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Kuntien	tehtävien	arviointi	–työryhmän	loppuraportti	
 
 
Tiivistelmä 
 
 
Kuntien tehtävien arviointi -työryhmän toimeksiannon mukaan työryhmän työn tavoitteena on kar-
toittaa kuntien tehtävät ja niiden hoitoa koskevat velvoitteet, kehittää kunnille siirrettävien uusien 
tehtävien kustannus- ja vaikutusarviointia, määritellä kuntauudistuksella luotujen uusien kuntien 
tehtäviä, arvioida valtion ja kuntien tehtävien jakoa ja tehtävien vähentämistä suhteessa käytettävis-
sä oleviin voimavaroihin, arvioida ja tehdä ehdotukset valtion kuntiin kohdistaman ohjauksen joh-
donmukaistamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi, hyödyntää kuntien ja valtion tuottavuus-, tulokselli-
suus- ja vaikuttavuusohjelmassa nousevien hyviä käytäntöjä sekä edistää ja hyödyntää kuntien pal-
velujen kustannusten ja laadun vertailua ja läpinäkyvyyttä. 
 
Työryhmän pitkä toimikausi vaiheistettiin kahteen osaan, ja ensimmäisessä vaiheessa työryhmä 
kartoitti kuntien tehtävät.  Työryhmä arvioi, etteivät kuntien tehtävät ja niihin käytettävissä olevat 
voimavarat ole tasapainossa. Työryhmä valmisteli toimintaohjelman kuntien tehtävien ja velvoittei-
den vähentämiseksi. Työryhmän laatimaan toimintaohjelmaa hyödynnettiin hallituksen rakennepo-
liittisessa ohjelmassa. 
 
Kuntien tehtävien ja velvoitteiden toimintaohjelman laadinta ministeriöiden virkamiestyönä ei saa-
vuttanut työryhmän asettamaa yhden miljardin euron toimintamenojen vähentämistavoitetta. Kehys-
riihen päätöksestä huolimatta ministeriöissä ei sisäistetty kuntien tehtävien ja talouden välistä epäta-
sapainoa eikä ministeriöissä ollut riittävää valmiutta kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämi-
seen. Hallitusohjelmassa on useita tavoitteita, jotka ovat ristiriidassa kuntien tehtävien ja velvoittei-
den vähentämisen kanssa, ja ministeriöt pitivät hallitusohjelmaan pohjautuvaa kuntien tehtävien 
lisäystä edelleen tarpeellisena. Hallitus arvioi poliittisesti uudelleen velvoitteiden vähentämistä ja 
päätti, ettei velvoitteiden vähentäminen ole riittävää kuntatalouden tasapainottamiseksi. Tarkaste-
luun otettiin myös kuntien tehtävät ja palvelurakenteen kehittäminen. 
 

 Työryhmä katsoo, että tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi tarvitaan vahva po-
liittinen ohjaus.  

 
Työryhmän toimikauden aikana voimaan tullut asetus julkisen talouden suunnitelmasta ja käyttöön 
otettava kuntatalouden uusi ohjausjärjestelmä edellyttää kustannus- ja vaikutusarvioinnin kehittä-
mistä ministeriöissä siten, että ministeriöillä olisi paremmat valmiudet tehdä ehdotukset kuntien 
tehtävien ja velvoitteiden muutoksista julkisen talouden suunnitelman päätöksentekoa varten. Tilan-
teen korjaaminen merkitsee sitä, että ministeriöiden tulee uudistaa sisäistä valmisteluprosessiaan 
siten, että siinä toteutuu kuntataloudelle asetettu tasapainotavoite ja menorajoite. Ministeriöillä tulee 
olla valmiudet tuottaa tehtäviä ja velvoitteita koskevaa kustannus- ja vaikutusarviotietoa päätöksen-
tekoa varten. 
   

Työryhmä ehdottaa, että ministeriöt käynnistävät kuntien tehtäviä ja niistä aiheutuvia 
kustannuksia koskevien valmisteluprosessiensa uudistamisen. 
 

 
Kuntien tehtäviin liittyvät velvoitteet aiheuttavat kuntasektorille huomattavia kustannuksia. Esimer-
kiksi henkilöstön pätevyysvaatimukset, koulutusrakenne ja palvelujen saatavuutta koskevat määrä-
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ajat poikkeavat eri palveluissa. Kunnan näkökulmasta palvelujen järjestäminen asiakaslähtöisesti 
vaikeutuu, kun kunnan tulee täyttää kaikki ko. palvelujen järjestämistä ohjaavat normit. 
 

 Työryhmä ehdottaa, että velvoitteiden tarkastelemiseksi ja purkamiseksi käynniste-
tään ministeriöiden ja kuntien yhteinen poikkihallinnollinen jatkoprojekti. 

 
Kuntien tehtävätaakkaa tarkastellaan yksittäisen tehtävän ja palvelun näkökulmasta. Sama asiakas 
saa usein palveluja monelta hallintokunnalta. Kuntien tehtäviä tulisi tarkastella asiakassegmenteit-
täin. Tehtäväkartoitus antaa mahdollisuuden koota tehtävät asiakasryhmittäin ja uudistaa tehtävä-
lainsäädäntöä asiakaslähtöisesti. 
 

 Työryhmä ehdottaa, että kuntien tehtäviä koskevassa lainvalmistelussa tehtäviä tar-
kasteltaisiin yksittäisten tehtävien sijasta myös asiakasnäkökulmasta.   

 
Kuntalain uudistamisesityksessä ehdotetaan kunnan strategisen suunnittelun vahvistamista siten, 
että kuntien tulee laatia kuntastrategia. Kuntastrategia tulee ottaa huomioon kunnan toiminnan ja 
talouden suunnittelussa. Kuntastrategian ja kunnan toiminnan ja talouden suunnittelun vahvistami-
nen mahdollistavat sen, että hallinnonalakohtaisia suunnitteluvelvoitteita voidaan vähentää. 
 

 Työryhmä ehdottaa, että ministeriöissä käynnistetään valmistelutyö, jossa toimialan 
lainsäädännöstä poistetaan yleiset toimintaa koskevat suunnitteluvelvoitteet. 

 
Valtion keskushallinnon uudistamiseen liittyen selvitetään valtion ja kunnallisen aluehallinnon vä-
listä työnjakoa. Kuntien tehtävien arviointi -työryhmä pitää hyvänä työnjaon selvittämistä. 
 

 Työryhmä korostaa, että kuntien tehtävätaakkaa ei tulisi lisätä. 
 
Kunnilla on runsaasti lakisääteisiä raportointitehtäviä, joiden velvoittavuus vaihtelee säännöllisestä 
tiedonantovelvoitteesta vapaamuotoiseen tiedonantovelvoitteeseen. Kuntatieto-ohjelman tavoitteena 
on vähentää kuntien tiedonantotaakkaa. Tavoitteena on, että kunta toimittaa toimintaa ja taloutta 
koskevat tiedot yhdelle toimijalle.  
 

Työryhmä ehdottaa, että tavoitteen saavuttamiseksi tiedonantovelvoitteita koskeva 
lainsäädäntö perataan ja lainsäädäntö uudistetaan esimerkiksi osana kuntatieto-
ohjelmaa.  Erityisesti tiedonantotaakkaa toiminnan seurantaa, kehittämistä ja arvioin-
tia varten tulisi vähentää.  

 
Kuntien tehtäväkartoitus kuvaa kuntien tehtäviä elokuun 2012 tilanteen mukaisesti. Tuon jälkeen 
kunnille on annettu uusia tehtäviä.  
 

 Työryhmä ehdottaa, että ministeriöt pitävät ajan tasalla tätä aineistoa. Kunnallista-
louden ja –hallinnon neuvottelukunnan tulee analysoida ja käsitellä aineisto säännöl-
lisin välein. Aineistoa tulee täydentää kustannustietojen osalta. Ministeriöiden tulee 
hyödyntää aineistoa valmistellessaan kuntien tehtäviä ja velvoitteita koskevaa päätök-
sentekoa. Aineiston analysointi edellyttää kunnallistalouden ja –hallinnon neuvottelu-
kunnan lisäresursointia.  

	
Kuntien	tehtäväkartoitus	koski	kuntien	lakisääteisiä	tehtäviä.	Työryhmä	ehdottaa,	että	kunti‐
en	itsehallinnollisista	tehtävistä	tehdään	myös	kartoitus.	Tämä	palvelisi	myös	julkisen	talou‐
den	suunnitelmaa	sekä	uutta	kuntatalousohjelmaa.	
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Työryhmä	ehdottaa,	että	Suomen	Kuntaliitto	ja	ministeriöt	toteuttavat	kartoituk‐
sen	yhteistyössä.	

	
Kuntien	tehtävien	ja	velvoitteiden	vähentämisen	tueksi	käynnistetään	kuntalähtöisiä	kokeilu‐
ja.		
	

Työryhmä	ehdottaa,	että	kokeilu	arvioidaan	ja	sen	tulosten	perusteella	käynniste‐
tään	kuntien	tehtäviä	koskeva	säädösvalmistelu.	

 
 
Ensimmäisessä vaiheessa työryhmä valmisteli ehdotukset kunnille siirrettävien ja annettavien tehtä-
vien kustannus- ja vaikutusarvioinnin kehittämiseksi. Kunnallistalouden ja –hallinnon neuvottelu-
kuntaan on perustettu työryhmän ehdotuksen mukaan taloudellisten vaikutusten arviointiin keskit-
tyvä jaosto. Valtiovarainministeriö on asettanut työryhmän laatimaan ohjetta säädösehdotusten kun-
tavaikutusten arvioimiseksi. Tietopohjan ja kuntatilastoinnin parantamiseksi on käynnissä Kuntatie-
to-ohjelma. Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan tutkimus- ja selvitystoiminnan toimeenpanon 
osana on käynnistetty kuntien tehtävien ja velvoitteiden vaikutusarviointia tukeva hanke. Kuntien 
tehtävien arviointi –työryhmä pitää kehittämishankkeita tärkeinä kuntien nykyisiin tehtäviin ja vel-
voitteisiin kohdistuvien muutospaineiden johdosta.  
 
Työryhmä valmisteli toisessa vaiheessa ehdotukset kuntiin kohdistuvan valtionohjauksen johdon-
mukaistamiseksi. Ehdotukset koskevat kuntien talousohjausta, kuntien ohjaamista kuntien tehtäviä 
koskevan lainsäädännön avulla, kuntien resurssiohjausta sekä kuntien ohjausta henkilöstöä koskevi-
en normien, informaatio-ohjauksen, arvioinnin ja valvonnan avulla. 
 
Kuntien tehtäviä koskevan lainsäädännön kehittämiseksi työryhmä pitää tärkeänä seuraavia periaat-
teita:  

Kunnan johtamisesta, hallinnosta, hallintomenettelystä, toiminnan suunnittelusta ja arvi-
oinnista ja muusta kunnan hallinnollisesta toiminnasta säädettäisiin vain kuntalaissa, jos ei 
ole erityisiä syitä sektorikohtaiseen säätämiseen. Sektorilainsäädännössä säädettäisiin pää-
sääntöisesti vain palveluja koskevista tavoitteista ja ao. palvelun sisällöstä. Kunnan vastuul-
la olisi järjestää toiminta siten, että palvelun tavoitteet ja sisältö toteutuvat. 	

 
Kuntien toimintaa koskevassa sektorikohtaisen lainsäädännön valmistelussa tulee tarkastel-
la valmisteltavana olevaa asiaa myös kunnan toiminnan kokonaisuuden kannalta sekä asi-
akkaan tai palvelun käyttäjän näkökulmasta. Tavoitteena tulee olla se, että kunnilla on lain-
säädännön perusteella mahdollisuus järjestää palvelut tuloksellisesti ja taloudellisesti.  

 
Kuntien toiminnan lainsäädännöllä ohjaamiseksi tulee kehittää uusi ohjausmalli. Sen kehit-
tämisessä tulisi linjata, minkä tehtävien hoitaminen edellyttää yksityiskohtaista lainsäädän-
töä ja minkä tehtävien hoitamisessa voidaan kuntia ohjata esimerkiksi kehitettävien asiakas-
tulosindikaattoreiden avulla. 
 
Jatkossa tulee arvioida, voisiko tietosuojasta säätää kaikkia sektoreita koskien henkilötieto-
laissa, ja tietojen salassapidosta ja sen murtamisesta viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa. 	

 
Osana julkisen talouden kokonaisohjauksen parantamista vahvistetaan kuntatalouden vakautta ja 
ennakoitavuutta sekä rahoituksen kestävyyttä. Työryhmä pitää kuntatalouden ohjauksen hallinnan 
parantamista koskevia ehdotuksia pääosin kannatettavina. Työryhmä esittää jatkovalmistelussa otet-
tavaksi huomioon seuraavia näkemyksiä: 
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Uuden julkisen talouden ohjausjärjestelmän toimeenpanon kannalta on tärkeää, että kuntien 
palveluja, niiden rahoitusta ja kuntataloutta tarkastellaan uuden ohjausjärjestelmän mukai-
sesti poikkihallinnollisena kokonaisuutena jo uuden hallitusohjelman laadintavaiheessa. 

 
Kuntatalouden kokonaisuuden hallinnan paraneminen edellyttää, että hallitus sitoutuu kun-
tatalouden vakautta ja kestävyyttä parantaviin tavoitteisiin ja noudattamaan rahoitusperiaa-
tetta valtio-kunta-suhteessa. Kuntasektorin järjestämisvastuulla olevien palvelujen koko-
naiskustannusten ja niiden rahoituksen pitäminen tasapainossa on keskeinen periaate, jonka 
noudattaminen vastaavasti parantaa kuntakentän sitoutumista kuntalain mukaiseen tiuken-
nettuun talousohjaukseen. 

 
Tehtävälisäyksille ja -muutoksille esitetty sitova rajoite olisi kuntatalouden vakauden ja me-
nojen ennakoitavuuden näkökulmasta selvä parannus nykyiseen tilanteeseen. Menorajoite 
on perusteltua vahvistaa hallinnonalakohtaisesti, mikä vahvistaisi ministeriöiden sitoutu-
mista kuntatalouden kokonaisuuden parempaan huomioon ottamiseen ja toisi pitkäjäntei-
syyttä ministeriöissä tapahtuvaan valmisteluun. 

 
Kuntatalouden uuden ohjausmallin toimivuuden kannalta rahoituskehyksen asetettu tasa-
painotavoite, menorajoite ja toimenpiteiden riittävyys - vuosittain tapahtuvat tarkistukset 
ovat keskeisiä. Kuntatalouden, ja erityisesti rahoitusperiaatteen toteutumisen, kannalta on 
erityisen tärkeää, että myös kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisvaihtoehtoa voitai-
siin myös tosiasiallisesti käyttää sellaisissa tilanteissa, joissa kuntataloudessa tarvitaan so-
peuttamistoimia.  

 
Kuntien tehtävien ja velvoitteiden kustannus- ja vaikutusarviointipanostuksia tulee jo tehty-
jen toimenpiteiden lisäksi tehostaa. Tämä edellyttää parannuksia laajemmin koko kuntien 
tieto- ja tilastopohjaan, jotta päätöksentekijöillä olisi kaikissa kuntaohjauksen eri vaiheissa 
ajantasainen ja laadukas aineisto käytettävissä.  

 
Kuntien toimintojen ja kustannusten vertailtavuuden parantamiseksi tulee saada tietojen kir-
jaamista koskevat sitovat määräykset.  

 

Kuntien resurssiohjauksen kehittämiseksi työryhmä ehdottaa seuraavaa:  

Kunnille tulee jatkossa osoittaa riittävä perusrahoitus lakisääteisten tehtävien ja velvoittei-
den hoitamiseksi, jotta rahoitusperiaate toteutuu. 
 
Hankeavustusten tehtävänä on mahdollistaa esimerkiksi kokeilutoiminta, jossa tulee olla 
mahdollista myös kuntalähtöiset kokeilut. 
 
Kehittämishankerahoituksella ja muilla harkinnanvaraisilla valtionavustuksilla ei tule ra-
hoittaa valtionosuusjärjestelmän piirissä olevaa perustoimintaa eikä ohjata palvelujen tuo-
tantotapoja perustoiminnassa. 

 
Kuntien muun ohjauksen kehittämiseksi työryhmä ehdottaa seuraavaa: 
  

Suosituksia valmisteltaessa tulee arvioida niiden kustannusvaikutukset ja huomioida paikal-
liset olosuhteet ja kuntien erot.  
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Suositusten tulkinnassa tulisi huomioida niiden asema velvoittavuudeltaan ei-sitovina nor-
meina. 
 
Kaikkien rakenteellisten uudistusten osana selvitetään henkilöstön tehtävärakenne ja työn-
jaon toimivuus, tavoitteena henkilöstön joustava käyttö. 
 
Henkilöstön kelpoisuusehtoja säätelevä normisto tutkitaan ja uudistetaan osana rakennepo-
liittisen ohjelman toimeenpanoa. 
 
Henkilöstön määrän mitoituksen sijaan jatkossakin on tarvetta painottaa henkilöstön ja/tai 
organisaatiossa tarvittavan osaamisen määrittelyä.  
 
Kuntien toiminnan arvioinnista säädetään pääsääntöisesti kuntalaissa. Erityislainsäädän-
nössä säädetään kuntien toiminnan sektorikohtaisesta arvioinnista vain silloin, jos arvioin-
nille on erityisen painavia tarpeita, joihin kuntalain mukaisella arviointitoiminnalla ei voida 
vastata. 
 
Toimintaa koskevat arviointijärjestelmät on palautettava alkuperäiseen tarkoitukseensa eli 
luotettavan arviointitiedon tuottamiseksi päätöksenteon tueksi.  
 
Valvonnassa siirrytään entistä enemmän jälkikäteisestä valvonnasta ennakoivaan valvon-
taan ja yhdenmukaisiin valvontaohjelmiin. Lainsäädännössä korostuu toimijoiden omaval-
vonta, jonka tukena valvontaohjelmat toimivat. 
 
Aluehallintovirastojen lainsäädäntöön perustuvat tehtävät valvontaviranomaisena selvite-
tään ja selkiytetään. 

 
 
Työryhmä on seurannut kuntauudistuksen toteutumista, kuullut kuntia tehtäväkartoituksesta, selvit-
tänyt kuntien näkemyksiä uusien kuntien tehtävistä sekä selvittänyt kansalaisten näkemyksiä kunti-
en tehtävistä. 
 
Työryhmä katsoo, että se on toteuttanut sille annetun toimeksiannon. Työryhmä jättää loppuraport-
tinsa valtiovarainministeriölle. Raportti sisältää opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja ter-
veysministeriön lausuman. 
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1 Työryhmän	toimeksianto	

Valtiovarainministeriö asetti 23.11.2011 pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan perustuen 
kuntien tehtävien arviointi -työryhmän. Työryhmän toimeksiannon mukaan työryhmän työ on osa 
kuntauudistusta. Toimeksiannossa työn tavoitteeksi asetettiin seuraavaa:  
 

- kuntien tehtävien ja niiden hoitoa koskevien velvoitteiden kartoittaminen ko-
konaisuutena,   

- kunnille siirrettävien uusien tehtävien kustannus- ja vaikutusarvioinnin kehit-
täminen, 

- kuntauudistuksella luotujen uusien kuntien tehtävien määrittely,  
- valtion ja kuntien tehtävien jaon uudelleen arviointi,  
- tehtävien vähentämisen arviointi suhteessa käytettävissä oleviin voimavaroi-

hin, 
- arvioida ja tehdä ehdotukset valtion kuntiin kohdistaman ohjauksen johdon-

mukaistamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi,  
- kuntien ja valtion tuottavuus-, tuloksellisuus- ja vaikuttavuusohjelmassa nou-

sevien hyvien käytäntöjen hyödyntäminen sekä 
- kuntien palvelujen kustannusten ja laadun vertailun ja läpinäkyvyyttä edistävi-

en käytäntöjen hyödyntäminen. 
 
Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin valtiosihteeri Anna-Kaisa Ikonen valtiovarainministeriöstä 
ja jäseniksi nimettiin ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä, ylijohtaja 
sittemmin kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee sosiaali- ja terveysministeriöstä, hallitusneuvos Auli 
Valli-Lintu ja budjettineuvos Jouko Narikka valtiovarainministeriöstä, apulaisosastopäällikkö sit-
temmin pelastusylijohtaja Esko Koskinen sisäasiainministeriöstä, rakennusneuvos Aila Korpivaara 
ympäristöministeriöstä, elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi maa- ja metsätalousminis-
teriöstä, alivaltiosihteeri Heikki Aurasmaa työ- ja elinkeinoministeriöstä, johtava lakimies Kari 
Prättälä Suomen Kuntaliitosta, kaupunginjohtaja Mårten Johansson Raaseporin kaupungista, erityis-
luokanopettaja Timo Juurikkala Vantaan kaupungista, työhyvinvointikoordinaattori Marja-Leena 
Kemppainen Oulun kaupungista, kaupunginjohtaja Matti Pennanen Oulun kaupungista, vapaan si-
vistystyön johtaja sittemmin apulaiskaupunginjohtaja Piia Rantala-Korhonen Oulun kaupungista 
sekä asiantuntijaylilääkäri Suomen Kuntaliiton valtuuston varapuheenjohtaja kansanedustaja Hanna 
Tainio. Valtiosihteeri Anna-Kaisa Ikosen siirryttyä Tampereen kaupungin pormestariksi hänet ni-
mettiin työryhmän jäseneksi ja työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin 7.2.2013 valtiosihteeri Sari 
Raassina. Johtava lakimies Kari Prättälän tilalle nimettiin lakiasiain johtaja Arto Sulonen 1.9.2013 
Suomen Kuntaliitosta. Alivaltiosihteeri Heikki Aurasmaan tilalle nimettiin hallitusneuvos Tuula 
Manelius työ- ja elinkeinoministeriöstä 22.1.2014. 
 
Työryhmän sihteeristöön nimettiin neuvotteleva virkamies Hannele Savioja ja finanssineuvos Tuo-
mo Mäki valtiovarainministeriöstä, finanssineuvos Raimo Jämsén sosiaali- ja terveysministeriöstä, 
lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi opetus- ja kulttuuriministeriöstä, ylitarkastaja Juho Korpi ympäris-
töministeriöstä sekä kehittämispäällikkö Marja Lahtinen Suomen Kuntaliitosta. Työryhmän sihtee-
ristöön nimettiin lainsäädäntöneuvos Salla Kalsin tilalle 3.4.2012 hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä 
opetus- ja kulttuuriministeriöstä, finanssineuvos Raimo Jämsénin tilalle 21.8.2013 nimettiin neuvot-
televa virkamies Liisa Heinämäki sosiaali- ja terveysministeriöstä ja neuvotteleva virkamies Liisa 
Heinämäen tilalle nimettiin 11.3.2014 neuvotteleva virkamies Mikko Nygård sosiaali- ja terveysmi-
nisteriöstä. 
 
Valtiovarainministeriö asetti 12.2.2013 työryhmälle valmistelutyötä tekevän alatyöryhmän, 
jonka puheenjohtajaksi nimettiin osastopäällikkö, ylijohtaja Päivi Laajala valtiovarainminis-
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teriöstä. Alatyöryhmän jäseniksi nimettiin hallitusneuvos Mika Kättö sisäasiainministeriöstä, 
ylijohtaja Eija Koivuranta sosiaali- ja terveysministeriöstä, johtaja Jari Rajanen, opetus- ja 
kulttuuriministeriöstä, hallitusneuvos Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriöstä 
sekä johtava lakimies Sami Uotinen Suomen Kuntaliitosta. Alatyöryhmän jäseniksi nimet-
tiin 5.3.2013 elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi maa- ja metsätalousministeri-
östä, 28.5.2013 hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki sosiaali- ja terveysministeriöstä. Kun-
tien tehtävien arviointityöryhmän sihteeristö toimi alatyöryhmän sihteeristönä. Neuvotteleva 
virkamies Sari Kauppinen sosiaali- ja terveysministeriöstä toimi alatyöryhmän sihteerinä 
28.5.2013 – 21.8.2013 välisen ajan. 
 
Työryhmän pitkä toimikausi vaiheistettiin jo toimeksiannossa kahteen osaan. Työryhmä 
toteutti ensimmäisessä vaiheessa kuntien tehtäväkartoituksen sekä valmisteli ehdotukset 
kunnille siirrettävien ja annettavien tehtävien kustannus- ja vaikutusarvioinnin kehittämi-
seen. Toisessa vaiheessa työryhmän tehtävänä oli arvioida, mitkä ovat kuntauudistuksella 
luotujen uusien kuntien tehtävät.  
 
Tämä työryhmän loppuraportti sisältää kuvauksen työryhmän työprosessista sekä liiteaineis-
tona kunkin työvaiheen tulokset. Työprosessin ja työvaiheiden tulosten pohjalta työryhmä 
on käynyt keskusteluja ja tehnyt tässä loppuraportissa ehdotuksia kuntien tehtävien arvioin-
nin jatkotyöstä sekä kuntien ohjausjärjestelmän kehittämisestä. Kunnille annettavien tehtävi-
en kustannus- ja vaikutusarvioinnin kehittämisehdotusten toteuttaminen on meneillään, joten 
työryhmä ei tee näihin liittyviä uusia toimenpide-ehdotuksia. 
 

1.1 Kuntauudistus	ja	siihen	keskeisesti	liittyvät	hankkeet	

Kuntauudistukseen ovat pääministeri Jyrki Kataisen hallituskaudella kuuluneet kuntaraken-
teen uudistaminen (kuntarakennelaki), kuntalain kokonaisuudistus, kuntien peruspalvelujen 
valtionosuusjärjestelmän uudistaminen, metropolialueen ratkaisu (mahdollinen metropoli-
hallinto), kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestäminen (sotejärjestämislaki). 
 
Hallitus tarkisti kuntauudistuksen tavoitteita työryhmän työn aikana. Kuntarakennelaki tuli 
voimaan 1.7.2013.  Kuntien selvitysvelvollisuus alkoi lain voimaan tultua ja selvitysvelvol-
lisuuden takarajan määräaika jäi avoimeksi. Eduskunta edellytti, että sille annetaan erillinen 
esitys määräaikasäännöksen voimaan saattamisesta. Selvitysvelvollisuuden määräaika jäi 
avoimeksi mm. sen takia, että kunnilla tulee olla riittävät tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistuksen toteuttamisesta. 
 
Hallitus päätti 29.11.2013 rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta, joka sisältää tavoit-
teet kuntatalouden tasapainottamiseksi valtion toimenpitein kuntien tehtäviä ja velvoitteita 
vähentämällä sekä kuntien omin tuottavuutta parantavin toimenpitein. Osana rakennepoliit-
tista ohjelmaa hallitus päätti kuntatalouden makro-ohjauksen kehittämisestä. 13.2.2014 voi-
maan tullut asetus julkisen talouden suunnitelmasta edellyttää, että valtio sitoutuu nykyisen 
valtiontalouden tasapainotavoitteen lisäksi myös kuntatalouden tasapainotavoitteeseen.  Jul-
kisen talouden suunnitelma tulee sisältämään tasapainotavoitteen saavuttamiseksi tarvittavia 
toimenpiteitä, jotka koskevat mm. kuntien tehtäviä ja rahoitusta. 
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Valtioneuvosto on asettanut keskushallinnon uudistamista valmistelevan parlamentaarisen 
komitean, ja valtiovarainministeriö on asettanut keskushallinnon virastorakennehankkeen. 
Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys –hankkeessa (VIRSU) on käynnistetty aluehallintoa 
koskeva selvitystyö, jossa aluehallinnon ja keskushallinnon virastojen välisen työnjaon sel-
vittämisen kohteena on myös valtion ja kuntien välisen työnjaon selvittäminen. Viimeksi 
mainitun tavoitteena on valtiollisen ja kunnallisen aluehallinnon tarkoituksenmukainen ja 
taloudellinen työnjako ja tarvittavat yhteistyömenettelyt ottaen huomioon myös metropoli-
alueen erityistarpeet. 
 
 Valtiovarainministeriö on asettamassa VIRSU -hankkeelle alatyöryhmän, joka kuvaa valti-
ollisen ja kunnallisen aluehallinnon sekä kuntien työnjaon nykytilan ja laatii aluehallinnon 
selvitystyöryhmää varten vaihtoehtoiset skenaariot työnjaosta valtiollisen ja kunnallisen 
aluehallinnon sekä kuntien välillä. Tämän kokonaisuuden osana ollaan uudistamassa myös 
ohjausjärjestelmiä sekä määrittelemässä ohjauspolitiikan periaatteita. Kuntien ohjausjärjes-
telmän kehittäminen noussee esille ohjauspolitiikkaa koskevassa työssä. 
 

2 Työryhmän	työn	vaiheistus	

2.1 Ensimmäinen	vaihe	

Työryhmän työ oli kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa ryhmä teki kokonaisarvion kuntien 
nykyisistä tehtävistä. Tehtäväkartoitus valmistui vuoden 2013 alussa. Ensimmäisessä vaiheessa 
työryhmä teki myös ehdotuksen kunnille siirrettävien ja annettavien tehtävien kustannus- ja vaiku-
tusarvioinnin kehittämisestä. 
 
Valtiovarainministeriö nimesi 1.3.2012 ylijohtaja Silja Hiironniemen selvityshenkilöksi laatimaan 
kuntien tehtävien arviointi –työryhmälle kuntien tehtäväkartoituksen työryhmän toimeksiannon ja 
työryhmässä käydyn keskustelun pohjalta. Työryhmän sihteeristö tuki selvityshenkilöä kyselyn laa-
timisessa ja alustavien johtopäätösten valmistelussa. 
 
Työryhmä valmisteli kevään 2012 aikana tehtäväkartoituksen toteuttamista ideoiden ja käsitellen 
ministeriöille osoitettua webropol –kyselyä, joka toteutettiin kesän 2012 aikana. Vuoden 2012 lo-
pulla työryhmä käsitteli tehtäväkartoituksen alustavia tuloksia. Tehtäväkartoitus valmistui tammi-
kuussa 2013. Tehtäväkartoitus on julkaistu valtiovarainministeriön julkaisusarjassa (VM 2/2013). 
 
Kunnille annettavien ja siirrettävien tehtävien kustannus- ja vaikutusarvioinnin kehittämistä koske-
va ehdotus valmistui helmikuussa 2013. Kustannus- ja vaikutusarvioinnin kehittämiseksi työryhmä 
ehdotti seuraavaa toimenpidekokonaisuutta: ”Kehitetään kunnille annettavien ja siirrettävien tehtä-
vien taloudellisten vaikutusten arviointia valtion ja kuntien yhteistyönä, kehitetään säädösvalmiste-
lussa kuntavaikutusten kokonaisuuden arviointia, kehitetään kuntien taloutta ja toimintaa koskevaa 
tietopohjaa ja kuntatilastointia sekä huomioidaan kuntavaikutusten arviointi osana valtioneuvoston 
arviointitoiminnan kokonaisuutta.” 
 

2.2 Toinen	vaihe	

 
Työn toisessa vaiheessa työryhmän tuli toimeksiannon mukaan arvioida, mitkä ovat kuntauudistuk-
sella luotujen uusien kuntien tehtävät.  Toimeksiannon mukaan tässä vaiheessa hyödynnetään kun-
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tatuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämiskampanjaa ja siinä luotuja hyviä käytäntöjä ja kestä-
vän kuntatuottavuuden mittaristoa sekä kokemuksia parhaista käytännöistä. Työryhmän tuli myös 
priorisoida uusien kuntien tehtävät ja asettaa ministeriökohtaiset tavoitteet tehtävien ja velvoitteiden 
vähentämiselle. Tämän työn pohjalta työryhmän tuli tehdä ehdotus, mitä tehtäviä siirretään valtion 
ja kuntien välillä ja mistä tehtävistä voidaan kokonaan luopua tai siirtää kolmannen sektorin hoidet-
taviksi. Työryhmän tuli myös tehdä ehdotus siitä, minkä tehtävien hoidossa uusille kunnille voidaan 
antaa nykyistä suuremmat vapaudet päättää tehtävien laadusta ja laajuudesta. Toimeksiannon mu-
kaan työryhmän tuli työnsä aikana kuulla aluehallintovirastojen ja Valviran edustajia. Lisäksi työ-
ryhmän tuli selvittää kansalaisten näkemyksiä kuntien tehtävistä. 
 
Työryhmän toisessa vaiheessa ryhmä on seurannut kuntauudistuksen etenemistä, kuntien tehtävien 
kartoituksen jatkotyön etenemistä sekä valmistellut ehdotuksia kuntien ohjausjärjestelmän uudista-
miseksi. Työryhmä on selvittänyt kuntien näkemyksiä uusien kuntien tehtävistä sekä aloitelaatikon 
avulla kansalaisten näkemyksiä kuntien tehtävistä.  
 

3 Kuntien	tehtäväkartoituksen	toteuttaminen	

	
Tehtäväkartoitusta valmistellessaan työryhmä päätyi selvittämään kaikki kuntien järjestämisvastuul-
la olevat lakisääteiset tehtävät ja niiden hoitamista koskevat velvoitteet. Kartoituksen ulkopuolelle 
rajattiin kuntien itse ottamat tehtävät. Kartoitus toteutettiin ministeriöille osoitetulla kyselyllä, jossa 
hyödynnettiin ns. normihankkeen luokittelua kuntien tehtävistä. Tehtäväluokkia oli kuusi ja velvoit-
teiden vastausvaihtoehtoja oli 10. Työryhmä piti tärkeänä, että kyselyssä selvitetään, liittyvätkö 
kunnille annetut tehtävät valtion hoitamiin tehtäviin. Työryhmä korosti myös kuntien yleisvastuulle, 
kuten alueen kehittämiseen ja elinvoimaisuuteen kuuluvien tehtävien selvittämistä, elämänkaariajat-
telun asettamien vaatimusten selvittämistä, asiakasnäkökulman huomioimista, toimintatapojen uu-
distamisen mahdollisuuksien selvittämistä sekä palvelujen uudenlaisten tuotantotapojen mahdollis-
tamisen selvittämistä. Lisäksi työryhmä piti tärkeänä selvittää kyselyssä myös tehtävien hoitoon 
käytetyt resurssit. Työryhmä korosti keskittymistä sellaisiin tehtäviin, joiden kehittämiseen voidaan 
vaikuttaa.  
 
Kuntien tehtäväkartoitusta koskeva webropol –kysely lähetettiin ministeriöille kesäkuussa 2012 ja 
kaikki ministeriöt, joiden toimialalla valmistellaan kuntien tehtäviä koskevaa lainsäädäntöä vastasi-
vat kyselyyn syyskuun loppuun 2012 loppuun mennessä. Työryhmä käsitteli tehtäväkartoituksen 
alustavia tuloksia syksyn 2012 aikana. 
 
Tehtäväkartoituksen raportti valmistui tammikuussa 2013. Selvityshenkilö ylijohtaja Silja Hiiron-
niemi luovutti raportin valtiovarainministeriön ja työryhmän käyttöön. Työryhmä käsitteli selvitys-
henkilön laatiman raportin, mutta ei ottanut kantaa selvityshenkilön tekemiin ehdotuksiin. 
 
 
 
 

3.1 Toimintaohjelma	kuntien	tehtävien	ja	velvoitteiden	vähentämiseksi		

 
Työryhmä kiinnitti huomiota kuntien tehtävien ja velvoitteiden suureen määrään. Kartoituksen mu-
kaan kunnilla on 535 lakisääteistä tehtävää ja 935 niiden hoitoa koskevaa velvoitetta. Työryhmä 
katsoi, että kuntien tehtävät ja velvoitteet sekä niiden hoitamiseen tarvittavat resurssit ovat epätasa-
painossa. Työryhmä arvioi, että tehtävien hoitamista koskevat velvoitteet, kuten henkilöstömäärä, 
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palvelujen käyttäjien ryhmäkoko, henkilöstön kelpoisuusehdot, henkilöstön koulutusrakenne, palve-
lujen saamisen määräajat, toimintoja koskevan suunnitelman laatiminen, asiakasyhteistyövelvoite, 
viranomaisyhteistyövelvoite sekä tiedon antamisvelvoite, rajoittavat kunnan toiminnan järjestämistä 
taloudellisesti ja tuottavasti sekä asiakaslähtöisesti ja aiheuttavat kunnille huomattavia kustannuk-
sia. Työryhmä arvioi kevään 2013 kuntatalouden kehitysnäkymien pohjalta, että kuntien menoja 
tulisi vähentää toiminnan ja talouden tasapainottamiseksi vähentämällä kuntien velvoitteita ja tehtä-
viä. Työryhmä katsoi, että vähentämiselle tulee asettaa konkreettinen euromääräinen tavoite. Työ-
ryhmä asetti tavoitteeksi, että kuntien toimintamenot olisivat yhden miljardin pienemmät vuoden 
2017 tasolla kuin keväällä 2013 niiden arvioitiin olevan vuonna 2017. Työryhmä ehdotti, että se 
valmistelee ehdotuksen velvoitteiden ja tehtävien vähentämiseksi hallituksen helmikuun 2013 puo-
liväliriiheen ja kevään 2013 kehysriiheen. Työryhmä ehdotti vähentämistavoitteen asetettavaksi 
ministeriökohtaisesti siten, että kullekin ministeriölle määritellään prosenttiosuus miljardin koko-
naistavoitteesta. Tavoitteet eivät kuitenkaan saa rajoittaa yli ministeriörajojen menevää tarkastelua. 
 

3.2 Hallituksen	linjauksia	velvoitteiden	ja	tehtävien	toimintaohjelmasta	

 
Tehtäväkartoituksen jatkotyötä varten valtiovarainministeriö asetti 12.2.2013 työryhmälle valmiste-
lutyötä tekevän virkamiesalatyöryhmän, jolle annettiin tehtäväksi valmistella toimintaohjelma kun-
tien velvoitteiden vähentämiseksi. Kuntien tehtävien arviointi -työryhmä ohjasi alatyöryhmän vel-
voitteiden vähentämistä koskevaa valmistelua.  
 
Hallitus linjasi puoliväli-istunnossa kuntien tehtävien arviointi –työryhmän ja sen alaisen virkamies-
työryhmän työtä seuraavasti:  
 

”Rakennelain tavoitteet täyttäville kunnille annetaan lisää vastuuta ja toimintavapaut-
ta. Valtio tukee kuntia paikallisissa kokeiluissa, joissa kehitetään lähipalveluita, uusia 
tuloksellisempia toimintatapoja ja uusia hallinnollisia malleja sekä lähidemokratiaa. 
Nämä linjaukset valmistellaan kehysriiheen.” 
 
”Kehysriihessä päätetään linjauksista kuntien normitalkoiden jatkamiseksi ja asetetaan 
ministeriökohtaiset tavoitteet kuntien velvoitteiden vähentämiseksi.” 

 
Valtiovarainministeriö valmisteli alatyöryhmälle alustavan ehdotuksen ministeriökohtaisiksi tavoit-
teiksi huomioiden hallituksen puoliväli-istunnon linjaukset.  Ministeriöiden edustajat eivät olleet 
yksimielisiä tehdystä ehdotuksesta. 
 
Kuntien tehtävien arviointi -työryhmä ehdotti seuraavaa päätösesitysluonnosta hallitukselle 
21.3.2013 kehysriiheen edellä todettujen puoliväli-istunnon linjausten toteuttamiseksi: 

 
”Toteutetaan vuosina 2014–2017 toimintaohjelma, jolla vähennetään kuntien lakisää-
teisten tehtävien perusteella säädettyjä velvoitteita. Toimintaohjelman tavoitteena on 
saavuttaa yhden miljardin kokonaisvähennys kuntien ja kuntayhtymien toimintame-
noihin vuoden 2017 tasolla.  Vuoden 2014 toimintamenoissa vähennys vastaa 2,5 % 
kuntien ja kuntayhtymien toimintamenoista, tähän sisältyy kuntien ja kuntayhtymien 
lakisääteisistä ja vapaaehtoista tehtävistä aiheutuvat menot.” 

 
Hallitus päätti kehysriihessä seuraavaa: 

 
 ”Jatketaan kuntien normitalkoita ja toteutetaan vuosina 2014–2017 toimintaohjelma, 
jolla vähennetään kuntien lakisääteisten tehtävien perusteella säädettyjä velvoitteita. 
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Toimintaohjelman tavoitteena on saavuttaa yhden miljardin euron kokonaisvähennys 
kuntien ja kuntayhtymien toimintamenoihin vuoden 2017 tasolla. Ministeriöt valmis-
televat lokakuun 2013 loppuun mennessä ministeriökohtaisen toimintaohjelman vuo-
sille 2014‒2017. Velvoitteiden vähentämisen toimintaohjelman tueksi käynnistetään 
vuoden 2014 alusta paikallisia kokeiluja, joilla kokeilun avulla pyritään vähentämään 
velvoitteita. Paikallisissa kuntakokeiluissa ministeriöt ja kunnat sopivat yhdessä pal-
veluja koskevat tavoitteet.” 

 
Virkamiesalatyöryhmä valmisteli ministeriöille ohjeen velvoitteiden vähentämisen toimintaohjel-
man valmistelusta. Kuntien tehtävien arviointi –työryhmä korosti ministeriöiden sitoutumista ja 
ministeriöiden välisen yhteistyön tärkeyttä velvoitteiden vähentämisen toimintaohjelman valmiste-
lussa. Lisäksi työryhmä totesi, että velvoitteiden vähentämistä tulisi tarkastella virkamiesvalmiste-
lun lisäksi myös poliittisella tasolla. Toimintaohjelman laadintaa käsiteltiin myös ministeriöiden 
kansliapäällikkökokouksessa, jossa valtiovarainministeriö pyysi ministeriöitä osoittamaan riittävästi 
voimavaroja valmisteluun. Ministeriöiden tuli tehdä virkamiesalatyöryhmälle ehdotukset vähennet-
tävistä velvoitteista 10.9.2013. 
 
Hallitus päätti 29.8.2013 rakennepoliittisessa ohjelmassa, että velvoitteiden vähentämisen lisäksi 
tarkasteluun otetaan myös kuntien tehtävät, ja valtiovarainministeriö täydensi alatyöryhmän toimek-
siantoa ja jatkoi työryhmän valmisteluaikaa syyskuun 2013 loppuun. Ministeriöiden esitykset val-
mistuivat syyskuun loppuun mennessä. Virkamiesalatyöryhmä kokosi ministeriöiden esityksistä 
toimintaohjelman, joka käsiteltiin tehtävien arviointi –työryhmässä 15.10.2013. Toimintaohjelma 
on tämän muistion liitteenä (Liite 1. Toimintaohjelma kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämi-
seksi vuosina 2014–2017) . 
 
Toimintaohjelman valmistelua jatkettiin valtiovarainministeriön virkamiestyönä osana rakennepo-
liittisen ohjelman valmistelua. Virkamiesvalmistelussa ministeriöille annettiin ohjeellinen euromää-
räinen tavoite tehtävien ja velvoitteiden vähentämiselle. Ministeriöiden tuli tehdä esitykset 
31.10.2013 mennessä. Myös Suomen Kuntaliitolta pyydettiin esitystä. 
 
Hallitus päätti 29.11.2013 rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta, joka sisälsi kuntien tehtävi-
en ja velvoitteiden vähentämistä koskevat toimenpiteet, joilla saavutettaisiin toimintamenojen vä-
hentämistavoite.  
 
Hallitus antoi julkisen talouden suunnitelman ja päätti valtiontalouden kehyksistä 27.3.2014. Halli-
tus linjasi kuntataloutta seuraavasti: 
 

”Hallitusohjelmassa ei asetettu tavoitetta kuntatalouden rahoitusasemalle. Kuntatalou-
dessa on kuitenkin luontevaa pyrkiä tulojen ja menojen rakenteelliseen tasapainoon ja 
rakennepoliittisen ohjelman toimenpanossa hallitus on sitoutunut kuntataloutta tasa-
painottavien toimien toteuttamiseen. 
 
Kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähennetään siten, että kuntien toimintamenot vähene-
vät 1 mrd. eurolla vuoteen 2017 mennessä. Lisäksi verorahoituksella ja kuntien omin 
toimin, mm. tuottavuutta parantamalla, on tarkoitus saavuttaa miljardin euron säätö 
vuoden 2017 tasolla. Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta 
sisältää kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisohjelman, jota toimeenpannaan 
mm. valtiontalouden vuosien 2015‒2018 kehyspäätöksessä. 
 
Hallitus pidättäytyy uusien kuntien menoja lisäävien tehtävien ja velvoitteiden anta-
misesta ilman, että se päättää samalla vastaavansuuruisesta tehtävien ja velvoitteiden 
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karsimisesta tai uusien annettavien tehtävien ja velvoitteiden täysimääräisestä rahoit-
tamisesta. Tätä periaatetta sovelletaan kehyspäätökseen 2014‒2017 nähden uusiin 
hankkeisiin. Tämän lisäksi kehykseen jo sisältyviä hankkeita arvioidaan kriittisesti.” 

 
Hallitus arvioi kehyspäätöksen yhteydessä rakennepoliittisen ohjelman kuntien tehtävien ja velvoit-
teiden vähentämisen toimeenpanon tilannetta sekä niiden vaikutuksia valtiontalouteen ja kuntien 
talouteen.   
  

3.3 Työryhmän	ehdotukset	kuntien	tehtävien	ja	velvoitteiden	vähentämisen	jatkotyök‐
si	

 
Kuntien tehtävien ja velvoitteiden toimintaohjelman laadinta ministeriöiden virkamiestyönä ei saa-
vuttanut asetettuja tavoitteita. Vaikka hallitus päätti kehysriihessä velvoitteiden vähentämisestä, 
ministeriöissä ei ollut sisäistetty kuntien tehtävien ja talouden välistä epätasapainoa eikä ministeri-
öissä ollut riittävää valmiutta kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseen. Hallitusohjelmassa 
on useita tavoitteita, jotka ovat ristiriidassa kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen kanssa. 
Ministeriöt pitivät hallitusohjelmaan pohjautuvaa kuntien tehtävien lisäystä edelleen tarpeellisena. 
Hallitus arvioi poliittisesti uudelleen velvoitteiden vähentämistä ja päätti, ettei velvoitteiden vähen-
täminen ole riittävää kuntatalouden tasapainottamiseksi. Tarkasteluun otettiin myös kuntien tehtävät 
ja palvelurakenteen kehittäminen. 
 
Julkisen talouden suunnitelmassa hallitus tulee asettamaan kuntataloutta koskevan tasapainotavoit-
teen sekä menorajoitteen valtion toimesta kuntataloudelle aiheutuville menoille. Tasapainotavoit-
teen saavuttamiseksi hallitus tulee päättämään toimenpiteistä, joilla tasapainotavoite saavutetaan. 
Toimenpiteet voivat koskea kuntien tehtävien ja velvoitteiden lisäyksiä tai vähennyksiä, valtion-
osuuksia, verotuloja sekä muita kuntatalouteen vaikuttavia toimenpiteitä. 
 
Työryhmä katsoo, että kuntatalouden uusi ohjausjärjestelmä edellyttää ministeriöiden kustannus- ja 
vaikutusarvioinnin kehittämistä siten, että ministeriöillä olisi paremmat valmiudet tehdä ehdotukset 
kuntien tehtävien ja velvoitteiden muutoksista julkisen talouden suunnitelman päätöksentekoa var-
ten. Tilanteen korjaaminen merkitsee sitä, että ministeriöiden tulee uudistaa sisäistä valmistelupro-
sessiaan siten, että siinä toteutuu kuntataloudelle asetettu tasapainotavoite ja menorajoite. Ministeri-
öillä tulee olla valmiudet tuottaa tehtäviä ja velvoitteita koskevaa kustannus- ja vaikutusarviotietoa 
päätöksentekoa varten. Työryhmä ehdottaa, että ministeriöt käynnistävät kuntien tehtäviä ja näistä 
aiheutuvia kustannuksia koskevien valmisteluprosessiensa uudistamisen. 
 
Kuntien tehtävien arviointi –työryhmä katsoo, että rakennepoliittisen ohjelman päätökset kuntien 
tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä tulee toteuttaa. Tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen 
edellyttää vahvaa poliittista ohjausta. Työryhmä pitää tärkeänä, että kunnat täyttävät rakennepoliit-
tisessa ohjelmassa asetetut tuottavuustavoitteet. 
  
Kuntien tehtäviin liittyvät velvoitteet aiheuttavat kuntasektorille huomattavia kustannuksia. Esimer-
kiksi henkilöstön pätevyysvaatimukset, koulutusrakenne ja palvelujen saatavuutta koskevat määrä-
ajat poikkeavat eri palveluissa. Kunnan näkökulmasta palvelujen järjestäminen asiakaslähtöisesti 
vaikeutuu, kun kunnan tulee täyttää kaikki ko. palvelujen järjestämistä ohjaavat normit. Työryhmä 
ehdottaa, että velvoitteiden purkamiseksi käynnistetään ministeriöiden ja kuntien yhteinen poikki-
hallinnollinen jatkoprojekti. 
 
Kuntien tehtävätaakkaa tarkastellaan yksittäisen tehtävän ja palvelun näkökulmasta. Sama asiakas 
saa usein palveluja monelta hallintokunnalta. Kuntien tehtäviä tulisi tarkastella asiakassegmenteit-
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täin. Tehtäväkartoitus antaa mahdollisuuden koota tehtävät asiakasryhmittäin ja uudistaa tehtävä-
lainsäädäntöä asiakaslähtöisesti. Työryhmä ehdottaa, että kuntien tehtäviä koskevassa lainvalmiste-
lussa tehtäviä tarkasteltaisiin yksittäisten tehtävien sijasta myös asiakasnäkökulmasta.   
 
Tehtäviä voidaan tarkastella myös muista näkökulmista. Tästä esimerkkinä hallinnolliset ja kansa-
laisten palveluihin liittyvät tehtävät. Hallinnolliset tehtävät vievät merkittävästi työaikaa kunnan 
johtavilta viranhaltijoilta, vaikka pääpainon tulisi olla kansalaisten palvelujen tuottamisessa.  Tehtä-
vien arvioinnin jatkotyössä tulisi siirtää painopistettä hallinnollisista tehtävistä palvelutehtäviin. 
 
Kuntalain uudistamisesityksessä ehdotetaan kunnan strategisen suunnittelun vahvistamista siten, 
että kuntien tulee laatia kuntastrategia. Kuntastrategia tulee ottaa huomioon kunnan toiminnan ja 
talouden suunnittelussa. Kuntastrategian ja kunnan toiminnan ja talouden suunnittelun vahvistami-
nen mahdollistavat sen, että hallinnonalakohtaisia suunnitteluvelvoitteita voidaan vähentää. Työ-
ryhmä ehdottaa, että ministeriöissä käynnistetään valmistelutyö, jossa toimialan lainsäädännöstä 
poistetaan yleiset toimintaa koskevat suunnitteluvelvoitteet. 
 
Valtion keskushallinnon uudistamiseen liittyen valtiovarainministeriön käynnistämä VIRSU -hanke 
selvittää valtion ja kunnallisen aluehallinnon sekä kuntien työnjakoa. Työryhmän selvitystyön on 
tarkoitus valmistua lokakuun 2014 loppuun mennessä. Kuntien tehtävien arviointi -työryhmä pitää 
hyvänä työnjaon selvittämistä. Työryhmä korostaa, että kuntien tehtävätaakkaa ei tulisi lisätä. 
 
Kunnilla on runsaasti lakisääteisiä raportointitehtäviä, joiden velvoittavuus vaihtelee säännöllisestä 
tiedonantovelvoitteesta vapaamuotoiseen tiedonantovelvoitteeseen. Kuntatieto-ohjelman tavoitteena 
on vähentää kuntien tiedonantotaakkaa. Tavoitteena on, että kunta toimittaa toimintaa ja taloutta 
koskevat tiedot yhdelle toimijalle. Työryhmä ehdottaa, että tavoitteen saavuttamiseksi tiedonanto-
velvoitteita koskeva lainsäädäntö perataan ja lainsäädäntö uudistetaan esimerkiksi osana kuntatie-
to-ohjelmaa.  Erityisesti tiedonantotaakkaa, toiminnan seurantaa, kehittämistä ja arviointia varten 
tulisi vähentää.  
 
Kuntien tehtäväkartoitus kuvaa kuntien tehtäviä elokuun 2012 tilanteen mukaisesti. Tuon jälkeen 
kunnille on annettu uusia tehtäviä. Ministeriöillä on käytössä omaa toimialaansa koskeva tehtävä-
kartoitusaineisto. Työryhmä ehdottaa, että ministeriöt pitävät ajan tasalla tätä aineistoa. Kunnallis-
talouden ja –hallinnon neuvottelukunnan tulee analysoida ja käsitellä aineisto säännöllisin välein. 
Aineistoa tulee täydentää kustannustietojen osalta. Ministeriöiden tulee hyödyntää aineistoa val-
mistellessaan kuntien tehtäviä ja velvoitteita koskevaa päätöksentekoa. Aineiston analysointi edel-
lyttää kunnallistalouden ja –hallinnon neuvottelukunnan lisäresursointia.  
	
Kuntien	tehtäväkartoitus	koski	kuntien	lakisääteisiä	tehtäviä.	Työryhmä	ehdottaa,	että	kunti‐
en	itsehallinnollisista	tehtävistä	tehdään	myös	kartoitus.	Tämä	palvelisi	myös	julkisen	talou‐
den	suunnitelmaa	sekä	uutta	kuntatalousohjelmaa.	Työryhmä	ehdottaa,	että	Suomen	Kuntaliit‐
to	ja	ministeriöt	toteuttavat	kartoituksen	yhteistyössä.	
	
Kuntien	tehtävien	ja	velvoitteiden	vähentämisen	tueksi	käynnistetään	kuntalähtöisiä	kokeilu‐
ja.	Työryhmä	ehdottaa,	että	kokeilu	arvioidaan	ja	sen	tulosten	perusteella	käynnistetään	kuntien	
tehtäviä	koskeva	säädösvalmistelu.	
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4 Kunnille	annettavien	tehtävien	kustannus‐	ja	vaikutusarvioinnin	kehittämi‐
nen	

 
Työryhmä tulkitsi toimeksiantoa siten. että kehittämisehdotukset voivat koskea kunnille annettavien 
tehtävien ja velvoitteiden sekä säädösten kustannusvaikutusten arviointia kuntien näkökulmasta 
siten, että se tarkoittaa kunnallistaloudellisten vaikutusten arviointia. Nämä vaikutukset voivat koh-
distua kuntien tuloihin ja menoihin. Lisäksi pidettiin tärkeänä, että vaikutusten arviointi koskee uu-
sien tehtävien antamisen lisäksi myös nykyisten tehtävien muutoksia tai kuntien velvollisuuksia 
muilla tavoilla muutettaessa, esimerkiksi alemman asteisin normein tai suosituksin. 
 
Vaikutusten arviointi voi olla ennakoivaa tietoa siitä, miten kunnille lainsäädännöllä tai muilla nor-
meilla annettavat tehtävät, tehtävien muutokset ja muut velvoitteet vaikuttavat kunnan toimintaan ja 
talouteen. Vaikutuksia arvioimalla saadaan käsitys valmisteltavana olevan asian toteuttamismahdol-
lisuuksista. Tämä edellyttää yleensä myös vaihtoehtojen pohtimista. Vaihtoehtoja tulisi verrata nii-
den vahvuuksien ja ongelmien valossa, huolellisen vaikutusarvioinnin avulla.  

 
Vaikutusarviointi vaihtoehtojen tarkasteluineen tuottaa valtion ja kuntien päätöksentekijöille tietoa 
valmistelussa olevan asian toteuttamismahdollisuuksista ja niiden todennäköisistä vaikutuksista. 
Arviointiin liittyy epävarmuustekijöitä. Vaikutusarviointi ymmärretään useimmiten ennakoivaksi 
tiedoksi siitä, miten kunnille lainsäädännöllä annettavat tehtävät vaikuttavat kuntien toimintaan ja 
talouteen. Jälkikäteinen vaikutusten arviointi, jota voidaan nimittää vaikuttavuuden arvioinniksi, 
tuottaa tietoa siitä, ovatko ennen päätöksentekoa ennakoidut vaikutukset toteutuneet. Jälkikäteinen 
arviointi palvelee toiminnan kehittämistä. 

 
Työryhmä kuuli kustannus- ja vaikutusarvioinnin kehittämistä koskevien ehdotusten valmistelua 
varten asiantuntijoita oikeusministeriöstä, Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta, Valtiontalouden 
tarkastusvirastosta, Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta sekä Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksesta sekä perehtyi säädösvalmistelun kehittämistoimia valmistelleiden työryhmien ehdotuk-
siin ja eräisiin säädösvalmistelun kehittämistä koskeviin selvityksiin. Asiantuntijakuulemisissa ja 
aineistossa nousi esille vaikutusten arvioinnin kehittämistarve. 
  
Asiantuntijoiden kuulemisista ja muusta aineistosta esille nostettujen ongelmien ratkaisemiseksi ja 
kehittämistoimenpiteiksi työryhmä ehdotti seuraavaa kokonaisuutta:  

 
1. Kuntiin kohdistuvien taloudellisten vaikutusten arvioinnin kehittäminen valtio – kunta -

suhteessa erillisenä kehittämishankkeena 
 

2. Säädösvalmistelun ohjeisiin valmistellaan kuntavaikutusten arviointia koskeva osio 
 

3. Tietopohjan ja kuntatilastoinnin parantaminen 
 

4. Kuntavaikutusten arvioinnin tulee olla osa valtioneuvoston arviointitoimintaa 
 
Työryhmän ehdotus on tämän muistion liitteenä 2 (Liite 2. Kunnille annettavien tehtävien kustan-
nus- ja vaikutusarvioinnin kehittämisehdotukset valtio – kunta -neuvottelumenettelyssä). 
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4.1 Työryhmän	esitysten	toteuttaminen	

 
Kunnallistalouden ja –hallinnon neuvottelukunta (Kuthanek) perusti 10.9.2013 taloudellisten vai-
kutusten arviointijaoston. Jaoston puheenjohtajaksi nimettiin tutkimusjohtaja Antti Moisio Valti-
on taloudellisesta tutkimuskeskuksesta. Jaosto valmisteli syksyn 2013 aikana työsuunnitelman, joka 
hyväksyttiin neuvottelukunnassa joulukuussa 2013. Neuvottelukunta päätti tuolloin, että jaoston 
tulee antaa alkuvuodesta valtiovarainministeriön pyynnöstä oma arvionsa ministeriöiden esityksiin 
rakennepoliittisen ohjelman toimenpiteiden kustannusvaikutuksista ja että jaoston arviot esitellään 
neuvottelukunnan helmikuun 2014 kokouksessa. Jaoston arviot esiteltiin neuvottelukunnalle. Jaosto 
ei tehnyt omia vaikutuslaskelmia vaan arvioi asiantuntemuksensa perusteella muualla tehtyjen las-
kelmien realistisuutta. 

 
Valtiovarainministeriö asetti 18.10.2013 asiantuntijatyöryhmän laatimaan säädösehdotusten 
kuntavaikutusten arviointia koskevan ohjeen sekä valmistelemaan ehdotuksen asiaan liittyväksi 
säädösvalmistelijoiden koulutukseksi. Valtiovarainministeriö on jatkanut työryhmän toimikautta 
30.9.2014 saakka.  
 

Tietopohjan ja kuntatilastoinnin parantaminen (Kuntatieto-ohjelma) valtiovarainministeriö 
käynnisti vuoden 2012 lopulla Kuntatieto-ohjelman, jonka tavoitteena on kuntien taloutta ja toi-
mintaa kuvaavien tietojen tuotannon, jalostuksen ja jakelun tuottavuuden parantaminen niihin 
käytetyn työajan säästymisenä. Uudistuksen tavoitteena on tehostaa ja nopeuttaa tietojen tuotan-
toa, raportointia ja analysointia sekä parantaa tietojen laatua, vertailukelpoisuutta ja käyttöä. Kei-
noina tavoitteiden saavuttamiseksi ovat yhteisten tietostandardien kehittäminen, kuntien tiedon 
hallinnan määritysten ja välineiden kehittäminen sekä kunnan johtamisessa että kansallisessa pää-
töksenteossa tarvittavan tiedon tuotannon parantaminen. Lisäkeinoina kehitetään kuntien rapor-
toinnille moderni tiedonkeruujärjestelmä sekä avoimen tiedon tuotantoa ja käyttöä. 
   
Kuntataloutta koskevaan tietopohjaan liittyy merkittäviä kuntatalouden ohjausta heikentäviä puut-
teita. Kuntatalouden makro-ohjauksen ja kuntatasolla tapahtuvan ohjauksen kehittäminen vaatii 
tuekseen nykyistä parempaa tieto- ja tilastopohjaa. Kuntatalouden ohjausjärjestelmän uudistaminen 
ja budjettikehysdirektiivin toimeenpano asettavat kehittämispaineita ja laatuvaatimuksia kuntatilas-
toinnille. Taloudellisten vaikutusten arviointi edellyttää laadukasta tietopohjaa ja arviointitietoa. 
Myös kustannustenjaon tarkistuksessa tarvitaan hyvä tietopohja kustannusten kehityksestä. Siirty-
minen kuntatalouden ohjauksessa vuosittaiseen tarkistusmenettelyyn edellyttää ajantasaista tietoa 
kuntatalouden toteutuneesta ja kuluvan vuoden kehityksestä.   
 
Hallituksen päätöksessä rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta todetaan, että ’Kuntatalouden 
ohjauksen toimivuuden turvaamiseksi Kuntatieto-ohjelman toimeenpanossa otetaan huomioon kun-
tatalouden ohjauksen edellyttämät tietotarpeet. Kuntatieto-ohjelma on viivästynyt eikä ohjelmassa 
tehtävä kehittämistyö mahdollista Tilastokeskuksen kuntataloustilastoinnin nopeuttamista lähiaika-
na. Ohjelmassa tuotettava kehittämisvälineiden käyttö ei ole nykysäädöksin kunnille ja kuntayhty-
mille velvoittavaa eivätkä tietojen toimitukseen liittyvät nykysäädökset palvele kuntatalouden ohja-
uksen aikataulun tietotarpeita. Kuntien tehtävien arviointi -työryhmä pitää tärkeänä, että kuntatilas-
toinnin kehittämisessä otetaan huomioon kuntatalouden makro-ohjauksen ja kuntatason ohjauksen 
kehittämistarpeet siten, että ohjelmalle asetetut tavoitteet saavutetaan.   
 
Vuoden 2015 alussa tullaan asettamaan uusi kunnallistalouden ja –hallinnon neuvottelukunta seu-
raavaksi kolmivuotiskaudeksi. Neuvottelukunta tulee asettamaan myös sille valmistelutyötä tekevät 
jaostot kevään 2015 aikana. Taloudellisten vaikutusten arviointijaosto on aloittanut työnsä. Syksyllä 
2013 asetetun jaoston tehtävät ovat kesken, joten työryhmä ei arvioi jaoston toimintaa. Jaoston kes-
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keiseksi tehtäväksi ehdotettiin, että se tekee esityksen uuteen hallituksen ohjelmaan sisältyvistä kun-
tiin kohdistuvista kehittämishankkeista, joiden arviointiin tulee erityisesti panostaa. Julkisen talou-
den suunnitelma, kuntatalousohjelman valmistelu sekä valtion ja kuntien välinen vuosittainen kus-
tannustenjaon tarkistus edellyttävät kunnille annettavien tehtävien kustannus- ja vaikutusarvioinnin 
kehittämistä. Työryhmä pitää tärkeänä, että taloudellisten vaikutusten arviointijaosto jatkaa työ-
tään myös uudelleen asetettavassa kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunnassa. 
 
 
Valtioneuvosto hyväksyi 10.4.2014 yleisistunnossaan valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan sel-
vitys- ja tutkimussuunnitelman vuodelle 2014. Suunnitelman tavoitteena on synnyttää systemaatti-
nen toimintamalli, jolla varmistetaan vahva ja horisontaalinen tietopohja yhteiskunnallisen päätök-
senteon tueksi. Suunnitelmalla ohjataan selvitys- ja tutkimustoimintaa hallituksen valitsemille pai-
nopistealueille, jotka vastaavat hallituksen ja ministeriöiden toiminnan tietotarpeisiin. Toimeenpa-
nolla pyritään vahvistamaan hallituksen ja ministeriöiden päätöksenteon tietopohjaa, tietoon perus-
tuvaa toimintapolitiikkaa ja strategista kokonaisnäkemystä. Valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- 
ja arviointitoimintaa koordinoiva työryhmä (TEA-työryhmä) toimii tilaajaryhmänä ja vastaa suunni-
telman toimeenpanosta. 
 
Osana valtioneuvoston tutkimussuunnitelman toimeenpanoa käynnistetään kuntien tehtävien ja vel-
voitteiden vaikutusten arviointia koskeva hanke. Hankkeeseen on varattu 90 000 € ja hakuprosessi 
on parhaillaan menossa.  Tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää kuntien ja kuntayhtymien teh-
tävien ja velvoitteiden kustannusvaikutusten arviointia. Tarkoituksena on kehittää tarkastelukehik-
ko, jossa on yksilöity tehtävät ja velvoitteet, niiden kustannusvaikutukset sekä tehtävän/velvoitteen 
arvioitu vaikuttavuus. Kunnallistaloudellisia vaikutuksia ovat vaikutukset kuntien menoihin ja tu-
loihin. Tutkimushankkeessa kuntien ja kuntayhtymien tehtävien ja velvoitteiden vaikutuksia tulee 
arvioida seuraavista näkökulmista: 
   

- Mitkä ovat vaikutukset kuntatalouden menoihin?  
- Mitkä ovat vaikutukset palvelurakenteeseen?  
- Mitkä ovat vaikutukset henkilöstöön ja henkilöstörakenteeseen?  
- Mitkä ovat vaikutukset palvelujen saatavuuteen?  
- Mikä on tehtävän/velvoitteen vaikuttavuus, erityisesti siihen saavutetaanko toimenpiteellä 

niille asetettuja tavoitteita?  
 
Työryhmä pitää valtioneuvoston kanslian käynnistämää vaikutusten arviointia koskevaa tutkimus-
hanketta erityisen tärkeänä nykyisiin tehtäviin ja velvoitteisiin kohdistuvien muutospaineiden joh-
dosta. Työryhmä katsoo, että kunnille annettavien tehtävien ja velvoitteiden kustannusvaikutusten 
arviointia tulee edelleen kehittää. 
 

5 Kuntiin	kohdistuvan	valtionohjauksen	johdonmukaistaminen	

	
Työryhmä keskusteli tehtäväkartoituksen pohjalta alustavasti myös kuntien ohjausjärjestelmien ke-
hittämisestä. Työryhmä katsoi, että kuntien tehtävien luonne ja sisältö vaihtelevat toimialoittain ja 
hallinnonaloittain merkittävästi. Työryhmä katsoi, että kuntien ohjausjärjestelmän kehittämisen ta-
voitteena tulisi olla järjestelmän johdonmukaistaminen. 
 
Työryhmän kokoamassa muistiossa kuvataan kuntien toiminnan ohjausta lainsäädännön, resurssioh-
jauksen, henkilöstön, valvonnan, arvioinnin ja informaatio-ohjauksen avulla työryhmässä edustet-
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tuina olevien ministeriöiden toimialoilla. Työryhmän muistio on tämän raportin liitteenä (Liite 3. 
Kuntiin kohdistuvan valtionohjauksen johdonmukaistaminen). 

 

5.1 Työryhmän	ehdotukset	kuntien	talousohjauksen	uudistamiseksi	

 
Kuntatalouden kokonaisuuden hallintaa vahvistetaan osana julkisen talouden kokonaisohjauksen 
uudistamista. Uudistus tähtää kuntatalouden vakauden ja ennakoitavuuden parantamiseen sekä ra-
hoituksen kestävyyden turvaamiseen pitkällä aikavälillä. Työryhmä pitää kuntatalouden ohjauksen 
hallinnan parantamista koskevia ehdotuksia pääosin kannatettavina. Työryhmä esittää jatkovalmis-
telussa otettavaksi huomioon seuraavia näkemyksiä: 
 

- Uuden julkisen talouden ohjausjärjestelmän toimeenpanon kannalta on tärkeää, että kuntien 
palveluja, niiden rahoitusta ja kuntataloutta tarkastellaan uuden ohjausjärjestelmän mukai-
sesti poikkihallinnollisena kokonaisuutena jo uuden hallitusohjelman laadintavaiheessa. 

 
- Kuntatalouden kokonaisuuden hallinnan paraneminen edellyttää, että hallitus sitoutuu kun-

tatalouden vakautta ja kestävyyttä parantaviin tavoitteisiin ja noudattamaan rahoitusperiaa-
tetta valtio-kunta-suhteessa. Kuntasektorin järjestämisvastuulla olevien palvelujen koko-
naiskustannusten ja niiden rahoituksen pitäminen tasapainossa on keskeinen periaate, jonka 
noudattaminen vastaavasti parantaa kuntakentän sitoutumista kuntalain mukaiseen tiuken-
nettuun talousohjaukseen. 

 
- Tehtävälisäyksille ja -muutoksille esitetty sitova rajoite olisi kuntatalouden vakauden ja me-

nojen ennakoitavuuden näkökulmasta selvä parannus nykyiseen tilanteeseen. Menorajoite 
on perusteltua vahvistaa hallinnonalakohtaisesti, mikä vahvistaisi ministeriöiden sitoutu-
mista kuntatalouden kokonaisuuden parempaan huomioon ottamiseen ja toisi pitkäjäntei-
syyttä ministeriöissä tapahtuvaan valmisteluun. 

 
- Kuntatalouden uuden ohjausmallin toimivuuden kannalta rahoituskehyksen asetettu tasa-

painotavoite, menorajoite ja toimenpiteiden riittävyys - vuosittain tapahtuvat tarkistukset 
ovat keskeisiä. Kuntatalouden, ja erityisesti rahoitusperiaatteen toteutumisen, kannalta on 
erityisen tärkeää, että myös kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisvaihtoehtoa voitai-
siin myös tosiasiallisesti käyttää sellaisissa tilanteissa, joissa kuntataloudessa tarvitaan so-
peuttamistoimia.  

 
- Kuntien tehtävien ja velvoitteiden kustannus- ja vaikutusarviointipanostuksia tulee jo tehty-

jen toimenpiteiden lisäksi tehostaa. Tämä edellyttää parannuksia laajemmin koko kuntien 
tieto- ja tilastopohjaan, jotta päätöksentekijöillä olisi kaikissa kuntaohjauksen eri vaiheissa 
ajantasainen ja laadukas aineisto käytettävissä.  

 
- Kuntien toimintojen ja kustannusten vertailtavuuden parantamiseksi tulee saada tietojen kir-

jaamista koskevat sitovat määräykset.  

5.2 Työryhmän	ehdotukset	kuntien	tehtäviä	koskevan	lainsäädännön	kehittämiseksi	

Kuntien tehtäviä koskeva lainsäädäntö valmistellaan ja esitellään sektorikohtaisesti toimivaltaisissa 
ministeriöissä. Kuntien toimintaa ja hallintoa ohjaa myös ns. yleislainsäädäntö, kuten hallintolaki ja 
laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Kuntien tehtäviä ja toimintaa koskeva lainsäädäntö 
vaihtelee hallinnonaloittain sekä yksityiskohtaisuudeltaan. Työryhmä esittää lainsäädännön kehit-
tämiseksi muun muassa seuraavia ehdotuksia: 
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- Kunnan johtamisesta, hallinnosta, hallintomenettelystä, toiminnan suunnittelusta ja arvi-

oinnista ja muusta kunnan hallinnollisesta toiminnasta säädettäisiin vain kuntalaissa, jos ei 
ole erityisiä syitä sektorikohtaiseen säätämiseen. Sektorilainsäädännössä säädettäisiin pää-
sääntöisesti vain palveluja koskevista tavoitteista ja ao. palvelun sisällöstä. Kunnan vastuul-
la olisi järjestää toiminta siten, että palvelun tavoitteet ja sisältö toteutuvat. 	

 
- Kuntien toimintaa koskevassa sektorikohtaisen lainsäädännön valmistelussa tulee tarkastel-

la valmisteltavana olevaa asiaa myös kunnan toiminnan kokonaisuuden kannalta sekä asi-
akkaan tai palvelun käyttäjän näkökulmasta. Tavoitteena tulee olla se, että kunnilla on lain-
säädännön perusteella mahdollisuus järjestää palvelut tuloksellisesti ja taloudellisesti.  

 
- Kuntien toiminnan lainsäädännöllä ohjaamiseksi tulee kehittää uusi ohjausmalli. Sen kehit-

tämisessä tulisi linjata, minkä tehtävien hoitaminen edellyttää yksityiskohtaista lainsäädän-
töä ja minkä tehtävien hoitamisessa voidaan kuntia ohjata esimerkiksi kehitettävien asiakas-
tulosindikaattoreiden avulla. 
 

- Jatkossa tulee arvioida, voisiko tietosuojasta säätää kaikkia sektoreita koskien henkilötieto-
laissa, ja tietojen salassapidosta ja sen murtamisesta viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa. 	
 

5.3 Työryhmän	ehdotukset	kuntien	resurssiohjauksen	kehittämiseksi	

	
Julkisen talouden suunnitelmaan ja siihen sisältyvään kuntatalouden osioon luodaan menettelyt, 
joilla suunnitelma toimeenpannaan tehokkaasti ja vaikuttavasti. Säädettäessä uusista tehtävistä ja 
velvoitteista kunnille ministeriöiden tulee osoittaa tehtävän toimeenpanoon riittävä rahoitus, tarvit-
taessa olemassa olevia velvoitteita purkaen. Työryhmä esittää, että kuntien resurssiohjauksessa otet-
taisiin huomioon seuraavia näkemyksiä: 
 

- Kunnille tulee jatkossa osoittaa riittävä perusrahoitus lakisääteisten tehtävien ja velvoittei-
den hoitamiseksi, jotta rahoitusperiaate toteutuu.  
 

- Hankeavustusten tehtävänä on mahdollistaa esimerkiksi kokeilutoiminta, jossa tulee olla 
mahdollista myös kuntalähtöiset kokeilut. 
 

- Kehittämishankerahoituksella ja muilla harkinnanvaraisilla valtionavustuksilla ei tule ra-
hoittaa valtionosuusjärjestelmän piirissä olevaa perustoimintaa eikä ohjata palvelujen tuo-
tantotapoja perustoiminnassa. 

5.4 Työryhmän	ehdotukset	muun	ohjauksen	kehittämiseksi		

 
Lainsäädännön ja resurssiohjauksen lisäksi valtio ohjaa kuntien toimintaa myös muilla keinoin. 
Muun ohjauksen tarve ja sen mukaisen toiminnan toteuttamisen edellytykset tulee arvioida osana 
kuntiin suuntautuvan ohjauksen kokonaisuutta.  
 
Informaatio-ohjauksen kehittämiseksi työryhmä ehdottaa seuraavaa: 
 

- Suosituksia valmisteltaessa tulee arvioida niiden kustannusvaikutukset ja huomioida paikal-
liset olosuhteet ja kuntien erot. 
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- Suositusten tulkinnassa tulisi huomioida niiden asema velvoittavuudeltaan ei-sitovina nor-

meina. 
 
 
Henkilöstöä koskevan sääntelyn kehittämiseksi työryhmä ehdottaa: 
 

- Kaikkien rakenteellisten uudistusten osana tulee selvittää henkilöstön tehtävärakenne ja 
työnjaon toimivuus, tavoitteena henkilöstön joustava käyttö. 
 

- Henkilöstön kelpoisuusehtoja säätelevä normisto tutkitaan ja uudistetaan osana rakennepo-
liittisen ohjelman toimeenpanoa. 
 

- Henkilöstön määrän mitoituksen sijaan jatkossakin on tarvetta painottaa henkilöstön ja/tai 
organisaatiossa tarvittavan osaamisen määrittelyä. 
 

Arviointia koskevan sääntelyn kehittämiseksi työryhmä ehdottaa: 

- Kuntien toiminnan arvioinnista säädetään pääsääntöisesti kuntalaissa. Erityislain-
säädännössä säädetään kuntien toiminnan sektorikohtaisesta arvioinnista vain sil-
loin, jos arvioinnille on erityisen painavia tarpeita, joihin kuntalain mukaisella arvi-
ointitoiminnalla ei voida vastata. 
 

- Toimintaa koskevat arviointijärjestelmät on palautettava alkuperäiseen tarkoituk-
seensa eli luotettavan arviointitiedon tuottamiseksi päätöksenteon tueksi. 
 

Valvontaa koskevan sääntelyn kehittämiseksi työryhmä ehdottaa: 

- Valvonnassa siirrytään entistä enemmän jälkikäteisestä valvonnasta ennakoivaan 
valvontaan ja yhdenmukaisiin valvontaohjelmiin. Lainsäädännössä korostuu toimi-
joiden omavalvonta, jonka tukena valvontaohjelmat toimivat. 
 

- Aluehallintovirastojen lainsäädäntöön perustuvat tehtävät valvontaviranomaisena 
selvitetään ja selkiytetään. 

 

6 Kuntauudistuksen	seuranta	ja	uusien	kuntien	tehtävien	määrittely	

 
Työryhmä on seurannut kuntauudistuksen toteutumista. Puheenjohtaja on informoinut työryhmää 
valtioneuvostossa tapahtuneesta valmistelusta ja työryhmän kuntasektorin edustajat ovat informoi-
neet uudistuksen etenemisestä omalla alueellaan. 
 
Kaupunkiseutujen rakenteen kehittämiseksi valtiovarainministeriö valmisteli hallituksen esityksen 
kuntarakennelain muuttamiseksi. Hallitus ei antanut esitystä eduskunnalle. Suurilla kaupunkiseu-
duilla on käynnissä yhdistymisselvityksiä. Metropolialueen selvityshenkilöiden ehdotus on lausun-
tokierroksella. Työryhmän työn aikana kuntauudistuksella ei ole luotu pohjaa, jolla voisi määritellä 
uusien kuntien tehtäviä. Kuntien yhdistyminen pohjautuu uuden kuntarakennelain mukaan edel-
leenkin kuntien vapaaehtoisuuteen lukuun ottamatta erityisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa 
olevia kuntia, jotka eivät kykene järjestämään palveluja. 
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Hallitus on käynnistänyt useita rakenteellisia uudistuksia, jotka tulevat muuttamaan kuntien tehtä-
viä. Työryhmä ei ole arvioinut näiden uudistusten vaikutuksia kuntien tehtäviin. 
 
 

6.1 Kuntien	kuuleminen	uusien	kuntien	tehtävistä	ja	tehtäväkartoituksesta	

 
Työryhmä asetettiin marraskuussa 2011, jolloin arvioitiin, että kunta-uudistuksella luodut uudet 
kunnat aloittaisivat toimintansa vuoden 2015 alusta lukien. Kuntauudistuksen toteuttamiseksi kun-
nallishallinnon rakennetyöryhmä valmisteli kullekin alueelle tarkoituksenmukaisen selvityksen kun-
ta- ja palvelurakenteesta. (Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne, valtiovarainministeriön julkaisu 
5 a/2012). Selvitys esiteltiin kunnallisjohdolle laajalla aluekierroksella ja siitä pyydettiin lausunnot 
kunnilta. 
 
Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän lausuntovaiheessa selvitettiin myös kuntien näkemyksiä sii-
tä, mitä seikkoja tulisi ottaa huomioon arvioitaessa kuntien tehtävien mahdollista vähentämistä, 
valtion ja kuntien tehtäväjakoa sekä määriteltäessä uusien kuntien tehtäviä. Kyselyyn vastasi 292 
kuntaa ja kyselyn tulokset käsiteltiin tehtävien arviointi -työryhmässä. Työryhmä totesi kuntien nä-
kemyksistä seuraavaa: 
 

- Kuntien vastauksissa nousee esille kuntien nykyisten tehtävien vähentäminen ja pidättäyty-
minen uusien tehtävien antamisesta kunnille. 

- Tehtävien vähentämisen tarkastelussa tulisi ottaa huomioon rahoitus ja rahoituksen suhde 
tehtäviin. 

- Tehtäviin liittyviä normeja tulee vähentää ja mahdollistaa näin uusien palvelujen järjestämi-
nen uusien toimintamallien kehittäminen. 

- Kuntia tulee kuulla myös työn myöhemmässä vaiheessa. 
 
Kuntien näkemysten selvittämiseksi kuntien tehtäväkartoituksesta työryhmä kuuli kuntien edustajia. 
Virkamiesalatyöryhmä keskusteli eri puolilta maata ja erikokoisten kuntien yleis- ja toimialajohdon 
kanssa etukäteen laadittujen kysymysten pohjalta.   
  
Seuraavassa on koottuna kuntajohtajien näkemyksiä tehtäväkartoituksesta sekä kuntien tehtävien ja 
velvoitteiden vähentämisestä: 

- Kuntajohtajat toivat esille, että tehtäväkartoitus kattaa vain osan kuntien tehtävistä. Kuntien näkökul-
masta keskeiset elinkeinoelämän kehittämistehtävät sekä erilaiset täytäntöönpano- ja välilliset tehtävät 
puuttuvat raportista. Kuntajohtajat pitivät tärkeänä kuntien velvoitteiden vähentämistä. Keskustelussa 
nostettiin esille erityisesti palvelujen tuottamistapaa koskevat normit, suunnitelmavelvoitteet ja yhteis-
toimintaa koskevat velvoitteet, joita tulisi vähentää. Myös ryhmäkokoja koskevien velvoitteiden nähtiin 
kahlitsevan palvelujen järjestämistä. Keskustelijat korostivat kuntien tehtävien antamisen pohtimista ta-
voitelähtöisesti. Selkeä tavoitteiden määrittely riittäisi ja se mahdollistaisi velvoitteiden vähentämisen. 
Rajoittavien velvoitteiden sijaan tulisi harkita kannustavia ja palvelujen laatua korostavia velvoitteita. 
Velvoitteiden toteutumisen seuraamiseksi tarvittaisiin vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden arviointia. 
 
- Kuntajohtajat korostivat velvoitteiden yhteyttä kustannuksiin. Velvoitteet painottuvat panoksiin ja 
työprosesseihin. Ongelmallisena pidettiin sitä, että velvoitteet jäykistävät tuotantorakenteita. Velvoitteet 
johtavat siihen, että kunnat huolehtivat vain velvoitteiden täyttämisestä.   
 
- Velvoitteiden vähentämistavoitteiden asettamisessa kuntajohtaja toivat esille, ettei ministeriökohtai-
suus ole riittävä lähtökohta, vaan tarkastelu tulisi toteuttaa palvelukokonaisuuksittain. Sektorikohtai-
suutta pidettiin suurena esteenä ja todettiin, että myös kunnissa toimitaan vielä sektorikohtaisesti. 
Lakisääteisten tehtävien tavoitteiden määrittely mahdollistaisi sen, että velvoitteista voidaan luopua.  
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- Henkilöstömenot ovat kuntien suurin kustannuserä. Henkilöstön pätevyysvaatimuksia koskevien vel-
voitteiden osalta nostettiin esille koulutuksen ja pätevyysvaatimusten yhteen sopivuus. Joillakin aloilla 
on vaikea saada pätevyysvaatimukset täyttäviä työntekijöitä.  
 
- Kuntajohtajat arvioivat, että monilla velvoitteilla tavoitellaan palvelujen laatua. Velvoitteet syntyvät 
usein ammattiryhmien vaatimuksesta. Epäiltiin, saavutetaanko velvoitteilla sittenkään palvelujen laatua.  
Esimerkiksi keskustelussa nostettiin esille päivähoidon subjektiivinen oikeus. Lainsäädännössä on mää-
ritelty subjektiivinen oikeus päivähoitoon. Keskustelijat pitivät kunnan mahdollisuuksia vaikuttaa van-
hempien valintaan vähäisinä. 

 
Kuntien tehtävien arviointityöryhmä totesi kuntien kuulemisen johtopäätöksenä seuraavaa:  
 

- Kuntajohtajien kanssa käydyssä keskustelussa nousi selkeästi esille tehtävien ja velvoittei-
den sektoroituminen.  

- Keskustelussa nousi esille selkeästi esille, että eri ministeriöiden toimialoilla ohjataan kunti-
en toimintaa eri lailla. 

- Valvonta ohjaa merkittävästi kuntien toimintaa. Valvonta vaihtelee merkittävästi eri toimi-
aloilla. 

- Kunnissa on myös vallalla professio-ajattelu. Professiot ohjaavat toimintaa ja vaikuttavat 
kuntien resursseihin.  

 
Kansalaisten näkemysten selvittämiseksi kuntien tehtävistä valtiovarainministeriö avasi syksyllä 
2013 sähköisen webropol -kyselyn, jossa kysyttiin kuntalaisilta, kuntapäättäjiltä ja kunnan viranhal-
tijoilta ideoita kuntien tehtävien ja velvoitteiden uudistamiseksi. 
 
Vastaajia pyydettiin kertomaan, miltä toimialoilta tehtäviä pitäisi heidän mielestään ensisijaisesti 
vähentää ja mitä tehtäviä nämä voisivat olla. Toiseksi vastaajia pyydettiin kertomaan, tulisiko kun-
tien luopua joidenkin tehtävien hoidosta ja mitä kyseiset tehtävät voisivat olla. Lisäksi vastaajia 
pyydettiin arvioimaan millaisia vaikutuksia luopumisella olisi.  
 
Vastaajilta pyydettiin myös mielipiteitä siihen, voisiko järjestöjen roolia palvelujen tuottamisessa 
kasvattaa, ja voidaanko yksilön vastuuta omasta hyvinvoinnistaan kasvattaa esimerkiksi palvelu-
maksuin.  
 
Kyselyyn pääsi vastaamaan valtiovarainministeriön verkkosivujen sekä kuntarakennemuutosten 
tietopankin kautta. Vastaajilla oli apunaan luettelo, johon oli kerätty kuntien lakisääteisiä tehtäviä 
esimerkinomaisesti. Lisäksi apuna oli kuvio, josta ilmeni kuinka paljon lakisääteisiä tehtäviä ja vel-
voitteita eri toimialoilla on. Vastausaika päättyi 11.10.2013. Kyselyyn vastasi yhteensä 743 henki-
löä, joista kuntalaisia oli 510, kunnan viranhaltijoita 167 ja kuntapäättäjiä 66. Vastaajien lukumäärä 
vaihteli kysymyksittäin. 
 
Kuntien tehtävien arviointi -työryhmä käsitteli kyselyn tulokset. Työryhmä ei tehnyt johtopäätöksiä 
kyselyn tuloksista. Yhteenveto kyselyn tuloksista on tämän muistion liitteenä (Liite 4. Yhteenveto 
kuntien tehtäviä koskevan kyselyn vastauksista). 
 

6.2 Kuntakokeilujen	valmistelu	

 
Käsitellessään kuntien tehtäväkartoitusta työryhmä suositteli paikallisten kuntakokeilujen käynnis-
tämistä.  Hallitus päätti kehysriihessä 2013 käynnistää kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi 
vuoden 2014 alusta lukien paikallisia kokeiluja. Hallituksen päätöksen mukaan ministeriöt ja kunnat 
sopivat kokeilussa palveluja koskevat tavoitteet.  
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Valtiovarainministeriö asetti 13.8.2013 – 28.2.2014 väliseksi ajaksi kuntien velvoitteiden vähentä-
mistä koskevien kokeilujen valmisteluhankkeen. Hankkeen selvityshenkilöksi nimettiin ylijohtaja 
Silja Hiironniemi, ja kuntien tehtävien arviointityöryhmä ohjasi valmisteluhanketta. 
 
Kokeiluhanke valmisteli kokeilujen konseptia, kokeiluohjelman ja kokeilujen tavoiteasettelua, ko-
keilujen kohde- ja keinovalikoimaa, kokeiluohjelman käynnistämisen edellyttämiä säädösehdotuk-
sia, kokeilukuntien ja kokeilun kohteiden hakumenettelyä sekä kokeiluohjelman organisointia ja 
resursseja koskevat ehdotukset. Valmistelu tehtiin yhteistyössä kuntien kanssa siten, että kokeilut 
ovat kuntalähtöisiä, ja kokeilut toimivat myös muodostuvien kuntien palvelujen järjestämisen suun-
nittelun apuna. 
 
Kuntakokeilujen hakukirjeessä linjattiin kokeiluista seuraavaa: 
 

- Kuntakokeiluissa on tarkoitus kokeilla sellaisia säädösmuutoksia ja muita toimenpiteitä, joi-
den avulla kunnat voisivat poikkihallinnollisesti kehittää palvelurakennettaan ja säästää kus-
tannuksiaan kokeilun piirissä olevista kunnille asetetuista velvoitteista riippumatta ja lain-
säädännön mukaisesta palvelujen tavoitellusta vaikuttavuudesta tinkimättä. 

- Kokeiluohjelman tarkoitus on palvella käynnistyviä kuntien yhdistämisselvityksiä sekä edis-
tää kunnissa käynnissä olevaa palveluprosessien ja toimintamallien kehittämistyötä.  

Kuntien hakuaika kokeiluihin päättyi tammikuun 2014 lopussa. Kokeiluihin tuli yhteensä 28 ha-
kemusta, joista 17 kuntaa tai kuntaryhmää kutsuttiin kokeilua koskeviin jatkoneuvotteluihin. Jat-
koneuvotteluihin kutsuttavien valinnassa kiinnitettiin erityisesti huomiota hakemuksissa esitettyjen 
mallien konkreettisuuteen, toteuttamisvalmiuteen ja merkittävyyteen. Myös mallien luovuus ja 
uudistusarvo sekä mallien vastaavuus kokeilun tavoitteiden kanssa olivat keskeisiä valintakriteere-
jä. 

Valtiovarainministeriö on asettanut 9.5.2014 hankkeen Kuntakokeilut kuntien velvoitteiden vähen-
tämisen tueksi. Hanke kestää kuntakokeilujen toteuttamisajan vuoden 2016 loppuun. Hallituksen 
esitysluonnoksesta laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimin-
tamallien tukemista koskevista kokeiluista on lausunnoilla. 
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Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuma Kuntien tehtävien arviointi-työryhmän loppuraport-
tiin 
 
Kuntien tehtävien arviointi -työryhmän toimeksiannon mukaan työryhmän työn tavoitteena on ollut 
kartoittaa kuntien tehtävät ja niiden hoitoa koskevat velvoitteet, kehittää kunnille siirrettävien uusi-
en tehtävien kustannus- ja vaikutusarviointia, määritellä kuntauudistuksella luotujen uusien kuntien 
tehtäviä, arvioida valtion ja kuntien tehtävien jakoa ja tehtävien vähentämistä suhteessa käytettävis-
sä oleviin voimavaroihin, arvioida ja tehdä ehdotukset valtion kuntiin kohdistaman ohjauksen joh-
donmukaistamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi, hyödyntää kuntien ja valtion tuottavuus-, tulokselli-
suus- ja vaikuttavuusohjelmassa nousevien hyviä käytäntöjä sekä edistää ja hyödyntää kuntien pal-
velujen kustannusten ja laadun vertailua ja läpinäkyvyyttä. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö ei yhdy kaikilta osin työryhmän loppuraportissa esitettyihin toimen-
pide-esityksiin ja tuo lausumassaan esille seuraavaa: 
Työryhmä ehdottaa, että velvoitteiden tarkastelemiseksi ja purkamiseksi käynnistetään ministeriöi-
den ja kuntien yhteinen poikkihallinnollinen jatkoprojekti. Työryhmä ehdottaa, myös, että ministe-
riöissä käynnistetään valmistelutyö, jossa toimialan lainsäädännöstä poistetaan yleiset toimintaa 
koskevat suunnitteluvelvoitteet. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa, että opetusalalla on purettu 1990- luvun alkupuolelta lähtien 
suuri määrä koulutuksen lainsäädäntöä, hallintoa, henkilöstöä ja koulutuksen järjestämistapaa kos-
keneita säännöksiä. Vuoden 1999 alusta voimaan tulleen koulutuslainsäädännön uudistuksen yhtey-
dessä valtakunnallista ohjausta kevennettiin edelleen ja paikallista päätösvaltaa lisättiin. Muutokset 
ovat koskeneet sekä normi- että resurssiohjausta. Toiminnan järjestämistä koskevaa sääntelyä on 
purettu. Oppilaitosverkkoa (toimipisteiden määrää) koskeva päätöksenteko on järjestäjien päätettä-
vissä.  Koulutusta koskevaan lainsäädäntöön ei sisälly enää kuntien eikä kuntayhtymien hallintoa 
koskevia säännöksiä. Opetushenkilöstön virka- ja tehtävärakennetta koskevasta sääntelystä on pää-
osin luovuttu. 
Ministeriö katsoo, että kuntien tehtävien arvioinnissa tulisi lähtökohtana olla tehtävän tai tehtäväko-
konaisuuden merkitys kuntalaisille ja että tavoitteena tulisi olla kuntien tehtävien, toimintojen ja 
rakenteiden kokonaisvaltainen uudistaminen ja tehostaminen. 
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla kunnan ydintehtäviin kuuluvat kasvatus, opetus ja 
sivistys. Perusoikeuksia koskevan hallituksen esityksen (309/1993 vp.) mukaan perustuslain sään-
nöksistä seuraa, että lainsäädännöllä on huolehdittava riittävien palvelujen turvaamisesta. Sivistyk-
selliset ja sosiaaliset oikeudet edellyttävät julkiselta vallalta aktiivista toimintaa. Lainsäädännölliset 
muutokset eivät voi merkitä olennaista puuttumista perusoikeussäännöksellä suojattuihin etuihin, 
joiden saamiseen asukkailla on perustuslain mukaan subjektiivinen oikeus. Ydintehtäviä, joiden 
saamiseen asukkailla on perustuslain mukaan subjektiivinen oikeus, ei ministeriön mukaan voida 
ottaa velvoitteiden vähentämistä koskevaan tarkasteluun myöskään jatkossa. 
Suomi on myös kansainvälisesti sitoutunut sivistyksellisiin ihmisoikeuksiin YK:ssa ja sen erityisjär-
jestöissä sekä Euroopan neuvostossa. Oikeudesta koulutukseen on määräyksiä YK:n yleissopimuk-
sessa lapsen oikeuksista, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa YK:n 
yleissopimuksessa (TSS-sopimus), uudistetussa Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa, Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen ensimmäisessä lisäpöytäkirjassa sekä Unescon yleissopimuksessa syrjinnän 
vastustamiseksi opetuksen alalla.  
Useat työryhmän esittämät toimenpiteet heikentäisivät perusoikeuksien takaamien oikeuksien toteu-
tumista. Perustuslain 6 § sisältää vaatimuksen oikeudellisesta yhdenvertaisuudesta.  Lakisääteisillä 
velvoitteilla toteutetaan tavallisesti yhdenvertaisten sivistyksellisten perusoikeuksien käytännön 
toteutumista alueellisista eroista riippumatta. Tästä esimerkkeinä ovat mm. eri koulutusmuotojen 
valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako, opetussuunnitelmien ja tutkintojen valtakunnalliset perusteet 
sekä kirjasto- ja tietopalvelujen saatavuus, nuorten oikeus osallistua ja tulla kuulluksi heitä koske-
vassa päätöksenteossa. Myös erilaisten välttämättömien suunnitelmien ja ulkoisen ja sisäisen arvi-
oinnin velvoitteet edistävät yksilöiden yhdenvertaisten oikeuksien toteutumista. 
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Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo, että tavoitteena jatkossa tulisi olla kuntien tehtävien, toimin-
tojen ja rakenteiden kokonaisvaltainen uudistaminen ja tehostaminen. Yksittäisten tehtävien vähen-
tämisellä ei ole päästä merkittäviin kuntien tehtävien edellytettyihin vähennyksiin. Siksi opetus- ja 
kulttuuriministeriö on tehnyt jo aiemmin kokonaisesityksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus- ja 
ohjausjärjestelmän uudistamisesta julkisen talouden kestävyyttä tukevalla tavalla.  
Koulutuksen tehokkuuden ja tuottavuuden lisääminen sekä yhtäläisten koulutus- ja sivistysmahdol-
lisuuksien turvaaminen onnistuisi parhaiten koulutus- ja kulttuurijärjestelmää kokonaisvaltaisesti 
tarkastellen, jolloin valtakunnallista säädösohjausta tukisivat siihen kiinteästi liitetyt rahoitusperus-
teet.  
Kuntien ja valtion rahoitusvastuita opetustoimessa tulee arvioida uudelleen kun on tiedossa sosiaali- 
ja terveystoimen rakenneuudistusta ja rahoitusta koskevat ratkaisut.  
Kuntien tehtäväkartoitus koski kuntien lakisääteisiä tehtäviä. Työryhmä ehdottaa, että kuntien itsehallinnolli-
sista tehtävistä tehdään myös kartoitus, joka palvelisi myös julkisen talouden suunnitelmaa sekä uutta kunta-
talousohjelmaa. Työryhmä ehdottaa, että Suomen Kuntaliitto ja ministeriöt toteuttavat kartoituksen yhteis-
työssä. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo, että kuntien itsehallinnollisten tehtävien kartoittamisen lisäksi 
ja työryhmän esittämien uusien kuntakokeilujen sijasta käynnistettäisiin valtakunnallinen kuntien 
vaikuttavuus- ja tuloksellisuushanke, jolla pyrittäisiin lisäämään kuntien strategista liikkumavaraa 
kuntien ydintoimintojen toteuttamiselle sekä muiden toimintojen uudistamiseen siten, että ne voi-
daan hoitaa laadullisesti ja kustannustehokkaasti myös tulevaisuudessa palvelun käyttäjien, veron-
maksajien ja henkilöstön näkökulmasta. Tavoitteena on vahvistaa kuntien strategista ja ennakoivaa 
toimintatapaa sekä julkisen talouden kestävyyttä tukevaa tuloksellista ja vaikuttavaa toimintaa.  
Ministeriö katsoo, että tässä yhteydessä tulisi selvittää myös kuntien tehtävien toteuttamis- ja järjes-
tämistapojen kustannustehokkuutta. Esimerkiksi opetus- ja kulttuuritoimen sektorilla kunta voi itse 
päättää tehtävien toteuttamis- tai järjestämistavasta kuten esimerkiksi kouluverkosta ja toimipistei-
den määrästä, henkilöstörakenteesta ja töiden organisoinnista. Oppilaitos- ja julkisessa rakentami-
sessa myös kunnossapidon laiminlyönti on johtamassa mittaviin ja taloudellisesti erittäin kalliisiin 
kiinteistöjen korjaustarpeisiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa, että julkisen talouden kustan-
nusten hallinnassa keskeinen rooli on myös sillä miten kunnat toteuttavat lakisääteiset palvelut ja 
mitä muita tehtäviä ne ottavat hoitaakseen. Hyvinvointipalvelujen turvaamiseksi kuntien tulisi kes-
kittyä peruspalvelujen laadukkaaseen hoitamiseen.  
 
28.8.2014  
 
ylijohtaja   Eeva-Riitta Pirhonen 
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Sosiaali- ja terveysministeriön lausuma Kuntien tehtävien arviointi –työryhmän loppuraport-
tiin 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistusta valmistelevan parlamentaarisen työryhmän ehdo-
tukset eivät olleet vielä kuntien tehtävien arviointi-työryhmän käytössä. Sen vuoksi loppuraportin 
keskeiset päätelmät eivät sellaisenaan päde sote-palvelurakenneuudistuksen toteuttamisen jälkeen 
sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Uudistuksella on niin olennainen merkitys sekä sosiaali- ja tervey-
denhuollon järjestämisvelvoitteisiin että tuottamistapoihin, etteivät kuntien palvelujen normitusta, 
valvontaa ja ohjausta yleisesti koskevat arviot ja päätelmät päde uudessa sote-palvelurakenteessa. 
 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta on myös otettava huomioon Suomea sitovat kansainväliset 
ihmisoikeussopimukset, jotka velvoittavat kohtelemaan kansalaisia yhdenvertaisesti ja turvaamaan 
heille sosiaali- ja terveyspalvelut. Jokaiselle on perustuslaissa säädetty oikeus yhdenvertaiseen koh-
teluun sekä oikeus välttämättömään sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Tämä edellyttää kansallisella 
tasolla yhtenäisiä normeja siitä, mitä jokaisella on yhteiskunnan järjestämältä sosiaali- ja terveyden-
huollolta oikeus odottaa.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriön näkemyksen mukaan raportissa ristiriitaisia pyrkimyksiä ovat kunti-
en tiedonantovelvoitteen vähentäminen (kohta 3.1, ensimmäinen kappale) ja pyrkimys indikaattori-
pohjaiseen valvontaan (ehdotus nro 3 lainsäädännön kehittämiseksi). Viimeksi mainittu edellyttää 
merkittävää tiedonkeruuta ja tiedon analysointia, varsinkin asiakaslähtöisen valvonnan toteuttami-
seksi. STM:n hallinnonalan osalta KanTa- ja KanSa-tietojärjestelmien käyttöönotto voi mahdollis-
taa tämän viimeistään 2020-luvulla. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa, että merkittävät vaikutukset lainsäädännön ja toiminnan muu-
toksista saavutetaan yleensä vasta pitkällä aikavälillä, ei muutaman vuoden kuluessa. Kunnan jär-
jestämän palvelun taloudellinen vaikuttavuus kohdentuu myös huomattavasti laajemmalle kuin kun-
tatalouteen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus vaikuttaa olennaisesti esimerkiksi kansalais-
ten työkykyyn ja sairauspoissaoloihin. Siten sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuutta ei ole mie-
lekästä osaoptimoida lyhyellä aikavälillä kuntatalouden näkökulmasta. 
 
Luvun 5.2 ensimmäisen ehdotuksen mukaan kunnan hallintomenettelystä säädettäisiin vain kunta-
laissa. Hallintolaki ohjaa yhtenevästi kaikkien viranomaisten hallinnollista toimintaa, ja kuntalaissa 
tulisi poiketa tästä vain erityisin perustein. Lisäksi toisessa virkkeessä tulisi huomioida perusoike-
usnäkökulma: ”Sektorilainsäädännössä säädettäisiin pääsääntöisesti vain palveluja koskevista ta-
voitteista ja ao. palvelun sisällöstä, jollei tarkempi sääntely ole välttämätöntä kansalaisten pe-
rusoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi.” 
 
Luvun 5.2 neljännessä ehdotuksessa todetaan: ”Julkisen talouden uudessa ohjausjärjestelmässä tuli-
si muodostaa poikkihallinnollinen prosessi, jossa määritellään kuntien lainsäädännön ohjaamisen 
yhteiset periaatteet. Ministeriöiden tulisi uudistaa tehtäviä koskeva lainsäädäntö näitä periaatteita 
noudattaen.” Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa, että linjauksen toteuttaminen ministeriön hallin-
nonalalla vaatisi todella pitkän täytäntöönpanoajan ja edellyttäisi valtioneuvostolta merkittävää li-
säpanostusta tarkoitukseen. Ehdotuksen toteuttamisessa olisi ministeriön mielestä otettava huomi-
oon ennemminkin tuleva lainsäädäntö: Ministeriöiden tulisi toimialansa tehtäviä koskevaa uutta 
lainsäädäntöä valmistellessaan noudattaa näitä periaatteita. 
 
Luvun 5.2 kuudennessa ehdotuksessa todetaan: ”Jatkossa tulisi arvioida, voisiko tietosuojasta sää-
tää kaikkia sektoreita koskien henkilötietolaissa ja tietojen salassapidosta ja sen murtamisesta vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa. Tällä hetkellä asioista säädetään sekä em. 
yleislaeissa että sektorikohtaisissa erityislaeissa.” Eri aloilla on erilaisia tietojen suojaukseen sekä 
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niiden käyttöoikeuksien rajauksiin ja hallintaan liittyviä erityistarpeita ja tietojärjestelmiä. EU:ssa 
valmistellaan uutta tietosuoja-asetusta, joka on voimaan tultuaan suoraan kansallisesti sovellettavaa 
lainsäädäntöä. Tietosuoja-asetuksen tultua hyväksytyksi EU-tasolla on mahdollista arvioida henki-
lötietolain lisäksi tarvittavaa alakohtaista sääntelytarvetta. Asetuksen sallimaa ja edellyttämää kan-
sallista erityislainsäädäntöä on perusteltua toteuttaa alakohtaisesti, ei henkilötietolailla, jonka tulee 
pysyä yleislakina. 
Sosiaali- ja terveysalalla on suuri määrä yksityisiä toimijoita, joita laki viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta ei koske. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on siksi tarpeen säätää salassapitovelvoitteis-
ta tavalla, joka koskee yhtenäisesti kaikkia alalla toimivia riippumatta siitä, toimivatko ne yksityisi-
nä vai julkisina palveluntuottajina. 

 
Ajatus siitä, että julkisuulaki toimia kaikkia erityistilanteita sääntelevänä lakina, ei liene realistinen. 
Yhtenäisen lainsäädännön sijaan olisi perusteltua laatia hallinnonalakohtaisesti ylläpidettävät opas-
tyyliset koonnit kullakin alalla noudatettavista salassapitosäännöksistä sekä niistä säännöksistä, joi-
den nojalla ko. alan salassapitovelvoitteista voidaan tai on velvollisuus poiketa. 

 
Sosiaali- ja terveysministeriön näkemyksen mukaan ehdotus ei vastaa ministeriön hallinnonalan 
sääntelytarpeisiin. Esimerkiksi potilaslaki ja asiakaslaki, KanTa ja KanSa sekä niihin liittyvä asia-
kastietolaki, Kelan rekisterit sekä biopankkitoiminta vaativat erityislainsäädäntöä toimiakseen op-
timaalisesti. 

 
Luvun 5.4 ehdotuksista arviointia koskevan sääntelyn kehittämiseksi, kohta kaksi ei STM:n näke-
myksen mukaan vastaa olemassa olevaa tilannetta. Sosiaali- ja terveydenhuollossa sektorikohtainen 
arviointi on toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden varmistamiseksi välttämätöntä. Arviointi-
järjestelmien tarkoitus on havaita ongelmat palvelujen järjestämisessä, jotta informaatio-ohjauksella 
voitaisiin puuttua niihin. Jos informaatio-ohjaus toimii tarkoitetulla tavalla, epäkohdat korjataan sen 
pohjalta ilman enempää sääntelyäkin. Jos ongelmat eivät poistu ohjauksellakaan, on lainsäätäjän 
tehtävä arvioida, tarvitaanko korjaamiseen uutta lainsäädäntöä. 

 
27.8.2014 

 
 
 

Kansliapäällikkö  Päivi Sillanaukee 
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1 Taustaa 

 
Pääministeri Matti Vanhasen hallituskaudella toiminut normihanke –työryhmä kar‐
toitti kuntien tuottavuuden parantamista estäviä ja palvelurakenteiden jäykkyyksiä 
ylläpitäviä normeja. Hankkeessa selvitettiin myös kannustimien, normiohjauksen ja 
informaatio‐ohjauksen suhdetta. Hallituksen linjausten mukaisesti hanke ei puuttu‐
nut normeihin, jotka säätävät kansalaisten oikeuksista palveluihin tai kuntien velvolli‐
suuksiin järjestää palveluja. 
 
Normitalkoot –hanke laati säädöspoliittisen viitekehyksen, jonka avulla se arvioi käy‐
tössä olevien normien, kannustimien ja informaatio‐ohjauksen vaikutuksia kuntien, 
kuntayhtymien ja muiden kuntien määräysvallassa olevien palveluntuottajien toimin‐
taa, talouteen ja tuottavuuteen. Hanke kuvasi kuntien nykyisen ohjausjärjestelmän ja 
laati kuntiin kohdistuvan valtionohjauksen yleiset periaatteet. 
 
Toiseksi normihanke kartoitti, mitä kunnallisten palvelujen sisältöä täsmentäviä ja 
laatua ohjaavia sekä hallintoa ja palvelujen järjestämistapaa koskevia normeja tulisi 
muuttaa, jotta voitaisiin edistää kunnallisten palvelujen tuottavuutta. Hanke kokosi 
ehdotuksia purettaviksi normeiksi Kuntaliiton kunnille suunnatusta normikyselystä, 
20 suurimman kaupungin tuottavuushankkeesta sekä muista kehittämishankkeista. 
Ministeriöt arvioivat normimuutosehdotuksia. Hanke ryhmitteli ehdotukset seuraa‐
viin painopistealueisiin: Palveluprosessien kehittäminen, organisaation uudistaminen 
ja palvelutuotannon skaala, palveluverkon alueellinen uudelleen ryhmittely, tukipal‐
velujen ryhmittely (keskittäminen), palvelujen järjestämistavan kehittäminen, han‐
kintojen tehostaminen, hankintaosaaminen, sähköinen asiointi, strateginen johtami‐
nen ja operatiivinen johtaminen.  Hanke esitti edellä mainittujen painopistealueiden 
normeja koskevia yleisiä kannanottoja. Hanke ei yksilöinyt yksittäisiä tai välittömästi 
muutettavia tai kumottavia normeja. 
 
Normihanke edellytti kuntien ohjauksen johdonmukaista kehittämistä ja kuntia kos‐
kevien toimenpiteiden kokonaistarkastelua hallitusohjelmassa. Tähän liittyen hanke 
ehdotti kuntien tehtävien kokonaisvaltaista tarkastelua ja mahdollista tehtävien vä‐
hentämistä sekä uusien velvoitteiden aiheuttamien menojen hallintaa. 
 
Normitalkoot ‐hankkeen raportissa painotetaan myös sitä, että kuntia koskevan 
sääntelyn väljentäminen edellyttää yleistä luottamusta kuntien kykyyn hoitaa niille 
kuuluvat velvoitteet. Selkeät ja vahvat rakenteet vähentävät tarvetta toiminnan 
sääntelyyn ja luovat pohjaa kunnan kyvylle turvata peruspalvelut yhdenvertaisesti. 
Tämä edellyttää sitä, että kuntien lukumäärää tulee merkittävästi vähentää. (VM 
13:2011, 23;15; 26).  
 
 
Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman mukaan hallitus pidättäytyy uusien teh‐
tävien antamisesta kunnille. Toisaalta hallitusohjelmaan sisältyy runsaasti kuntien 
järjestämisvastuulla olevien palvelujen laajentamista ja kuntien tehtävien täsmentä‐
mistä. Valtiontalouden kehyspäätöksen mukaan kuntien valtionapuihin on päätetty 
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osoittaa valtionosuutena lisärahoitusta vuosittain. Hallitusohjelman mukaan uusiin ja 
laajeneviin tehtäviin osoitetaan valtion rahoitusosuutena yli puolet laskennallisista 
kustannuksista. Hallitusohjelma sisältää myös menojen uudelleen kohdentamista ja 
säästötoimenpiteitä.  Ohjelman perusteella päätettiin kevään 2012 sekä kevään 2013 
kehyspäätöksissä kuntien valtionosuuksien vuosittain toteutettavista leikkauksista 
sekä muista säästötoimenpiteistä, jotka kohdentuvat kuntapalveluihin. Hallitusoh‐
jelman ja kehyspäätösten mukaiset kuntiin kohdistuvat toimenpiteet sisältyvät ke‐
hyspäätöksen yhteydessä valmisteltavaan peruspalveluohjelmaan. 
 
Hallitusohjelmaan pohjautuen valtiovarainministeriö asetti 22.11.2011 Kuntien teh‐
tävien arviointi ‐työryhmän. Valtiovarainministeriö asetti lisäksi ylijohtaja Silja Hii‐
ronniemen selvitysmieheksi laatimaan kuntien tehtävien arviointi ‐työryhmälle kun‐
tien tehtävien kartoituksen hyödyntäen normihankkeen luokittelua kuntien tehtävis‐
tä. Kartoitus valmistui tammikuussa 2013 ja se esiteltiin hallinnon ja aluekehityksen 
ministeriryhmälle sekä peruspalveluohjelman ministerityöryhmälle. Tehtäväkartoi‐
tuksesta on käyty keskusteluja myös kuntien kanssa. 
 
Kuntien tehtäväkartoituksen mukaan kunnilla on 535 lakisääteistä tehtävää ja niiden 
hoitamisesta on yli 900 velvoitetta (tilanne 15.8.2012). Lakisääteisten tehtävien mää‐
rä on lisääntynyt 2000‐luvulla merkittävästi. Eniten lakisääteisiä tehtäviä on sosiaali‐ 
ja terveysministeriön toimialalla. Seuraavina ovat opetus‐ ja kulttuuri‐, oikeus‐ ja ym‐
päristöministeriö. Tehtävien hoitamiseksi on lain tai asetustasoisesti säädetty yli 950 
velvoitetta. Velvoitteet koskevat kuntien henkilöstöä, ryhmäkokoa, palvelun saata‐
vuuden määräaikoja, suunnitelmien laadintaa, asiakas‐ tai viranomaisyhteistyötä, 
tiedon tuottamista tai muita asioita. Kuten tehtäviä, myös velvoitteita on eniten sosi‐
aali‐ ja terveysministeriön toimialalla.  
 
Kuntien tehtävien arviointi ‐työryhmä päätti 17.1.2013 koota ministeriöiden ja kun‐
tasektorin edustajista alatyöryhmän tukemaan tehtävien arviointi ‐työryhmän työtä. 
Alatyöryhmän tehtäväksi annettiin valmistella työryhmälle ehdotusta ministeriökoh‐
taisiksi tavoitteiksi kuntien velvoitteiden vähentämiseksi.  
 

2 Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen toimintaohjelman tavoite 

 
Hallitus päätti 27.3.2013 kehysriihessä jatkaa kuntien normitalkoita ja toteuttaa vuo‐
sina 2014 ‐ 2017 toimintaohjelman, jolla vähennetään kuntien lakisääteisten tehtävi‐
en perusteella säädettyjä velvoitteita. Toimintaohjelman tavoitteena on saavuttaa 
yhden miljardin kokonaisvähennys kuntien ja kuntayhtymien toimintamenoihin vuo‐
den 2017 tasolla. Peruspalveluohjelman ministerityöryhmä päätti käynnistää velvoit‐
teiden vähentämisen tueksi vuoden 2014 alusta paikallisia kokeiluja, joilla kokeilun 
avulla pyritään vähentämään velvoitteita. Paikallisissa kokeiluissa ministeriöt ja kun‐
nat sopivat yhdessä palveluja koskevat tavoitteet. 
 
 
Valtiovarainministeriö lähetti 6.5.2013 ministeriöille kirjeen (Liite) velvoitteiden vä‐
hentämistä koskevan toimintaohjelman laadinnan edellyttämästä valmistelutyöstä 
sekä antoi ministeriöille 13.8.2013 alatyöryhmän valmisteleman ohjeen ministe‐
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riökohtaisen toimintaohjelman laadinnasta (Liite). Ohjeen mukaan ministeriöille an‐
nettiin tehtäväksi valmistella lokakuun 2013 loppuun mennessä ministeriökohtainen 
toimintaohjelma velvoitteiden vähentämiseksi vuosille 2014 ‐ 2017. 
 
Hallitus päätti 29.8.2013 rakennepoliittisesta ohjelmasta talouden kasvuedellytysten 
turvaamiseksi ja julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi. Rakennepo‐
liittisen ohjelman mukaan kuntien velvoitteiden tarkastelun lisäksi otetaan tarkaste‐
luun myös kuntien tehtävät. Tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen tavoitteena oli 
edelleenkin yhden miljardin euron säästö kuntien toimintamenoissa vuoden 2017 ta‐
solla. Valtiovarainministeriö antoi ministeriöille tehtäväksi ottaa toimintaohjelmassa 
tarkasteluun myös kuntien tehtävät (Liite), ja alatyöryhmä antoi ministeriöille ohjeen 
tehtävien tarkastelusta (Liite). Ministeriöiden ehdotukset toimintaohjelmaksi tuli laa‐
tia aiemmin päätetyn lokakuun sijasta syyskuun loppuun mennessä. 
 
Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli 16.10.2013 ministeriöiden ehdotuksia 
kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi. Ministerivaliokunta edellytti mi‐
nisteriöiltä jatkotyönä esitystä kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä si‐
ten, että kuntataloudelle asetettu yhden miljardin vähennystavoite vuoden 2017 ta‐
solla saavutetaan koko julkisen talouden kestävyyttä tukevalla tavalla. Valtiovarain‐
ministeriö antoi ministeriöille 18.10.2013 ohjeen ministeriökohtaisen toimintaohjel‐
man jatkotyöstä kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi (Liite). Ohjeessa 
toimintamenojen vähennystavoite jyvitettiin ministeriöittäin. Jyvityksessä otettiin 
huomioon varhaiskasvatuksen siirto sosiaali‐ ja terveydenhuollosta opetus‐ ja kult‐
tuuritoimeen. Ministeriökohtaisen esityksen mittaluokka oli seuraava: 
 

Sosiaali‐ ja terveysministeriö  545 milj. euroa 
Opetus‐ ja kulttuuriministeriö  329 milj. euroa 
Liikenne‐ ja viestintäministeriö    53 milj. euroa 
Ympäristöministeriö      33 milj. euroa 
Maa‐ ja metsätalousministeriö    14 milj. euroa 
Sisäasiainministeriö      13 milj. euroa 
Työ‐ ja elinkeinoministeriö     12 milj. euroa 
Oikeusministeriö        3 milj. euroa 

 
Ministeriöiden edustajat kiinnittivät alatyöryhmässä huomiota siihen, että ministe‐
riökohtaisen euromääräisen esityksen mittaluokan asettaminen on joidenkin ministe‐
riöiden osalta tehtävien ja velvoitteiden perusteella ongelmallista, koska erityislain‐
säädännössä kunnille annetut tehtävät eivät aina noudata hallinnonalakohtaisia rajo‐
ja. Toisen hallinnonalan erityislainsäädännössä on saatettu antaa kunnille tehtäviä ja 
velvoitteita, joissa todellinen toimivalta on toisessa ministeriössä, koska muuten olisi 
jouduttu säätämään uusia kokonaislakeja.  

3 Kuntatalouden kehitysnäkymät vuoteen 2017 

	
Kuntatalouden kehitysnäkymät ovat Peruspalvelubudjetin 2014 mukaan huolestutta‐
van synkät. Kuntatalous on tänä vuonna alijäämäinen ja kuntatalouden velkaantumi‐
nen jatkuu. Vuosina 2015–2017 kuntatalouden näkymät heikkenevät edelleen. Ilman 
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uusia toimenpiteitä kuntien toimintamenot uhkaavat kasvaa tulojen kasvua selvästi 
nopeammin. Kuntien verotulojen kasvu on vaatimatonta talouskasvun pysyessä hi‐
taana. Valtiontalouden sopeutustoimet hillitsevät kuntien valtionosuuksien kasvua. 
 
Keskeisiä kuntatalouden tunnuslukuja Peruspalvelubudjetin 2014 mukaan, kun tilin‐
pidon mukaan, mrd. euroa 
    2014  2015  2016  2017 
Toimintamenot  40,2  41,5  42,9  44,4 
Toimintatulot  12,5  12,9  13,2  13,6 
Toimintakate   ‐27,7  ‐28,9  ‐29,7  ‐30,8 
Verotulot    20,8  21,4  22,3  22,9 
Tilikauden tulos  ‐1,1  ‐1,5  ‐2,0  ‐2,3 
Vuosikate    1,4  1, 1  0,7  0,4 
Poistot    ‐2,8  ‐2,9  ‐3,0  ‐3,1 
Lainakanta    17,7  20,3  23,4  26,6 
 
Jotta kuntatalous olisi tasapainossa, tulisi vuosikatteen olla lähes 2,4 mrd. euroa kor‐
keampi vuonna 2017. Tämä merkitsee 2,5 prosenttiyksikön suuruista kunnallisvero‐
prosentin korottamistarvetta vuoden 2017 tasossa. Jos sopeuttaminen tapahtuisi 
kuntien toimintamenojen kasvun kautta, tulisi toimintamenojen kasvun olla miltei 2 
prosenttiyksikköä hitaampaa kuin peruspalvelubudjetissa on arvioitu. 
 
Vuonna 2011 kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot olivat yhteensä 35,7 mrd. eu‐
roa ja ne jakaantuivat sektoreittain seuraavasti: Sosiaali‐ ja terveystoimen osuus oli 
58,2 %, opetus‐ ja kulttuuritoimen osuus 25,8 % ja muiden toimialojen 16,0 %. Pe‐
ruspalvelubudjetissa ei arvioida toimintamenojen kehitystä sektoreittain. Jos käyte‐
tään vuoden jakaumaa, vuoden 2017 toimintamenot jakautuisivat seuraavasti: 

Sosiaali‐ ja terveystoimi  26,0 mrd. euroa 
Opetus‐ ja kulttuuritoimi  11,5 mrd. euroa 
Muut toimialat     7,1 mrd. euroa. 
Yhteensä    44,4 mrd. euroa 

 
Valtiontalouden kehyspäätöksen ja hallituksen rakennepoliittisen kannanoton mu‐
kaan tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen tavoitteena on saavuttaa 1 mrd. euron 
vähennys kokonaisvähennys kuntien ja kuntayhtymien toimintamenoissa vuoden 
2017 tasolla, mikä on 2,6 % vuoden 2017 arvioidusta toimintamenoista. 
 

 

4 Perustuslain,	kansainvälisten	sopimusten	ja	kunnallisen	itsehallinnon	asetta‐
mat	reunaehdot	kuntien	tehtävien	ja	velvoitteiden	tarkastelulle 

Velvollisuus	turvata	perus‐	ja	ihmisoikeuksien	toteutuminen	

 
Tässä luvussa tarkastellaan perustuslain, kansainvälisten sopimusten ja kunnallisen 
itsehallinnon asettamia reunaehtoja kuntien tehtävien ja velvoitteiden tarkastelulle. 
Luku on lyhennelmä alatyöryhmän käsittelemästä laajemmasta reunaehtojen tarkas‐
telua koskevasta muistiosta.  
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Perustuslaki kohdistaa julkiselle vallalle yleisen velvollisuuden turvata perusoikeuksi‐
en ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Julkisen vallan käsitettä ei ole määritelty laissa 
tai sen esitöissä (HE 309/1993 vp). Perustuslakivaliokunnan mukaan julkisen vallan 
käsitteen täsmällinen sisältö vaihtelee perusoikeuksittain. Yleensä keskeisimmät vel‐
voitetut ovat valtio sekä kunnat ja kuntayhtymät virkamiehineen ja päätöksente‐
koelimineen. Valtion ja kuntien vastuunjakoa arvioitaessa ja siitä säädettäessä on 
otettava huomioon perustuslain kokonaisuus, kuten kunnille taattu itsehallinto ja sii‐
nä asetettu vaatimus säätää kuntien tehtävistä lailla. 
 
Perustuslaissa ja kansainvälisissä sopimuksissa yksilöille turvatut perus‐ ja ihmisoi‐
keudet asettavat keskeisiä reunaehtoja kuntien palvelujen järjestämiselle. Kyse on 
jokaiselle kuuluvista, universaaleista, perustavanlaatuisista ja luovuttamattomista oi‐
keuksista. Perustuslaissa säädetään myös kaikille kuuluvasta vastuusta luonnosta ja 
sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä. 
 
Ihmisoikeudet perustuvat Suomea sitoviin ja valtionsisäisesti voimaan saatettuihin 
ihmisoikeussopimuksiin. Keskeisimpiä ovat vapausoikeuspainotteiset Yhdistyneiden 
Kansakuntien (YK) kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen 
yleissopimus (SopS 7‐8/1976) ja Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien ja perusvapa‐
uksien suojaamiseksi tehty yleissopimus eli Euroopan ihmisoikeussopimus (SopS 18–
19/1990) sekä TSS‐ oikeuksia painottavat YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistykselli‐
siä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (SopS 6/1976) ja uudistettu Eu‐
roopan sosiaalinen peruskirja (SopS 78/2002). Suomi on sitoutunut muun muassa 
YK:n yleissopimukseen lapsen oikeuksista. Oikeudesta koulutukseen on määräyksiä 
em. sopimusten lisäksi myös Unescon yleissopimuksessa syrjinnän vastustamiseksi 
opetuksen alalla. Kansainvälissä sopimuksissa on vastaavanlaisia määräyksiä kulttuu‐
rista ja kulttuuriympäristöstä.  
 
Sivistykselliset ja sosiaaliset oikeudet edellyttävät julkiselta vallalta aktiivista toimin‐
taa. Lainsäädännölliset muutokset eivät voi merkitä olennaista puuttumista niihin pe‐
rusoikeussäännöksellä suojattuihin etuihin, joiden saamiseen asukkailla on perustus‐
lain mukaan subjektiivinen oikeus. Myös ihmisoikeuksien toteutuminen on perustus‐
laissa säädetty julkisen vallan tehtäväksi.  
 
Perustuslain perusoikeusluvulla on kytkentä edellä esitettyihin Suomea velvoittaviin 
kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Ihmisoikeudet ovat vaikuttaneet kansalliseen 
lainsäädäntöömme, erityisesti perusoikeuksien ulottuvuutta ja sitovuutta koskeviin 
ratkaisuihin, yksittäisten perusoikeussäännösten muotoiluun ja käsitteisiin sekä pe‐
rusoikeuksien aineellisen alan määrittämiseen.  Sisällöllisesti kysymys on pitkälti sa‐
moista oikeuksista, mutta perusoikeusjärjestelmä menee osittain pidemmälle ja an‐
taa yksilön oikeuksille eräissä suhteissa tehokkaampaa suojaa korostaen oikeuskult‐
tuurimme erityispiirteitä.  
 
Perustuslakiin sisältyy valtiosäännön taustalla olevina perustavanlaatuisina arvoina 
ihmisarvon loukkaamattomuus, yksilön vapaus ja oikeudet sekä oikeudenmukaisuu‐
den edistäminen yhteiskunnassa. Säännöstä voidaan pitää lähtökohtana julkisen val‐
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lan velvollisuuksien sisällön arvioimiselle. Yksilön vapauden ja oikeuksien turvaami‐
nen korostaa myös perusoikeuksien keskeistä asemaa valtiosäännössä.  
 
Palvelujen järjestämistapaan ja saatavuuteen vaikuttavat välillisesti useat perusoi‐
keudet, keskeisimmin yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto, vaali‐ ja osallistumisoikeu‐
det, oikeus kieleen ja kulttuuriin ja oikeus sosiaaliturvaan sekä julkisen vallan velvolli‐
suus turvata perus‐ ja ihmisoikeuksien toteutuminen.  
 

Kunta‐valtio	‐suhde	

 
Valtio ei voi vapautua perusoikeuksien toteuttamisvastuusta pelkästään siirtämällä 
lailla tätä tarkoittavia tehtäviä kunnalle. Tehtävistä säätäessään valtion on turvattava 
myös voimavaroja kunnalle tehtävien suorittamiseksi.  Kuntien itsehallinto, kuntien 
suhde valtioon sekä kuntalaisen asema kunnassa ovat saaneet aikaisempaa vah‐
vemman ja täsmällisemmän oikeudellisen perustan vuoden 2000 perustuslakiuudis‐
tuksessa. Hallintovaliokunnan mukaan rahoitusperiaatteesta ei perustuslaissa kui‐
tenkaan ole nimenomaista säännöstä. Hallintovaliokunta on todennut, että rahoitus‐
periaate todetaan laintasolla Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 9 artiklan 
2 kohdassa, jonka mukaan ”paikallisviranomaisten taloudellisten voimavarojen tulee 
olla riittävät suhteessa niihin velvoitteisiin, jotka niille on annettu perustuslaissa ja 
muussa laissa”.  
 
Rahoitusperiaate oli esillä perusoikeusuudistusta koskeneessa hallituksen esityksessä 
(HE 309/1993 vp) ja siitä annetussa perustuslakivaliokunnan mietinnössä (PeVM 
25/1994 vp). Näissä perustuslain esitöissä on korostettu, että kuntien tehtävistä sää‐
dettäessä tulee myös huolehtia kuntien tosiasiallisista edellytyksistä suoriutua tehtä‐
vistään. Näin ollen on vakiintunut tulkinta, jonka mukaan myös rahoitusperiaate olisi 
perustuslailla suojattu. Periaate tarkoittaa siis, että annettaessa kunnille tehtäviä lail‐
la tulee samalla turvata, että kunnilla on tosiasialliset mahdollisuudet taloudellisesti 
suoriutua näiden tehtävien hoitamisesta. Sen tulee toteutua sekä valtakunnallisella 
tasolla että yksittäisen kunnan tasolla. Rahoitusperiaate kytkeytyy ennen kaikkea 
kunnan oikeuteen päättää omasta taloudestaan. Sillä on kiinteä yhteys myös vaati‐
mukseen, että kunnan tehtävistä on säädettävä lailla.  
 
Julkisen vallan tulee aktiivisesti luoda tosiasialliset edellytykset perusoikeuksien to‐
teuttamiseksi. Valtion tulee lainsäädäntötoimin ja voimavaroja myöntämällä sekä 
kuntien asianmukaisella rahoituksella ja toiminnan järjestämisellä huolehtia esimer‐
kiksi siitä, että jokaiselle turvataan riittävät opetus‐ sekä sosiaali‐ ja terveyspalvelut. 
Toiminnan edellyttämä rahoitus ja voimavarat toteutetaan pääosin valtion kunnille 
myöntämillä valtionosuuksilla ja kuntien verotusoikeudella. 
 

Kunnallinen	itsehallinto	

 
Perustuslain 121 §:n nojalla kuntien itsehallinnon keskeiset elementit ovat seuraavat: 
1. kuntien hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon; 
2. kuntien hallinnon yleisistä perusteista säädetään lailla; 
3. kunnille annettavista tehtävistä säädetään lailla; sekä 
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4. kunnilla on verotusoikeus. 
 
Lisäksi itsehallinnosta kuntia suuremmilla hallintoalueilla säädetään lailla. Saamelai‐
silla on saamelaisten kotiseutualueella kieltään ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto 
sen mukaan kuin lailla säädetään. 
 
Kuntien toiminta nojautuu perustuslaissa (121 §) turvattuun kunnalliseen itsehallin‐
toon. Kuntien hallinnon yleisistä perusteista ja kunnille annettavista tehtävistä sääde‐
tään lailla.  Itsehallinnon keskeinen perusta on kuntien oma verotusoikeus. Itsehallin‐
toon perustuvan toiminnan tarkoituksena on kuntalaisten hyvinvoinnin turvaaminen, 
paikallisdemokratian toimivuuden varmistaminen sekä alueen elinvoiman edistämi‐
nen. Suomessa kunnilla on merkittävä asema ja tehtävä yhteiskunnan vastuulla ole‐
vien hyvinvointipalvelujen järjestäjinä, rahoittajina ja tuottajina. Paikalliset vahvuu‐
det ja luottamustoimisuus kanavoidaan yhteiseksi eduksi. Hyvinvointivaltio nojautuu 
siten toiminnallisesti kunnalliseen itsehallintoon.  
 
Eduskunnan perustuslakivaliokunta on määrittänyt kunnallisen itsehallinnon ydinsi‐
sältöä eri lakien tarkastelujen yhteydessä. Kunnallisen itsehallinnon perustuslain suo‐
jaamia ominaispiirteitä ovat kuntalaisten oikeus valita kunnan ylin päättävä elin, itse‐
näinen taloudellinen päätösvalta, johon sisältyy verotusoikeus sekä yleinen toimival‐
ta päättää kuntalaisten yhteisistä asioista. Kunnan itsehallintoon sisältyy demokratia 
ja subsidiariteetti.  
 
Kuntien itsehallinto tarkoittaa muun muassa sitä, että valtion viranomaiset saavat 
puuttua niiden toimintaan vain lainsäädännöllä. Perustuslakivaliokunta on todennut, 
että tavallisella lailla ei voida kuitenkaan puuttua itsehallinnon keskeisiin ominaispiir‐
teisiin tavalla, joka asiallisesti ottaen tekisi itsehallinnon merkityksettömäksi. 
 
 
 

Kunnan	järjestämisvastuu	lainsäädännössä		

 
Perustuslain 121 §:n mukaan kunnille voidaan antaa tehtäviä vain lailla säätämällä. 
Kuntalain (365/1995) 2 §:ssä säädetään yleisesti kunnan tehtävistä ja niiden hoitami‐
sesta. Kunnan lakisääteisistä tehtävistä säädetään myös erityislainsäädännössä. Kun‐
ta voi hoitaa laissa säädetyt tehtävänsä itse tai yhteistoiminnassa muiden kuntien 
kanssa. Tehtävien hoidon edellyttämiä palveluja kunta voi hankkia myös muilta pal‐
velujen tuottajilta. Kuntalaissa ei siten erotella palvelujen järjestämistä ja tuottamis‐
ta. Kuntalain perusteluissa korostetaan kuitenkin kunnan asemaa kuntalaisten itse‐
hallinnon perusyhteisönä ja että se edellyttää, että kunta säilyttää pääosan yleisen 
toimialan piiriin kuuluvista tehtävistä itsellään ja säilyttää toimintakykynsä sellaisena, 
että se voi näistä tehtävistä selvitä (HE 192/1994 vp s. 119). 
 
Kunnan yksityiseltä hankkimien palvelujen alaa rajoittaa perustuslain 124 §, jonka 
mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla 
tai lain nojalla. Lisäksi edellytetään, että tehtävän siirtäminen on tarpeen tehtävän 
tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai 
muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä teh‐
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täviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle. Siten viranomaiselle kuuluvaa toi‐
mivaltaa on kunnallisten viranomaisten käytettävä itse, eikä tehtävän järjestämisvas‐
tuuta näiltä osin voida siirtää yksityiselle palveluntuottajalle. Kuntalain 44.2 § mu‐
kaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. 
 
Kunnille on säädetty lailla velvoite hoitaa joitakin tehtäviä yhteistoiminnassa, muun 
muassa erikoissairaanhoidossa ja erityishuollossa. Erikoissairaanhoidon ja erityishuol‐
lon järjestämisessä kunnilla on lainsäädännön perusteella velvollisuus kuulua sai‐
raanhoitopiirin ja kehitysvammahuoltoa järjestävään kuntayhtymään. Näitä kuntayh‐
tymiä on yleensä pidetty kunnan tehtävien hoitamisen toimeenpano‐organisaatioina. 
Kunnan vastuulla on kuitenkin ollut näidenkin tehtävien osalta velvollisuus huolehtia 
siitä, että asukkaat saavat tarpeellisen erikoissairaanhoidon. Järjestämisvastuunsa to‐
teuttamiseksi kunnan on kuuluttava johonkin erikoissairaanhoitopiiriin, mutta kun‐
nan on katsottu voivan järjestää palveluja tuottamalla palveluja itse tai muun muassa 
ostopalveluina. Erityisesti suurimmat kaupungit ovatkin järjestäneet em. palveluja it‐
se. Erikoissairaanhoidon ja erityishuollon osalta voidaankin puhua ns. jaetusta järjes‐
tämisvastuusta.  
 

Perustuslain	säännökset	eri	hallinnonaloilla	

Perustuslain	säännökset	ja	sosiaali‐	ja	terveydenhuolto	

 
Sosiaali‐ ja terveydenhuoltopalvelujen järjestäminen on julkisen vallan lakisääteinen 
velvoite. Sosiaali‐ ja terveydenhuollon järjestämisestä vastaavat ensisijaisesti kunnat 
ja kuntayhtymät. Perustuslain 19 §:n 1 momentissa on turvattu oikeus välttämättö‐
mään toimeentuloon ja huolenpitoon. Perustuslain 19 §:n 3 momentissa on julkiselle 
vallalle säädetty velvoite turvata jokaiselle riittävät sosiaali‐ ja terveyspalvelut ja edis‐
tää väestön terveyttä. Perustuslain 19 §:n 3 momenttia täydentävät sosiaali‐ ja ter‐
veydenhuollon erityislainsäädännön, kuten sosiaalihuoltolain, terveydenhuoltolain, 
kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain säännökset kuntien yleisestä palvelujen 
järjestämisvelvollisuudesta. 
 
Muut perusoikeussäännökset määräävät osaltaan tapaa, jolla sosiaali‐ ja terveyspal‐
velujen turvaamisvelvollisuus on täytettävä. Perustuslain säännöksiä, jotka erityisesti 
koskevat myös sosiaali‐ ja terveyspalveluja ovat esimerkiksi yhdenvertaisuus ja syr‐
jinnän kielto (6 §), oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja 
turvallisuuteen (7 §), yksityiselämän suoja (10 §), uskonnon ja omantunnon vapaus 
(11 §), tallennejulkisuus (12 §), itseään koskevaan päätöksentekoon osallistumisoike‐
us (14.3 §) sekä kielelliset oikeudet (17 §). 

Perustuslain 19 §:ssä säädetään oikeudesta sosiaaliturvaan. Säännös takaa jokaiselle 
oikeuden välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon ihmisarvoisen elämän 
edellyttämän turvan saavuttamiseksi tilanteissa, joissa henkilö ei siihen itse kykene. 
Tällaiseen tukeen kuuluvat esimerkiksi terveyden ja elinkyvyn säilyttämisen kannalta 
välttämättömän ravinnon ja asumisen järjestäminen.  

Yksilön omavastuu on siten ensisijaista. Kyse on julkiseen valtaan kohdistuvasta yksi‐
löä koskevasta vastuusta. Oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon 
on viimesijainen vähimmäissuoja, joka yhteiskunnan on kaikissa olosuhteissa taatta‐
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va. Säännöksessä ei ole kyse ainoastaan sosiaaliturvasta, vaan se edellyttää myös ih‐
misarvoisen elämän edellytykset turvaavien palvelujen järjestämistä.  

Perustuslain 19 §:n 3 momentti velvoittaa julkista valtaa turvaamaan jokaiselle riittä‐
vät sosiaali‐ ja terveyspalvelut ja edistämään väestön terveyttä. Palvelujen riittävyyt‐
tä arvioitaessa lähtökohtana pidetään sellaista palvelujen tasoa, joka luo jokaiselle 
ihmiselle edellytykset toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. Riittävät palve‐
lut eivät perustuslain 19 §:n 3 momentissa tarkoitetussa mielessä samaistu kuiten‐
kaan 19 §:n 1 momentin viimesijaiseen turvaan. Sosiaali‐ ja terveydenhuollon järjes‐
tämisessä säännös asettuu keskeiseen asemaan ratkaistaessa kysymystä siitä, kuinka 
riittävät, mutta myös välttämättömät, sosiaali‐ ja terveyspalvelut pystytään toteut‐
tamaan koko maassa. Sosiaali‐ ja terveydenhuollon palvelujen laatua ja riittävyyttä 
tulee tarkastella koko perusoikeusjärjestelmän kannalta, kuten esimerkiksi yhdenver‐
taisuuden ja syrjinnän kiellon näkökulmasta (HE 309/1993 vp).) 

Perustuslain 19 §:n 3 momentissa julkiselle vallalle asetettu velvoite väestön tervey‐
den edistämiseen viittaa säännöksen perustelujen mukaan yhtäältä sosiaali‐ ja ter‐
veydenhuollon ehkäisevään toimintaan ja toisaalta yhteiskunnan olosuhteiden kehit‐
tämiseen julkisen vallan eri toimintalohkoilla yleisesti väestön terveyttä edistävään 
suuntaan.  

Perustuslain	säännökset	ja	opetus‐	ja	kulttuuritoimi		

 
Perustuslain 16 §:n 1 momentti takaa subjektiivisen oikeuden maksuttomaan perus‐
opetukseen.  Opetuksen ohella myös välttämättömien opetusvälineiden kuten oppi‐
kirjojen, on oltava oppilaille maksuttomat. Maksuttoman opetuksen tulee perustus‐
lakivaliokunnan näkemyksen mukaan kattaa myös tarpeelliset koulukuljetukset ja 
riittävä ravinto (PeVM 25/1994). Kuljetukselle vaihtoehtoinen majoitus on myös 
maksuton.  
 
Esiopetuksesta on säädetty perusoikeusuudistuksen jälkeen. Esiopetuksen tavoitteet, 
lainsäädäntöhistoria ja asema sivistyksellisten oikeuksien kokonaisuudessa tekevät 
siitä opetuksellisen oikeuden ja sen on tulkittu kuuluvan perustuslain 16 §:n 1 mo‐
mentin tarkoittamaan perusopetukseen. Lisäksi vammaiselle tai muuten tukea tarvit‐
sevalla tulee järjestää tulkitsemis‐ ja avustajapalvelut, muut opetuspalvelut, erityiset 
apuvälineet ja riittävä tuki perusopetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. 
 
Perustuslain mukaan julkisen vallan on tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpi‐
dosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. Pe‐
rusoikeusuudistuksen säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 309/1993 
vp) mainittiin lasten päivähoito esimerkkinä tällaisesta järjestelmästä. Sosiaalisten 
oikeuksien kannalta lasten päivähoidon ohella merkityksellisiä opetus‐ ja kulttuuri‐
ministeriön hallinnonalan toimintoja ovat erityisesti esiopetus ja perusopetuslain 8 a 
luvun mukainen aamu‐ ja iltapäivätoiminta.  
 
Perustuslain 16 §: 2 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle yhtä‐
läinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muu‐
ta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä. Säännös 
viittaa tosiasialliseen eikä pelkästään muodolliseen yhdenvertaisuuteen. Varatto‐
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muus ei saa estää mahdollisuutta muuten kehittää itseään ja mahdollisuudet on tur‐
vattava riippumatta asuinpaikasta sekä siitä onko henkilö suomen tai ruotsinkielinen. 
Vaikka kysymys ei ole subjektiivisesta oikeudesta, tämä asettaa julkiselle vallalle vel‐
vollisuuden muokata lainsäädäntöä näiden perusoikeuksien toteutumisen turvaami‐
seksi. Tätä toteutetaan mm. järjestämällä lukio‐ ja ammatillista koulutusta, vapaata 
sivistystyötä, kirjasto‐, kulttuuri‐, liikunta‐ ja nuorisopalveluita. 
 
Perustuslain 6 § sisältää vaatimuksen oikeudellisesta yhdenvertaisuudesta. Yhden‐
vertaisuus‐periaatteeseen sisältyy mielivallan kielto ja vaatimus samanlaisesta kohte‐
lusta samanlaisissa tapauksissa.  
 
Sivistyksellisten ja sosiaalisten oikeuksien sekä yhdenvertaisuuden lisäksi myös useat 
muut perusoikeudet ovat asettaneet tarpeen säätää velvoitteita koulutusta koske‐
vaan lainsäädäntöön. Näillä velvoitteilla pyritään turvaamaan perusoikeuksien toteu‐
tumista opetusta ja koulutusta koskevassa toimintaympäristössä. Näitä perusoikeuk‐
sia ovat muun muassa perustuslain 7 §:ssä taattu oikeus elämään sekä henkilökohtai‐
seen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen, perustuslain 10 §:ssä sää‐
detty yksityiselämän suoja, perustuslain 11 §:n mukainen uskonnon ja omantunnon 
vapaus, perustuslain 17 §:ssä on säädetty oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin sekä 
perustuslain 14 §:ssä säädetty julkisen vallan tehtävä edistää yksilön mahdollisuuksia 
osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan pää‐
töksentekoon. 
 

Perustuslain	säännökset	ja	maa‐,	vesi‐,	elintarvike	ja	eläinlääkintähuolto	

 
Maa‐, vesi‐, elintarvike‐ ja eläinlääkintähallinnon tehtävät liittyvät erityisesti perus‐
tuslain 19 § 3 momentin mukaiseen väestön terveyden edistämiseen, 20 § 1 momen‐
tin vastuuseen luonnosta ja sen monimuotoisuudesta sekä 20 § 2 momentin oikeu‐
teen terveelliseen ympäristöön. Maataloushallinnon tehtävät liittyvät myös perustus‐
lain 18 § 1 momentin elinkeinonharjoittamisen oikeuteen sekä 21 § taattuun oikeus‐
turvan toteutumiseen. 
 

Perustuslain	säännökset	ja	pelastustoimi	
 

Perusoikeuksien turvaamisen näkökulmasta pelastuslain sääntelyn painopiste aset‐
tuu perustuslain 7, 15 ja 20 §:issä säänneltyjen oikeushyvien turvaamiseen. Perustus‐
lain 7 §:n osalta on pelastustoimen kannalta keskeistä turvata ihmisten henki ja ter‐
veys sekä mahdollistaa turvallinen elinympäristö. Perustuslain 15 § velvoittaa omai‐
suuden suojaamiseen ja perustuslain 20 § vastaavasti ympäristön suojaamiseen.  
 
Perustuslain 22 §, jossa säädetään julkisen vallan velvollisuudesta turvata perus‐ ja 
ihmisoikeuksien toteutuminen, tarkoittaa pelastustoimen kannalta sitä, että onnet‐
tomuuksien ehkäisyn ja operatiivisen pelastustoiminnan tulee olla järjestetty mah‐
dollisimman tehokkaalla tavalla. Jos näiden pelastustoimen ydintoimintojen toteut‐
taminen heikentyy, lisääntyy samalla riski sen osalta, että perusoikeuksia ei kyetä 
turvaamaan perustuslain edellyttämällä tavalla.  Lisäksi on huomioitava, että pelas‐
tustoimen turvaamisvelvoite koskee hyvin perustavaa laatua olevia perus‐ ja ihmisoi‐
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keuksia, joiden toteutumisella tai toteutumatta jäämisellä on vaikutuksia koko perus‐ 
ja ihmisoikeusjärjestelmään.  
 
Pelastuslain sääntelyllä ja sen kautta pelastusviranomaisille annetuilla toimivaltuuk‐
silla pyritään turvaamaan suoraan tiettyjen perusoikeuksien toteutumista, mutta laa‐
jemmin myös välillisesti luomaan edellytyksiä muiden perusoikeuksien toteutumisel‐
le. Perustuslaki edellyttää tehokasta pelastustointa, joka kykenee turvaamaan tietty‐
jen perustavaa laatua olevien perus‐ ja ihmisoikeuksien toteutumista. Perustuslain 
asettamana reunaehtona voidaan siis tällöin nähdä se, ettei pelastustoimen palvelu‐
tasoa voida heikentää siten, että siitä aiheutuu ristiriita perus‐ ja ihmisoikeusjärjes‐
telmän ja perustuslakiin kirjatun perus‐ ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvoitteen 
kanssa. 
 

Perustuslain	säännökset	ja	ympäristötoimi	

 
Perustuslain 20 §:ssä säädetään ympäristöä koskevasta vastuusta. Sen mukaan vas‐
tuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuu‐
luu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen 
ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksente‐
koon. 
 
Säännöksen velvoite, jonka mukaan julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle 
mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon, merkitsee pe‐
rustuslaillista toimeksiantoa ympäristölainsäädännön kehittämiseksi siten, että ih‐
misten vaikutusmahdollisuudet toteutuvat.  Keskeisiin lakeihin, jotka sääntelevät 
ympäristöä koskevaa päätöksentekoa, sisältyvätkin säännökset kansalaisten osallis‐
tumismenettelyistä.  Maankäyttö‐ ja rakennuslaissa, ympäristövaikutusten arvioin‐
nista annetussa laissa ja ympäristönsuojelulaissa osallistumisjärjestelmillä on keskei‐
nen rooli osana päätöksentekomenettelyä. 
 
Perustuslain 19 §:ään, joka koskee oikeutta sosiaaliturvaan, sisältyy myös asumista 
koskeva 4 momentti. Sen mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oike‐
utta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.  
 

Perustuslain	säännökset	ja	työ‐	ja	elinkeinotoimi	

	
Kuntien työllistämis‐ ja aluevelvoite nojaa perustuslain 18 §:n 2 momenttiin, jonka 
mukaan julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle 
oikeus työhön. Työllistämisvelvoite koskee ikääntyviä työttömiä, joiden työllistymistä 
pyritään ensisijaisesti turvaamaan muilla keinoin kuin kunnan järjestämällä työmah‐
dollisuudella. Jos muilla keinoin ei onnistuta, henkilön kotikunnan on velvollisuus jär‐
jestää toimeentulon turvaava työ. Myös aluevelvoite liittyy edellä mainittuun perus‐
tuslain 18 §:n 2 momenttiin. 
 
Kotoutumislain tarkoituksena on perus‐ ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä ta‐
sa‐arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Laissa on otettu huomioon kuntien tosi‐
asialliset edellytykset suoriutua laissa niille säädetyistä velvollisuuksista. Kotoutumis‐
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lain tavoitteiden toteutumisen kannalta merkittäviä ovat perustuslian säännöksistä 
6,9, 10, 16, 19, 21 ja 121 §.  

 
	

EU‐lainsäädäntö	ohjaa	kuntien	tehtäviä	ja	talouden	hoitoa	

 
EU ohjaa vakaus‐ ja kasvusopimuksella rahaliittoon kuuluvien jäsenmaiden julkisen 
talouden hoitoa. Sopimus määrää rajat mm. julkiselle velalle ja budjettialijäämälle. 
Vuosittaisen budjettialijäämän on oltava pienempi kuin 3 % bruttokansantuotteesta 
ja julkisen velan alle 60 % bruttokansantuotteesta. Kunkin maan velvollisuus on var‐
mistaa, että kaikkien julkisen talouden alasektoreiden talous on hallinnassa. 

 
Suomea velvoittavat EU:n ja euroalueen finanssipolitiikan säännöt ja tavoitteet, joi‐
den keskeiset uudet instrumentit ovat finanssipoliittinen sopimus ja budjettikehyksiä 
koskeva direktiivi. EU:n finanssipoliittinen sopimus, Sopimus talous‐ ja rahaliiton va‐
kaudesta, yhteensovittamisesta, ohjauksesta ja hallinnasta sekä laki julkisen talouden 
monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista, tuli voimaan vuoden 2013 alusta lu‐
kien. (Laki talous‐ ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja 
hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan‐
saattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia ke‐
hyksiä koskevista vaatimuksista (869/2012). 

Julkisen  talouden  tavoitteenasettelu  perustuu  finanssipoliittisessa  sopimuksessa 
EU:n vakaus‐ ja kasvusopimuksen mukaisesti asetettuun keskipitkän aikavälin tavoit‐
teeseen,  jonka noudattamisella varmistetaan  julkisen  talouden kestävyys  tai nopea 
eteneminen sitä kohti. Valtioneuvoston tulee asettaa julkisen talouden rakenteellista 
rahoitusasemaa  koskeva  keskipitkän  aikavälin  tavoite.  Tämä  vastaa  nykytilaa,  sillä 
nykyisin  valtioneuvosto  asettaa  keskipitkän  aikavälin  tavoitteen  Suomen  vakausoh‐
jelman  yhteydessä.  Julkisen  talouden  keskipitkän  aikavälin  tavoitteen  alarajaksi  on 
asetettu ‐0,5 prosenttia bruttokansantuotteesta.  

Lain  (869/2012)  3 §:ssä  säädetään myös  korjausmekanismista,  joka  viime  kädessä 
annettaisiin eduskunnalle valtioneuvoston  tiedonantona. Sen  tulisi  sisältää  selostus 
toimenpiteistä,  joilla keskipitkän aikavälin  tavoitetta koskeva merkittävä poikkeama 
voitaisiin poistaa viimeistään seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.  

Osa sopimuksen määräyksistä vastaa julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuk‐
sista annettua neuvoston direktiiviä. Edellä mainitun 6 § sisältää budjettikehysdirek‐
tiivin täytäntöön panemiseksi tarvittavan asetuksenantovaltuuden valtioneuvostolle.  

Pykälän mukaan  valtioneuvoston  asetuksella  voidaan  säätää  valtioneuvoston  teke‐
mässä  julkisen  talouden monivuotisessa  suunnittelussa  käytettävien  julkisen  talou‐
den ja sen alasektoreiden tuloja, menoja, alijäämää, velkaa ja muita vastaavia seikko‐
ja koskevien finanssipoliittisten tavoitteiden asettamisesta, tavoitteiden asettamises‐
sa  ja niiden saavuttamisen arvioinnissa käytettävistä ennuste‐, tilasto‐  ja muista tie‐
doista  sekä  tavoitteiden  saavuttamiseksi  tarpeellisten  valtioneuvoston  toimenpitei‐
den suunnittelusta. 
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Sekä sopimus että direktiivi edellyttävät, että niissä edellytettyjen finanssipoliittisten 
sääntöjen noudattamista valvoo riippumaton toimielin. Tämä toimielin Suomessa on 
Valtiontalouden tarkastusvirasto. 

EU:n  jäsenvaltioiden  tulee  panna  täytäntöön  omiin  kansallisiin  järjestelmiin  tämän 
vuoden  loppuun mennessä budjettikehyksiä koskeva direktiivi. Direktiivi on  lainsää‐
däntöohje, jonka 13 artiklassa todetaan seuraavaa:  

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön  tarkoituksenmukaiset mekanismit kaik‐
kien  julkisyhteisöjen alasektoreiden koordinoimiseksi,  jotta kaikki  julkisyhtei‐
söjen alasektorit katetaan kokonaisvaltaisesti ja johdonmukaisesti finanssipoli‐
tiikan  suunnittelussa, maakohtaisissa  numeerisissa  finanssipoliittisissa  sään‐
nöissä ja julkista taloutta koskevien ennusteiden laatimisessa ja monivuotisen 
suunnittelun  valmistelussa  erityisesti  julkisen  talouden monivuotisen  kehyk‐
sen mukaisesti.  

 
Tavoitteiden  noudattamisella  varmistetaan  kuntatalouden  kestävyys  siten,  että 
ikäsidonnaisten menojen kasvusta aiheutuva paine kuntatalouden rahoitusasemaan 
tulee katetuksi kokonaistaloudelliset reunaehdot huomioon ottavalla tavalla. Budjet‐
tikehysdirektiivin  toimeenpanolla  varmistetaan,  että  kuntatalous  muodostaa  joh‐
donmukaisen osan julkisen talouden kokonaisohjauksessa.  
 
Opetusministeriön toimialan lainsäädäntö ei kuulu harmonisoinnin piiriin eikä EU‐
lainsäädäntö aseta nimenomaisesti koulutusta, ammatillista koulutusta, nuorisotoin‐
ta, kulttuuria sekä urheilua koskevia reunaehtoja. 
 
Maa‐ ja metsätalousministeriön toimialalla kuntien tehtäviin vaikuttaa voimakkaasti 
EU‐lainsäädäntö ja sen toimeenpano, vaikka tehtäviin liittyvien velvoitteiden toteut‐
taminen on jätetty pitkälti jäsenvaltioiden säädettäväksi. Elintarvike‐ ja eläinlääkintä‐
hallintoa koskee EU‐asetus 882/2004, jonka 4 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on ni‐
mettävät toimivaltaiset viranomaiset, joille annetuista yleisistä säännöistä säädetään 
asetuksessa. Maaseutuelinkeinohallinnon tehtävät liittyvät EU‐lainsäädännön edel‐
lyttämään maksajaviranomaistoimintaan. 
 
TEM (julkiset hankinnat ja kilpailulainsäädäntö)  
 
Ympäristönsuojelua koskeva lainsäädäntö kuuluu EU:n lainsäädäntötoimivaltaan, jo‐
ten YM:n toimialan lainsäädännöstä ympäristönsuojelua koskevat säännökset poh‐
jautuvat lähes kokonaisuudessaan EU:n lainsäädännön velvoitteisiin. Erityisesti ym‐
päristönsuojelulailla ja jätelailla ja niiden nojalla annetuilla asetuksilla on pantu kan‐
sallisesti täytäntöön keskeiset EU:n ympäristösäädökset.  Voimassa olevalla ympäris‐
tönsuojelulailla pantiin täytäntöön se osa ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja 
vähentämisen yhtenäistämiseksi annetun Euroopan unionin neuvoston direktiivin 
(IPPC‐direktiivi) määräyksistä, joita kansallinen lainsäädäntö ei vielä täyttänyt. (pari 
lausetta lisää eu säätelee myös rakentamista)  
 
Euroopan parlamentti hyväksyi toukokuussa 2010 uudistetun rakennusten energia‐
tehokkuutta parantavan direktiivin. Direktiivi tulee voimaan alkukesästä 2010. Direk‐
tiivin mukaan energiatehokkuutta on edistettävä sekä uudisrakentamisessa että jo 
olemassa olevassa rakennuskannassa. Uusien rakennusten tulee olla vuoden 2020 
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loppuun mennessä lähes nollaenergiarakennuksia. Julkisia rakennuksia vaatimus kos‐
kee jo vuoden 2019 alusta. Korjausrakentamiselle on direktiivin mukaan asetettava 
kansalliset energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset. 
 
Osallistumisoikeutta ympäristöä koskevaan päätöksentekoon edellyttävät kansallisen 
lainsäädännön ohella myös tiedonsaantia, kansalaisten osallistumisoikeutta sekä 
muutoksenhaku‐ ja vireillepano‐oikeutta koskeva Århusin sopimus vuodelta 1998 
(SopS 121‐122/2004) sekä EU:n direktiivit (yleisön osallistumista sekä muutoksenha‐
ku‐ ja vireillepano‐oikeutta koskeva direktiivi 2003/35/EY sekä direktiivi yleisön osal‐
listumisesta tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen  
85/337/ETY). 
 

 

5 Toimintaohjelma	kuntien	lakisääteisten	tehtävien	ja	velvoitteiden	vähentämiseksi 

 
Toimintaohjelma on koonti liikenne‐ ja viestintäministeriöstä, maa‐ ja metsätalous‐
ministeriöstä, oikeusministeriöstä, opetus‐ ja kulttuuriministeriöstä, sisäasiainminis‐
teriöstä, sosiaali‐ ja terveysministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, työ‐ ja elinkeino‐
ministeriöstä sekä ympäristöministeriöstä saaduista esityksistä kuntien lakisääteisten 
tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi. Aineisto on kokonaisuudessaan tämän oh‐
jelman liitteenä. Ministeriöiden esitykset on ryhmitelty tehtäviä koskeviin vähentä‐
misehdotuksiin sekä velvoitteiden vähentämistä koskeviin ehdotuksiin. Kunkin tehtä‐
vän ja velvoitteen poistamisesta esitetään lyhyt perustelu, kustannusvaikutukset ja 
muut vaikutukset, tehtävän siirto muulle taholle, aikataulusuunnitelma sekä toimin‐
nan maksullisuus. Koska tehtävän poistaminen johtaa myös velvoitteiden poistami‐
seen, on tehtävän poistoa koskevassa ehdotuksessa mainittu myös poistuvat velvoit‐
teet. Tehtävien ja velvoitteiden vähentämistä koskevat ehdotukset noudattavat kun‐
tien tehtäväkartoituksen luokitteluja. 
 
Tässä ohjelmassa ei käsitellä lainsäädäntöön perustumatonta informaatio‐ohjausta, 
esimerkiksi suositukset ja ohjeet. Vaikka suositukset ja muu informaatio‐ohjaus ei ole 
kuntia velvoittavaa, niille kuitenkin annetaan velvoittava merkitys muun muassa oi‐
keuskäytännössä ja valvontaviranomaisten ratkaisuissa, joissa arvioidaan kunnan 
toiminnan lainmukaisuutta yksittäistapauksissa tai niitä laajemmin. Nämä pakottavat 
kunnat järjestämään toimintansa informaatio‐ohjauksen mukaisesti, joten niillä on 
tosiasiallinen vaikutus kuntien toimintatapoihin ja toiminnan järjestämisestä aiheu‐
tuviin kustannuksiin. Suositusten ja ohjeiden valmistelussa ei lainvalmistelun tapaan 
arvioida kustannusvaikutuksia ja kuntien mahdollisuuksia järjestää toimintansa nii‐
den mukaisesti. Kuntiin kohdistuvaa ohjausta käsitellään tarkemmin Kuntien tehtävi‐
en arviointi ‐työryhmän työnä asettamispäätöksen mukaisesti.  
 
Alatyöryhmän tuli alun perin valmistella toimintaohjelma kuntien lakisääteisten vel‐
voitteiden vähentämiseksi lokakuun loppuun mennessä. Työn kuluessa työtä laajen‐
nettiin koskemaan myös kuntien tehtäviä. Valmistelun kuluessa työtä on esitelty kun‐
tien tehtävien arviointi –työryhmälle sekä käsitelty talouspoliittisessa ministerivalio‐
kunnassa, joka on ohjeistanut työtä lisää. Alatyöryhmä ei ole sille annetulla aikatau‐
lulla ehtinyt arvioida ministeriöiden esityksiä, vaan ainoastaan koota ja ryhmitellä esi‐
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tykset. Suomen kuntaliiton edustajat katsoivat, ettei edustajilla ole ollut riittävästi ai‐
kaa käsitellä ministeriöiden esityksiä. Kuntaliiton edustajat jättivät toimintaohjel‐
maan täydentävän lausuman, joka on ohjelman liitteenä. 
 
Valtiovarainministeriö pyysi Suomen kuntaliitolta esitystä kuntien tehtävien ja vel‐
voitteiden vähentämisestä.  Kuntaliiton tuottama aineisto on tämän ohjelman liittee‐
nä. 
 

	Kuntien	lakisääteisten	tehtävien	vähentämisehdotukset	

	

Kuntien lakisääteisten, mutta kunnille vapaaehtoisten tehtävien vähentämisehdotukset 

Tässä jaksossa tarkastellaan kuntien lakisääteisiä, mutta kunnalle vapaaehtoisia teh‐
täviä. Toiminnan käynnistäminen saattaa edellyttää valtion viranomaisen järjestämis‐ 
yms. lupaa. Esimerkki tehtävästä on lukiokoulutus. 
 

 Kunnan rahoitusosuuden poistaminen. Lukiokoulutuksen, ammatillisen koulu‐
tuksen ja ammattikorkeakoulujen valtionrahoitus budjetoitaisiin kokonaisuu‐
dessaan opetus‐ ja kulttuuriministeriön pääluokkaan ja kunnan rahoitusvel‐
vollisuus poistettaisiin. (OKM) 

Poiston kustannusvaikutus: lukiokoulutus 424,9 milj. euroa, ammatilli‐
nen koulutus 981,7 milj. euroa, oppisopimuskoulutus (perustutkinto) 
53,9 milj. euroa, ammattikorkeakoulutus 511,5 milj. euroa. Toimialan 
kuntarahoitusosuudet kompensoidaan osana julkisen talouden koko‐
naisuutta. 
Muut vaikutukset: Vastuu toiminnasta ja sen rahoittamisesta siirtyisi 
samalle ministeriölle. Ratkaisulla varmistettaisiin perusoikeuksien to‐
teutuminen ja kansallisen koulutuspolitiikan ohjaaminen. Kuntien erilai‐
sista olosuhteista ja kuntatalouksien eriytymisestä johtuvaa koulutuk‐
sellista ja sivistyksellistä eriarvoistumista voitaisiin vähentää. Ohjauksen 
vaikuttavuuden kannalta oleellista on, että säädösperusteisten tehtävi‐
en määrittelyn lisäksi ohjaukseen liittyy myös tehtävien rahoitus ja eri‐
tyisesti rahoitusperusteiden määrittely.  
Tehtävien ja ohjauksen uudelleenjärjestely antaisi myös kunnille näiden 
tehtävien osalta aikaisempaa selkeämmän ja kokonaisvaltaisemman 
kuvan arvioida ministeriön toimialaan kuuluvien tehtävien asianmukais‐
ta järjestämistä.  
Aikataulusuunnitelma: Kuntien rahoitusvelvoite ammattikorkeakoulu‐
jen kustannuksiin poistettaisiin hallitusohjelman mukaisesti vuoden 
2015 alusta lukien ja muut valtion ja kuntien tulevissa rahoitusjärjeste‐
lyissä. 

 

Kuntien lakisääteisten ja määrärahasidonnaisten tehtävien vähentämisehdotukset 

Tähän ryhmään kuuluvat lakisääteiset tehtävät, jotka kunnan on järjestettävä, mutta 
siihen käytettävät voimavarat ja tehtävän laajuus ovat kunnan harkinnassa. Määrä‐



53 
 

 

rahasidonnaisuus tarkoittaa sitä, että tehtävän laajuus riippuu kunnan siihen varaa‐
masta määrärahasta. Tähän ryhmään kuuluvat useat tehtävät, joihin kunnat saavat 
peruspalvelujen valtionosuutta. Esimerkkinä tehtävistä on kirjastopalvelut. 

	
 Kunnan yleisten kirjastojen, yleisen kulttuuritoimen ja asukaskohtaisen tai‐

teen perusopetuksen valtion rahoitus budjetoitaisiin kokonaisuudessaan ope‐
tus‐ ja kulttuuritoimen pääluokkaan ja kunnan rahoitusosuus poistettaisiin 
(OKM). 

Kustannusvaikutus: Kuntien nykyisen rahoitusosuuden poistaminen: 
yleiset kirjastot 114,0 miljoonaa euroa ja yleinen kulttuuritoimi 5,5 milj. 
euroa. Toimialan kuntarahoitusosuudet kompensoidaan osana julkisen 
talouden kokonaisuutta. 
Muut vaikutukset: Kunnat toimisivat edelleen kirjastotoimen ja yleisen 
kulttuuritoimen järjestäjinä.  Ratkaisulla varmistettaisiin kansallisen kir‐
jasto‐ ja kulttuuripolitiikan ohjaaminen. Kuntien erilaisista olosuhteista 
ja kuntatalouksien sivistyksellistä eriarvoistumista voitaisiin vähentää. 
Ohjauksen vaikuttavuuden kannalta oleellista on, että säädösperusteis‐
ten tehtävien määrittelyn lisäksi ohjaukseen liittyy myös tehtävien ra‐
hoitus ja erityisesti rahoitusperusteiden määrittely. Tehtävien ja ohja‐
uksen uudelleenjärjestely antaisi myös kunnille näiden tehtävien osalta 
aikaisempaa selkeämmän ja kokonaisvaltaisemman kuvan arvioida mi‐
nisteriön toimialaan kuuluvien tehtävien asianmukaista järjestämistä.  
Aikataulusuunnitelma: Uudistus toteutettaisiin samassa yhteydessä esi‐ 
ja perusopetuksen kanssa. 

	
 Elintarvikevalvonta (elintarvikelaki 23/2006). Kevennetään ja sähköistetään 

kuntien raportointi‐ ja suunnitteluvelvoitteita. Lisätään kuntien valvontamak‐
sutuloja. 

Poiston kustannusvaikutus: Nettomenovähennys 3,5 milj. euroa. 
 

 Eläinlääkintähuollon (eläinlääkintähuoltolaki 765/2009): Selvitetään kuntien 
vastuulla olevan eläinlääkintähuollon kustannusten nousuun viime vuosina 
johtaneet syyt sekä arvioidaan palvelujen kehittämistarpeita. 

Poiston kustannusvaikutus: Nettomenovähennys 1,5 milj. euroa. 
 

 Eläinlääkäripäivystyksen palvelujen hankkiminen yksityiseltä palveluntarjo‐
ajalta. Palvelun organisointi nykyistä suuremmissa yksiköissä, hyödyt erityi‐
sesti päivystyksen järjestelyissä. Kunta voi periä palveluista maksun asiakkail‐
ta. 
 

 Irrallaan tavattujen pieneläinten talteenotto. Kunta voi hankkia palvelun yksi‐
tyiseltä palvelun tarjoajalta. Palvelua voidaan organisoida nykyistä suurem‐
missa yksiköissä. Palvelu on asiakkaalle maksullista. 

 

 Maaseutuelinkeinohallinto (210/2010). Selvitetään CAP2020 –uudistuksen 
toimeenpanon yhteydessä kunnille aiheutuvien tehtävien muutosta niin, että 
syntyy säästöjä. 

Poiston kustannusvaikutus: Nettomenovähennys 1,5 milj. euroa. 
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 Eläintenpitäjien rekisteröinti. Työmäärää voitaisiin keventää kehittämällä säh‐
köinen asiointipalvelu. Tehtävä voitaisiin siirtää tällöin myös jollekin valtion 
viranomaiselle. Sähköisen asioinnin lisäksi tarvitaan mahdollisuus fyysiseen 
asiointiin. 
 

 Kuntien suunnitteluvelvoitteet vesihuoltolaissa (119/2001). Vesihuoltolain uu‐
distamiseen liittyen valmistellaan vesihuollon lakisääteiden kehittämissuunni‐
telman laatimis‐ ja ylläpitovelvoitteen poistaminen vesihuoltolaista. 

Poiston kustannusvaikutus: Nettomenovähennys 2,0 milj. euroa. 
 

 Todistukset terveydenhuollossa (Terveydenhuoltolaki 1326/2010): Lääkärin‐
todistukset lyhytkestoisen työkyvyttömyyden osoittamiseksi. Työnantajat 
edellyttävät usein lyhyistäkin sairauspoissaoloista lääkärintodistusta, vaikka 
STM ja Kuntaliitto ovat jo vuosien 2003–2007 hallitusohjelman mukaisesti 
v.2007 esittäneet suosituksen terveyskeskuksissa annettavien lääkärintodis‐
tusten määrän vähentämiseksi.  

Poiston kustannusvaikutus: Kuntien toimintamenot: 100 ‐ 200 lääkäri‐
työpanos 10 ‐20 milj. e/v. Julkisen talouden kestävyys: Osa lääkärinto‐
distuksista korvautuisi terveydenhoitajan tms. todistuksella, osa jäisi 
nettosäästöksi (arvio: puolet). 
Muut vaikutukset: On arvioitu että 100 ‐ 200 lääkärin vuosityöpanos 
kuluu tarpeettomien lääkärintodistusten kirjoittamiseen. Kunnat voi‐
sivat kohdentaa tämän työpanoksen muuhun toimintaan. 
Aikataulu: Valmistelu käynnistetään v. 2014, edellyttää kolmikantaneu‐
votteluja. Lääkärintodistuksia edellytetään usein myös kunnan omassa 
toiminnassa (esim. kouluruokailun erityisruokavalion perusteena), ja 
kuntien tulisi tarkistaa onko näissä toiminnoissa mahdollisuus käyttää 
muita järjestelyjä. 

 

 Laitoshuolto (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäk‐
käiden sosiaali‐ ja terveyspalveluista (980/2012): Laitoshoidon vähentäminen 
Vanhusten laitoshoidon ja perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon vähen‐
täminen ovat paitsi ikäihmisten palveluiden kehittämistavoitteita, myös ra‐
kennepoliittisia toimia joilla on suuri merkitys kuntataloudelle ja julkisten pal‐
veluiden henkilöstömäärien kehitykselle sekä koko julkisen talouden kestä‐
vyydelle.  

Kustannusvaikutus: Kuntien toimintamenot: Yli 75 ‐vuotiaiden laitos‐
hoidon vähentäminen 4,3 prosentista 2 prosenttiin ikäluokasta, kustan‐
nusten kasvu vähenee 331–340 milj. euroa/v  
Julkisen talouden kestävyys: Asiakkaiden ja Kelan maksuosuudet kasva‐
vat jonkin verran. Kuntien tuottavuuden kehittyminen ja henkilöstötar‐
peen kasvun hillitseminen.  
Vaikutukset: Vuonna 2011 terveyskeskusten vuodeosastoilla ja van‐
hainkotihoidossa oli yhteensä 4,3 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä. 
Vanhusten määrän lisääntymisen perusteella kustannukset tulevat tällä 
palvelurakenteella kasvamaan 503 milj. euroa vuoteen 2017 mennessä. 
Kun palveluiden painopistettä siirretään kevyempiin palveluihin siten, 
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että vanhainkoti‐ ja terveyskeskuksen vuodeosastohoidossa on yhteen‐
sä 2‐3 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä, on kustannusten lisäystarve 
163 – 172 milj. euroa, avohuollon palveluiden tehostaminen huomioi‐
den. On kuitenkin otettava huomioon, että laitoshoidossa asumisen ja 
lääkkeiden kustannukset sisältyvät kunnan maksuosuuteen, joten asi‐
akkaiden siirtyessä yhä enemmän avopalveluihin asiakkaiden ja Kelan 
maksuosuudet kasvavat. Laitoshoidossa henkilöstön määrä on suurem‐
pi kuin avohuollossa, joten laitoshoidon vähentäminen turvaa myös 
henkilöstön riittävyyttä ja julkisen sektorin kestävyyttä.  
Aikataulu: Vuoteen 2017 mennessä. Edellyttää kuntien toteuttavan ra‐
kenneuudistusta.  

 

 Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän asettaminen, L kuntoutuksen asia‐
kasyhteistyöstä 497/2003. TYP ‐toiminnan kehittyessä kuntoutuksen asia‐
kasyhteistyöryhmä on kunnissa koettu osin tarpeettomaksi. Sekä kunnallisella 
että alueellisella työryhmällä on useita tehtäviä ja velvoitteita, jotka voidaan 
poistaa. Tällöin kunnan on kannettava vastuu tarvittavan yhteistyön uudel‐
leen organisoinnista ja jatkaa asiakasyhteistyötä ilman velvoiteperustaa. On 
huomioitava, että asiakasyhteistyöryhmä kattaa myös muita kuin työvoima‐
hallinnon asiakkaita, ja kuntoutuksen hajanainen kenttä edellyttää palvelujen 
tiivistä koordinaatiota asiakastasolla.  

Kustannusvaikutus: Kuntien toimintamenot: Asiakasyhteistyöryhmä on 
laaja‐alainen ryhmä, jossa on useita jäseniä. Laskennallinen arvio 
3,5milj. euroa. Julkisen talouden kestävyys: 3,5milj. euroa. Välillinen 
hyöty tuottavuuden lisäämisen kautta. Poisto liittyy tuottavuustavoit‐
teisiin; henkilöstön tarpeen lisääntymistä hillitään kun kunta voi suun‐
nata asiakastyöryhmään käytetyn resurssin uudelleen.  
Vaikutukset: Asiakkaat saavat palvelut oikea‐aikaisemmin ja paremmin 
perustuen todelliseen palvelutarpeeseensa, mikä edistää sosiaalihuol‐
lon asiakkaiden työ‐ ja toimintakyvyn ja sitä kautta työllistymisedellytys‐
ten parantumista. Työ‐ ja elinkeinohallinnon ja kuntien sosiaalihuollon 
työnjako selkeytyy ja hallinnollinen työ tehostuu. Päällekkäinen työ vä‐
henee ja prosessi selkiytyy. 
Aikataulu: Valmistelu sosiaali‐ ja terveydenhuollon järjestämislain yh‐
teydessä, vuoteen 2017 mennessä 
Tehtävään liittyvät muut tehtävät ja velvoitteet: 

‐ Asiakastyöryhmä huolehtii tietojen vaihtamisesta sekä 
käsittelee muita kuntoutuksen järjestämistä koskevia 
yhteisiä asioita. 

‐ Asiakastyöryhmä suunnittelee, edistää ja seuraa asiak‐
kaiden kuntoutuksen toteuttamista (useita velvoittei‐
ta). 

‐ Asiakastyöryhmä kehittää viranomaisten, muiden yh‐
teisöjen ja laitosten yhteistyömuotoja. 

‐ Asiakastyöryhmä sopii viranomaisten ja palvelujen jär‐
jestäjien keskinäisen yhteistyön periaatteista ja me‐
nettelytavoista. 
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‐ Asiakastyöryhmä käsittelee kuntoutujan asiakasyhteis‐
työtä koskevia asioita. 

‐ Asiakasyhteistyöryhmä etsii kuntoutustarpeita vastaa‐
via vaihtoehtoja. 

‐ Velvoitteita: tiedotus, yhteistyöryhmän kokoonpano 
määritelty, ryhmän toimikausi määritelty, tietojen 
saamisen, luovuttamisen ja säilyttämisen periaatteet 
määritelty, asian käsittely ryhmässä, kuntoutujan kir‐
jallinen suostumus, yhteyshenkilön nimeäminen, vel‐
vollisuus noudattaa muuta lainsäädäntöä, kuntoutujan 
kuuleminen, selvitys vaihtoehdoista, yksilöllisten tar‐
peiden huomiointi. 

 

 Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhtenäistämi‐
nen sekä rakenteellisten päällekkäisyyksien purku, esimerkkinä päihde‐ ja mie‐
lenterveyspalveluiden kokonaisuus (Terveydenhuoltolaki 1326/2010, Sosiaali‐
huoltolaki 710/1982, Päihdehuoltolaki 1986/41, Mielenterveyslaki 
1116/1990) 

Kustannusvaikutus: Kuntien toimintamenot: Päällekkäisyyksien purka‐
misesta hallinnollisissa ja organisatorisissa tehtävissä sekä asiakkaan 
siirtymien vähenemisestä koituva säästö päihdepalveluissa 9 ‐ 18 milj. 
euroa; mielenterveyspalveluissa 6‐8 milj. euroa, yhteensä 15 ‐ 24 milj. 
euroa. Julkisen talouden kestävyys: Tehostuneen ennaltaehkäisyn ja 
hoidon lisäämisen tuottama hyöty sekä henkilöstön lisäystarpeen estä‐
minen tukevat julkisen hallinnon tuottavuutta ja kestävyyttä.  
Muut vaikutukset:Palveluita ei esitetä vähennettäväksi. Kunta organisoi 
julkisten, kolmannen sektorin ja yksityissektorin mielenterveys‐ ja päih‐
depalvelut toimivaksi palvelukokonaisuudeksi. Palveluiden organisointi‐
tapaa ja rakennetta uudistamalla voidaan purkaa hallinnollista päällek‐
käisyyksiä esim. asiakkuuksien hallinnan, tilastoinnin, taloushallinnon 
ym. osalta, vähentää palvelusta toiseen siirtymistä ja tehostaa asiak‐
kaan palveluiden kokonaisuutta. Näin palveluiden vaikuttavuus lisään‐
tyy ja säästyvä henkilöstöresurssi voidaan käyttää ennaltaehkäisevän 
työn lisäämiseen sekä samalla lisätä palveluita väestön tarvetta vastaa‐
vasti. Palveluiden kokonaisuuksien tehostaminen vähentää myös henki‐
löstön lisäämispaineita. 
Aikataulu: Sote‐ järjestämislain yhteydessä, vuoteen 2017 mennessä  
Tehtävään liittyvät muut tehtävät ja velvoitteet: Uudelleen organisoita‐
vat tehtävät ovat osa laajaa kokonaisuutta, jossa yksittäisiä tehtäviä ja 
velvoitteita on runsaasti. Uudistuksen toteuttaminen mahdollistuu sosi‐
aali‐ ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelun myötä. 

 

 Suun terveydenhuolto (Terveydenhuoltolaki 1326/2010): Aikuisten ham‐
mashuollon säästötoimet. Toimintakäytäntöjen kehittäminen toteuttamalla 
tarpeen mukaista pidennettyä suun tutkimus‐ ja hoitoväliä.  

Poiston kustannusvaikutukset: Kuntien toimintamenot: Vuonna 2010 
terveyskeskusten suun terveydenhuollossa kävi 1,1 miljoonaa 18 ‐
vuotta täyttänyttä suomalaista. Mikäli tarkastus‐ ja hoitoväliä pidenne‐
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tään terveemmillä, merkitsisi tämä noin 165 000 suun tutkimus‐ ja tar‐
kastuskäynnin myöhentymistä. Kustannuksissa tämän arvioidaan olevan 
noin 12,5 miljoonaa euroa. Julkisen talouden kestävyys: Kuntien toimin‐
tamenojen säästöstä valtion osuudet ovat noin 4,1 miljoonaa euroa.  
Muut vaikutukset: Aikuisilla suun tutkimus‐ ja hoitovälejä voidaan tar‐
kastella yksilöllisen hoidon tarpeen perusteella. Ellei erityisiä yksilöllisiä 
tarpeita ole, suun tutkimuksissa voidaan käydä hammaslääkärin teke‐
män arvion perusteella kahden vuoden välein. Yhtenäiset suun tutki‐
muskäytännöt ja tutkimuskäyntien tiheydet ovat tarpeen määrittää niin 
julkisella kuin yksityisellä sektorilla.  
Aikataulu: Vuoteen 2017 mennessä. 
 

 Lastenvalvojalle säädettyjen tehtävien ja muiden, isyyden selvittämiseen ja 
vahvistamiseen kuuluvien toimenpiteiden järjestämisestä huolehtiminen (so‐
siaalihuoltolaki 710/1982); siirto valtiolle tai tuomioistuimelle. Isyyden selvit‐
täminen tapahtuu lähes aina tunnustamalla, ja isyyden vahvistaminen on oi‐
keustoimi. Tehtävän siirto valtiolle tai tuomioistuimelle selkeyttää kunnan 
roolia. Poisto valmistellaan osana sosiaalihuoltolain kokonaisuudistusta, jol‐
loin sosiaalihuoltolain mukaisia tehtäviä laajemminkin tarkastellaan.   

  Poiston kustannusvaikutus: Arvio 0,8 milj. euroa. 
Muut vaikutukset: Prosessin kokonaisuus jakautuu, työnjako selkeytyy. 
Kunnallinen lastensuojelu pystyy keskittymään paremmin perheen ti‐
lanteeseen ja ydintehtäväänsä. Yhteistyön jatkumosta lastensuojelun 
kanssa huolehdittava. 

  Tehostuminen: Oikeudellisen osaamisen ylläpitämisen tarve kunnista 
  poistuu 
  Rakenteelliset ja prosessin muutoksen edellytykset: Prosessin kokonai‐
  suuden ylläpito, yhteistyö. 
  Aikataulusuunnitelma: Valmistellaan sosiaalihuoltolain uudistuksen yh‐
  teydessä. 

Tehtävään liittyvät velvoitteet: Asiakasyhteistyövelvoite sekä viran‐
omaisyhteistyövelvoite. 

   

 Toimenpiteet lapsen elatusavun vahvistamiseksi (SHL 710/1982). ). Sosiaa‐
lihuoltolain mukainen oikeudellinen lapsen elatusavun vahvistamisen teh‐
tävä on mahdollista siirtää laajempaan kokonaisuuteen ja selkeyttää näin 
kunnan roolia. Poisto valmistellaan osana sosiaalihuoltolain kokonaisuu‐
distusta, jolloin sosiaalihuoltolain mukaisia tehtäviä laajemminkin tarkas‐
tellaan.  

  Poiston kustannusvaikutus: arvio n. 1,6milj. euroa/v 
  Muut vaikutukset: Kunnallinen lastensuojelu pystyy keskittymään pa‐
  remmin perheen tilanteeseen ja ydintehtäväänsä. 
  Tehostuminen: Oikeudellisen osaamisen ylläpitämisen tarve kunnista 
  poistuu 
  Rakenteelliset ja prosessin muutoksen edellytykset: Prosessin kokonai‐
  suuden ylläpito, yhteistyö 
  Aikataulusuunnitelma: Valmistellaan sosiaalihuoltolain uudistuksen yh‐
  teydessä. 
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  Tehtävään liittyvät velvoitteet: 
‐ Henkilöstön kelpoisuusehtovelvoite: Henkilöllä, jonka tehtäviin kuuluu 

  lapsen elatuksesta annetun lain (704/1975) 8 §:ssä tarkoitettujen sopi
  musten valmistelu, tulee olla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 
  kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (29.4.2005/272) 3 §:n mukainen 
  kelpoisuus (ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi 
  on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset 
  opinnot sosiaalityössä) tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulutut‐
  kinto.  

‐ Asiakasyhteistyövelvoite.  
‐ Velvoite välittää, periä ja turvata sosiaalilautakunnan valvonnassa ela‐

  tusapuja.  
‐ Velvoite ajaa elatusavun vahvistamista sekä isyyden vahvistamista 

  koskevaa kannetta. 
‐ Kuulemisvelvoitteita. 
‐ Velvoite avustaa sopimuksen teossa. 

 
 

 Kuntien vuokravalvonta tehtävä siirretään ARAlle vuoden 2014 alusta lukien. 
Poiston kustannusvaikutus: 420 000 euroa/vuosi.  
Muut vaikutukset: Tehtävä ollaan siirtämässä kunnilta Asumisen rahoi‐
tus‐ ja kehittämiskeskukselle, siirtoa koskeva hallituksen esitys käsitel‐
lään eduskunnassa budjettilakina tänä syksynä. Siirto vapauttaa kunnis‐
sa tällä hetkellä vuokramäärityksen valvontaan käytetyt resurssit mui‐
hin tehtäviin.  
Tehostuminen: Useat yleishyödylliset toimijat ovat ylikunnallisia, kunti‐
en vuokravalvonta on tehotonta, koska yleishyödylliset toimijat tasaa‐
vat vuokria kuntarajoista riippumatta.  
Aikataulu: v. 2014 
Tehtävään liittyvät velvoitteet: Kuntien vuokravalvontaa koskeva velvoi‐
te 

 

 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien keskittäminen ylikunnal‐
lisiin  yksiköihin  (MRL). Vahvistetaan  rakennusvalvontatoimen  asiantunte‐
musta  ja yhtenäistetään toimintatapoja. Uudet yksiköt kattaisivat toimin‐
tansa täysimääräisillä  lupamaksuilla. Liittyy kuntauudistukseen  ja täsmen‐
tyy uudistuksen edetessä. 

Poiston kustannusvaikutus: Kokonaissäästöt julkiselle taloudelle ja kun‐
nille 24 milj. euroa. Säästövaikutus nykyiseen menoihin nähden 7,5 milj. 
euroa. Menojen  kattaminen  tuloilla merkitsisi  lisäksi  kuntien  tulojen 
kasvua 16,5 milj. eurolla. 
Muut vaikutukset: Vahvemmat yksiköt, asiantuntemus, toimintatapojen 
kehittäminen sekä käytäntöjen yhtenäistäminen. 
Aikataulu: Uudistus toteutetaan v. 2016 aikana, ellei kuntauudistukses‐
ta muuta johdu. 
 

 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien vaikuttavuuden arvioin‐
ti ja tehtävien uudelleen arviointi: Selvityshanke. Luvanvaraisuuskynnyksen 
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muuttaminen ensi vaiheessa siten, että poistettaisiin toimintoja,  jotka ei‐
vät  juurikaan  aiheuta  päästöjä  ja  joiden  lupamenettelyä  EU‐direktiivi  ei 
edellytä. Toiseksi selvitetään voidaanko joitakin toimintoja siirtää lupame‐
nettelyä kevyempiin menettelyihin, rekisteröinnin piiriin (esim. eläinsuojat 
sekä  toimivallan  jako avien  ja kunnan kesken). Vähän  työllistävien ympä‐
ristötehtävien  osalta  arvioidaan,  voidaanko  tavoitteet  saavuttaa muuten 
kuin lainsäädännön avulla. Toimintatapojen muutos, sähköistäminen. 

Poiston kustannusvaikutus: Kokonaissäästö kuntataloudelle 3‐4 milj. eu‐
roa vuoteen 2017 mennessä. 
Muut vaikutukset: Vaikuttavuuden arvioinnilla ja toimintatapojen uudis‐
tamisella mahdollistetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kes‐
kittyminen  vaikuttavuudeltaan  merkittäviin  tehtäviin.  Lupaprosessit 
voivat sujuvoitua. 
Aikataulu: Hallituksen esitys uudeksi ympäristönsuojelulaiksi annetaan 
syysistuntokaudella  2013.  Ympäristölupamenettelyn  sujuvoittamisen 
vaatimat muut säädösmuutokset tällä vaalikaudella. Muita lakisääteisiä 
tehtäviä  arvioidaan  vuosina 2014‐2015  ja  toteutetaan  tarvittavat  lain‐
säädännön muutokset tämän jälkeen. 

 

 Kuluttajaturvallisuuspalvelujen valvontatehtävien siirtäminen valtiolle ja 
keskittäminen Tukesiin (TEM). Muut hallinnonalan turvallisuusvalvonta‐
tehtävät on jo keskitetty Tukesiin. Selvityshenkilö on selvittänyt asiaa ja 
tehnyt esityksiä jatkotoimenpiteistä; ensivaiheessa katsottaisiin tuovatko 
ympäristöterveydenhuollon uudet isommat valvontayksiköt parannusta ti‐
lanteeseen. Kunnissa käytetään tehtävään vuosittain n. 20 henkilötyövuot‐
ta ja Tukesissa sekä aluehallintovirastoissa kuntien ohjaukseen 3‐4 henki‐
lötyövuotta. 

Poiston kustannusvaikutus: Karkea arvio n. 1‐1,5 M€/v, tosin vastaava 
rahamäärä tarvittaisiin Tukesin budjettiin, joten rahallista säästöä ei 
juurikaan tulisi  
Muut vaikutukset: Kuntien valvontatehtävän poistuessa poistuisi myös 
tarve kuntien ohjauksessa aluehallintovirastoissa, niissä oleva resurssi 
(kokonaisuudessaan n. 2 htv, jakaantuu useille eri henkilöille) tulisi siir‐
rettäväksi Tukesiin. 
Tehostuminen: Valvonnan laatu ja yhtenäisyys lisääntyisivät. Palvelun 
tarjoajat saisivat parempaa ohjausta ja vastinetta tarkastusmaksuille 
Rakenteelliset ja prosessin muutoksen edellytykset:  
Aikataulusuunnitelma: Koska asia kytkeytyy voimakkaasti koko kunnalli‐
sen ympäristöterveydenhuollon järjestämistavan ratkaisuihin tulevai‐
suudessa, TEM ei tässä vaiheessa esitä tämän tehtävän siirtämistä pois 
kunnilta. STM ja MMM pohtivat asioita tahoillaan (ovat selvästi suu‐
rempia sektoreita ympäristöterveydenhuollon kokonaisuudessa). 
 

 Kemikaalilain mukaiset valvontatehtävät (markkinavalvonta, olosuhdevalvon‐
ta Kemikaalilaki 744/1989). Kuntien ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on 
ollut toteuttaa kemikaalien markkinavalvontaa kemikaalien aiheuttamien ter‐
veyshaittojen sekä palo‐ ja räjähdysvaarojen ehkäisemisen ja torjumisen osal‐
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ta. Tehtävä, kuten myös muita kemikaalilain mukaisia tehtäviä siirrettiin Tur‐
vallisuus‐ ja kemikaalivirastolle (Tukes) 1.9.2013 alkaen. 

  Poiston kustannusvaikutus: 625 000 €/ vuosi 
  Muut vaikutukset: Kunnille tehtävä hankala ja edellyttää erityisosaami‐
  sen ylläpitoa.  
  Tehostuminen: Yhtenäiset toimintatavat ja hallinta koko maahan 
  Rakenteelliset ja prosessin muutoksen edellytykset: Tehtävän siirto Tu
  kesille 

Aikataulusuunnitelma: Lainsäädäntö on valmis, tehtävät siirretty 
1.9.2013 

 

Kuntien lakisääteisten ja määrärahasta riippumattomien tehtävien vähentämisehdotukset  

Tähän ryhmään kuuluvat lakisääteiset tehtävät, jotka kunnan on järjestettävä määrä‐
rahasta riippumatta subjektiivisena oikeutena. Esimerkkinä lasten päivähoito. 
	

 Päivähoidon ja esi‐ ja perusopetuksen valtionrahoitus budjetoitaisiin kokonai‐
suudessaan opetus‐ ja kulttuuriministeriön pääluokkaan ja kuntien rahoitus‐
osuus poistettaisiin (OKM). 

Kustannusvaikutus: Kuntien nykyiset rahoitusosuudet opetus‐ ja kult‐
tuuritoimen tehtäviin ovat: Esi‐ ja perusopetus 2 813,0 milj. euroa, arvi‐
oitu päivähoidon osuus 1 651, 3 milj. euroa. Toimialan kuntarahoi‐
tusosuudet kompensoidaan osana julkisen talouden kokonaisuutta. 
Muut vaikutukset: Kunnat toimisivat edelleen päivähoidon ja esi‐ ja pe‐
rusopetuksen järjestäjinä. Ratkaisulla varmistettaisiin perusoikeuksien 
toteutuminen ja kansallisen koulutuspolitiikan ohjaaminen. Kuntien eri‐
laisista olosuhteista ja kuntatalouksien eriytymisestä johtuvaa koulu‐
tuksellista ja sivistyksellistä eriarvoistumista voitaisiin vähentää. Ohja‐
uksen vaikuttavuuden kannalta oleellista on, että säädösperusteisten 
tehtävien määrittelyn lisäksi ohjaukseen liittyy myös tehtävien rahoitus 
ja erityisesti rahoitusperusteiden määrittely.  
Tehtävien ja ohjauksen uudelleenjärjestely antaisi myös kunnille näiden 
tehtävien osalta aikaisempaa selkeämmän ja kokonaisvaltaisemman 
kuvan arvioida ministeriön toimialaan kuuluvien tehtävien asianmukais‐
ta järjestämistä.  
Aikataulusuunnitelma: Uudistus olisi parhaiten toteutettavissa samassa 
yhteydessä kun sosiaali‐ ja terveystoimen monikanavainen rahoitusjär‐
jestelmä puretaan ja KELA: n kautta tuleva valtion rahoitus tulee kor‐
vaamaan nykyistä peruspalvelujen valtionosuutta. 

	
 Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen korvaaminen KELA:lle (L lasten kotihoi‐

don ja yksityisen hoidon tuesta 1996/1128). ). Kotihoidon ja yksityisen tuen 
maksamisesta huolehtii KELA; kuntien tehtävä on ollut vain tuen korvaami‐
nen. Korvauksen poistaminen kuntien tehtävistä yhtenäistää prosessia ja vä‐
hentää hallinnollista työtä. Poiston toteuttaminen liittyy sosiaali‐ ja tervey‐
denhuollon monikanavarahoituksen purkamiseen.  
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Poiston kustannusvaikutus: 353milj. euroa (josta kotihoidon tuki, laki‐
sääteinen osuus, 316 milj. euroa, yksityisen hoidon tuki, lakisääteinen 
osuus: 37 milj. euroa). 
Muut vaikutukset: Prosessin yhtenäistyminen 
Tehostuminen: Kustannuserien käsittely ja kirjanpito kevenee 
Rakenteelliset ja prosessin muutoksen edellytykset: Prosessin muutos 
Aikataulusuunnitelma: Valmistellaan monikanavarahoituksen purkami‐
sen selvitystyön yhteydessä.  

 
 Toimeentulotuen myöntäminen (Toimeentulotukilaki 1412/1997): Toimeentu‐

lotuen perusosan laskennan ja maksatuksen siirto Kelan tehtäväksi. Tehtävän 
siirto koskee toimeentulotuen perusosaa. Perusosasta ei olla muodostamassa 
joidenkin aikaisempien valmistelujen kaltaista perustoimeentuloa. 

Vaikutukset: Toimeentulotuen perusosan laskennan ja maksamisen siir‐
to Kelaan muodostaa asiakkaille toiminnallisen riskin jäädä vaille sosiaa‐
lityön ohjausta ja neuvontaa. Samoin tuen jakautuminen kahteen osaan 
tulee aiheuttamaan suurella osalla asiakkaista toimeentulotukeen liitty‐
vien asioiden hoitoa ja asiakkuuksia kahdella eri luukulla. Huomattava 
osa toimeentulotukena myönnettävistä menoista on perusosalla katet‐
tavien menojen ohella harkinnanvaraisena myönnettäviä muita perus‐
menoja, kuten asumis‐ ja terveydenhoitomenoja. Siirron tueksi onkin 
muodostettava selkeät toimintamallit sekä yleisen että asiakaskohtai‐
sen yhteydenpidon ja tiedonvaihdon varmistamiseksi. Tehtävän siirto 
Kelan tietojärjestelmään vähentää kunnissa erillistä maksatustyötä siir‐
täen sen KELA:lle. Kuntiin jäänee kuitenkin muun toimeentulotuen osal‐
ta erilliset maksatusjärjestelmät. Kuntien investoinnit tietojärjestelmien 
hankintaan jäävät osaksi pois. Tehtävän siirto muuttaa toimeentulotuen 
myöntämiseen kiinteästi liittyvää aktivoivan työllistymisen tavoitetta, 
jossa kunnan toimenpitein on tuettu aktiivista työmarkkinaosallisuutta. 
Kustannusvaikutukset: Kuntien toimintamenot: Toimeentulotuen me‐
not vuonna 2012 olivat 703 milj. euroa, josta valtion puoleksi rahoitta‐
maa perusosaa 625 milj. euroa. Kelan kustannuksiksi siirtyisi kunnilta 
312 milj. euroa. Kunnilta säästyvä henkilöstöresurssi 1800 htv (40‐ 
44 000 euroa/ vuosi), yhteensä 75 milj. euroa. Käytännössä kunnista 
säästyvä työpanos voidaan suunnata toiminnan tehostamiseen ja asia‐
kaskohtaisen työn lisäämiseen.  Julkisen talouden kestävyys: Kuntien 
vähenevästä henkilöstöresurssista vain osa tarvitaan lisäresurssina Ke‐
laan, laskennallisesti enintään 30 % kun huomioidaan tiedonsiirron 
hyödyntäminen; julkisen talouden nettosäästö 52,5 milj. euroa sekä 
henkilöstöresurssin lisätarpeen hillitseminen. Toimeentulotuesta etuu‐
tena ei tällä toimenpiteellä tavoitella yhteiskunnan tasolla nettosääs‐
töä.  
Aikataulu: Sosiaalihuoltolain valmistelun yhteydessä; muutos toimeen‐
tulotukilakiin ja sosiaalihuoltolakiin sekä mahdollisesti KELA‐lakiin. 
Tehtävään liittyvät muut tehtävät ja velvoitteet: 
‐ Velvoite: toimeentulotuen myöntäminen määräajassa 
‐ Velvoite: toimeentulotuen myöntäminen, toimeentulotukiopas 
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Kuntien lakisääteisten ja tarvesidonnaisten tehtävien vähentämisehdotukset 

Tähän luokkaan kuuluvat tehtävät, jotka kunnan on järjestettävä, jos laissa säädetyt 
tarvetta osoittavat tekijät täyttyvät. Esimerkkinä kaavoitus. 
 

 Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen (Laki kuntouttavasta työtoi‐
minnasta 189/2001): Aktivointisuunnitelman ja kuntouttavan työtoi‐
minnan uudelleen kohdentaminen.  
Kustannusvaikutus: Kuntien toimintamenot: Työvoiman palvelukeskus‐
ten asiakassuunnitelmien ja aktivointisuunnitelmien tekoon liittyvän 
päällekkäisen työn vähentyminen, muun päällekkäisyyden poistaminen; 
säästö noin 3 milj. euroa/v. Julkisen talouden kestävyys: Henkilöstö‐
resurssin tehostunut käyttö tuottaa tehostumista ja välillisiä säästöjä. 

Muut vaikutukset: Kohdentamalla tehtävät uudestaan työ‐ ja elinkeino‐
hallinnon ja kuntien kesken voidaan palvelut järjestää kustannustehok‐
kaammin, säästää kuntien henkilöstöresursseja ja kohdentaa palveluita 
työtoiminnan sijaan sosiaalihuollon vaikuttavuudeltaan tehokkaampiin 
palveluihin. Toiminnan tehostuminen työ‐ ja elinkeinohallinnon ja kun‐
tien päällekkäisen työn vähentyessä ja kuntien toiminnan suuntautues‐
sa vaikuttavampien palveluiden toteuttamiseen. 

Aikataulu: Vuoteen 2017 mennessä. 
Tehtävään liittyvät muut tehtävät ja velvoitteet: 
‐ Palvelun saatavuus määräajassa määritelty.  
‐ Aktivointisuunnitelma; velvoite toimintoa koskevan suunnitelman 

tekemiseen määritelty. 
‐ Asiakasyhteistyövelvoite määritelty.  
‐ Viranomaisyhteistyövelvoite määritelty.  
‐ Velvoite haastatella työntekijä. 
‐ Velvoite uusia aktivointisuunnitelma. 
‐ Kuulemisvelvoite. 

 
 Maastoliikennelain mukaisten lupien korvaaminen ilmoitusmenettelyllä. 

Maastoliikennelain uudistamisen yhteydessä voidaan tarkastella ilmoitusme‐
nettelyyn siirtymistä nykyisestä lupamenettelystä. Kuntatasolla hakemuksia 
tehdään satunnaisesti. Tehtävän poistaminen vähentäisi kuntien hallinnollista 
taakkaa. Luvasta voidaan periä maksu.  
 

 Ympäristö‐ ja maa‐aineslain mukaisen valvonnan maksullisuus. 
Valmisteilla olevassa uudessa ympäristönsuojelulaissa ehdotetaan ympäris‐
tönsuojelun laitosvalvonnan muuttamista maksulliseksi. Kunta voisi periä 
maksun laatimaansa valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen ja rekiste‐
röitävän toiminnan määräaikaistarkastuksista ja muusta ohjelmaan perustu‐
vasta säännöllisestä valvonnasta sekä tarkastuksista, jotka ovat tarpeen hal‐
lintopakkomenettelyssä annetun kiellon tai määräyksen noudattamisen val‐
vomiseksi. Maksu voisi olla enintään suoritteen tuottamisesta aiheutuvien 
kustannusten suuruinen ja siitä päätettäisiin kunnan hyväksymässä taksassa. 
Pienten yritysten maksujen olisi ehdotuksen mukaan oltava kohtuulliset. 
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Säännösehdotusten mukaisesti jää siis kunnan päätettäväksi, millaista mak‐
supolitiikkaa se noudattaa. 
Poiston kustannusvaikutus: 1,1 – 5,6 milj. euroa. 
Aikataulu: Mahdollinen hallituksen esitys olisi tarkoitus antaa eduskunnalle 
viimeistään syksyn alussa 2014 
 

 Kuntien vuokravalvonta tehtävä siirretään ARAlle vuoden 2014 alusta lukien. 
Poiston kustannusvaikutus: 420 000 euroa/vuosi. 
Muut vaikutukset: Tehtävä ollaan siirtämässä kunnilta Asumisen rahoitus‐ ja 
kehittämiskeskukselle, siirtoa koskeva hallituksen esitys käsitellään eduskun‐
nassa budjettilakina tänä syksynä. Siirto vapauttaa vuokramäärityksen valvon‐
taan kunnissa käytetyt resurssit muihin tehtäviin. 
Tehostuminen: Useat yleishyödylliset toimijat ovat ylikunnallisia, kuntien 
vuokravalvonta on tehotonta, koska ylikunnalliset toimijat tasaavat vuokria 
kuntarajoista riippumatta. 
Aikataulu: 2014. 
Tehtävään liittyvä velvoite poistuu. 

 

 Telekaapeleiden sijoittamista koskevaa kunnan koordinaatiotehtävää muute‐
taan syksyllä 2013 annettavalla hallituksen esityksellä. Kunnan tulee tarvitta‐
essa koordinoida telekaapeleiden sijoittamista siten, ettei sijoittamisesta ai‐
heudu haittaa tai vahinkoa, joka on kohtuullisin kustannuksin vältettävissä 
erityisesti silloin, kun kunnan alueella tehdään useamman kuin yhden teleyri‐
tyksen viestintäverkkojen rakentamis‐ ja kunnossapitotöitä. Rakennusvalvon‐
taviranomaisen päätösvalta laajenee. 

	

Kuntien lakisääteisten toimeksiantotehtävien vähentämisehdotukset 

	
Tähän luokkaan kuuluvat tehtävät, joita kunta voi ottaa sopimuksen nojalla hoitaak‐
seen. Esimerkkinä talous‐ ja velkaneuvonta. 

	
Talous‐ ja velkaneuvonnan siirto oikeusaputoimistojen yhteyteen (TEM ja 
OM)  

Kustannusvaikutus: Valtion budjetissa vuodelle 2013 varattu talous‐ ja 
velkaneuvonnan korvauksiin 5 211 000 euroa (eduskunnan lisäys vuo‐
delle 2013 oli 700 000 euroa), mikä kattaa noin 60 % talous‐ ja velka‐
neuvonnan kustannuksista. Osa kunnista osallistuu talous‐ ja velkaneu‐
vonnan kustannuksiin, eli noin yhteensä noin 3,5 miljoonalla eurolla, 
mikä tarkoittaa sitä, että valtiollistamisen yhteydessä pitäisi määrära‐
haa lisätä. Välttämättömäksi todettu palvelu, joka on 1990‐luvun alku‐
vuosien jälkeen pidetty yhtenä olennaisena palveluna niille, joiden hen‐
kilökohtainen talous on päätynyt epätasapainoon. Perinteisen kulutta‐
janäkökulman sijasta talous‐ ja velkaneuvonnan oikeuttamisperusteena 
on syrjäytymisen ehkäiseminen ja huoli yritystoiminnan epäonnistumi‐
sen seurausten kasautumisesta sekä velvoite kansalaisten keskeisten 
oikeudellisten palveluiden takaamiseen.  
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TEM pitää palvelua kansalaisille tarpeellisena, eikä ole valmis esittä‐
mään siitä luopumista. Palvelulle on löydetty luonteva järjestämistapa 
mahdollisuudesta liittää ne oikeusaputoimistojen palveluvalikoimaan, 
jolloin samoilla resursseilla pystytään toteuttamaan useita erilaisia kan‐
salaisten oikeusturvalle tärkeitä palveluja.  
Muut vaikutukset: Ratkaisulla saatettaisiin kansalaiset yhdenvertaiseen 
asemaan neuvonnan laadun ja saatavuuden suhteen. 
Aikataulusuunnitelma: Vuoden 2015 alusta alkaen. 

	
 Asiantuntija‐avusteinen huoltoriitamenettelyn laajentaminen kaikkiin käräjä‐

oikeuksiin. Kunnat huolehtivat asiantuntijapalvelun antamisesta käräjäoikeuk‐
sille ja valtio korvaa kunnille avun kustannukset. Kuntien aiemmin tekemät 
olosuhdeselvitykset vähenevät. 

Poiston kustannusvaikutukset: 0,35 – 1 milj. euroa. 
Aikataulusuunnitelma: Hallituksen esitys eduskunnalle lokakuussa 2013. 

	
 Yksityisteiden rakentamiseen, rahoitukseen ja ylläpitoon liittyvät tehtävät 

tullaan arvioimaan uudelleen yksityistielain uudistamisen yhteydessä. Sa‐
massa yhteydessä arvioidaan myös maa‐ ja metsätalousministeriön hallin‐
nonalalla olevien metsäautoteiden rahoitusvastuut. 

 
 

	

Kuntien lakisääteisten ja velvoittavien tehtävien vähentämisehdotukset 

	
Tähän luokkaan kuuluvat lakisääteiset tehtävät, jotka ovat kunnille pakollisia ja kunta 
ei voi tinkiä niiden hoitamisesta. Kansalaiselle nämä tehtävät ei merkitse subjektiivis‐
ta oikeutta palveluun. Esimerkiksi kansalaisten yleiseen turvallisuuteen liittyvät teh‐
tävät kuuluvat tähän luokkaan. 

 
Pelastustoimen järjestelmän uudelleen organisointi: Nykyisen 22 pelas‐
tuslaitoksen sijaan olisi 11 pelastuslaitosta. Paloasemaverkon ja päivys‐
tysjärjestelyjen tarkempi kohdentaminen palvelutuotannon tarpeen pe‐
rusteella. Perustettaviksi tulevia pelastustoimen tilannekeskuksia yllä‐
pidettäisiin vain yhdellätoista pelastustoimen alueella. Hankintojen pa‐
rempi suunnittelu sekä suuremmat hankintamäärät mahdollistuisivat. 
Kustannusvaikutukset: Henkilötyövuosien laskennallinen säästö 8,8 milj. 
euroa (160 htv), pelastuslaitoksiin perustettavien tilannekeskusten yllä‐
pitokustannusten laskennallinen säästö 3,3 milj. euroa sekä investointi‐
kustannusten laskennallinen säästö 0,9 milj. euroa. Yhteensä 13 milj. 
euroa. 
Muut vaikutukset: Ei edellytä varsinaisesti lainsäädännön tarkistamista, 
ensihoitoa ja sairaankuljetusta koskevaan lainsäädäntöön ei tarvitse 
tehdä muutoksia. Pelastusalueiden tulisi omilla päätöksillä toteuttaa 
toimet. Sisäasiainministeriön vahvaa ohjausta edellytettäisiin. Kaksipor‐
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taiseen johtamisjärjestelmään siirtyminen. Avien n. 30 htv siirrettäisiin 
pelastusopiston yhteyteen perustettavaan tutkimus‐ ja kehittämiskes‐
kukseen. 
Aikataulu: Jos valtioneuvoston päättäisi v. 2013 aikana aluejaon muut‐
tamisesta, uudet pelastuslaitokset aloittaisivat toimintansa v. 2015 
alusta. 
 

Havaintoja ministeriöiden ehdotuksista: 

 Liikenne‐ ja viestintäministeriö ei esitä muutoksia liikenneväyliin liittyvien 
kuntien tehtäviin eikä ajoneuvojen siirtämistä koskeviin kuntien tehtäviin. 

 Maa‐ ja metsätalousministeriö jatkaa omalla toimialallaan toimenpiteitä kun‐
nille kuuluvien tehtävien vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. 
Esimerkkeinä mainitaan: Sähköisen asioinnin kehittäminen viljelijätukien ha‐
kemisessa ja käsittelyssä, kuntien toimintayksiköiden kokoaminen suurem‐
miksi yhteistoiminta‐alueiksi maaseutuelinkeinohallinnossa ja ympäristöter‐
veydenhuollossa, eräiden tehtävien siirrossa elintarvikevalvonnassa sekä 
kunnaneläinlääkäreille säädettyjen valvontatehtävien rahoituksessa. 

 Oikeusministeriö ei ole ehdottanut kuntien tehtävien vähentämistä. Kielila‐
kiin, saamenkielilakiin ja vaalilainsäädäntöön kuuluvia tehtäviä ei voi vähen‐
tää. Ministeriö on kuitenkin arvioinut, että kunnallisvaalien yhdistäminen 
muuhun kansalliseen vaaliin säästäisi kuntien menoja 8 milj. euroa vaalia koh‐
ti. Lapsen edun selvittäminen valvontarangaistusten valmistelun yhteydessä 
sekä päätösten tekeminen lapsen sijoittamisesta vankilan perheosastolle ovat 
kiinteä osa kunnille kuuluvaa lastensuojelutehtävää. Nuoren rikoksesta epäil‐
lyn tilanteen selvittämiseksi kunta osallistuu Rikosseuraamusviraston kanssa 
nuorta koskevaan seuraamusselvitykseen. Lainsäädäntöä on tarkennettu 
1.5.2013 lukien siten, että tarpeettomien selvitysten tekeminen vähentyy en‐
tisestään jatkossa. Talous‐ ja velkaneuvonnan tehtävien valtiollistaminen on 
selvityksen alla. Kunnat vastaavat n. 25 % tehtävän aiheuttamista kustannuk‐
sista ja saavat valtiolta korvausta tehtävän hoitamiseen. Jos tehtävä valtiollis‐
tetaan, palvelun määrän säilyttäminen nykytasolla edellyttäisi merkittävää li‐
särahoitusta kattamaan nykyisin kuntien rahoittama osuus. 

 Opetus‐ ja kulttuuriministeriö on esittänyt, että kuntien tehtävien ja velvoit‐
teiden vähentämisen sekä valtioneuvoston rakennepoliittisessa toimintaoh‐
jelmassa tarkasteltaisiin ensisijaisesti julkisen talouden ja tehtävien kokonai‐
suutta ja siihen liittyvää tuottavuuden lisäämistä ja vasta toissijaisena vaihto‐
ehtona yksittäisten tehtävien ja velvoitteiden vähentämistä. Ministeriön esi‐
tyksen mukaan päivähoidon, esi‐ ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, am‐
matillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen sekä kunnan yleisen kult‐
tuuritoimen ja yleisten kirjastojen valtionrahoitus budjetoitaisiin kokonaisuu‐
dessaan opetus‐ ja kulttuuriministeriön pääluokkaan.  Kuntien ja valtion ra‐
hoitusvastuita selkeyttäisi huomattavasti, mikäli kuntien rahoitusosuudet 
opetus‐ ja kulttuuritoimen menoihin poistettaisiin kokonaan ja vastaavasti 
kuntien vastuuta sosiaali‐ ja terveystoimen menoista lisättäisiin tai kuntien 
osuutta yhteisöverotuloista vähennettäisiin. Tällainen uudistus olisi parhaiten 
toteutettavissa samassa yhteydessä kun sosiaali‐ ja terveystoimen moni‐



66 
 

 

kanavainen rahoitusjärjestelmä puretaan ja KELA: n kautta tuleva valtion ra‐
hoitus tulee korvaamaan nykyistä peruspalvelujen valtionosuutta.  

 Sosiaali‐  ja  terveydenhuollon hallinnonalalla on monia  suuria  lakiuudistuksia 
käynnissä.  Sosiaali‐  ja  terveydenhuollon  järjestämislain,  sosiaalihuoltolain  ja 
vammaisia ihmisiä koskevien lakien uudistamisen myötä lainsäädännössä voi‐
daan tarkastella uudelleen tehtäviä  ja velvoitteita sekä ottaa huomioon kun‐
tien  nykytilanne  ja mahdollisuudet  yhteistyöhön  tehtävien  osalta.  Aiempaa 
suuremmat palvelujen järjestämisen ja tuottamisen kokonaisuudet mahdollis‐
tavat kunnille paremmat mahdollisuudet organisoida  työtä, osaamista  ja  ra‐
kenteita tehokkaalla tavalla. 

 Valtiovarainministeriön toimialalla valmistellaan Asiakaspalvelu 2014 lainsää‐
däntöä, jonka yhteydessä arvioidaan tarve muuttaa julkisen hallinnon yhteis‐
palvelusta annettua lakia, jolla kunnat velvoitetaan järjestämään ns. avustavia 
asiakaspalveluja. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain 
hyödyntäminen toisi kunnilla sekä hallinnollisia että palvelutoiminnan kus‐
tannussäästöjä. 

 
 

 

Kuntien	lakisääteisiä	velvoitteita	koskevat	vähentämisehdotukset	

	
Velvoitteella tarkoitetaan laissa tai lainsäädännön nojalla asetuksessa annettua kun‐
tia velvoittavaa määräystä siitä, miten lakisääteinen tehtävä tulee toteuttaa. 

	

Henkilöstömäärää koskevien velvoitteiden vähentämisehdotukset 

 
Ministeriöt eivät esittäneet vähennyksiä tähän luokkaan kuuluviin velvoitteisiin. 

 

Palvelujen käyttäjien ryhmäkokoa koskevien velvoitteiden vähentämisehdotukset 

 
Ministeriöiden esittämät velvoitteiden vähentämisehdotukset on esitetty tehtävän 
poiston yhteydessä. 
 

Henkilöstön kelpoisuusehtoja koskevien velvoitteiden vähentämisehdotukset 

 
Ministeriöiden esittämät velvoitteiden vähentämisehdotukset on esitetty tehtävän 
poiston yhteydessä. 

Henkilöstön koulutusrakennetta koskevien velvoitteiden vähentämisehdotukset 

	
Ministeriöt eivät esittäneet tähän luokkaan kuuluvien velvoitteiden vähentämistä. 
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Palvelun saatavuutta määräajassa koskevien velvoitteiden vähentämisehdotukset 

 
Ministeriöt eivät esittäneet tähän luokkaan kuuluvien velvoitteiden vähentämistä.	

Toimintoa koskevan suunnitelman laadintaan liittyvien velvoitteiden vähentämisehdotukset 

	
 Kunnan ympäristösuojeluviranomaisen olosuhdevalvonta; kunnan ympäristö‐

suojeluviranomainen menee kohteeseen (laitos yms.) (Kemikaalilaki 
744/1989) 

 Kemikaalien markkinavalvonta; valvontaviranomainen menee kohteeseen 
(vähittäismyyntipaikka yms.) Kemikaalilaki 744/1989. 

	

Asiakasyhteistyötä koskevien velvoitteiden vähentämisehdotukset 

	
Sosiaali‐ ja terveysministeriön ehdottama velvoitteen poisto on esitetty tehtävän 
poistoesityksen yhteydessä kohdassa 5.1.2. 

Viranomaisyhteistyötä koskevien velvoitteiden vähentämisehdotukset 

	
Sosiaali‐ ja terveysministeriön ehdottama velvoitteen poisto on esitetty tehtävän 
poistoesityksen yhteydessä kohdassa 5.1.2. 

	

Tiedon antamista koskevien velvoitteiden vähentämisehdotukset 

	
 Tie‐ ja katuverkon tietojärjestelmästä annetussa laissa säädetään kuntienteh‐

täväksi järjestelmän tietosisällön tuottaminen katujen ja hoitamiensa yksityis‐
teiden osalta. Uusi laki tie‐ ja katuverkon ylläpidosta tulee voimaan v. 2014 
alusta. Tietojärjestelmän perustamista koskeva pykälä kumotaan. Kunnat 
toimittavat tietoja sopimuspohjaisesti. Tavoitteena on kehittää tie‐ ja katu‐
verkon tietojärjestelmän ja kuntien tietojärjestelmän rajapintoja siten, että 
tiedonsiirto voi tapahtua suoraan kuntien tietojärjestelmistä. 

	

Muita velvoitteita koskevat vähentämisehdotukset) 

	
 Velvoite antaa lääkärintodistus (SVL 5 luku 5 § 3mom). Kunnilla on velvoite 

antaa lääkärintodistuksia mm. erityiskorvattavien lääkkeiden tarpeesta, todis‐
tuksien määrä yhteensä vastaa 50 lääkärin työpanosta. Lääkekorvaustyöryh‐
män arvion mukaan eräiden pitkäaikaissairauksien korvaus ei edellyttäisi B‐
todistusta ja velvoite antaa todistus tältä osin poistuisi.  
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    Poiston kustannusvaikutus: Arvio 0,25 milj. euroa. 
Muut vaikutukset ja tehostuminen: Tehtäväkuormitus terveydenhuol‐
lossa kevenee, palveluiden sujuvuus, asiakkaan prosessi helpottuu.  

    Rakenteelliset ja prosessin muutoksen edellytykset: Tiedonsiirto Kelaan 
    varmistettava 
    Aikataulusuunnitelma: Valmistelu sekä lääkekorvaustyöryhmän esityk‐
    sen täsmentäminen käynnistetään v. 2014. 
 

 Kuntoutustarpeen arviointi/lääkärintodistus (Laki rintamaveteraanien kuntou‐
tuksesta 1184/88, asetus rintamaveteraanien kuntoutuksesta (1348/1988), 
STM:n 2000:17 Rintamaveteraanien kuntoutukseen kuuluva tutkimus ja hoi‐
to; Sotilasvammalaki (404/1948), asetus sotilasvammalain täytäntöönpanosta 
(405/1948. Rintamaveteraanien kuntoutukseen hakiessa edellytetään kun‐
toutustarpeen arvioimiseksi lääkärinlausuntoa. Käytäntöä voidaan muuttaa 
siten, että lääkärinlausuntoa ei kuntoutustarpeen perusteluksi hakemusvai‐
heessa tarvita. Tämä keventää hakijoiden prosessia ja terveydenhuollon 
kuormitusta. 

  Poiston kustannusvaikutus: arvio 0,25 milj. euroa. 
Muut vaikutukset ja tehostuminen: Tehtäväkuormitus terveydenhuol‐
lossa kevenee, palveluiden sujuvuus, sotavammaetuuksia (esim. kun‐
toutus) haettaessa asiakkaan prosessi helpottuu.  

  Rakenteelliset ja prosessin muutoksen edellytykset: 
  Aikataulusuunnitelma: Valmistelu käynnistetään v. 2014. 
 

 Yksityisen palveluntuottajan tilojen ja laitteiden tarkistaminen (siirto aluehal‐
lintovirastoille). Kunnilla on velvoite tarkistaa yksityisen terveydenhuollon 
palveluiden tuottajien tilat ja laitteet (L yksityisestä terveydenhuollosta 
(152/1990). Tarkastus muodostaa osan palveluntuottajan lupaprosessia. 
Aluehallintovirasto tarkistaa vastaavasti sosiaalihuollon yksityisten palvelui‐
den tuottajia. Siirtämällä tämän tarkastusvelvoitteen kunnilta aluehallintovi‐
rastolle saavutetaan yhtenäisempi ja sujuvampi prosessi. 

  Poiston kustannusvaikutus: Arvio 550 000€/ vuosi 
  Muut vaikutukset: Velvoite liittyy läheisesti AVI:en jo tekemään työhön, 
  esim. sosiaalihuollon yksityiset palvelut. Kunnilta tehtävä on edellyttä‐
  nyt resurssia ja osaamisen  ylläpitoa. Sosiaali‐ ja terveydenhuollon lupa
  prosessit yhtenäistyvät. 
  Tehostuminen: Lupaprosessi muodostaa palveluntuottajalle ehjemmän 
  kokonaisuuden. Terveydenhuollon tehtäväkuormitus kevenee.  
  Rakenteelliset ja prosessin muutoksen edellytykset: Vastuiden ja resurs‐
  sien uudelleen määrittely. 
  Aikataulusuunnitelma: Valmistelu käynnistetään v. 2014. 
 

Sosiaali‐ ja terveysministeriön ehdottamat muut velvoitteiden poistot on esitetty 
tehtävän poistoesityksen yhteydessä kohdassa 5.1.2. 
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6 Muut ehdotukset tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen lisäksi 

	
 SADe ‐hanke, Asumisen ja rakentamisen e‐palvelut. Ympäristöministeriö tuot‐

taa asumiseen ja rakennettuun ympäristöön liittyviä sähköisiä palveluita eri‐
laisten lupien ja tukien hakemiseen sekä tieto‐ ja analyysitarpeisiin. Sähköis‐
ten palveluiden ansiosta tiedonkulku kansalaisten, yritysten ja viranomaisten 
välillä helpottuu ja nopeutuu. Sähköistettäviä palveluja ovat rakentamisen lu‐
papalvelut, asumisen palvelut sekä elinympäristön tietopalvelut. Säästö kun‐
nilta 10 milj. euroa / vuosi vuodesta 2015 alkaen (laskettu olettamalla, että 50 
% luvista tulee sähköisesti). Vuonna 2021, jolloin koko järjestelmän hyödyt 
olisivat viimeistään kaikkineen saavutettavissa, olisi säästöjä saatavilla lähes 
40 milj. euroa/vuosi vuoden 2012 tilanteeseen nähden. 

 Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tehostaminen. Valtio, kunnat ja Kela 
käyttävät n. yhden miljardin julkisesti hankittuihin tai korvattuihin henkilökul‐
jetuksiin, kuten koulukyyteihin, Kela‐korvattuihin takseihin ja sosiaalitoimen 
maksuihin. Tavoitteena on pysäyttää kustannusten kasvu. 10 % säästöllä sääs‐
tettäisiin n. 100 milj. euroa. Tästä kuntien osuus olisi 70 milj. euroa. Toteutus 
on mahdollinen vuoden 2015 jälkeen. 

 Yksityisteiden rakentamiseen, rahoitukseen ja ylläpitoon liittyvien kuntien 
tehtävien uudelleen järjestely. Kuntien avustukset yksityisteihin ovat vuosit‐
tain 30 – 35 milj. euroa. Valtion talousarviossa v. 2014 on 5 milj. euron määrä‐
raha. Metsäautoteihin on MMM:n pääluokassa vuosittain 7‐ 10 milj. euroa. 
Tehtävää arvioidaan yksityistielain kokonaisuudistuksen yhteydessä. 

 Katuverkon kunnossapidon tehostaminen. Arvioidaan, miten yhteistoiminta‐
alueiden kehittäminen kuntien kesken sekä ELY‐keskusten kanssa, tiedonhal‐
linnan parantaminen sekä kilpailuttamisen laajentaminen, hankintamenette‐
lyn kehittäminen voisi tehostaa katuverkon ylläpitoa ja tuottaa säästöä kun‐
nille ja valtiolle. Esimerkiksi 5 % säästötavoite tuottaisi kunnille n. 55 milj. eu‐
ron vuotuiset säästöt. 

 Selvitetään tieverkon ylläpidosta ja kehittämisestä vastaavien toimijoiden 
toiminnallista ja taloudellista vastuunjakoa. Tarkastellaan koko tieverkkoa ja 
eri yhteysvälejä suhteessa niiden merkitykseen valtakunnallista ja alueellista 
liikennettä palvelevina, erityyppisten alueiden yhdistäjinä sekä elinkeinoelä‐
män kehitysedellytysten ja arjen sujumisen kannalta. Kaupunkiseudulla tar‐
kastellaan erityisesti valtion ja kunnan vastuiden ja kustannusten optimaalista 
rajausta. Taloudelliset vaikutukset täsmentyvät työn kuluessa.  

 

6.1 Poikkihallinnollinen tarkastelu 

Poikkihallinnollinen tarkastelu 

Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen toimintaohjelman tueksi valmistel‐
laan erikseen kuntakokeiluja, joiden tarkoitus on edistää kuntalähtöisesti kuntien 
poikkihallinnollista palveluprosessien ja palvelurakenteiden kehittämistä poistamalla 
velvoitteista aiheutuvia esteitä ja jäykkyyksiä kokeiluaikana. Osa jäljempänä olevista 
kohdista on osittain mukana kuntakokeilujen valmistelussa.  
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 Kuntien tuloksellisuus ja vaikuttavuushanke  
Opetus‐ ja kulttuuriministeriö esittää, että kuntien vapaaehtoisesti itselleen 
ottamat tehtävät ja niiden vaikutukset selvitetään. Ministeriö ehdottaa valta‐
kunnallisen kuntien vaikuttavuus‐ ja tuloksellisuushankkeen ja sen yhteydessä 
toteutettavan tehtäväanalyysin käynnistämistä. Sen ulkopuolella olisivat kun‐
tien lakisääteiset tehtävät. Kuntien tehtäväanalyysin tavoitteena on hallin‐
nonalojen rajat ylittäen löytää keinoja priorisoida ja uudistaa kuntien toimin‐
toja tiukkenevassa julkisessa taloudessa. Tällä pyritään lisäämään kuntien 
strategista liikkumavaraa kuntien ydintoimintojen toteuttamiselle sekä mui‐
den toimintojen uudistamiseen siten, että ne voidaan hoitaa laadukkaasti ja 
kustannustehokkaasti myös tulevaisuudessa palvelun käyttäjien, veronmaksa‐
jien ja henkilöstön näkökulmasta. Tavoitteena on myös vahvistaa kuntien 
strategista ja ennakoivaa toimintatapaa sekä julkisen talouden kestävyyttä 
tukevaa tuloksellista ja vaikuttavaa toimintaa. Erityisesti monialaisissa hallin‐
non ja palvelujen kehittämishankkeissa voidaan arvioida kuntien kykyä saada 
aikaan velvoitteista riippumatta joustavia toimintamalleja asiakaslähtöisessä 
tilanteessa palvelujen vaikuttavuudesta tinkimättä.  Peruskysymyksiä ovat: 
mitkä ovat pidemmällä aikavälillä kuntien itsenä vastattavakseen ottamat 
tehtävät, miten tehtäviä ja rakennetta voidaan uudelleen järjestellä ja mistä 
tehtävistä on tarkoituksenmukaista luopua kokonaan.  

	
 Kuntatason suunnitelmavelvoitteet 

Kuntien suunnitelmavelvoitteet otetaan sote ‐järjestämislain sekä kuntalain 
valmistelun yhteydessä kokonaisarvioinnin kohteeksi kaikkien hallinnonalojen 
osalta, ja eri ministeriöiden yhteisenä toimena tarkastellaan mahdollisuudet 
yhtenäistää kuntatason suunnitelmaprosesseja isompiin kokonaisuuksiin siten 
että kunnat voivat paremmin hyödyntää niitä omassa strategiatyössään. 
Yksilötason suunnitelmien osalta valitaan joitain keskeisiä asiakasryhmiä joi‐
den palveluiden kautta selvitetään suunnitelmien yhdistämisen esteitä ja 
poistetaan niitä.  Yksilötason suunnitelmien yhdistäminen on osiona mukana 
valmisteltavan olevissa kuntakokeiluissa. 
Kumppaneina kaikki hallinnonalat ja Kuntaliitto ja tarkastelussa kaikki tehtä‐
vät, joihin liittyy suunnitelman laatimisen velvoite.  
Kustannusvaikutukset: Kustannusten vähentämisen kannalta on tärkeää sitoa 
kuntien suunnitteluvelvoitteet osaksi kuntastrategiaa ja kunnan muuta stra‐
tegista johtamista: jokainen suunnitelma siis muodostaa palasen strategiaan. 
Tätä kautta kunnat voivat tehostaa tuottavuuttaan ja palveluiden taloudellista 
kohdentamista.  Kuntien suunnitteluprosessien tehostaminen ja henkilöstö‐
resurssien tehokkaampi käyttö: Vanhuspalvelulain kustannusvaikutuksia arvi‐
oitaessa arvioitiin suunnitelman tekovelvoitetta (5 §): 0,5‐1,0 suunnittelijaa á 
50 000 euroa/vuosi/järjestämisvastuinen taho.  Useamman suunnitelman yh‐
distäminen laajempiin kokonaisuuksiin keventää prosesseja ja voidaan arvioi‐
da kuntien toimintamenojen säästöksi 2 ‐ 4 htv/ järjestämisvastuinen toimija 
(10 ‐20 milj. euroa /v). Säästö koituu julkisen talouden kestävyyden hyväksi 
kokonaisuudessaan ja vähentää henkilöstötarvetta. 
Toteutusaikataulu: Uudistetun kuntalain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 
2015 alusta lukien.  
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 Asumispalveluiden ja hoidon järjestäminen erityisryhmille.  
Eri hallinnonalojen ja valvonnan toimijoiden kesken on tarkasteltava asumis‐
palveluiden määrittelyt, säädösperusta, laatusuositukset ja valvontaohjelmat 
tarpeenmukaisten ja laadukkaiden asumispalveluiden riittävyyden turvaami‐
seksi vanhuksille, vammaisille, mielenterveys‐ ja päihdekuntoutujille sekä 
muille asunnottomuuden vuoksi vakavan syrjäytymisuhan alla oleville. Kunti‐
en toimintaedellytykset ja mahdollisuus järjestää riittäviä ja soveltuvia asu‐
mispalveluita perustuu taloudellista kestävyyttä tukeville asumisen ratkaisuil‐
le. 
Asumisen järjestäminen on kiinteästi yhteydessä laitosasumisen purkua kos‐
keviin palvelurakenteen muutostavoitteisiin. Ympärivuorokautiseen hoitoon 
palvelutaloihin tai vanhainkoteihin ohjautuu iäkkäitä edelleen myös asumisen 
ongelmien vuoksi, ja esimerkiksi psykiatrisessa laitoshoidossa olevista 10 % on 
laitoshoidossa pääasiassa asumismahdollisuuden puutteen vuoksi. Palvelura‐
kenteen muuttaminen kotona asumista tukevaksi edellyttää samanaikaisia 
toimia asumisen ja asuinympäristöjen sekä palvelujen uudistamiseksi. Vaikka 
kunnat ovat vähitellen muuttaneet palvelurakenteitaan vähentämällä laitos‐
hoitoa, on Suomessa palvelurakenne paikoin edelleen kovin laitosvaltainen 
verrattuna muihin Euroopan maihin.  
Kumppaneina: STM, YM, Ara, Valvira ja Avit. Aihe mukana kuntakokeiluissa. 
Kustannusvaikutukset: Laitosasumisen vähentäminen asumispalveluita kehit‐
tämällä on koko julkisen talouden kannalta merkityksellinen. Rakennemuutos 
laitosasumisesta asumispalveluihin vähentää kuntien painetta lisätä palveluja 
väestön ikääntyessä. Vuoden 2011 palvelurakenteella pelkästään yli 75 ‐
vuotiaiden laitosasumisen kustannukset tulevat kasvamaan yli 500 milj. eu‐
roa. Jos laitosasumisen osuus pienenee 4,3 prosentin tasosta 2 prosenttiin, 
hillitsee se kustannusten kasvua 170 milj. euroon. 

 

 Automaattisesta sammutuslaitteistosta 
Pelastuslain mukaan pelastusviranomainen voi keskeyttää toiminnan 
määrätä rakennettavaksi sprinklerijärjestelmän. Määräys perustuu pois‐
tumisturvallisuuteen, jonka kriteerit on asetettu niin tiukoiksi, että käy‐
tännöllisesti katsoen jokainen hoiva‐ ja hoitolaitos edellytetään sprink‐
lattavaksi. Lisäksi sprinklausta pyritään määräämään usein muihinkin 
sosiaalihuollon sektorille luettaviin rakennuksiin, vaikka laki ei sitä edel‐
lyttäisikään. Euroopassa noudatettavaan EY:n perustamissopimusartik‐
laan kirjatut ns. varovaisuusperiaatteen soveltamiseen liittyvät mm. 
toimenpiteen suhteellisuutta suojelun tasoon nähden ja taloudellisuut‐
ta koskevat vaatimukset edellyttäisivät kuitenkin sprinklauksen laaja‐
mittaiselle vaatimiselle nykyistä monipuolisempaa tarkastelua.  
Sprinklaus on tärkeää erityisesti mielenterveyspotilaiden ja päihdeon‐
gelmaisten hoito‐ ja hoivalaitoksissa, joissa tahallisen tulipalon sytty‐
misriski on tavanomaista korkeampi. Sen asentamisen tulisi kuitenkin 
perustua mm. todellisten tulipalon syttymisen todennäköisyyteen poh‐
jautuvaan huonetila‐ ja toimintokohtaiseen riski‐ ja taloudellisuusana‐
lyysiin eikä pelkästään poistumiseen kuvitteellisesta tulipalosta tai 
mahdollisen ns. tulipalovaaran oletettuihin seurauksiin. 
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Suomessa kuolee tulipaloissa vuosittain 60–80 henkilöä, kun esim. koti‐ 
ja vapaa‐ajan tapaturmissa kuolee noin 2 600 henkilöä. Palokuolemat 
tapahtuvat lähes kaikki tavallisten asuntojen tulipaloissa. Hoito‐ ja hoi‐
valaitoksissa tapahtuneet kuolemaan johtaneet tulipalot ovat jo pitkään 
olleet hyvin harvinaisia. Esimerkiksi sairaaloissa on viimeisen 30 vuoden 
aikana kuollut vain kaksi potilasta vuoteensa sytytettyään.  
Hoito‐ ja hoivalaitoksissa turvallisuuden taso on korkea. Paloturvalli‐
suutta ovat parantaneet henkilöstön koulutuksen lisäksi mm. sähköpa‐
lon aistivat laitteet, turvaliedet, kuumentumattomat energiansäästö‐
lamput, taulutelevisiot sekä tupakoinnin rajoittaminen ja itsestään 
sammuvat savukkeet. Sprinklereiden käytön turvallisuudesta on parhail‐
laan selvitettävänä vakava epäilys, jonka mukaan sprinklerivesi ja palo‐
kaasut keskenään reagoidessaan muodostaisivat ihmiselle välittömästi 
kuolemaan johtavia yhdisteitä. 
Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa on edellytetty, että puolet Suomen 
hoito‐ ja hoivalaitoksista olisi sprinklattu vuoden 2015 loppuun men‐
nessä. STM arvioi vuonna 2011, että tavoitteen saavuttamisen kustan‐
nukset olisivat nykyrahassa n. 300–450 milj. euroa. Tason korottaminen 
10 %:lla vuosittain maksaisi n. 100–150 milj. euroa vuodessa. Kaikkien 
sosiaali‐ ja terveydenhuollon jo rakennettujen rakennusten sprinklaus‐
kustannukset olisivat tämän hetken hintatasossa yhteensä n. 0,8–1,2 
mrd. euroa €. Tämän lisäksi tulisi varautua yhteensä n. 10–25 milj. eu‐
roa vuotuisiin käyttökustannuksiin. Rakennettavien hoito‐ ja hoivalai‐
tosten määrä ei ole ministeriön tiedossa, joten niiden osuus tulisi arvi‐
oida erikseen. Näihin kustannuksiin ei ole myönnetty valtion tukea. 
Sprinklauksen yksikkökustannusten vaihtelu on suuri (n. 30–250 
€/brm2), mikä johtuu mm. rakennustyypistä, hankkeen koosta ja muo‐
dosta sekä sprinklerityypistä ja vanhoissa rakennuksissa erityisesti sen 
asentamiseen liittyvistä välillisistä rakennustöistä. Tavanomaisia hoito‐
laitoksia jälkikäteen sprinklattaessa tulisi tästä syystä varautua noin 100 
€/brm2 suuruisiin kustannuksiin. 
Kansantalouden tasolla tulisi tarkastella erityisesti sprinklauksen kus‐
tannusten ja kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien välistä vähäistä 
hyötysuhdetta. Sen tueksi olisi hyvä teettää puolueettomalla asiantunti‐
jalla riittävän suureen aineistoon perustuva tutkimus jo toteutuneiden 
hankkeiden kustannuksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Näin saatai‐
siin nykyistä parempi pohja sprinklerien rakentamiseksi vastaisuudessa 
paloturvallisuutta taloudellisesti edistävällä tavalla. 

 

 Alkoholihaittojen vähentäminen.   
Alkoholihaittoja aiheutuu koko yhteiskunnassa vuositalolla 1,3 Mrd. eu‐
roa, ja välilliset haitat mukaan lukien kustannukset on eri laskentatavoil‐
la arvioitu 3,5–6 Mrd. euroon vuodessa. Kaikkien hallinnonalojen yhtei‐
sinä toimina tulisi kehittää koko yhteiskunnan tasolle yhtenäisiä linjauk‐
sia ja toimenpiteitä päihdehaittojen ehkäisyyn. Alkoholipolitiikalla vai‐
kutetaan kulutukseen saatavuutta ja hintaa sääntelemällä (rakennepo‐
liittisen ohjelman toimenpide 1.3).  
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Sosiaali‐ ja terveyspalveluiden osalta palvelurakenneuudistus kokoaa 
palveluita aiempaa selkeämpiin kokonaisuuksiin. Sen lisäksi koko yh‐
teiskunnassa tulisi tarkastella toimia joilla järjestyksen ja turvallisuuden 
ylläpitämistä vahvistetaan ja alkoholimyönteisiä signaaleja erityisesti 
nuorille vähennetään. Ympäristön alkoholimyönteisyys on yksi nuorten 
alkoholinkäyttöä lisäävä tekijä. Kehityksessä on näkyvissä viitteitä asen‐
nemuutoksesta alkoholikielteisempään suuntaan, ja tätä kehitystä tulisi 
tukea. Järjestys‐ ja turvallisuustoimessa yhtenäiset julkituodut linjauk‐
set ovat osa yhteiskunnan ilmapiirin muodostumista. Kunnat ja kaupun‐
git voivat omilla säädöksillään vaikuttaa julkiseen alkoholin käyttöön, 
esimerkkinä Helsingin kaupungin aloite rajata alkoholivapaita alueita.  
Kumppanit: STM, SM, OM, OKM, TEM, kunnat. Tarkasteltava säädöspe‐
rusta: Alkoholilaki, päihdehuollon lainsäädäntö, järjestys‐ ja turvalli‐
suustoimen lainsäädäntö, koulutus‐ ja elinkeinopolitiikka 
Kustannusvaikutus: Syntyy alkoholihaittojen myötä yhteiskunnan eri ta‐
hoille ja tasoille, sekä yksilön tasolla että julkisen talouden kestävyyden 
vahvistumisena, esim. työurien pidennys, sairauslomien ja ‐eläkkeiden 
väheneminen, turvallisuuden ja järjestyksen ylläpidon sekä rikollisuu‐
den torjunnan kustannusten väheneminen.  

 

 Uusi hyvinvointiajattelu masennusperäisen työkyvyttömyyden estämisessä.  
Vuonna 2011 mielenterveyden häiriöiden vuoksi palkansaajilla oli 2,5 
miljoonaa sairauspoissaolopäivää, kustannukset poissaoloista 750 milj. 
euroa. Vuosittain 8000 ihmistä eläköityy, heistä puolet nuoria. 
Nuorten syrjäytymisen torjuminen tehostuisi eri hallinnon alojen yhteis‐
työllä, esim. kytkemällä nuorten sosiaalinen kuntoutus saumattomasti 
koulutus‐ ja työllistämispalveluihin.  Tarvitaan uudenlaista hyvinvoin‐
tiajattelua joka korostaa osallisuutta ja mahdollisuuksia yhteiskunnan 
eri ulottuvuuksissa sen sijaan että korjattaisiin hyvinvoinnin ongelmia. 
Uusi hyvinvointiajattelu palveluissa käynnistetään tarkastelemalla yh‐
teisöön kuulumisen ja osallisuuden mahdollisuuksia ja sitä, missä mää‐
rin palveluiden meriittihyötyjä voidaan tästä näkökulmasta arvioida ja 
tehostaa. Ennaltaehkäisevien käytäntöjen ja menetelmien käyttöönotto 
(esim. matalan kynnyksen neuvonta‐ ja ohjauspalvelut, mini‐
interventiot, sähköiset tieto‐ ja ohjepankit, vertaisryhmätoiminnat) ovat 
usein edullisia tuottaa mutta tuottavat hyötyjä monitahoisesti. Myös 
erilaisten kuntoutuspalvelujen tehokkaampi suuntaaminen tarpeen 
mukaisesti niitä kaikkein eniten tarvitseville olisi tuottava investointi.  
Kumppanit: STM ja kaikki muut hallinnonalat; erityisesti OKM, TEM, 
LVM, YM,; Kela, eläkelaitokset. Tarkasteltavana keskeiset peruspalvelut 
ja hallinto. 
Kustannusvaikutukset: Kustannusvaikutukset muodostuvat ensi sijassa 
ennaltaehkäisystä ja korjaavien palvelujen tarpeen vähenemisestä:  
10% vähennys nuorten eläköitymiseen säästäisi yhteiskunnalle pitkällä 
tähtäimellä 400 milj. euroa. Sairauspoissaolojen väheneminen 10 % 
tuottaisi 75 milj. euroa säästöt yhteiskunnalle vuositasolla; yksi ehkäisty 
alle 30‐ vuotiaan eläköityminen säästää 1 milj. euroa. 
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 Matkojen yhdistämiskeskukset 
Matkoja yhdistämällä voitaisiin saavuttaa merkittäviä säästöjä etenkin 
harvaan asutuilla alueilla.  Julkisen paikallisliikenteen ja sen tukemisen 
(LVM), koulu‐ ja oppilaskuljetusten (OKM) sekä sairasvakuutuskorvatta‐
vien matkojen (STM/Kela) sekä vanhus‐ ja vammaiskuljetuksien (STM) 
yhdistäminen toisi kustannussäästöjä. LVM:n ehdotus v. 2004 tähtäsi 
22M€ säästöihin. Eri hallinnonalojen yhteistyönä käynnistetään yhdessä 
kuntien kanssa selvitys siitä, miten kuntien matkojen yhdistämiskeskuk‐
sien perustamista voidaan lainsäädännön kehittämistoimin tukea ja 
edistää.  
Yhteistyökumppanit: LVM, STM (Kela), OKM, Kuntaliitto.  
Tarkasteltava säädösperusta: perusopetus, sairausvakuutus, vanhuspal‐
velut ja vammaispalvelut. 
Kustannusvaikutus: LVM:n ehdotus v. 2004 tasolla tähtäsi 22milj. euron 
säästöön 

 

 Kuntien tiedonkeruu, tilastointi ja raportointi.  
Sähköinen arkistointi tulee vähentämään erillisen tilastoinnin ja rapor‐
toinnin tarvetta eri hallinnonaloilla, ja tämä hyöty tulisi siirtää mahdolli‐
simman nopeasti kuntien käyttöön. Tilastoinnin ja tiedonkeruun uudis‐
taminen käynnistetään sosiaali‐ ja terveydenhuollon monikanavarahoi‐
tuksen purkamisen yhteydessä.  
Selvitysvaihe ajoittuu vuosille 2014‐2015, päätöksentekovaihe vuoteen 
2016 ja vuonna 2017 voidaan siirtyä uusiin käytäntöihin.   
Kumppanit: Kaikki hallinnonalat ao. laitoksineen, Kuntaliitto, Tilastokes‐
kus 
Kustannusvaikutus: merkittävä työpanos kunnissa, mahdollista arvioida 
monikanavarahoituksen selvityksen yhteydessä. 

 

 Julkisen hallinnon ja palveluiden uudet toimintamallit.  
Julkisen hallinnon tuottavuuden kehittäminen edellyttää palvelutuo‐
tannon osalta aiempaa systemaattisempaa tuottavuuden kehittämistä 
ja analyysiä sekä sen myötä kustannustietoisuutta. Erityisesti sosiaali‐ ja 
terveydenhuollossa mutta myös muilla aloilla on jatkuvasti tarve kehit‐
tää palveluita uudenlaisen osaamisen näkökulmasta: tuote‐ ja palvelu‐
konseptointi, markkinointiosaaminen, ennakoinnin, rahoituksen ja liike‐
toimintamallien uudistaminen osana julkisen hallinnon ja palveluiden 
kehittämistä.  
ICT:n käytön kehittyminen kunta‐alalla tulee myös muokkaamaan tie‐
donhallintaa ja mahdollistamaan erilaisia palvelujen tuottamis‐ ja kehit‐
tämismallien käyttöä. Kunnissa palveluiden tuotteistaminen, kilpailut‐
taminen sekä tilaajaosaaminen ovat nousseet johtamisen keskeiseksi 
osaamisalueeksi. Kuntarakenneuudistus tulee lähivuosina korostamaan 
kaikkien kunnallisten palvelujen järjestämisen ja tuottamisen tapojen 
uudelleen arviointia.  Myös hallinnon ja lainsäädännön on tuettava pal‐
veluajattelua, jossa uudet tuottamistavat nivoutuvat kuntien omaan 
toimintaan. 
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Koko julkishallinnossa palvelustrategista osaamista kehitetään hallin‐
nonrajat ylittävillä tuottavuutta ja kustannustietoisuutta korostavilla 
prosesseilla, ja tarvittavia osaamisalueita nostetaan esiin yhdessä kun‐
tien ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Tunnistetaan julkisten pal‐
veluiden järjestämisen ja tuottamisen muutoksessa ja tulevaisuuden 
haasteissa tarvittavaa osaamista ja tuetaan kuntia uusien palvelujen 
tuottamismallien kehittämisessä.  
Kumppanit: STM, kaikki hallinnonalat, Kuntaliitto 
Kustannusvaikutus: palvelujen ohjauksen ja tuotannon tehostuminen 
kunnissa 

	

6.2 Prosessien tarkastelu 

	
 Sosiaali‐ ja terveydenhuollon valvontaa tullaan yhdenmukaistamaan siten et‐

tä kuntien ja muiden palveluntuottajien toimintakäytännöt selkiytyvät ja toi‐
minta joustavoituu. Valviran ja Aluehallintoviranomaisten roolia valvonnassa 
selvitetään parhaillaan. Valvonnan roolia täsmennetään ja tulkintoja yhden‐
mukaistetaan sosiaali‐ ja terveyspoliittisen ministerityöryhmän ja aluehallin‐
tovirastojen johtajien yhteistyönä. 
 

 Oppijan verkkopalvelu – hankkeen palvelukokonaisuus on osa valtiovarainmi‐
nisteriön koordinoimaa Sähköisen asioinnin  ja demokratian vauhdittamisoh‐
jelmaa  (SADe‐ohjelma). Opetus‐  ja  kulttuuriministeriö  vastaa hankkeen  joh‐
tamisesta ja resursoinnista ja huolehtii kehitettävien palveluiden kytkemises‐
tä muuhun koulutusjärjestelmän kehittämistyöhön sekä julkisen hallinnon tie‐
tojärjestelmäuudistuksiin.  Sähköinen  palvelukokonaisuus  luodaan  vuosina 
2011–2015. Palvelukokonaisuudesta  löytyy kattavasti koulutuksen  ja opetuk‐
sen  järjestäjän palveluita. Siihen kootaan  jo olemassa olevia  ja uudistettavia 
koulutustietoa tarjoavia palveluita ja luodaan täysin uusia palveluita sekä nii‐
den  toteuttamista  tukevia  tietojärjestelmiä.    Verkkopalvelukokonaisuus  on 
asiakaslähtöinen,  yhtenäinen  ja  kustannustehokas  palvelukokonaisuus,  joka 
tukee  sektorirajat  ylittävien  työ‐  ja  toimintatapojen  kehittämistä  ja  syntyy 
olemassa olevista  ja  kehitettävistä uusista palveluista  sekä niiden  tuottami‐
sesta tukevista tietojärjestelmistä. 
Hakeutujan  palvelut  kokoavat  hakeutumiseen  liittyvät  palvelut  yhteen  riip‐
pumatta  hakeutumisen  koulutusasteesta.  Palvelu  sisältää  koulutustiedon 
verkkopalvelun, ilmoittautumisen esi‐ ja perusopetukseen sekä haku‐ ja valin‐
tapalvelut  ammatilliseen  koulutukseen,  lukiokoulutukseen,  perusopetuksen 
jälkeisiin valmistaviin  ja valmentaviin koulutuksiin, kymppiluokille, aikuiskou‐
lutuksiin sekä erillisrahoituksin toteutettavan korkeakoulujen sähköisen haku‐
järjestelmän. Kokonaisuuteen sisältyy myös koulutustieto‐, urasuunnittelu  ja 
ohjaus‐  ja neuvontapalvelut. Opiskelijavalinnat uudistuvat vaiheittain opinto‐
polku.fi – verkkopalvelussa kaikilla koulutusasteilla. Syksyn 2013 yhteishaussa 
ammatillisen  koulutuksen  ja  lukiokoulutuksen haku‐  ja  valintapalvelut on  jo 
otettu käyttöön nuorisotakuun toimeenpanon edellyttämällä tavalla.  
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Todennetun osaamisen rekisteriin kerätään julkisin varoin järjestetyn ja julki‐
sin varoin tuetun koulutuksen kautta saatu ja todennettu osaaminen. Rekiste‐
riin  on  tavoitteena  koota  todennettu  osaaminen  peruskoulussa,  lukiossa  ja 
ammatillisessa koulutuksessa syntyvästä todennetusta osaamisesta. Rekisteri 
mahdollistaa eri koulutusasteiden yhteisen tietomallin mukaisesti tietojen ke‐
räämisen  ja  toimittamisen keskitetyn palvelun,  jolla voidaan  tuottaa opinto‐
historiatiedot yhdestä paikasta. 
Opintojen aikaiset palvelut muodostuvat koulutusasteesta riippumatta mm. 
informaatiopalveluista,  ilmoittautumispalveluista,  opintojen  suunnitteluun, 
seurantaan  ja  etenemiseen  liittyvistä  palveluista,  vuorovaikutuspalveluista, 
tutkinnon tai tutkinnon osien suorittamisesta  ja työelämään siirtymiseen  liit‐
tyvistä palveluista.  
Opetuksen  ja koulutuksen  järjestäjien palvelut. Palvelut muodostuvat ope‐
tuksen  ja  koulutuksen  järjestäjille  opintosuunnitelmien  suunnitteluun  ja  te‐
kemiseen  liittyvistä  palveluista  sekä  työpaikkoihin,  työharjoitteluun,  yhtei‐
söön  liittyvistä  vuorovaikutuspalveluista. Osana näitä palveluita  toteutetaan 
ePerusteet  –  projekti  (yleissivistävän  koulutuksen  opetussuunnitelmien  ja 
ammatillisen  koulutuksen  tutkintojen  perusteiden  rakenteistaminen  ja  säh‐
köistäminen  sekä  integraatiot  paikallisiin  opintohallintojärjestelmiin).  Tämä 
mahdollistaa  opetuksen  järjestäjän  paikallisen  suunnitelman  rakentamisen 
sähköisenä  palveluna  sekä  HOPS  (henkilökohtainen  opetussuunnitelma)  –
työkalun rakentamisen. Sekä virkailijoiden että oppijoiden käyttöön tarkoitet‐
tu HOPS –työkalu tukee joustavien yksilöllisten opintopolkujen suunnittelua ja 
toteutusta sekä aiemman opitun tunnistamista ja tunnustamista 
Toteutettavien palveluiden arkkitehtuurin hallinta. Oppijan palvelukokonai‐
suuden  toteutuksen  aikaisen  arkkitehtuurin hallintaa  tukee Opetus‐  ja  kult‐
tuuriministeriössä  ja  Oppijan  hankkeessa  tehtävä  kokonaisarkkitehtuurityö. 
Arkkitehtuurityöllä  varmistetaan  toiminnan  tasolla  tietosisältöjen  yhdenmu‐
kaisuus ja prosessien sujuva liittyminen toisiinsa, eri organisaatioiden ja tieto‐
järjestelmien erilaisten  tietosisältöjen  ja käsitteistöjen yhdenmukaisuus sekä 
teknisellä  tasolla  eri  järjestelmien  tiedonsiirto‐  ja  rajapintatekniikoiden  yh‐
teen sovittaminen.  
 

 Kunnilla on jo nykyisen lainsäädännön mukaan laaja oikeus muodostaa sosi‐
aali‐ ja terveyspalveluiden organisointi ja tuotanto haluamallaan tavalla. Kun‐
tarakenneuudistus sekä sosiaali‐ ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus 
lisäävät kuntien toiminnallisen uudistamisen mahdollisuuksia. Selkeät, vahvat 
rakenteet vähentävät tarvetta toiminnan sääntelyyn ja luovat pohjaa yhden‐
vertaisesti järjestetyille palveluille. Aiempaa kuntakokoa merkittävästi suu‐
remmat kunnat ja valmisteilla olevan sosiaali‐ ja terveydenhuollon järjestä‐
mislain mukaiset sote‐ alueet mahdollistavat henkilöstön osaamisen ja työ‐
panoksen käytön tehokkaan organisoinnin. Palveluita on jo kunnissa aktiivi‐
sesti uudistettu mm. muodostamalla uudenlaisia, toimintaa tukevia palvelu‐
kokonaisuuksia ja vähentämällä asiakkaan siirtymisiä palvelusta toiseen. Tä‐
mä kehitys pääsee jatkumaan ja lisääntymään rakenteiden uudistumisen 
myötä.  
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6.3 Rakenneuudistusten vauhdittaminen 

	
Kuntien rakenneuudistuksia  
 

 Kunta ja palvelurakenneuudistuksesta annettu laki oli voimassa helmikuusta 
2007 ja vuoden 2012 loppuun saakka. Paras ‐uudistuksen tarkoituksena oli 
kunnallisen kansanvallan lähtökohdista vahvistaa kunta‐ ja palvelurakennetta, 
kehittää palvelujen tuotantotapoja ja organisointia, uudistaa kuntien rahoi‐
tus‐ ja valtionosuusjärjestelmää sekä tarkistaa valtion ja kuntien välistä tehtä‐
vänjakoa siten, että kuntien vastuulla olevien palvelujen järjestämiseen ja 
tuottamiseen sekä kuntien kehittämiseen on vahva rakenteellinen ja taloudel‐
linen perusta. Tarkoitus oli parantaa tuottavuutta ja hillitä kuntien menojen 
kasvua sekä luoda edellytykset kuntien järjestämien palveluiden ohjauksen 
kehittämiselle. 

 Paras ‐uudistuksen ensivaiheessa on tehty joukko kuntaliitoksia ja perustettu 
YT‐alueita. Jotkut kunnat ovat tehneet sekä kuntaliitoksia että olleet mukana 
perustamassa YT‐alueita. Kuntaliitoksia vauhditettiin yhdistymisavustuksilla. 
Vuosina 2007 ‐ 2013 toteutettiin 67 kuntaliitosta, joiden seurauksena kuntia 
on 111 vähemmän kuin vuonna 2006.  

 
Sosiaali‐ ja terveydenhuollon palvelurakenteen muutoksia 
 

 Sote‐uudistus 
Palvelurakenneuudistuksen myötä kunnat ovat perustaneet sosiaali‐ ja ter‐
veydenhuollon yhteistoiminta‐alueita siten, että vuonna 2013 Manner‐
Suomen kunnista 215 järjesti sosiaali‐ ja terveyspalvelunsa sosiaali‐ ja terveys‐
toimen yhteistoiminta‐alueella (134 kuntayhtymässä, 81 isäntäkunnissa). Itse 
palvelunsa järjestää 89 kuntaa. Tämä muutos on ollut kuntien hallinnossa ja 
palveluissa suuri. Useissa kunnissa on sosiaali‐ ja terveyspalveluista päättävä 
toimielin (esimerkiksi perusturvalautakunta) jäänyt pois kunnan hallintora‐
kenteesta. 
Yhteistoiminnan ja kuntaliitosten myötä on sosiaali‐ ja terveyspalvelujen jär‐
jestäminen siirtynyt huomattavasti laajemmalle alueelle. Samalla palvelujen 
tuottaminen on siirtynyt aiempaa suuremmille väestöpohjille. Vuoden 2012 
lopun väestötietojen perusteella kuntayhtymissä väestö oli keskimäärin 
30 000 asukasta ja isäntäkuntamallin alueilla noin 41 000 asukasta. Palvelun‐
tuotantoon on myös kehitetty uusia toimintamalleja järjestämis‐ ja tuotta‐
misvastuun aiempaa selkeämmän erottamisen sijasta. Tuottamistapojen uu‐
distaminen on myös lisännyt kuntien ja yhteistoiminta‐alueiden kustannustie‐
toisuutta. Samalla on laajemman väestöpohjan mahdollistamana vauhdittu‐
nut palvelujen sisäinen rakenneuudistus, kuten esimerkiksi laitosasumisen 
vähentäminen. 
Syksyllä 2013 valmistelussa oleva sosiaali‐ ja terveydenhuollon järjestämislaki 
tulee muokkaamaan kuntien palvelurakenteita merkittävästi. Sosiaali‐ ja ter‐
veydenhuollon palvelurakenteen uudistamisen tavoitteena on luoda edelly‐
tykset sosiaali‐ ja terveydenhuollon palvelujen riittävälle ja yhdenvertaiselle 
saatavuudelle koko maassa, varmistaa toimiva ja eheä sosiaali‐ ja terveyden‐
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huollon palvelurakenne sekä edistää sosiaali‐ ja terveydenhuollon alueellista 
ja valtakunnallista yhteistyötä. 
Sosiaali‐ ja terveyspalvelujen järjestämiseen käytetään tarkastelutavasta riip‐
puen runsas puolet kuntien menoista. Tämän vuoksi sosiaali‐ ja terveyspalve‐
lujen kustannusten kasvun hillintä on erityisen huomion kohteena. Kustan‐
nusten kasvua pyritään hillitsemään erityisesti kiinnittämällä huomiota ennal‐
ta ehkäisevään toimintaan esimerkiksi lastensuojelussa, mielenterveys‐ ja 
päihdepalveluissa. Organisaatioiden muutosten lisäksi on tehty tehtäväraken‐
teiden muutoksia, joilla pyritään tehostamaan toimintaa. Uusien työnjaon 
malleja käytetään mm. lääkäri‐hoitaja, lääkäri‐fysioterapeutti, sosiaalityönte‐
kijä‐sosiaaliohjaaja –työparien osalta. 

 
Opetuspalvelut kunta‐ ja palvelurakenteen muutoksessa 

 

 Koulutussektorilla puitelaissa säädettiin ammatillista koulutusta koskevien 50 000 
asukkaan väestöpohjavaatimusten. Sitä ennen opetus‐ ja kulttuuriministeriö käynnis‐
ti vuonna 2006, ennen Paras ‐hankkeen alkua, käynnistämä ammatillisen koulutuk‐
sen ns. vauhtihankkeen.  

Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamista jatketaan. Paras ‐
hankkeen alkuvaiheessa, vuonna 2007, ammatillisen koulutuksen 23 kunnalli‐
sesta järjestäjästä 15 kuntaa ja 53 kuntayhtymäjärjestäjästä 15 kuntayhtymää 
ei täyttänyt puitelain edellyttämää 50 000 asukkaan väestöpohjavaatimusta. 
Tällä hetkellä alle 50 000 asukkaan väestöpohjalla toimivia kunnallisia koulu‐
tuksen järjestäjiä on yhteensä 5.  
Opetus‐ ja kulttuuritoimen palvelurakenteen muutokset liittyvät keskeisesti 
oppilaitos‐ ja opiskelijamäärissä tapahtuviin muutoksiin. Perusopetusta anta‐
vien koulujen lukumäärä on vähentynyt viidessä vuodessa lähes 500:lla. Pe‐
ruskoulujen määrä oli vuonna 2012 yhteensä 2644. Eniten on vähentynyt 
pienten alle 50 oppilaan koulujen määrä. Samaan aikaan myös oppilaiden 
määrä on vähentynyt. Suhteellisesti koulujen määrä on vähentynyt enemmän 
kuin oppilasmäärä.  
Tavoitteena on turvata lukiokoulutus alueellisena koulutuspalveluna koko 
maassa alueen erityispiirteet huomioon ottaen. Lukiokoulutuksen järjestäjien 
määrä vuonna 2013 on yhteensä 283. Järjestäjistä kuntia on 231 ja kuntayh‐
tymiä 5. Järjestäjien määrä on vähentynyt viime vuosina lähinnä kuntaliitos‐
ten yhteydessä. Lukioiden määrä oli vuonna 2012 yhteensä 381. Lukion opis‐
kelijamäärä on puolestaan vähentynyt vastaavana aikana noin 6 000:lla.  

 
Vapaan sivistystyön oppilaitoksista kansalaisopistojen koulutus kattaa koko 
maan. Oppilaitosverkko on jatkuvasti tiivistynyt osin kuntaliitosten johdosta ja 
osin isäntäkuntamallilla toimivien alueellisten kansalaisopistojen muodostu‐
misen johdosta. Vuoden 2014 alkaessa kansalaisopistoja on yhteensä 188.  

 
Kirjasto‐ ja tietopalvelut järjestetään kuntien asukkaiden perus‐ ja lähipalve‐
luina tiedon ja kulttuurin tasavertaisen saatavuuden ja saavutettavuuden tur‐
vaamiseksi. Kiinteiden toimipisteiden määrä vuonna 2010 oli 842 ja kirjasto‐
autojen määrä 154.  

 



79 
 

 

Päivähoidon hallintoa on kunnissa muutettu sosiaali‐ ja terveydenhuollon 
toimialalta sivistystoimeen tai muuhun hallintokuntaan sen mahdollistavan 
lainsäädännön voimaan tultua. Valtaosassa kuntia lasten päivähoito on siir‐
retty sivistystoimeen.  

	
Pelastustoimen rakenneuudistuksia 
 

 Pelastustoimessa on tehty merkittäviä rakenteellisia uudistuksia. Vuonna 
2002 voimaan tulleella pelastustoimen alueiden muodostamista koskevalla 
lailla kuntien tuli järjestää kunnan pelastustoimen palvelujen tuottaminen yh‐
teistoiminnassa valtioneuvoston määräämillä pelastustoimen alueilla vuoden 
2004 alusta lukien. Muutoksella siirryttiin kuntakohtaisesta pelastustoimen 
järjestelmästä alueelliseen 22 pelastuslaitoksen järjestelmään. Pelastustoimi‐
laki korvattiin pelastuslailla vuonna 2003. Pelastuslakia oli edelleen tarve uu‐
distaa, ja uudistettu pelastuslaki tuli voimaan kesällä 2011. 
 

Muita uudistustarpeita 
 

 Kunnille lainsäädännön nojalla asetettujen tehtävien ja velvoitteiden hoitami‐
sesta annetaan usein ohjaavien ja valvontaviranomaisten taholta ohjeita, op‐
paita ja suosituksia, joiden kustannukset ovat usein hyvin suuria. Ohjeiden ja 
suositusten ongelmana on usein se, että valvova viranomainen noudattaa nii‐
tä lain omaisesti. Lisäksi ohjeiden ja suositusten taloudellisista vaikutuksista ei 
välttämättä ole tehty kattavia kuntataloutta koskevaa kustannusvaikutusten 
arviointia. 

 

 Sosiaali‐ ja terveysministeriö toteaa, että kunnilla ja valtiolla on yhteinen huo‐
li julkisen hallinnon ja vastuun kestävän rahoituksen turvaamisesta. Yksittäis‐
ten säädösten poistaminen ei kuitenkaan ole merkittävin väline tässä työssä, 
vaan  työn  joustava organisointi  ja  kuntien  rohkean palvelurakenteen uudis‐
tustyön jatkaminen ovat avainasemassa. Sekä aiempaa laajemmat järjestämi‐
sen ja tuottamisen rakenteet että palveluiden sisäiset rakennemuutokset  lai‐
tospainotteisuudesta avopalveluihin tukevat julkisen talouden kestävyyttä. 
 

 Ennaltaehkäisevät  palvelut  ovat  kunnille  edullisia  järjestää,  ja  niillä  voidaan 
saavuttaa merkittäviä säästöjä. Sosiaali‐ ja terveydenhuollon palvelurakenne‐
uudistus on hyvä vaihe tarkastella uudelleen kunnan palveluiden rakennetta 
ja painottaa ennalta ehkäiseviä ja varhaisen vaiheen palveluita korjaavien pal‐
veluiden sijaan.  

 

6.4 Kuntien omat toimet vapaaehtoisten tehtävien, yleisen toimialan tehtävien ja lakisääteis-
ten tehtävien osalta 

Kunnilla on mahdollisuus ottaa yleisen toimialan puitteissa, vapaaehtoisia tehtäviä. 
Näillä tehtävillä on vaikutuksia kuntien toimintamenoihin. Kuntalain uudistamisessa 
tarkastellaan kuntien yleistä toimialaa ja lain valmistelussa tultaneen rajaamaan ylei‐
sen toimialan sisältöä.  
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6.5 Kuntien asiakasmaksut 

 
Kuntien ja kuntayhtymien on mahdollista sekä joidenkin tehtävien osalta velvollisuus 
periä asiakasmaksuja, joilla katetaan joko pääosin tai kokonaan toiminnasta aiheutu‐
vat menot. Menojen kattamiseksi saatujen tulojen lisäksi kunta saattaa saada myös 
tuottoja joillain maksuilla. Joillakin toimialoilla on asiakasmaksuja koskevaa lainsää‐
däntöä, jossa säädetään maksuttomista palveluista tai palvelumaksuista.  
 
Asiakasmaksujen osuus kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannuksista vaihtelee 
toimialoittain. Sosiaali‐ ja terveystoimen käyttökustannuksista rahoituksesta oli asia‐
kasmaksujen osuus v. 2011 n. 1,6 miljardia euroa eli 7 %. Asiakasmaksujen osuus 
vaihtelee palveluittain. Opetus‐ ja kulttuuritoimessa asiakasmaksujen merkitys käyt‐
tökustannusten rahoitukseen on vähäinen. 
 
Vaikka kunnille on säädetty mahdollisuus periä monista antamistaan palveluista 
maksuja, kaikki kunnat eivät välttämättä täysimääräisesti käytä tätä mahdollisuutta. 
Ympäristöministeriön toimialalla asiakasmaksut ovat erittäin merkittäviä. Toimialalla 
kunnille säädettyjen tehtävien yhteenlasketut tuotot olivat vuonna 2011 yli 
650 milj. euroa. Maksuista on säädetty seuraavissa laeissa: 

- Maankäyttö‐ ja rakennuslain mukaan rakennusluvan hakija tai toi‐
menpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävis‐
tä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä 
taksassa. Rakennusvalvonnan toimintatulot vuonna 2011 olivat noin 
70 milj. euroa. 

- Maa‐ainesten ottamisesta ja luvan myöntämisestä kunta voi periä 
maksun, jonka määrittelee kunta. 

- Jätelain mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta 
jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kus‐
tannukset. Jätemaksulla, joka peritään kuntalaisilta ja muilta jätteen 
tuottajilta, on katettava sekä kunnalle että kunnan omistamalle yhtiöl‐
le tai muulle yksikölle kunnan lakisääteisestä jätehuollon järjestämis‐
tehtävästä aiheutuvat kustannukset. Jätehuollosta kunnat saivat 
vuonna 2011 toimintatuloja 150 milj. euroa. 

- Ympäristönsuojelulain mukaisista ympäristölupapäätöksistä, samoin 
kuin lain mukaisten ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä, kun‐
nat voivat periä maksun, jonka suuruudesta päätetään kunnan hyväk‐
symässä taksassa. Maksu voi vastata enintään suoritteen tuottamises‐
ta aiheutuvia kokonaiskustannuksia. 

- Vesihuoltolaitosten toimintaa ja sen järjestämistä säädellään vesihuol‐
tolaissa, joka kuuluu maa‐ ja metsätalousministeriön vastuulle. Kus‐
tannusten osalta lain johtavana periaatteena on, että perittävät mak‐
sut kattavat kustannukset ja maksuihin saa sisältyä enintään kohtuul‐
linen tuotto sijoitetulle pääomalle. Vesihuoltolaitokset ovat kunnan 
omistuksessa ja määräysvallassa harvoja poikkeuksia lukuun ottamat‐
ta. Vesihuoltolain mukaisista tehtävistä kunnat saivat vuonna 2011 tu‐
loja 460 milj. euroa.  
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7 Toimintaohjelmalle asetetun tavoitteen toteutuminen 

Valtiontalouden kehyspäätöksessä asetettiin kuntien velvoitteiden vähentämisen ta‐
voitteeksi 1 miljardin euron säästö kuntien ja kuntayhtymien toimintamenoissa vuo‐
den 2017 tasolla. Budjettiriihessä säästötavoitteen pidettiin euromääräisesti samana 
kuin keväällä, mutta tarkasteluun otettiin myös kuntien tehtävät. 
 
Kuntien lakisääteisten tehtävien ja velvoitteiden tarkastelu on osa rakennepoliittista 
ohjelmaa, jonka tavoitteena on saavuttaa säästöjä julkiseen talouteen. Talouspoliitti‐
nen ministerivaliokunta pyysi ministeriöiltä esitystä lakisääteisten tehtävien ja vel‐
voitteiden vähentämiseksi niin, että kuntataloudelle asetettu yhden miljardin vähen‐
nystavoite vuoden 2017 tasolla saavutetaan koko julkisen talouden kestävyyttä tuke‐
valla tavalla. 

7.1 Lakisääteisten tehtävien vähentämistä koskevien ehdotusten taloudelliset vaikutukset 

Opetus‐ ja kulttuuriministeriön kokonaisesityksen kuntien nykyisten rahoitusosuuksi‐
en poistaminen (esi‐ ja perusopetus 2 813,0 milj. euroa, arvioitu päivähoidon osuus 
1 651, 3 milj. euroa, lukiokoulutus 289,4 milj. euroa, ammatillinen koulutus 709,9 
milj. euroa, ammattikorkeakoulutus 511,5 milj. euroa, kunnan yleinen kulttuuritoimi 
5,5 miljoonaa euroa ja yleiset kirjastot 114,0 miljoonaa euroa sekä taiteen perusope‐
tus 4,8 milj. euroa) kompensoidaan osana julkisen talouden kokonaisuutta. 
 
Koulutuksen ja kulttuurin tehokkuuden ja tuottavuuden lisääminen sekä yhtäläisten 
koulutus‐ ja sivistysmahdollisuuksien turvaaminen onnistuu parhaiten koulutus‐ ja 
kulttuurijärjestelmää kokonaisvaltaisesti tarkastellen, jolloin valtakunnallista sää‐
dösohjausta tukisivat siihen kiinteästi liitetyt rahoitusperusteet. Opetus‐ ja kulttuu‐
riministeriön toimialalla ohjauksen vaikuttavuutta pystyttäisiin rahoitusjärjestelmän 
muuttamisella tehostamaan merkittävästi.  
 
Ohjauksen kannalta oleellista on se, että säädösperusteisten tehtävien määrittelyn li‐
säksi ohjaukseen liittyy myös tehtävien rahoitus ja erityisesti rahoitusperusteiden 
määrittely. Rahoituksen uudelleenjärjestelyn jälkeen voitaisiin myös kustannussääs‐
töjä arvioida kokonaisuuksina paremmin ja tarvittaessa toteuttaa oikeudenmukai‐
semmin kuin yksittäisten tehtävien ja velvoitteiden tarkastelun kautta on mahdollista 
tehdä.  
 
Kemikaalilain mukaiset markkinavalvontatehtävät siirrettiin 1.9.2013 alkaen Turvalli‐
suus‐ ja kemikaaliviraston hoidettavaksi. Toimenpide vähentää kuntien menoja 
625 000 euroa. Hyöty ei siirry julkiseen talouteen, koska tehtävä on siirtynyt Tukesil‐
le. 
 
Elintarvikevalvonnan raportointi ja suunnitteluvelvoitteiden keventäminen vähentäisi 
kuntien toimintamenoja nettona 3,5 milj. euroa. 
 
Eläinlääkintähuollon kehittäminen vähentäisi kuntien toimintamenoja netto 1, 5 milj. 
euroa. 
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Maaseutuelinkeinohallinnon uudistamisesta aiheutuva kuntien tehtävien muutos vä‐
hentäisi kuntien toimintamenoja netto 1,5 milj. euroa. 
 
Kuntien suunnitteluvelvoitteet vesihuoltolaissa laatimis‐ ja ylläpitovelvoitteen poisto 
vähentäisi kuntien toimintamenoja netto 2,0 milj. euroa.  
 
Kunnallisvaalien yhdistäminen muuhun kansalliseen vaaliin toisi kunnille säästöjä 
vuoteen 2017 arviolta 2 milj. euroa. 
Terveydenhuollon todistusten poistaminen lyhytkestoisista sairauspoissaoloista vä‐
hentäisi kuntien toimintamenoja 10 – 20 milj. euroa vuositasolla, julkisen talouden 
hyöty noin puolet siitä eli 5 – 10 milj. euroa. 
 
Laitoshoitopainotteisuuden vähentäminen vähentäisi kuntien kustannusten kasvua. 
Rakennemuutoksella arvioidaan saatavan aikaan kuntien toimintamenoihin ja julki‐
sen talouden menoihin 163 – 172 milj. euron säästö. 
 
Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän poistaminen vähentäisi kuntien toiminta‐
menoja ja julkisen talouden menoja 3,5 milj. euroa. 
 
Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhtenäistäminen se‐
kä rakenteellisten päällekkäisyyksien purku vähentäisi kuntien toimintamenoja 15‐ 
24 milj. euroa ja julkista taloutta 15 – 24 milj. euroa. 
 
Aikuisten hammashuollon säästötoimet vähentäisivät kuntien toimintamenoja 12,5 
milj. euroa. Valtionosuudet vähenisivät 4,1 milj. euroa eli julkisen talouden hyöty 8,4 
milj. euroa. 
 
Lastenvalvojien tehtävien siirto valtiolle vähentäisi kuntien toimintamenoa 800 000 
euroa, hyöty ei siirry julkiselle taloudelle, koska tehtävä siirtyy valtiolle. 
 
Lasten elatusavun vahvistamista koskevat toimenpiteet vähentäisivät toiminta‐
menoja 1,6 milj. euroa, hyöty ei siirry julkiselle taloudelle, koska tehtävä siirtyy valti‐
olle. 
 
Kuntien vuokravalvonnan siirto Aralle vuoden 2014 alusta lukien vähentäisi kuntien 
toimintamenoja 0,42 milj. euroa. 
 
Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien keskittäminen ylikunnallisiin yksi‐
köihin toisi säästöä 7,5 milj. euroa nykyisiin menoihin nähden. Julkiselle taloudelle 
kokonaissäästö olisi 24 milj. euroa. Kuntien tulojen kasvu olisi 16,5 milj. euroa. 
 
Ympäristö‐ ja maa‐aineslain mukaisen valvonnan maksullisuuden kustannusvaikutus 
olisi 1,1 – 5,6 milj. euroa.  
 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien vaikuttavuuden arviointi toisi kun‐
tien toimintamenoihin 3 – 4 milj. euron säästön. 
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Toimenpiteet lasten elatusavun vahvistamiseksi vähentäisi kuntien toimintamenoja 
1,6 milj. euroa. 
 
Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen maksamisen siirto Kelalle vähentäisi kun‐
tien toimintamenoja 353 milj. euroa, hyöty ei siirry julkiseen talouteen, koska kus‐
tannus siirtyy valtiolle. 
 
Toimeentulotuen perusosan laskennan ja maksatuksen siirto Kelalle vähentäisi kunti‐
en toimintamenoja 387 milj. eurolla, säästö julkiselle taloudelle 52,5 milj. euroa. 
 
Kuntouttavan työtoiminnan uudelleen kohdentaminen vähentäisi kuntien toiminta‐
menoja ja julkisia menoja 3 milj. euroa. 
 
Kuluttajaturvallisuuspalvelujen valvontatehtävien siirto valtiolle vähentäisi kuntien 
toimintamenoja 1‐1,5 milj. euroa. Valtiollistaminen olisi perustelluin toteuttaa siir‐
tämällä tehtävät Turvallisuus‐ ja kemikaalivirastoon. Asia kytkeytyy koko kunnallisen 
ympäristöterveydenhuollon järjestämistavan ratkaisuihin tulevaisuudessa. 
 
Talous‐ ja velkaneuvonnan siirto oikeusaputoimistojen yhteyteen vähentäisi kuntien 
toimintamenoja n. 7,5 – 8 milj. eurolla. Työ‐ ja elinkeinoministeriön pääluokassa ole‐
va 4,5 milj. euron avustus ko. toimintaan siirrettäisiin samalla oikeusministeriön pää‐
luokkaan. Kuntien nettosäästö olisi 3 – 3,5 milj. euroa. 
 
Pelastustoimen järjestelmän uudelleen organisointi nykyisen 22 pelastuslaitoksen si‐
jasta 11 pelastuslaitokseen. Laskennallinen säästö 8,8 milj. euroa henkilötyövuosien 
laskennallisella säästöllä, 3,3 milj. euroa tilannekeskusten ylläpitokustannuksilla sekä 
0,9 milj. euroa investointikuluista; yhteensä 13 milj. euroa. 
 
Seuraavien lakisääteisten tehtävien poistamisen taloudellisia vaikutuksia ei ole arvioi‐
tu:  

Telekaapeleiden sijoittaminen koordinointi, yksi tehtävä pois 
Eräiden elintarvikevalvonnan tehtävien siirto (ei yksilöity) 
Kunnan eläinlääkäreille säädettyjen valvontatehtävien rahoitus 
 

7.2 Lakisääteisten velvoitteiden vähentämistä koskevien ehdotusten taloudelliset vaikutukset 

Potilastietojen arkistoiminen paperimuodossa vähentäisi kuntien toimintamenoja v. 
2014 31 milj. euroa ja 94 milj. euroa v. 2015; hyöty myös julkiselle taloudelle v. 2014 
31 milj. euroa ja 94 milj. euroa v. 2015 alkaen, koska tehtävä poistuu. 
 
Velvoite antaa lääkärintodistus vähentäisi kuntien toimintamenoja 0,25 milj. euroa, 
hyötynä siirtyy julkiseen talouteen 0,25 milj. euroa, koska ao. todistuksia ei edellyte‐
tä; lisäksi vähentää lääkäritarvetta. 
 
Kuntoutustarpeen arviointi/lääkärintodistus vähentäisi kuntien toimintamenoja 0,25 
milj. euroa, hyöty siirtyy julkiseen talouteen 0,25 milj. euroa, koska ao. todistuksia ei 
edellytetä, lisäksi vähentää lääkäritarvetta. 
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Yksityisten palveluntuottajien tilojen ja laitteiden tarkistaminen vähentäisi toiminta‐
menoja 0,5 milj. euroa; hyöty ei siirry julkiseen talouteen, koska tehtävä siirtyy alue‐
hallintoviranomaisille. 
 

8 Toimintaohjelman jatkotyö  

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli kuntien tehtävien ja velvoitteiden vä‐
hentämisen toimintaohjelman laadintaa 30.10.2013 pitämässään kokouksessa. Talo‐
uspoliittinen ministerivaliokunta antoi valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hete‐
mäen rakennepoliittisen ohjelman johtoryhmälle toimeksiannon tehdä talouspoliitti‐
selle ministerivaliokunnalle 22.11. mennessä esitys kuntien tehtävien ja velvoitteiden 
karsimiseksi niin, että kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot pienenevät yhden 
miljardin vuoden 2017 tasossa. 
 
 
 

 

9 Toimintaohjelman seuranta 

Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen toimintaohjelman toteutusta seura‐
taan talouspoliittisen ministerivaliokunnan päättämällä tavalla. 
 

 
Ministeriöiden ensimmäisen ja toisen vaiheen ehdotukset toimintaohjelmaa varten löytyvät val‐
tioneuvoston hankerekisteristä osoitteesta: 
 
VM107:01/2011 Ministeriökohtaisia tavoitteita kuntien velvoitteiden vähentämiseksi valmisteleva 
alatyöryhmä 
(Mahti 126/00.01.00.01/2013) 
http://www.hare.vn.fi/mHankePerusYpSelaus.asp?h_iId=19151 
ja 
VNK016:00/2013 Rakennepoliittinen ohjelma 
http://www.hare.vn.fi/mHankePerusYpSelaus.asp?h_iId=19767 
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  Lausuma  Liite   
   
   

vmsavioj  6.11.2013   
     

 
 
Kuntien tehtävien arviointi alatyöryhmän ehdotus toimintaohjelmaksi 
 
 
	

Kuntien tehtävien arviointi alatyöryhmän on laatimassa toimintaohjelmaa kuntien teh-
tävien ja velvoitteiden vähentämiseksi vuosina 2014-2017. Tavoitteena on 1 mrd eu-
ron vähennys kuntien toimintamenoihin vuoden 2017 tasossa. Alatyöryhmän laati-
maan toimintaohjelmaluonnokseen on sisällytetty ministeriöiden asiaan liittyvät esi-
tykset sisällöltään muuttumattomina.  
 
Työryhmän työskentelyssä on käynyt ilmi, että ministeriöiden esitykset otetaan alatyö-
ryhmän valmistelemaan toimintaohjelmaan sellaisenaan ilman, että niitä koskevia 
huomioita ja johtopäätöksiä kirjataan toimintaohjelmaan. Myöskään niistä esitettyjä 
kommentteja ei ole otettu huomioon.   
 
Toimintaohjelmaluonnoksesta ei myöskään käy selvästi ilmi, että ministeriöiden ehdo-
tukset on sisällytetty siihen ilman työryhmässä käytyä keskustelua. Tämän olisi tullut 
näkyä toimintaohjelmassa. Tällaisenaan alatyöryhmän laatima toimintaohjelma ei ole 
työryhmän näkemys vaan kokoelma kunkin ministeriön esityksiä.  
  
Osa ministeriöiden esityksistä ei ole velvoitteiden ja tehtävien vähentämistä koskevan 
toimeksiannon mukaisia. Joissakin esityksissä vähennettävät tehtävät ja niihin liitetyt 
kustannusvaikutukset eivät vastaa toisiaan. Käsityksemme mukaan tuottavuuden pa-
rantamista kuntien omin toimin ei tässä alatyöryhmässä käsitellä. Työryhmän jäseninä 
emme voi olla hyväksymässä kaikkia ministeriöiden esityksiä osaksi alatyöryhmän 
laatimaa toimintaohjelmaa. 
 
 

 

Sami Uotinen     Marja Lahtinen 
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     Liite 2 
Kuntien tehtävien arviointi –työryhmä   
 
 
 
KUNNILLE ANNETTAVIEN TEHTÄVIEN KUSTANNUS- JA VAIKUTUSARVIOINNIN 
KEHITTÄMISEHDOTUKSET VALTIO – KUNTA -NEUVOTTELUMENETTELYSSÄ 
 

 
Valtiovarainministeriö asetti marraskuussa 2011 Kuntien tehtävien arviointi -työryhmän, jonka 
toimeksianto pohjautui pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman kirjauksiin. Niiden mukaan 
valtio – kunta -neuvottelumenettelyä kehitetään niin, että kunnille mahdollisesti siirrettävien tai 
annettavien tehtävien kustannus- ja vaikutusarviointia parannetaan, uusien ja nykyisten tehtävi-
en ja velvoitteiden lisäämistä ja laajentamista kunnille rajoitetaan ja niille osoitetaan valtion ra-
hoitusosuutena yli puolet todellisista kustannuksista, valtion ja kuntien väliset tehtäväsiirrot to-
teutetaan kustannusneutraalisti sekä arvioidaan mahdollisuudet vähentää kuntien velvoitteita. 
Työryhmän tulee toimeksiannon mukaan tehdä ehdotukset kustannus- ja vaikutusarvioinnin ke-
hittämistoimenpiteiksi vuoden 2012 loppuun mennessä. 
 
Kuntien tehtävien arviointi -työryhmän toimeksiannossa ei ole määritelty, mitä kustannus- ja 
vaikutusarvioinnilla tarkoitetaan. Työryhmän keskusteluissa on päädytty siihen, että kehittämis-
ehdotukset voivat koskea kunnille annettavien tehtävien ja velvoitteiden sekä säädösten kustan-
nusvaikutusten arviointia kuntien näkökulmasta. Kustannusten arvioinnilla tarkoitetaan tässä 
kunnallistaloudellisten vaikutusten arviointia. Kunnallistaloudellisia vaikutuksia ovat vaikutuk-
set kuntien tuloihin ja menoihin. Vaikutusten arviointia pidettiin tärkeänä uusien tehtävien an-
tamisen lisäksi myös nykyisiä tehtäviä muutettaessa, ja muilla tavoin velvollisuuksia muutetta-
essa (esim. alemman asteiset normit ja suositukset). 
 
Vaikutusten arviointi on työryhmässä ymmärretty ennakoivaksi tiedoksi siitä, miten kunnille 
lainsäädännöllä tai muilla normeilla annettavat tehtävät, tehtävien muutokset ja muut velvoitteet 
vaikuttavat kunnan toimintaan ja talouteen. Vaikutuksia arvioimalla saadaan käsitys valmistel-
tavana olevan asian toteuttamismahdollisuuksista. Tämä edellyttää yleensä myös vaihtoehtojen 
pohtimista. Vaihtoehtoja tulisi verrata niiden vahvuuksien ja ongelmien valossa, huolellisen 
vaikutusarvioinnin avulla.  
 
Vaikutusarviointi vaihtoehtojen tarkasteluineen tuottaa valtion ja kuntien päätöksentekijöille tie-
toa valmistelussa olevan asian toteuttamismahdollisuuksista ja niiden todennäköisistä vaikutuk-
sista. Arviointiin liittyy epävarmuustekijöitä. Vaikutusarviointi ymmärretään useimmiten enna-
koivaksi tiedoksi siitä, miten kunnille lainsäädännöllä annettavat tehtävät vaikuttavat kuntien 
toimintaan ja talouteen. Jälkikäteinen vaikutusten arviointi, jota voidaan nimittää vaikuttavuu-
den arvioinniksi, tuottaa tietoa siitä, ovatko ennen päätöksentekoa ennakoidut vaikutukset toteu-
tuneet. Jälkikäteinen arviointi palvelee toiminnan kehittämistä. 
 
Kuntien tehtävien arviointi -työryhmä on käsitellyt kustannus- ja vaikutusarvioinnin kehittämis-
tä valtio – kunta -neuvottelumenettelyssä kokouksissaan keväällä ja syksyllä 2012. Työryhmä 
antoi sihteeristölle tehtäväksi valmistella kehittämisehdotukset. Tätä varten sihteeristö on kuul-
lut asiantuntijoita oikeusministeriöstä, Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta, Valtiontalouden 
tarkastusvirastosta, Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta sekä Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksesta sekä perehtynyt säädösvalmistelun kehittämistoimia valmistelleiden työryhmien eh-
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dotuksiin ja eräisiin säädösvalmistelua koskeviin selvityksiin. Asiantuntijakuulemisissa ja sih-
teeristön perehtymässä aineistossa on noussut esille vaikutusten arvioinnin kehittämistarve.  
Asiantuntijoiden kuulemisista ja muusta aineistosta esille nostetut ongelmat on koottu tähän 
muistioon, sivuille 4-5. Vaikutusarvioinnin kehittämiseksi sihteeristö ehdottaa seuraavaa sivuilla 
2 ja 3 olevaa neliosaista ehdotuskokonaisuutta. 
 
1. Kuntiin kohdistuvien taloudellisten vaikutusten arvioinnin kehittäminen valtio – kunta 

-suhteessa erillisenä kehittämishankkeena 
 

Yksi vaihtoehto olisi perustaa kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan (Kuthanek) 
oma erillinen taloudellisten vaikutusten arviointiin keskittyvä jaosto. Sen kokoonpano koostuisi 
ministeriöiden ja kuntasektoria edustavien tahojen lisäksi tutkimuslaitosten ja yliopistojen edus-
tajista. Jaostoa asetettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota jaoston toiminnan riippumatto-
muuden varmistamiseen. Jaoston työ koskisi uudistusten ennakollisen arvioinnin lisäksi myös 
uudistusten seurantaa ja jälkikäteisarviointeja. Tähän varataan riittävät resurssit ja toimintamah-
dollisuudet. 
 
Jaoston työ toisi peruspalveluohjelman ministerityöryhmälle uuden välineen arvioida rahoituk-
sen riittävyyttä kuntien järjestämisvastuulla olevien tehtävien hoitamiseen. Kuntien näkökul-
masta taloudellisten vaikutusten arvioinnin kehittyminen parantaisi kuntatalouden menojen en-
nakoitavuutta ja toisi talouteen vakautta. Jaosto tulisi asettaa tällä hallituskaudella, jolloin jaosto 
tukisi jo seuraavan hallitusohjelman laatimista.  
 
Kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunta käsittelee jaoston toimintaa kuvaavissa kohdis-
sa a ja b mainitut esitykset, arvioi niiden toteuttamismahdollisuuksia suhteessa kuntatalouden 
kehitysnäkymiin sekä vie ne peruspalveluohjelman ministerityöryhmän käsittelyyn. Lisäksi 
neuvottelukunta informoi ministerityöryhmää myös muihin pääalueisiin liittyvien asioiden ete-
nemisestä. Jaoston toiminta voidaan jakaa seuraaviin pääalueisiin:  

 
a. Kunkin hallituskauden alussa jaosto tekee esityksen niistä hallitusohjelman kuntien kan-

nalta merkittävistä hankkeista, joiden kuntiin kohdistuvien vaikutusten arviointiin tulee 
hallituskauden alusta lähtien erityisesti panostaa. Lisäksi jaosto tekee esityksen tällaisten 
hankkeiden arvioinnin toteuttamistavoista. 
 

b. Jaosto voi käynnistää pilottiarviointeja. Ensi vaiheessa pilotit voivat koskea vanhuspal-
velulain uudistamista sekä perusopetuksen tuntijakoa koskevaa uudistusta. 

 
c. Jaosto seuraa hankkeiden toteutumista ja voi käynnistää jälkikäteisarviointeja. Ne voivat 

alkuvaiheessa koskea esimerkiksi vammaispalvelulain uudistamista, kuntouttavaa työ-
toimintaa koskevaa uudistusta sekä terveydenhuoltolain uudistamista. 

 
d. Jaosto luo ja edistää vuorovaikutuskäytäntöjä ja yhteistyötä arviointi- ja tutkimustiedon 

tuottajien ja käyttäjien välille. 
 
e. Jaosto kehittää ja tekee ehdotuksia kuntiin kohdistuvien taloudellisten vaikutusten arvi-

oinnin menetelmien, tekniikoiden ja uusien toimintamallien kehittämisestä. Kehittämis-
työn avulla vakiinnutetaan uusia menetelmiä ja toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää 
säädösvalmistelussa. 
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f. Jaosto käynnistää arviointia tukevaa tutkimus- ja selvitystyötä tai erillisiä arviointia tu-
kevia tutkimusohjelmia yhteistyössä valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointi-
toiminnan kanssa. 

 
 

2. Säädösvalmistelun ohjeisiin kuntavaikutusten arviointi 
 
Tämän toteuttamiseksi kootaan asiantuntijaryhmä valmistelemaan kuntavaikutusten arvioin-
tia koskeva osio, joka liitettäisiin osaksi oikeusministeriön säädösehdotusten vaikutusarvi-
ointia koskevia ohjeita. Ryhmä valmistelee myös kuntavaikutusten arviointimallin, joka lii-
tettäisiin näihin ohjeisiin. 
 
Asiantuntijatyöryhmän työssä voitaisiin hyödyntää tutkimuslaitosten asiantuntemusta. 
 
Kuntavaikutusten arviointi tulisi liittää myös osaksi säädösvalmistelua koskevaa koulutusta. 

 
 

3. Tietopohjan ja kuntatilastoinnin parantaminen 
 

Vaikutusten arvioinnin nykytilaa koskenut sihteeristön selvitystyö osoitti, että kustannusvai-
kutusten arviointia vaikeuttavat usein kuntatason aineistojen saatavuus ja erityisesti kuntati-
lastoinnin heikkoudet ja heikentynyt tila. Tältä osin tilanne kohentuu ajan myötä, koska par-
haillaan on alkamassa vuoteen 2019 asti jatkuva kuntatilastointia koskeva uudistus (Kunta-
tieto -ohjelma). Tämän uudistuksen toteuttaminen parantaa merkittävästi vaikutusarvioinnin 
edellytyksiä. 
 
Lisäksi tulisi huolehtia siitä, etteivät tietosuoja- ja vastaavat säädökset aseta tarpeettomia es-
teitä ja viiveitä uudistusten arvioinnin tarkoituksenmukaiselle toteuttamiselle. 
 
 

4. Kuntavaikutusten arviointi tulee osana valtioneuvoston arviointitoimintaa 
 

Valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoidaan VNK:n yhtey-
dessä. Arviointitoiminta kattaa muun muassa poikkihallinnollisia tutkimusohjelmia ja poli-
tiikkatoimien arviointiin liittyviä selvityshankkeita. On luontevaa, että myös kuntavaikutus-
ten arviointia kehitetään osana laajempaa valtioneuvostotasoista arviointitoimintaa. 
 
 

Ehdotusten perustelut 
 
Hallitusohjelma ja sen pohjalta tehtävä hallituksen lainsäädäntöohjelma sisältävät keskeiset hal-
lituskaudella toteutettavat kuntien tehtäviä koskevat uudistukset. Kuntien näkökulmasta uudis-
tusten taloudellisia vaikutuksia ei hallitusohjelmavaiheessa arvioida suhteessa käytettävissä ole-
viin resursseihin. Useat työryhmät ovat tehneet tätä vaihetta koskevia kehittämisehdotuksia. 
Normihanketyöryhmä ehdotti säädösvaikutusten arvioinnin kehittämistä perustamalla kunnallis-
talouden ja -hallinnon neuvottelukuntaan jaosto tai kokoamalla kuntavaikutusten arviointia var-
ten verkosto. Kuntapolitiikan linjaa valmistellut työryhmä ehdotti hallitusohjelmavaiheessa 
määriteltävää kattoa lainsäädännöstä aiheutuville kuntien uusien ja laajentuvien tehtävien aihe-
uttamalle menojen kasvulle. Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman mukaan peruspalve-
luohjelmamenettelyn pitkäjänteisyyttä, sitovuutta ja ohjausvaikutusta kehitetään. Kuntalain uu-
distamistarpeita selvittänyt työryhmä nosti myös esille peruspalveluohjelmamenettelyn vahvis-
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tamisen ja menettelyn toimivuuden kunnan tehtävien ja rahoituksen näkökulmasta sekä menette-
lyn ja kuntien oman talouden ohjauksen yhteen toimivuuden taloudellisen kestävyyden näkö-
kulmasta.  
 
Kunnille annettavien uusien tai muutettavien tehtävien kustannusvaikutusten arviointia on pyrit-
ty parantamaan. Kuitenkin kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnassa, jossa kuntien 
tehtäviä koskevat hallituksen esitykset käsitellään ennen niiden viemistä valtioneuvostoon, val-
tion ja kuntien edustajilla on usein erilainen arvio esityksen taloudellisista vaikutuksista. Vaikka 
kuntasektori on osallistunut jo työryhmävaiheessa esitysten valmisteluun, taloudellisten vaiku-
tusten arvioinnit poikkeavat joskus merkittävästikin. Neuvottelukunta on usein edellyttänyt uu-
distusten taloudellisten vaikutusten jälkikäteistä seurantaa.  
 
Valtion ja kuntien väliset kustannustenjaon tarkistukset ovat viime kertoina merkinneet kunnille 
huomattavaa valtionosuuksien lisäystä. Säädösvalmisteluvaiheen kustannusvaikutusten arvioin-
nit eivät ole täsmänneet toteutuneen kehityksen kanssa, vaan kustannukset on lähes säännölli-
sesti arvioitu alimitoitetusti. Kuntien ja valtion välisessä kustannustenjaon tarkistuksessa on 
jouduttu lisäämään valtionosuuksia jälkikäteen, mikä on niin valtion kuin kuntatalouden näkö-
kulmasta huono vaihtoehto. 
 
Oikeusministeriö on pyrkinyt useita kertoja edistämään säädösvalmistelua työryhmätyön ja ver-
kostotyön metodein. Säädösvalmistelun kuntavaikutusten arviointi ei kuitenkaan ole vahvistu-
nut. Asiantuntijakuulemisissa nousi esille säädösvalmistelun ohjeiden prosessuaalinen luonne. 
Säädösvalmistelun ohjeissa kuntavaikutukset hajaantuvat usean otsikon alle. Kuntavaikutuksia 
tulisi tarkastella osana viranomaisvaikutuksia sekä muissa yhteiskunnallisissa vaikutuksissa. 
Kunnallistaloudelliset vaikutukset tulisi arvioida osana julkisen talouden vaikutuksia. Monet yh-
teiskunnallisten vaikutusten osa-alueet konkretisoituvat kunnissa ja kunnat toteuttavat säädösten 
täytäntöönpanon. Ohjeista puuttuu kuntavaikutusten kokonaisarviointi. Tätä havaintoa tukee 
myös Valtiontalouden tarkastusviraston juuri ilmestynyt tarkastusraportti. 
 
Lainvalmistelua on kritisoitu monissa yhteyksissä. Myös asiantuntijat toivat esille runsaasti 
kriittisiä näkemyksiä säädösvalmistelun vaikutusarvioinnin toimivuudesta. Valtiontalouden tar-
kastusviraston lainsäädäntösuunnitelmien arviointiraportissa todetaan vaikutusten puutteellinen 
ennakkoarviointi sekä toteutuneiden vaikutusten jälkikäteisseurannan puute. 
 
Asiantuntijakuulemisissa ja tausta-aineistossa mainittiin myös säädösvalmistelun poliittisen oh-
jauksen yksityiskohtaistumiseen ja tiukkoihin aikarajoihin liittyvät ongelmat. Vaihtoehtoisten 
keinojen valintaa ja vaikutusten perusteellista arviointia vaikeuttaa tiukka poliittinen ohjaus ja 
aikataulu. Hallitusohjelmien yksityiskohtaisuuden koettiin rajoittavan säädösvalmistelua. 
 
Asiantuntijat mainitsivat myös ajanpuutteen vaikutusten arvioinnissa. Vähäisen valmisteluajan 
lisäksi erityisesti taloudellisten vaikutusten arviointi aloitetaan pääsääntöisesti säädösvalmiste-
lun loppuvaiheessa.  
 
Paitsi ajanpuute, vaikutusten arviointia vaivaa myös puutteellinen vaihtoehtojen vertailu. Asian-
tuntijat korostivat huolellista vaihtoehtojen vertailua. Ongelman ratkaisuksi ehdotettiin myös 
lainvalmistelutyön johtamisen ja organisoinnin parantamista. 
 
Asiantuntijakuulemisissa nostettiin esille myös säädösten implementoinnin huomioiminen sää-
dösten valmisteluvaiheessa. Implementointi vie tutkijoiden näkemyksen mukaan aikaa erityises-
ti silloin, kun toteuttajataho on niinkin moninainen kuin kuntasektori. Asiantuntijakuulemisessa 
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korostettiin, että lain vaikutukset tehdään määrätietoisella työllä. Laki pitää viedä käytännön 
työhön, mikä vaatii muun muassa johtajuutta. 
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto ja asiantuntijat korostivat myös säädösten seurannan tärkeyttä. 
Jo säädösvalmistelun aikana tulisi päättää seurannan toteuttamisesta ja hahmottaa sen toteutus-
tapaa ja tietotarpeita. 
 
Asiantuntijakuulemisissa sekä VTV:n raporteissa nostettiin esille tarve kehittää säädösvalmiste-
lun työkaluja. Niiden kehittämisessä tarvitaan ministeriöiden, kuntien ja tutkimuslaitosten välis-
tä yhteistyötä. Lisäksi tarvitaan arvioinnin kehittämiseksi koulutusta. Kuntasektorin kokemusten 
ja tiedon hyödyntäminen säädösvalmistelussa nostettiin myös esille kuulemisissa. 
 
Uudistusten pilotointi suppealla alueella toisi usein täydellisempää kuvaa uudistuksen toimi-
vuudesta käytännössä. 
 
Vaikutusten arviointi edellyttää hyvää tietopohjaa keskeisten palvelujen tarjonnasta, kysynnästä, 
kustannuksista sekä palvelujen laadusta, vaikuttavuudesta ja toimivuudesta laajemminkin. Myös 
rakennetiedot, resurssitiedot ja toiminnan organisointia koskevat tiedot ovat arvioinnin kannalta 
hyödyllisiä. Kustannus- ja vaikutusarviointia koskeva selvitystyö on luonteeltaan empiiristä, 
jonka vuoksi laadukas vaikutusarviointi tarvitsee korkeatasoisen ja kattavan tilasto- ja muun ai-
neiston. Ennakollinen vaikutusten arviointi voi perustua tilasto- tai muihin tietolähteisiin. Vai-
kutusarviointia hankaloittaa merkittävästi edelleen se, että kuntatason aineistoja ei ole joustavas-
ti saatavissa. Eräissä tilanteissa tiukat tietosuojavaatimukset hidastavat merkittävästi arvioinnin 
toteuttamista. Arviointiin tarvittavaa tietoa ei välttämättä ole saatavilla, jolloin tieto joudutaan 
keräämään erilliskyselyin. Asiantuntijakuulemiset osoittivat, että kuntasektorilta joudutaan 
usein keräämään erillisin kyselyin tietoja etenkin uudistusten jälkikäteisseurantoja varten. Erilli-
sen tiedon hankinnan tarve kuitenkin vähenee kuntatilastoinnin uudistuksen edetessä. 
 
 
Asiantuntijakuulemisissa otettiin esille myös tutkimuslaitosten osaamisen ja tarjontapotentiaalin 
tehokkaampi hyödyntäminen lainsäädäntötyössä. Tutkimus- ja tutkimuslaitokset voidaan integ-
roida kiinteämmin vaikutusarviointien toteuttamiseen säädösvalmistelun vaiheessa. 
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Liite 3 
 
 

Kuntiin kohdistuvan valtionohjauksen johdonmukaistaminen 
 
1	Johdanto	

 
Kuntien tehtävien arviointi -työryhmän yhdeksi tehtäväksi on annettu arvioida ja tehdä ehdotukset siitä, 
miten valtion kuntiin kohdistuvaa ohjausta tulisi yhdenmukaistaa ja johdonmukaistaa.  
 
Kuntiin kohdistuvan valtionohjauksen tilaa ja kehittämistä on pohdittu aikaisemmin myös Normityö-
ryhmän valmistelemassa Kuntiin kohdistuvan valtionohjauksen periaatteet -julkaisussa (VM:n julkaisu 
13/2011).  
 
Edellä mainitun työryhmän raportissa todetaan kuntiin kohdistuvan valtionohjauksen käsittävän kaikki 
ne tavat, jolla valtio suuntaa tai pyrkii suuntaamaan kuntien toimintaa. 
 
Kuntien laaja vastuu hyvinvointipalveluista asettaa valtion ohjausjärjestelmälle monia keskenään ristirii-
taisia vaatimuksia, jotka on sovitettava yhteen ohjausjärjestelmää rakennettaessa. Tällaisia vaatimuksia 
ovat mm seuraavat: 
 

- Kunnallista itsehallintoa ei tule rajoittaa enempää kuin mitä sääntelyllä tavoiteltavat päämää-
rät (yhdenvertaisuus, palvelujen laatu ym.) edellyttävät. 
 
- Valtiolla ja kunnilla on yhteisvastuu perusoikeuksien toteutumisesta. Kuntien perusoikeuksi-
en turvaamiseen liittyvistä tehtävistä on säädettävä lailla. Tehtävistä säädettäessä on huoleh-
dittava, että kunnilla on tosiasialliset edellytykset suoriutua tehtävistään (PeVM 25/1995 vp.). 
 
- Yhtenäinen, johdonmukainen ohjaus tukee kuntien johtamista ja tuloksellista toimintaa. Eri 
hallinnonalojen ohjausta on nykyistä paremmin sovitettava yhteen valtioneuvoston tasolla. 
 
- Keskeinen näkökulma on ohjauksen vaikuttavuus. Erityisesti kuntien palveluita koskevassa 
sääntelyssä on tärkeätä arvioida ohjauksen vaihtoehtoja ja sen vaikuttavuutta palvelujärjestel-
män toimivuuteen ja tuloksellisuuteen. Samoin sääntelyssä on otettava huomioon julkisen ta-
louden reunaehdot ja talouden kestävyys pitkällä aikavälillä. Sääntelyä arvioitaessa on arvioi-
tava myös sen vaikutukset tuottavuuteen. 

 
Normityöryhmä kiinnitti kokoamansa tausta-aineiston perusteella huomiota erityisesti seuraaviin kuntiin 
kohdistuvan valtionohjauksen ongelmiin:  
 

- Kuntia koskevaa lainsäädäntöä ja muuta ohjausta valmistellaan useissa ministeriöissä – riit-
tävä koordinaatio erityisesti valmisteluvaiheessa puuttuu. 
 
- Lainsäädäntö ja muu ohjaus on muodostunut eri hallinnonaloilla erilaiseksi – ylisektoriaali-
nen kuntanäkökulma puuttuu. 
 
- Velvoitteiden sopeuttaminen kuntien ja niiden talouden kokonaisuuteen on puutteellista. 
 
- Sääntely ymmärretään liiaksi vain lainvalmisteluksi – muut ohjauskeinot kehittyvät sattu-
manvaraisesti eikä niiden valmisteluprosesseja ole ohjeistettu samalla tavoin kuin säädösval-
mistelua. 
 
- Vaikutusten arviointi – erityisesti ennalta-arviointi – on puutteellista. 
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Normityöryhmän raportissa esitetyt haasteet on pitkälti tunnistettu myös Kuntien tehtävien arviointityöryh-
män työssä. Tässä muistiossa kuvataan kuntiin kohdistuvan valtionohjauksen nykytilaa eri ministeriöiden 
toimialoilla, sekä ohjausympäristön ja valtion ohjauksen muutossuuntia. Työryhmän ehdotukset kuntiin koh-
distuvan valtionohjauksen johdonmukaistamiseksi ovat muistion luvussa 5.  
 
2	Valtion	kuntiin	suuntaama	ohjaus	ja	kunnallinen	itsehallinto	

 
Kuntiin kohdistuvan valtionohjauksen yhteydessä tulee punnittavaksi keskeisesti kuntiin kohdistuvan ohja-
uksen oikeutus ja kunnallinen itsehallinto (perustuslaki 121 §). Itsehallinnon keskeisiin piirteisiin kuuluu 
muun muassa sen itsenäisyys suhteessa valtion viranomaisiin. Näillä ei yleensä ole hallinto-organisatorisiin 
suhteisiin perustuvaa ohjaus- ja valvontavaltaa kunnan viranomaisiin. Perustuslaki asettaa rajoja sekä val-
vonnan sisällölle että valvontaan oikeuttavien normien säädöstasolle; valvonnan tulee perustua lakiin ja sen 
tulee olla riittävän rajattu. 

 
Kuntien hallinto nojautuu perustuslaissa turvattuun kunnan asukkaiden itsehallintoon. Kuntien hallinnon 
yleisistä perusteista ja kunnille annettavista tehtävistä säädetään lailla.  Itsehallinnon keskeinen perusta on 
kuntien oma verotusoikeus. Itsehallintoon perustuvan toiminnan tarkoituksena on kuntalaisten hyvinvoinnin 
turvaaminen, paikallisdemokratian toimivuuden varmistaminen sekä alueen elinvoiman edistäminen. Kunnil-
la on merkittävä asema ja tehtävä julkisen vallan vastuulla olevien hyvinvointipalvelujen järjestäjinä, rahoit-
tajina ja tuottajina. Paikalliset vahvuudet ja luottamustoimisuus kanavoidaan yhteiseksi eduksi. Hyvinvointi-
valtio nojautuu siten toiminnallisesti kunnalliseen itsehallintoon.  

 
Eduskunnan perustuslakivaliokunta on määrittänyt kunnallisen itsehallinnon ydinsisältöä eri lakien tarkaste-
lujen yhteydessä. Kunnallisen itsehallinnon perustuslain suojaamia ominaispiirteitä ovat kuntalaisten oikeus 
valita kunnan ylin päättävä elin, itsenäinen taloudellinen päätösvalta, johon sisältyy verotusoikeus sekä ylei-
nen toimivalta päättää kuntalaisten yhteisistä asioista. Kunnan itsehallintoon sisältyy demokratia ja subsi-
diariteetti. 
 
Kuntalaki sisältää säännökset kunnan hallinnon ja talouden järjestämisestä. Kuntalain lähtökohtana on, ettei 
erityislaeissa tulisi säätää kunnan hallinnon ja talouden järjestämisestä erikseen, vaan keskeisimmät säännök-
set sisältyvät vain kuntalakiin.  

 
Kunnallinen itsehallinto tarkoittaa muun muassa sitä, että valtion viranomaiset saavat puuttua niiden toimin-
taan vain lainsäädännöllä. Perustuslakivaliokunta on todennut, että tavallisella lailla ei voida kuitenkaan 
puuttua itsehallinnon keskeisiin ominaispiirteisiin tavalla, joka asiallisesti ottaen tekisi itsehallinnon merki-
tyksettömäksi. 

 
Kuntalain säännökset ohjaavat yksittäisen kunnan talouden hoitoa. Kunnan talouden tasapainottamista kos-
keva keskeisin säännös sisältyy kuntalakiin. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen 
enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuonna taseeseen arvioidaan 
syntyvän alijäämää. Kunnalla on oikeus päättää tuloveroprosentista sekä kiinteistöveroprosenteista laissa 
säädettyjen rajojen puitteissa. Taloussuunnitelman tasapainottamisvelvoite ja alijäämän kattamisvelvoite ovat 
olleet riittämättömiä estämään taseisiin syntyvän alijäämän sekä kuntien velkamäärän kasvua. Kuntalain 
uudistamisessa ollaan tiukentamassa talouden tasapainosäännöksiä siten, että alijäämä tulee kattaa neljän 
vuoden kuluessa ilman mahdollisuutta siirtää alijäämän kattamista jatkuvasti eteenpäin. Lisäksi alijäämän 
kattamisvelvollisuus tulee koskemaan myös kuntayhtymiä. 

 
Koko kuntatalouden tasolla valtio seuraa yleisesti kuntatalouden kehitystä ja huolehtii siitä, että kunnallinen 
itsehallinto otetaan huomioon kuntia koskevan lainsäädännön valmistelussa.  Kuntatalouden kokonaisuuteen 
vaikuttavat yksittäisten kuntien toimenpiteet, suhdannetilanne sekä valtion finanssipoliittiset toimenpiteet. 
Valtion ja kuntien neuvottelumenettelyssä valmisteltu peruspalveluohjelma ohjaa informatiivisesti yksittäi-
sen kunnan taloussuunnittelua. 

 
EU-lainsäädäntö edellyttää julkisen talouden ohjausjärjestelmän uudistamista. Ohjausjärjestelmän keskeinen 
väline on julkisen talouden suunnitelma, jossa asetetaan koko kuntatalouden rahoitusasemaa koskeva tasa-
painotavoite sekä esitetään toimenpiteet kuntatalouden tasapainotavoitteen saavuttamiselle. Lisäksi suunni-
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telmassa asetetaan koko kuntataloutta koskevan tasapainotavoitteen tueksi kuntatalouden menorajoite. Valti-
on ja kuntien yhteistyömenettelyssä laadittu peruspalveluohjelma korvataan kuntatalousohjelmalla, jonka 
sisältö tulee olemaan nykyistä laajempi. Yksittäisen kunnan ja kuntayhtymän taloudenhoitoa koskeviin sään-
nöksiin tehdään tiukennuksia siten, että ne nykyistä tehokkaammin tukevat sekä julkiselle taloudelle että 
koko kuntasektorille asetettujen tavoitteiden saavuttamista.  

 
Paikallisen itsehallinnon peruskirjan mukaan paikallisviranomaisilla tulee olla riittävät voimavarat suhteessa 
niille peruslaissa ja muussa lainsäädännössä annettuihin velvoitteisiin. Tästä ns. rahoitusperiaatteesta ei ole 
säännöksiä perustuslaissa, mutta perustuslakivaliokunta on korostanut kuntien tosiasiallisia edellytyksiä suo-
riutua velvoitteistaan. Rahoitusperiaate kytkeytyy kunnan oikeuteen päättää omasta taloudestaan. Rahoitus-
periaatteen toteutumisen arviointi tulisi perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan tehdä kuntien verotulo-
jen ja muiden tulojen, valtionosuuksien ja verotulotasausten muodostaman kokonaisuuden pohjalta. Rahoi-
tusperiaatetta valtion ja koko kuntatalouden välillä toteutetaan valtionosuusjärjestelmällä. Kuntatalouden 
ohjauksen uudistamisessa rahoitusperiaate on ollut keskeisenä lähtökohtana siten, että kuntien rahat riittävät 
niille laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseen sekä kuntien itse ottamien tehtävien hoitamiseen. Toisaalta 
perustuslaki turvaa jokaiselle kansalaiselle tietyt sivistykselliset oikeudet sekä sosiaali- ja terveyspalvelut, 
joiden järjestäminen ja rahoitus on suurelta osin säädetty kunnan vastuulle. Joissakin tilanteissa kuntalaisten 
ja kunnan perustuslailliset oikeudet voivat perustellusti olla ristiriidassa keskenään. 
 
Kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta suositukset ja muu informaatio-ohjaus eivät ole kuntia velvoittavaa. 
Suosituksilla ja informaatio-ohjauksella tavoitellaan, että kunnat toimisivat yhdenmukaisesti hoitaessaan 
lainsäädännöllä annettuja tehtäviä. Suositukset ja informaatio-ohjaus muuttuvat velvoittaviksi muun muassa 
oikeuskäytännössä (tuomioistuimet) ja valvontaviranomaisten ratkaisuissa, joissa arvioidaan kunnan toimin-
nan lainmukaisuutta yksittäistapauksissa tai laajemmin. Nämä johtavat siihen, että kunnat ohjataan järjestä-
mään toimintansa informaatio-ohjauksen mukaisesti. Suosituksilla ja ohjeilla on tosiasiallinen vaikutus kun-
tien toimintatapoihin ja toiminnan järjestämiseen ja siitä aiheutuviin kustannuksiin. Suositusten ja ohjeiden 
valmistelussa ei kuitenkaan aina riittävästi arvioida suositusten kustannusvaikutuksia eikä kuntien mahdolli-
suuksia järjestää toimintansa niiden mukaisesti.  
 
3	Valtionohjauksen	keskeiset	välineet	
 
Valtio ohjaa kuntien toimintaa säätämällä lailla kunnille tehtäviä ja velvoitteita, osoittamalla kunnille resurs-
seja laissa säädettyjen tehtävien toteuttamiseen, tuottamalla toiminnan järjestämistä koskevaa informaatiota, 
arvioimalla kuntien toimintaa sekä valvomalla kuntia. Tässä luvussa tarkastellaan näitä ohjausmuotoja hal-
linnonaloittain. 
 
3.1	Lainsäädäntö	

 
Kuntien tehtäviä koskeva lainsäädäntö valmistellaan ja esitellään toimivaltaisissa ministeriöissä ja valmiste-
lua ohjaavat säädösvalmistelun yleiset ohjeet. Kunnan itsehallinnosta ja tehtävistä sekä kunnan toiminnan 
järjestämisestä säädetään kuntalaissa. Kuntalain mukaan kunnalle voidaan antaa tehtäviä ja ottaa niitä pois 
vain lailla säätämällä. Kuntien tehtäviä ja toimintaa koskeva lainsäädäntö vaihtelee hallinnonaloittain sekä 
yksityiskohtaisuudeltaan.  
 
Sektorikohtaiseen toimintalainsäädäntöön sisältyy myös kansalaisille säädettyjä vahvoja oikeuksia (subjek-
tiivisia oikeuksia), jotka kunnalla on velvollisuus toteuttaa. Toisaalta tehtävälainsäädäntö jättää kunnille har-
kintavaltaa tehtävän laadun ja laajuuden määrittelylle kunnan omista lähtökohdista. 
 
Osa kunnille säädetyistä tehtävistä on sellaisia, jotka kunnalle voidaan antaa tehtäväksi tiettyjen edellytysten 
täyttyessä. Seuraavassa käsitellään yleisellä tasolla hallinnonaloittain lainsäädäntöä, jolla valtio ohjaa kuntien 
toimintaa. 
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Opetus- ja kulttuuriministeriö 
 
Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Sivistyksellisiin perusoikeuksiin 
kuuluu myös, että julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle yhtä-
läinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta 
sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä. Myös tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus on 
turvattu. 
  
Koulutusjärjestelmä muodostuu yhdeksänvuotisesta yleissivistävästä perusopetuksesta (peruskoulu), jota 
ennen lapsilla on oikeus osallistua vuoden kestävään esiopetukseen, peruskoulun jälkeisestä koulutuksesta, 
johon kuuluvat ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus ja korkea-asteen koulutuksesta, jota annetaan ammat-
tikorkeakouluissa ja yliopistoissa.  Aikuiskoulutusta on tarjolla kaikilla koulutusasteilla. Taiteen opetustunti-
kohtainen perusopetus ja vapaa sivistystyö sekä aamu- ja iltapäivätoiminta kuuluvat samoin opetus- ja kult-
tuuriministeriön toimialalle. Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto 
ja ohjaus siirtyivät sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön 1.1.2013 alkaen. Päivä-
hoidon tuet jäivät sosiaali- ja terveysministeriöön. 
 
Oppivelvollisuudesta säädetään perusopetuslailla ja -asetuksella. Perusopetuslain mukaan kunta on velvolli-
nen järjestämään alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista 
edeltävänä vuonna esiopetusta. Kunta voi järjestää palvelut itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa taikka 
hankkia ne opetuksen järjestämisluvan saaneelta perusopetuksen järjestäjältä.  Valtioneuvosto voi myöntää 
yksityiselle yhteisölle luvan perusopetuksen järjestämiseen. 
 
Lukiokoulutuksen samoin kuin ammatillisen perus- ja aikuiskoulutuksen, taiteen opetustuntikohtaisen perus-
opetuksen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten koulutuksen järjestäminen edellyttää opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön myöntämää koulutuksen järjestämislupaa.  
 
Lainsäädännöllä tapahtuva sekä kunnallisten että yksityisten koulutuksenjärjestäjien ohjaus perustuu kulloin-
kin kyseessä olevaa koulutusmuotoa koskevaan ns. toimintalainsäädäntöön, opettajien kelpoisuusasetukseen 
ja rahoitusohjaus valtionosuuslainsäädäntöön. Kunkin koulutussektorin lainsäädännössä koulutukselle määri-
tellään tavoitteet sekä säädetään koulutuksen järjestämisestä ja arvioinnista. Koulutuksen järjestäjien toimin-
taa ohjataan tutkintotavoitteisessa koulutuksessa kutakin koulutusmuotoa koskevassa lainsäädännössä ja 
opetussuunnitelman perusteissa asetettujen tavoitteiden ja sisältöjen kautta. Opetuksessa noudatetaan valta-
kunnallisesti yhtenäisiä perusteita 
 
Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut ovat luonteeltaan lakisääteisiä ja kunnan tehtäväalaan kuu-
luvia palveluja. Kunnalla on lakisääteinen velvollisuus em. palvelujen järjestämiseen, mutta harkintavalta 
päättää, missä laajuudessa ja millä tavoin palveluja järjestetään.  
 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon alalla perustuslaissa säädetään oikeudesta sosiaaliturvaan. Säännöstä täsmentää 
erityislainsäädäntö. Erityislait puitelakeina eivät kuitenkaan yleensä enää sääntele yksityiskohtaisesti toimin-
nan laajuutta, sisältöä ja järjestämistapaa. Palvelujen järjestämisvastuuta määritteleviä sosiaali- ja terveyden-
huoltoa koskevia puitelakeja ja asetuksia on hyvin runsaasti. Puitelakeja ovat esimerkiksi terveydenhuoltola-
ki, sosiaalihuoltolaki ja erikoissairaanhoitolaki. 

Puitelakien lisäksi lainsäädännössä on täsmällisempiä säännöksiä kansalaisten subjektiivisista oikeuksista 
palveluntarvitsijoiden oikeuksien ja aseman turvaamiseksi. Nämä oikeudet ovat esimerkkejä toiminnan laa-
juuden ja laadun kuntaa pakottavasta sääntelystä. Subjektiivisia oikeuksia ovat muun muassa eräät oikeudet 
palveluihin ja korvauksiin. Palvelun säätäminen subjektiiviseksi oikeudeksi merkitsee kuntien kannalta vel-
vollisuutta järjestää ao. palvelu kaikille sitä tarvitseville kuntalaisille. Siten kunta ei voi vedota resurssien 
niukkuuteen syynä jättää palvelu toteuttamatta. 

Lapsiperheitä, lapsiperheiden tukea ja lastensuojelua koskee runsaat kymmenen erityislakia. Terveystoimes-
ta, lääkkeistä ja lääketieteellisistä tutkimuksista on säädetty noin kaksikymmentä erityislakia. Sosiaalihuol-
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losta ja sosiaaliturvasta on noin viisitoista erityislakia. Vanhusten palveluja koskien on annettu ns. vanhus-
palvelulaki (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluis-
ta). Kehitysvammaisten palveluista ja tukitoimista on säädetty kolmessa erityislaissa. Vammaisuuden perus-
teella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain mukaan kunnan on järjestettävä nämä palvelut 
(kuntoutus, sopeutusvalmennus, kuljetus, henkilökohtainen apu, taloudellinen tuki) sisällöltään ja laajuudel-
taan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. 

Säädöksissä on myös painotettu oikeutta palvelun saamiselle määräaikana. Terveydenhuoltolaissa on määrä-
ykset hoitoon pääsyn määräajoista (hoitotakuu). Mikäli hoidon tarpeen arviointi vaatii terveyskeskuksessa 
käyntiä, aika on saatava kolmen arkipäivän kuluessa. Hoitoon on päästävä terveyskeskuksessa viimeistään 
kolmessa kuukaudessa. Myös laissa toimeentulotuesta säädetään, että muussa kuin kiireellisessä tapauksessa 
tukipäätös on tehtävä viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. 

 
Ympäristöministeriö 

Ympäristöministeriön hallinnonalalla oikeudesta omaan asuntoon säädetään perustuslaissa. Lisäksi perustus-
lain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikil-
le. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus 
vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. 

Asunto-olojen kehittämisestä annetussa laissa säädetään muun muassa kunnan tehtävistä luoda alueellaan 
yleiset edellytykset asunto-olojen kehittämiselle. Kunnan on huolehdittava siitä, että toimenpiteet asunto-
olojen kehittämiseksi suunnataan erityisesti asunnottomien ja puutteellisesti asuvien asumisolojen parantami-
seen. 
 
Perustuslain säännöksiä täsmentävät erityislait puitelakeina eivät kuitenkaan sääntele yksityiskohtaisesti 
kunnan toiminnan laajuutta, sisältöä ja järjestämistapaa. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa korostuu kuntien valta ja vastuu alueidenkäytön suunnittelussa sekä rakenta-
misen ohjauksessa. Kunnat voivat järjestää useat maankäyttö- ja rakennuslaissa edellytetyt tehtävät myös 
kuntien välisenä yhteistyönä. Näitä yhteistyömuotoja kunnat käyttävät liian vähän.  Rakennusperinnön suoje-
lua koskeva laki toteuttaa yhdessä maankäyttö- ja rakennuslain kanssa rakennussuojelun tavoitteita.  Luon-
nonsuojelulaissa kunnalle on annettu yleistehtävä edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Ympä-
ristönsuojelulaissa on säädetty kunnan ympäristönsuojelutehtävistä ja viranomaisesta. Viranomaisena voi 
toimia kunnan määräämä toimielin, ei kuitenkaan kunnanhallitus. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 
tehtäväkokonaisuus voidaan hoitaa myös useamman kunnan yhteistyönä. Jätelaissa jätehuollon järjestämises-
tä vastaa ensisijaisesti jätteen haltija. Kunnan on järjestettävä asumisessa syntyneen ja ominaisuuksiltaan, 
koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavan julkisessa toiminnassa syntyneen muun kuin ongelma-
jätteen hyödyntäminen, käsittely ja kuljetus.  Toiminta voidaan järjestää yhteistyössä muiden kuntien kanssa.  
 
Sisäasiainministeriö 
 
Sisäasiainministeriön hallinnonalalla kuntia koskevia velvoitteita on lähinnä pelastustoimen toimialalla. 
Kuntia koskevat pelastustoimen velvoitteet on asetettu pelastuslaissa ja sen nojalla säädetyissä valtioneuvos-
ton ja ministeriön asetuksissa. Kuntien ylläpitämille 22 pelastuslaitokselle on asetettu velvoitteita myös 
muun muassa ympäristöministeriön hallinnonalan lainsäädännössä (öljyntorjuntatehtävät) ja työ- ja elinkei-
noministeriön hallinnonalan lainsäädännössä (kemikaalilainsäädännön valvontatehtävät). Pelastuslaitokset 
hoitavat lisäksi merkittävässä määrin sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle kuuluvia ensihoito- ja 
ensivastetehtäviä. 
 
Pelastuslaissa säädetään alueen pelastustoimen (kuntien lakisääteisenä yhteistoimintana) tehtäväksi velvoit-
teita pääasiassa pelastustoiminnassa (tulipalojen sammuttaminen, pelastaminen erilaisissa onnettomuuksis-
sa), tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisytehtävissä, valvontatehtävissä (ensisijassa palotarkastuk-
set) sekä eräissä järjestämis- ja yhteistyötehtävissä. 
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Pelastuslaissa ei ole määrätty edellä mainittujen tehtävien hoitamiseksi toteuttamistapaa. Pelastustoimen 
palvelutasopäätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltä-
vä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee 
myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Päätöksen tekee alueen pelastustoimi kuntia kuultu-
aan. Pelastustoimen lainsäädäntö antaa jo nykyisin kunnille mahdollisuuden määritellä suhteellisen vapaasti 
pelastustoimen järjestämistavan. Ratkaisevassa asemassa ovat kuntien (alueen pelastustoimen) omat palvelu-
tason määrittelyä ja toiminnan organisointia koskevat ratkaisut. 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
 
Laissa maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä (kotoutumislaki) säädetään viranomaisten tehtävistä 
myös paikallistasolla, muun muassa toteuttaa maahanmuuttajan lain mukaiset oikeudet perustietoon suoma-
laisesta yhteiskunnasta sekä ohjauksesta ja neuvonnasta. Kunnille on laissa säädetty yleinen koordinaatio- ja 
yhteensovittamisvastuu alueensa toimijoiden kotouttamistoimenpiteistä sekä mm. velvoite laatia kunnan 
kotouttamisohjelma. Laissa on myös säädetty mm. kunnan velvoitteesta laatia ilman huoltajaa kunnassa asu-
valle maahanmuuttajalapselle kotoutumissuunnitelma. Kunnan kotouttamispalveluja tarjotaan usein muun 
sosiaali- ja terveydenhuollon tai koulutuslainsäädännön mukaisissa peruspalveluissa. 
 
Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain mukaan alueiden kehittämi-
sestä vastaavat valtio ja kunnat. Maakunnan alueen kuntien puolesta aluekehitystehtävää hoitavat maakunti-
en liitot. Maakuntien liittojen alueiden kehittämistehtävä sisältää myös alueiden kehittämisen ja rakennera-
hastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain (rahoituslaki) mukaisesti liitoille osoitettujen sekä kansallisten 
että Euroopan unionin varojen hallinnoinnin. Maakuntien liitot hoitavat näitä tehtäviä myös yhteistyössä.  
 
Kuluttajaturvallisuuslaki velvoittaa myös kuntia. Se on toissijainen ja muuta tuoteturvallisuutta täydentävä 
yleislaki, niin sanottu turvaverkkosääntely. Sitä ei pääsäännön mukaan sovelleta silloin, kun muualla lain-
säädännössä on tiettyjen kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelujen turvallisuutta koskevaa sääntelyä, joissa 
edellytetään vähintään samaa turvallisuustasoa. Lain soveltamisala on varsin laaja ja sen piiriin kuuluvat 
esimerkiksi erilaiset kuluttajille tarjottavat vapaa-ajanpalvelut kuten laskettelupalvelut, leikkikentät, uima-
rannat, uimahallit.  
 
Maa- ja metsätalousministeriö 
 
Maaseutuelinkeinohallinnosta säädetään maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetussa laissa. Sen 
mukaan kunnan on muodostettava maaseutuhallinnon tehtävien hoitamiseksi toiminnallinen kokonaisuus, 
jonka alueella toimii vähintään 800 maatalouden tukihakemuksen tehnyttä maatalousyrittäjää. Lisäksi maa-
seutuhallinto on järjestettävä kunnan alueella siten, että tehtäviä hoitaa yhteisen johdon alaisuudessa vähin-
tään viisi viranhaltijaa tai toimihenkilöä, joista yksi päätoimisesti hoitaa maaseutuhallinnon tehtäviä ja johtaa 
tehtäviä hoitavaa yksikköä. Jos nämä vaatimukset eivät täyty kunnassa, tämän on liityttävä vaatimukset täyt-
tävään maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen. Kaikkien yhteistoiminta-alueiden toiminta on tällä het-
kellä käynnissä. Yhteistoiminta-alueisiin kuuluvat kunnat ovat myös tehneet kuntalain säännösten mukaisesti 
kuntien keskinäisen sopimuksen maaseutuhallinnon järjestämisestä yhteistoiminta-alueella, ml. esimerkiksi 
henkilöstön sijoittautumispaikat ja palvelupisteet. 
 
Maaseutuhallinnon järjestämistä koskevan lain säätämisen taustalla ovat hyvin pitkälle Euroopan unionin 
lainsäädännön asettamat vaatimukset maatalouden tukijärjestelmiin liittyvien tehtävien hoitamiselle. Suomen 
maksajaviraston (Maaseutuviraston) tehtäviä on siirretty kunnille erityisesti viljelijätukihallinnon tehtävien 
osalta (tiettyjen viljelijätukien hakemusten vastaanotto, myöntäminen ja takaisinperintä). Siirrettäessä maksa-
javiraston tehtäviä toiselle viranomaiselle, maksajaviraston on laadittava Euroopan unionin lainsäädännöstä 
johtuen kirjallinen sopimus eli ns. maksajavirastosopimus niiden tahojen kanssa, joille on siirretty maksaja-
viraston vastuulla olevia tehtäviä. Asiaa koskeva säännös sisältyy myös maaseutuhallinnon järjestämisestä 
kunnissa annetun lain 3 §:ään. Euroopan unionin lainsäädäntö edellyttää lisäksi viljelijätukiprosessiin liitty-
vien tehtävien eriyttämistä siten, ettei yksittäinen viranhaltija vastaa useammasta kuin yhdestä Euroopan 
unionilta veloitettavan menon hyväksymiseen, maksamiseen tai kirjanpitoon liittyvästä tehtävästä eikä mi-
tään edellä mainituista tehtävistä suoriteta ilman valvontaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tehtävien 
eriyttäminen edellyttää kunnissa vähintään viiden eri henkilön osallistumista viljelijätukiprosessiin.  
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Suomessa on tällä hetkellä yhteensä 61 maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta, jotka kaikki ovat aloitta-
neet toimintansa viimeistään vuoden 2013 alusta lukien. Maaseutuvirasto on myös tehnyt kaikkien maaseu-
tuhallinnon yhteistoiminta-alueiden kanssa maksajavirastosopimuksen.  
 
Kuntien hoitama elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto kuuluvat terveydenhoitolaissa määriteltyyn ym-
päristöterveydenhuoltoon. Kuntien ympäristöterveydenhuoltoa on kehitetty kokonaisuutena valtioneuvoston 
vuosina 2003 ja 2007 tekemien periaatepäätösten pohjalta. Vuonna 2009 säädettiin laki ympäristöterveyden-
huollon yhteistoiminta-alueista. Uudistuksen etenemisen suunta on ollut kannustavasta vapaaehtoisuudesta 
tiukkenevien ehtojen kautta lain pakolla säätämiseen. Lailla velvoitetaan kunta kuulumaan ympäristötervey-
denhuollon yhteistoiminta-alueeseen, jossa kaikki ympäristöterveydenhuollon laeissa tarkoitetut palvelut 
tulee järjestää yhteistoiminta-alueella, jolla on käytettävissään vähintään 10 henkilötyövuoden henkilöresurs-
sit. 
 
	
3.2	Resurssiohjaus	
 
Kuntien toiminnan resurssiohjausta ovat valtionosuusjärjestelmällä tai harkinnanvaraisilla valtion-
avustuksilla ohjaaminen. Seuraavassa tarkastellaan valtionosuusjärjestelmää sekä esimerkkejä ope-
tus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, sisäministeriön sekä ympäristöministeri-
ön harkinnanvaraisista avustuksista.  
 
 
3.2.1	Kunnan	peruspalvelujen	valtionosuusjärjestelmä	
 
Kustannusperusteisella ja tehtäväkohtaisella valtionosuusjärjestelmällä ohjattiin yksityiskohtaisesti kuntien 
palvelujen järjestämistä. Vuodesta 1993 lähtien valtionosuusjärjestelmä on ollut laskennallinen.  
 
Valtionosuusjärjestelmään tehtiin vuosina 1996 - 1997 rakenteellisia uudistuksia. Kuntien kantokykyluokitus 
korvattiin verotuloihin perustuvalla valtionosuuksien tasauksella. Kuntakohtaisesta valtionosuusprosentista 
siirryttiin kunnan valtionosuuden perusteella ja kunnan omarahoitusosuudella määräytyvään valtionosuuteen. 
Myös valtionosuuksien määräytymiskriteerit uudistettiin. 
 
Vuonna 2010 valtionosuusjärjestelmää muutettiin kokoamalla valtionosuuksien budjetointi ja hallinnointi 
pääosin valtiovarainministeriön hallinnonalalle, kun ne aiemmin olivat kuuluneet opetus- ja kulttuuriministe-
riölle, sosiaali- ja terveysministeriölle sekä valtiovarainministeriölle. Kuntien valtionosuusjärjestelmää kos-
kevaa lainsäädäntöä jäi tämän jälkeen kahdelle hallinnonalalle, valtiovarainministeriölle sekä opetus- ja kult-
tuuriministeriölle. 
 
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta suurin osa muodostuu sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perus-
opetuksen, päivähoidon, yleisten kirjastojen, kuntien yleisen kulttuuritoimen sekä taiteen perusopetuksen 
laskennallisen perusteen ja kunnan omarahoitusosuuden erotuksesta. Kunnan itse rahoitettava osuus lasken-
nallisista kustannuksista on kaikissa kunnissa asukasta kohti yhtä suuri. Lisäksi kunnan peruspalvelujen val-
tionosuus sisältää yleisen osan, verotulojen perusteella laskettavan tasauksen, erityisen harvan asutuksen, 
saaristokunnan ja saamelaisten kotiseutualueen lisäosat. 
 
Vuoden 2010 alusta siirryttiin myös yhteiseen valtionosuusprosenttiin kunnan peruspalvelujen piiriin kuulu-
vissa toiminnoissa. Valtionosuusprosentti kuvaa osuuksia, jolla valtio ja kunnat rahoittavat peruspalveluja 
koko maan tasolla. Prosentti ei kuvaa valtion osallistumista yksittäisen kunnan peruspalvelujen rahoi-
tukseen.  
 
Vuoden 2010 uudistus merkitsi esi- ja perusopetuksen valtionosuuksissa siirtymistä oppilaskohtaisesta järjes-
telmästä ikäluokan 6-15 -vuotiaitten määrän ja laskennallisten kustannusten mukaan määräytyvään järjestel-
mään sekä kotikuntakorvausjärjestelmään, silloin kun oppilas saa opetusta muualla kuin kotikunnassaan. 
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Valtionosuusrahoitus, joka määräytyy valtiovarainministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoiman 
valtionosuusjärjestelmän mukaisesti, on kunnalle yleiskatteellista korvamerkitsemätöntä rahaa. Kunta päättää 
rahoituksen käytöstä oman palvelutarpeensa mukaisesti. 
 
Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistus 
 
Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttami-
sesta. Valtionosuusjärjestelmästä ehdotetaan poistettaviksi nykyiset erilliset valtionosuusperusteet, jotka 
koskevat yleisen osan määräytymisperusteita, sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisia kustannuksia, esi- 
ja perusopetuksen, yleisten kirjastojen laskennallisia kustannuksia sekä taiteen perusopetuksen ja yleisen 
kulttuuritoimen määräytymisperusteita. Samalla määräytymisperusteiden lukumäärää ja vähennettäisiin ja 
päällekkäisyyksiä poistettaisiin. 
 
Uuden järjestelmän peruspalvelujen valtionosuuden laskennalliset kustannukset perustuvat keskeisesti ikä-
ryhmittäisiin kustannuksiin ja sairastavuuteen. Sairastavuuskertoimen osatekijöitä olisivat terveyden-, van-
husten- ja sosiaalihuolto. Muina laskennallisina valtionosuusperusteina ehdotetaan otettavaksi käyttöön työt-
tömyyskerroin, vieraskielisyyskerroin, kaksikielisyys, saaristoisuus, asukastiheyskerroin ja koulutustausta-
kerroin. Nämä kertoimet kuvaavat palvelutarvetta kunnassa. 
 
Valtionosuusperusteena käytettäisiin lisäksi saamelaisten kotiseutualueen kunnan, syrjäisyyden ja työpaikka-
omavaraisuuden lisäosien määräytymisperusteita. 
 
Sekä ikäryhmien laskennallisille kustannuksille että lisäosien määräytymisperusteille vahvistettaisiin vuosit-
tain perushinnat valtioneuvoston asetuksella. 
 
Esityksessä ehdotetaan valtionosuuksien painopistettä siirrettäväksi kustannusten tasauksesta tulojen tasauk-
seen. Verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen tasausraja nostetaan 100 prosenttiin.  
 
Tehtäväkohtaisista valtionosuuden määräytymisperusteita luopumisen vuoksi myös kotikuntakorvauksia 
koskeviin säännöksiin ehdotetaan vastaavat muutokset.  
 
Uudistuksesta johtuville kuntakohtaisille muutoksille ja kotikuntakorvausten muutoksille ehdotetaan viiden 
vuoden siirtymäaikaa. 
 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 
 
Resurssiohjaus opetus- ja kulttuuritoimen hallinnonalalla tapahtuu keskeisesti valtiovarainministeriön sekä 
opetus- ja kulttuuritoimen hallinnonalan valtionosuusjärjestelmän kautta. Opetus- ja kulttuuritoimen laki 
uudistettiin vuoden 2010 alusta valtionosuusjärjestelmän uudistuksen yhteydessä. Opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksesta annetussa laissa säädetään lukion, ammatillisen koulutuksen, ammatillisen aikuiskoulutuksen ja 
ammattikorkeakoulujen sekä liikuntatoimen, nuorisotoimen, museoiden, teatterien ja orkestereiden ja opetus-
tuntikohtaisesti rahoitusta saavan taiteen perusopetuksen rahoituksesta.  Rahoitus myönnetään suoraan kou-
lutuksen tai toiminnan järjestäjälle. 
 
Valtio ja kunnat osallistuvat yhdessä lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen ja ammattikorkea-
koulujen rahoitukseen. Valtionosuuden perusteina ovat opiskelija tai muu suorite ja suoritetta kohti vahvis-
tettava yksikköhinta. 
 
Ammatillisen peruskoulutuksen valtionosuusrahoitukseen on vuodesta 2006 sisältynyt yhtenä määräytymis-
perusteena tuloksellisuusrahoitus. Nykyisin tuloksellisuusrahoituksen osuus on enintään kolme prosenttia 
yksikköhintojen laskennassa käytettävistä kokonaiskustannuksista. Vuoden 2010 alusta otettiin tuloksellisuus 
käyttöön myös ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinnan porrastusperusteena.  
 
Ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmässä yksikköhinta määräytyy laskennallisin perustein ottaen huo-
mioon toiminnan laajuus, laatu ja vaikuttavuus. Yksikköhinta muodostuu koulutuksen sekä soveltavan tut-
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kimus- ja kehitystyön perusteella määräytyvistä rahoitusosuuksista. Rahoituksesta koulutuksen perusteella 
määräytyy 85 prosenttia ja soveltavan tutkimus- ja kehitystyön perusteella 15 prosenttia. 
 
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa säädetään myös esi- ja perusopetuksen toimintojen 
rahoituksesta siltä osin kuin edellä tarkoitettu peruspalvelujen valtionosuuslaki ei niitä kata. 
 
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmä on myös monilta osin muuttumassa. Eduskunnan käsiteltävänä 
on hallituksen esitys ammattikorkeakoululaiksi. Laissa säädettäisiin myös ammattikorkeakoulujen rahoituk-
sesta, joka nykyisin on osa valtionosuusjärjestelmää. Kunnan omarahoitusosuus ammattikorkeakoulujen 
käyttökustannuksiin poistettaisiin ja valtio vastaisi jatkossa kokonaisuudessaan ammattikorkeakoulujen ra-
hoituksesta. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta. Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen ja 
lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmien uudistaminen on parhaillaan vireillä osana toisen asteen koulutuksen 
rakenteellisen uudistamisen kokonaisuutta.  
 
 
3.2.2	Harkinnanvaraiset	valtionavustukset	
 
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaan harkinnanvaraisia valtionavustuksia voidaan myöntää kehit-
tämistä, kokeilua ja toiminnan käynnistämistä varten, toimintaan liittyviä erityistehtäviä tai koulutuspoliittis-
ten tavoitteiden toteuttamiseksi. Valtionavustuksina tuetaan muun muassa perusopetuksen ryhmäkokojen 
pienentämistä ja kerhotoimintaa. Lisäksi avustuksia myönnetään koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toi-
menpiteisiin.  Erityistehtävänä avustetaan mm. saamenkielisten ja vieraskielisten oppilaiden ja opiskelijoiden 
mm. oman äidinkielen ja suomi-ruotsi toisena kielenä opetusta. Päivähoidossa saamelaisalueella myönnetään 
saamenkielisestä päivähoidosta aiheutuviin kustannuksiin. Erityisesti panostetaan ryhmäkokosuositukset 
ylittävien ryhmien määrän vähentämiseen. Samoin kirjastolaissa tarkoitetun keskuskirjasto- ja maakuntakir-
jastotehtävän hoitamisen edellyttämä lisärahoitustarve myönnetään rahoituslain nojalla valtionavustuksena. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kehittämissuunnitelma sisältää esiopetuksen, yleissivistävän 
koulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakouluopetuksen sekä aikuiskoulutuksen keskeiset 
laadulliset, rakenteelliset ja määrälliset kehittämistavoitteet sekä keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavut-
tamiseksi. Suunnitelma sisältää myös arvion toimenpiteiden vaikutuksista koulutuksen perusturvaan, koulu-
tuksen ja tutkimuksen laatuun ja väestön osaamistasoon sekä arvion toimenpiteiden kustannusvaikutuksista. 
Valtioneuvosto päättää kehittämissuunnitelmasta joka neljäs vuosia hyväksymisvuotta seuraavaa viitta kalen-
terivuotta varten.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla keskeisin resurssiohjaus tapahtuu valtionosuusjärjestelmällä. 
Laskennallisen valtionosuuden lisäksi käytetään kehittämishanke- ja ohjelmarahoitusta.  Sosiaali- ja tervey-
denhuollossa on vuonna 2014 meneillään useita kehittämishankkeita, joista keskeisin on lakisääteinen, kan-
sallinen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma, Kaste. Kaste on ohjausasiakirja, joka sisältää palve-
luiden kehittämisen tavoitteet, kehittämisessä käytettävät keinot sekä eri tahojen (kunnat, ministeriö, hallin-
nonalan laitokset) vastuut ja tehtävät. Kaste on jaettu osaohjelmiin, joilla on vastuuhenkilöt sekä sosiaali- ja 
terveysministeriössä että hallinnonalan laitoksissa. Kaste kokoaa yhteen normi-, resurssi- ja informaatio-
ohjauksen ja periaatteessa määrittelee tarvittavat normiuudistukset, kuntien kehittämisrahoituksen perusteet 
sekä tiedon tuottamisen tarpeet ja tavat. Sosiaali- ja terveysministeriö organisoi myös hallituksen Syrjäyty-
mistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävää poikkihallinnollista toimenpideohjelmaa. 
 
Ympäristöministeriön toimialalla MRL:n mukaisissa asioissa valtionhallinnon resurssiohjauksen voimavarat 
ovat melko pienet. Joihinkin ympäristöministeriön toimialan ohjelmiin ja kehittämishankkeisiin sisältyy toi-
menpiteitä, joiden kautta tuetaan mm. kuntien pilottiprojekteja uusien käytäntöjen luomiseksi ja testaamisek-
si. 
 
Erityisryhmien investointiavustusta kohdennetaan kunnallisille ja muille yleishyödyllisille yhteisöille. Lisäk-
si ARA –avustuksia ja korkotukilainaa suunnataan yleishyödyllisten toimijoiden rakentamiin kohtuuhintai-
siin vuokra-asuntoihin. Avustukset jaetaan kuntien käsittelemien hakemusten pohjalta. 
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Uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen suunnatuilla määräaikaisilla avustuksilla tuetaan 
kasvukeskusten asuntotuotantoa käynnistämällä ja aikaistamalla uusien asuntoalueiden rakentamista. Tarkoi-
tuksena on, että kunnat lisäisivät valtion tukemien ja muiden asuntojen määrää alueellaan. 
 
Valtiovarainministeriön toimialalla voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain mukaan korottaa valti-
onosuutta, jos kunta on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Korotettua tukea voivat saada kunnat, joissa on 
poikkeuksellisia tai tilapäisiä kunnallistaloudellisia vaikeuksia. Tuen myöntämisen ehtona on kunnan hyväk-
symä suunnitelma talouden tasapainottamisen toimenpiteistä. 
 
Sisäasiainministeriön toimialalla alueen pelastustoimelle voidaan myöntää valtion talousarvion rajoissa val-
tionavustusta pelastustoimen hoidon kannalta tarpeellisen kaluston tai järjestelmän hankinnasta aiheutuviin 
huomattaviin kustannuksiin sekä kehittämishankkeisiin alueen pelastustoimen valtionavustuksesta annetun 
lain nojalla. Tarkoitukseen ei ole voitu viime vuosina osoittaa määrärahoja valtion budjetissa. Palosuojelura-
hastosta annetun lain mukaan valtion talousarvion ulkopuolisesta palosuojelurahastosta voidaan myöntää 
erityisavustuksia muun muassa kunnalle ja alueen pelastustoimelle paloasemien rakentamiseen ja kalusto-
hankintoihin. 
 
 
3.3	Informaatio‐ohjaus	
 
Valtion kuntiin suuntaamalla informaatio-ohjauksella valtio ohjaa kuntia jakamalla tietoa, järjestämällä kou-
lutustilaisuuksia, antamalla suosituksia jne. Informaatio-ohjauksen tavat ja yksityiskohtaisuus vaihtelevat 
hallinnonaloittain. Eri hallinnonaloilla saattaa olla erilaiset tarpeet, mutta erilaisuus voi johtua myös hallin-
nonalojen erilaisista ohjaamisen perinteistä. 
 
Kunta on eri hallinnonaloilta tulevan ohjauksen vastaanottaja, jossa eri tahoilta tuleva ohjaus pitäisi sovittaa 
toisiinsa sekä lainsäädännön että kunnan toimintaympäristön kanssa. Ohjaus koetaan kunnissa usein hajanai-
seksi ja koordinoimattomaksi. Seuraavassa tarkastellaan informaatio-ohjausta hallinnonaloittain opetus- ja 
kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön sekä ympäristöministeriön hal-
linnonaloilla. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla informaatio-ohjauksen merkitys on pienempi kuin sosiaali- ja 
terveysministeriön hallinnonalalla. Opetustoimen keskeisenä toimialan informaatio- ja hakukanavana toimii 
opintopolku. Ministeriö on toteuttanut Opintopolku -portaalin Oppijan verkkopalvelut –hankkeena, joka on 
osa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADE-ohjelma). Hankkeen tavoitteena on 
edistää hallinnolliset rajat ylittävien tehokkaiden työ- ja toimintatapojen kehittämistä. Opintopolkua käyttä-
vät koulutuksiin hakeutuvat, opiskelijat, oppilaitokset, koulutuksen järjestäjät, yritykset ja muut työelämän 
organisaatiot sekä julkishallinto ja järjestöt. Opintopolku sisältää tietoa tutkinnoista, ammateista sekä opis-
kelusta eri oppilaitoksissa. Sen kautta voi löytää koulutusvaihtoehtoja ja hakea niihin. 
 
Informaatio-ohjausta annetaan myös koulutus- ja neuvottelupäivillä. Lisäksi ohjausta toteutetaan ohjelmin ja 
strategioin. Esimerkkinä kiva-koulu –kiusaamisen vastainen toimintaohjelma, lukuinto-ohjelma, liikkuva 
koulu –ohjelma ja LUMA-Suomi ohjelma. Suosituksia hallinnonalalla on vähän. Perusopetuksen laatusuosi-
tus (laatukriteerit) on vuodelta 2009. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistämiseksi on annettu suositus.  

 
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan informaatio-ohjaukseen liittyvät tehtävät, kuten alan tiedonväli-
tys sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta, kuuluvat erityisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 
tehtäviin. Se toimii alansa tilastoviranomaisena, huolehtii tehtäväalueensa tietoperustasta ja sen hyödyntämi-
sestä. THL myös vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisesta ohjauksesta. Ohjauksen 
kohteena ovat ensimmäisessä vaiheessa (2011–2015) Kansallisen Terveysarkiston (KanTa) tietojärjestelmä-
palvelut ja niihin liittyminen. THL myös toteuttaa tehtäväänsä tutkimuksen, seurannan ja arvioinnin, kehit-
tämistyön, asiantuntijavaikuttamisen ja viranomaistehtävien sekä kansainvälisen yhteistyön avulla. THL 
palvelee valtion ja kuntien päättäjiä, alan toimijoita, järjestöjä, tutkimusmaailmaa ja kansalaisia. 

Osana informaatio-ohjausta sosiaali- ja terveyspalveluista on laadittu useita laatusuosituksia (Liitteenä sosi-
aali- ja terveyspalveluja koskevat laatusuositukset), joilla valtio ohjaa kuntien toiminnan seurantaa, valvon-
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taa ja arviointia. Uusimmat laatusuositukset kohdistuvat ikäihmisten palveluihin ja lastensuojeluun. Sosiaa-
li- ja terveysministeriön hallinnonalalla on osana informaatio-ohjausta käytetty 2000 -luvulla suhteellisen 
runsaasti erilaisia ohjelmia ja ohjelmallisia toimintakokonaisuuksia (Kaste-ohjelmat 2008–2011 ja 2012–
2015, Mieli 2009-ohjelma, alkoholiohjelmat, vammaispoliittinen ohjelma). Ohjelmien keskeinen merkitys 
on ollut alan osaamisen, toimijaverkoston ja tavoitteiden kokoamisessa, mutta myös kuntien ohjausta on 
pyritty toteuttamaan ohjelmallisin keinoin. 
 
Valtiovarainministeriön johdolla valmistellussa peruspalveluohjelmassa arvioidaan kuntien toimintaympä-
ristön ja palvelujen kysynnän muutoksia, kuntatalouden kehitysnäkymiä ja kuntien tehtävien muutoksia. 
Ohjelmassa arvioidaan kuntataloutta kokonaisuutena, osana julkista taloutta ja kuntaryhmittäin. Lisäksi oh-
jelmassa arvioidaan kuntien tehtävien rahoitustarvetta, kehittämistä ja tuottavuuden lisäämistä. Peruspalve-
luohjelmamenettelyn tarkoitus on ollut vahvistaa kuntia koskevien asioiden käsittelyä poikkihallinnollisesti 
valtioneuvostossa. Peruspalvelubudjetissa arvioidaan kuntatalouden kehitysnäkymiä ja valtion talousarvio-
esityksen vaikutuksia kuntien talouteen. Peruspalveluohjelman ja –budjetti valmistellaan valtiontalouden 
kehyspäätöksen ja talousarvion valmisteluprosessissa. Ohjelma ja budjetti sisältävät informaatiota kunnille 
talousarvion ja taloussuunnitelman valmisteluun.   
 

Ympäristöministeriön ja ELY-keskusten maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvä informaatio-ohjaus koostuu 
pääosin koulutustilaisuuksista ja neuvottelupäivistä, paperi- ja nettijulkaisuista sekä ohjelmista ja kampan-
joista, joihin voi sisältyä edellisten lisäksi monialaisten yhteistyöverkkojen kautta tapahtuvaa vaikuttamista 
valtioneuvoston tasolta kansalaisjärjestöihin asti. MRL:n soveltamista helpottamaan ympäristöministeriö on 
julkaissut kuntien, maakuntien liittojen ja muiden toimijoiden käyttöön useita oppaita.  
 
Ohjelmien kautta tapahtuvaa informaatio-ohjausta on tehty viime vuosina mm. rakennusperintöstrategian, 
kansallisen rakennuspoliittisen ohjelman, puurakentamisen edistämisohjelman ja korjausrakentamisen strate-
gian puitteissa. Parhaillaan ovat käynnissä mm. valtakunnalliset kosteus- ja hometalkoot, lähiöohjelma sekä 
pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma.  
 
Myös luonnon- ja ympäristönsuojelun informaatio-ohjaus tapahtuu koulutustilaisuuksien, oppaiden ja tutki-
musjulkaisujen sekä strategioiden ja ohjelmien avulla. Luonnon- ja ympäristönsuojelun osalta Suomen ym-
päristökeskus (SYKE) on merkittävä tiedon tuottaja ja yhdessä ELY-keskusten kanssa ohjauksen kannalta 
tarpeellisen seurantatiedon kokoaja ja jalostaja. 
  
Valtioneuvoston hyväksymillä luonnonsuojeluohjelmilla, joita ovat kansallis- ja luonnonpuisto-ohjelma sekä 
soiden, lintuvesien, harjujen, lehtojen, rantojen ja vanhojen metsien suojeluohjelmat, on myös suoraan aluei-
den käyttöä ja kaavoitusta ohjaavaa vaikutusta ja niihin perustuvista suojelualueista valtaosa kuuluu EU:n 
Natura 2000-verkostoon. 
  
Valtioneuvoston periaatepäätöstä Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategi-
asta 2006–2016 täydentää ministeriöiden yhteistyössä laatima toimintaohjelma. Etelä-Suomen metsien mo-
nimuotoisuusohjelma (METSO) jatkuu vuoteen 2016 asti. 
 
Valtioneuvosto hyväksyi huhtikuussa 2008 valtakunnallisen jätesuunnitelman, Kohti kierrätysyhteiskuntaa, 
joka jatkuu vuoteen 2016 asti. Suunnitelma sisältää Suomen jätehuollon päämäärät ja tavoitteet vuoteen 2016 
sekä keskeiset toimet niiden saavuttamiseksi. 
 
Asuntopolitiikan keskeiset tavoitteet on määritelty hallitusohjelmassa. Yksityiskohtaisemmin asuntopoliitti-
set toimenpiteet esitetään asuntopoliittisessa toimenpideohjelmassa. Hallitusohjelmaan sisältyy myös pitkä-
aikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma vuosille 2012–2015, toimenpideohjelma tonttitarjonnan lisäämi-
seksi sekä ohjelma lähiömäisten asuinalueiden viihtyvyyden parantamiseksi. Valtio on tehnyt em. ohjelmiin 
liittyen aiesopimuksia kuntien kanssa.  
 
Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä pelastustoimen palvelutasopäätöksen 
sisällöstä ja rakenteesta, ei kuitenkaan itse palvelutasosta. Sisäasiainministeriö on antanut pelastustoimen 
toimintavalmiuden suunnitteluohjeen. 
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3.4	Henkilöstöä	koskeva	sääntely	
	
Kuntien tehtävien järjestämistä ohjaavat erilaiset henkilöstöä koskevat säännökset. Niiden tarkoitus on osal-
taan varmistaa palvelujen laatu. Tällaisia säännöksiä ovat henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevat sään-
nökset, jotka asettavat vähimmäistason palvelukseen otettavan henkilöstön koulutukselle ja muille vaatimuk-
sille. Lisäksi lainsäädännössä on säännöksiä, joilla suoraan tai välillisesti ohjataan kuntien henkilöstön mitoi-
tusta. Henkilöstön mitoitukseen vaikuttavat myös ryhmäkokoja sekä palvelun saamisen määräaikoja koske-
vat säännökset. Ryhmäkokosäännöksiä on esimerkiksi lasten päivähoitoa ja perusopetuksen erityisopetusta 
koskevassa lainsäädännössä, ja palvelujen määräaikaa koskevia säännöksiä on esimerkiksi oppilas- ja opis-
kelijahuoltoa, terveydenhuoltoa sekä vanhuspalveluja koskevassa lainsäädännössä. Seuraavassa tarkastellaan 
kelpoisuussäännöksiä hallinnonaloittain opetus- ja kulttuuritoimessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, ympä-
ristöministeriön sekä sisäministeriön toimialoilla.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
 
Opetustoimessa ei ole yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta säännöksiä henkilöstön määrästä tai opetus-
ryhmäkoosta. Koulutusta koskevien lakien mukaan jokaisella oppilaitoksella tulee olla toiminnasta vastaava 
rehtori, joka voi olla yhteinen. Koulutuksen järjestäjällä tulee lisäksi olla riittävä määrä opettajan virkoja tai 
työsopimussuhteisia opettajia ja muuta henkilökuntaa. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa tulee olla riittävä mää-
rä ammattitaitoisia ohjaajia. Opettajien tehtäviä tai nimikkeitä ei myöskään säädetä. 
 
Koulutusta koskevissa laeissa tarkoitettujen rehtorien ja opettajien kelpoisuusvaatimukset on säädetty ase-
tuksessa. 
 
Lasten päivähoidon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksiin sovelletaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilös-
tön kelpoisuusvaatimuksista annettua lakia.  
 
Lukioissa ja ammatillisessa koulutusta koskevissa säädöksissä ei ole ryhmäkokosäännöksiä, vaan opetus-
ryhmien muodostamisesta päättää koulutuksen järjestäjä. Perusopetuslain mukaan opetusryhmät tulee muo-
dostaa siten, että opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Ryhmäkoko on säädetty perus-
opetusasetuksessa erityistä tukea saaville oppilaille. 
 
Päivähoidon henkilöstömitoitus ryhmäkoot on säädelty päivähoitoasetuksessa seuraavasti: Päiväkodissa tulee 
hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 
kelpoisuusehdoista annetun asetuksen säädetty ammatillinen kelpoisuus, enintään seitsemää kokopäivähoi-
dossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Enintään neljää alle kolmivuotiasta lasta kohden tulee 
samoin olla vähintään yksi henkilö, jolla on säädetty ammatillinen kelpoisuus. Enintään 13 osapäivähoidossa 
olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden tulee päiväkodissa vähintään 1 henkilö, jolla on edellä mainittu 
ammatillinen kelpoisuus. Jos päiväkodissa on yksi tai useampia erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa 
olevia lapsia, on tämä otettava huomioon hoidettavien lasten lukumäärässä tai hoito- ja kasvatustehtävään 
osallistuvien henkilöitten lukumäärässä, jollei päiväkodissa ole tällaista lasta varten erityistä avustajaa. 
 
Päiväkodissa tulee vähintään joka kolmannella hoito- ja kasvatustehtävissä toimivalla olla sosiaalihuollon 
ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetussa asetuksessa säädetty ammatillinen kelpoisuus ja 
muilla hoito- ja kasvatustehtävissä toimivilla säädetty ammatillinen kelpoisuus. 
 
Kunta voi poiketa säädetystä suhdeluvusta, jos lasten keskimääräiset hoitopäivät ovat jatkuvasti huomatta-
vasti vähäisemmät kuin toimintapäivät. Poikkeaminen voi tapahtua siten, ettei lapsia ole muutoin kuin lyhyt-
aikaisesti yhtäaikaisesti hoidossa enempää kuin kokonaissuhdeluku edellyttää. 
 
Elokuun alusta vuonna 2014 voimaan tulevan oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukaan kunnan tulee järjestää 
sosiaalityöntekijän kelpoisuuden omaavan vastaavan kuraattorin, amk-tasoisen sosiaalialan tutkinnon omaa-
van kuraattorin sekä psykologin palvelut sen alueella sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoille sekä omien kou-
lujensa oppilaille. Lain mukaan kunnan tulee järjestää myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. 
Laissa säädetään palvelujen saamisesta määräajassa, mikä vaikuttaa henkilöstön mitoitukseen. 
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Sosiaali- ja terveysministeriö 
 
Sosiaali- ja terveystoimessa henkilöstön määrästä tai palvelun käyttäjien ryhmäkoosta on vain muutamia 
normatiivisia säännöksiä. Tällainen sisältyy esim. lastensuojelulakiin, jossa säädetään lapsen sijaishuollosta 
lastensuojelulaitoksissa. Lain mukaan laitoksen yhdessä asuinyksikössä voidaan hoitaa enintään seitsemää 
lasta ja nuorta, ja yksikössä tulee olla vähintään seitsemän hoito- ja kasvatustehtävissä toimivaa työntekijää. 
Jos samassa rakennuksessa on useita asuinyksiköitä, työntekijöitä tulee olla vähintään kuusi yksikköä kohti.  

Säädöksiä on enemmän henkilöstön kelpoisuuden tai palvelua toteuttavan organisaation henkilöstörakenteen 
osalta (mm. terveydenhuoltolaki ja sen nojalla annetut asetukset). Lastensuojelulain mukaan lastensuojelulai-
toksessa tulee olla lasten ja nuorten tarvitsemaan hoitoon ja kasvatukseen nähden riittävä määrä henkilöstöä. 
Lisäksi hoito- ja kasvatustehtävistä vastaavalla johtajalla tulee olla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 
kelpoisuuksista annetun lain mukainen kelpoisuus. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan opiskeluhuoltoa 
antavalla kuraattorilla on oltava vähintään sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista annetun 
lain mukainen kelpoisuus. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut joukon laatusuosituksia palvelujen järjestämistä koskien (liite). Joi-
hinkin näistä sisältyy suositus palvelun käyttäjien enimmäisryhmäkoosta tai henkilöstön määrästä. Esimer-
kiksi kouluterveydenhuollon laatusuosituksen mukaan kouluterveydenhoitajaa kohti tulisi olla enintään 600 
koululaista. Laatusuosituksessa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi hoitohenki-
löstön vähimmäismääräksi tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainkodeissa suositellaan 0,5 työntekijää 
hoidettavaa kohti. Yleensä laatusuosituksissa todetaan, että henkilöstön määrän tulee olla riittävä, laadittujen 
suunnitelmien ja tarpeen mukainen, sekä henkilöstön rakenteen palveluihin sopiva. 

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain mukaan toiminta tulee järjestää ympäristö-
terveydenhuollon yhteistoiminta-alueella, jossa tulee olla käytettävissä vähintään 10 htv:n henkilöstövoima-
vara tehtävien toimeenpanoon. Lainsäädäntöä valmisteltaessa 10 htv katsottiin olevan minimivaatimus vi-
ranhaltijoiden tarkoituksenmukaiselle ja tehokkaalle erikoistumiselle, mikä oli lainsäädännön kehittämisen 
keskeinen tavoite.  Kuntien tuli muodostaa yhteistoiminta-alueet siten, että minimivaatimus toteutuu, mutta 
varsinaisesta henkilöstömäärän mitoitukseen liittyvästä vaatimuksesta laissa ei ole kyse.  

Henkilöstön määrän mitoituksen sijaan jatkossakin on tarvetta painottaa henkilöstön ja/tai organisaatiossa 
tarvittavan osaamisen määrittelyä. Kuntien palveluiden toiminta, tehtävät ja vastuualueiden rajat muotoutu-
vat lähivuosina voimakkaasti uudelleen lisäten sekä palveluiden laajoja kokonaisuuksia että henkilöstön 
osaamisen vaatimuksia. Toimintayksiköiden muodot moninaistuvat, yksiköt yhdistävät aiemmin erillisiä 
toimintoja ja uusia palvelukonsepteja muodostetaan.  

 
Ympäristöministeriö 
 
Ympäristön toimialalla henkilöstöä koskevaa sääntelyä on vähän. Kunnalla tulee olla käytettävissään aluei-
den käytön suunnitteluun sekä rakentamisen ohjaukseen ja valvontaan riittävät voimavarat ja asiantuntemus. 
Yli 6000 asukkaan kunnissa tulee olla kaavoittaja, jolla on kunnan kaavoitustehtävien hoidon edellyttämä 
pätevyys. Riittäviä voimavaroja laissa ei ole yksilöity ja ne voidaan järjestää kaavoittajaa lukuun ottamatta 
kunnan oman henkilöstön lisäksi kuntien yhteisin resurssein taikka ostopalveluin.  
 
Rakennusvalvontaviranomaisen alaisuudessa toimivan rakennustarkastajan virka on pakollinen kaikissa kun-
nissa joko kunnan omana tai useamman kunnan yhteisenä resurssina. Rakennustarkastajan kelpoisuudeksi on 
säädetty tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja 
rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä.  
 
Sisäasiainministeriö 
 
Valtio huolehtii pelastustoimen ammatillisesta koulutuksesta ja muusta pelastustoimeen liittyvästä koulutuk-
sesta sekä hätäkeskuspäivystäjien koulutuksesta siten kuin Pelastusopistosta annetussa laissa säädetään. Pe-
lastuslaissa säädetään pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. 
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3.5	Arviointi	
 
Arviointitoiminta vaikuttaa kuntien toiminnan ohjaamiseen. Arviointituloksilla mm. suunnataan kuntien 
toiminnan ohjaamista ja niitä käytetään lainvalmistelun perusteluaineistona. 
 
Kuntien toiminta on usean eri ulkopuolisen arviointitoiminnan kohteena. Kuntalain mukaan osana peruspal-
veluohjelmaa kuntien toiminnan arviointiaineistoa kootaan yhteen peruspalvelujen tila -raporttiin joka toinen 
vuosi. Aluehallintoviranomaisista annetun lain mukaan aluehallintovirastot arvioivat peruspalvelujen alueel-
lista saatavuutta.  
 
Ulkopuolisen arvioinnin lisäksi kuntien edellytetään arvioivan omaa toimintaansa. Kuntalain mukaan kunnan 
on arvioitava, miten valtuuston tilikaudelle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet 
kunnassa ja kuntakonsernissa. Tämä kattaa koko kunnan toiminnan. Tämän lisäksi erityislainsäädännössä 
velvoitetaan kuntaa tekemään sektorikohtaista arviointia. Ulkopuolisten suorittamaa ja kunnan omaa arvioin-
titoimintaa käsitellään tässä luvussa opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä ym-
päristöministeriön hallinnonaloja koskien seuraavassa.   
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
 
Koulutuksen arvioinnilla kerätään tietoja koulutuspoliittisten päätösten tueksi sekä informaatio- ja tulosohja-
uksen taustaksi. Koulutukseen liittyviä arviointeja tehdään paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. 
Lisäksi osallistutaan kansainvälisiin arviointeihin.  
 
Koulutuksen valtakunnallinen arviointijärjestelmä muodostuu 
• oppimistulosten arviointijärjestelmästä  
• indikaattorituotannosta  
• vaihtuva-aiheisista arviointihankkeista (tila- tai teema-arvioinnit).  
 
Arviointitietoa tarvitaan päätöksenteon perustaksi koulutuksen tulevaisuutta suuntaavissa ratkaisuissa. Arvi-
ointien tuloksia hyödynnetään koulutusjärjestelmän ja opetussuunnitelman perusteiden kehittämistyössä sekä 
käytännön opetustyössä. Tulosten avulla seurataan koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista. Arvioinneilla 
kerätään myös kansainvälistä vertailutietoa. 
 
Paikallisia arviointeja tehdään kunnissa ja oppilaitoksissa. Koulutuksen järjestäjien velvollisuus arvioida 
koulutustaan ja osallistua ulkopuoliseen arviointiin perustuu koulutusta koskeviin lakeihin. Koulutuksen 
järjestäjän on arvioitava antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistuttava ulkopuoliseen toi-
mintansa arviointiin. Ensisijaisesti arviointi lähtee kunnan opetustoimen tavoitteista, joiden tulee pohjautua 
valtakunnallisiin tavoitteisiin. 
 
Paikallisesti arviointi voi kohdistua mm. koulutuksen saavutettavuuteen, oppilaitosten taloudellisuuteen ja 
kunnan koulutus- tai sivistyspoliittisten linjausten toteutumiseen ja oppilaitosten välisiin eroihin. Oppilaitok-
sissa arvioinnin kohteina ovat mm. tavoitteiden saavuttaminen, pedagogisten ja opetussuunnitelmallisten 
uudistusten läpivieminen ja resurssien käyttö. 
 
Korkeakoulujen arviointineuvoston, Koulutuksen arviointineuvoston ja Opetushallituksen arviointitoiminnot 
on yhdistetty Kansalliseen koulutuksen arviointikeskukseen, joka aloittaa toimintansa 1.5.2014. Arviointi-
keskus on koulutuksen ulkopuolista arviointia tekevä virasto, jonka tehtävänä on tuottaa tietoa koulutuspo-
liittista päätöksentekoa ja koulutuksen kehittämistä varten.  
 
Sisällöllisesti koulutuksen arvioinnin tehtävät säilyvät pääosin nykyisellään ja toiminta kattaa koko opetus-
toimen kokonaisuuden: esi- ja perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen, vapaan sivistystyön, aikuiskoulu-
tuksen ja korkeakoulutuksen. Koulutuksen arviointitoiminnan vahvistaminen sisältyy nykyiseen hallitusoh-
jelmaan. 
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1.8.2014 voimaan tulevan oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan opetuksen ja koulutuksen järjestäjien on 
arvioitava opiskeluhuollon toteutumista ja vaikuttavuutta yhteistyössä kunnan opetustoimen ja sosiaali- ja 
terveystoimen kanssa. Kunnan kannalta tämä edellyttää kunnan osallistumista kaikkien sen alueella sijaitse-
vien koulujen ja oppilaitosten arviointityöhön. Lisäksi opetuksen ja koulutuksen järjestäjän on osallistuttava 
ulkopuoliseen opiskeluhuoltoa koskevaan arviointiin. 
 
Kirjastolain mukaan kunnan tulee arvioida järjestämäänsä kirjasto- ja tietopalvelua sekä osallistua ulkopuoli-
seen arviointiin.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
 
Sosiaali- ja terveyspolitiikan arviointi tehdään sekä valtakunnallisella tasolla että kunnissa ja kuntayhtymis-
sä. Ministeriö on laatinut strategia-asiakirjan Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020, jonka mukaiset strategiset 
valinnat ovat: 1. Hyvinvoinnille vahva perusta, 2. Kaikille mahdollisuus hyvinvointiin ja 3. Elinympäristö 
tukemaan terveyttä ja turvallisuutta. Ministeriöllä on käytössään valikoidut indikaattorit, joilla seurataan 
valintojen toteutumista. Niitä käytetään suunnittelun ja seurannan asiakirjoissa (mm. toimintasuunnitelma, 
hallituksen vuosikertomus) ja tulosohjauksessa. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on keskeinen toimija sosiaali- ja terveyspolitiikan arvioinnin toteuttamises-
sa. THL:stä annetun lain mukaan laitoksen tehtävänä on mm. tutkia, seurata, arvioida ja kehittää sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimintaa ja antaa asiantuntijatukea hyvinvointia ja terveyttä edistävien politiikkojen, toi-
mintatapojen ja käytäntöjen toteuttamiseksi. 

Terveydenhuoltolain mukaan kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on päätöksenteon ja ratkaisujen 
valmistelussa arvioitava ja huomioitava päätösten vaikutukset väestön terveyteen ja hyvinvointiin. Lisäksi 
kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia väestöryhmittäin. Kuntalaisten terveydestä ja 
hyvinvoinnista sekä tehdyistä toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain. THL on toteuttanut usei-
ta hankkeita (esim. terveyden edistämisen hankkeet, TEAviisari), joissa kunnat arvioivat omaa toimintaansa. 

Terveydenhuoltolaki velvoittaa terveydenhuollon toimintayksiköt myös laadun ja potilasturvallisuuden seu-
rantaan ja hoidon saatavuustietojen julkaisemiseen määrävälein. 

Asiakkaiden osallisuuden vahvistamiseksi on kehitetty myös kansalaisille avoimia palveluiden arvioinnin 
välineitä, esimerkiksi Palveluvaaka -internetpalvelu. (http://www.palveluvaaka.fi/fi/web/guest/) 

 
Sisäasiainministeriö 
 
Sisäministeriön tehtävänä on pelastuslain nojalla johtaa, ohjata ja valvoa pelastustointa ja sen palvelujen 
saatavuutta ja tasoa, huolehtia pelastustoimen valtakunnallisista valmisteluista ja järjestelyistä sekä yhteen 
sovittaa eri ministeriöiden ja toimialojen toimintaa pelastustoimessa ja sen kehittämisessä. Sisäasiainministe-
riön alaisen Pelastusopiston lakisääteisenä tehtävänä on muun ohessa huolehtia osaltaan pelastustoimen tut-
kimus- ja kehittämistoiminnasta sekä tutkimustoiminnan koordinoinnista. Pelastustoimen arviointiin ja kehit-
tämiseen tarvittavia tietoja kerätään pelastuslaissa määriteltyyn pelastustoimen toimenpiderekisteriin ja pe-
lastuslain mukaisiin muihin rekistereihin. 
 
Aluehallintovirastot arvioivat peruspalvelujen alueellista saatavuutta osana aluehallintoviranomaisten yleistä 
arviointitehtävää myös pelastustoimen toimialalla. Lisäksi aluehallintovirasto arvioi ja valvoo pelastuslain 
nojalla pelastustoimen palvelutasoa (tarkemmin kohdassa 3.6 valvonta). 
	
	
3.6	Valvonta	
 
Kuntiin ja niiden toimintaan kohdistetaan sekä ennakollista että jälkikäteistä valvontaa. Kuntalain mukaisia 
jälkikäteisen omavalvonnan keinoja ovat tilintarkastus, oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus. Kuntalain ohella 
valvonnasta on säädetty hallinnonalojen erityislainsäädännössä. Lisäksi aluehallintovirastot tutkivat kunnan 
toiminnan laillisuuden virastolle tehdyn kantelun perusteella. Seuraavassa tarkastellaan valvontaa eri hallin-
nonaloilla. 
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Opetus- ja kulttuuriministeriö 
 
Laillisuusvalvontaa toteuttaa opetushallinnossa aluehallintovirasto. Kuntalain sekä valtion ja yksityisen kou-
lutuksen järjestämän hallinnosta annetun lain nojalla virasto voi kantelun perusteella tutkia, onko laissa tar-
koitettua koulutusta järjestettäessä toimittu säännösten ja määräysten mukaan. 
 
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaista rahoituksen valvontaa toteutetaan tarkastuk-
sin. 
 
Oppilas- ja opiskelijahuollon valvontaa toteuttavat aluehallintovirastot sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirasto. Lisäksi opetuksen ja koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus omavalvonnan suorittamiseen. 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon yleinen valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle. Sosiaali- ja terveys-
alan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ohjaa ja valvoo valtakunnallisesti terveydenhuollon ammattihenkilöitä 
ja organisaatioiden toimintaa. Valvira myös ratkaisee kantelutapaukset silloin, kun kysymyksessä on karkea 
hoitovirhe-epäily. Valvira on lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen lupaviranomainen. Sen 
lupahallinto on ennakoivan valvonnan perusta. Kaikkien luvanvaraisiksi säädettyjen elinkeinojen ja ammatti-
en harjoittamiseen on haettava asianmukainen lupa tai tehtävä ilmoitus, jonka lupaviranomainen merkitsee 
keskusrekisteriinsä. Valvira myöntää muun muassa terveydenhuollon henkilöstön ammattioikeusluvat sekä 
tutkimuksiin ja eräisiin luvanvaraisiin toimenpiteisiin liittyvät luvat. Pääosa kuntien ohjaus- ja valvontateh-
tävistä sekä yksityisiin sosiaali- ja terveysalan toimijoihin liittyvistä valvonta- ja lupatehtävistä kuuluu alue-
hallintovirastoille.  

 
Ympäristöministeriö 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tehtävänä on edistää ja 
ohjata kunnan alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämistä. Niiden on erityisesti valvottava, 
että kaavoituksessa, rakentamisessa ja muussa alueiden käytössä otetaan huomioon valtakunnalliset aluei-
denkäyttötavoitteet, muut alueiden käyttöä ja rakentamista koskevat tavoitteet sekä kaavoitusasioiden ja ra-
kennustoimen hoitoa koskevat säännökset. Tämä valvontatehtävä on luonteeltaan kuntien kaavoitus- ja ra-
kennustoimen hoitoon kohdistuvaa laillisuusvalvontaa.  
 
Asumisasioissa ARAn tehtävänä on kuntien yleinen ohjaus korkotuki- ja aravalainoitukseen liittyvissä asi-
oissa. ARA ohjaa ja valvoo kuntien menettelyä avustusten myöntämisessä ja avustuksiin liittyvissä asioissa. 
Omakustannusvuokran määräytymisen valvonta on siirtynyt 1.1.2014 alkaen kunnilta ARAlle. ARAlla on 
oikeus vaatia valvonnan suorittamiseksi tarvittavat tiedot lainansaajalta. ARAn tehtävä on edelleen myös 
lainansaajien yleinen ohjaus omakustannusvuokraa koskevissa asioissa. 
 
Valtiokonttori hallinnoi valtion varoista myönnettyjä lainoja ja korkotukia Valtiokonttori päättää monista 
vaikeuksissa oleville vuokrataloyhtiöille maksettavista tuista, kuten tervehdyttämisavustuksista, ja aravalai-
nojen rahoitusjärjestelyistä. Valtiokonttori hoitaa yksityishenkilöille myönnettyjen aravalainojen velkomisen 
kunnilta sekä kunnan ja valtion väliseen velkasuhteeseen liittyvät muut tehtävät. 
 
Sisäasiainministeriö 
 
Sisäministeriön hallinnonalalla pelastustoimen valvonnasta on säädetty pelastuslaissa. Pelastustoimen palve-
lutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta 
kuntia kuultuaan. Aluehallintoviraston tehtävänä on valvoa, että pelastustoimen palvelutaso on riittävä. Jos 
palvelutasossa on huomattavia epäkohtia eikä niitä korjata aluehallintoviraston asettamassa määräajassa, 
aluehallintovirasto voi velvoittaa alueen pelastustoimen saattamaan palvelut pelastuslaissa vaaditulle tasolle. 
 
3.7	Rakenteelliset	toimet	
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Väestön keskittyminen kaupunkiseuduille, alueellisten huoltosuhteen kehityserojen kasvu, muuttovirtojen 
suuntautuminen suurille kaupunkiseuduille, väestön ikääntymien aiheuttama palvelutarpeen kasvu sekä 
elinympäristön laadun kasvu vetovoimatekijänä ovat johtaneet palvelurakenteen sekä kuntarakenteen muu-
toksen ohjaamistoimien vahvistamiseen. Myös julkisen talouden niukkenevat voimavarat sekä palvelutar-
peen kasvu väestön ikääntymien takia ovat edellyttäneet kuntien vastuulla olevan rakenteellisen kehityksen 
ohjaamista. 
 

3.7.1	Palvelurakenteen	muutoksen	ohjaaminen	

Sosiaali- ja terveysministeriö 

Hallitus on 23.3.2014 sopinut perusteellisesta sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta, jonka tavoitteena on 
turvata keskeiset hyvinvointipalvelut tuleviksi vuosikymmeniksi. Tarkoitus on järjestää kaikki sote-palvelut 
viiden vahvan alueellisen järjestäjän toimesta. Alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta ja 
ne tukeutuvat olemassa oleviin toimiviin rakenteisiin. 

Uudet sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavat alueet muodostavat sote-palveluihin yksiportaisen ja selkeän 
hallinnon. Uusien järjestämisvastuussa olevien alueiden hallintomalli on kuntayhtymä. Niiden rahoitus tulee 
kunnilta painotetun kapitaatioperiaatteen mukaisesti. Uudistusta viedään eteenpäin jo käynnistyneen rahoi-
tusselvityksen kanssa kuitenkin omana kokonaisuutena. Alueellisen tasa-arvon ja taloudellisen tehokkuuden 
varmistamiseksi kansallista ohjausta samalla vahvistetaan. 

Uudistuksen lähtökohta on täydellinen sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio vahvan alueellisen järjestä-
jän toimesta. Tavoitteena on ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta tärkeä palveluketjujen saumaton 
kokonaisuus. Sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiolla sekä riittävän suurilla väestöpohjilla on merkittävä 
myönteinen vaikutus julkisen talouden kestävyysvajeeseen. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on jatkossa viidellä alueella. Kunnat ovat jatkossakin mu-
kana palvelujen tuottamisessa. Lähipalvelut, kuten terveyskeskukset, vanhusten kotipalvelut tai sosiaalihuol-
lon palvelut säilyvät jatkossakin lähellä ihmistä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoon liittyen toteutetaan toisen asteen koulutuksen rakenteellinen 
uudistaminen ja vapaan sivistystyön rakenne- ja rahoitusuudistus. Ministeriö on asettanut uudistusta varten 
hankkeen. Uudistuksessa tehostetaan koulutusjärjestelmän toimintaa ja vahvistetaan toisen asteen koulutuk-
sen järjestäjien edellytyksiä vastata nykyistä joustavammin opiskelijoiden, työelämän, muun yhteiskunnan 
sekä alueiden muuttuviin tarpeisiin laadukkaalla opetuksella ja koulutuksella. Koulutuksen järjestäjäverkkoa 
tiivistetään siten, että lukio- ja ammatillisen koulutuksen (perus- ja lisäkoulutus) järjestäjien toimintaedelly-
tyksiä parannetaan ja jatko-opintoihin ja työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen alueellinen saavutetta-
vuus voidaan turvata. Tavoitteena on vahvoihin toisen asteen koulutuksen järjestäjiin perustuva koulutuksen 
järjestäjäverkko. Sitä koskeva uudistus tulee voimaan 1.1.2017. 

Lisäksi toteutetaan rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti vapaan sivistystyön rakenne- ja rahoitusuudistus. 

Toisen asteen koulutuksen rakenteellisen uudistamisen kokonaisuuteen liittyy myös lukiokoulutuksen sekä 
ammatillista perus- ja lisäkoulutusta koskevan säätely- ja rahoitusjärjestelmän uudistaminen sekä ammatilli-
sen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistaminen, joiden valmistelu on käynnissä. Uudistuksessa tehoste-
taan koulutusjärjestelmän toimintaa ja vahvistetaan toisen asteen koulutuksen järjestäjien edellytyksiä vastata 
nykyistä joustavammin opiskelijoiden, työelämä, muun yhteiskunnan sekä alueiden muuttuviin tarpeisiin 
laadukkaalla opetuksella ja koulutuksella. Ruotsinkielistä koulutusta ja koulutusverkkoa tarkastellaan koko-
naisuutena ja turvataan koulutustarjonta myös ruotsiksi.  
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Sisäasiainministeriö 

Hallitus päätti maaliskuun 2014 lopussa sisäministeriön esityksestä, että pelastustoimeen kaavailtu uusi ra-
kenneuudistus toteutetaan nykyisellä aluejaolla. Hallitus päätti samalla, että pelastustoimeen perustetaan 
enintään 11 tilannekeskusta. Rakenneuudistuksen tavoitteena on saavuttaa pelastustoimessa pysyvä, vähin-
tään 7,5 miljoonan euron vuosittainen säästö palvelutasoa heikentämättä vuoteen 2017 mennessä. Säästöjen 
lähtökohta on se, että jokainen pelastustoimen alue tekee omalta kohdaltaan suunnitelman siitä, millä toimilla 
alueen säästöt toteutetaan. 

3.7.2	Kuntarakenteen	muutoksen	ohjaaminen	

Kuntajaon muuttamisen edellytyksistä säädetään kuntarakennelaissa. Kuntarakennelain lähtökohtana on, että 
kuntajaon muutokset pohjautuvat pääosin kuntien vapaaehtoisiin yhdistymisiin. Merkittävin poikkeus tästä 
pääsäännöstä koskee erityisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevia kuntia, joiden osalta valtioneuvos-
tolla on oikeus päättää kuntaliitoksesta vastoin kunnan tahtoa, jos kunnalla ei ole kykyä vastata peruspalvelu-
jen järjestämisestä.  

Kuntarakenteen uudistusta on ohjattu sekä kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa että sitä seuranneessa kun-
tauudistuksessa. Kunta- ja palvelurakenneuudistusta (PARAS) ohjattiin vuosina 2007–2012 puitelailla, jossa 
määriteltiin keinot uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Puitelaissa velvoitettiin kunnat järjestämään 
perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi kytkeytyvät sosiaalihuollon palvelut vähintään 20 000 asukkaan 
väestöpohjalla. Kunnille annettiin mahdollisuus täyttää väestöpohjavaatimus joko kuntien yhdistymisellä tai 
yhteistoiminta-alueen muodostamisella.  Valtioneuvostolla ei ollut alun perin oikeutta velvoittaa kuntia yh-
distymään tai yhteistoiminta-alueisiin, vaan päätösvalta jäi kunnille. Paras -puitelakia muutettiin vuonna 
2011 siten, että valtioneuvostolle säädettiin toimivalta velvoittaa kunnat yhteistoimintaan. Lisäksi lailla sää-
dettiin myös sosiaalihuoltoa koskevien tehtävien siirrosta, lukuun ottamatta lasten päivähoitoa ja yksityisen 
hoidon tukea. Paras uudistuksen merkittävimmät rakennemuutokset toteutuivat vuonna 2009.  Yhdistymi-
seen vaikutti myös valtion myöntämät merkittävät yhdistymisavustukset.  

Paras –uudistuksessa säädettiin pääkaupunkiseudulle sekä 16 muulle kaupunkiseudulle velvoite laatia suun-
nitelma siitä, miten maankäyttö, asuminen ja liikenne sovitetaan yhteen sekä palvelujen käyttöä kuntarajat 
ylittäen parannetaan seudulla. Laissa ei säädetty suunnitteluvelvoitteen lisäksi tarkemmin suunnitelmien 
sisältövaatimuksista. Puitelain mukaisia kaupunkiseutusuunnitelmia laadittiin 19 alueella, joissa oli mukana 
154 kuntaa. Osa alueista teki suunnitelman omasta aloitteestaan.  

Suurten kaupunkiseutujen maankäyttöön, asumiseen sekä liikenteen liittyvien hankkeiden yhteensovittami-
seksi ja priorisoimiseksi linjattiin Paras – selonteossa (VNS9/2009) l, että suurimmilla kaupunkiseuduilla 
otettaisiin käyttöön aiesopimusmenettely valtion ja kuntien välillä. Tällainen sopimus on tehty Helsingin, 
Tampereen, Turun ja Oulun seudulla.  

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus käynnisti kuntauudistuksen. Kunnallishallinnon rakennetyöryhmä laati 
selvityksen elinvoimaisesta kunta- ja palvelurakenteesta. Kuntien yhdistymistä koskeva uusi kuntarakenne-
laki tuli voimaan 1.7.2013. Lain mukaan kunnilla on velvoite selvittää yhdistymistä jonkun laissa säädetyn 
selvitysperusteen täyttyessä. Selitysperusteet ovat seuraavat: 

1) palveluiden edellyttämä väestöpohja (palveluperuste); 

2) työpaikkaomavaraisuus, työssäkäynti ja yhdyskuntarakenne tai 

3) kunnan taloudellinen tilanne. 

Lisäksi metropolialueella sovelletaan työpaikkaomavaraisuus, työssäkäynti- ja yhdyskuntarakenneperustei-
den sijasta omaa selvitysperustettaan. 

Selvitysvelvoitteen takaraja kytkettiin lain eduskuntakäsittelyssä sote-uudistukseen siten, että selvitysvelvol-
lisuus takarajasta tulee säätää erikseen ja selvitysvelvollisuus voi päättyä korkeintaan kuuden kuukauden 
kuluttua siitä, kun kunnilla on tieto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista.  

Kaupunkiseutujen osalta valmisteltiin kuntarakennelain muutosesitystä, joka olisi antanut valtioneuvostolle 
toimivallan päättää tiettyjen edellytysten täyttyessä kuntien yhdistämisestä suurilla kaupunkiseuduilla vastoin 
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kunnan tahtoa. Hallitus päätti kuitenkin lausuntokierroksen jälkeen keväällä, ettei se anna esitystä eduskun-
nalle.  

Osana kuntauudistusta erityisesti suurimmille kaupunkiseuduille on asetettu erityisiä kuntajakoselvityksiä 
selvittämään kuntajaon muuttamisen edellytyksiä kuntarakennelain mukaisesti. Näissäkin selvityksissä itse 
kuntajaon muuttamispäätös edellyttää kuntien esitystä.  

Metropolialueelle on erityisen kuntajakoselvityksen lisäksi asetettu työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää 
metropolihallintoa. Työryhmä jätti väliraportin keväällä 2014 ja työryhmän on toimeksiantonsa mukaan teh-
tävä esitys metropolihallintolaiksi 15.9.2014 mennessä.  

 

 

 

 

4	Kuntien	talousohjaus	uudistuu	
 
4.1	Kuntatalouden	ohjauksen	hallinnan	periaatteet	ja	mekanismit	
 
Kuntatalouden kokonaisuuden hallintaa vahvistetaan 
 
Kuntatalouden talousohjauksen kehittäminen on osa finanssipolitiikan sääntöjen ja finanssipolitiikan tavoit-
teenasettelun ja hallintavälineiden yleistä kehittämistä. Se on keskeinen osa pyrkimyksiä parantaa julkisen 
talouden vakautta, ennakoitavuutta ja turvata rahoituksen kestävyys pitkällä ajalla. Kuntatalouden ohjauksen 
kehittämisen on tehnyt ajankohtaiseksi myös EU:n piirissä meneillään oleva finanssipoliittisen koordinaation 
tiivistäminen.  
 
Hallitus hyväksyi kuntatalouden kokonaisohjauksen kehittämisen päälinjat päättäessään rakennepoliittisesta 
ohjelmasta 29. marraskuuta 2013. Budjettikehysdirektiivin täytäntöönpanoa koskeva valtioneuvoston asetus 
julkisen talouden suunnitelmasta tuli voimaan 14.2.2014. 
 
Julkisen talouden ohjauksen muuttuessa kuntatalouden kokonaisuuden hallintaa vahvistetaan talouspoliitti-
sen päätöksenteon valmistelun eri vaiheissa kuntatalouden kokonaisohjauksen uuden toimintamallin käyt-
töönotolla.  Kuntatalousasioiden valmistelu sovitetaan osaksi julkisen talouden kokonaisohjausta, ja se olisi 
tähänastista kiinteämpi osa valtiontalouden talousarvio- ja kehysvalmistelua. 
 
Realistinen arvio kuntataloudentilasta ja kehitysnäkymistä ennen eduskuntavaaleja 
 
Julkisen talouden suunnitelmasta annetun asetuksen mukaan valtiovarainministeriö laatii vaalikauden julki-
sen talouden suunnitelman laatimista varten arvion julkisen talouden lähtökohdista ja kehitysnäkymistä sekä 
pitkän aikavälin kestävyydestä. Vastaava arvio tehdään myös kuntataloudesta. Näin varmistetaan, että halli-
tusohjelmaneuvottelijoilla on käytettävissään kaikissa tilanteissa direktiivin ja ennakkovalvonta-asetuksen 
riippumattomuus- ja laatuvaatimukset täyttävä realistinen arvio kuntatalouden tilasta ja kehitysnäkymistä.  
 
Kuntatalous hallitusohjelmassa 
 
Hallitusohjelma on hallituksen keskeinen politiikka-asiakirja, johon kirjataan tärkeimmät hallituskaudelle 
asetettavat tavoitteet ja jonka toteutumista seurataan systemaattisesti hallituskauden aikana. Hallitusohjelman 
merkitys on 2000-luvulla kasvanut, mutta kuntatalouden hoidolle hallitusohjelmissa ei ole asetettu kuntasek-
torin menoja, tuloja, tasapainoa tai velkaa koskevia tavoitteita. Julkisen talouden suunnitelman käyttöön oton 
myötä kuntataloutta tullaan tarkastelemaan hallitusohjelmassa samalla tavoin kuin valtiontaloutta. 
 
Mikäli ennen eduskuntavaaleja valtiovarainministeriössä laadittu tausta-aineisto osoittaa, että kuntataloudes-
sa ei ole liikkumavaraa, joudutaan jo hallitusohjelmaneuvotteluvaiheessa arvioimaan kriittisesti uusien tehtä-
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vien toteuttamismahdollisuuksia, nykyisten tehtävien määrää ja mitoitusta tai muita toimia kuntien tehtävien 
ja rahoituksen tasapainottamiseksi. Muut toimet voivat liittyä rakenteellisiin uudistuksiin. 
 
Hallituksen tulee myös sitoutua osana julkisen talouden suunnitelman toimeenpanoa noudattamaan kuntata-
louden rahoituskehystä. Valtion kehysmenettelystä saadut kokemukset osoittavat, että poliittinen sitoutumi-
nen finanssipolitiikan tavoitteisiin ja sääntöihin on ensiarvoisen tärkeää. 
 
Rahojen riitettävä palveluihin 
 
Ohjauksen vahvistamisella pyritään siihen, että kuntasektorin järjestämisvastuulla olevien palvelujen koko-
naiskustannukset ja niiden rahoitus pysyvät tasapainossa, jolloin kuntien rahat riittävät vaadittujen palvelujen 
järjestämiseen. Samalla varmistetaan rahoitusperiaatteen toteutuminen valtio-kunta-suhteessa. Näin kuntien 
veroaste kyetään pitämään kohtuullisena eivätkä kunnat velkaannu, vaikka väestön ikääntyminen lisää kus-
tannuksia. 
 
Kuntatalouden rahoituskehys on osa julkisen talouden suunnitelmaa 
 
Kuntatalouden rahoituskehys koostuu 1) kuntatalouden tasapainotavoitteesta, 2) valtion kuntatalouteen vai-
kuttaville toimenpiteille asetetusta menorajoitteesta ja 3) tasapainotavoitteen saavuttamiseksi päätetyistä 
muista toimenpiteistä. Julkisen talouden suunnitelmassa kuntataloutta käsitellään omana kokonaisuutenaan. 
Kuntatalouden rahoituskehyksessä siten sovitetaan yhteen kuntien tehtävät ja velvoitteet sekä niiden rahoi-
tus.  
 
Kuntataloudelle asetetaan tasapainotavoite 
 
Kuntatalouden uudessa ohjausmallissa kuntataloudelle asetetaan tavoitteeksi, että kuntatalous on kuntatalou-
den kokonaisuuden tasolla keskipitkällä aikavälillä tasapainossa kansantalouden tilinpidon käsittein. Tasa-
painotavoitteessa tulee tällöin otetuksi huomioon myös tulorahoituksen riittävyys investointien rahoittami-
seen.  
 
Kuntatalouden menorajoite - tehtävälisäyksille ja -muutoksille asetetaan sitova rajoite 
 
Tasapainotavoitteen tueksi otetaan käyttöön kuntatalouden menorajoite, jolla hillitään valtion toimenpiteistä 
kunnille aiheutuvaa ennakoimatonta ja jälkikäteen myös valtiontalouteen heijastuvaa kustannusten nousua. 
Kuntatalouden menorajoite on euromääräinen rajoite valtion toimista kunnille aiheutuvalle menojen muutok-
selle. Ohjausvaikutuksen tehostamiseksi hallituksen ensimmäisessä julkisen talouden suunnitelmassa kunta-
talouden menorajoite ehdotetaan vahvistettavaksi hallinnonalakohtaisesti. Menorajoite vastaisi sitovuudel-
taan valtiontalouden menokehyksiä. Menorajoitteen toteutuminen edellyttää hallinnonalakohtaisia toimenpi-
teitä kustannuskehityksen hillitsemiseksi. Kuntien tehtävien määrää tarkastellaan suhteessa niiden laajuuteen 
ja palvelujen kokonaisuuteen. 
  
Tasapainotavoitetta tukevat muut toimenpiteet 
 
Päättäessään tasapainotavoitteesta, hallitus samalla päättää myös tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavista toi-
menpiteistä. Hallituksen toimenpiteet voivat koskea kuntien tehtäviä ja velvoitteita, valtionosuuksia, verope-
rusteita sekä muita kuntatalouteen vaikuttavia toimia. Toimenpiteistä päättäessään hallituksen tulee ottaa 
kantaa myös siihen, onko kuntien tehtäviä ja velvoitteita tarpeen vähentää, miten uudet tai laajentuvat tehtä-
vät ja velvoitteet rahoitetaan sekä miltä osin toimenpiteet olisivat valtion ja miltä osin kuntien vastuulla. Sa-
massa yhteydessä tulee konkretisoida myös meno- ja tulokehitykseen vaikuttavien valtion toimenpiteiden 
vaikutukset kuntasektorin rahoitusasemaan. 

 
Kuntatalouden rahoituskehys tarkistetaan vuosittain 
  
Kuntatalouden rahoituskehys eli asetettu tasapainotavoite, menorajoite ja toimenpiteiden riittävyys tarkiste-
taan vuosittain osana julkisen talouden suunnitelman tarkistusta seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Tarkistuk-
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sissa kuntatalouden tulo- ja menoeriä koskevat ennusteet päivitetään, arvioidaan vaalikauden alussa päätetty-
jen toimenpiteiden riittävyyttä tasapainotavoitteen saavuttamiseksi. Mikäli kuntatalous ei ole tasapinouralla, 
poikkeamien syyt selvitetään, ja hallituksen tulisi ryhtyä korjaaviin toimiin kuntatalouden vakauden turvaa-
miseksi. Lisäksi on tärkeää selvittää se, johtuvatko poikkeamat suhdanteista vai onko ongelma luonteeltaan 
rakenteellinen.  
 
Kuntatalouden vakautta ylläpidetään 
 
Kuntataloudessa vakaudella tavoitellaan sitä, että kuntien kokonaistulojen ja kokonaismenojen kehitys on 
sekä kuntakohtaisesti että koko kuntasektorin tasolla vakaata ja ennustettavaa myös talouden eri suhdanne-
vaiheissa. Vakautta ylläpitävien toimien tarvetta arvioidaan vuosittain kuntatalouden rahoituskehyksen tar-
kistusten yhteydessä.  
 
Kuntatalouden vakauden ylläpitäminen edellyttää, että erityisesti korkeasuhdanteessa kuntatalouden tuloke-
hitys pysyy hallinnassa. Makrotason sääntelyä tarvitaan haitallisten menovaikutusten estämiseksi. Hallitus 
joutuu punnitsemaan eri tilanteisiin sopivia vaihtoehtoisia suhdanne- ja rakenteellisia toimia, kun tavoitellaan 
kuntatalouden tulo- ja menokehityksen vakautta ja ennakoitavuuden parantamista.  
 
Peruspalveluohjelmamenettelystä kuntatalousohjelmaan 
 
Peruspalveluohjelmamenettely korvataan kuntatalousohjelmalla, joka kattaa kuntien lakisääteisten tehtävien 
lisäksi myös kuntien itsehallinnon nojalla ottamat tehtävät. Uusi ohjelma on nykyistä peruspalveluohjelmaa 
laajempi.  
 
Kuntatalousohjelmaa ollaan kehittämässä. Kuntatalouden toteutuneen kehityksen seurantaa, vaikutusten ar-
viointia ja raportointia kehitetään ja syvennetään. Kuntatalouden vakaus on myös tärkeä seurannan kohde. 
Kuntatalouden kehitystä ja valtion toimenpiteiden vaikutuksia tullaan arvioimaan myös alueittain ja kunta-
ryhmittäin.  
 
Kuntatalousohjelmassa tulee seurata rahoituskehyksen ja erityisesti kuntatalouden menorajoitteen pitävyyttä 
ja raportoida siitä.  Rakenneuudistusten toimeenpanon seuranta kuuluu myös kuntatalousohjelmassa seurat-
taviin kohteisiin. Kuntatalousohjelmaa olisi tarkoituksenmukaista kehittää myös siten, että se kykenisi tar-
joamaan myös ennakoivaa tietoa kuntataloudesta tai ehdotuksia verotukseen, verorakenteeseen, menoihin tai 
rakenteellisiin toimiin liittyvistä kehittämistarpeista.      
 
Uusi kuntatalousohjelma tulee tarjoamaan monipuolista, ajantasaista ja laadukasta sekä sitä kautta vaikutta-
vaa aineistoa kuntataloudesta päätöksenteon valmisteluun. 
 
Kustannustenjaon tarkistus vuosittaiseksi 
 
Nykyinen joka neljäs vuosi tehtävä tarkistusväli on osoittautunut ongelmalliseksi, koska todelliset ja valtion-
osuuksien perustana olevat laskennalliset kustannukset ovat sen kuluessa ehtineet erkaantua toisistaan huo-
mattavasti. Kun viimeksi vuonna 2012 tehtiin kustannustenjaon tarkistus, valtionosuuden todellisten ja las-
kennallisten kustannusten ero repesi liki 1 mrd. euroon. 
 
Osana valtionosuusjärjestelmän uudistusta kustannustenjaon tarkistusta ollaan nopeuttamassa nykyisestä 
siten, että se tehtäisiin vuosittain. Tämä osaltaan parantaa kuntatalouden vakautta. Vuosittain tehtävä tarkis-
tus ei tule aiheuttamaan kuntien tuloihin eikä menoihin samanlaisia piikkejä kuin nykyisin neljän vuoden 
välein tapahtuva tarkistus.  
 
Tietopohjaa parannetaan 
 
Kuntien tietopohjaan liittyy merkittäviä kuntatalouden ohjausta heikentäviä puutteita. Kuntatalouden koko-
naisohjauksen toimeenpano vaatii tuekseen nykyistä parempaa tieto- ja tilastopohjaa, jotta kuntatalouden 
ohjaukselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. 



114 
 

 

 
Kuntatalouden uuteen ohjausmalliin vuoden 2015 alusta 
 
Kuntatalouden uuteen ohjausmalliin voidaan siirtyä budjettikehysdirektiivin täytäntöönpanon ja kuntalain 
uudistuksen mukaisessa aikataulussa. Jo keväällä 2014 päätöksenteon painopistettä siirrettiin julkisen talou-
den kokonaisuuden suuntaan. Asetus julkisen talouden suunnitelmasta tulee kokonaisuudessaan voimaan 
vuoden 2015 alusta lukien.  
 
 
 
 
4.2	Kuntalain	taloussäännöksiä	uudistetaan	
 
Uuden kuntalain mukaan kunnan talousarvio- ja taloussuunnitelmasäännösten tavoitteena on varmistaa, että 
kunnan tehtävät ja talous ovat kestävällä pohjalla. Taloussuunnitelmassa ja -arviossa esitetään tavoitteiden 
toteutuksen edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat. Talousar-
vio ja –suunnitelma laajenee siten, että niissä tulee ottaa huomioon koko kuntakonsernin talouden vastuut ja 
velvoitteet. 
 
Alijäämän kattamisvelvoitetta koskevia säännöksiä esitetään muutettavan siten, että kunnan taseeseen kerty-
nyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden 
kuluessa. Kunnan tulee päättää edellisen tilivuoden tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen tehtävässä talous-
suunnitelmassa yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä katetaan seuraavan neljän vuoden taloussuunni-
telman ajanjaksona.  
 
Alijäämän kattamisvelvoite tulee koskemaan myös kuntayhtymiä. 
 
Nykyistä tiukemmalla alijäämän kattamisvelvollisuudella pyritään ensisijaisesti ennaltaehkäisemään uusien 
alijäämien syntymistä ja kumuloitumista kuntien ja kuntayhtymien taseisiin. Esitys korostaisi kuntatalouden 
kokonaisuuden hallintaa. 
 
Kunta tai kuntayhtymä voi joutua ns. arviointimenettelyyn, mikäli kunnan ja kuntayhtymä taseeseen kerty-
nyttä alijäämää ei saada katetuksi asetetussa määräajassa tai mikäli ns. arviointimenettelyn kriteerit täyttyvät.  
 
4.3	Kuntien	resurssiohjaus	uudistuu	
 
Kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistamista on käsitelty luvussa 3.2. Valtionosuusjärjestelmän uudistami-
sen yhteydessä opetustoimen ja kirjastojen investointien valtion rahoitus siirretään peruspalvelujen valtion-
osuuteen. Kehyspäätöksessä investointien valtionrahoitus päätettiin lopettaa siten, ettei avustusta enää 
myönnetä uusille hankkeille. Samalla myös leikattiin investointeihin tarkoitettua valtion rahoitusta. 
 
Valtiontalouden säästötoimenpiteet ovat viime vuosina kohdistuneet myös kunnille tarkoitettujen harkinnan-
varaisten avustusten vähentämiseen. Kevään 2014 kehyspäätöksen yhteydessä päätettiin lopettaa kuntien 
harkinnanvarainen valtionosuuden korotus. Myös opetustoimen avustuksia pienennettiin.  
 
	
5	Työryhmän	ehdotukset	ohjausjärjestelmän	johdonmukaistamiseksi	
 
5.1	Työryhmän	ehdotuksia	kuntien	talousohjauksen	uudistamiseen	
 
Kuntatalouden kokonaisuuden hallintaa vahvistetaan osana julkisen talouden kokonaisohjauksen uudistamis-
ta. Uudistus tähtää kuntatalouden vakauden ja ennakoitavuuden parantamiseen sekä rahoituksen kestävyyden 
turvaamiseen pitkällä aikavälillä. Työryhmä pitää kuntatalouden ohjauksen hallinnan parantamista koskevia 
ehdotuksia pääosin kannatettavina. Työryhmä esittää jatkovalmistelussa otettavaksi huomioon seuraavia 
näkemyksiä: 
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- Siirryttäessä julkisen talouden ohjauksen uuteen toimintamalliin, tulee kuntataloutta tarkastella myös 

aidosti itsenäisenä kokonaisuutena talouspolitiikan valmistelun eri vaiheissa. 
 

- Uuden julkisen talouden ohjausjärjestelmän implementoinnin kannalta olennaista on, että 
kuntien palveluja, niiden rahoitusta ja kuntataloutta tarkastellaan uuden ohjausjärjestelmän 
mukaisesti poikkihallinnollisena kokonaisuutena jo uuden hallitusohjelman laadintavaiheessa. 
 

- Kuntatalouden kokonaisuuden hallinnan paraneminen edellyttää, että hallitus sitoutuu kuntatalouden 
vakautta ja kestävyyttä parantaviin tavoitteisiin ja noudattamaan rahoitusperiaatetta valtio-kunta-
suhteessa. Kuntasektorin järjestämisvastuulla olevien palvelujen kokonaiskustannusten ja niiden ra-
hoituksen pitäminen tasapainossa on keskeinen periaate, jonka noudattaminen vastaavasti parantaa 
kuntakentän sitoutumista kuntalain mukaiseen tiukennettuun talousohjaukseen. 
 

- Kuntatalouden uudessa ohjausmallissa kuntataloudelle asetetaan tavoitteeksi, että kuntatalous on 
kuntatalouden kokonaisuuden tasolla keskipitkällä aikavälillä tasapainossa. Tasapainotavoitteen toi-
mivuutta käytännössä tulee seurata tarkoin, sillä lyhyellä aikavälillä tasapainotavoitteen tiukka nou-
dattaminen voi johtaa epätarkoituksenmukaiseen verotuksen kiristymiseen tai liian alhaiseen inves-
tointitasoon. Toisaalta tämä voi johtaa myös kustannustehokkuuden paranemiseen sellaisissa kunnis-
sa, joissa nykyistä pääomakantaa käytetään tehottomasti. Liian alhainen investointitaso voi johtaa 
heikon tulorahoituksen kunnissa palvelujen tason vähittäiseen heikkenemiseen.  
 

- Tehtävälisäyksille ja -muutoksille esitetty sitova rajoite olisi kuntatalouden vakauden ja menojen en-
nakoitavuuden näkökulmasta selvä parannus nykyiseen tilanteeseen. Menorajoite on perusteltua 
vahvistaa hallinnonalakohtaisesti, mikä vahvistaisi ministeriöiden sitoutumista kuntatalouden koko-
naisuuden parempaan huomioon ottamiseen ja toisi pitkäjänteisyyttä ministeriöissä tapahtuvaan val-
misteluun.   
 

- Kuntatalouden uuden ohjausmallin toimivuuden kannalta rahoituskehyksen - asetettu tasapainotavoi-
te, menorajoite ja toimenpiteiden riittävyys - vuosittain tapahtuvat tarkistukset ovat keskeisiä. Kunta-
talouden ja erityisesti rahoitusperiaatteen toteutumisen kannalta on erityisen tärkeää, että myös kun-
tien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisvaihtoehtoa voitaisiin tosiasiallisesti käyttää sellaisissa ti-
lanteissa, joissa kuntataloudelta edellytetään sopeuttamistoimia. Saatujen kokemusten valossa kunti-
en tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen on käytännössä osoittautunut erittäin vaikeaksi tehtäväk-
si. Toimenpidevaihtoehdon käytön edellytyksiä tulee kuitenkin parantaa kehittämällä tehtävien ja 
velvoitteiden kustannus- ja vaikutusarviointia siten, että toimenpidevaihtoehto olisi myös käytännös-
sä tasavertainen muiden sopeutustoimien kanssa. Erityisesti sektoriministeriöissä tulee tähän panos-
taa ja pyrkiä muutoinkin parantamaan valmiuksia palvelujärjestelmän kokonaisvaltaiseen arviointiin.  
 

- Peruspalveluohjelmamenettelyn korvaaminen kuntatalousohjelmalla ja sen laajentaminen kattamaan 
myös kuntien itsehallinnon nojalla ottamat tehtävät edistää kuntatalouden kokonaisuuden parempaa 
huomioimista. Näihin liittyvän päätöksenteon tulee kuitenkin jatkossakin olla kunnissa. 

 
- Kuntatalousohjelmassa tulee seurata rahoituskehyksen ja erityisesti kuntatalouden menorajoitteen pi-

tävyyttä ja raportoida siitä.  Rakenneuudistusten toimeenpanon seuranta kuuluu myös kuntatalousoh-
jelmassa seurattaviin kohteisiin. Kuntatalousohjelmaa olisi tarkoituksenmukaista kehittää myös si-
ten, että se kykenisi tarjoamaan ennakoivaa tietoa kuntataloudesta tai ehdotuksia verotukseen, vero-
rakenteeseen, menoihin tai rakenteellisiin toimiin liittyvistä kehittämistarpeista.      
 

- Kuntien tietopohjaan liittyy merkittäviä kuntatalouden ohjausta heikentäviä puutteita. Varsinkin kun-
tien tehtävien ja velvoitteiden kustannus- ja vaikutusarviointipanostuksia tulee jo tehtyjen toimenpi-
teiden lisäksi tehostaa. Tämän lisäksi tarvitaan parannuksia laajemmin koko kuntien tieto- ja tilasto-
pohjaan, jotta päätöksentekijöillä olisi kaikissa kuntaohjauksen eri vaiheissa ajantasainen ja laadukas 
tietopohja käytettävissä. Menossa olevan kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuol-
lon kehittämisohjelmalle (Kuntatieto-ohjelma) asetettujen tavoitteiden toimeenpano tulee varmistaa 



116 
 

 

ja kiirehtiä sen toteutusta. Myös kuntakentän tulee sitoutua Kuntatieto-ohjelman toteutukseen, jolloin 
samaa tietopohjaa päästään hyödyntämään sekä kuntatalouden kokonaisohjauksessa että kuntatasol-
la. 

 
- Kuntien toimintojen ja kustannusten vertailtavuuden parantamiseksi tulee saada tietojen kirjaamista 
koskevat sitovat määräykset.  

 
 
 
5.2 Työryhmän ehdotuksia kuntien tehtäviä koskevan lainsäädännön kehittämiseksi  
 
 
Kuntien tehtävien arviointityöryhmässä on pidetty ongelmallisena kuntien toiminnan ohjaamista valtion eri 
sektoreilta eri tavoin. Ohjauksesta puuttuu yli sektoreiden menevä palvelujen käyttäjän näkökulma sekä kun-
nan toiminnan järjestämisnäkökulma. Kuntien toiminnan ohjaamisesta puuttuu valtionhallinnossa koordinaa-
tio eri sektoreiden kesken. 
 
Kuntien tehtävien lainsäädännön kehittyminen tehtävittäin ja palveluittain on johtanut siihen, että tehtävät 
ovat välillä hyvin pieniä ja välillä hyvin suuria. Esimerkiksi erikoissairaanhoitoa koskeva lainsäädäntö sisäl-
tää vain vähän tehtäviä, kun taas sosiaalitoimessa tehtävät on määritelty yksityiskohtaisesti. Tehtäviä koske-
vat lait ja niiden perusteella annetut asetukset sisältävät usein menettelytapoja koskevia säännöksiä. Lainsää-
däntö ei ota riittävästi huomioon kuntien erilaisia ja moninaisia tapoja järjestää toimintansa.   
 
Sektorikohtaisissa laeissa säädetään ko. laissa tarkoitetun palvelun järjestämisestä ja sen sisällöstä kuntia 
velvoittaen. Haasteena on erityisesti kunnan monia eri palveluja tarvitsevan kuntalaisen palvelujen järjestä-
minen kaikkien säännösten mukaisesti ja siten, että palvelut voitaisiin järjestää tehokkaasti ja palvelun käyt-
täjää mahdollisimman hyvin palvellen. Eri lakien vaatimusten yhteensovittamiseen joudutaan käyttämään 
kunnan hallinnollisia resursseja. 
 
Esimerkiksi lasten ja nuorten palveluista säädetään muun muassa varhaiskasvatusta, opetusta ja koulutusta, 
kulttuuripalveluja sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevassa lainsäädännössä sekä uudessa oppilas- ja 
opiskelijahuoltolaissa. Näissä kuntien velvollisuuksista säädetään osin hyvinkin yksityiskohtaisesti. Lisäksi 
sovellettaviksi tulevat useat yleislait, kuten hallintolaki, kuntalaki, laki viranomaisten toiminnan julkisuudes-
ta ja henkilötietolaki. 
 
Sitovassa norminannossa (lait, asetukset ja alemmanasteiset normit) tulisi määritellä vain toiminnan tavoit-
teet ja oikeudellisesti velvoittavat sisällöt. Toimintatavat ja keinot tavoitteiden ja sisältöjen toteuttamiseksi 
tulee pääsääntöisesti jättää kuntien ja muiden toiminnasta järjestämisvastuussa olevien päätösvaltaan. 1980- 
ja 1990-luvulla toteutetuissa sääntelyn purkuhankkeissa noudatettiin tätä periaatetta. Sittemmin lainsäädän-
nössä ja muussa norminannossa on palattu toimintatapojen ja keinojen sääntelyyn. 
  
 
Rakennepoliittisen ohjelman valmistelussa on käyty keskustelua kuntien yksittäisten tehtävien vähentämises-
tä. Hallinnollisten rakenteiden ja keventämiseen tai purkamiseen on ollut vain vähän valmiutta. Kansalaisnä-
kökulma ei ole juurikaan tullut valmistelussa esille. Sektorirajat ylittävä näkökulma ei ole noussut esille. 
Erityisesti useaa sektoria koskevien toimenpiteiden toteuttamisesta ei ole otettu vastuuta.  
 
Sektorikohtaisen sääntelyn ongelma konkretisoituu myös tietosuojaa ja tietojen salassapitoa koskevien sään-
nösten soveltamisessa. Kunnan eri viranomaiset noudattavat sekä yleis- että erityislainsäädännön tietosuojaa 
ja salassapitoa koskevia säännöksiä, joista ei selkeästi ilmene, missä tilanteissa henkilötietoja on luovutettava 
ammattihenkilöiden välillä.  
 
Kuntien tai järjestämisvastuisten yhteistoiminta-alueiden palveluiden organisoituminen on tapahtunut aiem-
paa monimuotoisemmin, kun kuntien perinteisiä palvelusektoreita on purettu ja uudenlaisia, toiminnallisuut-
ta ja asiakaslähtöisyyttä korostavia palvelukokonaisuuksia on muodostettu. Valtion ohjauksen tulee olla toi-
mivaa ja yhteen sopivaa myös näissä kokonaisuuksissa. 
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PARAS -uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämis-, tuottamis- ja rahoitusvastuita on tarkas-
teltu ja muokattu uudella tavalla. Tuottamisen selkeä erottaminen järjestämisestä on lisännyt ja vauhdittanut 
palveluiden tuottamistapojen moninaistumista, mikä on muutosvaiheessa ollut haaste seurannalle ja valvon-
nalle. 

 
Useimpien palveluiden järjestämisessä tavoitetasolla on yleisinä linjauksina nähtävissä vahvistuvana asiakas-
lähtöisyyden ja asiakkaan itseohjautuvuuden tukeminen, ennaltaehkäiseviin palveluihin painottaminen sekä 
rakenteellisesti siirtymä laitospalveluista avopalveluihin. Nämä muutokset ovat sosiaali- ja terveysministeri-
ön linjauksen mukaisia ja edellyttävät myös ohjauksen sovittamista näihin tavoitteisiin. 
 

EHDOTUS:  
 
- Kunnan johtamisesta, hallinnosta, hallintomenettelystä, toiminnan suunnittelusta ja arvioin-
nista ja muusta kunnan hallinnollisesta toiminnasta säädettäisiin vain kuntalaissa, jos ei ole 
erityisiä syitä sektorikohtaiseen säätämiseen. Sektorilainsäädännössä säädettäisiin ao. palvelun 
sisällöstä ja palveluja koskevista tavoitteista. Kunnan vastuulla olisi järjestää toiminta siten, 
että palvelun sisältö ja palvelun tavoitteet toteutuvat.  
 
- Kuntien toimintaa koskevassa sektorikohtaisen lainsäädännön valmistelussa tulee tarkastella 
valmisteltavana olevaa asiaa myös kunnan toiminnan kokonaisuuden kannalta sekä asiakkaan 
tai palvelun käyttäjän näkökulmasta. Tavoitteena tulee olla se, että kunnilla on lainsäädännön 
perusteella mahdollisuus järjestää palvelut tuloksellisesti ja taloudellisesti. Lainsäädäntöä 
valmistellessa tulee arvioida huolella kuinka paljon on tarpeen säätää yksityiskohtaisesti kun-
nan velvollisuuksista tehtävien hoitamiseksi. Sektorilainsäädännön säännökset esimerkiksi 
toiminnan suunnittelemisesta, arvioimisesta, henkilöstön kelpoisuuksista rajoittavat kuntien 
mahdollisuuksia palvelujen järjestämisessä. 

 
- EU:n lainsäädännössä annetaan oikeuksia ja asetetaan velvoitteita jäsenvaltioille, mutta li-
säksi useat säännökset/säädökset koskevat suoraan myös kuntia sekä yksittäisiä kansalaisia ja 
yrityksiä. Direktiivit ja asetukset ovat EU:ssa tehtävää lainsäädäntöä, joka valmistellaan ko-
mission ehdotuksen pohjalta joko jäsenvaltioiden välisissä neuvotteluissa tai jäsenvaltioiden 
sekä Euroopan parlamentin yhteistyönä. Asetukset ovat suoraan Suomea sitovia. Direktiiveis-
sä puolestaan määritellään tavoitteet, jotka Suomen tulee toteuttaa kansallisesti esimerkiksi 
muuttamalla tarvittaessa omaa lainsäädäntöään. EU -lainsäädännöstä tulee tehtäviä, jotka vai-
kuttavat merkittävästi kuntien tehtäviin. EU:n lainsäädännöstä on tullut keskeinen osa jäsen-
valtioiden oikeudellista järjestelmää, sillä jäsenvaltiot ovat päävastuussa näiden sääntöjen täy-
täntöönpanosta ja moitteettomasta soveltamisesta. 
  
- Lainvalmistelun tueksi tulee rakentaa mekanismi, jonka avulla valmistelussa tulee otetuksi 
huomioon kuntien erilaisen toiminnan mahdollistaminen lakisääteisten tehtävien hoitamisessa. 
 
- Kuntien toiminnan ohjaamiseksi lainsäädännöllä tulee kehittää uusi ohjausmalli. Sen raken-
tamisessa tulisi linjata, minkä tehtävien hoitaminen edellyttää tiukkaa ja velvoittavaa lainsää-
däntöä ja minkä tehtävien hoitamisessa voidaan kuntia ohjata esimerkiksi kehitettävien asia-
kastulosindikaattoreiden avulla. 
 
- Julkisen talouden uudessa ohjausjärjestelmässä tulisi muodostaa poikkihallinnollinen proses-
si, jossa määritellään kuntien lainsäädännön ohjaamisen yhteiset periaatteet. Ministeriöiden 
tulisi noudattaa yhteisesti hyväksyttyä sääntelypolitiikkaa kuntien tehtäviä koskevaa lainsää-
däntöä valmisteltaessa. Ministeriöiden tulisi uudistaa tehtäviä koskeva lainsäädäntö näitä peri-
aatteita noudattaen.  
 
- Kuntalaiset nähdään lainsäädännössä palvelujen vastaanottajina tai kantelun tekijänä. Palve-
lujen järjestämisen tulisi mahdollistaa kuntalaisten osallistuminen palvelujen kehittämiseen. 
 



118 
 

 

- Jatkossa tulee arvioida, voisiko tietosuojasta säätää kaikkia sektoreita koskien henkilötieto-
laissa, ja tietojen salassapidosta ja sen murtamisesta viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa. Tällä hetkellä asioista säädetään sekä em. yleislaeissa että sektorikohtaisissa 
erityislaeissa. 

 
- Asetusten ja alemmanasteisten oikeudellisesti sitovien määräysten kustannusvaikutusarvi-
oinneissa tulee sekä sisällöllisesti että menettelyllisesti noudattaa samoja periaatteita kuin hal-
lituksen esitysten kustannusvaikutusarvioinneissa. Kaikki kuntia sitovat alemmanasteiset 
säännökset ja määräykset, joilla on merkittäviä kustannusvaikutuksia, tulee käsitellä peruspal-
veluohjelmamenettelyssä sekä kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnassa. 

	
5.3	Työryhmän	ehdotuksia	kuntien	resurssiohjauksen	kehittämiseksi	
	
Resurssiohjauksessa ongelmana on toiminnan ohjaaminen rahoituksella. Valtionosuusjärjestelmän tulee 
mahdollistaa kunnille lakisääteisten tehtävien hoitaminen, ei ohjata toimintaa siten, että kuntien mahdolli-
suudet kaikkien lakisääteisten tehtävien hoitamiseen heikentyvät.  
 
Rahoitusperiaatteen mukaan kunnille tulee myöntää riittävä valtion rahoitus lakisääteisten tehtävien hoitami-
seen. Tähän kokonaisuuteen esim. tuloksellisuusrahoitus soveltuu huonosti, sillä kunnan on joka tapauksessa 
hoidettava kaikki lakisääteiset tehtävät ja velvoitteet. Jos lakisääteisiä tehtäviä rahoitetaan (osittain) tuloksel-
lisuusmittareihin perustuvalla rahoituksella, valtionosuus kohdistuu mittareiden mukaiseen toiminnan rahoit-
tamiseen, ei kaikkien lakisääteisten tehtävien rahoittamiseen. Tässä yhteydessä on huomattava, että valtion-
osuuksina jaettavasta rahasta on suuri osa kunnilta kerättyä rahaa. 
 
Kuntien toimintaa ohjaavien hankeavustusten heikkoutena on niiden määräaikaisuus. Hankkeen päätyttyä 
sen kohteena olevan toiminnan jääminen osaksi kunnan toimintaa ei ole itsestään selvää. Määräaikaiset 
hankkeet vievät resursseja pitkäjänteiseltä kehittämistyöltä, mikä ei ole tarkoituksenmukaista. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon alalla monia kokonaisuuksia on järkevää kehittää valtakunnallisena toimintana (eHealth, 
ehkäisevän työn interventiot). Hankkeiden vaikuttavuuden takaamiseksi avustusten tulisi kohdistua laajoihin, 
usean kunnan yhteisiin tai alueellisiin hankkeisiin. 
 
Hankeavustuksiin sisältyy yleensä kuntien omarahoitusosuus. Valtionosuuksien pienentyessä hankeavustus-
ten merkitys kasvaa, ja sitä myötä myös valtion kuntiin kohdistuva ohjaus.  
 

EHDOTUS: 
 
- Julkisen talouden suunnitelmaan ja siihen sisältyvään kuntatalouden osioon luodaan menet-
telyt, joilla suunnitelma toimeenpannaan tehokkaasti ja vaikuttavasti. Säädettäessä uusista teh-
tävistä ja velvoitteista kunnille ministeriöiden tulee osoittaa tehtävän toimeenpanoon riittävä 
rahoitus, tarvittaessa olemassa olevia velvoitteita purkaen. 
 
- Kunnille tulee jatkossa osoittaa riittävä perusrahoitus lakisääteisten tehtävien ja velvoitteiden 
hoitamiseksi, jotta rahoitusperiaate toteutuu.  
 
- Hankeavustusten tehtävänä on mahdollistaa esimerkiksi kokeilutoiminta, jossa tulee olla 
mahdollista myös kuntalähtöiset kokeilut. 
 
- Kehittämishankerahoituksella ja muilla harkinnanvaraisilla valtionavustuksilla ei tule rahoit-
taa valtionosuusjärjestelmän piirissä olevaa perustoimintaa eikä ohjata palvelujen tuotantota-
poja perustoiminnassa. 
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5.4	Työryhmän	ehdotukset	muun	ohjauksen	kehittämiseksi	
 
Informaatio-ohjaus: 
 
Valtion kuntiin suuntaama informaatio-ohjaus on muodoiltaan hyvin vaihtelevaa. Informaatio-ohjauksen 
välineitä ovat mm. koulutus, tilastotieto, rekisteritieto, arviointi sekä oppaat ja julkaisut. Peruspalveluiden 
toteuttamisessa on suuria eroja kuntien kesken, mitä on pyritty tasaamaan antamalla ohjeita ja laatusuosituk-
sia koskien tietyn palvelun järjestämistä. Laatusuositukset eivät velvoittavuudeltaan ole samantasoisia kuin 
lainsäädännössä asetetut normit, mutta niiden katsotaan asettavan tietyn tason palvelulle. Valtion näkökul-
masta suositusten tarkoituksena on taata, että kunnat järjestävät palvelut suunnilleen samoin kaikkialla, ja 
että kansalaisten yhdenvertaisuus niiden saamisessa toteutuu. 
 
Informaatio-ohjaus näkyy kunnissa suurena hallinnollisena taakkana. Kunnat vastaavat kyselyihin, tuottavat 
tilastotietoja ja toimittavat tietoja erilaisiin rekistereihin. Kuntatieto-ohjelman selvityksen mukaan kunnilla 
on lähes 70 lakisääteistä tiedon tuottamisvelvoitetta valtion eri toimijoille.  
 
Laatusuositukset voivat olla kuntien kannalta hankalia, koska niitä valmisteltaessa ei yleensä arvioida kunti-
en mahdollisuuksia toiminnan järjestämiseen eikä kustannuksia siinä tapauksessa, että toiminta on suosituk-
sen mukaisella tasolla. Tämä on erityisen ongelmallista silloin, kun on kyse lakiin perustumattomasta ohja-
uksesta. Tuomioistuimet ja kanteluja ratkaisevat viranomaiset myös antavat informaatio-ohjaukselle normin 
aseman: vaikka kunta olisi järjestänyt palvelun lainsäädännön edellyttämällä tavalla, mutta ei suosituksen 
mukaisesti, palvelun taso voidaan katsoa riittämättömäksi. 
 
Valtion kuntiin suuntaamaa informaatio-ohjausta koskevat osin samat ongelmat kuin lainsäädännöllä ohjaa-
mista: se on sektorikohtaista ja kunnan näkökulmasta siilomaista. Kuntalaisten palveluja mietitään myös 
kokonaisuutena, joten tällaisen ohjauksen yhteensovittaminen aiheuttaa kunnissa ylimääräistä hallinnollista 
työtä. Yksityiskohtainen ohjaaminen soveltuu huonosti kuntien palvelujen järjestämiseen, koska kunnat ja 
paikalliset olosuhteet ovat erilaisia. Yksi ja sama tapa ei tuota kaikkialla hyvää tulosta. Ihanteellisessa tapa-
uksessa ohjaus ja sen eri muodot tukevat kunnan viranhaltijoita ja näiden asiantuntemusta palvelujen järjes-
tämistapoja valittaessa ja toimintaa toteutettaessa. 
 
Eduskunta on korostanut yhdenvertaisuutta perusoikeuksien toteutumisessa ja peruspalvelujen saamisessa. 
Ohjauksen sitovuutta ja vaikuttavuutta on haluttu vahvistaa perusoikeuksien takaamiseksi ja että kuntalaiset 
saisivat palvelut säädösten mukaisina. Erot palvelujen toteutumisessa eri kuntien ja eri kansalaisryhmien 
välillä ovat huomattavia, ja suosituksilla ja ohjeilla pyritään tiettyyn vähimmäistasoon. Tästä näkökulmasta 
valtion kuntiin suuntaaman informaatio-ohjauksen tulisi olla jopa nykyistä tiukempaa ja velvoittavampaa. 
 

 EHDOTUS: 
  

- Suosituksia valmisteltaessa tulee arvioida niiden kustannusvaikutukset ja huomioida paikal-
liset olosuhteet ja kuntien erot. 
- Suositusten ensisijaisena päämääränä on peruspalvelujen järjestäminen kansalaisille saman-
sisältöisinä eri puolilla maata. 
- Suositusten tulkinnassa tulisi huomioida niiden asema velvoittavuudeltaan ei-sitovina nor-
meina. 
- Kuntien tiedon antamisen taakkaa tulee keventää. Tavoitteena tulisi olla, että kunta toimittaa 
toimintaa ja taloutta koskevat tiedot yhdelle toimijalle. Keventäminen edellyttää tiedonanto-
velvoitteita koskevan lainsäädännön perkaamista ja kehittämistä esimerkiksi osana kuntatieto-
ohjelmaa. 

 
 
Henkilöstöä koskeva sääntely: 
 

Sektorikohtaisessa lainsäädännössä säädetään henkilöstön kelpoisuuksista osin yksityiskohtaisesti. Lähes 
kaikissa kuntien järjestämissä palveluissa lainsäädäntö edellyttää tehtäviin otettavilta henkilöiltä tiettyjen 
kelpoisuusvaatimusten täyttymistä. Kelpoisuusvaatimukset monissa tilanteissa asettaa kunnille tiukat vaa-
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timukset ja rajoittaa kuntien mahdollisuuksia käyttää henkilöstöä joustavasti tarpeiden mukaisesti. On-
gelmia aiheuttaa myös henkilöstön saatavuus: lainsäädäntö edellyttää tietynlaisen koulutuksen omaavien 
henkilöiden palkkaamista, mutta sellaista ei välttämättä ole saatavilla siinä määrin kuin tarvitaan.  

Kuntien toimintaa ohjaavat myös virka- ja työehtosopimusten viidakko. Se on henkilöstöasioita pohditta-
essa otettava huomioon, mutta tässä yhteydessä sitä ei käsitellä, koska valtion ohjaus ei siihen ulotu. 

Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaan kuntatalouden kestävyyden ja henkilöstön saatavuuden 
turvaamiseksi on tarve joustavoittaa erityisesti henkilöstön kelpoisuutta ja mitoituksia säätelevää normis-
toa. Kelpoisuusehtojen ja koulutusrakenteen väljentäminen edellyttää ministeriöiden säädösvalmistelua. 
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla henkilöstön kelpoisuudesta säädetään pääasiassa laissa ja 
asetuksessa terveydenhuollon ammattihenkilöistä sekä laissa ja asetuksessa sosiaalihuollon ammatillisen 
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Opetustoimessa rehtorien ja opettajien kelpoisuusvaatimuksista 
säädetään asetuksella. 

Kuntasektorilla työskentelee noin 437 000 henkilöä (lokakuu 2012). Seuraavan kymmenen vuoden aikana 
eläkkeelle on jäämässä noin 165 000 henkeä eli yli kolmannes kaikista kuntatyöntekijöistä. Henkilöstön 
määrän hallituksi vähentämiseksi ja kuntien menojen hillitsemiseksi tulee suurten palvelurakenteisiin 
kohdistuvien uudistusten yhteydessä yhtenä keskeisenä osana selvittää tehtävärakenteiden tarkoituksen-
mukaisuus ja henkilöstön työnjako. Mahdollinen kelpoisuusehtojen väljentäminen joidenkin tehtäväryh-
mien osalta merkitsee muutostarpeita myös tutkintoihin ja niiden sisältöön. Tässä työssä sosiaali- ja ter-
veysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyö on keskeistä. 

Joissakin tehtävissä voidaan nykyistä enemmän hyödyntää myös sähköisiä palveluja henkilökohtaisten 
palvelumuotojen sijasta (esim. ajanvarauspalvelujen siirtämisellä sähköiseen muotoon).  

 

 EHDOTUS: 

- Kaikkien rakenteellisten uudistusten osana selvitetään henkilöstön tehtävärakenne ja 
työnjaon toimivuus, tavoitteena henkilöstön joustava käyttö. 
 

- Henkilöstön kelpoisuusehtoja säätelevä normisto tutkitaan ja uudistetaan osana raken-
nepoliittisen ohjelman toimeenpanoa. 

- Sähköinen asiointi otetaan käyttöön siihen soveltuvissa toiminnoissa.  

- Avautuvien tehtävien täyttämisen yhteydessä harkitaan, voidaanko tehtävä hoitaa ai-
empaa aiemmasta poikkeavilla kelpoisuusvaatimuksilla tai järjestää sen hoitaminen eri-
laisella työnjaolla. 

- Henkilöstön määrän mitoituksen sijaan jatkossakin on tarvetta painottaa henkilöstön 
ja/tai organisaatiossa tarvittavan osaamisen määrittelyä. Kuntien palveluiden toiminta, 
tehtävät ja vastuualueiden rajat muotoutuvat lähivuosina voimakkaasti uudelleen lisä-
ten sekä palveluiden laajoja kokonaisuuksia että henkilöstön osaamisen vaatimuksia. 
Toimintayksiköiden muodot moninaistuvat, yksiköt yhdistävät aiemmin erillisiä toi-
mintoja ja uusia palvelukonsepteja muodostetaan.  

 
Arviointi 
 
Kuntien toiminnan arvioinnista on säädöksiä sekä yleislainsäädännössä että erityislainsäädännössä. Kunta-
lain mukaan valtuuston on asetettava toimikaudekseen tarkastuslautakunta kunnan hallinnon ja talouden 
tarkastusta varten. Tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja talou-
delliset tavoitteet kunnassa toteutuneet. Kuntien toimintaa arvioidaan osana peruspalveluohjelmaa joka toi-
nen vuosi, ja tuloksista kootaan peruspalvelujen tila- raportti. Raportti on hyvin laaja kokonaisuus, jossa 
käsitellään palvelujen saatavuutta ja kustannuksia alueittain. Aluehallintoviranomaisista annetun lain mukaan 
aluehallintovirastot arvioivat peruspalvelujen alueellista saatavuutta.  
 
Paikallista arviointia tehdään erityislainsäädännön nojalla sekä omana arviointina (itsearviointi) että osallis-
tumalla ulkopuolisiin arviointeihin. Itsearviointia koskevia säännöksiä on mm. terveydenhuoltolaissa ja ope-
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tustoimen lainsäädännössä. Kunta vastaa toiminnastaan kokonaisuutena, joten eri hallinnonaloilta tulevat 
velvollisuudet itsearviointiin ja ulkopuoliseen arviointiin osallistumiseen voivat näyttäytyä kunnassa hajanai-
sena ja päällekkäisenä työnä. 
 
 EHDOTUS: 
 

- Kuntien toiminnan arvioinnista säädetään vain kuntalaissa. Erityislainsäädännössä tulee säätää 
kuntien toiminnan sektorikohtaisesta arvioinnista vain silloin, jos arvioinnille on erityisen pai-
navia tarpeita, joihin kuntalain mukaisella arviointitoiminnalla ei voida vastata. 

 
- Toimintaa koskevat arviointijärjestelmät on palautettava alkuperäiseen tarkoitukseensa eli luo-
tettavan arviointitiedon tuottamiseksi päätöksenteon tueksi. Nykyään arviointijärjestelmät mo-
nesti etsivät ongelmia palveluiden järjestämisessä ja arvioinnin tuloksia yleistetään ja käytetään 
liikaa perusteluna sääntelyn lisäämiselle 

 
Valvonta 
 
Merkittävän osan kuntiin kohdistuvasta valvonnasta muodostaa sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
raston (Valvira) ohjaus ja valvonta. Valvira ohjaa terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja organisaatioiden 
toimintaa ja ratkaisee kantelutapauksia. Toiminnan apuna on valvontaohjelmia, joiden avulla luodaan yhte-
näiset valvonta- ja ratkaisukäytännöt työn avuksi. Myös muilla hallinnonaloilla valvotaan kuntien toimien 
valtakunnallisten tavoitteiden mukaisuutta (alueidenkäytön tavoitteet, pelastustoimen palvelutaso). Aluehal-
lintovirastot hoitavat niille säädetyillä toimialoilla lainsäädännön valvontatehtäviä alueellaan ja tutkivat niille 
tehtyjä kanteluja koskien havaittua lainvastaista tai epäasianmukaista toimintaa. 
 
Aluehallintovirastojen kantelupäätöksiä on pidetty ongelmallisina tilanteissa, joissa virastot ovat lainsäädän-
töä soveltaessaan katsoneet kuntien menetelleen lainvastaisesti, kun nämä ovat poikenneet palveluja koske-
vista oikeudellisista, ei-sitovista ohjeista ja palvelujen laatusuosituksista. Myös työnjakoa aluehallintoviras-
tojen ja muiden sektorikohtaisten valvontaviranomaisten välillä on pidetty epäselvänä. 
 
Eduskunta on kannanotoissaan eri yhteyksissä korostanut valvonnan riittävyyttä ja kuntalaisten oikeutta saa-
da peruspalvelut laissa tarkoitetulla tavalla. Säännösten sitovuus uhkaa menettää merkityksensä, mikäli nii-
den noudattamista ei valvota. Tämä puolestaan voi johtaa perustuslaissa turvattujen perusoikeuksien vaaran-
tumiseen. Valtion suorittaman valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunta järjestää kuntalaisille perus-
palvelut säädösten mukaisesti. 
 
 EHDOTUS: 
 

- Valvonnassa siirrytään entistä enemmän jälkikäteisestä valvonnasta ennakoivaan valvontaan 
ja yhdenmukaisiin valvontaohjelmiin. Lainsäädännössä korostuu toimijoiden omavalvonta, jon-
ka tukena valvontaohjelmat toimivat. 

 
- Aluehallintovirastojen lainsäädäntöön perustuvat tehtävät valvontaviranomaisena selvitetään 
ja selkiytetään. 
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Yhteenveto kuntien tehtäviä koskevan kyselyn vastauksista 

Valtiovarainministeriö avasi 18.9.2013 sähköisen webropol-kyselyn, jossa kysyttiin kuntalaisilta, kun-
tapäättäjiltä ja kunnan viranhaltijoilta ideoita kuntien tehtävien ja velvoitteiden uudistamiseksi.  
 
Vastaajia pyydettiin kertomaan, miltä toimialoilta tehtäviä pitäisi heidän mielestään ensisijaisesti vä-
hentää ja mitä tehtäviä nämä voisivat olla olla. Toiseksi vastaajia pyydettiin kertomaan, tulisiko kunti-
en luopua joidenkin tehtävien hoidosta ja mitä kyseiset tehtävät voisivat olla. Lisäksi vastaajia pyydet-
tiin arvioimaan millaisia vaikutuksia luopumisella olisi.  
 
Vastaajilta pyydettiin myös mielipiteitä siihen, voisiko järjestöjen roolia palvelujen tuottamisessa kas-
vattaa, ja voidaanko yksilön vastuuta omasta hyvinvoinnistaan kasvattaa esimerkiksi palvelumaksuin.  
 
Kyselyyn pääsi vastaamaan valtiovarainministeriön verkkosivujen sekä kuntarakennemuutosten tie-
topankin kautta. Vastaajilla oli apunaan luettelo, johon oli kerätty kuntien lakisääteisiä tehtäviä esi-
merkinomaisesti. Lisäksi apuna oli graafi, josta ilmeni kuinka paljon lakisääteisiä tehtäviä ja velvoittei-
ta eri toimialoilla on. Vastausaika päättyi 11.10.2013. Kyselyyn vastasi yhteensä 743 henkilöä, joista 
kuntalaisia oli 510, kunnan viranhaltijoita 167 ja kuntapäättäjiä 66. Vastaajien lukumäärä vaihteli ky-
symyksittäin. 
 
Tähän muistioon on koottu kyselyn tulokset kysymyksittäin. Kunkin kysymyksen osalta on esitetty 
vastaajien lukumäärä, jakaumat sekä keskeiset ehdotukset. Osa vastauksista oli niin vapaamuotoisia, 
ettei niitä voitu hyödyntää analyysissä. 
 
Valtiovarainministeriön asettaman kuntien tehtävien arviointi -työryhmän tekemää kuntien tehtävä-
kartoitusta on käytetty apuna kyselyn toteutuksessa. Kyselyn vastaukset esitellään kuntien tehtävien 
arviointi -työryhmälle, jonka yksi tehtävä on selvittää kansalaisten näkemyksiä kuntien tehtävistä. 
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Kysymys 1: Eniten kuntia työllistävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Seuraavaksi eniten tehtäviä on 
ympäristöön ja liikenteeseen liittyvissä asioissa sekä opetus- ja kulttuuripalveluissa. Mitä tehtäviä 
tulisi ensisijaisesti vähentää?   

 
 
 
Vastaajien enemmistö vähentäisi ensisijaisesti opetus- ja sivistystoimesta 
 
Kysymykseen siitä, miltä toimialalta tehtäviä pitäisi ensisijaisesti vähentää, vastattiin yhteensä 707 
kertaa. Vastaajat ehdottivat useimmiten tehtävien vähentämistä tai uudistamista useammalla kuin 
yhdellä toimialalla. Eniten kannatusta sai opetus- ja sivistystoimesta vähentäminen, jota ehdotti 34 
prosenttia vastaajista. Ehdotuksista 21 prosenttia koski kulttuuri- ja liikuntapalveluja. Leikkauksia pe-
rusteltiin muun muassa sillä, että niistä säästäminen kirpaisee vähemmän kuin sosiaali- tai terveys-
palveluihin kajoaminen. Kulttuuripalveluja ei nähty välttämättöminä toisin kuin esimerkiksi tervey-
denhoitoa ja perusopetusta. Kulttuurimenoja ehdotettiin käyttäjien itsensä tai yritysten maksettavak-
si. Poikkeuksena oli kirjasto, jonka palvelujen maksuttomuus nousi esiin useassa vastauksessa. Liikun-
tapalveluista leikkaamista ehdottaneet kannattivat useimmiten käyttömaksujen perimistä. Poikkeuk-
sena mainittiin esimerkiksi nuorten ja vähävaraisten liikunnan tukeminen. 
 
Niistä, jotka leikkaisivat opetus- ja sivistystoimesta, noin 15 prosenttia olisi valmis luopumaan subjek-
tiivisesta päivähoito-oikeudesta. Poikkeuksena päivähoito-oikeus haluttiin säilyttää esimerkiksi silloin, 
kun molemmat vanhemmat ovat töissä, työtön vanhempi käy työhaastattelussa tai on kokopäiväinen 
opiskelija. 
 
Sosiaali- ja terveyspuolella myös tarvetta uudistuksille 
 
Kuntien toimintamenoista sosiaali- ja terveyspalvelut muodostavat suurimman menoerän. Myös näi-
den palvelujen uudistamiselle nähtiin tarvetta: kannatusta sai niin terveyspalvelujen rahoitusmallin 
uudistaminen, sairauksien ennaltaehkäisyyn panostaminen kuin solariumlaitteiden valvonnan lopet-
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taminen tai siirtäminen pois kunnilta. Yksilön vastuuta omasta hyvinvoinnistaan pidettiin myös tär-
keänä. Lisäksi tietojärjestelmien yhtenäistämistä ja käyttövarmuuden parantamista peräänkuulutet-
tiin useassa vastauksessa. Kysymyksessä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialat oli jaoteltu erikseen. 
Terveyspalveluihin liittyviä tehtäviä ja velvoitteita vähentäisi tai uudistaisi noin 34 prosenttia vastaa-
jista. Näistä 15 prosenttia mainitsi erikseen solariumlaitteiden valvonnasta luopumisen. Sosiaalitoi-
meen liittyvien tehtävien ja velvoitteiden vähentämistä tai uudelleenjärjestelyä kannatti 23 prosent-
tia kaikista vastaajista. Yhteensä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tehtäviä vähentäisi tai uudis-
taisi noin 57 prosenttia kysymykseen vastanneista. 
 
Listattujen toimialojen ulkopuolelta yleishallinnon karsimista ehdotti 13 prosenttia kyselyn vastaajis-
ta. Sisäministeriön toimialaan kuuluvien karsimista tehtävien, kuten palo- ja pelastustoimen keven-
tämistä ehdotti 12 vastaajaa. 
 
Kuntalaisten näkemykset ratkaisumalleista vaihtelevat 
 
Vaikka vastaajilla oli eriäviä näkemyksiä siitä, mistä kannattaa karsia, talouden haastava tilanne ja sii-
tä johtuvat kuntien säästöpaine hyväksytään yleisesti: vain 36 vastaajaa oli sitä mieltä, että vähentä-
mistarvetta ei ole lainkaan. Näkemykset kuntien tehtävätaakan keventämiseksi vaihtelivat: osa vas-
taajista puolsi palveluiden täysimääräistä tai asteittaista yksityistämistä, kun taas toiset vastustivat 
sitä jyrkästi. Tehtävien siirtämistä kunnilta valtiolle ehdotettiin usein, mutta vastauksissa ei otettu 
kantaa siihen, kuinka tehtäväsiirto helpottaisi julkisen talouden painetta.  
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Kysymys 2. Tulisiko kuntien luopua joiden tehtävien hoidosta? Mitä nämä tehtävät voisivat olla? 
Kuvaile myös minkälaisia vaikutuksia näkisit tällä olevan. 
 
Kysymykseen vastattiin 647 kertaa. Vastanneista 88 prosenttia kannatti tehtävistä luopumista.  571 
vastaajaa ehdotti tehtävistä luopumista, ja yhteensä tehtiin 983 ehdotusta vähennettävistä tehtävis-
tä.  132 vastausta oli sellaisia, joissa ei yksilöity kunnan tehtäviä, vaan ehdotettiin esimerkiksi byro-
kratian vähentämistä, työntekijöiden vähentämistä, tehokkuuden lisäämistä, ulkoistamista, työnteki-
jöiden palkkojen pienentämistä ja lomien lyhentämistä. Tehtävien vähentämistä vastusti 9 prosenttia 
vastaajista. 
 
Lähes 25 prosenttia poistettaviksi ehdotettavista tehtävistä koski sosiaalihuoltoa. Opetus- ja sivistys-
toimi oli seuraava lähes 22 prosenttiosuudella. Terveydenhuollon osuus oli 19 prosenttia ja liikenteen 
osuus oli lähes 14 prosenttia. Terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen siirtoa valtiolle ehdotet-
tiin useissa vastauksissa.  
 

 
 
 
Yksittäisissä vähennysehdotuksissa esiin nousivat kulttuuripalvelut ja toimeentulotuki 
 
Tarkasteltaessa yksittäisiä tehtäviä koskevia vähennysehdotuksia, vastaajat ehdottivat useimmiten 
kulttuuripalveluista luopumista sekä kulttuuripalvelujen maksullisuuden lisäämistä. Seuraavaksi eni-
ten ehdotettiin toimeentulotuesta luopumista. Korkealle yleisimpien vastausten joukossa nousivat 
yksittäiset pienet tehtävät, kuten solariumlaitteiden valvonta, postilaatikon paikan määrittäminen 
sekä muut lupa- ja valvontatehtävät.  Liikuntapalveluissa ehdotettiin maksullisuuden lisäämistä sekä 
liikuntapaikkojen rakentamisen tai urheiluseurojen tukemisen vähentämistä. Monet vastaajat ehdot-
tivat myös neuvontapalvelujen poistamista kunnalta. Vastaajat ehdottivat valtakunnallista neuvontaa 
tai neuvonnan siirtoa järjestöille. 
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Terveydenhuolto 
 
Terveydenhuollon tehtäviä koskevia vähentämisehdotuksia tuli 158. Solariumlaitteiden valvonnan 
jälkeen eniten (16 prosenttia) ehdotukset koskivat sairaanhoidon vähentämistä. Myös työterveyden-
huoltoa sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ehdotettiin vähennettävän. Seuraavaksi eniten 
ehdotettiin suun terveydenhuollon tehtävän poistoa.  
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Sosiaalihuolto 
 
Sosiaalihuollon tehtävien vähennysehdotuksista kolmasosa koski toimeentulotukea. Isyyden selvit-
täminen sekä elatusavun vahvistaminen ei kuuluisi kuntien tehtäviin, vaan tehtävä tulisi siirtää tuo-
mioistuimille.  
 

 
 
 
Opetus- ja sivistystoimi 
 
Opetus- ja sivistystoimen tehtävien vähentämisehdotuksia tuli 214. Lähes 45 prosenttia ehdotti kult-
tuuri- ja liikuntatoimen tehtävien poistamista. Päivähoidon sekä koululaisten aamu- ja iltapäivähoi-
don poistamista ehdotti lähes 28 prosenttia vastaajista. Päivähoidon osalta vastaajat mainitsivat sub-
jektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen silloin, kun toinen vanhemmista on kotona. Opetustoi-
messa on vastaajien mukaan paljon karsittavaa, vastaajat mainitsivat koulukuljetusten vähentämi-
nen, taiteen perusopetus poistamisen sekä opetussuunnitelmien laadinnan poistamisen. Kouluruo-
kailua ehdotettiin maksulliseksi. Myös kirjastopalveluja ehdotettiin poistettavaksi. 
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Vähiten poistoehdotuksia tuli maankäytön ja rakentamisen toimialalta. Useimmat ehdottivat ARA-
asuntojen rakentamisen poistamista sekä katujen kunnossapidon poistamista. Myös kaavoitusta kos-
kevien tehtävien osalta ehdotettiin erilaisten kaavojen vähentämistä.  
 
Ympäristötoimesta tuli vain 38 ehdotusta tehtävien poistamisesta. Niistä yli puolet koski jätehuollon 
tehtäviä, joita ehdotettiin yksityistettäviksi. Jäteneuvonta ehdotettiin siirrettäväksi yrityksille tai jär-
jestöille. Vesihuollon suunnittelusta tulisi muutaman vastaajan mielestä luopua.  
 
Liikenteen toimialalla tehtiin yhteensä 81 ehdotusta vähennettäviksi tehtäviksi. Lähes 39 prosenttia 
vastaajista ehdotti postilaatikon paikan määrittämistä koskevan tehtävän poistoa sekä lähes 35 pro-
senttia poistaisi romuajoneuvojen ja hylätyn ajoneuvon siirtoa koskevia tehtäviä. Yksityisteiden avus-
tuksista tuli vastaajien mielestä myös luopua. 
 
Työllisyys- ja elinkeinotoimen tehtävissä useimmin ehdotettiin vastaanottokeskusten perustamisteh-
tävistä ja maahanmuuttajien kotouttamista koskevien tehtävien poistoa. Talous- ja velkaneuvonnan 
tehtäviä pidettiin järjestöille sopivampana kuin kunnan tehtävänä. Elinkeinopolitiikan hoitoa ehdotet-
tiin myös poistettavaksi.  
 
Maa- ja metsätalouden toimialalla useimmin poistettavaksi ehdotettiin eläinlääkäripalveluja. Vastaa-
jien mielestä tehtävä tulisi siirtää yksityiselle sektorille. Irrallaan tavattujen pieneläinten talteenotto 
tulisi myös poistaa kunnan tehtävistä samoin kuin sato-, tulva- ja riistavahinkojen korvausten käsitte-
lytehtävät. 
 
Vastaajien näkemyksiä tehtävien poiston vaikutuksista 
 
Kysymyksessä pyydettiin vastaajia kuvailemaan myös sitä, minkälaisia vaikutuksia vastaajat näkisivät 
tehtävien poistolla olevan. Vastauksissa tuotiin esille mm. seuraavia vaikutuksia: 

 tehtävien päällekkäisyyksiä tulisi karsia, sosiaali- ja terveydenhuollossa päällekkäisyyksiä 

 erikoissairaanhoidon tehtävien siirto valtiolle, koska kansalaiset ovat eriarvoisessa asemassa 
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 Kela voisi hoitaa toimeentulotukiasiat, koska siellä on osaaminen ja tarvittava tieto 

 tehtäviä tulisi seudullistaa: maankäyttö, kaavoitus ja rakennusvalvonta 

 säästöjä syntyisi, kun valtio hoitaisi tehtävät 

 käsittelyprosesseja tulisi yksinkertaistaa 

 kaikenlaisten pakollisten suunnitelmien tekeminen on turhaa työtä 

 jätteiden kuljetuksen kilpailuttaminen kuntalaisten puolesta on turhaa 

 katujen valaistuksen vähentäminen säästäisi sähköä 

 palvelujen rajaaminen, esimerkiksi eläinlääkäripalvelut vain tuotantoeläimille 

 kunnallisista kulttuuripalveluista luopuminen seurauksena kulttuuripalvelut moninaistuisivat 

 ylimääräinen valvonta on turhaa 

 työllistämispalvelut yhteen paikkaan, kestämätöntä että palveluja hoitavat kunnat, Kela ja elyt 

 sosiaalihuollon valtiollistamisella tuskin vaikutuksia ruohonjuuritasolle 

 perustehtäviin keskittyminen 

 käyttäjämäärältään vähäiset palvelut tulisi lopettaa 

 henkilökunnan tehokkaampaa käyttöä voisi edistää monialaisuudella lukuun ottamatta ter-
veydenhuoltoa ja joitakin vaativia tehtäviä 

 kuntien pitäisi luopua kaikista palveluista, jotka eivät ole lakisääteisiä 

 kuntia tulisi pakottaa ja auttaa investoimiaan tekniikoihin ja teknologioihin, jotka tuovat sääs-
töjä 

 kuntien henkilöstölle tulisi antaa raha ja vastuuta tuottaa palvelut itse edullisesti ja laaduk-
kaasti 

 kaikki tehtävät voisi kilpailuttaa 

 avustusten jakoon tarvitaan tarkkuutta 

 puistojen ja katujen kunnossapito kilpailutettava, taloushallinnon voisi ulkoistaa 

 lainsäädäntöä tulisi perata ja yksinkertaistaa monimutkaisia käytäntöjä, nippelimäistä säänte-
lyä pitäisi reippaalla kädellä karsia 

 kunnallisia datavarantoja tulisi avata, verovaroin kerätyn datan tulisi olla avointa 

 neutraali ratkaisu olisi juustohöylällä tehty leikkaus palvelujen tasoon 

 koulutukseen maksuja ja kustannusvastuuta oppilaille ja heidän perheille, lisää kustannusvas-
tuuta myös terveydenhoitoon 

 kaikella supistamisella on omat haittansa, mutta nykytilanteessa on välttämätöntä aloittaa 

 nuorista enemmän vastuuta vanhemmille 

 valittajien omaa vastuuta tulisi lisätä, vähentäisi valituksia 
 
  



      9 (13) 

Kysymys 3: Tulisiko järjestöjen vastuuta palvelujen hoitamisessa lisätä? Millä toimialoilla näin voi-
taisiin tehdä?   
 
Kysymykseen järjestöjen vastuun lisäämisestä vastattiin 624 kertaa. Vastanneista 60 prosenttia kan-
natti järjestöjen vastuun lisäämistä palveluiden tuottamisessa ja 25 prosenttia vastusti.  
 

 
 

Kuva 1: järjestöjen vastuun kasvattaminen (kyllä / ei / ei kantaa tai ei osannut sanoa) 
 
Järjestöjen vastuun pitämistä nykyisellään tai vähentämistä perusteltiin usein sillä, että vastuun pal-
veluiden järjestämisestä ja tuottamisesta pitää peruspalveluiden osalta olla julkisella hallinnolla. Jär-
jestöjen vastuun lisäämisen pelättiin lisäävään byrokratiaa, väärinkäytöksiä sekä heikentävät palvelu-
tasoa. ’Ei’ -näkemyksiä perusteltiin myös sillä, että järjestöjen vastuun lisäämisen sijaan kuntalaisen 
omaa vastuuta itsestään ja ympäristöstään tulisi lisätä. 
 
Vastaajat, jotka eivät ottaneet kantaa kysymykseen, toivat usein esiin, että periaatteessa järjestöjen 
vastuun lisääminen on kannatettavaa, mutta järjestöjen vastuuta tulisi lisätä vain, jos järjestöjen ra-
hoitusta lisätään. Lisäksi kiinnitettiin huomioita siihen, että järjestöt ja ylipäätään kolmas sektori toi-
mii jo nyt aktiivisena palveluiden tarjoajana julkisen palvelutuotannon rinnalla ja sen täydentäjänä 
sekä ostopalveluina tuottavat kunnille palveluita. 
 
Millä toimialoilla järjestöjen vastuuta voitaisiin lisätä? 
 
Järjestöjen vastuuta toivottiin lisättävän erityisesti niiden palveluiden järjestämisessä, jotka eivät ole 
kunnan lakisääteistä tehtävää.  
 

60 % 
25 % 

15 % 

Kyllä Ei Ei kantaa / EOS 
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Kuva 2: millä toimialalla järjestöjen vastuuta voitaisiin lisätä? 

 
Eniten järjestöjen vastuuta toivottiin lisättävän liikunta- ja kulttuuripalveluissa, koululaisten aamupäi-
vä- ja iltapäiväkerhotoiminnassa, terveydenhoidon ja sosiaalihuollon tehtävissä (erityisesti vanhus-
tenhuolto ja päihdehuolto) sekä ympäristötoimessa. 
 
Poimintoja yksittäisistä tehtävistä / palveluista, joissa järjestöjen vastuuta voitaisiin lisätä 
 
Kyselyn vastauksissa toivottiin erityisesti järjestöjen vastuun lisäämistä seuraavissa tehtävissä / palve-
luissa: 
 

• Koulujen aamupäivä- ja iltapäiväkerhot  
• Liikuntapalvelut, kuten liikuntapaikkojen ylläpito 
• Kulttuuripalvelut 
• Kirjastotoiminta 
• Ulkoilureittien ylläpito 
• Romuajoneuvojen ja hylättyjen ajoneuvojen siirto 
• Vanhusten palvelut – esim. asuminen 
• Löytöeläimet ja eläinsuojelu 
• Talous- ja velkaneuvonta 
• Maatalouslomitus 
• Päihdehuolto 
• Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon tehtävät 

 
Kolmannen sektorin toimijat, joiden vastuuta toivottiin lisättävän olivat esimerkiksi: 
 

• Urheilujärjestöt ja -seurat (liikuntapaikkojen ylläpito) 
• SPR (vanhustenhuolto)  
• Työttömien yhdistykset  
• Asukasyhdistykset (raivaustyöt, kuntopolut jne.) 
• Eläkeläisjärjestöt  
• Seurakunnat (iltapäiväkerhot)  
• Kyläyhdistykset  
• MLL  
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Kysymys 4. Tulisiko kansalaisten vastuuta omasta hyvinvoinnista lisätä esimerkiksi palvelumak-
suin? 
 
Kysymykseen kansalaisten vastuun lisäämisestä omasta hyvinvoinnista huolehtimisessa vastattiin 665 
kertaan. Vastaajista 65 prosenttia kannatti kansalaisten vastuun lisäämistä ja palvelumaksujen korot-
tamista ainakin joltain osin. Noin 28 prosenttia vastusti korotuksia. Kysymykseen vastanneista 6,5 
prosenttia oli sitä mieltä, että kansalaisten vastuuta omasta hyvinvoinnista tulisi lisätä, mutta ei mak-
suja korottamalla.  
 

29.10.2013

Kysymys 4: Tulisiko kansalaisten vastuuta omasta hyvinvoinnista 
lisätä esimerkiksi palvelumaksuin? 

65 %

28 %

7 %

Kyllä Ei Kansalaisten vastuuta omasta hyvinvoinnista tulisi lisätä, mutta ei maksuja korottamalla

 
 
Maksujen korottamista kannattaneista noin 45 % kannatti kohtuullisen yksiselitteisesti maksujen ko-
rottamista. Osa korotuksia kannattaneista oli kuitenkin huolissaan siitä, että kustannusrasitus ei tulisi 
kohtuuttomaksi niille, jotka käyttävät ja tarvitsevat eniten palveluja. Lähes 10 % vastanneista oli sitä 
mieltä, että maksut tulisi mitoittaa tulojen tai maksukyvyn mukaan. Muista kuin sosiaali- ja terveys-
palveluista perittäviä maksuja kannatti 4 prosenttia vastanneista ja joltain, tarkemmin määrittelemät-
tömältä osin maksujen korottamista/perimistä kannatti yli 5 prosenttia vastanneista. ). Jotkut esitti-
vät esim. kirjastoihin vuosimaksuja. 
 
Muutama vastaaja toivoi, että maksujen korotuksen myötä tulisi palvelujen saatavuuden ja laadun 
parantua. Maksujen korotuksen toivottiin myös keventävän verotusta. Maksujen korottamisen kat-
sottiin myös vähentävin palvelujen turhaa käyttöä. (’Ei ole ilmaisia palveluja, maksukyvyttömät tulee 
käsitellä erikseen’).  
 
Maksuja ja niiden korotuksia ehdotettiin mm. seuraaviin tehtäviin: 

 rakennuslupamaksujen korottaminen 

 laskutus niille joilla on varaa maksaa progressiivisin maksuin, esimerkiksi hammashoitoon, ur-
heilu- ja kulttuuripalveluihin, lasten päivähoitoon. 

 kirjastomaksut esim. vuosimaksuna 

 lukioihin lukukausimaksut 

 koulukyyti maksulliseksi 
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 kouluruokailun maksullisuus lisäisi sen arvostusta 

 terveyskeskusmaksuja olisi korotettava 

 vastuuta omasta hyvinvoinnista lisättävä kulutusvalinnoissa, esimerkiksi maksut ja sanktiot 
tupakan, alkoholin ja liikasyömisen vuoksi, alv-kannustin terveelliselle ruualle sekä tiedotusvä-
lineiden kontrolli mainostamiseen. 

 maksut käyttöön alkaen 25-vuotiaille sairaanhoitopalveluissa ja liikuntapalveluissa yli 30-
vuotiaille 

 aikuisten hammashoito yksityiselle sektorille 

 romuautojen siirtokustannukset viimeiselle rekisteriin merkitylle 

 kyllä, mutta terveyskeskusmaksuille maksukatto 

 rakennuslupamaksujen korottaminen 

 laskutus niille joilla on varaa maksaa 
o lapsilisät 
o hammashoito 
o urheilu- ja kulttuuripalvelut 
o lasten päivähoito 
o ylipäänsä maksut progressiivisiksi 

 kirjastomaksut esim. vuosimaksuna 

 lukioihin lukukausimaksut 

 koulukyyti maksulliseksi 

 kouluruokailun maksullisuus lisäisi sen arvostusta 

 terveyskeskusmaksuja olisi korotettava 

 vastuuta omasta hyvinvoinnista lisättävä kulutusvalinnoissa 
o maksut ja sanktiot tupakan, alkoholin ja liikasyömisen vuoksi 
o alv-kannustin terveelliselle ruoalle 
o tiedotusvälineiden kontrolli mainostamisessa 

 maksut käyttöön alkaen 25-vuotiaille sairaanhoitopalveluissa ja liikuntapalveluissa yli 30-
vuotiaille 

 aikuisten hammashoito yksityiselle sektorille 

 romuautojen siirtokustannukset viimeiselle rekisteriin merkitylle 

 kyllä, mutta terveyskeskusmaksuille maksukatto 
 
Hieman yli 28 % vastaajista ei kannattanut maksujen korotusta. Perusteluina oli mm., että palvelut on 
tarkoitettu katettavaksi verorahoituksella. Vastaajat pelkäsivät, että maksujen periminen/korotukset 
vaarantaisivat palvelut pienituloisilta ja syrjääntyneiltä, jotka myös niitä eniten tarvitsevat. Jotkut oli-
vat sitä mieltä, että osa kansalaisista maksaa jo nyt palvelut osittain itse (esim. hammashuolto) eikä 
uusia korotuksia enää tarvita. Jotkut myös esittivät, että yksityisten palvelujen Kela-korvaukset tulisi 
poistaa. Joidenkin mielestä suurella joukolla kansalaisia ei ole mahdollisuutta maksaa enempää itse 
palveluistaan. Palvelumaksut eivät ole hyvä keino vaan systeemiä olisi hyvä yksinkertaistaa rahoituk-
sen osalta (yhden rahoituskanavan malli). Valinnan vapautta pitäisi lisätä lisäämättä byrokratiaa ja 
hallinnon kustannuksia esim. palvelusetelijärjestelmää kehittämällä. 
 
Maksujen korotusta vastustavat perustelivat esityksiään seuraavasti: 

 nykyiset maksut ovat aikaansaaneet eriarvoisuutta 

 maksujen korotus iskee kipeimmin vähäosaisiin 

 maksujen käyttöönotto ajaa palveluiden välttämiseen ja aikaansaa huonotuloisten terveyden-
tilan huonontumista 

 terveysmaksuja ei erityisesti saisi korottaa 



      13 (13) 

 maksujen nosto lisää toiminnan tehottomuutta 

 turhien lupien hakemista vähennettävä (esim puun kaato omasta pihasta) 

 lisääminen lisää tietotekniikka ja perintäkuluja 

 palvelut jo kertaalleen rahoitettu verovaroin 

 Kela-korvaukset poistettava 

 omavalvontaa lisättävä esim. verenpainemittauksissa 

 vaikeavammaisten palvelut säilytettävä maksuttomina 

 perusterveydenhuollon ja joukkoliikenteen tulisi olla maksutonta 
 
Vastaajista noin 6,5 prosenttia oli sitä mieltä, että vastuuta omasta hyvinvoinnista tulisi lisätä esim. 
rakenteellisilla uudistuksilla ja palvelut tulisi järjestää mahdollisimman kevyesti. Palveluille tulisi valita 
tehokkain tuottaja. Katsottiin, että kansalaisilla tulisi olla vastuuta itsestään, esimerkiksi alkoholistit ja 
huumeongelmaiset voisivat olla enemmän vastuussa itsestään ja hoidostaan.  
 
Kansalaisten oman vastuun korostamiseksi voisi: 

 kasvattaa yhteisöllisyyttä ja myös talkoita 

 on väistämätöntä talouden huonontumisen vuoksi 

 merkitsisi toimeentulotuen muuttamista vastikkeelliseksi 

 voisi lisätä liikuntapaikoissa seurojen maksuja käytöstä 

 antaisi palvelumaksuihin käsityksen todellisista kustannuksista 

 voisi ottaa tiukemman linjan esimerkiksi sairaalakäynteihin liittyvien matkojen korvaamisessa 
(junalla vai taksilla) 

 pitäisi harkita ei-välttämättömiin kirurgisten toimenpiteiden toteuttamista julkisin varoin 

 poistaa kuntien rahoitusvastuulta lihavuusleikkaukset, lapsettomuushoidot ja isyysselvitykset 

 siirtää asuntoterveystutkimukset ja ruokamyrkytystutkimukset suoraan kohteen maksettavak-
si 

 työttömyyskorvaukseen pitäisi liittää työvelvoite 
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