viet-
täen tuntikausia toistemme kanssa keskustellen ja koko ajan uutta 
opiskellen. Niin kliseiseltä kuin se ehkä kuulostaakin, kirjan teke-
minen on opettanut meille paljon ympäröivästä maailmasta ja ih-
misistä, jopa meistä itsestämme.

Kirja on meidän kirjoittajien tapa osallistua muutoksen tekoon 
ja siihen sopeutumiseen. Me haluamme edistää omalta osaltamme 
ympäristöterveydenhuollon kehittymistä entistä paremmin yh-
teiskuntaa palvelevaksi, tiedostavammaksi, vaikuttavammaksi ja 
ketterämmäksi julkisen sektorin toimijaksi.  

Tämä kirja ei ole ohje eikä opas. Tämä ei ole myöskään tieteel-
linen julkaisu tai kaikenkattava totuus. Tämä on idea. Ja tämä on 
tarkoitettu jokaisen vapaaseen käyttöön. Siksi, että siitä seuraisi 
toinen ja kolmaskin idea. Joku sellainen, joka olisi parempi kuin 
meidän ideamme, ja jolla olisi vaikutusta ja joka muuttaisi maail-
maa edes vähän. 



7Kestävä ja ketterä ympäristöterveys

Näyttää siltä, että kirjaa kirjoittaessa uusia ideoita tulevaa var-
ten on sinkoillut aina vain lisää. Ja niin sen pitää mennäkin. Voi 
olla, että ensi vuonna tähän aikaan olisimme kirjoittaneet kirjaa 
ihan eri tavalla kuin mitä nyt osasimme. Se, jos mikä, kertoo, että 
olemme taas kehittyneet himpun verran lisää. Toivomme, että 
myös sinulle tulee kirjaa lukiessasi halu oppia uutta ja kehittää. 
Tehdään se yhdessä.

Kiitokset
Kirjaa ei olisi syntynyt ilman yhteistyökumppaneita. Tässä koh-
taa kumarramme syvään ja kiitämme kaikkia niitä yhteistyötaho-
ja, asiantuntijoita, kollegoita ja muita tukijoukkoja, jotka jaksoivat 
uskoa meihin ja kannustaa. Haluamme antaa erityiskiitokset sosi-
aali- ja terveysministeriön Jari Keinäselle ja Vesa Pekkolalle, Ym-
päristökustannus Oy:n Kaarina Kärnälle ja Tanja Lohirannalle, 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) Henna Kaupil-
le, Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) Sanna Niemiselle ja 
Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon Hanna Yksjär-
velle. Myös kollegamme Valtteri Kangas, Miia Valkonen ja Saana 
Laakkonen, jotka lukivat kirjan luonnoksia eri vaiheissa, ansaitse-
vat erityiset kiitokset. Kannustuksen voimaa ei kannata aliarvioi-
da, eikä sitä, mitä ihmiset saavat aikaan, kun heihin uskotaan. 

Kiitos ajatuksemme muuttamisesta kansikuvan muotoon Var-
gaformin taitavalle Martina Lundgrenille.

Vähäisintä ei ole myöskään se tuki, jota me saimme kotoa; kii-
tos siis kotijoukoille ymmärryksestä ja järjestelyistä, joita kirjan 
kirjoittaminen heiltä vaati.

Ja sitten ihan vielä lyhyesti. Kiitos Heidi ja Kiitos Piia. Me ollaan 
hyvä tiimi. Mitä kaikkea vielä tulemmekaan tekemään yhdessä.

Jyväskylässä 8.2.2021

Heidi Colliander ja Piia Kepanen
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Johdanto
 
Ympäristöterveydenhuollon ydintehtävänä on ennaltaehkäistä, 
vähentää ja poistaa terveyshaittoja elinympäristöstämme. Työ-
kenttä on laaja ja moniulotteinen ja kaiken lisäksi jatkuvassa muu-
toksessa. Pureudumme kirjassa työmaailman kompleksisuuteen 
ja julkisen organisaation toimintaan meidän kirjoittajien omiin 
ajatuksiin peilaten. Kirjan aineisto on rakentunut eri lähteistä saa-
duista oivalluksista, joista olemme löytäneet yhtymäkohtia myös 
ympäristöterveydenhuollon toimialaan. Näitä lähteitä ovat ol-
leet eri teokset, artikkelit, nettisivut ja webinaarit. Lisäksi olemme 
haastatelleet kirjaa varten ympäristöterveydenhuollon ammatti-
laisia ja pyytäneet kohdennetusti myös kommentteja muiden alo-
jen asiantuntijoilta. Suurelta osin kirja kuitenkin pohjautuu omiin 
kokemuksiimme ja oivalluksiin, joita ei olisi ehkä tullut, jollemme 
olisi uteliaina etsineet tietoa hyvinkin erilaisista lähteistä, ja jos 
emme olisi halunneet aktiivisesti katsoa maailmaa hieman laajem-
masta perspektiivistä. Kirjassa esitetyt lähteet ja käytetyt viittauk-
set ovat siis meidän mielestämme osuvia ja käyttökelpoisia. Ne ei-
vät kuitenkaan ole ainoita oikeita tai yksiselitteinen totuus, vaan 
maailma on pullollaan mielenkiintoisia ja oivaltavia näkökulmia, 
joita toivottavasti myös sinä innostut etsimään luettuasi tämän 
kirjan ja ehkäpä myös tässä kirjassa mainittuja teoksia.

Mitä me näillä oivalluksilla sitten tavoittelemme? Me haluamme 
muuttaa ajattelua luovempaan ja kokeilevampaan suuntaan. Luo-
vuutta sekä kokeilukulttuuria tarvitaan, kun pyritään kehittämään 
yhä vaikuttavampaa ympäristöterveydenhuoltoa vastaamaan 
muuttuvan maailman tarpeisiin. Haluamme myös monipuolistaa 
ympäristöterveydenhuollon toimintatapoja, jotta voisimme yhä 
paremmin ennaltaehkäistä terveyshaittoja toimintaympäristömme 
kompleksisuus huomioiden. Mutta ennen kaikkea haluamme he-
rätellä lukijaa pohtimaan omaa rooliaan tässä kaikessa muutokses-
sa. Mitä lukija itse voisi kehittää itsessään, työyhteisössään tai si-
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dosryhmissään, jotta edellä mainitut tavoitteet toteutuisivat.
Eräs kouluttaja sanoi kerran, että olemme tosi tarkkoja tähtää-

mään ohi maalitaulun. Tämä lausahdus on jäänyt mieleemme, sil-
lä se kuvaa todella hyvin sen todellisuuden, jossa oman kokemuk-
semme mukaan ympäristöterveydenhuollossa elämme. Olemme 
niin nalkissa suunnitelmiemme kanssa, että emme enää näe koko-
naisuutta, emmekä toisaalta niitä pieniä yksityiskohtia, välietap-
peja, joita meidän pitäisi tavoitella, jotta pääsemme haluttuun lop-
putulokseen. Me lyömme lukkoon tarkoin piirrettyjä suunnitel-
mia, ja tavoittelemme niihin asetettuja määrällisiä tavoitteitamme 
vain huomataksemme, että olemme ampuneet kauniisti ohi maa-
lin. Tästä näkökulmasta katsottuna meidän olisi siis äärimmäisen 
tärkeää ensinnäkin tunnistaa se arvo, jota me tuotamme yhteis-
kunnalle, ja toiseksi tehtävä kaikki suunnitelmamme siten, että 
toteutamme työtämme yhteisen ympäristön hyväksi ketterästi ja 
kestävällä tavalla, vaikuttavuus edellä.

Toimintaympäristömme on niin kompleksinen, että meillä ei 
välttämättä edes ole tiedossa, mitä tavoittelemme tai mitä meidän 
pitäisi tavoitella. Me emme voi tietää tulevaisuutta, joten emme 
voi myöskään lukkiutua siihen, että etenemme suunnitelman mu-
kaan suoraviivaisesti, sillä maailma muuttuu koko ajan. Meidän 
tulisi tehdä suuren linjan suunnitelmia ja mennä niitä kohti kette-
rästi ohjautuen, pienissä paloissa kerrallaan. 

Uuden edessä on varmastikin helpompi vaihtoehto pitäytyä 
vanhassa, vaikka se ei olisikaan järkevää. Toimintakulttuurin 
muutos lienee harvoin helppoa, yksinkertaista tai nopeaa. Siksipä 
uskomme, että tarvitsemme lisää tietoa, uusia ideoita, rohkeutta, 
kokeiluja ja innostusta, jotta ajan myötä saamme muodostettua 
uudenlaisen yhteisen toimintakulttuurin, jolla pääsemme vaikut-
tavaan lopputulokseen terveyden edistämisen ja terveyshaittojen 
ennaltaehkäisyn kannalta. Meidän oma konkreettinen tekomme 
kohti tätä toimintakulttuurin muutosta on tämän kirjan kirjoitta-
minen. Haluamme innostaa kaikkia omassa työssään miettimään: 
Miksi teen tätä? Teenkö työni vaikuttavasti? Voisinko tehdä tätä 
yhdessä muiden kanssa?
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Tämä kirja tuskin muuttaa koko virkamiestoimintaa, mutta jos 
se saa aikaan edes pienen ajattelun muutoksen kohti ketterämpää, 
luovempaa, systeemiälykkäämpää ja vaikuttavampaa toiminta-
kulttuuria, on meidän tavoitteemme täyttynyt.

Kirjan sisällöstä
Tässä kirjassa on vain pintaraapaisu siitä, mitä mielestämme kes-
tävän ja ketterän ympäristöterveydenhuollon edistämiseksi tulisi 
huomioida. Kirjassa on neljä eri osaa, ja jokaisessa osassa on kap-
paleita sellaisista kokonaisuuksista, joista jo yksistään on kirjoitet-
tu lukuisia kirjoja maailmassa. Siksi olemme hyvin tietoisia siitä, 
että kirjamme tarjoaa vain pienen tietosiivun käsittelemiimme ai-
heisiin liittyen. On erittäin hienoa, jos kirjamme herättää sinussa 
kiinnostuksen perehtyä aiheisiin lisää ja olemmekin koonneet jo-
kaisen osan loppuun tärppejä tiedonnälkään.  Tärpit ovat sellaisia, 
joihin perehtymällä meille itsellemme heräsi yhä vain suurempi 
tiedonnälkä, ja joiden kautta löysimme aina vain lisää mahdolli-
suuksia vaikuttavan toiminnan kehittämiseksi. 

OSA 1

Kirjan ensimmäisessä osassa määritellään toimintaympäristöäm-
me kompleksisuuden ja pirullisten tai viheliäisten ongelmien nä-
kökulmasta. Näiden ilmiöiden ymmärryksellä luodaan pohja toi-
mintatapojen uudistamistarpeelle.

OSA 2

Toisessa osassa keskitytään organisaatiotason keinoihin, joiden 
avulla organisaatiot voivat menestyä kompleksisessa, epävakaas-
sa, epävarmassa ja moniselitteisessä toimintaympäristössä.  
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OSA 3

Millaisesta osaamisesta nykyajan ja tulevaisuuden tarkastajalle on 
suurta hyötyä? Mitä minä voin tehdä ihan itse? Asiaa itsensä joh-
tamisesta ja jaetusta johtamisesta, vuorovaikutustaidoista, intuitii-
visesta ja luovasta ajattelusta, työnilosta ja kasvun asenteesta.

OSA 4

Kirjan viimeisessä osassa suunnataan katse vahvasti tulevaisuu-
teen. Miten voimme hyödyntää megatrendejä ja hiljaisia signaale-
ja? Olisiko vaikuttavuuden ekosysteemin hahmottamisesta apua 
terveellistä tulevaisuutta rakennettaessa? Entä erilaiset skenaariot?

Mutta nyt, pidemmittä puheitta, antoisia ja miellyttäviä lukuhet-
kiä!  


