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Valtiovarainministeriölle 
 
 

 
Valtiovarainministeriö asetti 3.9.2010 kuntalain kokonaisuudistusta kartoittavan hank-
keen. Hankkeen toimikausi oli 6.9.2010 – 31.1.2011. 
 
Toimeksiannon mukaan hankkeeseen asetetun työryhmän tuli kartoittaa kuntalain uudis-
tustarpeet sekä laatia kartoituksen perusteella selvitys uudistustarpeista myöhemmin ase-
tettavan parlamentaarisen komitean työn pohjaksi. Selvityksessä tuli ottaa huomioon, 
mitkä säännökset olisi syytä valmistella siten, että niitä voitaisiin soveltaa jo seuraavalla 
vaalikaudella eli vuodesta 2013 lukien. 
 
Kuntalain kokonaisuudistusta kartoittavan työryhmän puheenjohtajana toimi osastopääl-
likkö, ylijohtaja Päivi Laajala valtiovarainministeriöstä. Työryhmän jäseniksi nimettiin 
finanssineuvos Rainer Alanen valtiovarainministeriöstä, johtaja Kirsi Kangaspunta ope-
tus- ja kulttuuriministeriöstä, johtaja Eija Koivuranta sosiaali- ja terveysministeriöstä, 
johtava lakimies Kari Prättälä Suomen Kuntaliitosta, lakiasiain johtaja Arto Sulonen 
Suomen Kuntaliitosta, lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala oikeusministeriöstä, hallitus-
neuvos Auli Valli-Lintu valtiovarainministeriöstä sekä rakennusneuvos Matti Vatilo ym-
päristöministeriöstä. Työryhmä kutsui pysyväksi asiantuntijakseen lainsäädäntöneuvos 
Eeva Mäenpään valtiovarainministeriöstä. Työryhmän sihteerinä toimivat ylitarkastajat 
Anu Hernesmaa ja Markku Mölläri valtiovarainministeriöstä. Työryhmä kokoontui toi-
mikautensa aikana kahdeksan kertaa. 
 
Nykyisen kuntalain voimaantulon jälkeen kunnat ovat erilaistuneet ja kuntien toimin-
taympäristö on muuttunut voimakkaasti. Tarve uudistaa kuntalakia johtuu mm. kuntara-
kenteen muutoksesta, yhteistoiminnan laajenemisesta, toimintojen yhtiöittämisestä, ta-
loudellisen toimintaympäristön muutoksesta sekä erityislainsäädännöstä, jonka perusteel-
la kunnat ovat vastuussa kuntalaisten palvelujen tuottamisesta. Työryhmä on pyrkinyt 
kuvaamaan raportissaan muuttunutta toimintaympäristöä ja analysoimaan tapahtunutta 
kehitystä kuntalain muutostarpeiden näkökulmasta. Työryhmä on työnsä osa-alueina tar-
kastellut kunnallista itsehallintoa sekä valtion ja kuntien suhdetta, kunta- ja palvelura-
kennetta, taloutta ja valvontaa, johtamista ja toimielimiä, kunnan hallintomenettelyä, 
edustuksellista ja suoraa demokratiaa, kuntien ja markkinoiden suhdetta, valvontaa ja 
muutoksenhakua, henkilöstöä sekä tietoteknologian kehitystä. Työryhmä toteutti toimi-
kautenaan Suomen Kuntaliiton kanssa kyselyn kunnille kuntalain uusimistarpeista. 
 
Työryhmän työn lähtökohtana on, että kuntalain tulee jatkossakin olla kunnan hallintoa ja 
taloutta koskeva yleislaki, jolla vähennetään erityislainsäädännön tarvetta. Kunnissa ja 
niiden toimintaympäristössä tapahtunut voimakas muutos edellyttää kunnan aseman ja 
toiminnan kokonaistarkastelua. Kuntalain uudistamisessa on keskeistä tietää, millaisiin 
kunta- ja palvelurakenteisiin kuntalakia luodaan ja miten kuntalailla halutaan ohjata kun-
nan toimintaa ja talouden hoitoa toimintaympäristön muuttuessa. Tietyt osa-alueet, kuten 
muutoksenhaku ja henkilöstön kahdesta palvelussuhdelajista luopuminen, edellyttävät 
kuntalakia laajempaakin tarkastelua. 
 





 4
  

Sisällysluettelo 
  
1. Johdanto ................................................................................................................................................6 
 
2. Kunnallinen itsehallinto sekä valtion ja kuntien suhde.........................................................................7 

2.1. Kunnallinen itsehallinto .................................................................................................................7 
2.2. Kunnat ja kansalaisten perus- ja ihmisoikeudet.............................................................................9 
2.3. Valtion ja kuntien suhde ..............................................................................................................11 

2.3.1. Kuntien toiminnan ohjaaminen .............................................................................................11 
2.3.2. Hallituksen politiikka-asiakirjojen suhde kuntien säädösohjaukseen ..................................13 

2.4. Pohjaa komitean työlle.................................................................................................................15 
 
3. Kunta- ja palvelurakenne ....................................................................................................................16 

3.1. Väestökehitys ...............................................................................................................................16 
3.2. Kuntarakenne ...............................................................................................................................18 

3.2.1. Kuntamäärän, kuntakoon ja asukastiheyden kehitys ............................................................18 
3.3. Analyysi kehityksestä ..................................................................................................................20 
3.4. Kuntien tehtävät ja palvelurakenne..............................................................................................23 

3.4.1. Palvelujen tuotantotavat .......................................................................................................23 
3.4.2. Yleinen toimiala ....................................................................................................................25 
3.4.3. Opetus- ja kulttuuritoimi.......................................................................................................26 
3.4.4.  Sosiaali- ja terveydenhuolto.................................................................................................29 
3.4.5. Ympäristöasiat ......................................................................................................................33 
3.4.6. Muut tehtävät ja palvelurakenteet.........................................................................................36 
3.4.7. Kainuun hallintokokeilu........................................................................................................37 
3.4.8. Toimeksiantotehtävät ............................................................................................................38 

3.5. Analyysi kehityksestä ..................................................................................................................38 
3.6. Pohjaa komitean työlle.................................................................................................................42 

 
4. Talous ja valvonta ...............................................................................................................................43 

4.1. Kuntien rahoitusrakenne ja kuntatalouden nykytila.....................................................................43 
4.2. Yleiset säännökset........................................................................................................................44 
4.3. Sisäinen talouden ja yhteistoiminnan ohjaus ...............................................................................45 
4.4. Kunnan sisäinen valvonta ............................................................................................................46 
4.5. Kuntien yhteistoiminnan talous ...................................................................................................47 
4.6. Kunnan talouden sisäinen ohjaus.................................................................................................47 
4.7. Analyysi kehityksestä ..................................................................................................................48 
4.8. Pohjaa komitean työlle.................................................................................................................50 

 
5. Johtaminen ja toimielimet...................................................................................................................51 

5.1. Toimielimet..................................................................................................................................51 
5.2. Kunnan poliittinen ja ammatillinen johto ....................................................................................52 

5.2.1 Kunnanjohtajien johtajasopimukset.......................................................................................54 
5.3. Analyysi kehityksestä ..................................................................................................................54 

5.3.1. Kunnan toimielinten aseman ja toiminnan kehittäminen......................................................55 
5.3.2. Poliittisen ja ammatillisen johtamisen kehittäminen ............................................................56 
5.3.3. Lähidemokratia kunnassa – ”lähikunta”..............................................................................57 
5.3.4. Kunnanjohtajasopimukset ja erokorvaus..............................................................................58 

5.4. Pohjaa komitean työlle.................................................................................................................59 
 
6. Kunnan hallintomenettely ...................................................................................................................60 

6.1. Kunnan hallintoa ja päätöksentekomenettelyä koskevat säännökset kuntalaissa ........................60 
6.2. Pohjaa komitean työlle.................................................................................................................62 



 5
 
7. Edustuksellinen demokratia ................................................................................................................63 

7.1. Luottamushenkilön asemaa koskevat säännökset ........................................................................63 
7.2. Luottamushenkilöiden vaalikelpoisuus........................................................................................64 
7.3. Esteellisyys ..................................................................................................................................65 
7.4. Vaalirahoitus ................................................................................................................................66 
7.5. Valtuustoryhmien ja muun poliittisen toiminnan tukeminen.......................................................67 
7.6. Analyysi kehityksestä ..................................................................................................................67 
7.7. Pohjaa komitean työlle.................................................................................................................70 

 
8. Kuntalaisten osallistumismahdollisuudet, suora demokratia sekä valinnanvapaus ............................71 

8.1. Kuntalaisten osallistumismahdollisuudet.....................................................................................71 
8.2 Valinnanvapaus.............................................................................................................................72 
8.3. Palvelusetelijärjestelmä................................................................................................................75 
8.4. Analyysi kehityksestä ..................................................................................................................76 
8.5. Pohjaa komitean työlle.................................................................................................................78 

 
9. Kunnat ja markkinat............................................................................................................................79 

9.1. Kunnan oman toiminnan markkinaehtoistuminen .......................................................................79 
9.1.1. Kunnallinen liikelaitos ..........................................................................................................79 
9.1.2. Kunnan yhtiöt ........................................................................................................................82 
9.1.3. Yhtiöittämisvelvollisuus EU-valtiontukisäännösten perusteella ...........................................85 

9.2. Kunnat ja yritystoiminnan tukeminen..........................................................................................86 
9.3. Ostopalvelut ja hankintalainsäädäntö...........................................................................................90 

9.3.1. Hankintalainsäädäntö ...........................................................................................................90 
9.3.2. Ostopalveluiden taloudellinen merkitys................................................................................92 

9.4. EU-hankintalainsäädännön vaikutus kuntien yhteistoimintaan ja sen organisointiin..................96 
9.5. Julkisen palvelun velvoite (SGEI-palvelut) .................................................................................98 
9.6. Analyysi kehityksestä ..................................................................................................................98 
9.7. Pohjaa komitean työlle...............................................................................................................101 

 
10. Valvonta ja muutoksenhaku............................................................................................................101 

10.1 Kunnan toiminnan valvonta ja muutoksenhakujärjestelmä ......................................................101 
10.2 Pohjaa komitean työlle..............................................................................................................103 

 
11. Henkilöstö .......................................................................................................................................103 

11.1. Henkilöstön määrä ja rakenne..................................................................................................103 
11.2. Kunnallisen henkilöstön oikeusasema .....................................................................................104 
11.3. Analyysi kehityksestä ..............................................................................................................106 
11.4. Pohjaa komitean työlle.............................................................................................................107 

 
12. Tietoteknologian kehitys.................................................................................................................108 

12.1. Nykytila....................................................................................................................................108 
12.2. Analyysi kehityksestä ..............................................................................................................109 
12.3. Pohjaa komitean työlle.............................................................................................................111 

  



 6
 

1. Johdanto  

 
 
Kuntalaki on kunnan hallinnon ja talouden järjestämistä koskeva yleislaki. Nykyinen laki 
tuli voimaan vuonna 1995 (taloussäännökset vuonna 1997). Sen jälkeen kuntalakia on 
osittain uudistettu 21 kertaa. Lainmuutokset ovat koskeneet erityisesti kunnan henkilös-
tön asemaa, pormestarijärjestelmää, talouden tasapainottamista, kuntakonsernia ja kun-
nallista liikelaitosta.   
 
Kuntalain voimaantulon jälkeen kunnat ovat erilaistuneet ja kuntien toimintaympäristö 
on muuttunut voimakkaasti. Voimassa oleva kuntalaki on mahdollistanut kunnan toimin-
nan organisoinnin ja talouden hoidon järjestämisen monella tavalla. Vaikka kuntalakia on 
muutettu useaan eri otteeseen, osaa toimintaympäristön muutoksista ei ole otettu riittä-
västi huomioon ja osa toimintaympäristön muutoksista edellyttää kunnan aseman ja toi-
minnan kokonaistarkastelua. Kun osaa toimintaympäristönmuutoksista ei ole otettu huo-
mioon, tarve säätää erityislainsäädännössä sektorikohtaisia poikkeuksia on lisääntynyt.  
 
Toimintaympäristön muutoksista useat liittyvät välittömästi tai välillisesti väestökehityk-
sen muutoksiin. Väestökehityksen muutokset merkitsevät muutoksia kunnan mahdolli-
suuksiin huolehtia palveluista ja niiden rahoituksesta. Väestökehitys vaikuttaa olennai-
sesti tulevaisuuden kunta- ja palvelurakenteisiin. 
 
Kunta- ja palvelurakenteet ovat muuttuneet kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä 
toteutettujen kuntaliitosten ja yhteistoimintavelvoitteiden johdosta. Palvelurakenne on 
muutoinkin muuttunut peruspalvelujen turvaamiseksi erityislainsäädännössä säädettyjen 
yhteistoimintavelvoitteiden vuoksi. Kunta- ja palvelurakenteet ovat eriytymässä aiempaa 
enemmän ja palvelurakenteiden eriytyminen on vaikeuttanut kunnan mahdollisuuksia oh-
jata palveluja ja niiden rahoitusta.  

 
Julkisen talouden kestävyysvajeessa kuntatalouden merkitys on olennainen ja se edellyt-
tää kunta- ja palvelurakenteiden kehittämistä, toimintojen tehostamista sekä valtio-kunta 
-suhteen tiivistämistä.  
 
Kuntatalous on eriytymässä ikääntymisestä johtuvan palvelutarvekasvun, huoltosuhteen 
heikentymisen sekä muuttoliikkeen vuoksi. Kunta- ja palvelurakenteiden eriytyminen se-
kä kunnan toiminnan yhtiöittäminen edellyttävät omistajaohjauksen vahvistamista.  
 
Kuntatalouden hoito edellyttää kuntataloutta koskevien oikeiden ja vertailukelpoisten tie-
tojen varmistamista sekä kuntatalouden sisäisen ohjauksen vahvistamista. Kuntien mah-
dollisuudet ohjata erityisesti kuntayhtymien menoja korostuvat uusien yhteistoimintajär-
jestelyjen vuoksi. 
 
Kunnan johtamisjärjestelmä edellyttää sekä ammatti- että poliittisen johtamisen vahvis-
tamista. Johtamisjärjestelmän muutokset edellyttävät johdon aseman ja tehtävien sekä 
toimielinten aseman kokonaistarkastelua.   
 
Kuntakoon kasvu ja äänestysprosentin alhaisuus edellyttävät vuorovaikutusmahdolli-
suuksien lisäämistä kuntalaisten ja päättäjien kesken. Tietotekniikka mahdollistaa uusien 
vuorovaikutusmahdollisuuksien luomisen. Kuntakoon kasvu tuo paineita luoda kunnan-
osahallintoa. Lisääntyvä tarve käyttää palveluja kuntarajat ylittäen edellyttää käyttäjien 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien tarkastelua.   
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Palveluiden tuottaminen on eriytymässä palveluiden järjestämisvastuusta. Kunnan ase-
ma palvelujen tuottajana on muuttunut.  Kunnat ovat yhtiöittäneet toimintaansa ja kun-
nallisia palveluja tuotetaan aikaisempaa enemmän yksityisten palvelujentarjoajien toi-
mesta. Lisäksi valinnanvapaussäännökset muuttavat kunnan asemaa kuntalaisten palvelu-
jen tuottajana. Kuntien palvelutuotanto on osittain markkinaehtoistunut ja EU-
kilpailuoikeus asettaa vaatimuksia toiminnalle. EU-kilpailuoikeus rajoittaa myös kuntien 
mahdollisuuksia hoitaa tehtäviä yhteistoiminnassa sekä tukea yleisen toimialan perusteel-
la yritystoimintaa.  
 
Kunnallisen henkilöstön eläköitymiskehitys edellyttää kuntien toiminnan tehostamista 
sekä uusien toimintatapojen käyttöönottoa. Kaksi palvelussuhdelajia aiheuttaa palvelus-
suhde-erojen vuoksi erilaisia menettelyjä. Toimintojen yksityistämisessä on jouduttu ta-
pauskohtaisesti sääntelemään julkista valtaa koskevien tehtävien hoitamista.  
 
Kuntalain kokonaisuudistukseen liittyy olennaisesti vireillä oleva sosiaali- ja terveyden-
huollon järjestämistä koskevan lainsäädännön uudistustyö.  Kuntalain kokonaisuudistus 
ja sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön uudistustyö tulee sovittaa yhteen. Kunta-
lain kokonaisuudistuksen tärkein kysymys on se, millaisiin kunta- ja palvelurakenteisiin 
kuntalakia luodaan ja miten kuntalailla ohjataan kunnan toimintaa ja talouden hoitoa 
toimintaympäristön muuttuessa.    
 

2. Kunnallinen itsehallinto sekä valtion ja kuntien suhde 

2.1. Kunnallinen itsehallinto 

 
Kuntien itsehallinto on turvattu perustuslain 121 §:ssä. Sen mukaan 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 
4) kunnilla on verotusoikeus.  

 
Perustuslain 121 §:n vaatimus kunnan hallinnon perustumisesta kunnan asukkaiden itse-
hallintoon edellyttää, että kuntien ylintä päätösvaltaa käyttää suorilla vaaleilla valittu 
toimielin. Perustuslain 14 §:n mukaan jokaisella Suomen kansalaisella ja maassa vakinai-
sesti asuvalla ulkomaalaisella, joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, on oikeus äänes-
tää kunnallisvaaleissa ja kunnallisessa kansanäänestyksessä sen mukaan kuin lailla sää-
detään. Kuntalain mukaan kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittu valtuusto. 
Perustuslaki ei kuitenkaan rajoita suoran vaalin käyttöä vain valtuuston valintaan. Kun-
nallisen itsehallinnon mukaista olisi esimerkiksi säätää lailla, että kunnan johtajana toi-
miva pormestari valittaisiin suoralla vaalilla. Kuntalaki mahdollistaa valtuuston päätök-
seen perustuvat neuvoa-antavat kunnalliset kansanäänestykset. Perustuslain näkökulmas-
ta olisi kuitenkin mahdollista säätää lailla myös sitovista kansanäänestyksistä tai velvolli-
suudesta järjestää joko neuvoa-antavia tai sitovia kansanäänestyksiä tietynlaisista asiois-
ta. 
 
Perustuslain säännös kunnan asukkaiden itsehallinnosta on keskeinen demokraattisen yh-
teiskunnan peruselementti Suomessa, jossa suoriin vaaleihin perustuva edustuksellinen 
demokratia Ahvenanmaata ja Kainuun hallintokokeilussa mukana olevia kuntia lukuun 
ottamatta toteutuu kahdella tasolla, kunnallisvaaleissa ja eduskuntavaaleissa.  
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Perustuslain 121 §:n mukaan kuntien hallinnon yleisistä perusteista säädetään lailla. 
Säännöksen keskeinen sisältö on kunnan oikeus omiin toimielimiinsä ja hallintoonsa 
lainsäädännön asettamissa rajoissa. Säännös määrittää kunnan hallinnon rakenteista sää-
tämistä ja sitä, kuinka pitkälle kunnat saavat itse päättää hallinnostaan ja taloudestaan 
johtosäännöissään.  
 
Vaatimus säätää lailla kuntien hallinnon yleisistä perusteista liittyy myös kiinteästi kunta-
lain ja eri palvelusektoreita koskevan erityislainsäädännön väliseen suhteeseen. Perustus-
lain mukaista on, että kunta on yksi kokonaisuus, joka kattaa hallinnon, talouden ja joh-
tamisen. Tästä voidaan johtaa periaate, että tulisi välttää mainituista asioista säätämistä 
eri palvelusektoreita koskevassa erityislainsäädännössä. Kunnalliseen itsehallintoon kuu-
luu kunnan oikeus itse päättää hallintonsa yksityiskohdista ja lailla tulisi säätää vain hal-
linnon yleisistä perusteista. Perustuslain 14 §:ssä lailla säätämisen vaatimusta täsmenne-
tään vaatimuksella, että äänioikeuden lisäksi oikeudesta muutoin osallistua kuntien hal-
lintoon säädetään lailla. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi vaalikelpoisuutta kunnan toimie-
limiin ja kuntalain 4 lukuun nykyään sisältyviä säännöksiä kunnan asukkaiden osallistu-
misoikeudesta. Asukkaiden osallistumisoikeuksien ja -mahdollisuuksien turvaaminen 
muuttuvassa toimintaympäristössä on keskeistä kehitettäessä kuntademokratiaa. 
 
Perustuslain vaatimus kunnille annettavien tehtävien säätämisestä lailla on keskeinen osa 
kunnallista itsehallintoa. Perustuslaki edellyttää, että kunnille voidaan antaa ja niiltä voi-
daan ottaa pois tehtäviä vain lailla. Kunnalliseen itsehallintoon toisaalta kuuluu, että kun-
ta voi omalla päätöksellään ottaa itselleen tehtäviä, joita ei ole lailla säädetty jonkin 
muun tahon, lähinnä valtion tehtäväksi. Lailla säätämisen vaatimus koskee kunnille an-
nettavien palveluvelvoitteiden lisäksi hallinnollisia velvoitteita. Kuntia voidaan velvoit-
taa perustamaan hallintoelimiä vain lailla. Kuntia koskevia menettelytapasäännöksiä voi-
daan antaa lailla tai laissa säädetyn tarkkarajaisen toimivaltuuden perusteella. Velvoite 
säätää kunnille tehtäviä vain lailla tarkoittaa kuntien autonomiaa suhteessa valtioon. Val-
tion viranomaiset, esimerkiksi ministeriöt, eivät voi hallinnolliseen asemaansa vedoten 
antaa kunnille velvoitteita ja ohjata kuntia. Kunnat eivät siten ole ministeriöiden tai mui-
den valtion keskus- tai aluehallintoviranomaisten alaisia. 
 
Perustuslakiin perustuva kuntien verotusoikeus liittyy vakiintuneeseen tulkintaan, jonka 
mukaan kunnalla on oikeus päättää taloudestaan. Perustuslaki ei turvaa kunnille oikeutta 
tiettyyn veroon, vaan kuntien verotusoikeudesta ja veronsaaja-asemasta säädetään lailla. 
Kuntien kannalta merkittävin on voimassa oleva kunnallinen ansiotulovero. Kunnat peri-
vät myös kiinteistöveroa ja ne saavat myös osuuden yhteisöveron tuotosta. 
 
Vakiintuneen tulkinnan mukaan myös rahoitusperiaate on perustuslailla suojattu. Rahoi-
tusperiaate on todettu myös Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjassa. Periaate 
tarkoittaa, että annettaessa kunnille tehtäviä lailla tulee samalla turvata, että kunnilla on 
tosiasialliset mahdollisuudet taloudellisesti suoriutua näiden tehtävien hoitamisesta. Sen 
tulee toteutua sekä valtakunnallisella tasolla että yksittäisen kunnan tasolla. Rahoituspe-
riaate kytkeytyy ennen kaikkea kunnan oikeuteen päättää omasta taloudestaan. Sillä on 
kuitenkin kiinteä yhteys myös tehtävistä lailla säätämisen vaatimukseen.  
 
Rahoitusperiaatteen toteutumista tulee arvioida säädettäessä kunnille uusia tai aikaisem-
paa laajempia tehtäviä ja velvoitteita. Nykyään hallituksen esityksissä rahoitusperiaatteen 
toteutumisen arviointi on jäänyt liian vähälle huomiolle. Hallituksen esityksissä kyllä ar-
vioidaan esityksistä kuntasektorille aiheutuvat lisäkustannukset sekä valtion ja kuntien 
osuudet mainituista kustannuksista. Esitykset eivät sen sijaan sisällä arvioita kuntasekto-
rin ja yksittäisten kuntien mahdollisuuksia suoriutua mainittujen tehtävien rahoituksesta 
kuntien muut tehtävät ja kuntatalouden kokonaisuus huomioon ottaen. 
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Perustuslain 121 §:ssä säädetty kunnallinen itsehallinto ei anna perustuslain suojaa voi-
massa olevalle kuntajaotukselle. Perustuslain näkökulmasta kuntia olisi siten mahdollista 
kuntien tahdosta riippumatta yhdistää ja kuntarajoja muuttaa joko lailla tai lain nojalla 
valtioneuvoston päätöksellä. Suomea sitova Euroopan neuvoston paikallisen itsehallin-
non peruskirja edellyttää kuitenkin kuntien kuulemista puututtaessa kuntajaotukseen. 
Voimassa olevan kuntajakolain mukaan kuntaliitos on mahdollinen vain, jos kunnat itse 
päättävät liitoksesta. Kuntajakolain säätämissä rajoissa kunnan osa sen sijaan voidaan 
siirtää toiseen kuntaan myös vastoin kunnan tahtoa. Perustuslain mukaan kuntajärjestel-
mällä on institutionaalinen suoja, mutta kuntien määrästä ja rajoista voidaan säätää suo-
raan lailla tai päättää laissa säädettyjen perusteiden rajoissa esimerkiksi valtioneuvostos-
sa. 
 
Eduskunnan perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännössä on lähtökohtaisesti suhtauduttu 
sallivasti pakollisiin kuntayhtymiin ja muuhunkin kuntien pakolliseen yhteistoimintaan 
(ks. esim. PeVL 11/1984 vp, 42/1996 vp, 42/1998 vp, 32/2001 vp ja 65/2002 vp). Valio-
kunta on arvioinnissaan kiinnittänyt huomiota muun muassa siirrettävien tehtävien yli-
kunnalliseen luonteeseen ja hallinnon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen tehtäviä 
hoidettaessa. Lisäksi on arvioitu sitä, supistaako järjestely oleellisesti yhteistoimintaan 
osallistuvien kuntien toimialaa, ja sitä, saako yksittäinen kunta järjestelyssä yksipuolista 
määräämisvaltaa. 
 
Eduskunnan perustuslakivaliokunta on lausuntokäytännössään kiinnittänyt huomiota 
kuntien tehtävien siirtymiseen kuntien yhteistoiminnan piiriin siten, ettei hallinto enää 
perustu kansanvaltaiseen, välittömillä vaaleilla valittuun toimielimeen (PeVL 32/2001 vp 
ja 11a/2002 vp). Perustuslakivaliokunta lausui seutuhallintokokeilua koskevasta lakiesi-
tyksestä, että perustuslain 121 §:ssä turvatun kunnallisen itsehallinnon kansanvaltaisuus-
periaatteen kannalta on hankalaa, jos kuntien päätösvaltaa ja tehtäviä todella siirrettäisiin 
hyvin laajamittaisesti seudulliselle toimielimelle. Valiokunta katsoi, että kansanvaltai-
suusperiaate rajoittaa viime kädessä kuntien kuntalain mukaista mahdollisuutta siirtää 
tehtäviään kuntayhtymille. Perustuslakivaliokunnan käytännössä tai oikeuskäytännössä 
tähän demokratiakynnyksen ylittymiseen ei ole otettu tarkempaa kantaa.   
 
Perustuslakivaliokunta on kuntien pakollista yhteistoimintaa koskevassa arvioinnissaan 
kiinnittänyt huomiota siihen, ettei yksittäinen kunta saa järjestelyssä yksipuolista mää-
räämisvaltaa. 
 

2.2. Kunnat ja kansalaisten perus- ja ihmisoikeudet 

 
Sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet 

 
Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoike-
uksien toteutuminen. Valtion ja kuntien työnjako perusoikeuksia koskevien tehtävien 
hoitamisesta määritellään tarkemmin muussa lainsäädännössä. Muun muassa sosiaalisten 
ja sivistyksellisten oikeuksien toteutumiseksi tärkeiden sosiaali- ja terveydenhuollon ja 
opetus- ja kulttuuritoimen palvelujen järjestäminen on osoitettu pääosin kuntien huoleh-
dittavaksi.  
 
Perustuslaki säätää eräitä oikeuksia suoraan subjektiivisiksi oikeuksiksi (oikeus välttä-
mättömään toimeentuloon ja huolenpitoon perustuslain 19 §:n 1 momentissa) sekä oikeus 
maksuttomaan perusopetukseen (perustuslain 16 §). Kuntien velvollisuus huolehtia siitä, 
että jokainen saa hänelle subjektiivisina oikeuksina turvatut perusoikeudet, edellyttää 
täydentävää lainsäädäntöä.  
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Eräät perusoikeussäännökset velvoittavat säätämään tavallisella lailla subjektiivisen 
oikeuden, vaikkei perusoikeus suoraan turvaa subjektiivista oikeutta. Lailla taataan jokai-
selle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja 
vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella (perustus-
lain 19 § 2 mom.). 
 
Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle 
yhtäläinen mahdollisuus saada muuta kuin perusopetusta ja kehittää itseään varattomuu-
den sitä estämättä (perustuslain 16 §:n 2 mom.). Vastaava velvollisuus koskee riittäviä 
sosiaali- ja terveyspalveluja (perustuslain 19 §:n 3 mom.). Tarkemmat lain säännökset 
voivat tässä tapauksessa olla joko subjektiivisen oikeuden perustavia (esimerkiksi oikeus 
päivähoitoon tai tiettyihin vammaispalveluihin) tai kunnan yleisen järjestämisvelvolli-
suuden muotoon säädettyjä (esimerkiksi vanhustenhuollon palvelut). Jälkimmäisessä ta-
pauksessa palvelujen taso jää viime kädessä riippumaan käytettävissä olevista määrära-
hoista. 
 
Perustuslain 22 §:n yleisen turvaamisvelvoitteen lisäksi perustuslaki velvoittaa julkisen 
vallan nimenomaisesti edistämään useita oikeuksia. Julkisen vallan on  
- edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön (18 §:n 2 

mom.), 
- tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata 

lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu (19 §:n 3 mom.), 
- edistettävä jokaisen oikeutta asuntoon ja tuettava asumisen omatoimista järjestämistä 

(19 §:n 4 mom.) ja 
- pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus 

vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon (20 § 2 mom.). 
 
Julkisen vallan edistämisvelvollisuuksista säädettäessä kaikki sääntelyn tyypit ovat läh-
tökohtaisesti käytettävissä. Kunnan tehtävät on tässäkin tapauksessa säädettävä lailla.  
 
Perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Tämän yhdenvertai-
suusperiaatteen mukaisesti kunnan on järjestettävä perusoikeuksien turvaamiseksi tärkeät 
palvelut yhdenvertaisesti alueellaan.  
 
Kuntiin kohdistuvan lainsäädännön kannalta usein punnittavana on toisaalta yhdenvertai-
suuden turvaamiseksi riittävän yksityiskohtainen ja sitova ohjaus, toisaalta kunnalliseen 
itsehallintoon kuuluva riittävän laaja harkintavalta. 
 
Perustuslakivaliokunta luonnehti lausunnossaan PeVL 37/2006 vp - HE 155/2006 vp hal-
lituksen esityksestä laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä laeiksi kuntajako-
lain muuttamisesta ja varainsiirtoverolain muuttamisesta kuntien roolia kuntien asukkai-
den näkökulmasta seuraavasti: 
 

”Kunnilla on nykyisin merkittävä rooli erityisesti sosiaalisten ja sivistyksel-
listen perusoikeuksien toteutumiseen liittyvien palvelujen tuottamisessa, 
kuten esityksen perusteluissa todetaan. Näistäkin syistä on valiokunnan 
mielestä tärkeää, että uudistusta toimeenpantaessa kiinnitetään vakavaa 
huomiota maan eri osissa olevien kuntien asukkaiden yhden-vertaiseen 
kohteluun ja heidän tosiasiallisiin mahdollisuuksiinsa saada perusoikeuksi-
en toteutumisen kannalta välttämättömiä palveluja.” 
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Kielelliset ja kulttuuriset oikeudet 
 
Perustuslain 17 §:n 1 momentin mukaan suomi ja ruotsi ovat kansalliskieliä. Kansallis-
kielellä tarkoitetaan kieltä, jota voidaan käyttää virallisissa yhteyksissä, esimerkiksi vi-
ranomaisissa asioidessa.  
 
Perustuslain 17 §:n 2 momentin mukaan ”jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimessa ja 
muussa viranomaisessa asiassaan omaa kieltään, suomea tai ruotsia, sekä saada toimitus-
kirjansa tällä kielellä turvataan lailla”. Perustuslakiin sisältyy näin ollen lakivaraus kielel-
listen perusoikeuksien turvaamiseksi. Kielellisiä oikeuksia täsmennetään ennen kaikkea 
kielilaissa, mutta myös runsaassa erityislainsäädännössä. Kielilaissa säädetään kuntien 
kielellisen jaotuksen perusteista, oikeudesta käyttää ja saada palveluja omalla kielellään, 
asianomaista koskevien päätösten kielestä sekä luottamushenkilöiden oikeudesta käyttää 
omaa kieltään. 
 
Kuntalaissa kunnan kielellinen asema on otettu huomioon opetustoimen hallinnon osalta. 
Kaksikielisessä kunnassa asetetaan opetustoimen hallintoon erillinen toimielin kumpaa-
kin kieliryhmää varten taikka yhteinen toimielin, joka jakautuu kieliryhmiä varten jaos-
toihin. Toimielimen tai jaoston jäsenet on valittava asianomaiseen kieliryhmään kuulu-
vista henkilöistä. Erikoissairaanhoitolaissa on vastaava säännös, jonka mukaan erikielisiä 
ja kaksikielisiä kuntia käsittävässä sairaanhoitopiirissä on lautakunta, jonka tehtävänä on 
kehittää ja yhteensovittaa piirin kielellisen vähemmistön erikoissairaanhoitoa sekä vä-
hemmistön kielellä annettavaa terveydenhuoltohenkilökunnan koulutusta. Lautakunnan 
jäseniksi on valittava sairaanhoitopiirin vähemmistökielisiä kuntia ja kaksikielisten kun-
tien vähemmistökielistä väestöä edustavia henkilöitä.   
 
Perustuslain 17 §:n 3 momentin mukaan saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla 
ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Lisäksi 
mainitun säännöksen mukaan lailla säädetään saamelaisten oikeudesta käyttää saamen 
kieltä viranomaisessa ja viittomakieltä käyttävien sekä vammaisuuden vuoksi tulkitse-
mis- ja käännösapua tarvitsevien oikeuksien turvaamisesta.  
 
Saamelaisilla on myös perustuslain 121 §:n 4 momentin mukaan saamelaisten kotiseutu-
alueella kieltään ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto. Saamen kielilaissa säädetään saa-
melaisten kielellisistä oikeuksista. Lisäksi saamelaisten oikeudesta saada palveluja äidin-
kielellään säädetään erityislainsäädännössä esimerkiksi lasten päivähoidosta annetussa 
laissa (36/1973).  Kuntalaissa ei ole kuitenkaan kunnan hallinnon järjestämistä koskevaa 
erityissäännöstä.  
 
 

2.3. Valtion ja kuntien suhde 

 

2.3.1. Kuntien toiminnan ohjaaminen 

 
Yleistä kuntien ohjauksesta 
 
Kuten edellisessä luvussa on todettu, kuntien toiminnan ohjaus perustuu lähtökohtaisesti 
lakiin. Asetustasolle voidaan delegoida täsmentävien säännösten antaminen laissa määri-
tellystä tehtävästä. Asetuksenantovaltuuden on täytettävä täsmällisyyden ja tarkkarajai-
suuden vaatimukset.  
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Perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaan viranomainen voidaan lailla valtuuttaa anta-
maan oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä eri-
tyisiä syitä. Erityisen syyn vaatimus edellyttää myös, että on painavia perusteita osoittaa 
oikeussääntöjen antamisvaltaa ministeriön sijasta muulle viranomaiselle. Kunnallisen it-
sehallinnon perustuslain suoja huomioonottaen kuntia koskevia sitovia määräyksiä, joilla 
on vaikutusta kuntien hallintoon tai talouteen, ei yleensä tulisi osoittaa ministeriötä alem-
malle tasolle.  
 
Kuntalain 8 §:n mukaan valtiovarainministeriö seuraa yleisesti kuntien toimintaa ja talo-
utta sekä huolehtii, että kuntien itsehallinto otetaan huomioon kuntia koskevan lainsää-
dännön valmistelussa. Valtiovarainministeriö tai muu ministeriö ei siten voi antaa kuntia 
sitovia määräyksiä yksittäisissä asioissa.  
 
Mainitun pykälän mukaan aluehallintovirasto voi kantelun johdosta tutkia, onko kunta 
toiminut voimassa olevien lakien mukaan. Aluehallintovirasto voi siten tutkia yksittäisten 
päätösten ja toimenpiteiden lainmukaisuuden, jos joku tekee asiasta kantelun. Aluehallin-
tovirasto ei voi sille tehdyn kantelun perusteella muuttaa kunnan päätöstä. Aluehallinto-
virasto voi kuitenkin asettaa uhkasakon lakisääteisen velvoitteen täyttämisen tehostami-
seksi. Uhkasakon asettamiseen on käytännössä turvauduttu harvoin ja kunnalle asetettua 
uhkasakkoa ei tiettävästi ole kertaakaan tuomittu maksettavaksi. Myös eräillä erityisvi-
ranomaisilla, kuten Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralla on toimi-
valta valvoa kuntien toiminnan lainmukaisuutta. 
 
Hallinto-oikeus ja eräissä tapauksissa myös erityistuomioistuin, kuten markkinaoikeus, 
voi tuomioistuimelle tehdyn valituksen perusteella tutkia kunnan päätöksen lainmukai-
suuden. Kunnan päätöksiin voidaan asiasta riippuen hakea muutosta joko hallintovalituk-
sella tai kuntalain mukaisella kunnallisvalituksella. Hallintovalituksen voivat tehdä asi-
anosaiset ja kunnallisvalituksen asianosaisten lisäksi kunnan jäsenet. Kunnallisvalituk-
sessa tuomioistuin voi tutkia vain päätöksen lainmukaisuuden ja se voi palauttaa laitto-
maksi toteamansa päätökseen kuntaan uudelleen käsiteltäväksi. 
 
Kuntien toimintaa ohjataan myös resurssiohjauksella. Kuntien perustehtäviin myönnettä-
vät lakisääteiset laskennalliset valtionosuudet ovat kunnille yleiskatteellista korvamerkit-
semätöntä rahaa. Laskennallisen valtionosuuden määräytymisperusteet kuitenkin käytän-
nössä jossakin määrin ohjaavat kuntien sisästä päätöksentekoa kohdennettaessa voimava-
roja eri palveluihin. Laskennallisiin valtionosuuksiin on myös viime vuosina otettu oh-
jaavia elementtejä, kuten toiminnan tuloksellisuuteen perustuvia kertoimia. Kunnille 
esimerkiksi kehittämishankkeisiin ja investointeihin myönnettävät avustukset tulee käyt-
tää siihen tarkoitukseen, mihin ne on myönnetty. Kuntien ohjausjärjestelmän selkeyden 
kannalta olisi tärkeää, että tiettyyn tarkoitukseen korvamerkittyjä voimavaroja ei käytetä 
laskennallisen valtionosuuden piiriin kuuluvan perustoiminnan rahoittamiseen. 
 
Viime vuosina erilaiset laatusuositukset ja muu informaatio-ohjaus ovat saaneet merkit-
tävän roolin kuntien ohjauksessa. 
 
Peruspalveluohjelmamenettely 
 
Kuntalain mukaan peruspalveluohjelmamenettely on osa valtion ja kuntien neuvottelu-
menettelyä ja valtion talousarvion valmistelua. Peruspalveluohjelmamenettelyn tarkoi-
tuksena on tarkastella kunnallisia palveluita ja niiden rahoitusta poikkihallinnollisena ko-
konaisuutena sekä valtion että kuntien näkökulmasta. Menettelyllä pyritään parantamaan 
kunnallisten palveluiden kehittämisen ja rahoituksen kokonaisuuden hallintaa poliittises-
sa päätöksenteossa. 
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Kuntalain 8 §:n mukaan kuntia koskevaa lainsäädäntöä, periaatteellisesti tärkeitä ja 
laajakantoisia kunnallistalouden ja hallinnon asioita sekä valtion- ja kunnallistalouden 
yhteensovittamista käsitellään valtion ja kuntien neuvottelumenettelyssä. Tämä neuvotte-
lumenettely pitää kuntalain mukaan sisällään neljälle seuraavalle vuodelle valtiontalou-
den kehysten yhteydessä päätettävän peruspalveluohjelman ja vuosittaisen peruspalvelu-
budjetin, joka on osa valtion talousarvioesityksen yleisperusteluita. Myös peruspalve-
luohjelmaa tarkistetaan vuosittain osana valtiontalouden kehysmenettelyä. Kunnallista-
louden ja –hallinnon neuvottelukunta kuuluu neuvottelumenettelyyn. 
 
Kuntalain 8 a §:n mukaan peruspalveluohjelmassa arvioidaan: 
1) kuntien toimintaympäristön ja palvelujen kysynnän muutoksia,  
2) kuntatalouden kehitystä kokonaisuutena, osana julkista taloutta ja kuntaryhmittäin,  
3) kuntien tehtävien muutoksia ja 
4) kuntien lakisääteisten tehtävien rahoitustarvetta, kehittämistä ja tuottavuuden lisää-

mistä. 
 

Lain mukaan peruspalveluohjelmassa tehdään ohjelma tulojen ja menojen tasapainotta-
misen edellyttämistä toimenpiteistä. Peruspalvelubudjetissa arvioidaan kuntatalouden 
kehitys sekä valtion talousarvioesityksen vaikutukset kuntatalouteen.  
 
Peruspalveluohjelman ja -budjetin laatii valtiovarainministeriö yhdessä sosiaali- ja terve-
ysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja tarvittaessa muiden ministeriöiden kans-
sa. Suomen Kuntaliitto osallistuu pysyvänä asiantuntijana peruspalveluohjelmamenette-
lyyn. Peruspalveluohjelmaa ja –budjettia käsitellään peruspalveluohjelman ministeriryh-
mässä, jossa Suomen Kuntaliitolla on kaksi asiantuntijajäsentä. Ministeriryhmä ei perus-
tu lainsäädäntöön, vaan hallitukset ovat päättäneet asettaa ministeriryhmän hallituksen 
toimikaudeksi. 
 
Kuntalain 8 b §:n mukaan valtiovarainministeriön yhteydessä toimivan kunnallistalouden 
ja –hallinnon neuvottelukunnan tehtävänä on valmistella peruspalveluohjelmaan liittyvä 
kuntatalouden kehitysarvio sekä seurata, että peruspalveluohjelma otetaan huomioon 
kuntia koskevan lainsäädännön ja päätöksien valmistelussa. Neuvottelukunnassa ovat 
edustettuna edellä mainitut tahot. 
 
Seuraavassa luvussa käsitellään peruspalveluohjelmamenettelyä osana poliittisen päätök-
senteon ja kuntien ohjauksen kokonaisuutta. 
 

2.3.2. Hallituksen politiikka-asiakirjojen suhde kuntien säädösohjaukseen  

 
Hallituksen politiikka-asiakirjat ja kuntien tehtävät 
 
Tärkein hallituksen politiikkaa ohjaava asiakirja on hallitusohjelma. Nykyisen hallituk-
sen hallitusohjelmassa on erillinen osa kunnat ja palvelut, johon on koottu eräitä merkit-
täviä kuntiin vaikuttavia hallituksen toimia. Hallitusohjelmassa ei kuitenkaan laajemmin 
koottu kuntien hallintoon vaikuttavia tehtävien lisäyksiä tai muita toimia yhdeksi koko-
naisuudeksi eikä arvioitu niiden kustannusvaikutuksia kuntien talouteen.   
 
Tämän lisäksi keskeisiä hallituksen politiikka-asiakirjoja ovat kahtena viime hallituskau-
tena hallituskauden puolivälissä tehdyt politiikkariihen kannanotot sekä vuosittain kehys- 
ja budjettiriihessä osana valtion talousarviomenettelyä tehtävät päätökset. Kuntien kan-
nalta keskeinen on valtion talousarviomenettelyyn kuuluva kuntalakiin perustuva perus-
palveluohjelmamenettely, johon kuuluvat nelivuotiskaudeksi laadittava peruspalveluoh-
jelma ja vuosittainen peruspalvelubudjettitarkastelu. Peruspalveluohjelma on osa valtion-
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talouden kehysmenettelyä ja peruspalvelubudjetti sisältyy vuosittain valtion talousar-
vion yleisperusteluihin.  
 
Hallituksen linjaukset kunnille annettavista uusista tai laajentuvista tehtävistä sekä näihin 
tehtäviin osoitettavista resursseista sisältyvät edellä mainittuihin politiikka-asiakirjoihin. 
Perustuslain 121 §:n mukaisesti kunnille annettavista tehtävistä puolestaan säädetään lail-
la. Näin ollen politiikka-asiakirjat ohjaavat kuntia koskevaa lainvalmistelua ministeriöis-
sä.  
 
Yleisellä tasolla kunnille annettavista uusista ja laajentuvista tehtävistä päätetään käytän-
nössä pitkälti hallitusohjelmassa, joka ohjaa muiden politiikka-asiakirjojen laadintaa. 
Muut asiakirjat, kuten peruspalveluohjelma täsmentävät hallitusohjelmaan sisältyviä rat-
kaisuja. Ristiriitatilanteissa hallitus yleensä toimii ohjelmansa mukaisesti ja muut kan-
nanotot väistyvät.  
 
Peruspalveluohjelman ministeriryhmän vuosia 2010–2013 koskevaan peruspalveluoh-
jelmaan sisältyvä kannanotto, joka kuuluu seuraavasti: 
 

”Kuntatalouden voimakkaasti heikentyneiden näkymien vuoksi valtio läh-
tökohtaisesti pidättäytyy tässä vaiheessa kuntien menoja lisäävistä toimista. 
Tämän vuoksi kehyspäätökseen ja peruspalveluohjelmaan sisältyvien kun-
tien menoja lisäävien uudistusten laajuus, voimaantuloajankohta ja talou-
delliset vaikutukset arvioidaan kussakin tapauksessa erikseen.” 

 
Kannanotto on periaatteellisesti tärkeä, koska siinä kuntien velvoitteita tarkastellaan 
myös kuntatalouden kantokyvyn – eikä pelkästään valtiontalouden kehyksien - lähtökoh-
dista. 
 
Peruspalveluohjelmamenettely ja kunnille annettavat velvoitteet 
 
Palveluiden rahoituksen kannalta ongelma on, että päätettäessä hallitusohjelmaan sisälly-
tettävistä kuntiin kohdistuvista velvoitteista eri sektoreilla toimenpiteiden kokonaisvaiku-
tusta kuntien talouteen ja kantokykyyn ei juurikaan selvitetä. Tällainen poikkihallinnolli-
nen tarkastelu sisältyy vasta hallituksen ensimmäisen kehyspäätöksen yhteydessä valmis-
teltavaan peruspalveluohjelmaan ja valtion talousarvioesitykseen sisältyvään peruspalve-
lubudjettitarkasteluun.  
 
Hallitusohjelmissa sen sijaan päätetään valtiontaloudellisista reunaehdoista varsin tarkas-
ti. Nykyisen hallituksen ohjelmassa todetaan mm. seuraavaa: 
 

”Hallitus sitoutuu siihen, että kehyksen piiriin kuuluvat valtion menot ovat 
vuonna 2011 enintään 1,3 miljardia suuremmat kuin 8.3.2007 päätetyssä 
valtiontalouden kehyksessä.  ... Hallitus sitoutuu noudattamaan asettamaan-
sa menosääntöä ja siihen perustuvaa ensimmäistä kehyspäätöstä. Hallitus-
ohjelman mukaisia toimenpiteitä toteutetaan siinä määrin kuin se on kehys-
päätöksen puitteissa mahdollista.” 

 
Valtiontalouden kehyspäätös rajoittaa siten mahdollisuutta lisätä kuntien tehtäviä tavalla, 
joka johtaisi kehyspäätöksen ylittäviin valtionosuusmenoihin. Tällä tavalla valtiontalou-
den kehykset välillisesti rajoittavat myös mahdollisuuksia lisätä kuntien menoja. 
 
Peruspalveluohjelmassa kuntien tehtävien ja niiden rahoituksen kokonaisuutta tarkastel-
laan hallinnonrajat ylittäen ottaen huomioon sekä valtion että kuntien taloudellinen kan-
tokyky. Kuntien kantokykyä tulee tarkastella valtakunnallisesti, alueellisesti ja kunta-
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ryhmittäin. Tämä tarkastelu muodostuu pitkälti vain toteavaksi, koska peruspalveluoh-
jelmamenettelyssä ei käytännössä puututa hallitusohjelmassa päätettyihin valtiontalouden 
kehyksiin sovitettuihin toimenpiteisiin. Näin ollen peruspalveluohjelmamenettelyn talou-
delliset ohjauskeinot ovat varsin rajoitetut. Todettakoon, että kunta- ja palvelurakenne-
uudistuksesta annetun lain 11 §:n mukaan peruspalveluohjelman mukaisia taloudellisia 
ohjauskeinoja kehitetään nykyistä tehokkaammiksi.  
 
Hallitusohjelmaan sisältyvät kuntien uudet tehtävät tai tehtävien laajennukset toteutetaan 
käytännössä lainsäädännöllä, joka valmistellaan sektoriministeriöissä. Näitä lakeja kos-
keviin hallituksen esityksiin sisältyvät esitysten vaikutukset sekä valtion että kuntien ta-
louteen. Valtiontaloudellisia vaikutuksia arvioitaessa kiinnitetään erityisesti huomiota 
siihen, että uudistus mahtuu ao. ministeriön määrärahakehyksiin. Kunnallistaloudellisten 
vaikutusten arvioiminen rajoittuu käytännössä euromääräiseen arvioon kuntien menojen 
lisäyksestä valtakunnallisella tasolla. Kuntien tehtäviä koskevissa hallituksen esityksissä 
ei sen sijaan arvioida, miten ne vaikuttavat kuntien talouden kokonaisuuteen. Eri tehtävi-
en kokonaisvaikutukset kuntatalouteen arvioidaan peruspalveluohjelmamenettelyssä. 
 
Peruspalveluohjelmamenettelyn suunnitteluvaiheessa esillä oli mahdollisuus, että jokai-
sessa kuntien tehtäviä koskevassa hallituksen esityksessä olisi tullut arvioida esitystä 
myös suhteessa kuntien taloudelliseen kantokykyyn kokonaisuudessaan. Mahdollisuudet 
tähän ovat parantuneet, kun valtaosa kuntien valtionosuuksista on yhdistetty vuoden 
2010 alusta samalle valtionvarainministeriön valtionosuusmomentille. 
 
Hallitusohjelman ja peruspalveluohjelman välisen suhteen vahvistamista on esitetty siten, 
että hallitusohjelmaan otettaisiin valtion menosääntöä vastaava maininta siitä, että valtion 
toimenpiteistä aiheutuvat kuntasektorin kustannusten lisäykset (laskennallisten kustan-
nusten mukaan) yhteenlaskettuina eivät saa ylittää hallitusohjelmassa sovittua enim-
mäismäärää. Hallitusohjelmaan sisältyviä hallituksen esityksiä annettaessa seurattaisiin 
kuntasektoria koskevan menosäännön toteutumista. Menokaton ylittyessä hallitus pidät-
täytyisi hallitusohjelmaan sisältyvien esitysten antamisesta. Kuntien menosäännön pitä-
vyyttä valvottaisiin peruspalveluohjelmamenettelyssä.  
 

2.4. Pohjaa komitean työlle 

 
Parlamentaarisen komitean tehtävänä ei ole arvioida uudelleen perustuslaissa säädetyn 
kunnallisen itsehallinnon sisältöä. Kunnallinen itsehallinto on kuitenkin lähtökohta kai-
kelle kuntia koskevalle sääntelylle ja erityisesti nyt tarkastelussa olevalle kuntien päätök-
sentekoa, hallintoa ja taloutta sääntelevälle kuntalaille. Uutta kuntalakia säädettäessä tu-
lee sen kaikkia yksityiskohtia peilata suhteessa perustuslaissa säädettyyn kunnalliseen it-
sehallintoon. 
 
Kuntalain valmistelun yhteydessä tulee arvioida: 

 
 Miten perustuslain kunnalliselle itsehallinnolle asettamat vaatimukset nykyisin toteu-

tuvat ja miten kunnat suoriutuvat niille säädetyistä perusoikeuksien turvaamisvelvoit-
teista? 

 
 Peruspalveluohjelmamenettelyn toimivuus kunnan tehtävien ja rahoituksen tasapai-

non näkökulmasta sekä tämän menettelyn ja kuntien oman talouden ohjauksen yh-
teentoimivuus taloudellisen (ja sosiaalisen) kestävyyden näkökulmasta. 

  
 Peruspalveluohjelmamenettelyn osalta tulisi tarkastella, voitaisiinko menettelyä vah-

vistaa.  
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3. Kunta- ja palvelurakenne 

3.1. Väestökehitys  

 
Kunta- ja palvelurakenteen muutokseen vaikuttaa ennen kaikkea väestökehitys. Suomen 
alueellista väestökehitystä leimaavat samat suuret muutossuunnat kuin koko maan kehi-
tystä. Väestö ikääntyy ja ikäryhmien koot ja rakenteet kehittyvät kuitenkin alueellisesti 
eri tavoin. Lisäksi alueellista väestökehitystä on jo pitkään muovannut muuttoliike, joka 
on saanut vähitellen aikaan ikärakenteisiin ja syntyvyyteen suuret alueelliset erot niin, et-
tä luonnollinen väestökehitys on hyvin erilainen eri osissa maata. Työikäisen väestön 
kasvu keskittyy muutamille seuduille. Eläkeikäisten osuus puolestaan kasvaa kaikilla 
alueilla, erityisen paljon muuttotappioalueilla. 
 
Maan sisäinen muuttoliike muodostuukin monilla alueilla merkittävimmäksi väestönkas-
vun osatekijäksi. Muuttoliikkeen vaikutus väestön, työpaikkojen ja osaamisen keskitty-
miseen on kuntarakenteen kehityksen ohella vahvistanut myös kuntien eriytymiskehitys-
tä. Keskittyminen on jatkunut koko 2000-luvun ajan ja vahvistanut polarisaatiota, koska 
muuttajat hakeutuvat yhä pienemmälle maantieteelliselle alueelle. Pääosa muuttovirroista 
suuntautuu suurille kaupunkiseuduille ja niiden välittömän vaikutusalueen läheisyyteen. 
Tuotannon, työpaikkojen ja väestön keskittyminen elinvoimaisiin kasvu- ja maakunta-
keskuksiin ja niiden vaikutusalueella oleviin kehyskuntiin kiihtyy. Kunnat jakautuvat 
voimakkaasti elinvoimaisiin menestyjiin ja taantuviin häviäjiin. Elinvoimaisten keskus-
ten vaikutusalueella olevat kehyskunnat ovat merkittävä menestyvä kuntaluokka, joka 
syntyy maaseudun ja kaupungin väliselle vuorovaikutusalueelle. Toisaalta menestyjien 
väliin jää negatiivisen kehityskierteen kuntia, jotka menettävät asukkaita voimakkaasti ja 
joiden on kyettävä järjestämään palvelut supistuvalle ja rakenteeltaan muuttuvalle väes-
tölle. 
 

 
Muuttoliikkeen vaikutus tuntuu erityisen voimakkaana muuttovoiton ja muuttotappion 
kärkialueilla. Muuttoliike vaikuttaa kunnallisten palvelujen tarpeeseen ja niiden kustan-

Kuntien asukasluvun muutos (%)
2008-2030 ennus te

30  - 66 %   (20)
15  - 30 %   (61)

0  - 15 %   (83)
-7,5 - 0 %   (66)

-15  - -7,5 %  (72)
-28  - -15 %   (46)

Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2009–2060, VM/Kuntaosasto/MM  

Kuntien asukasluvun ennustettu muutos vuoteen 2030 
Aluejako 1.1.2009 mukainen – 348 kuntaa  
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nuksiin. Palvelujen kysynnän suuri kasvu aiheuttaa kunnalle tarvetta investointeihin, 
tosin näihin tarpeisiin vaikuttaa merkittävästi muuttajan ikä, perhesuhteet ja terveydenti-
la. Muuttotappioalueilla aikaisemmin rakennettu infrastruktuuri, palveluverkosto ja kiin-
teistökanta voivat jäädä vajaakäyttöön. 
 
Vuonna 2009 kotikuntaa vaihtoi Suomessa yhteensä 264 000 henkilöä eli hieman vä-
hemmän kuin edellisvuonna. Kuntien välisissä muutoissa 216 kuntaa menetti väestöään 
kun taas 123 kuntaa sai muuttovoittoa. Maan sisäinen muuttoliike suuntautui edelleen 
pienistä kunnista suuremmille kaupunkiseuduille. Noin puolet kaikista maan sisäisistä 
muutoista oli maakuntarajat ylittäviä. Määrällisesti suurin muuttovoitto kohdistui Etelä- 
ja Lounais-Suomeen sekä suurimpien maakuntakeskusten läheisyyteen, maakunnallisesti 
Uudenmaan ja Pirkanmaan maakuntiin. 
 
Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Suomen väestön määrän odotetaan kasvavan 
ainakin vuoteen 2060 saakka syntyvyyden lisääntymisen, nettomaahanmuuton kasvun ja 
keski-iän nousun perusteella. Ennusteen mukaan väkiluku ylittäisi kuusi miljoonaa vuon-
na 2042. Vuonna 2034 vuotuinen kuolleiden määrä ylittäisi syntyneiden määrän, mutta 
nettomaahanmuuton oletetaan pitävän väestönkasvua yllä vielä sen jälkeen. Vuotuiseksi 
nettomaahanmuutoksi on oletettu 15 000 henkeä. 
 
Työikäisten osuus pienenee nykyisestä 66 %:sta 58 %:iin vuonna 2040 ja huoltosuhde 
(lapset ja eläkeläiset 100 työikäistä kohden) heikkenee nykyisestä 50 %:sta 71 %:iin vuo-
teen 2026 mennessä. Eläkeikäisten eli 65 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien määrä 
lähes kaksinkertaistuu 1,79 miljoonaan vuoteen 2060 mennessä. Yli 85-vuotiaiden osuu-
den väestöstä ennustetaan nousevan 2 prosentista 7 prosenttiin ja heidän määränsä nykyi-
sestä 108 000:sta 463 000:een. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alueellisesti tarkasteltuna väestö tulee ennusteen mukaan vähenemään Manner-Suomen 
kahdeksassa maakunnassa, joita ovat Satakunta, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-
Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu ja Lappi, Lappi tosin vain kymmenvuotis-
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kaudella 2010–2020. Etelä-Savossa väestön väheneminen tulee ennusteen mukaan ole-
maan 8,8 %, Kainuussa 6,4 % ja muissa näistä maakunnista 3-4 %:n luokkaa. 
 
Väkiluku kasvaa vahvimmin Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Var-
sinais-Suomessa, jotka muodostavat kaudella 2010–2040 koko 600 000 hengen väestön-
kasvusta lähes 90 %. 
 

3.2. Kuntarakenne 

3.2.1. Kuntamäärän, kuntakoon ja asukastiheyden kehitys 

 
Suomessa on vuoden 2011 alussa 336 kuntaa. Erityisesti kunta- ja palvelurakenneuudis-
tuksella on ollut merkittävä vaikutus kuntarakenteen kehittymiseen ja pienten kuntien 
määrän vähenemiseen. Vuosina 2000 - 2013 tulee toteutumaan ainakin 76 kuntien yhdis-
tymistä, joissa on mukana 181 kuntaa. Näistä 17 kuntaa on tehnyt tai tekee useamman 
kuin yhden yhdistymisen 2000-luvulla. Kuntaliitosten ennätysvuosi oli 2009, jolloin kun-
tien määrä väheni 67:llä. Peräti puolet vuoden 2009 alusta voimaan tulleista kuntajaon 
muutoksista oli monikuntaliitoksia eli 16 kuntajaon muutosta oli useamman kuin kahden 
kunnan yhdistymisiä tai liitoksia.  
 

2001
2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2013

 
Kuntien yhdistymiset 2000-luvulla (useamman yhdistymisen 2000-luvulla tehneet kunnat tässä vain viimei-
simmän vuoden mukaan). 
 
 
Vuonna 2013 kuntamäärä tulee olemaan enintään 331. Kuntien määrä vähenee 2000-
luvun alun tilanteesta siis ainakin 121 kunnalla.  
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Kuntamäärän kehitys 2000-luvulla. 
 
 
 
 
Toteutuneet yhdistymiset ovat vähentäneet erityisesti kaikkein pienimpien kuntien mää-
rää. Alle 2 000 asukkaan kuntien määrä lähes puolittui vuosien 2008─2010 välillä. Suu-
rin osa (lähes 68 prosenttia) suomalaisista asuu kuitenkin yli 20 000 asukkaan kunnissa. 
 
 
 

Manner-Suomen 
kunnat (pl Ahve-
nanmaa) kpl 

v. 2008* v. 2010** 

 kpl asukkaita kpl asukkaita 
alle 2 000 asukkaan 
kuntia 

63 88 481 34 49 873 

alle 10 000 asuk-
kaan kuntia 

300 1 305 437 225 1 031 264 

10 000─20 000 
asukkaan kuntia 

46 662 382 45 645 732 

yli 20 000 asukkaan 
kuntia 

53 3 305 512 56 3 646 697 

kuntia yhteensä 399  326  
 
Manner-Suomen kuntien koko ja asukasluvut (*31.12.2007 asukasmäärätiedoilla, **31.12.2009 asukas-
määrätiedoilla). 
 
 
 
 
 
Asukastiheys on suurin yli 20 000 asukkaan kunnissa. Näiden kuntien osuus koko Suo-
men maapinta-alasta on vain noin 15 %. Taajamissa asuu 90 % väestöstä ja yhdeksän 
kymmenestä suomalaisesta asuu alueella, joka on vain 2,4 % koko maan pinta-alasta.  
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Manner-Suomen 
kunnat (pl Ahve-
nanmaa)  

Asukastiheys 2010, 
asukasta km² 

Osuus asukasluvus-
ta 2010, % 

Osuus maapinta-
alasta 2010, % 

    
alle 2 000 asukkaan 
kunnat 

1,6 0,9 9,5 

alle 10 000 asuk-
kaan kunnat 

4,8 19,2 64,4 

10 000─20 000 
asukkaan kunnat 

17,4 12,0 11,1 

yli 20 000 asukkaan 
kunnat 

73,1 67,9 14,9 

Manner-Suomi 16,1   
 
Manner-Suomen kuntien asukastiheydet sekä osuudet asukasluvusta ja maapinta-alasta 2010 (31.12.2009 
asukasmäärätiedoilla). 
 
 
 

9.11.201
0

Väestöntiheys Suomessa

Koko EU –alueen asukastiheys
on n. 114 as/km2. 

Suomen asukastiheys on
17,6 as/km2. 

Uudenmaan maakunnan 
asukastiheys 222,6 as/km2
vastaa keskimäärin Saksan 

asukastiheyttä.

Helsingin asukastiheys on
2730,3 as/km2.

Maan harvimmin asutuissa 
kunnissa asukastiheys on vain 

0,2 as/km2.

Ari Kolehmainen
 

 

Väestöntiheys/ 
km² 

Asukkaiden  
lkm 

 
%-osuus  
koko  
väestöstä 

km² 
ruutujen 
 lkm 

km² ruutujen 
% osuus 
koko maan 
maapinta-alasta 

500- 3 350 757 63,6 2 328 0,8 
100-499 843 055 16,0 3 671 1,2 
50-99 253 320 4,8 3 733 1,2 
25-49 257 482 4,9 7 559 2,5 
10-24 315 156 6,0 20 972 6,9 
1-9 251 634 4,8 63 486 20,9 
Yhteensä 5 271 404 100,0 101 749 33,5 

Lähde: Suomen Kuntaliitto. 

 

3.3. Analyysi kehityksestä 

 
Väestönrakenteen muutoksen kolmella keskeisellä osatekijällä eli lasten ja työikäisten 
määrän vähenemisellä sekä ikääntyneiden määrän kasvulla on suoria vaikutuksia kuntien 
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palvelutarpeisiin. Määrällisten palvelutarpeiden muuttuessa syntyy tarvetta myös pal-
velujen tuottamisen uudelleen organisointiin. Ikääntyneiden määrä ja palvelutarpeet li-
sääntyvät kaikkialla. Lasten ja työikäisten osuus vähenee tarkasteluajanjaksolla lähes 
kaikkialla, mutta erilaisella vauhdilla, joten tältä osin muutokset voivat olla eri alueilla 
erilaisia. 
 
Väestökehityksen vaikutukset alueiden talouteen ja toimintaan syntyvät eri ikäryhmien 
määrän muutosten ohella myös alueiden väestörakenteiden eriytymisen kautta. Ikäänty-
neiden osuus väestöstä jatkaa kasvuaan kaikilla alueilla, mutta kun siihen liittyy työikäi-
sen väestön erilainen vähenemisvauhti, väestöllisten huoltosuhteiden erot kasvavat enti-
sestään. Väestörakenteet ovat jo nyt hyvin eriytyneitä ja prosessi jatkuu sekä luonnollisen 
väestökehityksen että muuttoliikkeen kautta. Muuttoliikkeen ja luonnollisen väestön kas-
vun tai vähenemisen vaikutukset eroavat siinä mielessä toisistaan, että luonnollisen väes-
tön kasvun vaatimat palvelutarpeiden lisäykset ovat ajallisesti ennakoitavissa yleensä pa-
remmin kuin muuttoliikkeen tuomat palvelutarpeiden muutokset. Väestöllisen huoltosuh-
teen muutos vaikuttaa lisäksi alueiden elinvoimaisuuteen, työmarkkinoihin ja taloudelli-
siin edellytyksiin tuottaa palveluja.  
 
Väestön määrän ja rakenteen muutokset vaikuttavat asukkaita saavissa ja menettävissä 
kunnissa mm. julkisten ja yksityisten palveluiden kysyntään eri ikäryhmissä, kuntien inf-
rastruktuuriin, asuntomarkkinoihin ja muuhun alueiden käyttöön sekä työvoiman tarpee-
seen ja saantiin. Väestön kasvun hidastumisesta huolimatta tulevaisuudessakin osa kun-
nista rakentaa lisää uutta palvelukapasiteettia ja osa purkaa sitä. Väestöltään kasvavissa 
kunnissa on usein vaikeuksia saada rakennettua kapasiteettia samalla vauhdilla kuin vä-
estö tarvitsee palveluja. Väestöä pitkään menettävässä kunnassa – olipa syynä muutto tai 
luonnollinen väestökato – syntyy vähitellen ylikapasiteettia infrastruktuuriin ja palvelu-
verkkoon. Palvelutarpeiden muutoksella on luonnollisesti myös voimakkaita kunnallista-
loudellisia seurauksia. 
 
Toimintaympäristön muutoksiin on pyritty vastaamaan kuntarakennetta vahvistamalla. 
Kuntien yhdistymisiä ei kuitenkaan ole tapahtunut tasaisesti maan eri osissa, ja liitoksiin 
johtaneita tekijöitä voidaan tarkastella vain kunkin alueen paikallisista olosuhteista ja 
lähtökohdista käsin. Merkittävimmät syyt yhdistymiselle ovat usein liittyneet kunnan 
omaan taloudelliseen tilanteeseen, kunnan elinvoimaisuuden parantamiseen, palvelujen 
turvaamiseen, toiminnan taloudellisen pohjan vahvistamiseen tai vetovoimaisen kunnan 
aikaansaamiseen. Liitos on nähty rakenneratkaisuissa yhteistoiminta-aluetta parempana 
vaihtoehtona, koska yhteistoiminta-alueen ajatellaan kaventavan kuntien omaa päätösval-
taa.  
 
Vastaavasti kuntien yhdistymisiä ei ole tehty siellä, missä niillä ei ole nähty saavutetta-
van edellä kuvattuja hyötyjä, esimerkiksi maantieteellisistä syistä johtuen. Kuntaliitokset 
eivät muutoinkaan aina ole toteutuneet loogisesti niillä alueilla, joissa taloudelliset syyt 
tai alueelliset olosuhdetekijät näyttäisivät puoltavan yhdistymistä. Esimerkiksi työssä-
käyntialueen kriteerin näkökulmasta kaikki kuntaliitokset eivät aina ole olleet johdonmu-
kaisia. Niilläkin kaupunkiseuduilla, joissa liitoksia toteutuu, on ulkopuolelle jäänyt yksit-
täisiä kuntia, jotka eivät syystä tai toisesta halua vielä liittyä uuteen kaupunkikokonaisuu-
teen. Laajojen monikuntaliitosten konkreettiseksi esteeksi on joissain tapauksissa muo-
dostunut pelko paikallisen identiteetin menettämisestä ja päätösvallan karkaamisesta liian 
kauas.  
 
Eräillä seuduilla kuntien yhdistymisen esteeksi on muodostunut kielikysymys. Joissakin 
tilanteissa on katsottu, että suuremmassa kokonaisuudessa ei yhdistymisen jälkeen pys-
tyttäisi turvaamaan kattavia kaksikielisiä palveluita, millä on perusteltu mielipiteitä suu-
rempien kokonaisuuksien muodostamatta jättämisestä. Vastakkainen näkemys on, että 
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vahvemmissa ja suuremmissa kokonaisuuksissa kielellisiin kysymyksiin ja kaksikieli-
siin palveluihin olisi mahdollisuus kiinnittää uudella tavalla huomiota. Kielikysymys on 
noussut merkittäväksi erityisesti silloin, kun muutoksessa on ollut mukana kielelliseltä 
asemaltaan erilaisia kuntia. 
 
Kaksikielisillä alueilla on viime aikoina toteutettu varsin paljon kuntien yhdistymisiä 
(mm. Länsi-Turunmaan, Raaseporin, Kemiönsaaren ja Loviisan monikuntaliitokset). Yh-
distymiset eivät kuitenkaan ole tuoneet kuin muutamia muutoksia kuntien kielelliseen 
asemaan. Kaksikieliset ja ruotsinkieliset kunnat ovatkin pääsääntöisesti yhdistyneet toi-
siin kaksi- tai ruotsinkielisiin kuntiin.  
 
Suurimpien kaupunkiseutujen alueilla kuntaliitoksia on tapahtunut verrattain vähän. Ra-
kenteiden ja siten palveluidenkin kehittäminen on saattanut jäädä vähäiseksi kaupunkien 
täyttäessä lähtökohtaisesti Paras-puitelain väestöpohjakriteerit. Poikkeuksia tähän ovat 
olleet kuitenkin mm. Kouvolan seutu (6 kunnan yhdistyminen), Hämeenlinnan seutu (6 
kunnan yhdistyminen), Jyväskylän seutu (3 kunnan yhdistyminen) sekä vuonna 2013 to-
teutuva Oulun seudun viiden kunnan yhdistyminen. Kaupunkien kasvaminen yhdistymis-
ten myötä on nostanut esiin myös kaupunkiseutujen välisen kilpailuasetelman. Onkin 
mahdollista, että uudistusta ja erityisesti kuntaliitoksia on vienyt eteenpäin keskisuurten 
kaupunkien välinen kilpailu ja halu kohota kilpailukykyiseksi suhteessa toisiinsa ja suu-
riin kaupunkeihin (Salo, 10 kuntaa). Keskikokoiset kaupungit asemoivat kehitystään suh-
teessa toisiinsa ja kuntaliitos voi tuottaa kaupungille kilpailuetua verrattuna yhteistyö-
vaihtoehtoon. 
 
Kuntarakenteen kehittämistä ovat erityisesti tukeneet toimintaympäristön haasteet, hei-
kentyvä taloustilanne, työvoiman saatavuuden heikkeneminen sekä tarve osaamisen vah-
vistamiseen pienissä kunnissa. Yhdistymisavustusten rakenteen ja mitoituksen muutokset 
ovat edistäneet kuntarakenteen kehittymistä merkittävästi. Kaksi muuta tärkeää tekijää 
ovat olleet puitelaissa säädetty 20 000 asukkaan väestöpohja ja kunnallisen vaalikauden 
vaihtuminen vuonna 2009. Puitelaissa asetetut väestöpohjavelvoitteet ovat kannustaneet 
kuntia tarkastelemaan kriittisesti mahdollisuuksiaan selvitä kasvavista palveluvelvoitteis-
ta itsenäisesti. Kuntarakenne on uudistuksen myötä vahvistunut kansanvallan lähtökoh-
dista käsin, puitelain tavoitteiden mukaisesti. Yhdistymiset ovat olleet vapaaehtoisia ja 
perustuneet kuntien omiin päätöksiin. Valtio on myös kannustanut kuntia selvityksiin 
esiselvitysavustuksella, jolla on usein ollut merkitystä siihen, että selvityksiä on kuntien 
kesken käynnistetty.  Vuoden 2005 jälkeen yli 200 kuntaa on ollut mukana yhdistymis-
selvityksissä. 
 
Mahdollisuudet entistä vahvempaan rakenteelliseen ja taloudelliseen perustaan kuntien 
vastuulla olevien palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa sekä kuntien kehittämisessä 
ovat lisääntyneet kuntaliitoksia toteuttaneissa kunnissa. Yhdistymiset, etenkin useat mo-
nikuntaliitokset, ovat tuoneet Suomen kuntarakennetta lähemmäs puitelain ja kuntajako-
lain määritelmää työssäkäyntialueesta tai muusta sellaisesta toiminnallisesta kokonaisuu-
desta muodostuvasta kunnasta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustu-
vat edellytykset vastata palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta. Uusi määritelmä 
vastaa sitä, mihin tulee pyrkiä: elinvoimaisiin, luontaisiin kokonaisuuksiin, joilla on riit-
tävät resurssit vastata tehtävistään. Se myös vastaa selvemmin niitä syitä, miksi kunnat 
nykyisin yhdistyvät. Yhdistymisten tarkoituksena on parantaa tuottavuutta ja hillitä kun-
tien menojen kasvua, luoda edellytykset kuntien järjestämien palveluiden ohjauksen ke-
hittämiselle sekä vahvistaa alue- ja paikallistalouden kehitysmahdollisuuksia. Yhdisty-
misten vaikutuksia em. seikkoihin voidaan kuitenkin laajemmin arvioida vasta vuosien 
päästä. Kuntaliitoksissa ei ole taloudellisesti kyse nopeiden säästöjen saamisesta. Tavoit-
teena on sen sijaan yleensä kunnan elinvoiman parantaminen, toiminnan ja palvelujen te-
hostaminen ja kehittäminen, alueen vetovoimaisuuden ja elinkeinojen toimintamahdolli-
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suuksien parantaminen sekä toimintaympäristön muutoksiin varautuminen. Kuntien 
yhdistyessä hallinto keventyy, päällekkäisyyksiä voidaan pitkällä aikavälillä purkaa ja 
henkilöstöresursseja kohdentaa uudelleen. 
 
Suomen kuntarakenne on edelleen pirstaleinen ja Suomessa on liikaa pieniä resursseil-
taan heikkoja kuntia. Kuntarakenne ei siten ole edelleenkään kaikilla alueilla vahvistunut 
siten, että se turvaisi pitkällä aikavälillä palvelujen saatavuuden ja laadun. Monien var-
sinkin pienten kuntien taloudellinen kantokyky palveluvelvoitteista vastaamiseen ikään-
tyvässä Suomessa on yhä haasteellisempi, vaikka sitä voidaankin parantaa yhteistyöra-
kenteita kehittämällä. Jatkossakin yhdistymisen hyödyt ja tarve riippuvat monista teki-
jöistä kuten siitä, millaisessa ympäristössä yksittäinen kunta toimii. Vahvimmaksi tarve 
on nähty suurten ja keskisuurten kaupunkien ja niiden ympäristökuntien osalta. Esimer-
kiksi kaupunkiseuduilla yhdistymiset voisivat johtaa eheämmän ja toiminnallisemman 
kuntarakenteen muotoutumiseen. Vastaavasti taas harvaan asutuilla alueilla tai saaristo-
kunnissa pelkät kuntaliitokset eivät välttämättä turvaa kuntien toimintaedellytyksiä. 
 
 
 

3.4. Kuntien tehtävät ja palvelurakenne 

 
Perustuslain 121 §:n mukaan kunnille annettavista tehtävistä säädetään lailla. Kuntien it-
sehallinnon perustuslainsuojaan kuuluu myös kunnan yleinen toimivalta. Kuntalain 2 §:n 
mukaan kunnan tehtäviä ovat ne, jotka kunta ottaa hoitaakseen kunnallisen itsehallinnon 
nojalla ja jotka sille säädetään laissa. 
 
Kuntien tehtävät jaetaan yleiseen ja erityistoimialaan kuuluviin tehtäviin. Yleiseen toimi-
alaan kuuluvat tehtävät, jotka kunta ottaa hoidettavakseen omalla päätöksellään. Erityis-
toimialaan kuuluvat tehtävät, jotka kunnan on lain perusteella hoidettava. Lisäksi kunta 
voi sopimuksen nojalla ottaa hoitaakseen muitakin kuin itsehallintoonsa kuuluvia julkisia 
tehtäviä (jäljempänä toimeksiantotehtävä). 
 
Kunnan erityistoimialaan kuuluvat tehtävät voivat olla joko pakollisia tai vapaaehtoisia. 
Kunta on velvollinen hoitamaan pakolliset tehtävät mutta vapaaehtoisissa tehtävissä kun-
nalla on harkintavaltaa. Kunnan pakollisia tehtäviä ovat esimerkiksi perusopetuksen ja 
lasten päivähoidon järjestäminen. Vapaaehtoisia tehtäviä ovat esimerkiksi lukiokoulutuk-
sen ja ammatillisen koulutuksen järjestäminen. 
 

 

3.4.1. Palvelujen tuotantotavat 

 
Kuntalain mukaan kunta voi hoitaa laissa säädetyt tehtävänsä itse, yhteistoiminnassa 
muiden kuntien kanssa tai ostopalveluina muilta palvelujen tuottajilta.  
 
Kuntalaissa ei erotella palvelujen järjestämistä ja tuottamista, vaan siinä säädetään ”teh-
tävän hoitamisesta”. Erityislainsäädännössä kunnan tehtävistä säädettäessä käytetään 
usein ilmaisuja ”kunnan on huolehdittava” tai ”kunnan on järjestettävä” erottelematta 
palvelujen järjestämistä tuottamisesta. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa järjestä-
misvastuun sisällöksi on määritelty se, että järjestämisvastuuseen kuuluu vastuu palvelu-
jen yhdenvertaisen saatavuuden turvaamisesta. Järjestämisvastuussa oleva tekee palvelu-
jen tarvetta koskevan harkinnan (määrä ja laatu) koko alueella samojen perusteiden mu-
kaisesti. Se myös päättää palvelujen järjestämistavasta. 
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Kuntalaissa ei säädetä mahdollisuudesta tuottaa palveluja antamalla palveluseteli, vaan 
tästä säädetään laissa sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta, 
koska palveluseteli on rajattu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Palvelusetelijär-
jestelmää on kuvattu jäljempänä 8 luvussa. 
 
Yhteistoimintamuodot 

 
Kuntien yhteistoiminnan järjestämistä koskevat perussäännökset sisältyvät kuntalakiin. 
Kuntalaissa ei ole rajattu kuntien yhteistoiminnan sisältöä mutta laissa säädetään kaikista 
julkisoikeudellisista yhteistyömuodoista. Näiden lisäksi kunnat voivat perustaa yhteisen 
yksityisoikeudellisen yhteisön hoitamaan tehtäviä. 
 
Kuntien yhteistoimintamuodot voidaan jakaa seuraavasti: 

1. yhteinen toimielin, ns. isäntäkuntamalli 
2. yhteinen viranhaltija 
3. kuntayhtymän perustaminen 
4. kuntien välinen ostopalvelu 
5. yksityisoikeudellisen yhteisön perustaminen. 

 
Kuntalaissa on yhteistoimintamuotomainintojen (76 §) lisäksi säännelty lähinnä kuntayh-
tymien perustamista ja hallinnon järjestämistä (78–86 §). Muiden kuin kuntayhtymien 
hallinnon ja toiminnan sääntelyä on varsin vähän (lähinnä yhteistä toimielintä koskeva 77 
§). 
 
Yhteisellä toimielimellä tarkoitetaan, että yhden kunnan (isäntäkunnan) toimielin hoitaa 
sopimuksen perusteella tehtävän myös muiden sopijakuntien puolesta. Yhteinen toimie-
lin toimii nimestään huolimatta yhden sopimuskunnan valtuuston ja hallituksen alaisuu-
dessa. Muille kunnille voidaan antaa oikeus valita osa toimielimen jäsenistä. Jäseninä 
toimielimessä voivat olla asianomaisten kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset 
henkilöt. Yhteinen toimielin voi olla lautakunnan lisäksi myös johtokunta tai toimikunta. 
Yhteiseen toimielimeen perustuvassa yhteistoimintamuodossa sovitaan yhteistyösopi-
muksella myös kuntien välisistä korvauksista. Käytössä on sekä asukaspohjaisia että 
tuotteistettuja korvausjärjestelmiä.  
 
Yhteisellä viranhaltijalla tarkoitetaan järjestelyä, jossa viranhaltijan tehtävänä on hoitaa 
virkatehtäviä kahdessa tai useammassa kunnassa. Yhteinen viranhaltija on virkasuhteessa 
useampaan kuntaan. Kunnat tekevät päätöksen viran perustamisesta mutta yksi kunta 
vastaa työnantajan velvollisuuksista. Yhteinen viranhaltija on velvollinen noudattamaan 
molempien kuntien antamia ohjeita ja molemmilla kunnilla on valvontaoikeus. Kustan-
nusten ja työpanosten jakautumisesta sekä muista järjestelyistä sovitaan kuntien kesken.  
 
Yhteisen viranhaltijan käyttöön yhteistoiminnassa vaikuttaa kuntalain 44 ja 46 §. Kunta-
lain 44 §:n mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, on hoidettava virkasuhtees-
sa. Kuntalain 46 §:n mukaan virkasuhde voidaan muuttaa työsopimussuhteeksi, jos viran 
tehtäviin ei kuulu julkisen vallan käyttöä. Täten yhteistä virkaa ei tulisi perustaa sellais-
ten tehtävien hoitoon, johon ei kuulu julkisen vallan käyttöä. 
 
Kuntayhtymä on jäsenkunnista erillinen oikeushenkilö, jolla on omat toimielimet. Kun-
tayhtymä perustetaan kuntien välisellä sopimuksella, nk. perussopimuksella. Perussopi-
muksessa on sovittava mm. kuntayhtymän tehtävistä, päätöksenteosta ja taloutta koske-
vista asioista. Osa kuntayhtymistä on nk. pakkokuntayhtymiä (erikoissairaanhoito, eri-
tyishuolto, maakuntien liitto) eli kunnan on kuuluttava siihen lain perusteella. Suurin osa 
kuntayhtymistä perustuu kuitenkin kuntien vapaaehtoiseen yhteistoimintaan. 
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Kunnat sijoittavat kuntayhtymään peruspääomaosuuden, josta sovitaan kuntayhtymän 
perussopimuksessa. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat viimekädessä vastuussa kuntayhty-
män veloista. Vastuun jakautumisesta sovitaan perussopimuksessa. Kunnan kuntayhty-
män palveluista ja tavaroista suorittamien kustannuksien (jäsenkuntalaskutus) perusteet 
vaihtelevat kuntayhtymissä paljon. Kuntayhtymissä pyritään tällä hetkellä mahdollisim-
man paljon tuotteistamaan palveluja (esim. erikoissairaanhoidon diagnoosipohjainen las-
kutus). Käytössä on myös asukaspohjaisia laskutusjärjestelmiä. Kuntayhtymät ja jäsen-
kunnat neuvottelevat useimmiten ennen kuntayhtymän talousarvion tekemistä kunnan 
kuntayhtymältä saamista suoritteista. Esimerkiksi erikoissairaanhoidossa jotkut kuntayh-
tymät tekevät vuosittain erillisen sopimuksen kuntien kanssa niiden hankkimista suorit-
teista. Peruspääoman suorittamisen ja suoritepohjaisen jäsenkuntalaskutuksen lisäksi 
kunnat voivat olla perussopimuksen mukaisesti velvollisia osallistumaan erikseen kun-
tayhtymän investointien rahoittamiseen. 
 
Kunta voi olla jäsenenä kaikissa kuntayhtymän tehtävissä tai vain osittain (osajäsenyys). 
Lisäksi kuntayhtymälle on voitu perussopimuksessa antaa oikeus sopia kunnan kanssa 
muidenkin tehtävien hoitamisesta. Osajäsenyys ja erilliset sopimukset poikkeavat toisis-
taan siinä, että erillisillä sopimuksilla toteutettuja tehtävien siirtoja ei yleensä ole otettu 
huomioon perussopimuksessa äänioikeuden jakamista koskevissa kohdissa kuten on teh-
ty osajäsenyyden osalta. 
 
Kuntien välisessä ostopalvelussa kunta hoitaa sopimuksen perusteella toisen kunnan 
puolesta tehtäviä ilman, että kunnat perustavat yhteistä toimielintä. Palveluja ostava kun-
ta ei osallistu tehtävän järjestämisen edellyttämään hallinnointiin ja muuhun päätöksen-
tekoon. Isäntäkunnan päätösvallan laajuus määräytyy yhteistyösopimuksen mukaan.  
 
Kuntalain 76 §:ssä säädetyn kuntien välisen julkisoikeudellisen yhteistoiminnan lisäksi 
kunnat voivat harjoittaa yhteistyötä myös yksityisoikeudellisessa muodossa. Kuntien yk-
sityisoikeudellisen yhteisön muodossa tekemä yhteistoiminta on mahdollista muissa 
kuin julkisissa hallintotehtävissä. Käytännössä yleisin yksityisoikeudellinen yhteistoi-
minnan muoto on osakeyhtiö.  

 

3.4.2. Yleinen toimiala 

 
Yleinen toimiala on kunnallisen itsehallinnon kulmakiviä. Perustuslain 121 §:ssä sääde-
tyn kuntien itsehallinnon perustuslainsuojan on katsottu sisältävän myös kunnan yleisen 
toimialan, vaikkei sitä ole säännöksessä mainittu. Yleiseen toimialaan kuuluvat tehtävät, 
jotka kunta omilla päätöksillään voi ottaa hoidettavakseen. 
 
Kunnan yleistä toimialaa on kunnallishallinnon perustamisesta lähtien säännelty yleislau-
sekkeella, jonka sanamuoto on vaihdellut. Kun toimialasta säädetään yleislausekkeella, 
hallintotuomioistuin, viime kädessä korkein hallinto-oikeus, ratkaisee yksittäistapaukses-
sa, kuuluuko tehtävä kunnan toimialaan. Yleislausekkeella säänneltäessä toimialan kehi-
tystä ohjaa ensisijaisesti kunta itse ja viime kädessä korkein hallinto-oikeus.  
 
Vaikka kunnan yleistä toimialaa koskeva säännös on väljä (”Kunta hoitaa itsehallinnon 
nojalla itselleen ottamansa tehtävät”), oikeuskäytännössä on päädytty melko yhtenäiseen 
käsitykseen toimialan määräytymisen periaatteista. Näitä periaatteita ovat mm. tehtävän 
yleishyödyllisyys, paikallisuus, yhdenvertaisuus ja yksityisen tukemisen kielto, hallinnon 
toissijaisuus ja suhteellisuusperiaate. Yleisen toimialan määräytymisen oikeudelliset reu-
naehdot ovat ajan myötä lisääntyneet ja täsmentyneet. Niinpä esimerkiksi yhdenvertai-
suuden (tasapuolisuuden) ja tarkoitussidonnaisuuden periaatteet, joita on perinteisesti pi-
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detty reunaehtoina kunnan yleiseen toimialaan kuulumiselle, ovat nykyisin hallintolain 
6 §:ään kirjattuja hallinnon oikeusperiaatteita.  
 
Oikeudelliset periaatteet eivät koske niinkään sitä, mitä tehtäviä kunta voi ottaa ilman 
erityislainsäädännön tukea hoitaakseen. Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvin-
vointia ja kestävää kehitystä kunnassa (kuntalain 1 §:n 3 mom.), mutta sen on näitä teh-
täviä hoitaessaan valittava toimintatavat ja periaatteet, jotka ovat sopusoinnussa hallin-
non oikeusperiaatteiden ja muiden oikeusjärjestyksen asettamien vaatimusten kanssa.   
 
Hallinnon oikeusperiaatteet ovat kunnan yleisen toimialan rajoituksina oikeuskäytännön 
vakiinnuttamia. Kun ne hallintolain säätäminä hallinnon oikeusperiaatteina koskevat 
kunnan toimintaa kokonaisuudessaan, niitä ei ole syytä erikseen mainita toimialasään-
nöksen yhteydessä. 
 
Merkittävin muutos kunnan yleisen toimialan oikeudellisissa reunaehdoissa on tapahtu-
nut kunnan suhteessa markkinoihin. Kunnat ovat harjoittaneet jo pitkään tietyillä sekto-
reilla (energia, vesihuolto) elinkeinotoimintaa ja kuntien toiminta on laajentunut joissain 
tapauksissa muutoinkin markkinoille. Lisäksi kunnat ovat myöntäneet takauksia varsin-
kin omalle yritystoiminnalleen mutta eräissä tapauksissa myös paikallisille yrityksille. 
EU-kilpailuoikeus asettaa kuitenkin nykyisin reunaehtoja tällaiselle toiminnalle eikä toi-
minta ole enää entisin tavoin sallittua.   
 
EU:n kilpailuoikeudellisissa periaatteissa korostuu se, että julkinen valta ei saa omilla 
toimillaan vääristää kilpailua, vaan sen tulee toimia suhteessa markkinoihin neutraalisti 
(ns. kilpailuneutraliteetti). Tämä koskee myös kunnan omaa toimintaa markkinoilla ja 
kunnan markkinoilla toimiville yrityksille antamaa tukea. Kunnan mahdollisuuksia toi-
mia markkinoilla ja tukea yritystoimintaa kuvataan jäljempänä luvussa 9.  

 
     

3.4.3. Opetus- ja kulttuuritoimi 

 
Esi- ja perusopetus 
 
Perusopetuslain (628/1998) 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella 
asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edel-
tävänä vuonna esiopetusta. Lisäksi kunta on velvollinen järjestämään oppivelvollisuuden 
alkamisvuonna esiopetusta pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille ja niil-
le lapsille, jotka aloittavat perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin. Kunta voi jär-
jestää palvelut itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa taikka hankkia ne rekisteröidyltä 
yhteisöltä tai säätiöltä tai valtiolta. Kunta voi hankkia esiopetuspalvelut myös muulta jul-
kiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Kunta vastaa siitä, että sen hankkimat palve-
lut järjestetään perusopetuslain mukaisesti.  
 
Yksityinen perusopetuksen järjestäjä tarvitsee valtioneuvoston luvan perusopetuksen jär-
jestämiseen. 
 
Peruskoulut ovat pääasiassa kuntien ylläpitämiä. Perusasteen koulujen määrä on vähen-
tynyt 2000-luvulla noin tuhannella. Vähennys on kohdistunut lähes kokonaisuudessaan 
kuntien kouluihin. 
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Perusopetus (sisältää esiopetuksen)       
           
Koulujen lukumäärä          
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Yksityinen 95 97 95 94 96 96 95 96 94 98 
Valtio 30 30 30 30 30 30 29 30 30 17 
Kunta 3841 3761 3696 3604 3465 3283 3155 3064 2952 2837 
Kuntayhtymä 12 12 12 12 11 10 10 9 10 11 
Yliopisto          13 
Yhteensä 3978 3900 3833 3740 3602 3419 3289 3199 3086 2976 

 
 
Lukiokoulutus 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö voi lukiolain (629/1998) 3 §:n mukaan myöntää kunnalle, 
kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan lukiokoulutuksen järjestämi-
seen. Lukio-opetuksen järjestäminen on siten lähtökohtaisesti kunnan vapaaehtoinen teh-
tävä. Lupa voidaan myöntää myös ulkomailla järjestettävää opetusta varten. Lukiokoulu-
tusta voidaan, sen mukaan kuin ministeriö päättää, järjestää myös valtion oppilaitoksessa. 
 
Lukioiden määrä on 2000-luvulla vähentynyt maltillisemmin kuin peruskoulujen. Selvä 
enemmistö lukioista on kuntapohjaisia. Kuntapohjaisten lukioiden osuus kokonaisuudes-
ta on pienentynyt hiukan kymmenen vuoden aikana. 
 

 
Lukio           
           
Koulujen lukumäärä          
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Yksityinen 36 33 34 34 33 34 35 35 35 35 
Valtio 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 
Kunta 405 401 403 402 388 381 371 371 367 365 
Kuntayhtymä 2 1 1 1 9 9 8 8 9 15 
Yliopisto          8 
Yhteensä 453 445 448 447 440 434 424 424 421 426 

 
 
 
Ammatillinen peruskoulutus 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö voi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 8 
§:n (1391/2001) mukaan myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai 
säätiölle taikka valtion liikelaitokselle luvan koulutuksen järjestämiseen. Koulutusta voi-
daan, sen mukaan kuin ministeriö päättää, järjestää myös valtion oppilaitoksessa. 
 
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun laissa säädetään ammatillisen perusope-
tuksen järjestämiselle väestöpohjavaatimus, joka on vähintään noin 50 000 asukasta. 
 
Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjien lukumäärä on vähentynyt selvästi vuodesta 
2003. Samalla kun kokonaismäärä on vähentynyt, yksityisten ylläpitäjien osuus kokonai-
suudesta on kasvanut merkittävästi. 
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Ammatillinen peruskoulutus (oppilaitosmuotoinen)    
         
Koulutuksen järjestäjien lukumäärä      
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Yksityinen 99 100 97 91 90 88 89 88 
Valtio 7 7 7 7 7 7 2 2 
Kunta 43 38 28 26 23 22 17 15 
Kuntayhtymä 58 56 56 57 54 53 43 39 
Yhteensä 207 201 188 181 174 170 151 144 
         

 
 

Ammatillinen aikuiskoulutus 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö voi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 
(631/1998) 4 §:n (1392/2001) mukaan myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle 
yhteisölle tai säätiölle taikka valtion liikelaitokselle luvan ammattitutkintoon ja erikois-
ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämi-
seen. Koulutusta voidaan, sen mukaan kuin ministeriö päättää, järjestää myös valtion op-
pilaitoksessa. 
 
Vuoden 2009 alussa ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjiä on yhteensä 154. Näistä 
18 on kuntia, 46 kuntayhtymiä, 89 yksityistä sekä valtio. Vuonna 2010 toteutui 6 fuusio-
ta, joissa on mukana yhteensä 17 koulutuksen järjestäjää.  
 
Ammattikorkeakouluopetus 
 
Valtioneuvosto voi ammattikorkeakoululain (351/2003) 6 §:n mukaan myöntää kunnalle 
tai kuntayhtymälle taikka rekisteröidylle suomalaiselle yhteisölle tai säätiölle ammatti-
korkeakoulun toimiluvan. 

 
Ammattikorkeakoulujen lukumäärä on yhdistymisten kautta vähentynyt neljällä vuodesta 
2006. Ylläpitomuodoksi ovat uudet korkeakoulut valinneet osakeyhtiömuodon. Lisäksi 
kolme kunnallista ammattikorkeakoulua on vuoden 2008 jälkeen muuttunut yksityiseksi. 
 
Ammattikorkeakoulut        
Koulutuksen järjestäjien lukumäärä       
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Yksityinen 11 11 11 11 10 11 13 14 
Kunta 7 7 7 7 7 6 6 4 
Kuntayhtymä 11 11 11 11 11 9 7 7 
Yhteensä 29 29 29 29 28 26 26 25 
         

 
 
Vapaa sivistystoimi 
 
Vuonna 2008 kansalaisopistojen ylläpitäjien määrä oli 217 ja opistojen määrä 226. Vuo-
den 2010 alussa ylläpitäjien määrä on 197 ja opistoja on yhteensä 206. Yksityisten yhtei-
söjä ylläpitäjistä on 26 ja kuntayhtymiä 2. 
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Kulttuuritoiminta 
 
Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain (728/1992) 1 §:n mukaan kunnan tehtävänä on 
edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Taiteen perusopetuksesta annetun 
lain (633/1998) 2 §:n mukaan kunta voi myös järjestää kunnan asukkaille mahdollisuuk-
sia taiteen perusopetukseen sekä harrastusta tukevaan opetukseen taiteen eri aloilla. Tä-
män lisäksi kuntien kulttuuritarjonnan keskeisiä tuottajia ovat valtionosuutta saavat teat-
terit, orkesterit (730/1992) ja museot (729/1992). 
 
Kirjastot 
 
Kirjastolain (904/1998) mukaan kunnan tehtävänä on kirjastolaissa tarkoitettujen kirjas-
to- ja tietopalvelujen järjestäminen. Kunta voi järjestää kirjasto- ja tietopalvelut itse taik-
ka osittain tai kokonaan yhteistyössä muiden kuntien kanssa tai muulla tavoin. Kunta 
vastaa siitä, että palvelut ovat kirjastolain mukaisia. 
 
Liikuntatoimi 
 
Liikuntalain (1054/1998) 2 §:n (902/2009) mukaan kuntien tulee luoda edellytyksiä lii-
kunnalle tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja, kehittämällä paikal-
lista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa sekä järjestämällä liikun-
taa ottaen huomioon myös erityisryhmät.  
 
Nuorisotoimi 
 
Nuorisolain (72/2006) 7 §:n (693/2010) mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kun-
nan tehtäviin. Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut 
nuorisotyötä tekevät järjestöt. Nuorisotyön palveluja voidaan tuottaa myös alueellisesti 
kuntien yhteistyönä. Nuorisolain 7 a §:ssä säädetään paikallisten viranomaisten monialai-
sesta yhteistyöstä ja 7 b §:ssä etsivästä nuorisotyöstä. Nuorisolain 8 § sisältää säännöksen 
nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta. 
 
Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimin-
tatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja mui-
den nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuuri-
nen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut 
ja etsivä nuorisotyö tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuo-
dot.  
 

3.4.4.  Sosiaali- ja terveydenhuolto 

  
Sosiaali- ja terveydenhuolto on kuntien laajin toimiala. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa jär-
jestetään koko väestölle ja palvelujen käyttäjiä ovat eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa lä-
hes kaikki kuntalaiset ja osin myös muut kuin kunnan vakinaiset asukkaat. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämisvelvoite perustuu perustuslaissa säädettyihin sosiaalisiin oi-
keuksiin, kuten julkisen vallan velvoitteeseen järjestää väestölle riittävät sosiaali- ja ter-
veyspalvelut siten kuin lailla tarkemmin säädetään. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustan-
nuskehitys vaikuttaa merkittävästi kuntien talouteen. Palvelujärjestelmä ja sen muutokset 
vaikuttavat myös sosiaali- ja terveydenhuollon 250 000 työntekijän työhön.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriö asetti syksyllä 2010 työryhmän valmistelemaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämistä, kehittämistä ja valvontaa koskevan lainsäädännön perus-
linjauksia. Tavoitteena on tehdä perusselvitystyötä tulevan hallitusohjelman valmistelua 
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sekä seuraavalla hallituskaudella valmisteltavaa lainsäädäntöä varten. Työryhmän teh-
tävänä on toimeksiannon mukaan kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen, 
kehittämiseen ja valvontaan liittyvä nykytila ja sen keskeiset ongelmat. Tehtävänä on 
myös valmistella keskeiset peruslinjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, 
kehittämistä ja valvontaa koskevaa lainsäädäntöä varten. Lisäksi työryhmän tehtävänä on 
tehdä esitys sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, kehittämistä ja valvontaa koske-
van lainsäädännön pääasialliseksi sisällöksi sekä arvioida sen keskeiset vaikutukset. Esi-
tystä tehdessään työryhmän on arvioitava myös järjestämisvastuun ja rahoitusvastuun 
keskeiset liittymäkohdat. Työryhmän toimikausi on 2.9.2010 - 31.3.2011. 
  
Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä ollaan parhaillaan uudistamassa rakenteiden 
lisäksi myös sisällöllisesti. Eduskunta hyväksyi terveydenhuoltolain joulukuussa 2010. 
Terveydenhuoltolaki on ns. sisältölaki, jossa on yhdistetty kansanterveyslaki ja erikois-
sairaanhoitolaki osittain siten, että terveydenhuoltolailla säännellään koko julkisen ter-
veydenhuollon toiminnan sisältöä. Sosiaalihuollon sisältöä määrittelevän lainsäädännön 
laaja kokonaisuudistus on parhaillaan valmisteilla. Kyseistä lainsäädäntöuudistusta val-
misteleva työryhmä antoi väliraportin kesäkuussa 2010 (STM Selvityksiä 2010:19).  
 
Nykyisen hallitusohjelman mukaan monikanavaista rahoitusjärjestelmää arvioidaan osa-
na sosiaali- ja terveydenhuollon palveluinnovaatiohanketta. Tämän mukaisesti sosiaali- 
ja terveysministeriö antoi Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) tehtäväksi laatia 
raportin, jossa selvitetään monikanavaisen rahoituksen vaikutuksia sekä etuja ja ongel-
mia.  Viime vuoden marraskuussa luovutetun THL:n raportissa1 esitettiin nykyiseen sosi-
aali- ja terveydenhuollon monikanavaiseen rahoitukseen kehittämistarpeita. 
 
 
Erikoissairaanhoito 
 
Erikoissairaanhoitolain mukaan kunnan on kuuluttava erikoissairaanhoitopiiriin. Erikois-
sairaanhoitopiirit on lueteltu laissa, mutta kunta voi valita, mihin erikoissairaanhoitopii-
riin se kuuluu. Erikoissairaanhoitopiiri on lain mukaan kuntayhtymä. Erikoissairaanhoi-
topiirejä on 20. 
 

                                                 
1 Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaisen rahoituksen edut, haitat ja kehittämistarpeet. THL:n asiantuntijaryhmä 
17.11.2010. 
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Sairauksien harvinaisuuden, erikoissairaanhoidon vaativuuden tai erikoissairaanhoidon 
järjestämisen asettamien erityisten vaatimusten perusteella voidaan osa erikoissairaan-
hoidosta määrätä erityistason sairaanhoidoksi. Erityistason sairaanhoidon järjestämistä 
varten maa jaetaan sairaanhoitopiirien lisäksi erityisvastuualueisiin. Kuhunkin erityisvas-
tuualueeseen kuuluu sellainen sairaanhoitopiiri, jonka alueella on lääkärikoulutusta anta-
va yliopisto. Erityisvastuualueita on viisi. 
 
 
Kehitysvammaisten erityishuolto 
 
Kehitysvammaisten erityishuollon järjestämistä varten maa on jaettu kehitysvammaisten 
erityishuollosta annetun lain (519/1977) perusteella erityishuoltopiireihin. Kunnan kuu-
lumisesta erityishuoltopiiriin määrätään valtioneuvoston päätöksellä. Muut erityishuolto-
piirit paitsi Helsingin erityishuoltopiiri ovat kuntayhtymiä. Valtioneuvoston päätöksen 
(796/1994) mukaan erityishuoltopiirejä on 17, joista Kårkulla samkommun- kuntayhtymä 
vastaa piirijaosta huolimatta ruotsinkielisen väestön erityishuollon järjestämisestä. 
 
 
Sosiaali- ja perusterveydenhuolto 
 
Kansanterveyslain 5 §:n mukaan kunnan on pidettävä huolta kansanterveystyöstä. Kun-
nat voivat huolehtia kansanterveystyöstä myös yhteistoiminnassa perustamalla tätä tehtä-
vää varten kuntayhtymän. Kunta voi toisen kunnan kanssa sopia myös siitä, että tämä 
hoitaa osan kansanterveystyön toiminnoista. Kansanterveystyön tehtävien hoitamista var-
ten kunnalla tulee olla terveyskeskus. Terveyskeskuksia on yhteensä 172, joista 106 on 
kuntien, 36 kuntayhtymien ja 30 isäntäkuntien terveyskeskuksia. Alle 20 000 asukkaan 
terveyskeskuksia on 97 ja yli 20 000 asukkaan terveyskeskuksia on 75.  
 

1. Ålands hälso- och sjukvärd  
3. Varsinais-Suomi  
4. Satakunta  
5. Kanta-Häme  
6. Pirkanmaa  
7. Päijät-Häme  
8. Kymenlaakso  
9. Etelä-Karjala  
10. Etelä-Savo  
11. Itä-Savo  
12. Pohjois-Karjala  
13. Pohjois-Savo  
14. Keski-Suomi  
15. Etelä-Pohjanmaa  
16. Vaasa  
17. Keski-Pohjanmaa  
18. Pohjois-Pohjanmaa  
19. Kainuu  
20. Länsi-Pohja  
21. Lappi  
25. HUS

Erikoissairaanhoitopiirit 
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Sosiaalihuoltolain 5 §:n mukaan kunnan on pidettävä huolta sosiaalihuollon suunnitte-
lusta ja toteuttamisesta. 
 
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädetään, että perusterveyden-
huollon ja sosiaalihuollon tehtävät tulee hoitaa kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, jossa 
on vähintään noin 20 000 asukasta. Hallituksen esityksessä lain muuttamiseksi valtio-
neuvostolle ehdotetaan annettavaksi toimivalta velvoittaa kunnan täyttämään peruster-
veyden- ja sosiaalihuollon tehtäville asetettu väestöpohjavaatimukset. Lisäksi esityksessä 
tarkennetaan, mitä sosiaalihuoltopalveluja säännös tarkoittaa.  
 
Perusterveyden- ja sosiaalihuollon tehtävistä vastaavien yhteistoiminta-alueiden on aloi-
tettava toimintansa viimeistään vuoden 2013 alusta lukien. Yhteistoiminta-alueita oli lo-
kakuussa 2010 päivitettyjen tietojen mukaan muodostumassa 67. Yhteistoiminta-alueen 
hallinto on organisoitava isäntäkunta- tai kuntayhtymämallilla.  
 
Syksyn 2010 tilanteen mukaan 253 kuntaa eli 80 prosenttia puitelain piirissä olevista 
kunnista on päättänyt muodostaa puitelain 5 §:ssä mainitun perusterveydenhuollon ja sii-
hen kiinteästi liittyvien sosiaalitoimen tehtävien yhteistoiminta-alueen. Yhteistoiminta-
alueiden alueella asuu 2 786 791 asukasta eli 52 prosenttia Suomen väestöstä. 
 
 
Ympäristöterveydenhuolto 
 
Ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä yhteistoiminnassa säädetään ympäristöter-
veydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetussa laissa (410/2009). Laissa asetetaan ym-
päristöterveydenhuollon järjestämiselle henkilöresurssiedellytys. Lain mukaan kunnassa 
tai kunnan yhteistoiminta-alueella tulee olla käytettävissään vähintään 10 henkilötyö-
vuotta vastaavat henkilöresurssit, joilla ympäristöterveydenhuollon palvelut järjestetään. 
Kunnan oli tehtävä päätös ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen kuulumi-
sesta vuoden 2009 loppuun mennessä. Jos kunta ei täytä asetettuja velvoitteita, valtio-
neuvostolla on oikeus velvoittaa kunta yhteistoimintaan vuoden 2011 loppuun mennessä.  
 
Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden on aloitettava toimintansa viimeis-
tään vuoden 2013 alusta lukien. Laissa ei määritellä tarkemmin yhteistoiminnan organi-
sointia. Ympäristöterveydenhuollon yksiköitä on tällä hetkellä 126, joista 50 yhteistoi-
minta-aluetta tai yksittäistä kuntaa täyttää 10 henkilötyövuoden vähimmäisvaatimuksen. 
Kuntien ilmoitusten mukaan vuoden 2013 alkuun mennessä minimivaatimukset täyttäviä 
kuntia tai yhteistoiminta-alueita on Suomessa noin 80. Arviolta vain 30 yksittäisen kun-
nan ympäristöterveydenhuollon yksikön tulee enää liittyä johonkin toimivaan yhteistoi-
minta-alueeseen tai kuntaan. 
 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon taloudellinen merkitys 
 
Vuoden 2009 tilinpäätöstietojen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuk-
set olivat noin 60 prosenttia kuntasektorin menoista, erikoissairaanhoidon ollessa noin 25 
prosenttia ja sosiaali- ja perusterveydenhuollon kustannuksien ollessa noin 35 prosenttia 
kuntien menoista.  Kuntien ja kuntayhtymien välillä menot jakautuivat seuraavasti: 
 
 
 
 
 
 



 33
 
 
Tilinpäätökset vuonna 2009 Kunnat Kuntayhtymät  

Kun-
tayh-
tymien 
osuus 
% 

Kustannukset bruttona     
  1 000 € 1 000 €  
       
Käyttötalouden käyttökustannukset yh-
teensä, josta: 

33 734 280 
  

9 331 873 
  

21,6 

       
Sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset 18 570 162 7 150 203  
- erikoissairaanhoidon kustannukset 5 111 094 5 479 267  
- perusterv.huollon/terv.huollon ja sos.huollon 
kust. (pl lasten päivähoito, ymp.terv.huolto) 

10 790 780 1 634 886  

- ympäristöterveydenhuolto 90 574 15 348  
- lasten päivähoidon käyttökustannukset 2 577 714 20 702  

 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinoiden arvo oli 20,4 mrd. euroa vuonna 2008. Jul-
kisten palveluntuottajien osuus tästä oli 15,2 mrd. euroa eli kolme neljäsosaa. Loppuosa 
oli yksityisten palvelujen tuottajien osuutta. Yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutar-
jonta on ollut nopeassa kasvussa tällä vuosikymmenellä. Vuonna 2007 yksityisen sekto-
rin osuus sosiaalipalveluissa henkilöstön määrällä mitattuna oli 30 prosenttia, terveyspal-
veluissa viidennes.  
 
 

3.4.5. Ympäristöasiat  

 
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisista maankäytön suunnittelun välineistä ase-
ma- ja yleiskaavoitus kuuluvat kunnan toimivaltaan. Lisäksi kunnat voivat laatia yhteis-
työnä yhteisen yleiskaavan. Sen laatiminen ja hyväksyminen voidaan antaa maakunnan 
liiton, tehtävään soveltuvan muun kuntayhtymän tai kuntien muun yhteisen toimielimen 
tehtäväksi. Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella on pääkaupunkiseudulle sittemmin 
säädetty velvollisuus laatia yhteinen yleiskaava (pääkaupunkiseudun yleiskaava). Yleis-
kaavallista yhteistyötä voidaan harjoittaa myös siten, että suunnittelualue ulottuu kahden 
tai useamman kunnan alueelle, mutta päätökset tehdään erikseen kunkin kunnan valtuus-
tossa. Tällöin on kysymys yksittäisten kuntien yleiskaavoista. 
 
Kaavapäätökset noudattavat kunnallishallinnon päätöksentekojärjestelmää ja MRL:ssä 
erikseen säädettyä kaavoitusprosessia. Kaavojen on täytettävä ao. kaavatasoa koskevat 
lain sisältövaatimukset sekä valtioneuvoston päättämien valtakunnallisten alueidenkäyt-
tötavoitteiden ja kaavahierarkian mukaisesti niitä yleispiirteisemmän kaavatason ohjaus-
vaikutukset. Kaavapäätökseen tyytymätön kunnan jäsen, asianosainen, valtion viran-
omainen ja laissa kuvatut yhteisöt voivat hakea siihen muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen ja eräin rajoituksin edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.  
 
Kunnalla on velvollisuus kaavojen laatimiseen sitä mukaa kuin kunnan kehitys tai maan-
käytön ohjaustarve sitä edellyttää (51 §). Jos niin ei tapahdu, ympäristöministeriöllä on 
oikeus määrätä kunta täyttämään velvollisuutensa (177 §). 
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MRL 20 §:n mukaan kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta sekä ra-
kentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan. Kunnalla tulee olla käytettävissään 
tehtäviin riittävät voimavarat ja asiantuntemus. Yli 6000 asukkaan kunnissa tulee olla 
kaavoittaja, jolla on kunnan kaavoitustehtävien hoidon edellyttämä pätevyys. 
 
Kunnan tehtävistä rakentamisen ohjauksessa ja valvonnassa on säädetty MRA 4 §:ssä. 
Sen mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen nou-
dattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemi-
sestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa.  
 
Rakennusvalvontaviranomaisena voi toimia mikä tahansa kunnan monijäseninen toimie-
lin kunnanhallitusta lukuun ottamatta. Rakennusvalvontaviranomaisen alaisuudessa toi-
mivan rakennustarkastajan virka on pakollinen kaikissa kunnissa joko kunnan omana tai 
useamman kunnan yhteisenä resurssina. Rakennustarkastajan kelpoisuudeksi on säädetty 
tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus rakennus-
suunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä.  
 
Luonnonsuojelulain (LSL) 6 §:n mukaan luonnon- ja maisemansuojelun ylin ohjaus ja 
valvonta kuuluvat ympäristöministeriölle. ELY-keskusten tehtävänä on edistää ja valvoa 
luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Myös kunnan tulee edistää luonnon- ja mai-
semansuojelua alueellaan. Yleisen edistämistehtävän lisäksi kunnalla ei ole suoraan 
luonnonsuojelulain perusteella muita varsinaisia viranomaistehtäviä kuin yksityismaalla 
olevan luonnonmuistomerkin rauhoituksesta/lakkautuksesta päättäminen (26 §, 28 §). 
Luonnonsuojelulain toteuttaminen kunnan toimenpitein tapahtuu lähinnä maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaisin päätöksin.  
 
Ympäristösuojelulaissa (YSL) säädetään mm. ympäristönsuojeluviranomaisista, ympäris-
tölupamenettelystä, ympäristönsuojelun valvonnasta ja ympäristön tilan seurannasta. 
Ympäristölupaviranomaisena kunnassa toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 
Kunnan on alueellaan huolehdittava paikallisten olojen edellyttämästä tarpeellisesta ym-
päristön tilan seurannasta. 
 
Kunnan ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa on säädetty kunnan ympäristön-
suojelutehtävistä ja viranomaisesta. Viranomaisena voi toimia kunnan määräämä toimie-
lin, ei kuitenkaan kunnanhallitus. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäväkoko-
naisuus voidaan hoitaa myös useamman kunnan yhteistyönä. Kunnan ympäristönsuoje-
luviranomaiselle kuuluu muissa laissa säädettyjen tehtävien lisäksi mm. ympäristönsuo-
jelun suunnittelu ja kehittäminen, ympäristön tilan seuranta, ohjaus, tiedotus, valistus ja 
koulutus sekä yhteistyön edistäminen. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen toimii 
myös mm. jätelain, vesihuoltolain (119/2001) ja vesilain (264/1961) mukaisena valvon-
taviranomaisena. Sille on säädetty viranomaistehtäviä lisäksi mm. maastoliikennelaissa 
(1710/1995).  
 
Ympäristölainsäädännöllä on luonnonsuojelulain tapaan myös kytkentä maankäyttö- ja 
rakennuslakiin. YSL:n 6 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toimin-
ta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, ettei toiminnasta aiheudu pilaantumista 
tai sen vaaraa ja että pilaantumista voidaan ehkäistä. Toiminnan sijoituspaikan soveltu-
vuutta arvioitaessa on otettava huomioon mm. alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tule-
va, oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamää-
räykset. 
 
Jätelainsäädännön keskeinen tavoite on ehkäistä jätteen syntymistä, edistää jätteen hyö-
dyntämistä ja vähentää sen jätehuollosta aiheutuvia haittoja. Jätehuollon järjestämisestä 
vastaa ensisijaisesti jätteen haltija. Kunnan on järjestettävä asumisessa syntyneen ja omi-
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naisuuksiltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavan julkisessa toimin-
nassa syntyneen muun kuin ongelmajätteen hyödyntäminen, käsittely ja kuljetus (JäteL 
10 §). Parhaillaan valmisteltavassa jätelainsäädännön kokonaisuudistuksessa ajanmukais-
tetaan jätelainsäädäntöä vastaamaan nykyisiin jäte- ja ympäristöpolitiikan painotuksiin ja 
EU-lainsäädännön vaatimuksiin. 
 
Asumisen lainsäädännössä kunnille määrätyt asumisen tehtävät liittyvät valtion tuke-
maan asuntotuotantoon tai asumiseen liittyvien muiden tukien myöntämiseen sekä asu-
kasvalintaan. Valtion tukeman asuntotuotannon syntymiseen edellytetään kyseessä ole-
van kunnan myötävaikutus ja kunnan tehtävänä on valvoa, että valtion tukemaa asunto-
kantaa käytetään säännösten mukaisesti. Kunnalla on mahdollisuus valtion tuella kehittää 
alueensa asunto-oloja.   
 
Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalojen korkotuesta annetun lain (604/2001, jäl-
jempänä korkotukilaki) 3 §:n mukaan ARA voi hyväksyä korkotukilainoja kunnan puol-
tamiin kohteisiin. Lain 11 d ja 13 §:t velvoittavat kuntaa valvomaan lain nojalla tuettujen 
vuokratalokohteiden asukasvalintoja ja vuokria. Kunnalla on ympäristöministeriön, 
ARAn ja valtiokonttorin ohella korkotukilain 39 §:n ja aravarajoituslain 23 §:n mukaan 
oikeus ohjata ja valvoa em. lakien ja niiden nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
noudattamista.       

 
 

Maakuntien liitot 
 
Maakuntien liiton tehtävänä on maakuntajakolain (1159/1997) mukaan alueiden kehittä-
minen ja alueiden käytön suunnittelu. Valtioneuvosto päättää, mitkä kunnat kuuluvat ku-
hunkin maakuntaliittoon. Valtioneuvoston maakuntia koskevan päätöksen (799/2009) 
mukaan Manner-Suomessa on 18 maakuntaa. Maakunnan liitto on kuntayhtymä, jonka 
toimielinten kokoonpanosta ja valinnasta säädetään erikseen 86 a §:ssä. 
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3.4.6. Muut tehtävät ja palvelurakenteet   

 
Pelastustoimen alueiden muodostamisesta annetun lain (1214/2001) mukaan pelastuslain 
(468/2003) mukaiset kuntien pelastustoimen palvelut järjestetään kuntien yhteistoiminta-
na valtioneuvoston päättämillä pelastustoimen alueilla. Pelastustoimen alueita on 22. Pe-
lastustoimen yhteistoiminnan organisointi perustuu kuntien sopimuksiin eikä hallinto-
mallista ole laissa nimenomaisesti säädetty.  
 
Taloudellinen merkitys 
 

Kunnat ja kuntayhty-
mät 

Kunnat 
  
1 000 € 

Kuntayhtymät 
  
1 000 € 
  

yhteensä 
1 000 € 

%-osuus  
kustann. 

Tilinpäätökset vuonna 2009 
 
Kustannukset bruttona  
pelastustoimi 
  

485 771 
 

14 204 
 

499 975 
 

1,2 % 
 

 
 
 

1. Uusimaa  
2. Varsinais-Suomi  
4. Satakunta  
5. Kanta-Häme  
6. Pirkanmaa  
7. Päijät-Häme  
8. Kymenlaakso  
9. Etelä-Karjala  
10. Etelä-Savo  
11. Pohjois-Savo  
12. Pohjois-Karjala  
13. Keski-Suomi  
14. Etelä-Pohjanmaa  
15. Pohjanmaa  
16. Keski-Pohjanmaa  
17. Pohjois-Pohjanmaa  
18. Kainuu  
19. Lappi  

Maakuntien liitot 
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HSL ja HSY 

 
Pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnas-
ta annetussa laissa pääkaupunkiseudun neljälle kunnalle eli Espoon, Helsingin, Kauniais-
ten ja Vantaan kaupungille on säädetty velvoite hoitaa yhteistoiminnassa jätehuolto sekä 
alueen joukkoliikenteen suunnittelu ja palvelujen hankkiminen. Tehtäviä hoitaa kaksi 
erillistä kuntayhtymää eli Helsingin seudun liikenne (HSL) ja Helsingin seudun ympäris-
tö (HSY) – nimiset kuntayhtymät. Kuntayhtymät hoitavat aiemmin YTV:lle kuuluneet 
tehtävät. 
 
HSL-kuntayhtymä vastaa jäsenkuntiensa joukkoliikenteen suunnittelusta, järjestämisestä 
ja matkustajainformaatiosta sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laa-
timisesta. HSL:n jäsenkunniksi ovat liittyneet myös Keravan ja Kirkkonummen kunnat. 
 
HSY-kuntayhtymä tuottaa jäsenkuntiensa vesi- ja jätehuollon sekä seututietopalvelut.  
Molemmat kuntayhtymät ovat aloittaneet toimintansa vuoden 2010 alusta lukien. 
 

3.4.7. Kainuun hallintokokeilu 

 
Kainuun hallintokokeilua on sovellettu vuodesta 2003 lukien Kajaanin ja Kuhmon kau-
punkien sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen 
ja Vuolijoen kuntien alueella. Kokeilu on perustunut kuntien velvollisuuteen osallistua 
kokeiluun. Vuodesta 2013 lukien kokeilun jatkaminen on tarkoitus sitoa kuntien suostu-

1. Helsinki  
2. Länsi-Uusimaa  
3. Keski-Uusimaa  
4. Itä-Uusimaa  
5. Varsinais-Suomi  
6. Kanta-Häme  
7. Päijät-Häme  
8. Kymenlaakso  
9. Etelä-Karjala  
10. Etelä-Savo  
11. Keski-Suomi  
12. Pirkanmaa  
13. Satakunta  
14. Etelä-Pohjanmaa  
15. Pohjanmaa  
16. Keski-Pohjanmaa  
17. Pohjois-Savo  
18. Pohjois-Karjala  
19. Jokilaaksot  
20. Kainuu  
21. Oulu-Koillismaa  
22. Lappi  
23. Ahvenanmaa

Pelastustoimen alueet 
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mukseen. Kokeilua on tarkoitus myös jatkaa vuoden 2016 loppuun saakka. Kokeilun 
tarkoituksena on saada kokemusta maakunnallisen itsehallinnon vahvistamisen vaikutuk-
sista maakunnan kehittämiseen, peruspalveluiden järjestämiseen, kansalaisten osallistu-
miseen, maakunnan ja valtion keskushallinnon suhteeseen sekä kuntien ja valtion alue-
hallinnon toimintaan. 
 
Kokeilun aikana Kainuussa on koottu maakuntatasolle kuntien järjestämisvastuulla ole-
vista palveluista erikoissairaanhoito, perusterveydenhoito sekä sosiaalihuolto (poislukien 
lasten päivähoito), vammaispalvelut, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus sekä maakun-
nan liiton alueiden kehittämistehtävät ja maakunnan suunnittelu. Palveluiden järjestämis-
vastuu kokeilussa on maakunta-kuntayhtymällä, jonka hoidettavaksi kunnat ovat siirtä-
neet Kainuun liiton, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän sekä Kainuun 
koulutuskuntayhtymän tehtävät. 
 
Ylintä päätösvaltaa maakunnan toimialaan kuuluvissa tehtävissä käyttää kokeilualueen 
asukkaiden kunnallisvaalien yhteydessä yleisillä vaaleilla valitsema maakuntavaltuusto, 
jossa ovat suhteellisuusperiaatteen mukaisesti edustettuina maakunnassa toimivat poliitti-
set puolueet ja valitsijayhdistykset. 
 
Kunnat sopivat kunnilta maakunnalle tulevan rahoituksen järjestettäväksi niin, että kun-
nat maksavat maakunnalle prosenttiosuuden erikseen määritellyistä verotuloistaan. Pro-
senttiosuus on sama kaikille kunnille ja se on vaihdellut 60 prosenttia molemmin puolin 
kokeilun aikana. Maakunnan rahoituspohjaan kuuluvat peruspalvelujen valtionosuudesta 
yleinen osa, sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisiin kustannuksiin perustuva osa, 
verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus ja erityisen harvan asutuksen perusteella 
määräytyvä lisäosa. 
 
 

3.4.8. Toimeksiantotehtävät 

 
Kunnat hoitavat valtion puolesta toimeksiantotehtävänä talous- ja velkaneuvonnan sekä 
riita- ja rikosasioiden sovittelun. Kunnat hoitavat toimeksiantosopimuksen perusteella 
myös maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) mukaisen maatalouslomituksen 
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kanssa tehtävän toimeksiantosopimuksen perusteella. 
 
Julkisen hallinnon palvelujen järjestämisestä yhteisissä palveluyksiköissä annetun lain 
(802/1993) mukaan kunnat voivat ottaa hoidettavakseen yhteispalvelupisteessä sellaisten 
valtion viranomaisten tehtäviä, jotka eivät edellytä tarkoituksenmukaisuusharkintaa. 
 
 

3.5. Analyysi kehityksestä 

 
 Yleisesti kunta- ja palvelurakenteesta 
 

Kuntajaon muutoksissa lähtökohtana on ollut kuntien vapaaehtoisuus mutta palvelura-
kenteiden luomisessa kunnat on voitu velvoittaa yhteistoimintaan. Tämä kaksoisstrate-
giaksikin kutsuttu lähestymistapa on johtanut siihen, että palvelurakenteet ovat eriyty-
mässä kuntarakenteista.  
 
Yhteistoiminnan ja yhteistoimintavelvoitteiden tarve on edelleen lisääntymässä ja hallin-
to on eriytymässä tehtävittäin. Yhteistoiminnan perusteina olivat aiemmin tehtävän tar-
koituksenmukaisen järjestämisen edellyttämä väestöpohja mutta uusien yhteistoiminta-
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velvoitteiden perusteena on entistä enemmän palvelujen saatavuuden (ml. erityisosaa-
misen) turvaaminen ja yhdenvertainen saatavuus. Yhteistoimintavaihtoehdossa on koros-
tunut perusoikeuksien toteutuminen. Kunnallisen itsehallinnon argumentit ovat jääneet 
taka-alalle.   
 
Kuntien tarpeet vapaaehtoiselle yhteistoiminnalle ovat erilaisia. Pienillä kunnilla yhteis-
toimintatarve on suurempi kuin isoilla. Väestöpohja- ja henkilöstöresurssiedellytyksiin 
kytketyt yhteistoimintavelvoitteet tarkoittavat, että yhteistoimintavelvoitteet kohdistuvat 
erityisesti pienempien kuntien palvelurakenteisiin. 

 
Erityislainsäädännössä (mm. erikoissairaanhoitolaki) olleet äänivallan rajoitussäännökset 
ovat kumoutuneet kuntalain voimaantullessa, vaikka ne löytyvätkin vielä laeista. Käy-
tännössä näissä kuntayhtymissä on vielä noudatettu perustuslakivaliokunnan äänivaltaa 
koskeva rajoitusta (kts. edellä 2.1), jonka mukaan yhdelläkään kunnalla ei saa olla yli 
puolet äänivallasta. Yhteistyön perustuessa kuntayhtymämalliin on käytännössä osoittau-
tunut ongelmaksi, ettei äänivaltaa ole voitu jakaa jäsenkuntien väestöjakauman mukaises-
ti tai peruspääomaan sijoitetun omaisuuden perusteella. Varsinkin lähes maakunnan ko-
koisten kuntien syntyessä perustuslakivaliokunnan äänivaltaa koskeva rajoitus on osoit-
tautunut ongelmaksi. Isäntäkuntamallissa mukana yhteistoiminnassa on yleensä vain 
muutama kunta suurimman kunnan toimiessa isäntäkuntana ja näissä on isäntäkunnan 
nimeämiä jäseniä on sovittu olevan yli puoletkin.   
 
Kuntien lakiin perustuvia yhteistoimintavelvoitteita on erikoissairaanhoidon, kehitys-
vammaisten erityishuollon, maakuntakaavoituksen ja maakunnan kehittämisen, palo- ja 
pelastustoimen, sosiaali- ja perusterveydenhuollon, ympäristöterveydenhuollon sekä 
maaseutuviranomaisen tehtävien hoidossa. Lisäksi pääkaupunkiseudun kunnille on laissa 
säädetty yhteistoimintavelvoite jätehuollon ja joukkoliikenteen suunnittelun järjestämistä 
koskevissa tehtävissä. Yhteistoimintavelvoitteiden osuus kuntien menoista on noin 60 
prosenttia.  
 
Yhteistoimintavelvoitteiden lisääntyminen tarkoittaa, että entistä enemmän kunnan bud-
jetista sidotaan yhteistoimintaorganisaatioiden päätöksillä. Kunta- ja palvelurakenneuu-
distuksen myötä entistä useamman kunnan menoista yli puolesta päätösvaltaa käyttää 
kunnan valtuuston sijasta yhteistoimintaorganisaatio. Kunnan päätösvaltaa ei käytä tältä 
osin kunnalliseen itsehallintoon kuuluvan kansanvaltaisuusperiaatteen mukaisesti asuk-
kaiden valitsema valtuusto.  
 
Yhteistoimintaorganisaatioiden päätöksenteko perustuu Kainuun hallintokokeilua lukuun 
ottamatta välilliseen demokratiaan. Yhteistoimintaorganisaatioissa kuntaa edustaa muu-
tama valtuuston valitsema luottamushenkilö, jotka eivät ole suoraan vastuussa kuntalai-
sille.  
 
Maankäyttöä, rakentamista, asumista sekä liikennettä koskevassa päätöksenteossa tarve 
kaupunkiseutujen yhteiseen päätöksenteon on kasvanut. Erityinen tarve ylikunnalliseen 
päätöksentekoon on metropolialueella, jossa verkostomaisella vapaaehtoisella yhteistoi-
minnalla ei ole päästy riittävästi yhteen sovittamaan päätöksentekoa.  
 
Päätösvallan siirtämistä kunnalta yhteistoimintaorganisaatioille ei ole kuntalaissa tai 
muuallakaan lainsäädännössä rajattu. Perustuslain turvaaman kunnalliseen itsehallintoon 
kuuluvan kansanvaltaisuusperiaatteen näkökulmasta kehitystä ei ole arvioitu kokonaisuu-
tena. Kuntalaki on mahdollistanut kuntien hallinnon ja taloudenhoidon eriytymisen.  

 
Kunta- ja palvelurakenteen eriytyminen on varsinkin kunta- ja palvelurakenneuudistuk-
sessa tuonut esiin ongelman, jossa tarvittaisiin järjestämis- ja tuottamisvastuun rajojen 



 40
määrittämistä. Kunnat ovat pyrkineet sopimusohjauksella sitomaan yhteistoimintaor-
ganisaatioiden järjestämisvastuuta. Kuntalaki ei tunnista järjestämisvastuun tai tuotta-
misvastuun käsitteitä. Eri hallinnonaloille on syntynyt tarvetta määritellä edellä mainitut 
käsitteet ja vaarana on käsitteiden erkaneminen sektoreittain. 

 
 
Sosiaali- ja terveydenhuolto 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen alueellisen järjestämisrakenteen tilanne on ollut 
pitkään sekava. Kunta- ja palvelurakenneuudistusta sääntelevä puitelaki muutti järjestä-
misrakenteita merkittävästi. Uudistuksen toteuttamisessa varsinkin sosiaalihuollon asema 
jäi heikoksi.  
 
Sosiaalihuollon keskeisten palvelujen järjestäminen on ollut perinteisesti yksittäisten 
kuntien vastuulla. Kuntien välinen yhteistyö palvelujen järjestämisessä on ollut vähäistä 
ja yhteistyörakenteet esimerkiksi erityispalvelujen järjestämisessä kapea-alaisia.  
 
Sosiaalihuollon asemaa uudistuksessa ollaan kohentamassa. Ehdotetussa puitelain muu-
toksessa selkeytetään sosiaalihuollon tehtävien asemaa uudistuksessa velvoittamalla 
kunnat järjestämään palvelut väestöpohjavelvoitteet täyttävillä rakenteilla. Velvoite vah-
vistaa sosiaali- ja terveydenhuollon eheyden toteutumista. 
 
Terveydenhuollossa ongelmaksi on nähty erikoissairaanhoidon liiallinen vahvuus ja kes-
toteemana on ollut perustason vahvistaminen. Alueelliset ratkaisut poikkeavat toisistaan. 
Vahvat alueelliset toimijat ovat kehitelleet uusia yhteistyömalleja lähinnä omista intres-
seistään lähtien. Puitelaki on osaltaan tukenut joissakin tapauksissa uusien varsin keino-
tekoisten ja hajanaisten, usein sairaanhoitopiirivetoisten ratkaisujen syntymistä, joissa so-
siaalihuolto on usein varsin rajattuna yhteistyökumppanina mukana. Puitelailla luotavat 
palvelujen järjestäjät ovat lisäksi edelleen varsin pieniä. Paras-hanke jättää puitelaissa 
olevien poikkeusperusteiden myötä uudistuksen ulkopuolelle osan sellaisista kunnista, 
joilla on vaikeuksia turvata sosiaali- ja terveyspalveluja kuntalaisilleen. 
 
Erikoissairaanhoidon muodostaessa noin 20 prosenttia kunnan menoista ja muun sosiaa-
li- ja terveydenhuollon noin 40 prosenttia, sosiaali- ja terveydenhuollon rakennelinjauk-
set ovat kuntien kannalta merkittäviä.  

 
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toimeenpano, siten kuin eduskunnan käsiteltävänä 
olevassa lainmuutoksessa edellytetään, tarkoittaa merkittävää muutosta kunnan asemaan 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäjänä ja tuottajana. Jo tehtyjen ja suunnit-
teilla olevien yhteistoiminta-alueiden perusteella vuoteen 2015 mennessä sosiaali- ja ter-
veydenhuollon rakenteet muuttuisivat seuraavasti:  
 
- jo päätetyllä kuntayhtymämallilla palveluja järjestää 103 kuntaa; 
- jo päätetyllä isäntäkuntamallilla palveluja järjestää 70 kuntaa ja niissä isäntäkuntina 

toimii 22 kuntaa; 
- aiesopimus- tai selvitysvaiheessa yhteistoiminta-alueen perustamisessa on 38 kuntaa 

sekä 30 kunnan osalta hallintomallista ei ole päätetty; 
- 33 kuntaa ei muodosta yhteistoiminta-aluetta mutta täyttää vähintään noin 20 000 

asukkaan väestöpohjavelvoitteen tai niiden on katsottu täyttävän alueellisesti väestö-
pohjavaateen;  

- 21 kuntaa vetoaa lain mahdollistamiin poikkeusperusteisiin (kielelliset ja kulttuuriset 
oikeudet, saaristokunnat ja pitkien etäisyyksien kunnat); 

- 9 kuntaa on ilmoittanut, ettei aio muodostaa yhteistoiminta-aluetta mutta ei täytä ase-
tettua vähintään noin 20 000 asukkaan väestöpohjavelvoitetta. 
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Jos väestöpohjavelvoitevaatimukset toteutuvat ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 
eheys toimeenpannaan puitelaissa edellytetyllä tavalla, kunnan päätösvallasta siirtyy noin 
60 prosenttia välillisen demokratian piiriin 177 kunnan osalta ja 30 kunnan osalta päätök-
sistä ei ole vielä varmuutta.  Kuntia, jotka itse vastaavat palvelujen järjestämisestä tai 
toimivat isäntäkuntana, on 96. Lisäksi 9 kunnan osalta ei ole päätöksiä.  Yhteensä puite-
laki koskee 246 kuntaa. Kainuun hallintokokeilumalli koskee 8 kuntaa.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriön syyskuussa 2010 asettama työryhmä (sote-järjestämislaki-
työryhmä) on antanut sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden rakennetta koskevista 
linjauksista väliraportin 31.12.2010. Työryhmä esitti seuraavat neljä sosiaali- ja tervey-
denhuollon tavoitelinjausta: 
 
1. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen lähtökohtana on yhdenvertaisuus 
2. Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä toimii asiakaskeskeisesti 
3. Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan tavoitteena on vaikuttavuus ja kustannuste-

hokkuus  
4. Sosiaali- ja terveydenhuolto on alana vetovoimainen. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän tulevista rakenteista työryhmä laati yhdeksän 
rakennelinjausta, jotka ovat: 
 
1. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä on päätettävä demokraattisesti 
2. Sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestettävä yhtenä kokonaisuutena 
3. Sosiaali- ja terveydenhuollon on oltava osa muuta yhteiskunnallista päätöksentekoa 
4. Järjestämis- ja rahoitusvastuun on oltava samassa organisaatiossa 
5. Sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestettävä nykyistä laajemmilla väestöpohjilla 
6. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuottamisessa on otettava huomioon alueelliset erityis-

piirteet 
7. Erilaiset tuotantotavat on mahdollistettava 
8. Palvelujen jatkuva kehittäminen on osa järjestämisvastuuta ja sitä tulee tukea alueel-

lisesti ja valtakunnallisesti 
9. Kansallisella ohjauksella on varmistettava väestön yhdenvertaisuus, oikeusturva ja 

palvelujen laatu. 
 
Työryhmä jatkaa tehtäväksiantonsa mukaisesti työtään ja valmistelee esityksen sosiaali- 
ja terveydenhuollon järjestämistä, kehittämistä ja valvontaa koskevan lainsäädännön pää-
asialliseksi sisällöksi, arvioi sen keskeiset vaikutukset sekä järjestämisvastuun ja rahoi-
tusvastuun keskeiset liittymäkohdat. 

 
 
MAL-tehtävistä 
 
Yhdyskuntarakenne ulottuu kaupunkiseuduilla tavallisesti usean kunnan alueelle. Sen 
eheyden ja toimivuuden turvaaminen edellyttää yhä useammin kuntarajat ylittävää maan-
käytön ja liikennejärjestelmän yhteensovittamista ja seudullista maankäytön suunnittelua. 
Tarvitaankin kaupunkiseutuja kokonaisuutena käsittelevän kaavallisen suunnittelun ase-
man vahvistamista joko kaupunkiseutua koskevan maakuntakaavoituksen tai yhteisen 
yleiskaavoituksen avulla käsiteltävien asioiden luonteesta ja tarkastelutasosta riippuen. 
Kumpaakin voi edellyttää rakennemallityöskentely, kuten yhä useammin tapahtuukin. 
 
Kaupunkiseutuja koskevien maankäytön suunnitelmien laatiminen on käynnissä lähes 
kaikilla kaupunkiseuduilla ja yleisin tässä työssä käytetty väline on vapaamuotoinen ra-
kennemalli. Rakennemallitarkastelut ovat hyödyllisiä, koska niiden avulla kynnys yhteis-
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työn käynnistämiselle on matala ja tarkastelussa voidaan keskittyä niihin teemoihin, 
joista keskustelua halutaan käydä. Rakennemallien yhteydessä tarkastellaan myös maan-
käytön ja liikenteen kytkentöjä. 
 
Liikennejärjestelmän ja maankäytön suunnittelua koskevia säännöksiä on tällä hetkellä 
sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa että tie- ja ratalaeissa. Nykyiset yleispiirteisiä kaavoja 
koskevat sisältövaatimukset painottavat maakunta- ja seututasolla (maakuntakaava) ym-
päristön ja talouden kannalta kestäviä liikenteen järjestelyjä. Kuntatasolla (yleiskaava) 
edellytetään mahdollisuuksia liikenteen, erityisesti joukko- ja kevyen liikenteen tarkoi-
tuksenmukaiseen järjestämiseen. Maantie- ja ratalait sisältävät vaatimuksen väyläsuun-
nittelun perustumisesta tarpeen mukaan liikennejärjestelmän kehittämistä koskevaan 
suunnitteluun. Toisin kuin maankäytön suunnittelua, ei liikennejärjestelmän suunnittelua 
ole määritelty lainsäädännössä sisällön ja prosessin osalta kovin tarkasti.  
 
Maankäytön ja liikenteen yhteensovittamisen kannalta on tärkeää, että kaupunkiseudun 
suunnittelussa strategisia kysymyksiä käsiteltäessä määritellään myös sitovampia kehit-
tämisperiaatteita ja reunaehtoja. Näitä määritellään maakunta- ja yleiskaavoituksen yh-
teydessä, mutta ei aina sillä tasolla ja sellaisten aluekokonaisuuksien puitteissa, joita 
kaupunkiseutujen kokonaistarkastelu edellyttäisi. Seudullisen päätöksenteon vahvistami-
sen tarve korostuu erityisesti Helsingin seudulla ja muilla suurilla kaupunkiseuduilla. 

 
 
Yleinen toimiala 
 
Yleisen toimialan määrittely yleislausekkeen perusteella ei osittain enää riitä säätelemään 
yleistä toimialaa. Erityisesti suhde EU-kilpailuoikeuteen edellyttäisi kuntien ja yritystoi-
minnan välisen suhteen määrittelyä. Kunnallisessa päätöksenteossa yritystoiminnalle an-
nettavaa tukea arvioidaan usein edelleenkin puhtaasti kunnan toimialasäännöksen pohjal-
ta ottamatta huomioon sitä, että EU:n valtiontukisäännökset asettavat esimerkiksi annet-
tavalle takaukselle huomattavasti tiukempia rajoituksia kuin kunnan toimialasäännös.  
(Kts tarkemmin 9 luku) 
 

3.6. Pohjaa komitean työlle  

 
 
Kunta- ja palvelurakenne 
 
Komitean tulee rakentaa uuden kuntalain valmistelun pohjaksi selkeä strateginen näke-
mys miten kunnallishallintoa ja sen eri tehtäväalueita kokonaisuutena kehitetään. Kuntien 
erilaistumiskehitys on johtanut siihen, että kuntalain kehittämisessä on linjattava, millai-
siin kunta- ja palvelurakenteisiin lakia luodaan: 
 
 Ajatellaanko kehityksen jatkuvan nykyisenkaltaisena muutosprosessina, jossa  

a) kuntakoko suurenee kuntien yhdistymisen seurauksena tai  
b) kunnat, jotka eivät ole riittävän isoja, velvoitetaan siirtämään yhä uusia palve-
luja yhteistoiminnassa hoidettaviksi? vai; 

 
 Kehitetäänkö kunnallishallinnon rakenteita yhden mallin vai erilaisten mallien 

pohjalta?  
- esimerkiksi vakinaistetaanko Kainuun hallintokokeilu niin, että sen soveltami-
nen on mahdollista myös muualla kuin Kainuussa, sekä miten edetään metropoli-
hallinnon järjestämisessä? 
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 Miten kuntalain kokonaisuudistus ja meneillään oleva sosiaali- ja terveyden-

huollon uudistustyö sovitetaan yhteen? Miten kunta- ja palvelurakenteiden kehit-
tämisessä otetaan huomioon eri sektorien palvelurakenteiden kehittämistarpeet, 
erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja rakennelinjaukset (ks. s. 41)?  

 
 Valittavan kehittämislinjauksen perusteella tulee määritellä kuntalain rooli kehi-

tyksen ohjaajana (yhtenäistävä, mahdollistava, ohjaava). Jos rakenteissa pyritään 
erilaisiin malleihin, kuntalain uudistuksessa on ensin linjattava haluttu kunta- ja 
palvelurakennemalli.  

 
 
Yleinen toimiala 

 
 Yleisen toimialan osalta komitean tulisi arvioida, tulisiko kunnan tehtävää koske-

van säännöksen olla nykyistä säännöstä yksityiskohtaisempi ja kunnallista pää-
töksentekoa paremmin ohjaava, erityisesti koskien kunnan toimintaa kilpailutilan-
teessa markkinoilla sekä kuntien ja markkinoiden välistä suhdetta.  

 
 
Järjestämis- ja tuottamisvastuun käsitteet 
 
 Miten järjestämis- ja tuottamisvastuun käsitteet tulisi määritellä?  

 
 

4. Talous ja valvonta 

4.1. Kuntien rahoitusrakenne ja kuntatalouden nykytila 

 
Kuntien taloustilanne on lyhyellä aikavälillä osoittautunut paremmaksi kuin esimerkiksi 
syksyllä 2008 arvioitiin. Finanssikriisin vaikutukset jäivät arvioitua lievemmiksi. Tähän 
vaikuttivat valtion vuoden 2009 päätökset kuntien yhteisöveron jako-osuuden nostosta, 
Kela-maksusta luopumisesta ja kiinteistöveroprosenttien rajojen korotuksista. Olennai-
nen vaikutus oli myös sillä, että kuntien toimintamenojen kasvu hidastui selvästi samana 
vuonna. Lisäksi tulorahoitusta lisäsi tulo- ja kiinteistöveroprosenttien nosto vuodelle 
2010. Tuloveroprosentteja korotettiin myös vuodelle 2011. Voidaan arvioida, että kunta-
talouden tila vuonna 2010 ei heikentynyt, jos ennusteet verotulojen kasvusta toteutuvat ja 
jos toimintamenojen kasvu edelleen hidastuu. 
 
Pidemmällä aikavälillä todennäköisen hitaan taloudellisen kasvun vaikutus näkyy myös 
kuntien verotulojen kasvun pysyvänä hidastumisena. Ilman pysyvää kuntaveroasteen ki-
ristymistä kunnat selviävät vain, jos toimintamenojen kasvu hidastuu olennaisesti ja py-
syvästi. Samanaikaisesti kuntatalous tulee kiristymään väestön ikääntymisen aiheuttami-
en menopaineiden johdosta. Näistä syistä kuntien ja niiden yhteistoiminnan taloutta kos-
kevat säännökset on välttämätöntä uudistaa siten, että kuntatalouden riittävä tasapaino on 
turvattavissa. 
 
Kunnat ja kuntayhtymät käyttivät vuonna 2010 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- 
ja kulttuuritoimen toiminta- ja investointimenoihin arviolta noin 75 % kokonaismenoista, 
pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon osuus tästä oli noin 51 %. Muiden tehtävien 
osuus oli noin 20 % ja rahoitustoiminnan ja eräiden muiden menojen osuus noin 5 %. 
Palkkaus- ja eläkevakuutuskustannusten osuus ulkoisista menoista oli noin 49 %, palve-
lujen ostojen osuus noin 20 % ja materiaalin ostojen noin 10 %. Kuntien ja kuntayhtymi-
en bruttomenot ovat olleet BKT:sta viime vuosina keskimäärin noin 20 %.  
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Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit vaihtelivat voimakkaasti 
1990-luvulla (vaihteluväli + 9 % vuonna 1991, - 5 % vuonna 1993). Viime vuosikymme-
nellä, vuodesta 2000, kasvuprosentti on ollut viiden prosentin tasoa, lukuun ottamatta 
vuosia 2001 ja 2008, jolloin kasvu ylitti 7 %. Vuosina 2010 ja 2011 kasvun arvioidaan 
jäävän alle neljän prosentin. Kasvavia menoeriä ovat väestörakenteen muutoksesta johtu-
vat sosiaali- ja terveysmenot. Palvelujen järjestämistavan muutokset kasvattavat omalta 
osaltaan ostopalveluin käytettäviä menoja. 
 
Kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista tuloista arviolta noin 46 % koostui verotuloista, jot-
ka siis alittivat kokonaisuutena sosiaali- ja terveysmenot. Myös palkkojen ja palk-
kasidonnaisten menojen osuus kokonaismenoista oli suurempi kuin verotulot.  Kunnalli-
sen tuloveron osuus verotuloista oli noin 86 %, yhteisövero- osuuden lähes 9 % ja kiin-
teistövero-osuuden noin 5 %. Toimintatulojen osuus oli 26 % ja käyttötalouden valtion-
osuuksien 19 %. Lainanoton osuus oli 5 % ja muiden tulojen 4 %. Verotulojen osuus 
BKT:sta on ollut viime vuosina hieman alle 10 %. 
 
Vuoden 2009 tilinpäätösten perusteella kertynyttä ylijäämää oli kunnissa yhteensä 4,9 
mrd. euroa. Alijäämää oli 290 milj. euroa. Alijäämäisiä kuntia oli sata, loput olivat yli-
jäämäisiä.  

 
Kuntien ja kuntayhtymien ulkoisten toimintamenojen rahoituksessa toimintatulojen 
osuus on pysynyt varsin vakaana, noin viidenneksenä. Myös verotulojen ja valtionosuuk-
sien yhteismäärä on pysynyt vakaana. Sen sijaan niiden keskinäinen suhde on vaihdellut, 
esimerkiksi vuonna 1991 valtionosuuksien osuus oli 37 % ja 22 % vuonna 2000. Verotu-
lojen osuus oli vuonna 2007 noin 48 % mutta vuonna 1993 vain 36 %. Osuuksien muu-
tokseen, mukaan lukien toimintatulot, vaikuttavat useat tekijät, kuten kokonaismenojen 
muutos, veroperustemuutokset, valtionosuusmuutokset, tilastointimuutokset ja kuntien 
yhteisövero-osuuden muutos. Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen muutos on pit-
källä aikavälillä ollut sidoksissa verotulojen ja valtionosuuksien yhteismäärän muutok-
seen, mutta ollut jonkin verran sitä nopeampaa. Tämä on osaltaan kiristänyt kunnallisve-
roastetta. 
 

4.2. Yleiset säännökset 

 
Rahoitusta ja talouden hoidon järjestämistä koskevat kuntalain säännökset ovat kaikille 
kunnille samat, riippumatta tulo- ja menorakenteen, asukasmäärän, palvelujen järjestä-
mistavan tai muiden tekijöiden eroista. Ainoastaan konsernituloslaskelman ja rahoitus-
laskelman laatimisvelvoite erottelee kunnat sen mukaan, kuinka suuri on konsernin tytär-
yhteisöjen yhteenlaskettu liikevaihto tai taseiden yhteenlaskettu arvo. 

 
Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Vastuu konkretisoituu valtuuston pää-
tökseen hyväksyä talousarvio (45 §) ja tilinpäätös sekä päättää vastuuvapaudesta (13 §). 
Taloudelliseen päätösvaltaan liittyviä valtuuston hyväksyttäviä asioita ovat myös mm. 
päätös kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, konser-
niohjauksen periaatteista, rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteista, maksujen perus-
teista, liikelaitoksen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista ja takaussitoumuksen 
antamisesta (13 §).  
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4.3. Sisäinen talouden ja yhteistoiminnan ohjaus 

 
Tilintarkastajan on tarkastettava, onko sisäinen valvonta ja konsernivalvonta järjestetty 
(73 §). Taloutta koskeva sisäinen ohjaus kattaa talousarvion ja - suunnitelman laadinnan, 
verotusta koskevat päätökset, kirjanpidon, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen käsit-
telyn, hallinnon ja talouden tarkastuksen, yhteistoiminnan järjestämisen, sekä liikelaitos-
toimintaa koskevat säännökset. Konsernitilinpäätöksen laadintavelvollisuus (68a §) pa-
rantaa kokonaisohjauksen keinoja.  

  
Kuntalaki säätelee väljästi kunnan talouden suunnittelua ja tasapainottamista. Lain mu-
kaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden 
pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida ker-
tyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuun-
nitelman hyväksymisen yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpi-
deohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämän kattamis-
kautena (65 §).  
 
Toimenpideohjelmalle ei ole säädetty aikajännettä eli se voi olla pidempi tai lyhyempi 
kuin taloussuunnitelmakausi. Myöskään ohjelman sisältöä ei ole säännelty. Näin ollen se 
voi sisältää sekä kuluihin ja tuottoihin että pitkävaikutteisiin tuotannontekijöihin kohdis-
tuvia päätöksiä. Omaisuuden myynti ja veroprosentin nosto ovat ohjelmassa samanarvoi-
sessa asemassa. Veroprosentti ei ole myöskään viimesijainen talouden tasapainotuksen 
keino, kuten se oli aikaisemmassa kuntalaissa. Sama koskee esimerkiksi lainanottoa, joka 
ei ole tuloslaskelmaa tasapainottava tekijä. 

 
Talousarvio- ja suunnitelma (87 §) on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien 
hoitamiseen turvataan. Kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa ja sille lais-
sa säädetyt tehtävät. Talousarviota ja - suunnitelmaa koskevat säännökset on uudistettu 
viimeksi vuonna 2006, tilinpäätöstä, konsernitilinpäätöstä, toimintakertomusta, hallinnon 
ja talouden tarkastusta sekä liikelaitoksia koskevia säännöksiä on uudistettu vuonna 
2007. 

 
Kirjanpitoa ja tilinpäätösten laadintaa ohjaa soveltuvin osin kirjanpitolaki. Kirjanpitolau-
takunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain taloussään-
nösten soveltamisesta. 
 
Toimintakertomus (69 §) sisältää laajan toimintaa ja taloutta koskevan selvitysvelvoit-
teen. Ei ole tutkimuksia tai selvityksiä, miten toimintakertomukseen reagoidaan eli miten 
kertomuksen viesti vaikuttaa budjetointiin ja taloussuunnitelman sisältöön. Jos taseessa 
on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapaino-
tuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpi-
deohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. 

 
Tarkastuslautakunta (71 §) toimii valtuuston toimikauden. Lautakunnan tehtävänä on 
valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä 
arvioitava, ovatko valtuusto asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja 
kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnalla on rooli myös kattamattoman ali-
jäämän käsittelyssä: sen on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella 
sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Kuntala-
kiin ei sisälly säännöstä toiminnan tuloksellisuuden arvioinnista. Jos säännökset lisätään, 
on huolehdittava siitä, että tuloksellisuuden arviointi tuottaa selkeästi tulkittavaa tietoa 
päätöksentekijöille ja on lisäksi kuntien kesken vertailukelpoista. 
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Tarkastuslautakunnalle on laissa pyritty antamaan riippumaton asema mm. sillä, että 
kunnanhallituksen jäsen ei ole vaalikelpoinen lautakuntaan. Toimeenpanovallasta (kun-
nanhallitus) riippumatonta asemaa on kuitenkin kokonaisuuden kannalta pidettävä vält-
tämättömänä. 
 
Vakiintuneen käytännön mukaisesti lähes kaikissa kunnissa ja kuntayhtymissä tarkastus-
lautakunta kokoaa arvionsa edellisvuodesta keväällä julkaistavaan ”arviointikertomuk-
seen”, joka ei kuitenkaan ole lakisääteinen asiakirja. 
 
Valtuusto valitsee toimikaudekseen tilintarkastajan (72 §), yhden tai useamman (JHTT- 
tilintarkastaja). Toimikausi ei voi olla valtuustokautta lyhyempi. JHTT-laissa säädetään 
JHTT-tutkinnosta ja julkishallinnon ja – talouden tilintarkastajien ja – yhteisöjen valvon-
nasta. Laki sisältää vahingonkorvaus- ja rangaistussäännökset. 

 
Tilintarkastuksen tehtävänä on varmistaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot 
kunnan taloudesta, valtionosuusperusteet on oikein laskettu ja sisäinen valvonta on 
asianmukaisesti järjestetty.  

 
Osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen tilintarkastuksesta säädetään tilintarkastuslaissa. 
 
Tilintarkastusta koskevien säännöksiä (tilintarkastajien tehtävät, tietojensaantioikeus ja 
tilintarkastuskertomus sekä sen käsittely) on viimeksi uudistettu vuonna 2007 (tilintar-
kastajan tehtävät). 

 

4.4. Kunnan sisäinen valvonta  

 
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta 
sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. 
Kunnanhallituksen tulee valvoa kunnan etua sekä edustaa kuntaa ja käyttää sen puheval-
taa, ellei johtosäännössä toisin määrätä. 
 
Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormestari ja muut 
johtosäännössä määrätyt viranomaiset. Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta 
ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Kunnanhallitus on velvollinen antamaan hallituk-
sen selonteon sisäisestä valvonnasta kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen vel-
voittamana. Selonteossa tulee kuvata mm. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjes-
täminen sekä valvonnassa havaitut puutteet.  
 
Kuntalain 87 c §:ssä on esitetty kunnallisen liikelaitoksen johtokunnan vastuu liikelaitok-
sen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lii-
kelaitoksen johtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena liikelaitoksen 
toimintaa, huolehtia liikelaitoksen hallinnosta sekä taloudenhoidon ja sisäisen valvonnan 
järjestämisestä. 
 
Kuntalain 9 luku käsittelee hallinnon ja talouden tarkastusta. Luku pitää sisällään säänte-
lyn tarkastuslautakunnasta (71 §) ja tilintarkastuksesta (72–75 §). Kuntalaki ei nykymuo-
dossaan pidä sisällään määräyksiä sisäisestä tarkastuksesta. Kansainvälinen ja kansalli-
nen sääntely organisaatioiden kehittyneestä johtamis- ja hallintojärjestelmästä (corporate 
governance) määrittelee järjestelmän keskeisiksi toimijoiksi hallituksen tai vastaavan 
toimielimen, toimitusjohtajan tai vastaavan kuten kaupunginjohtajan (tai pormestarin) 
sekä sisäisen tarkastuksen. Järjestelmän tarkoituksena on varmentaa organisaation teho-
kasta johtamista, riskien hallintaa, sisäistä valvontaa ja tuloksellisuuden arviointia.  
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Sisäinen tarkastus on hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän kulmakivi, joka edistää 
hyvän organisaatiokulttuurin ja hyvän hallintotavan kehittymistä. Sisäisen tarkastuksen 
toiminnan järjestämistä ohjaavat kansainväliset sisäisen tarkastuksen ammattistandardit. 
Sisäinen tarkastus on IIA:n standardeissa määritelty seuraavasti:  
 

”Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- 
sekä konsultointitoimintaa, joka on luotu tuottamaan lisäarvoa organisaati-
olle ja parantamaan sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota 
sen tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymista-
van organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintopro-
sessien tuloksellisuuden arviointiin ja kehittämiseen.” 

 
Sisäisen tarkastuksen sääntelyllä voidaan edistää luotettavan ja hyvän hallinnon toimin-
takulttuurin kehittymistä sekä erilaisten toiminnan tuloksellisuuteen ja lainmukaisuuteen 
sekä toiminnallisen ja taloudellisen raportoinnin oikeellisuuteen liittyvien riskien ennal-
taehkäisyä ja hallintaa kuntakonserneissa.  
 
Valtionhallinnossa valtion talousarviolaki sisältää sääntelyn sisäisestä valvonnasta ja 
talousarvioasetus sisäisestä tarkastuksesta. Lisäksi Suomen listayhtiöiden hallin-
nointikoodissa on säännökset sisäisestä tarkastuksesta. Myös Finanssivalvonta on 
sitovasti säännellyt sisäisen tarkastuksen järjestämisestä. 
 

4.5. Kuntien yhteistoiminnan talous 

 
Myös kuntien yhteistoiminnan vaihtoehtoja koskevat säännökset ovat hyvin väljät. Vaih-
toehtoja on sopimuksesta malliin, jossa yhteistoimintatehtävää hoitaa yksi kunta toisten 
puolesta. Vain kuntayhtymän muotoon järjestettyä yhteistoimintaa on säädelty erityisin 
säännöksin (kuntayhtymän perussopimus). Muu yhteistoiminta perustuu lähinnä yleiseen 
sopimusoikeuteen. Kuntayhtymän rahoitusta koskeva säännös on väljä ja jättää kuntayh-
tymän toiminnan rahoituksen perussopimuksen varaan. Kuntayhtymän talouden tasapai-
notus tapahtuu viime kädessä jäsenkuntien suorituksin, sellaisten menojen rahoittamisek-
si, joita muuten ei saada katetuksi. Säännös muistuttaa periaatteeltaan aikaisemman kun-
talain säännöstä, jossa viimesijainen talouden tasapaino haettiin veroprosentin tason mää-
rittelyllä. Rahoitustasapaino haetaan yhdestä lähteestä. Kunnan talouden tasapainottami-
sessa ei keinoja ole asetettu preferenssijärjestykseen. 
 
Kuntalaissa kunnille säädetty alijäämän kattamisvelvollisuus ei koske kuntayhtymiä, 
vaikka ne soveltavat samaa kirjanpitotapaa kuin peruskunnat, eli syntyvä ali- tai ylijäämä 
on vertailukelpoinen kunnan vastaavaan tilinpäätöserään. 
 
Kunnallisia liikelaitoksia koskevia säännöksiä on lisätty kuntalakiin vuonna 2007. Liike-
laitoskuntayhtymään sovelletaan pääsääntöisesti kuntayhtymiä koskevia säännöksiä. 
Muutoin liikelaitosta koskevat säännökset ovat periaatteiltaan samansisältöisiä kuin kun-
tia koskevat vastaavat säännökset. 
 

4.6. Kunnan talouden sisäinen ohjaus 

 
Kunnan talouden sisäinen ohjaus voidaan jakaa ns. oman toiminnan ohjaukseen ja toi-
saalta konserniohjaukseen. Sisäinen ohjaus edellyttää suunnittelu-, budjetointi- ja seuran-
tajärjestelmien toimivuutta. Konserniohjaus tarkoittaa sitä, että kunnalla ja viime kädessä 
valtuustolla on tosiasialliset keinot vaikuttaa konsernissa tehtäviin taloutta koskeviin pää-
töksiin. Molemmissa ohjausprosesseissa kunnanhallituksen rooli on välttämättä keskei-
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nen. Sisäistä ohjausta on aina pidettävä keskeisimmässä roolissa, sekä itsehallinnon et-
tä ohjauksen tehokkuuden turvaamiseksi. 
 
Valtiontaloudessa on saatu ns. kehysmenettelystä pääosin myönteisiä kokemuksia vaikka 
sitä on myös kritisoitu. Oma ongelmansa on se, että kehyksen ulkopuoliset menot ovat 
kasvaneet. 
 

4.7. Analyysi kehityksestä 

 
Kuntien taloutta on viime vuosina leimannut tulo- ja menokehityksen suhdanteita myö-
täilevä yhteys. Kuntatalouden tila on pysynyt jatkuvasti kireänä, nimellinen kunnallisve-
roaste on kohonnut vuosittain ja kuntien lainakanta on viimeisen 10 vuoden aikana 2½ – 
kertaistunut. Toisaalta hyvinvointipalvelujen tuotannon rakenteet eivät ole muuttuneet 
tehtävien lisääntyessä. Tämä on heijastunut kokonaistuottavuuden heikkona kehityksenä: 
kuntien menojen kasvu on ollut muuta kansantaloutta nopeampaa ja kunta-alan henkilös-
tön määrä on noussut jatkuvasti. Tämä on tapahtunut ajanjaksolla, jolloin väestön koko-
naishuoltosuhde on ollut suosiollinen. Lähivuosikymmeninä ikäsidonnaisten julkisten 
palvelujen menopaineiden arvioidaan jakautuvan puoliksi eläkejärjestelmän ja kuntien 
järjestelyvastuulla olevien hoito- ja hoivapalvelujen kesken. Tämä lisää painetta kuntata-
louden rahoitus- ja ohjausjärjestelmiin merkittävästi. Julkisen talouden kestävyysvaje ja 
valtion velan kasvu koskettaa myös kuntien rahoitusta. 
 
Taloutta koskeva delegoitu päätösvalta riippuu olennaisesti siitä, kuinka yksityiskohtai-
sesti valtuusto päättää esimerkiksi toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista. Valtuus-
to voi johtosäännöllä siirtää rajoitetusti toimivaltaansa muille toimielimille, luottamus-
henkilöille ja viranhaltijoille. Jatkodelegointi on mahdollista, mutta viimesijainen vastuu 
ei kuitenkaan ole valtuustolta pois delegoitavissa. 
 
Kuntalain yleisiä taloussäännöksiä voidaan pitää kattavina ja väljinä, jopa siinä määrin, 
että voidaan kysyä ovatko ne liian väljiä. Säännökset perustuvat siihen, että viime kädes-
sä kunta ja sen valtuusto vastaa toiminnasta ja taloudesta silloinkin kun olennainen osa 
kunnan talouteen vaikuttavista ratkaisuista tehdään kuntakonserniin kuuluvissa yhteisöis-
sä, kuten kuntayhtymissä, muissa yhteistoimintaorganisaatioissa tai kunnan omistamissa 
yhtiöissä tai liikelaitoksissa. Kuntien yhtiöissä ja liikelaitoksissa suora sidos valtuuston 
välittömän päätäntävallan ja esimerkiksi kunnan omistaman yhtiön hallituksen tai yhtiö-
kokouksen päätäntävallan välillä katkeaa. Kunta voi kuitenkin yhtiön omistajana käyttää 
valtaa valitessaan yhtiössä päätäntävaltaa käyttävät henkilöt (21 §). 

 
Yleisiä kunnan talouden ohjausta koskevia säännöksiä on mahdollista uudistaa vain 
säännöksin, jotka eivät ole ristiriidassa esimerkiksi osakeyhtiölainsäädännön kanssa. Lain 
säännöksiä on mahdollista uudistaa siten, että niissä otetaan nykyistä selkeämmin huo-
mioon kuntakonserni kokonaisuutena esimerkiksi yksilöimällä tarkemmin konserniohja-
uksen sisältö ja toteutus, esimerkiksi yksilöity ohjausvastuun säätäminen kunnanhallituk-
selle. 
 
Kunnan sisäisen valvonnan toteuttamisen on esitetty olevan puutteellista. On ilmeistä, et-
tä täsmentäviä säännöksiä myös sisäisen valvonnan sisällöstä ja järjestämisestä tarvitaan. 
Tämä koskee myös kunnan koko konsernin sisäistä valvontaa.  
 
Talouden ohjauksen tavoitteena on talouden hallinta niin, että kunta pystyy suoriutumaan 
palvelutehtävistään ja velvoitteistaan ja talous pysyy tasapainossa. Kunnat ovat viime 
vuosina siirtäneet huomattavan osan taloudestaan peruskunnan ulkopuolelle, kuntayhty-
miin, yhteistoimintaorganisaatioihin ja liikelaitoksiin. Kuntayhtymät ovat perinteinen ta-
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pa, muu siirtyminen on kasvanut erityisesti Paras-hankkeen seurauksena. Myös palve-
lujen ostaminen yksityisiltä ja ns. kolmannen sektorin palvelutuottajilta on kasvanut. 
Tämä on lisännyt kunnan intressiin perustuvan taloudellisen ohjauksen tarvetta.  
 
Talouden kokonaisohjauksen onnistuminen heijastuu viime kädessä kunnan oman talou-
den indikaattoreihin, joita lasketaan kunnan tuloslaskelman ja taseen tunnusluvuista. Ne 
kuvaavat kunnan rahoituksen riittävyyttä ja vakavaraisuutta. Tunnusluvut määräytyvät 
ensisijaisesti vuosittaisten kulujen ja tuottojen eron ja palvelutuotannossa käytettävän 
vieraan pääoman määrän ja osuuden perusteella kunnan taseessa.  
 
Tilastokeskus ei kerää konsernitilinpäätöstietoja. Tämä on puute erityisesti siksi, että 
kunnat järjestävät yhä enemmän toimintojaan peruskunnan kirjanpidon ulkopuolella. Ti-
lastokeskuksen arvion mukaan yhtenäisen talousarviokaavasuosituksen puuttuminen on 
jo pitkään heikentänyt kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston luotettavuutta ja vertailu-
kelpoisuutta. On ilmeistä, että kuntalakiin on lisättävä puitesäännökset talouden ja toi-
minnan tilastoinnista ja tietojen toimittamisesta tilastoviranomaiselle. Tällöin voidaan 
säädöksiin perustuvilla yleisohjeilla varmistaa sekä kuntien, että muiden käyttäjien tar-
peita vastaavan tilastotiedon viiveetön saatavuus.  

 
On esitetty, että kuntalakiin tulisi sisällyttää säännös talousarvion realistisuudesta, omai-
suuden arvostamisen yhtenäisistä kriteereistä ja poistojen riittävyydestä. Olisiko realisti-
suudesta säätämisellä uutta ryhtiä luova vaikutus talouden suunnitteluun? Omaisuuden 
arvostamisessa ja poistojen hyväksymisessä taas on perinteisesti toimittu Kirjanpitolau-
takunnan kuntajaoston ohjeistuksen mukaan. Lakiin yksityiskohtaista esim. poistosuunni-
telman teon ohjetta ei voida laittaa, ei tällaista ole liikekirjanpidonkaan puolella. Ohjeet 
olisi käytännössä laadittava yleisohjeina. 
 
Kuntalaki ei määrittele kunnan talouden minimitasapainoa. Yleisenä tavoitteena on kui-
tenkin, että ei laadita talousarviota, jossa vuosikate on negatiivinen. Tästä huolimatta se-
kä kuntayhtymät että kunnat laativat talousarvioita, joissa vuosikate on negatiivinen. Ta-
seen erille, esimerkiksi omalle tai vieraalle pääomalle ei ole asetettu raja-arvoja tai vä-
himmäismääriä. Taloutta koskevat päätökset tehdään, kuten pääsääntöisesti muutkin pää-
tökset, yksinkertaisella enemmistöllä ilman määräenemmistörajauksia.  
 
Tarkastuslautakunnan tarpeesta, asemasta ja suhteesta tilintarkastukseen on ajoittain käy-
ty keskustelua. On ilmeistä, että lautakunnan asema tulee lain uudistamisen yhteydessä 
arvioida kokonaisuutena. 

 
Nykyisiä tilintarkastussäännöksiä voidaan pitää toimivina: ongelmia ovat aiheuttaneet 
kuitenkin tilintarkastajien toimikauden rajaaminen valtuuston toimikauteen mm. tilintar-
kastusten tarjouskäsittelyn ruuhkautumisessa tilintarkastusta tuottaville yhteisöille. Kun-
tien toimintojen yhtiöittäminen on lisännyt tilintarkastuslakiin perustuvan tilintarkastuk-
sen osuutta. Siihen vaikuttavat sekä kansainväliset standardit että EU- tason sääntely. 
 
Kuntien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan merkitys on korostunut. Sisäisen valvon-
nan järjestämisen tulisi olla säädettynä kunnan ylimmän toimivan johdon vastuulle. Johto 
voi tässä käyttää apuna esimerkiksi sisäisen tarkastuksen toimintoa. Kuntalaissa ei ole 
nykyisin tästä säännöksiä. Kuitenkin tilintarkastajan tulee nykylain mukaan lausua siitä, 
onko sisäinen valvonta kuntakonsernissa järjestetty asianmukaisesti. 
 
Kunnanhallituksen tulisi arvioida sisäisen tarkastuksen järjestämisvelvoitetta, ovatko si-
säisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt riittäviä, jotta kuntakonsernin toimintaan, 
talouteen ja omaisuuden hallintaan liittyvät riskit tulisivat asianmukaisesti hallituksi ja 
valvotuksi. Tarve järjestää sisäinen tarkastus voi perustua myös kuntakonsernin organi-
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soitumiseen, johtamisjärjestelmän menettelyihin sekä toiminnan ja talouden erilaisiin 
riskeihin. Sisäisen tarkastuksen järjestämisvelvollisuuden arviointi olisi luontevaa suorit-
taa ja raportoida osana hallituksen sisäisen valvonnan selontekoa kirjanpitolautakunnan 
kuntajaoston suosittamalla tavalla.  
 
Sisäistä valvontaa koskevassa selonteossa tulee kuvata mm. sisäisen valvonnan ja ris-
kienhallinnan järjestäminen sekä valvonnassa havaitut puutteet, joiden perusteella halli-
tuksen tulisi arvioida sisäisen tarkastuksen järjestämisvelvoitteen täyttymistä. Audiapro 
Oy:n (aiemmin Audiator - Kehittämispalvelut) vuonna 2008 suorittamien 88 kunnan hal-
lituksen selontekojen analyysien perusteella voitiin todeta, että hallituksen selonteoista ei 
pääsääntöisesti käynyt ilmi riittävä tieto sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmu-
kaisesta järjestämisestä ja toimivuudesta. 
 
Kuntien yhteistoimintavaihtoehtojen lukuisuus mahdollistaa paikallisen valinnan, mutta 
voi johtaa tilanteeseen, jossa kunta ei kokonaisuutena pysty kontrolloimaan tai ennakoi-
maan yhteistoiminnan taloudellisia vaikutuksia omaan talouteensa. Ongelma kärjistyy 
esimerkiksi erikoissairaanhoidossa. Jos kunta on asukas- ja tulopohjaltaan pieni, enna-
koimattomien yhteistoimintakustannusten vaikutus talouteen voi olla suuri. 
 
Kunnan ohjausmahdollisuutta kuntayhtymän palvelutuotantoon ja rahoitukseen on pidet-
ty riittämättömänä. Keskeisenä ohjauskeinojen parannuksena on pidetty sitä, että kun-
tayhtymien kokonaisrahoitus kulkisi peruskuntien kautta. Tämä ei toteudu ns. ylläpitäjä-
mallissa. Selvitysten mukaan sivistystoimen kuntayhtymien (ylläpitäjämalli) talouskehi-
tys on ollut kuntayhtymien vertailussa vahvinta 2000-luvulla. Analyysi on tehty vertaa-
malla vuosikatteen riittävyyttä poistoihin. 
 

4.8. Pohjaa komitean työlle 

 
Työryhmä katsoo, että tarvittavat muutokset kunnan talouden ohjausta ja tasapainotusta 
koskeviin säännöksiin tulisi valmistella komitean työn ensi vaiheessa. 
 
Kuntalain taloutta koskevien säännösten uudistaminen edellyttää ainakin seuraavien 
asiakokonaisuuksien analysointia kuntaryhmittäin ja alueellisesti: 
 lainakanta 
 alijäämien käsittely 
 takaukset 
 antolainat 
 poistomenettely. 

 
Lähtökohta arvioinnille on, ovatko taloutta koskevat säännökset nykyisessä laissa liian 
väljät ja ottavatko ne riittävästi huomioon kuntien palvelutuotannon talouden laajenemi-
sen valtuuston päätäntävallan ulkopuolelle. Arvioitavia asiakokonaisuuksia ovat: 
 
 konserniohjausta koskevat säännökset ja niiden täsmentäminen, ohjauksen keskit-

täminen kunnanhallitukselle 
 
 sisäistä valvontaa koskevien säännösten riittävyys, tilintarkastajan toimikautta 

koskevan säännöksen poistaminen, tilintarkastusta koskeva sopimus: kunnanhalli-
tuksen hyväksymisvaltuutta koskevan säännöksen täsmennys 

 
 

 
 sisäinen valvonta, riskienhallinta ja niiden vastuutahojen määrittely 
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 talouden tasapainotusta koskevan säännöksen täsmentäminen, toimenpideohjel-

man aikajänne, alijäämän lisäksi tarvittavat muut tunnusluvut 
 
 kuntalain suhde kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeisiin ja niiden riittä-

vyyteen, yleisohjeiden sisällölliset uudistamistarpeet (esimerkiksi omaisuuden ar-
vostaminen, poistosuunnitelma, talous ja toimintatilastojen tietojen toimittami-
nen) 

 
 yleissäännökset kuntien ja kuntayhtymien toiminnan ja talouden tilastoinnista 

 
 tarkastuslautakunnan rooli talouden näkökulmasta, mahdollisten tarkastusvalio-

kuntien asettaminen, oikeus raportoida valtuustolle merkittävistä tarkastus- ja ar-
viointihavainnoista myös talousarviovuoden aikana 

 
 kuntien yhteistoimintaorganisaatioiden talouden (erityisesti kuntayhtymät) tasa-

painotusta koskevat säännökset, mahdolliset perussopimusta koskevat uudet pa-
kottavat taloussäännökset 

 
 peruspalveluohjelmamenettely talouden ohjauksen välineenä 

 
 kunnan johtaminen ja kunnanhallituksen asema talouden tasapainon hallinnassa ja 

ohjauksessa 
 
 valtuuston asettama menokehys/toimintamenokehys valtuustokaudelle. 

 

5. Johtaminen ja toimielimet  

 

5.1. Toimielimet 

 
Kuntien hallinnon rakenteet ovat lainsäädännössä pysyneet periaatteiltaan samoina kun-
talaista toiseen. Ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, kunnan hallintoa johtaa, valtuuston 
päätettävät asiat valmistelee ja panee täytäntöön kunnanhallitus. Eri hallinnonalojen lau-
takunnat vastaavat hallinnonalansa päätöksenteosta, asioiden valmistelusta kunnanhalli-
tukselle ja valtuustolle sekä niiden päätösten täytäntöönpanosta.  
 
Käytännössä toimielinten asema on muuttunut huomattavasti erityisesti 1990-luvulta al-
kaen, jolloin kunnan hallinnon alettiin kehittää strategisen johtamisen oppien (tavoitejoh-
taminen, tulosjohtaminen) mukaisesti. 
 
Valtuuston asemaa kunnan strategisen päätösvallan käyttäjänä on korostettu. Kunnan si-
säisiä talouden ja hallinnon ohjausvälineitä (talousarvio, johtosäännöt) ovat kehitetty pui-
te- ja tavoiteohjauksen suuntaan. Valtuuston päätösvaltaa yksittäisissä asioissa on siirret-
ty kunnanhallitukselle ja lautakunnille ja edelleen viranhaltijoille. Tämä on johtanut kes-
kusteluun valtuutettujen tosiasiallisten vaikutusmahdollisuuksien vähenemisestä.  Val-
tuuston työskentelytapoja on toisaalta pyritty kehittämään siten, että valtuutetut pääsevät 
vaikuttamaan asioihin jo ennen päätöksentekoa.   
 
Kunnanhallituksesta on muodostunut käytännössä kunnan keskeinen – vaikkakaan ei 
ylintä päätösvaltaa käyttävä – toimielin. Kunnanhallituksen asemaa korostaa jo edellä 
mainittu dualistinen perinne: kun valtuuston rooli on rajattu päätöksentekoon, kunnan-
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hallituksella on ollut kunnan hallintoa johtavana ja valtuuston päätösten valmistelusta 
vastaavana toimielimenä vapaampi kenttä laajentaa tehtäväaluettaan.  
 
Kunnanhallituksen lakisääteinen asema valtuuston päätösten valmistelijana ja täytäntöön 
panijana sekä kunnan hallintoa johtavana on jo sinänsä vahva. Kunnan eri hallinnonalo-
jen hallinnon rakenteita koskevan sääntelyn väljentäminen on avannut mahdollisuuden 
vahvistaa kunnanhallituksen taloudellista ja hallinnollista ohjausta erityisesti talous-
suunnitelman ja talousarvion valmistelussa ja täytäntöönpanossa.   
 
Lautakuntia on koottu yhteen siten, että kunnan keskeiset hallinnon alat – sosiaali- ja ter-
veys, opetus- ja kulttuuri, tekniikka ja ympäristö – ovat usein yhden (super)lautakunnan 
alaisina.   

 
Kunnan toimielinten asemaan ja tehtäviin ovat vaikuttaneet muutokset kuntien toiminta-
tavoissa: kuntien yhteistoiminnan kasvu, toimintojen yhtiöittäminen ja tulosvastuullisten 
yksiköiden muodostaminen kunnan oman organisaation sisälle. 
 
Erityisesti kunta- ja palvelurakenneuudistus on lisännyt kuntien yhteistoiminnan volyy-
mia (talous, henkilöstö), vaikka yhteistoimintaorganisaatioiden määrä on jonkin verran 
vähentynyt. 
  
Kunnan kehittyminen kuntakonserniksi, johon kunnan oman organisaation lisäksi kuuluu 
kunnan yksin tai yhdessä muiden tahojen kanssa omistamia yhteisöjä, on sekin keskittä-
nyt valtaa kunnanhallitukselle. Kuntalakiin on lisätty säännökset kunnan konsernijohdos-
ta, minkä lisäksi kunnan edellytetään laativan konsernitilinpäätöksen.  
 
Kunnalla on myös mahdollisuus järjestää kunnan osa-aluetta koskevaa hallintoa. Kunta-
lain mukaan kunnanosahallinnon järjestäminen perustuu kunnan omiin päätöksiin. Val-
tuusto voi asettaa toimielimen tai sen jaoston käsittelemään kunnan osa-aluetta koskevia 
asioita. Valtuusto voi päättää, että toimielimen jäsenet tai osa jäsenistä valitaan osa-
alueen asukkaiden esityksestä ja että jäsenten asuinpaikan tulee olla asianomaisella alu-
eella (18 §:n 2 momentin 3 kohta). 
 
Kunnan eri toimielimiin valitut luottamushenkilöt eivät yleensä ole erotettavissa kesken 
toimikautensa. Luottamustoimen tunnusmerkkeihin kuuluu erottamattomuus. Poikkeuk-
sena on kuntalain 21 §:ssä säädetty kaikkien toimielimeen kuuluvien luottamushenkilöi-
den erottaminen epäluottamuslauseen perusteella (ns. sovellettu parlamentarismi). Yksit-
täistä luottamushenkilöä ei voida erottaa muuten kuin rikoksen perusteella (41 §). Kun-
nan hallinnossa voidaan kuitenkin tehdä organisaatiomuutoksia, joissa toimielimiä lak-
kautetaan kesken niiden toimikauden. Samalla myös toimielimeen kuuluvien luottamus-
toimi päättyy. 
  

5.2. Kunnan poliittinen ja ammatillinen johto 

 
Kuntalain mukaan kunnan johtamisen järjestämisessä vaihtoehtoina ovat viranhaltijana 
toimiva kunnanjohtaja tai pormestari, joka on luottamushenkilö. Kunnanjohtaja voidaan 
valita toistaiseksi tai valtuuston päättämäksi määräajaksi. Pormestari on valtuuston enin-
tään toimikaudekseen valitsema ja aina kunnanhallituksen puheenjohtaja.  
 
Kunnanjohtajan ja pormestarin lakisääteisenä tehtävänä on kunnanhallituksen alaisena 
johtaa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa. Kunnanjohtajan ja por-
mestarin valitsee valtuusto. Valtuusto päättää kunnanjohtajan asemasta kuten palvelus-
suhteen pituudesta (toistaiseksi vai määräajaksi) ja myös palvelussuhteen ehdoista sikäli 
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kuin niistä ei määrätä virkaehtosopimuksessa. Valtuusto päättää myös pormestarin 
toimikaudesta (enintään valtuuston toimikausi) ja taloudellisista etuuksista.  
 
Kunnanjohtajan ja pormestarin tehtävät perustuvat lakiin, johtosäännön määräyksiin sekä 
valtuuston ja kunnanhallituksen päätöksiin. Kunnanjohtaja on kunnanhallituksen esitteli-
jä ja pormestari kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kunnanjohtajan tai pormestarinkaan 
tehtäviä ei voida jakaa tai ottaa pois niin, että heidän lakisääteinen asemansa hallinnon, 
talouden ja muun toiminnan johtajana vaarantuu.  
 
Kunnanjohtajan lakisääteinen asema on kansainvälisesti tarkastellen poikkeuksellisen 
vahva. Kunnanjohtaja ei ole pelkästään ammatillinen johtaja, vaan hänellä on usein luot-
tamushenkilöjohdon rinnalla merkittävä rooli asioissa, joiden voidaan katsoa kuuluvan 
poliittisen johtamisen piiriin. Se, kuinka laajasti kunnanjohtaja osallistuu poliittiseen joh-
tamiseen ja mikä on kunnanjohtajan ja varsinaisen poliittisen johdon työnjako, vaihtelee 
kunnittain ja riippuu usein myös asianomaisia tehtäviä hoitavien henkilökohtaisista omi-
naisuuksista. 
 
Vuoden 1948 laissa kunnanjohtajan asemaan kuului kunnanhallituksen puheenjohtajuus. 
Vuoden 1976 kunnallislain mukaan kunnanjohtaja oli edelleen valtuuston määräämättö-
mäksi ajaksi valitsema kunnan päätoiminen viranhaltija, mutta häneltä poistettiin kun-
nanhallituksen puheenjohtajuus ja hänestä tuli kunnanhallituksen viranhaltijaesittelijä. 
Tämän muutoksen taustalla oli poliittisen ja ammatillisen johtamisen selkeämpi erotta-
minen. Käytännössä kunnanjohtaja säilytti pitkälti asemansa.  
 
Vuonna 1993 mahdollistettiin määräaikaisen kunnanjohtajan valinta sekä kunnanjohta-
jan erottaminen epäluottamuksen perusteella.  
 
Kunnanjohtajan oikeudellista aseman sääntelyn kehityksessä on viime vuosikymmeninä 
ollut erilaisia tavoitteita. Kehitystä ei voi jälkikäteen tarkastellen pitää kovin johdonmu-
kaisena. Toisaalta on pyritty korostamaan kunnanjohtajan asemaa viranhaltijajohtajana, 
toisaalta hänen (poliittista) vastuutaan suoraan valtuustolle on lisätty. Myös hänen ase-
maansa kunnan irtisanottavissa olevana toimitusjohtajana on haluttu korostaa. Muutok-
sista johtuen kunnanjohtajan itseoikeutettu asema on horjunut, mutta toisaalta poliittinen 
johto ei ole monessakaan kunnassa täyttänyt näin syntynyttä tilaa. 
 
Kuntalakiin vuonna 2006 säädetyn pormestarijärjestelmän keskeisiä piirteitä voidaan 
luonnehtia seuraavasti: 
- Pormestari on luottamushenkilö, joka valitaan vaalikaudeksi. 
- Pormestarin valitsee valtuusto. Suora kansanvaali ei lain mukaan tule kysymykseen. 
- Valtuusto määrittelee, rajataanko kelpoisuus oman kunnan valtuutettuihin vai tulevat-

ko muutkin kysymykseen.  
- Pormestari toimii suoraan lain nojalla kunnanhallituksen puheenjohtajana, minkä li-

säksi hän korvaa kunnanjohtajan, jolloin poliittinen ja ammatillinen johto lähtökohtai-
sesti yhdistyvät. Tässä suhteessa Suomen pormestari eroaa monien Euroopan maiden 
pormestarista, joissa hänen lisäkseen on laissa säädetty ammattijohtaja. 

- Pormestarin lisäksi kunnassa voi olla apulaispormestari tai apulaispormestareita, kuten 
Tampereella on. 

- Pormestarit ja apulaispormestarit eivät lain mukaan muodosta erillistä valmisteluelin-
tä, vaan kunnanhallituksen lakisääteinen asema säilyy entisellään.  

 
Pormestarimalli on toistaiseksi ollut käytössä vain Tampereella ja Pirkkalassa. Lainsää-
däntö luotiin pitkälle palvelemaan Tampereella suunnitellun pormestarimallin toteutta-
mista.  
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5.2.1 Kunnanjohtajien johtajasopimukset 
 
Kunnan ja kunnanjohtajan väliset johtajasopimukset ovat yleistyneet kunnissa. Kuntaliit-
to on suositellut kuntia tekemään kunnanjohtajan kanssa tällaisen sopimuksen, jossa so-
vitaan kunnan poliittisen johdon ja kunnanjohtajan kesken yhteisistä pelisäännöistä. Kun-
taliiton vuonna 2009 tekemän selvityksen mukaan johtajasopimuksia oli 147 kunnassa ja 
tekeillä 35 kunnassa.   
 
Johtajasopimuksen tarkoituksena on selkeyttää luottamushenkilöiden ja kunnanjohtajan 
välistä työnjakoa. Sopimukseen kirjataan yleensä tehtävän hoitamisen edellytyksiin, työn 
arviointiin ja mahdollisten ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen liittyviä asioita.  
 
Johtajasopimuksessa sovitaan myös niistä edellytyksistä, joilla kunnanjohtaja irtisanou-
tuu epäluottamustilanteissa itse erokorvausta vastaan. Sopimuksessa sovitaan tavallisesti 
myös siitä, miten kunnanjohtajan tehtävän hoitamiseen liittyvät riitatilanteet ratkaistaan. 
Tällöin sovitaan yleensä mm. siitä, keiden välillä käydään neuvottelut kunnanjohtajan 
mahdollisesta vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta korvausta vastaan, sekä erokorvauksen 
määrästä tai määräytymisperusteesta. 

 

5.3. Analyysi kehityksestä 

 
Kuntajohtamisen kehittämishankkeen loppuraportissa (s. 23, jäljempänä Hämäläinen et 
al. 2009) on eritelty johtamiseen vaikuttavia muutosvoimia seuraavasti: 
 

 
4. Kunta ja markkinat 
 
- markkinoiden pelisäännöt 
- erilaistuvat organisaatiot 

-> uudet tuotantotavat 
-> yhteistoiminta-alueet 
-> liikelaitokset 
-> yhtiöt 
-> yksityiset palveluntuottajat 
-> järjestöt 

- kilpailu kuntien kesken 
 

 
1. Kunnat erilaistuvat 
 
- kasvava väestö <-> vähenevä väestö 
- työpaikat keskittyvät 
- osaaminen keskittyy 
- omistusrakenteet muuttuvat/keskittyvät 
- metropoli <-> maakuntakeskukset 
- kehyskunnat <-> maaseutukunnat 

 
2. Kuntatalous 
 
- vahva kuntatalous <-> heikko kuntata-

lous 
- talous kiristyy 
- vaatimus tuottavuuden kasvusta 
 
 
3. Palvelut 
 
- palvelujen kysyntä kasvaa 
- velvoitteet tiukentuvat 
- kilpailu henkilöstöstä 
 

 
5. Kuntalaiset 
 
- edustuksellisen demokratian kriisi 
- poliittisten puolueiden kriisi 
- arvot ja asenteet muuttuvat 
- yksilöllisyys -> kansalaisaktivismi 
- muutosta haluavat <-> turvallisuushakui-

set 
- median merkitys kasvaa 
- verkkoyhteisöjen merkitys kasvaa 
- monikulttuurisuus 



 55
 
Kuvatut muutosvoimat vaikuttavat ennen kaikkea kunnan poliittisen ja ammatillisen joh-
tamisen tulevaan kehittämiseen, mutta myös kunnan organisaation kehittämisen kokonai-
suudessaan. Yleistyksenä voi todeta, että sekä poliittinen että ammatillinen johto vaativat 
vahvistamista. Tämä voi osittain tapahtua lainsäädännön keinoin, mutta päävastuu on 
kunnilla itsellään.   
 

5.3.1. Kunnan toimielinten aseman ja toiminnan kehittäminen  

 
Valtuuston asema kunnan ylimpänä päätöksentekoelimenä on selkeä lainsäädännössä. On 
ilmeistä, että kunta voi säilyttää asemansa asukkaiden yhteisönä, kuntalaisten hyvinvoin-
nista ja kunnan elinvoiman kehittämisestä vastuussa olevana tahona vain jos valtuustolla 
on muodollisen aseman lisäksi myös tosiasiallinen mahdollisuus päättää kunnan keskei-
sistä asioista.  

 
Valtuuston asemaan ei voida merkittävästi vaikuttaa siten, että valtuuston tehtäväpiiriä 
tai päätettävien asioiden piiriä laajennettaisiin. Jos valtuuston vaikutusvalta halutaan säi-
lyttää, valtuusto ei voi vain muodollisesti siunata valmistelun tuloksia omalla päätöksel-
lään ja jättää käytännön toteutusta muille toimielimille. Valtuuston asemaa kunnan todel-
lisen päätösvallan käyttäjänä voidaan vahvistaa muuttamalla kunnan organisaatiota, pää-
töksentekoprosesseja ja kunnan johtamista siihen suuntaan, että valtuusto voi vaikuttaa 
päätöksenteon kaikissa vaiheissa. Keskeisinä valtuuston asemaan vaikuttavina muutos-
suuntina Kuntajohtamisen kehittämishankkeen loppuraportissa on tarkasteltu siirtymistä 
kohti valtuustokeskeisempää toimintatapaa tai parlamentaaristen piirteiden vahvistamis-
ta suomalaisessa kunnallishallinnossa.  
    
Valtuustokeskeinen toimintatapa tarkoittaisi käytännössä siirtymistä kohti valiokuntamal-
lia. Valiokuntamalli puhtaimmassa muodossa olisi Tanskan kuntien hallintomalli Suo-
meen sovellettuna. Se merkitsisi mm. sitä, että valtuusto olisi kooltaan pienempi, valtuu-
tetuilla tai muillakaan luottamushenkilöinä ei olisi varajäseniä. Hallituksen muodostaisi-
vat valiokuntien puheenjohtajat, valiokunnissa olisi 5-7 jäsentä. Pormestari olisi sekä val-
tuuston että hallituksen puheenjohtaja.2 

 
Monet valiokuntamallin piirteistä ovat toteuttavissa jo nykyisen lainsäädännön puitteissa. 
On kuitenkin ilmeistä, että valiokuntamallin laajempi soveltaminen vaatisi selkeämpää 
institutionaalista tukea kuntalaissa.    
 
Parlamentaaristen piirteiden vahvistaminen merkitsisi kuntalakiin jo sisältyvän epäluot-
tamuslausemenettelyn ohella enemmistöperiaatteen vahvistamista.3  
 
Suomessa toimielinten vaali tapahtuu vaadittaessa suhteellisena vaalina. Myös puheen-
johtajien vaali voi olla suhteellinen, koska puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan 
samassa vaalitoimituksessa. Suhteellisuutta on noudatettu vielä laajemminkin, lähinnä 
sopimalla toimielinten puheenjohtajien paikoista niin, että ne jakautuvat eri toimielimissä 
valtuustoissa edustettuina olevien puolueiden kesken.  
 
Jos enemmistöperiaatetta haluttaisiin korostaa, tämä voisi tapahtua esimerkiksi seuraavi-
en vaihtoehtojen pohjalta:  

                                                 
2 Ks. tarkemmin vertailu Jos Vantaa olisi Odense. : http://www.vantaa.fi/i_uutinen.asp?path=1;129;118759 
3  Mm. tätä kysymystä pohditaan Ruotsissa kunnallista päätöksentekoa ja edustuksellista demokratiaa tarkastelevassa komi-
teassa, ks.  http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/24/38/f0982219.pdf 
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- poistetaan säännös puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitsemisesta samassa 

vaalitoimituksessa;  
- tehdään kunnanhallituksen ja mahdollisesti muidenkin toimielinten vaalista (kaksivai-

heinen) listavaali Norjan mallin mukaisesti.  
 
Parlamentarismin laajempi käyttöönotto kunnallishallinnossa ei ole saanut kannatusta, 
eikä asiaa juuri viimeaikaisessa keskustelussa ole nostettu esille. Suhteellisuus toimieli-
miä valittaessa on vakiintunut ja laajaa tukea nauttiva osa suomalaisen kunnallishallinnon 
järjestelmää johtuen muun muassa monipuoluejärjestelmästämme.  
 
Tietyt parlamentarismin piirteet liittyvät kiinteästi pormestarijärjestelmään. Pormestari 
tarvitsee taakseen koalition, mikä korostaa enemmistöperiaatetta. Tähän liittyy toisaalta 
tarve mitata koalition ja pormestarin luottamus myös valtuustokauden aikana, jolloin 
toimielimen erottamismahdollisuus saa uuden painoarvon. 
 

5.3.2. Poliittisen ja ammatillisen johtamisen kehittäminen 

 
Kunnanhallituksen puheenjohtajan aseman vahvistaminen 

 
Poliittisen johtamisen vahvistaminen on usein yhdistetty pormestarikeskusteluun. Suo-
messa saattaa kuitenkin olla luontevampi ottaa kehittelyn perustaksi lähempänä nykymal-
lia oleva vaihtoehto eli kunnanhallituksen puheenjohtajan aseman vahvistaminen.   
 
Jo nykylainsäädäntö mahdollistaa järjestelmän kehittämisen siten, että kunnanhallituksen 
puheenjohtajan tehtävät määritellään hallintosäännössä (kunnanhallituksen johtosäännös-
sä) ja puheenjohtajalle turvataan edellytykset tehtävän kokopäiväiseen hoitamiseen. Hal-
lituksen puheenjohtajan tehtävinä voisivat olla mm. hallitustyön kehittäminen, hallituk-
sen toiminnasta ja päätöksistä tiedottaminen, kunnanjohtajasopimuksen tekeminen ja ke-
hittämiskeskustelut kunnanjohtajan kanssa. 
 
Vastaavasti myös valtuuston puheenjohtajan tehtäviä voidaan täsmentää esimerkiksi si-
ten, että hänen tehtävänään olisi valtuustotyön kehittäminen ja johtaminen (mm. valtuus-
tosopimuksen laatiminen ja sen toimeenpano, valtuuston harjoittaman hallintoon kohdis-
tuvan valvonnan kehittäminen ja johtaminen), osallistavan kansalaisvaikuttamisen kehit-
täminen jne.  
 
Johtosäännön varaan jäävä kunnanhallituksen puheenjohtajan asema ei välttämättä kui-
tenkaan anna riittävää selkänojaa poliittiseen johtamiseen, mutta se on mahdollisuus 
vahvistaa puheenjohtajan asemaa ja selkeyttää poliittista johtamista jo nykylainsäädän-
nön pohjalta. 
 
Kunnanhallituksen puheenjohtajan aseman vahvistamiseen lainsäädännöllä on useita 
mahdollisuuksia. Hänen tehtävänsä ja toimivaltansa voitaisiin määrittää laissa. Kunnan-
hallituksen puheenjohtajan vastuuta voitaisiin terävöittää niin, että hänet voitaisiin erottaa 
myös erikseen epäluottamuksen perusteella. Tämä edellyttäisi kuitenkin sitä, että kun-
nanhallituksen puheenjohtajalle on osoitettu joko lainsäädännössä tai johtosäännöllä sel-
laiset toimivaltuudet, että hänen vastuunsa on selkeästi osoitettavissa. Tällöin ollaan jo 
melko lähellä kuntalain nykyistä pormestaria, mikä tekisi järjestelmästämme entistä se-
kavamman.  
 
Toisaalta laissa voitaisiin säätää, että kunta, jossa kunnanhallituksen puheenjohtajalla on 
riittävän merkittävä asema, voisi korvata kunnanjohtajan viran ”virkajohtajalla”. Kunnas-
sa, jossa kunnanhallituksen puheenjohtajan asemaa on korostettu määrittelemällä hänelle 
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tietyt tehtävät ja edellytykset niiden hoitamiseen, voisi kunnanjohtajan sijasta toimia 
”virkajohtaja”, jonka virkanimikkeestä kunta päättää. 
 
 
Pormestarijärjestelmän kehittäminen 

 
Pormestaria koskevat säännökset on otettu kuntalakiin vastikään, joten nykymuotoisen 
pormestarin asemaa koskevaan sääntelyyn ei ole suuria muutospaineita. On kuitenkin to-
dettava, että lain säännökset tehtiin melko tarkasti Tamperetta varten, joten jos mallia 
lähdetään laajemmin soveltamaan, muutostarpeita tai ainakin toiveita saattaa ilmetä. Suu-
rin linjaratkaisu on kuitenkin se, sisällytetäänkö uuteen lakiin suoraa pormestarin vaalia 
koskevat säännökset.    

 
On arvioitava, millä edellytyksillä erilaiset pormestarin aseman kehittämisvaihtoehdot 
ovat toteutettavissa ja mitä muita muutoksia ne vaativat kunnan johtamis- ja päätöksen-
tekojärjestelmään. Siten on arvioitava (ks. Hämäläinen et al. 2009) lisääkö vaihtoehto 
kuntalaisdemokratiaa vähentämättä toisaalta valtuuston mahdollisuuksia toimia todelli-
suudessakin kunnan ylimpänä päättävänä toimielimenä, mitä vaikutuksia vaihtoehdolla 
on kunnan poliittiseen kulttuuriin ja toimintatapoihin, voidaanko vaihtoehdon avulla sel-
keyttää poliittisen ja virkajohdon työnjakoa, parantaako vaihtoehto luottamushenkilöiden 
työskentely- ja vaikuttamismahdollisuuksia, voidaanko nykyistä vahvemman tai selke-
ämmän poliittisen johdon myötä saada virkatoiminnasta vastaavalle johtajalle selkeä ja 
legitiimi tuki ja selkeyttää hänen vastuutaan. Lisäksi olisi ratkaistava, toimisiko pormes-
tari valtuuston vai hallituksen puheenjohtajana vai mahdollisesti sekä että. Samanlaisia 
kysymyksiä voidaan asettaa arvioitaessa yleisesti tarvetta kunnan johtamisjärjestelmän 
muutoksille.  

 
Nykymalli, jossa poliittinen ja ammatillinen johto lähtökohtaisesti yhdistyvät pormesta-
rin korvatessa kunnanjohtajan ja toimiessa hallituksen puheenjohtajana, ei välttämättä luo 
selkeyttä ammatillisen ja poliittisen johdon työnkuvaan. Pormestarijärjestelmän tarkoi-
tuksena on ennen kaikkea poliittisen johtamisen selkeyttäminen siten, että poliittisesta 
johtamisesta kantaa vastuun poliitikkona tähän tehtävään valittu henkilö. Pormestari on 
se, joka ensisijassa vastaa kuntalaisille ja muutoinkin julkisuuteen päin kunnan päätöksis-
tä. Hämäläinen et al. (2009) ovat selvityksessään esittäneet kuntalain täydentämistä siten, 
että myös kunnissa, joissa on pormestari, kunnan hallintoa voisi johtaa pormestarin alai-
sena ”virkajohtaja”. Tämä korostaisi tarvetta virkajohtajalle myös pormestari-vetoisissa 
kunnissa ja toisaalta selkeyttäisi hallinnon johtajan asemaa, kun hänellä olisi laissa mää-
ritelty poliittisen vastuun kantava esimies. Tämä koskisi myös tilanteita, joissa pormesta-
ri valittaisiin suoralla vaalilla. Perussäännökset pormestarijärjestelmän mukaisesta kun-
nan johtamisjärjestelmästä voisivat edelleen olla kuntalain nykyisellä sääntelytarkkuudel-
la. Säännösten rajoissa päätösvalta pormestarin asemasta, tehtävistä ja toimivallasta voi-
taisiin määritellä kunnan johtosäännöin. Samoin kuin pormestarijärjestelmään siirtymi-
nen säilyisi valtuuston toimivallassa. Sen sijaan pormestarin vaalin eri vaiheet edellyttäi-
sivät yksityiskohtaisempaa sääntelyä.  
 

 
5.3.3. Lähidemokratia kunnassa – ”lähikunta” 
.  

Kuntalaissa kunnanosahallintoa koskevat säännökset ovat niukat ja kunnat ovat ottaneet 
alueosahallintoa käyttöön eri tavoin.  
 
Suomessa lähidemokratiaa on toteutettu kunnissa monilla eri tavoilla. Useat kunnat ovat 
perustaneet erityisiä kunnan osa-aluetoimielimiä, toimikuntia, kyläyhdistyksiä ja aluelau-
takuntia. Mm. Vantaalla aluetoimikunnat ja Oulussa alueelliset yhteistyöryhmät voivat 
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tehdä aloitteita, antaa lausuntoja ja osallistua alueensa kehittämiseen. Rovaniemen 
YläKemijoen aluelautakunnan toimivalta on edellisiä laajempi ja Salon aluetoimikunnilla 
on laajat tehtävät valmistella omaa aluettaan koskevia esityksiä ja aloitteita.  
 
Alueosahallinto on nähty yhtenä keinona, jolla voidaan säilyttää yhteys koko kunnan alu-
een asukkaisiin ja luoda kuntalaisille edellytyksiä vaikuttaa palveluihin. Kuntakoon kas-
vaessa erityistarve on nähty liitoskuntien reuna-alueilla, joille alueosahallintoelimet voi-
sivat turvata vaikutusmahdollisuuksia.  
 
Alueellisesta yhteistyöstä on positiivisia kokemuksia, mutta osa-aluehallinto tms. on näh-
ty myös lisähallintotasona, joka monimutkaistaisi entisestään kunnan päätöksentekojär-
jestelmää. Hyvinä puolina voidaan pitää sitä, että sen myötä on onnistuttu luomaan yh-
teistyötä ja aktiivisuutta sekä alueen sisällä että suhteessa kaupunginhallintoon. 

 
Tarve kunnanosahallintoa koskevien säännöksien tarkasteluun on noussut esiin useassa 
eri selvityksessä. Päijät-Hämeen kuntaliitosselvittely nosti keskusteluun lähes maakun-
nan laajuisen kunnan. Kuntajakoselvittäjän ehdotuksen mukaan aiemmin itsenäisillä 
kunnilla olisi ollut tähän kuntaan kuuluvina aluelautakunnat, joilla olisi itsenäinen toimi-
valta päättää tietyistä paikallisista asioista. Rahoitus tehtävien hoitamiseen olisi tullut 
kunnilta. Päijät-Hämeen selvityksessä mukana olleet kunnat eivät hyväksyneet kuntaja-
koselvittäjän ehdotusta kuntien yhdistymisestä, joten järjestely raukesi tältäkin osin. 
 
Tampereen yliopiston tekemä ”Metropolihallinta – Neljä mallia maailmalta ja niiden so-
vellettavuus Suomessa” -selvitys kiinnitti huomiota, että paikalliseen itsehallinnon näkö-
kulmasta monet Helsingin metropolin kaupungeista ovat liian suuria ja rakenteeltaan ha-
janaisia paikallisyhteisöjen itsehallintoperiaatteen menestyksekkäälle toteuttamiselle. 
Näistä syistä metropolialueelle tarvitaan uudelleenskaalausta kahteen suuntaan. Asukkai-
den itsehallinnon tukemiseksi tarvitaan alustat nykyisten suurkuntien tasoa pienemmän 
mittakaavan asioille sekä koko metropolialueen kattavalle kansanvaltaiselle päätöksente-
olle ja pitkäjänteiselle kehittämiselle. 
 

5.3.4. Kunnanjohtajasopimukset ja erokorvaus 
 

Kunnanjohtajasopimukseen liittyvät oikeudelliset ongelmat liittyvät yleensä ristiriitati-
lanteisiin. Vapaaehtoiseen irtisanoutumiseen liittyvän erokorvauksen myöntämisestä 
kunnanjohtajalle tai muille kunnan palveluksessa oleville ei säädetä laissa. Jos vapaaeh-
toisesti korvausta vastaan irtisanoutunut kunnanjohtaja on menettänyt tai ainakin ollut 
menettämässä valtuuston luottamuksen, erokorvauksen myöntäminen kuuluu tietyillä 
edellytyksillä kunnan toimialaan. Toimialanmukaisuuden arvioinnissa otetaan huomioon 
mm. eroon johtaneet syyt, korvauksen määrä ja sen myöntämisen vaihtoehdot.  
 
Erokorvauksesta päättäminen kuuluu luontevasti valtuustolle, joka valitsee ja erottaa 
kunnanjohtajan. Päätös erokorvauksesta on sinänsä yksipuolinen hallintopäätös, eikä asi-
asta varsinaisesti sovita. Käytännössä erotilanteissa kuitenkin käydään neuvotteluita esi-
merkiksi kunnanhallituksen edustajien ja kunnanjohtajan välillä ennen kuin asia viedään 
hallituksen esityksestä valtuuston ratkaistavaksi. 
 
Erokorvauksen laillisuutta on käsitelty mm. korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa 
KHO:2006:34, jossa erokorvausta koskeva päätös kumottiin toimivallan ylityksen perus-
teella, koska KHO:n käsityksen mukaan asiassa ei sitä kokonaisuutena arvioiden ollut 
osoitettu olleen sellaisia kaupungin hallinnon järjestämiseen liittyviä seikkoja, joiden pe-
rusteella olisi voitu päättää maksaa kaupunginjohtajalle rahallista korvausta irtisanoutu-
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misesta. Ratkaisusta voi kuitenkin tehdä johtopäätöksen, että erokorvauksen maksami-
nen toisenlaisessa tilanteessa ja toisin perusteluin olisi mahdollista.    
 
Kohtuullisen erokorvauksen määrän osalta on vaikea esittää yleispätevää mittapuuta. Oi-
keuskäytännössä esillä olleissa tapauksissa korvaukset ovat vaihdelleet noin puolen vuo-
den palkkaa vastaavasta korvauksesta suunnilleen kahden vuoden palkkaa vastaavaan 
hyvitykseen. 
 
Johtajasopimuksia ja niihin sisältyviä sopimuksia erokorvauksista on tehty lähinnä kun-
nan ja kunnanjohtajan välillä. Tämä on luonnollista sen vuoksi, että heidän virkasuhteen-
sa on irtisanottavissa luottamuksen menettämisen johdosta ilman yksilöityä irtisanomis-
perustetta. Sama koskee ns. pakkokuntayhtymän johtajaa.  
 
Kuntajohtajasopimuksen pohjautuminen vain kuntien keskusjärjestön suositukseen ja sen 
oikeudellisen sitovuuden epäselvyys aiheuttaa turhaa epävarmuutta. Se saattaa johtaa 
myös valituksiin erokorvauksista sellaisissakin tapauksissa, joissa perusteet korvauksen 
maksamiselle kunnan ja yleisen edun näkökulmasta ovat selkeästi olemassa.  

 

5.4. Pohjaa komitean työlle 

 
Kuntalakiuudistuksen yhteydessä tulee arvioida kunnan päätöksentekojärjestelmää koko-
naisuudessaan. Työ edellyttää, että tiedetään, millaisiin kunta- ja palvelurakenteisiin sekä 
johtamis- ja päätöksentekorakenteisiin niitä luodaan.  
 
Komitean tulee tarkastella mm. 

 
 lainsäädännöllisiä ja muita keinoja valtuuston tosiasiallisen vaikutusvallan vahvista-

miseen; 
 
 miten kunnan poliittista johtamista voidaan kehittää; 
 
 tarvetta säätää nykyistä laajemmin kunnan osahallinnosta tai muista kunnan osan 

asukkaiden osallistumismuodoista; sekä 
 
 kunnan ja kunnanjohtajan välisen johtajasopimuksen sääntelytarvetta sekä sitä, mitä 

muita viranhaltijoita tällaisen sääntelyn tulisi koskea.  
 
Jos komitea katsoo, että kunnan johtamisessa tulisi mahdollistaa siirtyminen suoraan 
pormestarivaaliin, tulisi kuntalakiuudistuksen yhteydessä ratkaista seuraavia kysymyksiä 
(Ks. Hämäläisen et al. 2009 raportti): 
   
 Pormestarin asema: 

- kuten nykyinen pormestari: kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja? 
- hallituksen puheenjohtaja ja samalla kunnanjohtaja vai erillinen ”virkajohtaja”? 
- valtuuston puheenjohtaja? 
- valtuuston ja hallituksen puheenjohtaja? 
 

 Pormestarin tehtävät ja toimivalta: 
- nojautuminen nykyiseen tapaan kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtäviin vai 

laajempi toimivalta? 
- toimivalta henkilöstön, erityisesti virkajohtajan/ kansliapäällikön valinnassa? 
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 Kunnanhallituksen asema: 

- nykyinen valtuuston valitsema kollektiivinen hallitus? 
-  ”ministerimalli”, jossa hallituksen jäsenillä on selkeä sektorivastuu esim. lauta-

kunnan tai hallituksen jaoston puheenjohtajana? 
- pormestarin kabinetti ja/tai esikunta, joka voi olla poliittinen tai viranhaltijoista 

koostuva. 
 

 Pormestarin vaali: 
- vaalimenettelyn yksityiskohdat 
 

 Kunnan järjestelmän periaatteita ja yksityiskohtia koskeva päätösvalta: 
- laissa säädetty mahdollisimman tyhjentävästi järjestelmän yksityiskohdat? 
- laissa vaihtoehtoja ja/tai yleiset periaatteet, jonka rajoissa kunnalla laaja päätös-

valta? 
 

 Millä tavoin järjestelmä otettaisiin käyttöön: 
- suoraan lain nojalla? 
- valtuuston päätöksellä? 
- yksinkertaisella vai määräenemmistöllä? 
- kansanäänestysaloite ja kansanäänestys? 

 
Työryhmä ei ota kantaa, tulisiko pormestarijärjestelmää tai yleensä johtamisjärjestelmää 
koskevat säännöksiä uudistaa kiireellisesti, vaan jättää asian komitean harkittavaksi.  

 
 

6. Kunnan hallintomenettely 

 

6.1. Kunnan hallintoa ja päätöksentekomenettelyä koskevat säännökset kuntalaissa 

 
Kuntalain 7 luvussa säädetään kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä. Luku lie-
nee lain sovelletuimpia lukuja. Kuntalain lisäksi hallinto- ja päätöksentekomenettelyä oh-
jaavat muun muassa hallintolaki ja julkisuuslainsäädäntö. 
 
 
Hallintosääntö 
 
Kuntalaissa edellytetään, että jokaisessa kunnassa on valtuuston hyväksymä hallintosään-
tö. Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteon rakenteista (toimielin- ja hallinto-
rakenne) sekä annetaan tarpeelliset määräykset kunnan päätöksentekomenettelyä koske-
vista asioista. Hallintosääntö on ainoa pakollinen johtosääntö, mutta hallinnon järjestämi-
seksi kunnassa voi olla muitakin johtosääntöjä, joissa annetaan esimerkiksi yksittäistä 
toimielintä koskevia määräyksiä tai määräyksiä kunnan taloudenhoidosta sekä hallinnon 
ja talouden tarkastamisesta.  
 
Kuntalain hallintosääntöä koskeva 50 § sisältää luettelon määräyksistä, jotka hallinto-
säännön tulee ainakin sisältää. Laissa mainitut määräykset koskevat toimielinten kokoon-
tumista, varajäsenten kutsumista, toimielimen puheenjohtajan tehtäviä, läsnäolo- ja pu-
heoikeutta toimielinten kokouksissa, esittelyä, pöytäkirjaa, asiakirjojen allekirjoittamista 
ja niistä perittäviä maksuja, tiedottamista, menettelyä käytettäessä ylemmän toimielimen 
nk. otto-oikeutta sekä kunnan talouden hoitoa ja tilintarkastusta. Hallintosäännön määrä-
ysten sisältö on siten valtuuston harkinnassa. Valtuusto harkitsee esimerkiksi, kuinka laa-
jasti toimielimelle itselleen annetaan valtaa päättää omasta päätöksentekomenettelystään.  
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Käytännössä hallintosäännön sisältö noudattaa kunnissa yleensä Suomen kuntaliiton hal-
lintosäännön mallia. Mallin tai kuntien sääntöjen sisällön laillisuus päätöksentekomenet-
telyä tai hallintoa koskevien määräysten osalta on yleensä ollut ongelmaton. Oikeuskans-
leri ja korkein hallinto-oikeus ovat kuitenkin yhdessä tapauksessa todenneet hallintosään-
töön (ja sen malliin) sisältyneen määräyksen kunnan määräaikaisen viranhaltijan tai työn-
tekijän ottamisesta kunnan palvelukseen ilman hakumenettelyä kunnan viranhaltijasta 
annetun lain vastaiseksi (OKA 18.9.2007 d.176/1/06; KHO 2009:93).  
 
Kaksikielisessä kunnassa kaksikielisyyden huomioon ottamisesta palvelutoiminnassa 
määrätään hallintosäännössä (kuntalain 50 § 2 mom.).  
 
Kuntalain 50 §:n 3 momentin mukaan hallintosäännössä voidaan myös määrätä, että 15 
vuotta täyttäneellä henkilöllä on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa. Sään-
nös on pikemminkin omiaan aiheuttamaan tulkintaongelmia, kun joudutaan pohtimaan, 
rajoittaako se mahdollisuutta myöntää läsnäolo- ja puheoikeuksia muiden toimielinten 
kokouksiin ja vaatiiko läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen alaikäiselle esim. lauta-
kunnan kokoukseen tuekseen nimenomaista hallintosäännön määräystä, jossa oikeuden 
myöntäminen juuri alaikäisille erikseen mahdollistetaan. Säännöksien ei ole kuitenkaan 
katsottu rajaavan alaikäisen oikeuksia kummassakaan tapauksessa.  Kyseiselle säännök-
selle ei liene enää tarvetta. 
 
 
Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi 
 
Kuntalain 51 §:n mukaan ylempi toimielin voi ottaa alemman viranomaisen päätöksen 
käsiteltäväkseen. Tätä niin kutsuttua otto-oikeutta voidaan käyttää asiassa, jossa viran-
omainen on jo tehnyt päätöksen. Viimeistään otto-oikeutta on käytettävä siinä ajassa, jos-
sa oikaisuvaatimus päätöksestä olisi tehtävä. Otto-oikeutta käyttäneen ylemmän toimie-
limen tulee käsitellä myös asiasta tehdyt oikaisuvaatimukset. 
 
Otto-oikeus ei koske asioita, jotka on säädetty laissa nimetyn toimielimen tai viranhalti-
jan ratkaistaviksi. Otto-oikeuden ulkopuolelle rajataan kuntalain 51 §:n 5 momentissa 
eräitä sellaisia asiaryhmiä, joissa yksilön oikeusturva tai asian joutuisa käsittely edellyt-
tävät itsenäistä ratkaisuvaltaa. Mainitun säännöksen mukaan otto-oikeus ei myöskään 
koske nk. isäntäkuntamallissa kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos kun-
nat niin sopivat.  
 
Otto-oikeus on suhteellisen harvoin käytetty ylemmän toimielimen kontrollikeino. Sen 
käytön mahdollisuus ohjaa kuitenkin merkittävästi alempaa hallintoa. Toisaalta päällek-
käisyys erilaisten oikaisumenettelyjen kanssa monimutkaistaa hallintoa ja aiheuttaa tul-
kintaongelmia. Samoin epäselvyyksiä aiheutuu täytäntöönpanotilanteissa, esim. sopi-
muksia tehtäessä kun otto-oikeusaika ei ole vielä kulunut umpeen. 

 
Nykyistä kuntalakia valmisteltaessa harkinnassa oli otto-oikeuden siirtäminen tapahtu-
vaksi ennen kuin alempi tekee asiaa koskevan päätöksen. Tästä kuitenkin luovuttiin.   
 
 
Esteellisyys 
 
Kuntalain 52 §:ssä säädetään esteellisyydestä. Esteellisyydellä tarkoitetaan henkilön sel-
laista suhdetta asiaan tai asianosaiseen, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa asian 
käsittelyssä. Kyseiset säännökset ovat kuntalain sovelletuimpia. Koska esteellisyyssään-
nökset ja kuntalain 5 luvussa säädetyt vaalikelpoisuussäännökset muodostavat kokonai-
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suuden, niitä arvioidaan yhdessä raportin 7 luvussa. Molempien säännösten tarkoituk-
sena on turvata toimielinten jäsenten puolueettomuus ja asioiden tasapuolinen käsittely. 
 
 
Valtuuston ja muiden toimielinten toimintaa koskevat säännökset 
 
Hallintomenettelyä koskevassa kuntalain luvussa (53 – 62 §) säädetään myös valtuusto-
asioiden valmistelusta, valtuuston kokoontumisesta, valtuustossa käsiteltävistä asioista ja 
valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta. Kaikkia toimielimiä koskien säädetään 
kokousten julkisuudesta, päätösvaltaisuudesta, äänestyksestä, vaalista, eriävästä mielipi-
teestä ja pöytäkirjan pitämisestä.  
 
Valtuuston ja muiden toimielinten toimintaa koskevissa säännöksissä ei ole havaittu mai-
nittavia soveltamisongelmia. Yksittäisenä asiana voi mainita valtuustoasioiden valmiste-
lua koskevan 53 §:n soveltamisen kunnanhallituksen erottamista koskevassa asiassa. 
Voimassa olevan lain mukaan kunnanhallitus on velvollinen valmistelemaan asiaa, joka 
koskee tilapäisen valiokunnan asettamista samaisen hallituksen erottamisasiassa. Tähän 
olisi mahdollisesti syytä kehittää jokin parempi tapa, esimerkiksi asian käsitteleminen 
valtuustossa poikkeuksellisesti ilman 53 §:n mukaista valmistelua tai tarkastuslautakun-
nan valmistelemana. 
 
Vuoden 2009 alusta kuntalakiin lisättiin säännökset, joiden mukaan kunta voi hallinto-
säännössään määrätä mahdollisuudesta osallistua toimielinten kokouksiin myös vi-
deoneuvotteluyhteyden avulla.  
 
 
Päätösten nähtävänä pitäminen ja kunnan ilmoitukset 

 
Kuntalain 63 §:ssä säädetään valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirjan 
pitämisestä nähtävänä siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksi-
neen. Sama koskee myös muun viranomaisen pöytäkirjaa, jos asianomainen viranomai-
nen katsoo sen tarpeelliseksi.  
 
Pöytäkirjan pitämisellä nähtävänä on ennen kaikkea prosessuaalinen merkitys, sillä pöy-
täkirjaan merkittyjen päätösten oikaisuvaatimus- ja valitusaika lähtee kulumaan päätök-
sen tiedoksisaamisesta. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöy-
täkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi (95 §:n 2 mom). Tiedoksiannosta asianosaiselle 
säädetään erikseen (95 §:n 1 mom). Nähtävänä pitäminen tapahtuu käytännössä kunnan 
ilmoitustaululla. 
 
Kuntalain 64 §:n mukaan myös kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne 
julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä 
tavalla. Kunnan ilmoitukset ovat yleensä kuulutuksia kokouksista, pöytäkirjojen nähtä-
vänä pitämisestä ja vaaleista sekä kaavoitusta koskevia tiedoksiantoja. 
 
Kunnan ilmoitustaulu ei ole käytännössä tehokas tiedotuskanava. Jos kunnan fyysistä il-
moitustaulua koskevasta vaatimuksesta luovuttaisiin, olisi tämä otettava huomioon myös 
muutoksenhakusäännöksissä.  
 

6.2. Pohjaa komitean työlle 

 
Kuntalain uudistamisen näkökulmasta luvun keskeisimmät arvioitavat säännökset koske-
vat niin kutsuttua otto-oikeutta ja esteellisyyttä. Koska esteellisyyssäännökset ja vaali-
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kelpoisuussäännökset muodostavat kokonaisuuden, niitä arvioidaan yhdessä raportin 
luvussa 7.  
 
Kuntalakia valmisteltaessa on syytä selvittää mahdollisuus korvata otto-oikeus jollakin 
muulla ylemmän viranomaisen ohjauskeinolla. Jos otto-oikeus säilytetään, tulee selvittää 
 
 otto-oikeuden suhde oikaisuvaatimukseen ja täytäntöönpanotoimiin – erityisesti so-

pimusasioissa 
 
 otto-oikeusmenettelyn suhde muihin päätöksen korjaamis- ja muutoksenhakukeinoi-

hin. Hankintalain viimeisimmän uudistuksen jälkeen voi todeta, että systeemi ei var-
sinkaan pienhankinnoissa ainakaan yksinkertaistunut, kun samassa asiassa saa tehdä 
oikaisuvaatimuksen lisäksi hankintaoikaisun – ja otto-oikeus on myös käytettävissä, 
samoin kuin hallintolain mukaiset virheen korjaamiskeinot 

 
 mahdollisuus selkeyttää päällekkäisyyttä uusilla otto-oikeuden rajoituksilla (virka-

vaaliasiat, hankinta-asiat ja yksityisoikeudelliset sopimusasiat aiheuttavat käytännös-
sä ongelmia lähes säännönmukaisesti, jos otto-oikeutta käytetään)  

 
 tuleeko asian käsittelystä otto-oikeuden nojalla säätää tarkemmin, esim.  

- että oikeus otto-oikeuden käyttämiseen päättyy vasta kun oikaisuvaatimusaika on 
kaikkien siihen oikeutettujen osalta päättynyt, ja  

- että asian saa käsitellä vasta kun oikaisuvaatimusaika on kaikkien osalta päätty-
nyt. 

 
Komitean tulee lisäksi tarkastella sähköisten mahdollisuuksien hyödyntämistä kunnalli-
sessa päätöksenteossa ja tiedottamisessa esimerkiksi tarkastella: 

 
 Miten kunnalliset päätökset ja ilmoitukset voitaisiin julkaista käyttämällä hyväksi 

sähköisiä ratkaisuja sekä tapoja, joilla voitaisiin tehokkaasti tiedottaa päätöksistä? 
 
 Voitaisiinko kunnallisen toimielimen rutiiniluonteiset päätökset tehdä ajasta ja pai-

kasta riippumatta sähköisesti ja jättää keskustelua vaativat asiat perinteisiin kokouk-
siin?  

 

7. Edustuksellinen demokratia  

 

7.1. Luottamushenkilön asemaa koskevat säännökset 

 
Suomalainen kunnallishallinto on perinteisesti painottanut edustuksellista demokratiaa, 
jossa keskeinen asema on kuntalaisten tai valtuuston tehtäviinsä valitsemilla luottamus-
henkilöillä. Kuntalain säännökset sääntelevät luottamushenkilön työtä ja asemaa muu-
toinkin kuin niillä säännöksillä, jotka sisältyvät nykyisen kuntalain luottamushenkilölu-
kuun (vaalikelpoisuus, luottamushenkilön oikeudet ja velvollisuudet).   
 
Nykyisessä keskustelussa painottuvat erilaiset toiminnan puolueettomuuteen ja läpinäky-
vyyteen liittyvät säännökset, kuten erilaiset sidokset ja niistä ilmoittaminen. Kunnan toi-
minnan kannalta yhtä tärkeää on saada kehitettyä luottamushenkilötyötä sillä tavoin, että 
kuntalaiset ovat kiinnostuneita osallistumaan kunnan asioiden hoitamiseen ja niistä päät-
tämiseen. 
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7.2. Luottamushenkilöiden vaalikelpoisuus 

 
Yleisestä vaalikelpoisuudesta kunnan luottamustoimiin säädetään kuntalain 33 §:ssä. 
Yleisellä vaalikelpoisuudella tarkoitetaan edellytyksiä, jotka henkilön on täytettävä, jotta 
hänet voidaan valita kunnan luottamustoimeen. Valtuutetun yleisen vaalikelpoisuuden 
edellytyksenä on, että 1) henkilöllä on kotikunta siinä kunnassa, jossa hän on ehdokkaa-
na, 2) henkilöllä on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuonna, jona 
valtuutetut valitaan ja 3) henkilö ei ole vajaavaltainen.  
 
Luottamushenkilöistä kunnan asukkaiden edustajia ovat ensi sijassa heidän vaaleissa va-
litsemansa valtuutetut. Lähtökohtana onkin, että kuntalaisten on voitava valita edustajik-
seen valtuustoon mieleisensä henkilö, minkä vuoksi valtuutettuja koskevat vaalikelpoi-
suuden rajoitukset ovat vähäisempiä kuin muiden toimielinten jäsenten. Kunnallishallin-
non uskottavuus ja toimivuus edellyttävät kuitenkin, että toimielimen jäseninä ei ole hen-
kilöitä, joilla on liian voimakas oma tai taustayhteisönsä intressi valvottavanaan. Ensisi-
jainen vastuu järjestelmän uskottavuudesta on puolueilla ja muilla ehdokkaita asettavilla 
tahoilla. 
 
Lain 34, 35 ja 36 §:ssä säädetään toimielinkohtaisista vaalikelpoisuuden rajoituksista. Ne 
koskevat valtuutettujen osalta (34 §) lähinnä valtion virkamiestä, joka hoitaa kunnal-
lishallinnon valvontaa, sekä kunnan viranhaltijaa, joka toimii kunnanhallituksen tai lau-
takunnan tehtäväalueen johtavissa tehtävissä. Myöskään vastaavissa tehtävissä kunnan 
yhteisöissä toimivat eivät ole vaalikelpoisia valtuustoon. Kunnanhallitukseen vaalikel-
poisia (35 §) eivät ole kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimivat 
henkilöt, eivätkä lautakunnan esittelijät eivätkä henkilöt, jotka toimivat johtavassa ase-
massa (toimitusjohtaja, hallituksen jäsen) liiketoimintaa harjoittavissa yhteisöissä, joille 
käsiteltävien asioiden ratkaisu toistuvasti on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai va-
hinkoa. Lisäksi enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan 
palveluksessa olevia henkilöitä. Vaalikelpoisia (36 §) lautakuntaan eivät ole ao. lauta-
kunnan alaiset kunnan viranhaltijat tai yhteisön palveluksessa olevat tai ne, jotka toimivat 
johtavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, joilla on toistuva intressi 
lautakunnan päätöksistä. 
 
Vaalikelpoisuuden rajoitukset ovat poikkeus kuntalaisten oikeudesta osallistua kunnan 
hallintoon. Tämän tyyppisiä säännöksiä on yleensä tulkittava suppeasti. Käytännössä tä-
mä merkitsee, että henkilö on rajatapauksessa katsottava vaalikelpoiseksi. 
 
Viime vuosina kuntataustaisten valtuutettujen määrä on pysynyt samana, mutta yksityis-
sektoritaustaisten valtuutettujen suhteellinen osuus on jatkuvasti pienentynyt. Valtuusto-
jen toiminnan kannalta on merkityksellistä, että valtuutetut edustavat monipuolisesti eri 
sektoreita.  
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Valtuutettujen ja puheenjohtajien työnantajataustat vuosina 2001, 2005 ja 2009, % (Tietojen kattavuus v. 
2005: 87 % ja v. 2009: 97 %) 
 

7.3. Esteellisyys 

 

Vaalikelpoisuudesta on erotettava esteellisyys, jolla tarkoitetaan henkilön puolueetto-
muuden vaarantumista yksittäisessä asiassa. Esteellisyyssäännöksillä pyritään turvaa-
maan asioiden käsittelyn puolueettomuutta ja luottamusta päätöksenteon moitteettomuu-
teen. Jos henkilöllä on sellainen suhde viranomaisessa käsiteltävään asiaan tai asianosai-
siin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa, hän on esteellinen eli jäävi. Jos esteel-
linen henkilö ottaa osaa asian käsittelyyn, päätös syntyy virheellisessä järjestyksessä. 
Virheellisessä järjestyksessä syntynyt päätös voidaan kuntalain mukaan kumota, jos asi-
assa haetaan muutosta. 

Valtuutettuun valtuuston kokouksessa sovelletaan kuntalain 52 §:n esteellisyysperustetta, 
jonka mukaan valtuutettu on esteellinen, jos käsiteltävä asia koskee henkilökohtaisesti 
häntä tai hänen läheistään. Valtuutetun esteellisyysperusteet valtuuston kokouksessa ovat 
rajoitetummat kuin muihin luottamushenkilöihin sovellettavat perusteet. 
 
Muihin kunnan luottamushenkilöihin kuin valtuutettuihin valtuustossa samoin kuin kun-
nan palveluksessa oleviin henkilöihin ja kunnan tilintarkastajaan sovelletaan hallintolain 
28 §:n 1 momentin esteellisyysperusteita eli osallisuusjääviä, edustusjääviä, intressijää-
viä, palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejääviä, yhteisöjääviä ja yleislausekejääviä. Kun-
talaissa on kuitenkin säädetty eräitä poikkeuksia hallintolain mukaisiin esteellisyysperus-
teisiin. Kuntayhtymän palveluksessa olevat henkilöt, kuntayhtymän luottamushenkilöt ja 
kuntayhtymän tilintarkastajat kuuluvat myös esteellisyysperusteiden soveltamisalan pii-
riin kuntalain 86 §:n viittaussäännöksen perusteella. Jos valtuutettu ottaa osaa asian käsit-
telyyn muussa toimielimessä kuin valtuustossa (esim. valtuuston puheenjohtaja kunnan-
hallituksen kokouksessa), häneenkin sovelletaan hallintolain 28 §:n 1 momentin esteelli-
syysperusteita kuntalaissa säädetyin poikkeuksin. 

 

Valtuuston    Valtuutettu 

puheenjohtaja 

  2001 2005 2009 2001 2005 2009 

 Yksityinen 51 48 46 51 44 40 

 Kuntasektori 24 24 23 18 19 19 
 - oma kunta 16 14 13 12 11 10 

 -kuntakonserniin kuulu-
va  oleva yhteisö   

1 1 1 1 0,5 0,3 

 -muu kunta tai kuntayh-
tymä 

7 9 9 5 8 8 

 Valtio 7 7 8 15 14 18 

 Muu taho (sis. eläkeläi-
set, opiskelijat, työttömät) 

18 16 18 16 19 20 

Yhdistys/järjestö/kirkko  
(ei kysytty erikseen v. 
2001) 

.. 4 5 .. 4 4 

Vastanneiden lkm 12 275 10 913 10 104 432 394 323 
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Oikeuskäytännössä on katsottu, että yhtiön hallituksen jäsenet ovat voineet valtuustos-
sa olla myöntämässä takausta yhtiölle. Asia on toinen esimerkiksi silloin, kun yhtiön hal-
lituksen jäsenet ovat vaarassa joutua vastaamaan yhtiön veloista - tällöin asia koskee hal-
lituksen jäseniä myös henkilökohtaisesti ja he ovat esteellisiä.  
 
Henkilökohtaisuuden vaatimus ei toteudu ainakaan valtuutetun esteellisyyssäännöksen 
perinteisen tulkinnan mukaan käsiteltäessä valtuustossa vaalitukea valtuutetulle antaneen 
yhteisön ja kunnan välistä maakauppaa. Rahoitusta on saanut valtuutettu, mutta maa-
kauppa koskee yhteisöä, ei henkilökohtaisesti valtuutettua. Oikeuskäytäntöä asiasta ei 
liene.  
 
Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen kuin valtuu-
tetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikois-
ta, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa tai esteellisyytensä arvioinnissa. 
 

7.4. Vaalirahoitus 

 
Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009) tuli voimaan 1.5.2009. Laissa säädetään 
ehdokkaan vaalirahoituksesta ja sen ilmoittamisesta eduskuntavaaleissa, presidentinvaa-
lissa, kunnallisvaaleissa ja europarlamenttivaaleissa. Lain tarkoituksena on lisätä vaalira-
hoituksen avoimuutta ja tietoa ehdokkaiden mahdollisista sidonnaisuuksista sekä rajoittaa 
ehdokkaiden vaalikampanjoiden kulujen kasvua. 
 
Kunnallisvaaleissa valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valittu on lain mukaan velvollinen 
tekemään ilmoituksen vaalirahoituksestaan ja vaalikampanjansa kuluista. Erikseen on il-
moitettava kukin yksittäinen vaalituki ja sen antaja, jos tuen arvo on vähintään 800 euroa. 
Ehdokas, jonka koko vaalirahoitus kunnallisvaaleissa jää alle 800 euron, ei ole kuiten-
kaan velvollinen erittelemään kuluja ja vaalirahoitusta.  
 
Laissa asetetaan lisäksi rajoituksia ehdokkaan varainhankinnalle. Ehdokas ei muun mu-
assa saa tavanomaisen keräystoiminnan ulkopuolella vastaanottaa tukea, jonka antajaa ei 
voida selvittää. Kiellettyä on myös vastaanottaa tukea esimerkiksi valtiolta tai kunnalta 
taikka valtion tai kunnan määräysvallassa olevalta yhtiöltä. Samalta tukijalta saatavan tu-
en enimmäismäärä on kunnallisvaaleissa rajattu 3 000 euroon. Tuki puolueelta tai puo-
lueyhdistykseltä voi kuitenkin olla 3 000 euroa suurempikin. 
 
Vaalirahoituksen, esteellisyyden ja rikosoikeudellisen vastuun yhteydet johtavat vaikei-
siin rajanveto-ongelmiin. Periaatteessa kaikkia näitä asioita arvioidaan erikseen niitä 
koskevien säännösten mukaan, mutta käytännössä ne ovat usein samanaikaisesti pöydäl-
lä.  
 
Rikoslain mukaan lahjusrikkomus on se, jos ottaa vastaan tai hyväksyy lahjan tai muun 
edun taikka hyväksyy sitä koskevan lupauksen tai tarjouksen siten, että menettely on 
omiaan heikentämään luottamusta toiminnan tasapuolisuuteen.  
 
Lahjuksen ottamisesta rankaiseminen edellyttää, että etuuden saajalla on yhteys etuuden 
antajaa koskeviin päätöksiin. Keskeistä on, että valtuutetulla on mahdollisuus vaikuttaa 
taloudellisen etuuden antajaa koskeviin ratkaisuihin.  
 
Lahjusrikkomus ei edellytä konkreettista yhteyttä virkatoimiin. Riittää, että luottamus ta-
sapuolisuuteen vaarantuu.  
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7.5. Valtuustoryhmien ja muun poliittisen toiminnan tukeminen  

 
Paikallisen poliittisen toiminnan tukemiseen Suomessa on ollut varsin rajatut mahdolli-
suudet ennen kaikkea oikeuskäytännön tiukan suhtautumisen vuoksi.  Oikeuskäytännössä 
on esimerkiksi katsottu, etteivät kunnat ole voineet tukea valtuustoryhmien toimintaa an-
tamalla määrärahoja niiden sihteerin palkkaamiseen (KHO 1975 II 16), valtuustoryhmien 
kokouspalkkioihin tai koulutukseen (KHO 1980 I 3-10). 
 
Valtuustoryhmien käyttöön on kunnissa annettu tiloja ja esimerkiksi atk-välineitä. Tämän 
on katsottu kuuluvan kunnan toimialaan. Valtuustoryhmissä valtuutetut ovat saaneet tie-
toja esimerkiksi eri lautakunnissa vireillä olevista hankkeista. Valtuustoryhmissä on 
myös koulutettu uusia luottamushenkilöitä. Lisäksi valtuustoryhmät ovat järjestäneet 
kuntalaisille informaatio- ja keskustelutilaisuuksia. 
 
Kuntalakiin vuonna 2006 sisällytetyllä nimenomaisella säännöksellä on pyritty selventä-
mään tukemisen pelisääntöjä. Säännöksen mukaan kunta voi tukea valtuustoryhmien 
toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät kunnan asukkaiden osallis-
tumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Lainmuutoksen perustelujen mukaan tukea voi-
daan antaa sekä valtuustoryhmän sisäisen toiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen että 
sellaiseen toimintaan, joka suuntautuu kunnan asukkaisiin. 
 
Kuntalain pidättyväinen suhtautuminen poliittisen toiminnan tukemiseen on johtanut sii-
hen, että kunnallinen tuki poliittiseen toimintaan on kanavoitunut toisia reittejä. Luotta-
mushenkilöksi valitut maksavat tavanomaisesti tietyn prosenttisosuuden luottamushenki-
löpalkkiostaan omalle ryhmälleen. Järjestelmä on virallistettu siten, että luottamushenkilö 
antaa kunnalle valtakirjan perinnän suorittamiseen, jolloin maksusta huolehtiminen jää 
kunnan vastuulle. 
 
Tämän järjestelmän aiheuttamia vinoutumia ei liene selvitetty, eikä se ole kovin helppoa-
kaan. Voidaan kuitenkin ajatella, että järjestelmä aiheuttaa paineita pitää luottamushenki-
löiden määrä riittävän suurena ja palkkiot riittävän korkeina, jotta rahoitus pysyy riittä-
vän korkeana.  
 
Vantaa-Odense -vertailu, jonka Kuntaliitto teki yhteistoiminnassa Vantaan kaupungin 
kanssa, kiinnitti huomiota Tanskan tapaan tukea valtuuston poliittisten ryhmien toimin-
taa: ryhmät saavat tukea tietyn summan kutakin vaaleissa saamaansa ääntä kohden.  
 

7.6. Analyysi kehityksestä 

 
Kunnallisen demokratian toimivuuden erityisenä haasteena on, että kiinnostus ryhtyä 
luottamushenkilöksi ulottuu eri kuntalaisryhmiin eikä painotu esimerkiksi niihin, joiden 
elämäntilanne (esim. eläkeläiset) tai työtausta (esim. kunnan omat työntekijät) antavat tä-
hän paremmat mahdollisuudet. Naiset, nuoret, maahanmuuttajat ja ikä-ihmiset ovat esi-
merkkejä kunnallisessa päätöksenteossa aliedustetuista ryhmistä. Toinen haaste on se, et-
tä kunnan luottamushenkilöiksi saadaan henkilöitä, joilla on innostusta ja kykyä ottaa 
vastuuta kunnan asioiden hoidosta pitkäjänteisesti, luoda uraa kunnallisena luottamus-
henkilönä. Tarvitaan sekä toimintatapojen että lainsäädännön kehittämistä.   
 
Edustuksellisen demokratian vahva painotus näkyy Suomessa kollektiivisen päätöksen-
teon ja suhteellisuuden korostumisena. Poliittisen yksilöjohtajuuden ja siihen liittyvän 
vastuun sääntely on vähäistä. Turvaako suomalainen järjestelmä sen, että kuntalaisten va-
litsemilla edustajilla on valta päättää kunnan asioista vai johtaako se siihen, että valta ka-
toaa kollektiiviin eikä kuntalaisilla ole käsitystä siitä, ketkä luottamushenkilöinä päättä-
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vät kunnan asioista ja ovat niistä vastuussa? Pitäisikö lainsäädäntöä kehittää siihen 
suuntaan, että suomalaisessa kunnallispolitiikassa olisi nykyistä luontevampaa hoitaa teh-
täviä osa- tai kokopäivätoimisesti? Olisiko selkeämpi poliittisen johtajan tehtävänkuva 
omiaan houkuttelemaan osaavia ja innostuneita ihmisiä kunnalliseen päätöksentekoon? 
Kysymystä poliittisen johtamisen kehittämisestä on tarkasteltu myös luvussa 5.   
 
Suomessa ensimmäinen kysymys olisi se, veisivätkö poliitikot valtaa pätevältä ammatti-
johdolta, joka on suomalaisen kunnallishallinnon vahvuus. Eikö pikemmin ole niin, että 
nykyistä suppeampi luottamushenkilöjoukko, jolla on aikaa ja kykyä paneutua kunnan 
asioihin ja joka kantaisi nykyistä konkreettisemmin henkilökohtaisestikin vastuuta kun-
nan asioista, olisi ammattijohdolle tärkeä tuki vaikeita päätöksiä tehtäessä?      
 
Esteellisyydestä, vaalirahoituksesta ja lahjonnasta käytävä keskustelussa on kysymys 
luottamuksen perustan rakentamisesta. Suomen kunnallishallinnossa on paljon tekijöitä, 
jotka ovat omiaan edistämään luottamuksen syntymistä: pitkä demokraattinen historia, 
joka perustuu suhteellisille vaaleille; myös korruptiota on ollut pitkään vähän. Näiden te-
kijöiden on kansainvälisissä vertailuissa todettu vaikuttavan luottamukseen enemmän 
kuin taloudellisen suorituskyvyn.  
 
Puolueettomuuden turvaaminen, sidonnaisuuksista ilmoittaminen ja julkinen vaalirahoi-
tus lisäävät läpinäkyvyyttä ja vähentävät korruption mahdollisuutta. Suomen kunnal-
lishallinto on eurooppalaisissa tutkimuksissa kärkipäässä, kun tutkitaan kansalaisten luot-
tamusta hallinnon eri tasoihin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kunnallisen itsehallinnon perusajatus on, että kuntalaiset päättävät itse omista asioistaan 
ja kantavat päätöksistään taloudellisen vastuun mm. veroina ja maksuina. Kuntalaisilla 
täytyy olla oma intressi siihen, että asiat hoidetaan mahdollisimman hyvin. Jokaisella 
kuntapäättäjällä on jonkinlainen sidonnaisuus päätettäviin asioihin ja se on kuntalaisten 
itsehallinnon näkökulmasta hyväksyttävää.  
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Kunnallishallintoa kohtaan tunnetusta luottamuksesta huolimatta on tarpeen myös tarkas-
tella viimeaikaisesta kehityksestä mahdollisesti johtuvia muutospaineita. Tällaisia ovat 
esimerkiksi korostunut vaatimus avoimista ja läpinäkyvistä menettelyistä poliittisissa ja 
hallinnollisissa prosesseissa sekä Suomessa ilmeiset demokratian ja osallistumisen haas-
teet. Erityisen haasteen muodostaa se, että osallistuminen on voimakkaasti polarisoitunut. 
 
Vaalikelpoisuuden sääntelyssä ovat punnittavina toisaalta oikeus osallistua kunnan asioi-
den hoitoon luottamushenkilönä ja toisaalta kunnallishallinnon uskottavuus ja toimivuus, 
jota luottamushenkilöiden liian voimakkaat omat tai taustayhteisön intressit heikentävät.  
 
Vaalikelpoisuussääntelyllä pyritään karsimaan epäasiallisia kytkentöjä kunnallisesta pää-
töksenteosta. Nykyistä kuntalakia valmisteltaessa vaalikelpoisuussäännöksiä kiristettiin 
tuntuvasti. Valtuustojen kohdalla rajattiin kunnan oman – erityisesti johtavassa asemassa 
olevan - henkilöstön vaalikelpoisuutta.  
 
Vaalikelpoisuussäännöksien osalta eniten keskustelua on herättänyt kunnan henkilöstön 
vahva osallistuminen oman kunnan luottamustoimintaan. Kunnanhallituksen vaalikelpoi-
suussäännökset eivät toimineet kuntakonsernin osalta siten, kuin esteellisyyssäännöksien 
muutoksella pyrittiin eli mahdollistamaan tytäryhtiöiden vahva ohjaus esteellisyyssään-
nöksien estämättä. Ostopalvelutoiminnan osalta vaalikelpoisuusrajoituksia on syytä tar-
kastella siitä näkökulmasta asettavatko säännökset oman kunnan ja ostopalvelutoiminnan 
henkilöstön erilaiseen asemaan. Vaalikelpoisuuden rajaukset eivät kuitenkaan voi mennä 
kovin pitkälle ja rajauksissa tulee ottaa kytkentä demokraattisiin perusoikeuksiin. 
  
Kunnanhallitus on kunnan toiminnassa keskeinen toimielin. Tämän vuoksi sen jäsenten 
vaalikelpoisuus on ollut eniten julkisuudessa esillä. Käytännön ongelmana on pidetty si-
tä, että kunnan työntekijä saa hallituksen jäsenenä eräänlaisen esimiesaseman kunnan 
koko henkilöstöorganisaatioon. Myös hallitukseen valitun työntekijän esimiehestä tulee 
tavallaan hallitukseen valitun työntekijän alainen.  
 
Kunnanhallitusta koskevat vaalikelpoisuussäännökset ovat kompromissi, jossa on otettu 
huomioon, ettei kunnan henkilöstöä voida sulkea kokonaan kunnanhallituksenkaan ulko-
puolelle. Kunnan henkilöstön vaikutusvaltaa on lisäksi rajattu säännöksellä, jonka mu-
kaan enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on aina oltava muita kuin kunnan tai kun-
takonsernin palveluksessa olevia henkilöitä. 
 
Esteellisyyssäännös on kuntalain sovelletuimpia säännöksiä. Keskeisiltä osin kysymyk-
sessä on viittaussäännös hallintolakiin. Hallintolaki yleislakina jättää taas kohtuullisen 
laajan tulkintavaran, mistä johtuen esteellisyys ei aukene ilman soveltamiskäytännön tun-
temusta. 
 
Kunnallisia esteellisyyskysymyksiä on yleensä ratkottu hallinto-oikeudellisina valitusasi-
oina. Esteellisen henkilön osallistuminen päätöksentekoon merkitsee sitä, että päätös 
kumotaan riippumatta siitä, onko esteellisen henkilön kanta tullut päätökseksi vai ei.  Es-
teellisen henkilön osallistumista voidaan tämän lisäksi tutkia virkavirheenä tai lahjusri-
koksena tai rikkomuksena. Tällaiset tapaukset ovat kuitenkin käytännössä harvinaisia. 
Kysymys on harvoin sellaisesta tietoisesta edun tavoittelusta, että asia vaatisi rikosoikeu-
dellisen tarkastelun. 
 
Kuntalaissa valtuutetun esteellisyysperusteet ovat huomattavan suppeat - valtuutettu on 
esteellinen vain jos asia koskee valtuutettua tai hänen läheistään henkilökohtaisesti. Tä-
mä merkitsee mm. sitä, että osakeyhtiön hallituksen jäsen ei yleensä ole esteellinen otta-
maan osaa yhtiötä koskevan asian käsittelyyn valtuustossa. Lähtökohtana on ollut se, että 
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valtuutettu toimii poliittisella vastuulla, eikä esteellisyyttä arvioida samoin perustein 
kuin viranhaltijan tai esim. kunnan hallituksen tai lautakunnan jäsenen esteellisyyttä. 
 
Poliitikkoa ei tee esteelliseksi se, että hän ilmaisee mielipiteitään käsiteltävänä olevissa 
tai käsiteltäviksi tulevissa asioissa. Kunnallispoliitikko ei ole tuomari, jonka tulee säilyt-
tää puolueettomuutensa siihen saakka kun asiasta on päätetty. Päinvastoin: poliitikon jul-
kisesti esittämä mielipide lisää avoimuutta ja politiikan valvonnan mahdollisuuksia. Mie-
lipiteen esittäminen ei vaaranna poliitikon riippumattomuutta eikä se tee poliitikkoa es-
teelliseksi käsittelemään asiaa kunnan luottamushenkilönä.   
     
Onkin pohdittava, missä kulkee raja sellaisen sidonnaisuuden välissä, jossa kunnan pää-
töksentekijä ei enää ajattelekaan kuntalaisten yhteistä etua, vaan sen syrjäyttää jonkin 
tahon erityinen etu?  Tämän jännitteen hallinnasta pääosin on kysymys siinä keskustelus-
sa, jota julkisuudessa käydään esteellisyydestä, vaalirahoituksesta ja lahjonnasta.  
 
Koska valtuutetun esteellisyysperusteet ovat suppeat, esteellisyys valitusperusteena me-
nestyy harvoin. Valtuutetun on katsottu myös harvoin toimineen virkavelvollisuuksiensa 
vastaisesti ollessaan esteellisenä mukana päätöksenteossa. Kuntalaisten valitsemien luot-
tamushenkilöiden suppeat esteellisyysperusteet liittyvät myös siihen, että he toimivat kun-
talaisten luottamuksen varassa. Vastuu on poliittista vastuuta. On syytä tarkkaan miettiä, 
missä määrin ja millä tavoin tätä toimintakenttää tuodaan oikeudellisen vastuun piiriin. 
Kunnan muiden luottamushenkilöiden kuin valtuutettujen sekä kunnan työntekijöiden es-
teellisyys määräytyy samoin perustein kuin ministereiden ja valtion virkamiesten esteelli-
syys. 
 
Vaikka kunnan oman henkilöstön osuus toimielimissä on edelleen ainakin kuntajohdon 
huolena, suurempi huolenaihe on se, saadaanko kunnan luottamustehtäviin tulevaisuu-
dessa eri elämänaloilta kyvykkäitä henkilöitä, jotka ovat halukkaita pitkäjänteisesti työs-
kentelemään kunnan menestyksen eteen. Esimerkiksi liike-elämän osalta ei huoli enää 
ole vain se, vaikutetaanko liikaa, vaan myös se, saadaanko elinkeinoelämän tuntemusta 
riittävästi kunnallispolitiikkaan. 
 
Kun sidonnaisuudet tuodaan entistä laajemmin julkisuuteen, olisi tärkeää, että sidonnai-
suuksien oikeudelliset seuraamukset olisi tarkemmin määritelty. Esteellisyyttä ja sidon-
naisuuksia arvioitaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon se, että päätöksenteon myös pitää 
vaikuttaa puolueettomalta ulospäin. Tämä on tärkeätä, jotta kunnalliseen päätöksente-
koon luotettaisiin.   
 

 

7.7. Pohjaa komitean työlle 

 
Komitean tulisi tarkastella seuraavia asiakokonaisuuksia: 
 

 Millä keinoilla luottamushenkilötyötä voitaisiin kehittää niin, että kuntalaiset ovat 
kiinnostuneita osallistumaan kunnan asioiden hoitamiseen ja niistä päättämiseen? 

 
 Halutaanko, että valtuutettuun sovellettavat esteellisyysperusteet ovat suppeammat 

kuin muiden luottamushenkilöiden ja onko tarvetta tarkistaa sääntelyä tältä osin jol-
lain tavoin?  

 
 Miten vaalikelpoisuussäännöksiä tulisi tarkistaa esimerkiksi kunnan henkilöstön, 

kuntakonsernin hallintoon kuuluvien osalta sekä ostopalvelujen vuoksi?  
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 Halutaanko, että kuntalaisten valitsemiin poliitikkoihin sovelletaan samoja esteelli-

syyssäännöksiä kuin viranhaltijoihin vai sovelletaanko viranhaltijoita koskevia esteel-
lisyyssäännöksiä vain valtuuston valitsemiin luottamushenkilöihin, kuten kunnanhal-
lituksen ja lautakunnan jäseniin?  

 
 Erityistä huomiota edellä mainituissa on syytä kiinnittää kuntien uusien toimintatapo-

jen tuomiin uusiin soveltamisongelmiin (tilaaja- tuottaja; liikelaitokset; yhteistoimin-
taorganisaatiot)? 

 
 Miten poliittisen toiminnan tukemista koskevia säännöksiä tulisi kehittää siten, että 

tukemisen pelisäännöt olisivat läpinäkyviä ja selkeitä? 
 
 Tulisiko säännöksiä sidonnaisuuksien ilmoittamisesta tarkistaa? 

 
 
 

8. Kuntalaisten osallistumismahdollisuudet, suora demokratia sekä valinnanvapaus 

 

8.1. Kuntalaisten osallistumismahdollisuudet 

 
Kuntalaisten osallistumista koskeva keskeinen lainsäädäntö sisältyy nykyisen kuntalain 
4. lukuun (27 § - 31 §). Luku koskee äänioikeutta ja äänestysoikeutta, osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia, aloiteoikeutta, tiedottamista, kunnallista kansanäänestystä ja 
kansanäänestysaloitetta.  
 
Kunnan velvollisuutena on järjestää osallistumismahdollisuudet kaikille kuntalaisille. 
Lain 27 § sisältää esimerkinomaisen luettelon toimenpiteistä, joilla asukkaiden osallistu-
mista ja vaikuttamista voidaan edistää.  Tämä voi tapahtua mm.  
 
1) valitsemalla palveluiden käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin,  
2) järjestämällä kunnan osa-aluetta koskevaa hallintoa,  
3) tiedottamalla kunnan asioista ja järjestämällä kuulemistilaisuuksia,  
4) selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa,  
5) järjestämällä yhteistyötä kunnan tehtävien hoitamisessa,  
6) avustamalla asukkaiden oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua 
sekä  
7) järjestämällä kunnallisia kansanäänestyksiä.  
 
Kuntalain 28 §:n mukainen aloiteoikeus edellyttää valtuuston hyväksyntää ja sitoutumis-
ta asiaan. Aloiteoikeuteen ei ole tehty periaatteellisia muutoksia sen jälkeen, kun siitä 
säädettiin vuoden 1976 kunnallislaissa. 
 
Nykyisen kuntalain 27 §:n mukaan asukkaiden osallistumista ja vaikuttamista voidaan 
edistää mm. tiedottamalla kunnan asioista ja järjestämällä kuulemistilaisuuksia sekä sel-
vittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa. Kuntalain 29 § määrittelee, että 
kunnan tulee tiedottaa asukkailleen vireillä olevista asioista, suunnitelmista, käsittelystä 
ja tehdyistä ratkaisuista sekä niiden vaikutuksista. Tämä koskee myös kunnan tehtävää 
hoitavaa yhteisön tai säätiön toimintaa.  
 
Eräissä erityislaeissa, esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslaissa ja laissa ympäristövai-
kutusten arvioinnista, on säädetty määrämuotoisista menettelyistä kansalaisten osallistu-
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mismahdollisuuksien turvaamiseksi heidän olosuhteisiinsa vaikuttavien asioiden val-
mistelussa. 
 
Kansanäänestystä koskevat säännökset otettiin kunnallislakiin vuonna 1990. Kansanää-
nestyksen keskeinen periaate on, että se on neuvoa-antava ja päätösvalta sitä koskien on 
valtuustolla. Kansanäänestysaloitteen voi kuntalain 31§.n mukaan tehdä vähintään viisi 
prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista. 
 
Vaali- ja osallistumisoikeuksista säädetään perustuslain 14 §:ssä. Pykälän 2 momentin 
mukaan jokaisella Suomen kansalaisella ja maassa vakinaisesti asuvalla ulkomaalaisella, 
joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, on oikeus äänestää kunnallisvaaleissa ja kun-
nallisessa kansanäänestyksessä. Vaalikelpoisuudesta kunnallisvaaleissa säädetään kunta-
laissa. Vaalien toimittamisesta säännöksiä on myös vaalilaissa. 
 

8.2 Valinnanvapaus   

 
Kunnallisten palvelujen järjestämisessä pääsääntö on, että kunta järjestää palveluja asuk-
kailleen. Kunnan lähtökohta palvelujen järjestämisessä on siten asukasnäkökulma. Asia-
kasnäkökulmaa on korostettu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa ja asiakkaan ase-
masta on säädetty erityislainsäädännössä (potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa lais-
sa (785/1992), sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa 
(812/2000)). Asiakkaan asemaa koskevassa erityislainsäädännössä on korostettu asiak-
kaan tahdon huomioon ottamista hoidon ja huollon järjestämisessä. 
 
Asiakkaiden tahdon huomioon ottamisesta on edetty asiakkaan valinnanvapauden mah-
dollistaviin säännöksiin. Vapaa hakeutumisoikeus on ollut pitkään käytössä perusopetuk-
sessa ja toisen asteen koulutuksessa, mutta valinnanvapaussäännökset ovat lisääntymässä 
lainsäädännössä muutoinkin. Näitä uusia säännöksiä ovat palvelusetelijärjestelmä, uuden 
terveydenhuoltolain valinnanvapaussäännökset sekä sosiaalihuoltolain uudistetut sään-
nökset, jotka mahdollistavat asumispalveluja ja laitoshoitoa saaville mahdollisuuden ha-
kea hoitopaikkaa muualtakin kuin omasta kotikunnastaan. Kahdessa viimeksi mainitussa 
on kyse valinnanvapauden toteuttamista kuntasektorin sisällä. Palvelusetelijärjestelmässä 
palvelujen tuottajina voivat olla vain yksityiset palvelujen tuottajat. Perusopetuksessa ja 
toisen asteen koulutuksessa vapaa hakeutumisoikeus koskee sekä yksityisiä että kun-
tasektoriin kuuluvia koulutuksen järjestäjiä.  
 
 
Hakeutumisoikeus perusopetuksessa 
 
Perusopetuksen osalta oppilas voi hakeutua toisen kunnan alueella sijaitsevaan kouluun, 
jos siellä on vapaita oppilaspaikkoja. Toisesta kunnasta tuleva oppilas ei kuitenkaan voi 
ohittaa oman kunnan alueelta tulevaa oppilasta perusopetuksessa. 
 
 
Vapaa hakeutumisoikeus toisen asteen koulutuksessa 
 
Peruskoulun jälkeen opiskelijoilla on vapaa hakeutumisoikeus toisen asteen koulutukseen 
(lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen). Opiskelijaksi voi hakea muunkin kuin oman 
kunnan alueella sijaitsevaan toisen asteen oppilaitokseen eli kotikunta ei estä opiskelu-
paikan saamista toisessa kunnassa.  Oppilaitoksen on myös kohdeltava kaikkia opiskeli-
jaksi hakeutuvia yhdenvertaisin perustein, riippumatta heidän kotikunnastaan. 
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Toisen asteen koulutukseen haetaan yhteishaussa, mikä tarkoittaa, että yhdellä kertaa 
voi hakea useisiin oppilaitoksiin eri puolelle Suomea. Pääsyvaatimuksena on perusope-
tuksen oppimäärän tai sitä vastaavan oppimäärän suorittaminen. Opiskelijaksi voidaan 
ottaa myös hakija, jolla koulutuksen järjestäjä katsoo muutoin olevan riittävät edellytyk-
set opinnoista suoriutumiseen. Vapaa hakeutumisoikeus ei edellytä kuntien välistä sopi-
musta. 
 
 
Uusi terveydenhuoltolaki  
  
Eduskunnan hyväksymällä uudella terveydenhuoltolailla lisätään valinnanvapautta por-
rastetusti terveydenhuoltopalveluissa. Valinnanvapautta lisätään kunnan omana toiminta-
na, kuntien yhteistyönä tai ostopalveluina järjestetyissä palveluissa. Terveydenhuoltolaki 
tulee voimaan keväällä 2011. 
 
Uudessa terveydenhuoltolaissa asiakkaalla olisi ensi vaiheessa oikeus valita kuntansa tai 
yhteistoiminta-alueensa terveysasema ja kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksik-
kö erityisvastuualueella. Terveydenhuollon valinnanvapaussäännös ei koskisi yksittäisiä 
palveluja, vaan asiakkaalla olisi pääsääntöisesti oikeus valita yksi hoitopaikka (terveys-
keskus/erikoissairaanhoitopiiri), jolle siirtyisi kokonaisvastuu asiakkaan terveydenhuol-
losta. Jos henkilö asuu tai oleskelee säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntansa 
ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton, lähiomaisen tai muun läheisen asumisen 
tai muun vastaavan syyn vuoksi, hän voi käyttää hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon 
toteuttamiseen myös muutakin terveyskeskusta tai kunnallisen erikoissairaanhoidon toi-
mintayksikköä. Tässä tilanteessa vastuu henkilön kokonaishoidosta ei kuitenkaan siirry. 
Vuonna 2014 valinnanmahdollisuus laajenee sekä perusterveydenhuollossa että erikois-
sairaanhoidossa valtakunnalliseksi. Erikoissairaanhoidon valintaoikeus ei kohdistu yksi-
tyisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettuun palveluntuottajaan.  
 
Valinnanvapaussäännöksien käyttöön liittyy kuntien välinen korvausjärjestelmä. Potilaan 
kotikunta on velvollinen korvamaan toisen kunnan tai kuntayhtymän järjestämän hoidon 
järjestämisestä aiheutuneet kustannukset.  Korvauksen on perustuttava tuotteistukseen tai 
tuotehintaan, jolla terveydenhuollon toimintayksikkö seuraa omaa toimintaansa tai jolla 
kuntayhtymä laskuttaa jäsenkuntiansa. Korvauksesta vähennetään hoidosta potilaan suo-
rittama asiakasmaksu ja muut palvelun tuottajan hoitoon liittyen saamat toimintatulot. 
Korvausperusteista säädetään tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.  
 
 
Potilaiden liikkuvuusdirektiivi 

 
EU-parlamentti hyväksyi potilaiden oikeuksia hakeutua hoitoon toisessa EU-maassa kos-
kevan direktiivin 19.1.2011. Direktiivi tuo selvyyttä korvaussääntöihin myös siinä tapa-
uksessa, kun ulkomaille hoitoon hakeutumiseen vaaditaan ennakkolupa. 
 
Direktiivi mahdollistaa sekä suomalaisten hakeutumisen ulkomaille, että ulkomaalaisten 
hakeutumisen Suomeen. 
 
Direktiivin mukaan EU-kansalaiselle on korvattava hänen toisessa jäsenmaassa saamansa 
hoidon kustannukset, jos samantyyppinen hoito ja kulut korvattaisiin myös hänen omassa 
maassaan. Viranomaiset voivat edellyttää, että potilas pyytää ennakkolupaa sellaiseen 
hoitoon, johon kuuluu yöpymisiä sairaalassa tai erikoisterveydenhoitoa. Parlamentin vaa-
timuksesta viranomaisten on perusteltava kieltäytyminen jollakin sovitussa luettelossa 
mainitulla syyllä, kuten potilaita tai suurta yleisöä uhkaavilla riskeillä. 
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Uudet säännöt koskevat vain niitä, jotka itse päättävät etsiä hoitoa ulkomailta. Euroop-
palainen sairaanhoitokortti pätee edelleen silloin, kun EU-kansalainen tarvitsee kiireellis-
tä hoitoa vieraillessaan toisessa jäsenmaassa. 
 
Parlamentin nyt hyväksymä teksti on neuvoston kanssa käytyjen neuvottelujen tulos, ja 
neuvoston on vielä annettava sille muodollinen hyväksyntänsä. Kun laki on allekirjoitet-
tu, jäsenvaltioilla on 30 kuukautta aikaa ottaa se osaksi omaa lainsäädäntöään. 
 
Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistämässä toimeenpanoa. Suomessa 
kansallisesti ratkaistavia kysymyksiä ovat ainakin: 
 
- Mikä terveydenhuolto kuuluu tai ei kuulu Suomen terveyspalvelujärjestelmän piiriin 
(ns. health basket)? 
- Maksetaanko korvaus ulkomailla saadusta sairaanhoidosta asiakasmaksu- vai sairaus-
vakuutustason mukaan? 
- Kuka maksaa hoidon, kunta vai valtio? 
 
 
Asumis- ja laitospalveluja saavien muutto-oikeus 
 
Vuoden 2011 alusta voimaantulleella sosiaalihuoltolain muutoksella mahdollistettiin 
perhehoitoa, asumispalveluja ja laitoshoitoa tarvitseville oikeus hakea em. palveluja toi-
sesta kunnasta kuin asuinkunnastaan sekä valita asuinkunnakseen kunta, jossa he tosiasi-
allisesti asuvat saaden laitoshoitoa tai asumispalveluja. Muutos liittyi perustuslain liik-
kumisvapauden turvaamiseen henkilöille, joilla ei ole tosiasiallista mahdollisuutta muut-
taa asuinpaikkaansa ilman asumispalveluja tai laitoshoitoa.  
 
Muutoksen perusteella asumis- ja laitoshoitoa tarvitseva voisi hakea toisesta kunnasta 
kyseisiä palveluja ja tällä toisella kunnalla olisi velvollisuus järjestää laitos- ja asumis-
palvelut samoin perustein, kuin se järjestää omille asukkailleen. Muutos tarkoittaa, että 
kunnalla on velvollisuus järjestää asumis- ja laitospalveluja myös henkilöille, joiden ko-
tikunta ei ole vielä kyseinen kunta.  
 
Sosiaalihuoltolain muutos tarkoittaa, että asumispalveluja ja laitoshoitoa tarvitseva voi 
valita kunnan, jonka se haluaa järjestävän itselleen asumispalvelun tai laitospaikan. Hen-
kilö voi itse päättää mistä kunnasta hän hakee palveluja eikä valinnanvapautta ei ole mi-
tenkään rajattu. Valinnanvapaus koskee perhe-, asumis- ja laitoshoitopalveluita. 
 
Kotikuntalain muutos tarkoittaa, että perhe-, asumis- ja laitoshoitopalveluita saavia kos-
keva rajoitussäännös on kumottu ja hoitoa saaville annetaan mahdollisuus valita kotikun-
nakseen hoitopaikkakunta. 
 
Muutto-oikeuteen on liitetty kuntien välinen korvausjärjestelmä. Korvausjärjestelmässä 
vastuu perhehoidon, laitoshoidon tai asumispalvelujen tosiasiallisista kustannuksista säi-
lyy aiemmalla kotikunnalla. Henkilön uusi kotikunta voi laskuttaa kustannuksia vastaa-
van korvauksen aiemmalta kotikunnalta. Hoidon aiheuttamista tosiasiallisista kustannuk-
sista vähennetään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 55 §:ssä tarkoi-
tettua valtionosuusprosenttia vastaava osuus valtionosuudesta kyseisen henkilön ikäluo-
kan perusteella määräytyvistä sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisista kustannuksis-
ta asukasta kohti sekä asiakasmaksut. Kunnat voivat sopia korvausperusteista toisinkin, 
kuin mitä laissa säädetään.  
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8.3. Palvelusetelijärjestelmä 

 
Palvelusetelijärjestelmästä säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä anne-
tussa laissa (569/2009). Palvelusetelin käyttömahdollisuus on mainittu sosiaali- ja ter-
veydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain 4 §:ssä, jossa säädetään, 
millä tavoin kunta voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvat tehtävät. 
Kuntalaissa ei mainita palvelusetelijärjestelmää, koska sen käyttö on laissa rajattu vain 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.  
 
Palvelusetelijärjestelmällä tarkoitetaan, että kunta tuottaa kunnallisia palvelua antamalla 
asiakkaalle palvelusetelin, jolla kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän tuottajalta 
hankkimat palvelut setelin arvoon asti. Asiakas voi palvelusetelin perusteella hankkia 
palvelun. Palvelusetelijärjestelmän tarkoituksena on lisätä asiakkaan valinnanvapautta. 

 
Mahdollisuus käyttää palveluseteliä kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisessa 
on ollut Suomessa käytössä vuodesta 2004 lukien. Vuonna 2004 palvelusetelijärjestelmä 
luotiin sosiaalihuoltolain mukaisiin kotipalveluihin mm. säätämällä pitkäaikaisen koti-
palvelun palvelusetelin arvosta. Palvelusetelin käyttö mahdollistettiin myös muissa pal-
veluissa, mutta käyttöä rajoitti säännös, jonka mukaan palvelusetelin omavastuu ei saanut 
ylittää vastaavan palvelun asiakasmaksua. Vuoden 2008 alusta kotipalvelun palvelusete-
lin käyttö laajennettiin myös kansanterveyslain mukaisen kotisairaanhoidon järjestämi-
seen. Vuodesta 2009 lähtien palvelusetelistä annettiin erillislaki ja käyttömahdollisuuksia 
parannettiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin luopumalla rajoittavana pidetystä 
omavastuun arvon yleisrajoituksesta. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon erillissäännökset 
jäivät voimaan. 
 
Palvelusetelijärjestelmässä kunnalla on oikeus päättää, minkä palvelujen järjestämiseksi 
palveluseteli voidaan myöntää. Kunta hyväksyy ne yksityiset palvelujen tuottajat, joiden 
palvelujen maksamiseen kunnan antamaa palveluseteliä voidaan käyttää. Kunnan on pi-
dettävä julkista luetteloa hyväksytyistä palvelujen tuottajista. Lisäksi kunnan tulee tiedot-
taa asiakkaille palvelusetelistä ja vastaavien palvelujen asiakasmaksuista sekä neuvoa 
asiakkaita palvelusetelin käytössä.  

 
Palvelusetelijärjestelmä on vain yksi keino tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja eikä se 
sulje pois muita tuottamistapoja. Kunta ei voi täyttää velvollisuuttaan tuottaa palveluja 
pelkästään antamalla palvelusetelin. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä palvelusetelin vas-
taanottamisesta ja kunnan on tällöin järjestettävä palvelu muulla tavoin.  

 
Palvelusetelin antaessaan kunta myöntää asiakkaalle sitoumuksen palvelujen tuottajan 
antaman palvelun kustannusten korvaamisesta kunnan ennalta määräämään arvoon asti. 
Palvelusetelin arvon määräämisen pääperiaate on, että arvon on oltava kohtuullinen, niin 
että asiakas voisi todellisuudessa valita palvelusetelin palvelun toteuttamismuodoksi.  
 
Jos asiakas valitsee palvelusetelin, hän tekee sopimuksen kunnan hyväksymän palvelujen 
tuottajan kanssa. Sopimus on yksityisoikeudellinen ja siihen sovelletaan kuluttajaoikeu-
den ja sopimusoikeuden säännöksiä.  

 
Vuonna 2007 palveluseteli oli käytössä 95 kunnassa. Palvelusetelijärjestelmän käyttöön-
otto on edennyt hitaasti. Sitran kuntaohjelmaan kuuluvassa palvelusetelihankkeessa on 
pyritty edistämään palvelusetelijärjestelmän käyttöönottoa pilottihankkein ja selvityksin. 
Kuntaohjelmassa on selvitetty palvelusetelijärjestelmän käyttöönoton esteitä, kuten juri-
disia ongelmia.   
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8.4. Analyysi kehityksestä 

 
 
Kuntalaisten osallistumis- ja vuorovaikuttamismahdollisuudet 
 
Kuntalaki luo kuntalaisten osallistumiseen hyvät edellytykset ja keinovalikoiman. Kunti-
en välillä on suuria eroja keinojen käytössä. Myös kuntalaiset jakautuvat varsin selvästi 
aktiivisiin ja passiivisiin osallistujiin.  
 
Yksi keskeisiä esille nousseita haasteita on kunnan alueosahallinnon järjestämisen malli-
en puute. Asiaa on käsitelty luvussa 5.3.3. Lähidemokratia kunnassa. 
 
Osallistumisen tasa-arvoisen toteutumisen kannalta tärkeää on erityisryhmien kuten 
vammaisten, syrjäytyneiden ja maahanmuuttajien aktivoiminen osallistumaan kunnan 
toimintaan sekä suorassa demokratiassa että vaaleissa. Yhdenvertaisuussuunnittelu on 
tässä kunnalle hyvä työkalu. Toinen tärkeä asia on nuorten ja kuulemisen muotojen ke-
hittäminen sekä ryhmien ja sukupolvien vuoropuhelun kehittäminen.  
 
Osallistumisen uusia ja perinteisiä tapoja ja keinoja tulisi tarkastella suhteessa kansalais-
ten tarpeisiin ja toimintaympäristömuutoksiin. Kuntalaisten kunta -tutkimuksessa on kar-
toitettu eri osallistumismuotojen suosiota: 87 prosenttia kyselyyn vastanneista kuntalai-
sista oli joskus äänestänyt kunnallisvaaleissa. Vetoomuksia oli allekirjoittanut noin puo-
let, kolmasosa oli antanut kunnan palveluista palautetta tai osallistunut kuulemis- ja kes-
kustelutilaisuuksiin.  
 
Uusien osallistumiskanavien kehittämistä on tehty paikallisista lähtökohdista. Teknologia 
mahdollistaa päätöksenteon avaamisen laajemmalle osallistumiselle, arvioinnille ja vuo-
rovaikutukselle, mutta kehitystä on hidastanut mm. resurssipula. Kaavoituksessa sähköi-
nen tiedottaminen on ollut vuodesta 2005 alkaen pakollista. Näin on mahdollistettu kun-
talaisten tutustuminen myös monimutkaisiin asioihin. Tutkimusten mukaan verkko voi 
tarjota luontevan osallistumiskanavan myös niille, jotka eivät muutoin ole kiinnostuneita 
osallistumiseen.  Hallinnon haasteena on lisäksi tunnustaa ja olla läsnä niillä uusilla foo-
rumeilla, joilla kansalaiset itse toimivat. 
 
Verkossa tapahtuvan sähköisen äänestämisen kansainvälistä kehitystä seurataan, esi-
merkkinä Viron ja Norjan kokemukset. Myös nuorisovaalien nettiäänestyksestä arvioi-
daan saatavan arvokkaita kokemuksia. Suomessa sähköisestä äänestämisestä äänestys-
paikalla on päätetty luopua kokeilun perusteella. 
 
Kuntalain tiedottamisvelvoitepykälän lisäksi kuntien velvoitteita huolehtia tiedottamises-
ta on mm. laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta sekä maankäyttö- ja rakennus-
laissa. Tiedottamis- ja vuorovaikutusvelvoite on viety pisimmälle maankäyttö- ja raken-
nuslaissa, jossa säädetään nimenomaisesti mm. vuorovaikutteisuusvelvoitteesta sekä vel-
voitteista laatia vuosittain kaavoituskatsauksia. 
 
Kunnat ovat hoitaneet viestintää eri tavoin. Isoissa kunnissa viestintä on sekä resurssoitu 
että organisoitu eri tavalla. Lisäksi isoissa kunnissa on enemmän mahdollisuuksia ottaa 
käyttöön erilaisia sähköisiä vuorovaikutuskanavia. Pienissä kunnissa viestintä välittyy 
useimmiten virkamiesjohdon, luottamushenkilöiden ja henkilöstön henkilökohtaisten 
kontaktien kautta. 
 
Viestinnän rooli ei ole kaikissa tai isoimmissakaan kunnissa selkeä. Viestintää ei nähdä 
osana johtamista. Tiedottamisvelvollisuus ja vuorovaikutus jäävät helposti kuntamarkki-
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noinnin varjoon. Kuntaviestinnän ja kuntamarkkinoinnin kohderyhmät ja tavoitteet 
ovat erilaiset. 
 
Suurin muutos kunnan viestinnässä liittyy palvelujen hankkimiseen yksityisiltä sekä 
kunnan roolin muutokseen. Lisäksi kuntayhtymien viestinnän merkitys on kasvanut yh-
teistoiminnan lisääntyessä. Kunnalla ei usein ole tietoa palveluissa tapahtuneista muutok-
sista niin nopeasti kuin nykyisin edellytettäisiin. Palvelujen tuottajilla on lisäksi erilaiset 
mahdollisuudet hoitaa viestintää. Usein pienemmillä tuottajilla ei ole mahdollisuuksia 
hoitaa viestintää ja kunnan viestinnässä tämä on otettava huomioon. Tiedottamisvelvoite 
otetaan huomioon kuntien hankintasopimuksissa usein yleislausekkeella, mutta tarkem-
pia velvoitteita ei määritellä. Esimerkiksi Tampereen kaupungin hankintasopimuksiin on 
otettu yleislauseke, jonka mukaan tilaaja vastaa uusien palveluiden tiedottamisesta ja 
tuottaja käytännön asiakasviestinnästä. Käytännössä tuottajien mahdollisuudet huolehtia 
tiedottamisesta kuitenkin vaihtelevat. Tuottajien tiedotus ei kuitenkaan poista kunnan tie-
dotusvastuuta.  
 
Kuulemis-, tiedotus- ja vuorovaikutuskäytäntöjen kehittämisessä kuuleminen on vakiin-
tunut menetelmä kansalaisia ja kansalaisjärjestöjä osallistavissa hallintokäytännöissä.  
 
Lainsäädännössäkin kuulemisen ja vuorovaikutuksen tulisi korostua yksisuuntaisen tie-
dotuksen sijaan.  

 
Palvelukäyttäjien vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen on noussut esiin mm. sen 
myötä, että palvelujen tuotantotavat ovat monimuotoistumassa. Selvityksissä on korostet-
tu kansalaisvaikuttamisen tärkeyttä kunnallisten palvelujen kehittämisessä. On myös esi-
tetty, että kuntapalvelujen kehittämisessä tulisi jatkossa aikaisempaa enemmän käyttää 
innovaatiodemokratiaa, millä tarkoitetaan käyttäjälähtöistä innovaatiotoimintaa ja osallis-
tumista palvelujen kehittämiseen. Myös palvelujen käyttäjien vaikutusmahdollisuuksia 
arvioitaessa tulisi ottaa huomioon erityisryhmien (esim. vammaiset henkilöt, maahan-
muuttajat) sekä lasten ja nuorten asema. 
 
Aloiteoikeutta kuntalaiset eivät ole tutkimusten mukaan pitäneet kovin merkittävänä 
osallistumis- ja vaikuttamiskeinona. Kunnallisen aloiteoikeuden uudistuksissa tulee ottaa 
huomioon valtiollista kansalaisaloitejärjestelmää koskeva lainsäädännön valmistelu. 
 
Kunnallisten kansanäänestysten yhteydessä keskustellaan usein niiden vaikuttavuudesta 
ja merkityksestä erityisesti valtuuston päättäessä kansanäänestyksen tulosta vastaan. 
Neuvoa-antavuudessaan suomalainen kunnallinen kansanäänestysjärjestelmä poikkeaa 
monista Euroopan maista. Kansanäänestyksellä on kuitenkin poliittinen merkitys. Kan-
sanäänestysten lisäämisen yhteydessä epäillään usein kansalaisten kykyä ottaa kantaa 
moniulotteisiin päätöksiin esim. kuntaliitosten yhteydessä. Mahdollisuutta kansanäänes-
tysaloitteeseen ei kunnissa juuri ole käytetty.  
 
Suomessa järjestettiin vuosina 1990 – 2007 yhteensä 52 kansanäänestystä: 47 kertaa ää-
nestettiin kuntaliitoksesta, kaksi kertaa tiejärjestelystä, kerran lääninvaihdosta ja kunnan-
rajan pakkosiirrosta.  
 
Uusi teknologia mahdollistaisi kansanäänestyksen järjestämisen myös sähköisesti ja ny-
kyistä helpommin ja edullisemmin. Sitovien tai neuvoa-antavien kansanäänestysten to-
teuttamisen verkossa on arveltu laskevan myös kynnystä niiden järjestämiseen ja sitä on 
mm. ehdotettu pilotoitavan kuntatason kansanäänestyksissä. Kansanäänestyksen laajen-
taminen vaatisi, että äänestäjillä olisi äänestyksen kohteena olevista asioista riittävät tie-
dot. Ryynänen (2009) on ehdottanut kansanäänestyksen käsittelyjärjestyksen muuttamis-
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ta siten, että kansalaisilla olisi mahdollisuus saattaa päättäjien tekemät ratkaisut arvioi-
tavakseen.   

 
Suoran demokratian vahvistamispyrkimyksiä on myös kritisoitu kansanvaltaisuuden 
vahvistamisen epäselvien vaikutusten ja hyötyjen vuoksi. Paikallisyhteisön on todettu 
kuitenkin tarvitsevan uudenlaista demokratia-ajattelua, jonka tulisi hyödyttää yksityisen 
ja yhteiskunnallisen sektorin demokraattista potentiaalia. Kaksisuuntainen vuorovaikutus 
ja ryhmien rajojen ylittäminen ovat kasvussa. Osallistuva demokratia olisi siten aitoa 
vuoropuhelua, kansalaisten näkemysten kuuntelua ja heidän mukaan ottamistaan yhteis-
ten asioiden pohdintaan. Olennaista on osallistumisen oikea-aikaisuus, vaikuttavien osal-
listumistapojen valinta ja resurssien tehokas käyttö.  
 
 
Valinnanvapaussäännökset 
 
Palvelujen saavien vaatimukset ja tarve valita palvelujen tuottaja on kasvamassa. Varsin-
kin kaupunkiseuduilla tarve käyttää palveluja kuntarajat ylittäen on kasvamassa.  
EU-oikeus lisää valinnanvapautta jäsenvaltioiden välillä.  
 
Valinnanvapaussäännökset tarkoittavat, että ollaan luopumassa pääsäännöstä, jonka mu-
kaan kunta järjestää palveluja kuntalaisilleen. Valinnanvapaussäännöksien käyttö merkit-
see ajan myötä myös palveluista päättävien ja palveluja käyttävien eriytymistä. Palvelu-
jen kuntasidonnaisuus heikkenee. Palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismah-
dollisuuksia ei ole yleensä luotu.  
 
Valinnanvapaussäännöksiin liittyy kustannusten korvausjärjestelmä, joka on rakennettu 
erikseen jokaiseen lakiin. 

 

8.5. Pohjaa komitean työlle 

 
Kuntalakikomitean työssä tulisi arvioida, vahvistetaanko kansanvaltaisuutta seuraavista 
lähtökohdista:  
 
 Onko lainsäädännön keinoin mahdollista nykyistä paremmin turvata yhtäläiset osal-

listumisoikeudet asuinpaikasta riippumatta sekä edistää osallistumisaktiivisuutta? 
 
 Miten demokratiaa voidaan vahvistaa sekä edistää osallistumista ja vaikuttamista 

kuntalakikomitean määrittelemissä kunta- ja palvelurakenteissa?  
 
 Miten lainsäädännössä otetaan huomioon uudet osallistumisen kanavat ja areenat 

(esimerkkinä osallistava budjetointi ja sähköiset osallistumiskanavat)? 
 
 Miten lainsäädännön keinoin olisi mahdollista kehittää kuntien kuulemis- ja vuoro-

vaikutuskäytäntöjä sekä hallinnon ja kuntalaisten vuoropuhelua? 
 
 Miten voidaan edesauttaa osallistumisen hyviä käytäntöjä ja niiden tuloksellisuutta? 
 
 Vahvistaako palvelujen käyttäjien valinta kunnan toimielimiin osallistumista ja miltä 

osin asia vaatisi lainsäädännön kehittämistä? 
 
 Miten laissa otetaan huomioon erityisryhmien osallistuminen? 
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 Onko toimielinosallistumisen rinnalla muita keinoja, joilla käyttäjät voivat vaikut-

taa palveluiden kehittämiseen ja niitä koskevaan päätöksentekoon? Tältä osin keski-
össä ovat uudet osallistumismuodot, tiedottamis- ja kuulemisjärjestelmien sekä säh-
köisten osallistumiskanavien kehittäminen.  

 
 Onko aloiteoikeuden osalta tarve lainsäädännöllisiin muutoksiin?  
 
 Onko tarvetta kehittää kunnallisen kansanäänestystä koskevaa lainsäädäntöä esimer-

kiksi kansanäänestyksen luonnetta (sitova vai neuvoa-antava) tai toteutustapoja (to-
teuttaminen kunnallisvaalien kanssa samanaikaisesti)? Voidaanko kansanäänestyksen 
kehittämisen rinnalla ottaa huomioon muut tavat ja menettelyt kuntalaisten ja hallin-
non vuoropuhelun lisäämiseen.  

 
 Miten kunnan osa-aluetta koskevaa hallintoa on tarpeen lainsäädännön keinoin kehit-

tää? (Katso luku 5.3.3.) 
 
 Miten voitaisiin edistää verkkoäänestämistä? 
 
Valinnanvapaussäännösten osalta olisi linjattava 
 
 Miten valinnanvapaussäännökset otetaan huomioon hallinnon järjestämisessä ja eri-

tyisesti käyttäjien vaikutusmahdollisuuksissa? 
 
 Miten valinnanvapaussäännöksiin voitaisiin luoda yhtenäiset korvausperiaatteet? 
 

 
 

9. Kunnat ja markkinat 

 
Kuntien ja markkinoiden suhdetta on jäljempänä tarkasteltu seuraavista näkökulmista: 
1) kunnan oman toiminnan markkinaehtoistuminen; 
2) kunnat ja yritystoiminnan tukeminen; sekä 
3) kunnan palvelujen hankkiminen markkinoilta. 

 
Palvelusetelijärjestelmää on kuvattu edellä 8. luvussa. 
 

9.1. Kunnan oman toiminnan markkinaehtoistuminen  

 
Kunnan oman toiminnan markkinaehtoistumiseen vaikuttavat kunnan omat toimenpiteet 
sekä EU-kilpailuoikeus, erityisesti EU-valtiontukisääntely mutta myös yhteistoiminnan 
osalta hankintalainsäädäntö. 
  
Kunnan oman toiminnan markkinaehtoistuminen ilmenee toiminnan liikelaitostamisessa, 
toiminnan yhtiöittämisessä, perinteisen yhteistoiminnan muutoksessa hankintalainsää-
dännön alaiseksi sekä tilaaja-tuottajamallin käyttöönotossa.   
 

9.1.1. Kunnallinen liikelaitos 

 
Kunnallista liikelaitosta koskevat kuntalain säännökset tulivat kokonaisuudessaan sovel-
lettavaksi vuoden 2009 alusta lukien. Kuntalaissa liikelaitoksien hallinnosta ja taloudesta 
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säädetään lain 10 a luvussa. Ennen vuoden 2009 lainsäädäntöuudistusta liikelaitoksien 
hallinnon ja toiminnan järjestäminen perustui kuntakohtaisiin päätöksiin.  
 
Kunnallinen liikelaitos on yleiskäsite, jolla tarkoitetaan kolmea eri liikelaitostyyppiä: 
kunnan liikelaitos, kuntayhtymän liikelaitos ja liikelaitoskuntayhtymä. Kunnan liikelaitos 
on osa kunnan organisaatiota. Kunnan liikelaitos voi toimia myös kahden tai useamman 
kunnan yhteisen toimielimen alaisena isäntäkunnan liikelaitoksena. Kuntayhtymän liike-
laitos on puolestaan osa kuntayhtymän organisaatiota. 
 
Kunnan liikelaitos ja kuntayhtymän liikelaitos eivät ole itsenäisiä oikeushenkilöitä eivät-
kä itsenäisiä kirjanpitovelvollisia. Ne kuuluvat kunnan tai kuntayhtymän organisaatioon 
ja niiden hallinto järjestetään valtuuston hyväksymin johtosäännön määräyksin. Liikelai-
toskuntayhtymä on itsenäinen oikeushenkilö. 
 
Liikelaitoskuntayhtymä on kuntayhtymä. Se perustetaan perussopimuksella ja sen hallin-
to järjestetään johtosäännöllä. Liikelaitoskuntayhtymä on itsenäinen kirjanpitovelvolli-
nen. Peruskuntien lisäksi myös kuntayhtymät voivat harjoittaa yhteistoimintaa liikelai-
toskuntayhtymän muodossa. 
 
Kunnanvaltuusto tai kuntayhtymän ylin toimielin päättää kunnallisen liikelaitoksen pe-
rustamisesta. Päätös liikelaitoskuntayhtymän perustamisesta tehdään perustajina olevien 
kuntien valtuustoissa ja perustajina olevien kuntayhtymien ylimmissä toimielimissä vii-
meistään perussopimuksen hyväksymisen yhteydessä. 
 
Kunta ja kuntayhtymä voivat perustaa kunnallisen liikelaitoksen vain, jos toiminta kuu-
luu kuntalain 2 §:n mukaiseen kunnan toimialaan. Kunnallinen liikelaitos voidaan voi-
massa olevan lain mukaan perustaa liiketoimintaa tai liiketaloudellisten periaatteiden 
mukaan hoidettavaa tehtävää varten. Tältä osin liikelaitoksien tehtäväalaa ollaan kuiten-
kin rajaamassa EU-valtiontukisäännöksien vuoksi (kts. alla kohta 9.1.3.).  Ehdotuksen 
mukaan liikelaitosmuodossa ei voisi pääsääntöisesti harjoittaa toimintaa, jota katsottai-
siin hoidettavan kilpailutilanteessa markkinoilla. Ehdotus velvoittaisi esimerkiksi yhtiöit-
tämään kunnan nykyisin omassa organisaatiossaan harjoittaman energialaitos- ja satama-
toiminnan siirtymäajan jälkeen.  Siirtymäaika päättyisi vuoden 2013 lopussa. 
 
Liikelaitoksen toimintaa ohjaa ja valvoo johtokunta. Johtokunnan tehtävistä säädetään 
laissa. Johtokunta hyväksyy mm. liikelaitoksen talousarvion ja – suunnitelman. Johto-
kunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukai-
sesta järjestämisestä. Johtokunnan tehtävät liikelaitoksessa ovat rinnastettavissa kunnan-
hallituksen tehtäviin. 
 
Johtokunnan jäsenen vaalikelpoisuussäännökset mahdollistavat myös asiantuntijoiden 
valinnan johtokuntaan. Liikelaitoskuntayhtymän osalta voidaan poiketa myös poliittisesta 
suhteellisuusperiaatteesta.  
 
Kunnallisen liikelaitoksen talousarvio ja – suunnitelma on kunnan talousarvion ja – 
suunnitelman erillinen osa. Johtokunta esittää ne kunnalle ja kunnan talousarviossa asete-
taan vain liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.  
 
Liikelaitoksen kirjanpito on eriytettävä kunnan tai kuntayhtymän kirjanpidossa. Liikelai-
toksen toiminnasta on laadittava erillistilinpäätös ja se on tilintarkastajien tarkastettava 
sekä saatettava kunnanhallituksen tai yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Liikelaitoksen 
erillistilinpäätös yhdistellään kunnan tai kuntayhtymän tilinpäätöksessä.  
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Liikelaitoksien määrä ja toimiala 
 
Vuoden 2009 Tilastokeskuksen kuntien toiminta- ja taloustietojen mukaan 69 kunnalla 
oli liikelaitos ja liikelaitoksia oli yhteensä 177. Tilastotiedoissa on otettu huomioon myös 
taseyksikkönä toimivat liikelaitokset, jotka eivät täytä vuoden 2009 osalta liikelaitoksen 
määritelmää. Vuonna 1997 liikelaitoksia oli 39 kunnalla. Valtaosalla kunnista on vain 
yksi liikelaitos, joka yleensä vastaa vesihuollosta. Eniten liikelaitoksia on muodostettu 
suurissa kunnissa, esimerkiksi Oulussa 12, Tampereella ja Helsingissä 8 sekä Turussa 7. 
Vuosien 1997–2009 Tilastokeskuksen tilaston mukaan liikelaitokset jakautuivat toimi-
aloittain seuraavasti: 
 
Toimiala 1997 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

        

Yleishallinto   2 2 2 4 3 

Perusterveydenhuolto 
(pl. hammashuolto) 

  4 7 12 12 16 

Ympäristöterveydenhuolto   1 1 1 1 2 

Muu sosiaali- ja terveystoimi     1 1 4 

Ammatillinen koulutus 5 4 4 4 4 4 3 

Ammattikorkeakoulut   2 2 2 2 2 

Muu vapaa sivistystyö    1 1 1 1 

Liikunta ja ulkoilu   1 1 1 1 1 

Nuorisotoimi    1 1 1 1 

Teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminta      1 1 

Muu kulttuuritoiminta     1 1 1 

Liikenneväylät       1 

Puistot ja yleiset alueet     1 1 2 

Palo- ja pelastustoimi   9 10 10 10 10 

Lomituspalvelut       1 

Toimitila- ja vuokrauspalvelut 2 7 12 13 12 12 15 

Sisäiset palvelut 1 2 8 9 11 14 15 

Elinkeinoelämän edistäminen 1 1 2 2 2 2 3 

Vesihuolto 23 28 54 54 52 54 51 

Energiahuolto 16 13 12 12 12 11 11 

Jätehuolto 4 5 5 4 4 4 5 

Joukkoliikenne 3 3 3 3 3 3 2 

Satama 9 10 10 10 10 10 12 

Muu liikeluonteinen toiminta 5 4 3 3 3 4 4 

Muu toiminta   1 1 1 2 2 

Taseyksikkönä käsitellyt rahastot 1 7 7 7 8 8 8 

        

Yhteensä 70 84 140 147 155 164 177 

 

 
Kuntayhtymät ovat perustaneet kunnallisia liikelaitoksia lähinnä laboratorio- ja kuvanta-
mispalveluihin. Tällaisia liikelaitoksia on muun muassa Pirkanmaan, Helsingin ja Uu-
denmaan, Varsinais- Suomen, Kymenlaakson, Satakunnan ja Keski-Suomen sairaanhoi-
topiirillä. Lisäksi Itä-Suomeen on perustettu laboratoriopalveluja tuottava neljän sairaan-
hoitopiirin yhteinen liikelaitoskuntayhtymä. Myös Paras-uudistuksessa on muodostettu 
yhteistoiminta-alueita liikelaitosmallilla. 
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9.1.2. Kunnan yhtiöt  

 
Kuntien toimintaa on yhtiöitetty kunnan omien päätöksien perusteella. Osan yhtiöistä 
kunnat ovat perustaneet yhteistoimintamuodoksi. Yhtiöittäminen on ollut usein seurausta 
siinä kehityksessä, jossa ensin on koottu toimintaa hallinnonaloilta keskitetyn hallinnon 
alaiseksi, sen jälkeen toiminta on voitu muodostaa liikelaitosmuotoiseksi ja edelleen yh-
tiöittää. Yhtiöittämiseen on usein liittynyt, että toiminnan luonne on jo muuttunut mark-
kinaehtoiseksi tai että tavoitteena on laajentaa toimintaa markkinoille.   
 
Kunnan omistamien yhtiöiden määrä on kasvanut jatkuvasti. Kuntien omistamien yhtiöi-
den määrästä ei ole kuitenkaan saatavissa tarkkaa lukua muutoin, kuin kuntakonserniin 
kuuluvien osalta. Kuntakonserniinkin kuuluvista tytäryhtiöistä ei ole saatavissa vertailu-
kelpoista aikajanatilastoa.  
 
Kuntalain kuntakonsernimääritelmän mukaan kunta tytäryhteisöineen muodostaa kunta-
konsernin. Tytäryhteisöjä ovat ne yhteisöt, joissa kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 
§:ssä tarkoitettu määräysvalta. Kirjanpitolain mukaisella määräysvallalla edellytetään, et-
tä kunnalla on oikeus 
- käyttää yli puolta kohdeyrityksen kakkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta ääni-
vallasta; tai 
- nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yhteisön hallituksessa tai siihen verrattavassa 
toimielimessä tai toimielimessä, joka nimittää edellä mainitun. 
 
Viimeisimmän saatavissa olevan tilaston mukaan kunnan tytäryhtiöitä oli vuonna 2008 
yhtiömuotojen perusteella jaoteltuna yhteensä 2 074, joista suurin osa oli osakeyhtiöitä. 
Toimialoittain jaoteltuna yli puolet tytäryhtiöistä harjoitti asuntojen ja muiden kiinteistö-
jen vuokrausta ja hallintaa. Käytännössä nämä ovat kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöitä. 
Toisen suuren toimialan muodostivat infra-palvelut. Eniten tytäryhteisöjä on suurimmilla 
ja keskikokoisilla kaupungeilla. Henkilöstömäärän perusteella jaoteltuna suurimmat ty-
täryhteisöt olivat suurimmilla kaupungeilla.  
 
 
Tytäryhteisöt yhtiömuotojen mukaan jaoteltuna (2009) 
 
Osakeyhtiö 1 554 

Asunto-osakeyhtiö 452 

Säätiö, rahasto 61 

Aatteellinen yhdistys 3 

Osuuskunta 2 

Kommandiittiyhtiö 1 

Verotusyhtymä 1 

  

Yhteensä 2 074 
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Tytäryhtiöt toimialoittain jaoteltuna (2009) 
 
Toimiala Yritysten 

lkm 
Toimiala Yritysten

lkm 

Muiden kiinteistöjen vuokraus 
ja hallinta 

638 Keskiasteen ammatillinen koulutus 7 

Asuntojen ja asuinkiinteistö-
jen hallinta 

592 Työvoima- ja elinkeinoas. hallinto 6 

Asuntojen vuokraus 247 Asuin- ja muid. rakennust. rakentaminen 5 

Kaukolämmön ja -kylmän 
tuotaminen ja jak 

89 Hiihto- ja laskettelukeskukset 5 

Urheilulaitosten toiminta 59 Hotellit 5 

Veden otto, puhdistus ja jake-
lu 

50 Leirintäalueet ja lomakylät yms. majoitus 5 

Muu liikkeenjohdon konsul-
tointi 

29 Tutkimusta ja kulttuuria palv. järj 5 

Muualla luokitt. rahoituspal-
velut 

21 Messujen ja kongressien järjestäm. 4 

Esittävät taiteet 19 Ohjelmatoimistot ja manageripalv. 4 

Kiinteistönhoito 19 Suhdetoiminta ja viestintä 4 

Kiinteistöjen isännöinti 18 Työvoiman vuokraus 4 

Sähkön jakelu 18 Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu 3 

Maksullinen pysäköinti 17 Muut koulutusta antavat yksiköt 3 

Varauspalvelut, matkaoppai-
den palv. 

15 Sähkö- ja tietoliik.verkk. rakentam 3 

Muu ammatill, tieteell ja tekn 
toim 

10 Taiteen ja musiikin koulutus 3 

Tavanom. jätteen keruu, käsit-
tely ja loppusij. 

10 Yhdyskuntasuunnittelu 3 

Sähkön kauppa 9 Muut toimialat 105 

Ikääntyneiden hoitopalvelut ja 
palveluasuminen 

8   

Museoiden toiminta 8 Yhteensä 2 074 

Rakennuttaminen ja 
rak.hankk. kehitt. 

8   

Sähkön ja kaukolämmön yh-
teistuot. 

8   

Viemäri- ja jätevesihuolto 8   

 
Kunnat tytäryhtiöiden määrän mukaan jaoteltuna (2009) 
 
Kuntakonsernin nimi Yritysten 

lkm 
Kuntakonsernin nimi Yritysten 

lkm 

Helsinki            120 Naantali            23 

Pieksämäki          40 Turku               23 

Hämeenlinna         38 Savonlinna          23 

Vantaa              37 Joensuu             23 

Kouvola             35 Jyväskylä           23 

Pori                34 Uusikaupunki        22 

Tampere             31 Seinäjoki           22 
Kokkola             29 Kauhava             21 

Sodankylä           29 Ulvila              20 

Rauma               25  

Lahti               25  
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Tytäryhtiöt henkilöstön määrän mukaan jaoteltuna (2009) 
 
Yhtiön nimi Kunta Toimiala Henkilöstö

SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT 
OY 

Helsinki Työvoiman vuokraus 1 773 

HELSINGIN SENIORISÄÄTIÖ Helsinki Ikääntyneiden hoitolaitokset 864 

HELSINGIN TEATTERISÄÄTIÖ Helsinki Esittävät taiteet 384 

VANTAAN ENERGIA OY Vantaa Sähkön ja kaukolämmön yhteistuot. 271 

TOTAL KIINTEISTÖPALVELUT OY Jyväskylä Kiinteistönhoito 256 

SUOMEN ENERGIA-URAKOINTI 
OY 

Helsinki Sähkö- ja tietoliik.verkk. rakentam. 233 

TAMPEREEN SÄRKÄNNIEMI OY Tampere Huvi- ja teemapuistojen toiminta 214 

OULUN AIKUISKOULUTUSKESKUS 
OY 

Oulu Keskiasteen ammatillinen koulutus 159 

OULUNKYLÄN SAIRASKOTISÄÄ-
TIÖ 

Helsinki Varsinaiset sairaalapalvelut 151 

TURUN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ Turku Kansan-, kansalais-, työväenopistot 148 

TEKNINEN PALVELUKESKUS OY 
HÄME 

 Muu tekninen palvelu 145 

LK KIINTEISTÖPALVELUT OY Lahti Asuin- ja muid. rakennust. rakentam. 134 

KUOPION ENERGIA OY Kuopio Sähkön ja kaukolämmön yhteistuot. 131 

NIIRALAN KULMA OY Kuopio Asuntojen vuokraus 129 

OY LEVI SKI RESORT LTD Kittilä Hiihto- ja laskettelukeskukset 125 

KYMIJOEN RAVINTOPALVELUT 
OY 

Kotka Henkilöstö- ja laitosruokalat 120 

TURUN TEKSTIILIHUOLTO OY Turku Pesulapalvelut yrityksille 111 

KESKI-SUOMEN SAIRASKOTISÄÄ-
TIÖ 

Jyväskylä Kuntoutuslaitokset ja sairaskodit 109 

OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKE-
LU OY 

Oulu Sähkön jakelu 106 

MYLLYKOTI OY Turku Ikääntyneiden palveluasuminen 103 

MITOX OY Helsinki Muut palvelut liike-elämälle 102 

HELEN SÄHKÖVERKKO OY Helsinki Sähkön jakelu 100 

 
 
Kuntalaissa määriteltiin vuonna 2007 voimaantulleella muutoksella kuntakonsernin li-
säksi kuntakonsernin johto ja sen tehtävät sekä velvollisuus laatia konsernitilinpäätös.  
Lain mukaan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormestari sekä 
johtosäännössä määrätyt viranomaiset. 
 
Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja kuntakonsernin valvonnan järjestä-
misestä. Konsernijohdon päätökset eivät juridisesti sido tytäryhteisöjä. Konserniohjauk-
sella tarkoitetaan omistajaohjausta ja tytäryhteisöjen valvontaa koskevien ohjeiden anta-
mista. Omistajaohjauksella tarkoitetaan niiden henkilöiden päätösvallan käytön ohjaa-
mista, jotka edustavat kuntaa tytäryhteisöissä. Tytäryhteisöjen valvontaa koskevat ohjeet 
kohdistuvat niille kunnan toimielimille ja viranhaltijoille, joiden tehtäviin valvonta kuu-
luu.   
 
Useat kunnat ovat laatineet omistajaohjauksen tueksi Corporate Governance -ohjeet (hy-
vä hallintotapaohjeet), joilla kunta pyrkii siihen, että sen omaisuutta hoidetaan tuottavasti 
ja luotettavasti. Ohjeilla pyritään yhtenäistämään käytäntöjä ja lisäämään toiminnan lä-
pinäkyvyyttä tytäryhteisöissä sekä varmistamaan, että yhteisöissä noudatetaan hyvää hal-
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linto- ja johtamistapaa sekä suojelemaan kunnan etua omistajana. Corparate governan-
ce –ohjeilla ohjataan mm. tilinpäätöstietojen ja muiden tietojen raportointia sekä toimie-
linten jäsenten ja tilintarkastajan valintaa. 

 

9.1.3. Yhtiöittämisvelvollisuus EU-valtiontukisäännösten perusteella 

 
Kunnan omassa organisaatiossaan harjoittamaa taloudellista toimintaa rajaavat EU-
sisämarkkinasäännökset ja varsinkin EU-valtiontukisäännökset. Valtiontuesta säädetään 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT, ent. EY:n perustamisso-
pimus). Sääntely on tärkeä osa Euroopan laajuisten yhteismarkkinoiden toimintaa. Sään-
telyn tarkoituksena on varmistaa, etteivät jäsenvaltioiden viranomaiset myönnä sellaisia 
tukia, jotka eivät sovi yhteismarkkinoille ja vääristäisivät kilpailua. 

 
EU-sisämarkkinasäännöksiä (mm. valtiontuki ja hankintalainsäädäntö) sovelletaan talou-
delliseen toimintaan. Taloudellisen toiminnan käsitettä ei ole määritelty EU-
lainsäädännössä muutoin kuin yleisesti. Taloudellista toiminnaksi katsotaan toiminta, 
jossa tavaroita ja palveluja tarjotaan tietyillä markkinoilla. Toimintaa, jota ei katsota ta-
loudelliseksi, ei ole määritelty, vaan on katsottu, että raja muuttuu jatkuvasti yhteiskun-
nan muuttuessa. Sisämarkkinasäännöksien tarkoituksena on poistaa sisämarkkinoiden 
syntymistä estäviä kaupan rajoitteita.  
 
Kuntalaki on mahdollistanut taloudellisen toiminnan harjoittamisen kunnan omassa or-
ganisaatiossa. EU-komissio katsoi Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitosta koskevassa 
alustavassa kannanotossaan, että Suomen lainsäädäntö mahdollistaa EU-
valtiontukisäännöksien vastaisten tukielementtien maksamisen ja Suomen tulisi muuttaa 
lainsäädäntöä.  
 
Kuntalain mahdollistamia EU-valtiontukisäännöksien vastaisten tukielementtien poista-
mista selvitti viime vuonna työnsä päätökseen saanut Kunnat ja kilpailuneutraliteetti-
työryhmä.  
 
Kunnat ja kilpailuneutraliteetti -työryhmä ehdotti loppuraportissaan, että kunnan toimies-
sa kilpailutilanteessa markkinoilla toiminta tulisi pääsääntöisesti yhtiöittää. Työryhmä 
esitti, että yhtiömuotojen lisäksi kunta voisi myös siirtää toiminnan yhteisölle ja säätiölle. 
 
Loppuraportissa todettiin, ettei laissa voida yksiselitteisesti määritellä, mitä tarkoitetaan 
kilpailutilanteella markkinoilla. Työryhmä katsoi, että viime kädessä määrittely tulee 
tehdä tapauskohtaisesti mutta apuna määrittelyssä voidaan käyttää verolainsäädännön 
elinkeinotoiminnan määritelmää. Elinkeinotoiminnan keskeiset kriteerit ovat seuraavat: 
1) palvelun tai tuotteen vastaavuus yksityisen elinkeinonharjoittajan toimesta tarjottuun 
tuotteeseen tai palveluun; 
2) palvelun tai tuotteen hinnoittelu; sekä 
3) toiminnan markkinointi ja suuntautuminen rajoittamattomaan asiakaskuntaan. 
 
Työryhmä edellytti lisäksi, että kyseessä olisi toiminta markkinoilla siten, että syntyy tai 
voisi syntyä kilpailutilanne yksityisen ja julkisen tuotannon välillä. Elinkeinotoiminnan 
kriteerien lisäksi loppuraportissa katsottiin, että kilpailutilanteesta markkinoilla olisi ky-
se, jos kunta osallistuu ulkopuolisen järjestämään tarjouskilpailuun. 
 
Jotta toiminnan luonteen määrittely ei jäisi kokonaan yksittäistapaustulkinnan, työryhmä 
esitti rajattavaksi joitain toimintoja pois tulkinnasta. Kunnan ei katsottu hoitavan tehtävää 
kilpailutilanteessa markkinoilla mm. silloin, kun kunta tuottaa lakisääteisen vastuunsa 
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perusteella omana toimintanaan palveluja tai tehtävää hoidetaan yhteistoiminnassa la-
kiin perustuvan yhteistoimintavelvoitteen perusteella.   

 
Työryhmä esitti yhtiöittämisvelvollisuuteen eräitä poikkeuksia. Tärkeimmät poikkeukset 
koskivat vähäistä toimintaa, tukipalveluja ja konsernipalveluja.  Lisäksi työryhmä esitti 
mm. että kunta voisi osallistua oman kunnan järjestämään tarjouskilpailuun. Jotta kunnan 
toiminta yhtiöittämispoikkeusperusteiden perusteella markkinoilla ei vääristäisi kilpailua, 
työryhmä ehdotti säädettäväksi, että hinnoittelun tulisi perustua markkinahintaan. Toi-
minnan valvojaksi työryhmä esitti aluehallintovirastoja.  
 
Työryhmä esitti, että lain voimaantullessa harjoitetulle toiminnalle myönnettäisiin siir-
tymäaika vuoden 2013 loppuun saakka. Työryhmän esityksiä liikelaitossääntelyn muut-
tamiseksi on kuvattu yllä kohdassa kunnan oman toiminnan markkinaehtoistuminen.  
 
Työryhmän esityksen perusteella ollaan valmistelemassa hallituksen esitystä kuntalain 
muuttamiseksi. Esityksessä otetaan huomioon lausuntokierroksen esitykset sekä komissi-
on Palmia-tapauksen perusteella esittämät huomiot. Muutokset kohdistunevat lähinnä 
kunnan mahdollisuuksiin osallistua oman kunnan tarjouskilpailuun sekä toiminnan val-
vontaan. Kuntalain muuttamista koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa seuraavalla 
vaalikaudella ja tarkoitus on, että uusi lainsäädäntö tulisi voimaan viimeistään vuoden 
2012 alusta lukien.  
 

9.2. Kunnat ja yritystoiminnan tukeminen  

 
Kunnat ovat tukeneet yritystoimintaa kunnissa myöntämällä lähinnä takauksia. Lisäksi 
kuntien maakauppoihin on eräissä tapauksissa katsottu tai epäilty liittyvän tukea.   
 
Kunnan mahdollisuuksia myöntää yritystoimintaan tukea säätelee kuntalain yleinen toi-
miala sekä EU-valtiontukisäännökset.  
 
Oikeuskäytännössä ja –kirjallisuudessa on perinteisesti katsottu, että kunta on voinut 
myöntää takaussitoumuksia kunnan ulkopuoliselle yritykselle yleisen toimialansa perus-
tella silloin, kun tarkoituksena on työllisyyden turvaaminen kunnassa ja taattavassa lai-
nassa on kysymys investointilainasta, jolla luodaan uusia pysyviä työpaikkoja tai varmis-
tetaan työpaikkojen pysyminen kunnassa. Takaukseen liittyvä riski ei kuitenkaan saa olla 
kunnan kantokykyyn nähden liian suuri eikä saa vaarantaa kunnan toiminnan jatkuvuutta. 
Kunnan edut tulee turvata edellyttämällä riskit asianmukaisesti kattavien vastavakuuksi-
en antamista kunnalle. 
 
EU-valtiontukisäännöksistä säädetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT) 107–109 artikloissa. Säännöksien tarkoituksena on turvata, ettei julkisen vallan 
toimenpiteillä vääristetä kilpailua. SEUT 107 artiklassa määritellyn valtiontuen kriteerit 
ovat seuraavat:  

1. Julkisia varoja tai etu kanavoidaan julkisiin tai yksityisiin yrityksiin; 
2. Toimenpide tai etu on valikoiva ts. kohdistuu vain tiettyihin yrityksiin; 
3. Toimenpide vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua; ja 
4. Toimenpide vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. 
  

Valtiontuen myöntämistä valvotaan valtiontukimenettelyssä. Valtiontukimenettelyn läh-
tökohtana on, että suunnitelluista tukitoimenpiteistä tulee ilmoittaa komissiolle ennak-
koon eikä tukitoimenpidettä saa toteuttaa ennen kuin komissio on antanut toimenpiteelle 
hyväksyntänsä (ns. ennakkoilmoitusmenettely). Ennakkoilmoitusmenettelystä on muu-
tamia poikkeuksia, joista tärkeimmät koskevat ns. de minimis –asetuksen (EY N:o 
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1998/2006) mukaisia vähämerkityksisiä tukia sekä yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 
(EY N:o 800/2008) mukaisia tukia. Jos komissio ei hyväksy tukea, tuki voidaan periä ta-
kaisin. 
 
Komissio on pyrkinyt tiedonannoin selventämään valtiontukisäännöksiä antamalla tie-
donantoja sekä takauksien käytöstä sekä maakaupoista (Komission tiedonanto EY-
perussopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta valtiontukiin takauksina 
(2008/C155/02) sekä komission tiedonanto Julkisten viranomaisten tekemiin maa-alueita 
ja rakennuksia koskeviin kauppoihin sisältyvistä tuista). Näillä tiedonannoilla tosiasiassa 
ohjataan kunnan mahdollisuuksia myöntää yritystukia, vaikka tiedonantojen sisällöstä ei 
säädetä laissa.  
 
Komission maa-alueita ja rakennuksia koskevan tiedonannon lähtökohtana on ostaminen 
ja myyminen avoimella ja tasapuolisella tarjouskilpailulla ja markkinahintaisesti. Han-
kintaa tulkitaan sillä perusteella, miten markkinoilla toimiva olisi vastaavassa tilanteessa 
toiminut (ns. markkinasijoittajaperiaate). Jos kunta hankkii maa-alueita tai rakennuksia 
muutoin, sen tulee pääsääntöisesti hankkia omaisuuden markkina-arvosta riippumatto-
man asiantuntijan arvio ja hinnoitella omaisuus markkina-arvoon. Muussa tapauksessa 
kunnan tulee pääsääntöisesti tehdä kaupasta komissiolle ilmoitus, jotta komissio voi ar-
vioida soveltuuko tuki yhteismarkkinoille.  
 
Valtiontukisäännöksien soveltaminen on tullut esiin sekä kansallisessa että EY-
tuomioistuimen oikeuskäytännössä. Korkein hallinto-oikeus katsoi oikeustapauksessaan 
KHO 2009:89, että kunnanhallitus ei ollut maa-alueen myynnissä golf-yhtiölle  luotetta-
vasti selvittänyt määräalojen käypää arvoa eikä EY:n valtiontukimääräysten ja –
säännösten mahdollista soveltuvuutta. Päätöstä tehtäessä ei myöskään ollut noudatettu 
menettelyä, jota noudattaessa ilmoitusvelvollisuutta ei ole, joten kunnan katsottiin mene-
telleen virheellisesti ja päätös kumottiin. EY-tuomioistuimessa on käsitelty komission  
päätöstä Karkkilan kaupungin ja Componenta Oy:n maakauppa-asiasta.  
 
Komission takauksia koskevassa tiedonannossa lähtökohtana on, että 

1. lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa; 
2. takauksen laajuus voidaan määritellä; 
3. takaus ei kata enempää kuin 80 prosenttia lainasaamisen tai muun rahoitussi-

toumuksen määrästä; ja 
4. takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta (luottoluokitukseen perustuva 

takausmaksu). 
 
Kansallisessa oikeuskäytännössä on joitain tapauksia, joissa kunnan katsottu ylittäneen 
toimivaltansa myöntäessään takauksia. Tapaukset ovat liittyneet yritystoiminnan pelas-
tamiseen konkurssitilanteissa tai konkurssitilanteessa toiminnan jatkamiseen. 
 
Kuntien takauskäytäntö 
 
Kuntien takauskäytäntö voidaan jakaa takauksien myöntämiseksi kuntakonserniin kuulu-
ville tytäryhteisöille ja muille kunnassa toimintaa harjoittaville yhteisöille.  
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Takausvastuut maakunnittain jaoteltuna (2009) 
 
Kunta Asukasluku Takaukset konserniyh-

teisöille 
Takaukset muiden puoles-
ta 

  1 000 € €/as. 1 000 € €/as. 

      

Koko maa 5 351 427 5 182 247 968 913 861 171 

      

Maakunnittain:      

Uusimaa 1 423 576 894 595 628 196 636 138 

Varsinais-Suomi 462 914 349 617 755 86 933 188 

Satakunta 227 386 205 484 904 44 203 194 

Kanta-Häme 173 828 236 174 1 359 37 485 216 

Pirkanmaa 484 436 458 385 946 49 225 102 

Päijät-Häme 201 270 94 065 467 6 394 32 

Kymenlaakso 182 447 475 367 2 606 43 472 238 

Etelä-Karjala 134 019 165 489 1 235 21 601 161 

Etelä-Savo 155 568 138 396 890 52 528 338 

Pohjois-Savo 248 182 284 893 1 148 30 900 125 

Pohjois-Karjala 165 962 169 225 1 020 13 960 84 

Keski-Suomi 272 784 667 829 2 448 59 772 219 

Etelä-Pohjanmaa 193 524 221 700 1 146 47 933 248 

Pohjanmaa 177 038 100 571 568 20 268 114 

Keski-Pohjanmaa 71 153 62 833 883 13 251 186 

Pohjois-Pohjanmaa 389 088 293 295 754 87 786 226 

Kainuu 82 634 82 236 995 18 168 220 

Lappi 183 748 228 278 1 242 60 019 327 

Itä-Uusimaa 94 136 33 161 352 18 201 193 

Ahvenanmaa 27 734 20 654 745 5 126 185 

 
 
Asukaspohjaan suhteutettuna eniten konserniyhtiöille on annettu takauksia maakuntaver-
tailussa Kymeenlaaksossa, Keski-Suomessa ja Kanta-Hämeessä. Takauksia muille kuin 
tytäryhteisöille myönnettiin eniten Lapissa, Etelä-Savossa ja Kymeenlaaksossa. Maakun-
nittainen tarkastelu ei kuitenkaan kuvaa riittävästi koko maakunnan takauskäytäntöjä, 
vaan isojen kuntien takauskäytännöillä on vaikutus koko maakunnan tietoihin. Kunta-
koon mukaan tarkasteltuna eniten kuntakonserniin kuuluvia takauksia myönsivät isot yli 
40 000 ja 100 000 asukkaan kaupungit. Takauksia muiden puolesta myönsivät puolestaan 
eniten pienet alle 2 000 asukkaan kunnat takauksien pienentyessä asukaslukuun nähden 
kuntakoon kasvaessa.  
 
Kuntakoon mukaan 
(2009) 

Asukasluku Takaukset 
konserniyh-
teisölle 
1 000 € 

€/asukas Takaukset 
muiden 
puolesta 
1 000 € 

€/asukas 

 Alle 2000 as. kunnat 62 854 22 668 361 26 769 426 

 2001-6000 as. kunnat 497 190 263 697 530 123 224 248 

 6001-10000 as. kunnat 523 291 333 896 638 115 440 221 

 10001-20000 as. kunnat 628 766 472 872 752 137 517 219 

 20001-40000 as. kunnat 915 454 812 156 887 165 106 180 

 40001-100000 as. kunnat 941 352 1 425 715 1 515 179 569 191 

 Yli 100000 as. kunnat 1 782 520 1 851 243 1 039 166 236 93 
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Kuntakoon lisäksi konserniyhteisöille ja muille takauksia myöntäneet kunnat eroavat toi-
sistaan huomattavasti. Kuntakonsernille takauksia ovat myöntäneet keskikokoiset kau-
pungit. Pienehköt kunnat ovat puolestaan myöntäneet takauksia muille.  
 
Asukaslukuun suhteutettuna 20 eniten takauksia konserniyhtiöille myöntänyttä 
kuntaa (2009) 
 

Kunta Asukasluku  Takaukset konserniyhteisölle 

  1 000 € €/as. 

Kotka              54 775 266 664 4 868 

Outokumpu      7 492 28 928 3 861 

Jyväskylä         129 623 500 065 3 858 

Keuruu             10 757 39 305 3 654 

Hamina            21 483 73 565 3 424 

Raahe              22 501 65 223 2 899 

Kemijärvi        8 519 24 285 2 851 

Inari               6 863 18 057 2 631 

Hämeenlinna   66 616 159 346 2 392 

Vieremä           3 985 9 145 2 295 

Varkaus           22 935 52 504 2 289 

Kerava             33 833 76 237 2 253 

Seinäjoki          57 024 119 588 2 097 

Nivala             11 023 22 971 2 084 

Hyrynsalmi      2 791 5 662 2 029 

Ähtäri              6 565 13 122 1 999 

Tornio             22 426 42 012 1 873 

Pyhäntä            1 648 3 065 1 860 

Ristijärvi         1 521 2 764 1 817 

Kyyjärvi          1 536 2 775 1 807 

 

 
Asukaslukuun suhteutettuna 20 eniten takauksia muille yhteisöille myöntänyttä 
kuntaa (2009) 
 
Kunta Asukasluku Takaukset muiden 

puolesta 
  1 000 € €/as. 

Kustavi            881 2 592 2 942 

Juva                7 064 19 331 2 737 

Sund                1 032 2 789 2 703 

Kolari              3 854 8 270 2 146 

Enontekiö         1 882 3 819 2 029 

Ylämaa             1 406 2 067 1 470 

Pornainen         5 067 7 145 1 410 

Kärsämäki        2 918 4 000 1 371 

Muurame          9 231 11 045 1 197 

Paimio             10 334 12 125 1 173 

Brändö             498 580 1 165 

Kesälahti          2 460 2 682 1 090 

Halsua             1 323 1 294 978 

Hirvensalmi     2 436 2 275 934 

Multia             1 919 1 758 916 
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Liljendal          1 472 1 341 911 

Taivalkoski      4 491 4 053 902 

Pyhäntä            1 648 1 448 879 

Kuortane          3 983 3 348 841 

Uusikaupunki   15 873 13 066 823 

Vihanti            3 173 2 591 817 

 
 

9.3. Ostopalvelut ja hankintalainsäädäntö 

 

9.3.1. Hankintalainsäädäntö 

 
Kunnan ja kuntayhtymän velvollisuudesta kilpailuttaa hankintoja säädetään julkisista 
hankinnoista annetussa laissa (348/2007, hankintalaki) ja vesi- ja energiahuollon, liiken-
teen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetussa laissa 
(349/2007, erityisalojen hankintalaki). Lait perustuvat pääosin EU:n hankintadirektiivei-
hin. 
 
Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan hankintalain mukaan sellaisia tavara-, palvelu- ja ra-
kennusurakkahankintoja, joita muun muassa kunnat ja kuntayhtymät sekä muut hankinta-
lainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. 
Hankintoja koskevien säännösten pääperiaatteena on hankintojen avoin ja tehokas kilpai-
luttaminen sekä tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu.   
 
Hankintalain kilpailuttamisvelvoite ei koske viranomaisen omana työnä toteuttamaa pal-
velua. Siltä osin kuin kunnallinen liikelaitos toimii osana kuntaa tai kuntayhtymää kysei-
sellä kunnalla tai kuntayhtymällä ei ole velvollisuutta kilpailuttaa hankintaa liikelaitok-
selta. 
 
Hankintalainsäädäntöä ja niiden pääsääntöä kilpailuttamisvelvoitteesta sovelletaan kan-
sallisen ja EU-kynnysarvojen ylittäviin hankintoihin. Kynnysarvot ovat seuraavat: 
 
 
Kansalliset kynnysarvot 
 
Hankintalaji euroa 

Tavara- ja palveluhankinnat 
Käyttöoikeussopimukset 
Suunnittelukilpailut 

30 000 

Liitteen B terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut  
(ryhmä 25) ja eräät työvoimahallinnon  
koulutuspalvelut yhteishankintana 

100 000 

Rakennusurakat  
Käyttöoikeusurakat 

150 000 
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EU-kynnysarvot (pl. erityisalat) 
 
Hankintalaji euroa 

Tavarahankinnat ja palveluhankinnat 
Suunnittelukilpailut 

193 000 

Rakennusurakat 
Käyttöoikeusurakat  

4 845 000 

 
 
EU-erityisalojen kynnysarvot 
 
Hankintalaji euroa 

Tavara- ja palveluhankinnat 
Suunnittelukilpailut  

387 000 

Rakennusurakat 4 845 000 

 
 
Hankintalainsäädännössä säädetään eräistä poikkeuksista kilpailuttamisvelvoitteesta. Eri-
tyisesti tärkeä on sidosyksikköhankintamahdollisuus (in house – hankinta), josta sääde-
tään hankintalain 10 §:ssä ja erityisalojen hankintalain 19 §:ssä. Sidosyksikkö- tai si-
dosyrityshankintamääritelmän mukaan hankintalakia ei sovelleta hankintoihin, jotka 
hankintayksikkö tekee siitä muodollisesti erilliseltä ja päätöksenteon kannalta itsenäiseltä 
yksiköltä, jos hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa val-
voo yksikköä samalla tavoin kuin se valvoo omia toimipaikkojaan ja jos yksikkö harjoit-
taa pääosaa toiminnastaan niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se 
on. Säännöksessä edellytetään, että hankinta kohdistuu hankintayksiköstä muodollisesti 
erilliseen yksikköön, hankintayksikkö valvoo yksikköä kuten omaa toimintaansa, si-
dosyksikössä ei ole muita omistajia kuin hankintayksiköitä (esimerkiksi yksityisiä osake-
yhtiöitä) ja sidosyksikkö tuottaa palveluja, tavaroita, urakointia tai rakennusurakointia 
lähinnä omistajilleen.  Erityisalojen hankintalain 19 §:n mukaan sidosyrityksellä tarkoite-
taan sellaista yritystä, jonka vuosittaiset tilinpäätökset yhdistellään hankintayksiköiden ti-
linpäätösten kanssa kirjanpitolain (1336/1997) mukaisesti. Kirjanpitolain soveltamisalaan 
kuulumattomien yksiköiden osalta sidosyrityksellä tarkoitetaan sellaista yritystä, johon 
hankintayksikkö voi suoraan tai välillisesti käyttää määräysvaltaa tai joka voi käyttää 
määräysvaltaa hankintayksikköön taikka joka on hankintayksikkönä toisen yrityksen 
määräysvallan alainen omistuksen, rahoitusosuuden tai yritystä koskevien sääntöjen no-
jalla. Lisäksi vähintään 80 prosenttia sidosyrityksen kolmen viimeisen vuoden tavaran-
toimitusten, palvelujen tai rakennusurakoiden keskimääräisestä liikevaihdosta muodostuu 
toimituksista hankintayksiköille, joihin sillä on sidossuhde. 
 
Hankintalain sidosyksikköhankintasäännös perustuu pitkälti yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytäntöön. Oikeuskäytännössä on linjattu muun muassa muun kuin erityisalojen 
hankintaa koskevan ulkopuolisen myynnin osuutta ilman, että yksikkö menettää sidosyk-
sikköhankinta-asemansa. Oikeuskäytännössä on katsottu, että sidosyksikkö voi harjoittaa 
10 prosenttia toiminnastaan ulkopuolisten tilaajien kanssa ilman, että omistajan tarvitsee 
kilpailuttaa kyseiseltä yksiköltä tekemänsä hankinnat. Prosenttimäärän lisäksi Euroopan 
unionin tuomioistuin on päätöksissään arvioinut myös toiminnan markkinavaikutuksia. 
Kunnallisen yhteistoiminnan ja hankintalainsäädännön soveltamisen raja ei ole muiden 
kuin sidosyksikkösääntelyn osalta täysin selvä.  
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9.3.2. Ostopalveluiden taloudellinen merkitys  

 
Vuonna 2010 kuntasektorin kaikkien ostojen volyymi oli arviolta 16 mrd. euroa. Osto-
palvelujen määrästä ei ole saatavissa vertailukelpoisia hallinnonalakohtaisia tietoja. 
 
Pääkaupunkiseudun kuntien osuus ostopalveluista oli noin 20 prosenttia eli noin 3 mrd. 
euroa. Muun Suomen osuus oli 13 mrd. euroa. Pääkaupunkiseudun hankintatoimesta teh-
dyn selvityksen mukaan PKS-kunnissa oli noin 1 600 tarjouskilpailua vuodessa. Yhteen-
sä koko maassa tarjouskilpailuja arvioidaan järjestettävän n. 8 000 vuosittain.  
 
Pääkaupunkiseudun selvityksen mukaan prosessikulut hankintojen järjestämisestä ovat 
noin 50 milj. euroa ja koko maassa noin 250 milj. euroa.  Kuntasektorilla on noin 2 000 
hankintaorganisaatioita. Pääkaupunkiseudun kunnissa on noin 80 päätoimista henkilöä 
vastaamassa hankintatoimesta. 

 
 
Kuntien ja kuntayhtymien ostopalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä yksityisen 
sektorin osuus 
 
Yksityisen palvelutuotannon osuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa kokonaisuudessaan 
voi arvioida parhaiten henkilöstön ja kustannusten perusteella. Vaikka kummankin osalta 
on olemassa useita tilastollisia epävarmuustekijöitä, on alla näiden osa-alueiden kautta 
arvioitu yksityisen sektorin merkitystä sosiaali- ja terveydenhuollossa Stakesin / THL:n 
kokoamien tietojen perusteella.  
 
 
Yksityisen sektorin osuus sosiaalipalvelujen kustannuksista  
 
Kunnat ja kuntayhtymät ovat yksityisten sosiaalipalvelun tuottajien suurin asiakas. 
Vuonna 2008 ne ostivat sosiaalipalveluja yksityisiltä palveluntuottajilta 1 508,8 miljoo-
nalla eurolla. Siitä kuntien osuus oli 1 444,6 ja kuntayhtymien osuus 64,1 miljoonaa eu-
roa. Ostopalveluja ei saada eroteltua yrityksiltä ja järjestöiltä ostettuihin palveluihin.  
 
Seuraavaan taulukkoon on laskettu kuntien ja kuntayhtymien ostojen kokonaissumma 
myös laskennallisella ALV:llä: 
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Kuntien ja kuntayhtyminen asiakaspalvelujen ostot yksityisiltä sosiaalipalveluntuottajilta 2008

Milj. euroa Kunnat Kuntayhtymät Yhteensä Yhteensä, kun 
otetaan huomioon 
5 %:n 
laskennallinen ALV-
vähennys

Lasten päiväkotihoito 73,4 0,02 73,4 86,4

Lasten perhepäivähoito 5,1 0,1 5,1 6,0

Muu lasten päivähoito 1,2 - 1,2 1,4

Esiopetus (sosiaalitoimessa) 9,8 - 9,8 11,5
Lastensuojelun laitos- ja perhehoito 335,6 13,5 349,1 410,7
Muut lasten ja perheiden palvelut 38,0 1,1 39,0 45,9
Vanhusten laitospalvelut 92,5 0,02 92,5 108,8
Vammaishuollon laitospalvelut 25,5 0,6 26,2 30,8
Vammaisten työllistämistoiminta 26,3 0,3 26,5 31,2
Kotipalvelut 38,6 1,3 39,9 46,9
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 614,9 41,9 656,9 772,8
Päihdehuolto 75,1 1,5 76,6 90,1
Muu sosiaali- ja terveystoimi 108,6 3,9 112,6 132,4
Yhteensä 1444,6 64,1 1508,8 1775,0

Symbolien selitykset:

(-) Ei tapauksia.

(..) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen.

Lähde: Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa. 

Suomen Virallinen Tilasto, Sosiaaliturva. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

www.thl.fi/yksityinenpalvelutuotanto

[Tiedot poimittu (pvm).]  
 

Kunnat ja kuntayhtymät käyttivät vuonna 1995 sosiaalipalvelujen ostoon yksityisiltä pal-
veluntuottajilta noin 290 miljoonaa euroa. Vuonna 2000 luku oli 544 miljoonaa euroa ja 
vuonna 2006 noin 1 250 miljoonaa euroa. Inflaatio huomioon ottaen kuntien ja kuntayh-
tymien sosiaalipalvelujen ostoihin käyttämät kustannukset olivat vuonna 2008 yli kolme 
ja puolikertaiset verrattuna vuoteen 1995. Suurin kasvu on tapahtunut 2000-luvulla. 
 
Vuosien 1995–2008 välillä ostopalvelukustannukset ovat nousseet suhteessa eniten teh-
täväryhmissä muu sosiaali- ja terveystoimi, lastensuojelun laitos- ja perhehoito sekä 
muut vanhusten ja vammaisten palvelut. 
 

 
Taulukko: Kuntien ja kuntayhtymien asiakaspalvelujen ostot yksityisiltä sosiaalipalveluntuottajilta 1995-2008, kiintein 
(vuoden 2008) hinnoin. 
  

 
 

Monista tilastollisista vaikeuksista johtuen kunnat tosiasiallisesti rahoittavat ostopalvelu-
ja suuremmalla rahamäärällä, kuin mitä taloustilastoihin kirjautuu. Kuntien ja kuntayh-
tymien ostopalvelut kattavat kaksi kolmasosaa yksityisten sosiaalipalvelujen kokonais-
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kustannuksista, mutta toimintatilastojen perusteella kunnat kuitenkin ostavat valtaosan 
yksityisten tuottamista palveluista.   
 
Kuntien asiakaspalvelujen ostoihin käyttämä rahamäärä vuonna 2008 oli 21,3 % kuntien 
sosiaalipalvelujen nettokustannuksista (sosiaalitoimen nettokustannukset ilman toimeen-
tulotukea ja elatustukea) eli niistä kustannuksista, joilla kunnat ovat järjestäneet sosiaali-
palveluja asukkailleen. Vuonna 1995 vastaava osuus oli 8,7 % ja vuonna 2000 se oli 13,6 
%. On otettava huomioon, että kuntien sosiaalipalvelujen nettokustannuksiin sisältyy 
toimeentulotuen ja elatustuen poistamisenkin jälkeen myös muita kustannuksia kuin var-
sinaisen palvelutuotannon kustannuksia (muun muassa omaishoidon tuki, päivähoidon 
kuntalisät jne.).  
 
Toimintatietojen mukaan eri sosiaalipalvelujen välillä on selviä eroja siinä, kuinka suu-
ren osan kunnat ostavat yksityisiltä palveluntuottajilta. Palveluittain tarkasteltuna kunnat 
ostavat yli puolet järjestämistään ensi- ja turvakotipalveluista, mielenterveysongelmais-
ten ja ikääntyneiden asumispalveluista, lasten ja nuorten laitos- ja perhehoidosta sekä 
päihdehuollon laitoshoidosta ja asumispalveluista yksityisiltä palveluntuottajilta. Sen si-
jaan järjestämästään lasten päiväkotihoidosta, ikääntyneiden ja vammaisten laitoshoidos-
ta ja kotipalveluista kunnat ostavat yksityisiltä palveluntuottajilta alle viidesosan. 
 
 
Yksityisen sektorin osuus terveyspalvelujen kustannuksista  
 
Vuonna 2008 kuntien ja kuntayhtymien asiakaspalvelujen ostot yksityisiltä palveluntuot-
tajilta olivat terveydenhuollossa 343,2 miljoonaa euroa. Siitä kuntien osuus oli 198,1 mil-
joonaa ja kuntayhtymien 145,1 miljoonaa euroa. 
 
Kunnat ja kuntayhtymät käyttävät terveydenhuollossa selvästi pienemmän osan nettokus-
tannuksistaan asiakaspalvelujen ostoon yksityisiltä palveluntuottajilta kuin sosiaalihuol-
lossa. Vuonna 2008 kuntien ja kuntayhtymien ostot olivat 4,2 % kuntien terveydenhuol-
lon nettokustannuksista. Vuonna 1995 osuus oli 1,9 % ja vuonna 2000 se oli 2,1 %. 
 
Hieman alle puolet ostoista käytetään erikoissairaanhoidossa, jonka ostoihin käytettiin 
vuonna 2008 yhteensä noin 163,0 miljoonaa euroa. Hammashuollon palveluja ostettiin 
26,5 miljoonalla ja muuta perusterveydenhuoltoa 153,7 miljoonalla eurolla. 
 
Vuodesta 2000 vuoteen 2008 asiakaspalvelujen ostoihin käytetyt kustannukset ovat kas-
vaneet 100 miljoonasta eurosta 343 miljoonaan euroon. Inflaatio huomioon ottaen ne 
ovat kolme ja puolikertaistuneet. 
 
Seuraavaan taulukkoon on laskettu kuntien ja kuntayhtymien ostojen kokonaissumma 
myös laskennallisella ALV:llä: 
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Kuntien ja kuntayhtyminen asiakaspalvelujen ostot yksityisiltä terveyspalveluntuottajilta 1995-2008

Tilastokeskuksen Kuntien ja kuntayhtymien taloustilastojen luvut

Milj. euroa 1995 2000 2002 2004 2006 2007 2008 Muutos 
1995-2000, 
milj. euroa

Muutos 
1995-2000, 
% (defl.)

Muutos 
2000-2008, 
milj. euroa

Muutos 
2000-2008, 
% (defl.)

Perusterveydenhuolto yht. 30 41,1 66,4 96,0 129,2 142,8 180,2 11,1 21,1 139,1 253,6
Siitä:

Hammashuolto 2 1,4 7,5 8,6 16,4 18,2 26,5 -0,6 -37,4 25,1 1 407,6
Muu perusterveydenhuolto yht. 28 39,7 58,9 87,4 112,8 124,6 153,7 11,7 25,3 114,0 212,4
Siitä:

Avohuolto (pl. Hammashuolto) .. .. .. .. 92,4 101,9 122,1
Vuodeosastohoito .. .. .. .. 20,4 22,7 31,6

Erikoissairaanhoito 47 59,8 95,5 115,4 151,0 137,0 163,0 12,8 12,5 103,2 119,9
Terveyspalvelut yhteensä 77 101,0 161,9 211,3 280,2 279,8 343,2 24,0 15,8 242,3 174,4

Kun otetaan huomioon 5 %:n laskennallinen ALV-vähennys

Milj. euroa 1995 2000 2002 2004 2006 2007 2008 Muutos 
1995-2000, 
milj. euroa

Muutos 
1995-2000, 
% (defl.)

Muutos 
2000-2008, 
milj. euroa

Muutos 
2000-2008, 
% (defl.)

Perusterveydenhuolto yht. 30 41,1 69,9 101,0 136,0 150,3 189,7 11,1 21,1 148,6 272,2
Siitä:

Hammashuolto 2 1,4 7,9 9,0 17,3 19,2 27,9 -0,6 -37,4 26,5 1 486,9
Muu perusterveydenhuolto yht. 28 39,7 62,0 92,0 118,7 131,2 161,8 11,7 25,3 122,1 228,9
Siitä:

Avohuolto (pl. Hammashuolto) .. .. .. .. 97,3 107,3 128,5
Vuodeosastohoito .. .. .. .. 21,5 23,9 33,3

Erikoissairaanhoito 47 59,8 100,6 121,4 158,9 144,2 171,6 12,8 12,5 111,8 131,5
Terveyspalvelut yhteensä 77 101,0 170,4 222,5 294,9 294,5 361,3 24,0 15,8 260,3 188,8

Symbolien selitykset:
(-) Ei tapauksia.
(..) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen.

Lähde: Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa. 
Suomen Virallinen Tilasto, Sosiaaliturva. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 
www.thl.fi/yksityinenpalvelutuotanto
[Tiedot poimittu (pvm).]  
 
Asiakaspalvelujen ostoihin lasketaan mukaan palvelukokonaisuuden ostot. Esimerkiksi 
laboratorio- tai röntgenpalvelua ei lasketa mukaan, jos asiakkaan palvelukokonaisuus on 
kunnan tuottama. 
 
 
Yksityisen sektorin osuus sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä 

Sosiaali- ja terveyspalveluissa oli vuoden 2007 lopussa henkilöstöä yhteensä 351 500, 
joista 25 % työskenteli yksityisissä toimipaikoissa. Sosiaalipalveluissa henkilöstöä oli 
yhteensä 177 600, josta yksityisen osuus oli 30,4 %. Terveyspalvelujen koko henkilös-
tömäärä oli 173 900 ja yksityisen osuus 19,4 %. Yksityissektorin osuus kuvaa kuitenkin 
koko yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä eikä luvuista käy ilmi kunnan 
ja kuntayhtymien ostopalveluissa toimivan henkilöstön osuus.  

Yksityisten palveluntuottajien osuus sosiaalipalvelujen henkilöstöstä oli 30,4 % vuonna 
2007. Järjestöjen osuus oli 17,9 % ja yritysten osuus 12,5 %. Vuonna 2000 yksityisen 
sektorin osuus sosiaalipalveluista oli 21 % eli osuus kasvoi lähes kymmenen prosenttiyk-
sikköä 2000–2007. Yrityssektorin osuus on kasvanut kahdeksan prosenttiyksikköä, tosin 
1-2 prosenttiyksikköä yrityssektorin kasvusta selittyy järjestöjen palvelujen yhtiöittämi-
sellä. Järjestöjen osuus kasvoi vajaalla kahdella prosenttiyksiköllä 2000–2007. 

Terveyspalveluissa yksityisen osuus henkilöstöstä oli 19,4 % vuonna 2007. Järjestöjen 
osuus oli 4,2 % ja yritysten osuus 15,2 %. Yksityisen sektorin osuus on noussut kolme 
prosenttiyksikköä vuodesta 2000. Järjestöjen osuus on 2000-luvulla hieman laskenut, kun 
taas yritysten osuus on noussut selvästi. Eniten yritysten osuus on kasvanut vuosina 
2004–2007. 



 96
Yksityisen sektorin osuus sosiaalipalvelujen henkilöstöstä oli vuonna 2007 suurin Uu-
denmaan, Kainuun, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Pienimmät osuudet 
olivat Ahvenanmaalla, Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. 

Järjestöjen osuus sosiaalipalvelujen työvoimasta oli suurin Kymenlaaksossa ja Uudella-
maalla ja yritysten osuus Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa, Pohjois-
Karjalassa ja Etelä-Karjalassa. 

Terveyspalveluissa oli yksityisen palvelutuotannon osuus (henkilöstömääristä laskettuna) 
selvästi suurin Uudellamaalla ja pienin Ahvenanmaalla. Järjestöjen osuus terveyspalvelu-
jen työvoimasta on selvästi epätasaisimmin jakaantunut eri puolille maata. Järjestöjen 
osuus terveyspalveluista on selvästi suurin Päijät-Hämeessä ja Satakunnassa. Yritysten 
osuus terveyspalveluista oli suurin Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Itä-
Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla, ja pienin Ahvenanmaalla, Lapissa 
ja Päijät-Hämeessä. 

Sosiaalipalveluissa järjestöjen suurimmat toimialat (eniten henkilöstöä) vuonna 2007 oli-
vat ikääntyneiden palveluasuminen, ikääntyneiden hoitolaitokset, lasten päiväkodit sekä 
päivä- ja työtoiminta muille kuin ikääntyneille ja vammaisille. Yritysten suurimmat toi-
mialat olivat puolestaan ikääntyneiden palveluasuminen, lasten ja nuorten laitokset ja 
ammatillinen perhehoito, lasten päiväkodit sekä kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisil-
le. 

Yksityisten terveyspalvelujen henkilöstöstä lähes puolet toimi lääkäri- ja hammaslääkäri-
palveluissa, neljäsosa terveydenhuollon laitospalveluissa ja kolmasosa muissa terveyden-
huoltopalveluissa. Järjestöjen suurimmat toimialat (eniten henkilöstöä) vuonna 2007 oli-
vat kuntoutuslaitokset ja sairaskodit, varsinaiset sairaalapalvelut sekä lääkäriasemat, yk-
sityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut. Yritysten suurimmat toimialat olivat 
puolestaan lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut sekä ham-
maslääkäripalvelut, fysioterapia ja muu terveyspalvelu. 

9.4. EU-hankintalainsäädännön vaikutus kuntien yhteistoimintaan ja sen organisointiin 

 
Euroopan unionin lainsäädäntö ei lähtökohtaisesti aseta rajoituksia yhteistoiminnan muo-
doille tai sääntelylle, koska hallinnon järjestäminen kuuluu jäsenvaltion yksinomaiseen 
toimivaltaan. EU-sisämarkkinasäännökset ja niihin perustuva kotimainen hankintalain-
säädäntö vaikuttavat kuitenkin merkittävästi kuntien mahdollisuuksiin hoitaa tehtäviä yh-
teistoiminnassa.  
 
EU-hankintalainsäädännössä tai kotimaisessa hankintalainsäädännössä ei ole säännöstä 
kuntien välisestä yhteistoiminnasta. Kuntien välisen yhteistoiminnan ja hankintalainsää-
dännön rajaa on jouduttu tulkitsemaan hankintalainsäädännön tarkoituksen ja määritel-
mien perusteella.  
 
Hankintalainsäädännön soveltamisen osalta on keskeistä tulkintaanko yhteistoiminnan 
organisoidun siten, että kahden hankintayksikön välille syntyy hankintasopimus. Hankin-
tasopimuksella tarkoitetaan sopimusta, joka on tehty yhden tai usean hankintayksikön ja 
yhden tai usean toimittajan välillä, ja jonka tarkoituksena on rakennusurakan toteuttami-
nen, tavaran hankinta tai palvelun suorittaminen taloudellista vastiketta vastaan. 
 



 97
Hankintalainsäädännön soveltaminen ja kuntien yhteistoiminnan raja on tullut esiin 
sekä kotimaisissa hallintotuomioistuimissa että EU-tuomioistuimessa. Molemmissa on 
selvästi linjattu, ettei kuntien yhteistoimintaa (julkinen-julkinen -yhteistoimintaa) voida 
rajata kokonaisuudessaan hankintalainsäädännön ulkopuolelle. 
 
Kotimaisissa oikeustapauksissa (Hangon ambulanssitapaus KHO 2004:102) hankintaso-
pimuksen ja hallinnollisen uudelleenjärjestelyn rajaa on arvioitu järjestelyn kaupallisen 
tarkoituksen ja luonteen perusteella. Oikeuskäytännössä on kiinnitetty mm. huomiota sii-
hen, millaisen kokonaisuuden järjestely muodostaa ja kenellä on riski toiminnasta. Sopi-
musjärjestelyssä on katsottu olevan kysymys toiminnan uudelleenjärjestelystä, jos koko-
naisuutena arvioiden sopimuksen tarkoituksena, sen taloudellinen luonne sekä osapuolten 
velvollisuudet ja oikeudet huomioon ottaen, on hallinnollinen uudelleenjärjestely. 
 
EU:ssa julkinen-julkinen -yhteistoiminnan tulkinnassa käytettiin pitkään sidosyksikkökri-
teereitä. Lisäksi EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä viitattiin yhteistoiminnan sisäl-
töön (”viranomaisten välisten suhteiden laatuun”) määrittelemättä tarkemmin, mitä tällä 
tarkoitettiin. Suomessa sidosyksikkökriteereiden soveltamisen tulkittiin yhteistoiminta-
muotojen sallittavuuden osalta pitkään siten, että kuntayhtymä- ja isäntäkuntamuotoinen 
yhteistoiminta oli sallittua mutta muiden yhteistoimintamuotojen osalta hankintalainsää-
dännön soveltaminen oli epävarmempaa. Hankintalainsäädännön nimenomaisen sään-
nöksen perusteella hankintalainsäädäntöä ei sovelleta yhteisen viranhaltijan muotoisena 
järjestettyyn yhteistoimintaan. 
 
Ensimmäinen varsinainen EU-tuomioistuimen päätös, jossa on otettu huomioon kuntien 
välisen yhteistoiminnan ja hankintalainsäädännön rajaan, oli Hamburger Stadtreinigung – 
tapaus (C-480/06). Tapauksessa oli kyse jätteiden polttoa koskevasta yhteistoiminnasta, 
jossa Hampurin kaupunki sitoutui huolehtimaan jätteiden poltosta muiden piirikuntien 
puolesta. Osapuolet eivät perustaneet yhteistä toimielintä tai sidosyksikköä. Osapuolet si-
toutuivat korvaamaan toiminnasta Hampurille aiheutuneet kulut. Tuomioistuin tulkitsi 
yhteistoimintaa aluksi sidosyksikkökäsitteen perusteella, mutta totesi, etteivät sen kritee-
rit kaikilta osin yhteistoiminnassa täyttyneet. Tuomioistuin totesi kuitenkin, ettei EU-
oikeus välttämättä edellytä sidosyksikön perustamista. Tuomioistuin kiinnitti sen jälkeen 
huomiota yhteistoiminnan tarkoitukseen ja katsoi, että tarkoituksena olisi varmistaa kun-
nille kuuluvan tehtävän hoitaminen.  Tuomistuin totesi, että julkisen palvelun tehtävien 
suorittamiseksi harjoitettava yhteistyö ei vaaranna sisämarkkinoiden tavoitteita, koska 
yhteistyön toteuttamista säätelevät ainoastaan yleisen edun mukaisten päämäärien tarkas-
telulle ominaiset seikat. Täten hankintalainsäädännön kilpailuttamisvelvoitetta ei rikottu. 

 
Tiivistäen (Sini Sallinen) Hampurin jätteenpolttotapauksessa edellytettiin kuntien välisel-
tä yhteistoiminnalta, että 
1) sopimuksen kohteena on julkisen palvelutehtävän suorittaminen; 
2) sopimuskumppaneina on vain julkisia viranomaisia; 
3) sopimuksen luonne on julkisen tehtävän toteuttaminen (tarkoituksena ei ole kilpailut-
tamisvelvoitteen kiertäminen); ja 
4) sopimuksella ei aseteta yksityistä yritystä parempaan asemaan. 

 
Euroopan unionissa pyritään parhaillaan määrittelemään julkinen-julkinen -
yhteistoiminnan sekä hankintalainsäädännön rajaa pitkälti EU-tuomioistuimen Hampurin 
jätteenpolttotapauksen esille nostamien kysymyksien vuoksi. Komission lähtökohtana on 
näyttää olevan ns. vertikaalisen (kunta-kuntayhtymä) yhteistoiminnan määrittely käyttäen 
pitkälti sidosyksikkökäsitteen kriteereitä sekä horisontaalisen (kunta–kunta) yhteistoi-
minnan määrittely Hampurin jätteenpolttotapauksen esille nostamien kriteereiden perus-
teella.  
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9.5. Julkisen palvelun velvoite (SGEI-palvelut) 

 
Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvillä palveluilla eli ns. SGEI-palveluilla (= servi-
ces of general economic interest) tarkoitetaan yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja, joi-
den saatavuuden turvaaminen katsotaan yhteiskunnallisesti niin tärkeäksi, että viran-
omainen voi asettaa palveluntuottajalle julkisen palvelun velvoitteen. Tällöin yrityksen 
on tarjottava viranomaisen ennalta määrittelemää palvelua julkisista varoista suoritettua 
korvausta vastaan. SGEI-palvelut eroavat muista palveluista siten, että viranomaisten on 
turvattava niiden tarjonta kaikissa olosuhteissa, vaikka markkinoilla ei aina olisi riittäväs-
ti palveluntarjoajia. 
 
SGEI-palvelut on EU-oikeuden käsite eikä sitä ole säännelty kotimaisessa lainsäädännös-
sä. SGEI-palveluksi määrittely mahdollistaisi kuitenkin palvelujen varmistamisen han-
kintamenettelyn sijasta. 
 
SGEI-palvelun määrittely on jätetty lähtökohtaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaan. SGEI-
määrittely edellyttää kuitenkin, että palvelun tuottamiseen ei ole syystä tai toisesta toimi-
via markkinoita (ns. luonnollinen monopoli/yksinoikeus tai muutoin toimimattomat 
markkinat, palveluntarjoajia rajoitettu määrä tai vain yksi). Julkisen palveluvelvoitteen 
antamisen tarpeellisuus ja markkinoiden toimimattomuus on pääsääntöisesti testattava. 
  
EU-oikeudessa on määritelty SGEI-palveluista maksettavan korvauksen suuruus. Lähtö-
kohtana on korvauksen perustuminen omakustannushintaan.  
 

 

9.6. Analyysi kehityksestä 

 
EU-sisämarkkinasäännöksien vaikutus 
 
EU-sisämarkkinasäännökset vaikuttavat jo nyt merkittävästi kuntien mahdollisuuksiin 
tuottaa palveluja omassa organisaatiossaan, järjestää palveluja yhteistoiminnassa ja tukea 
kunnassa harjoitettua yritystoimintaa.   
 
Kuntalaissa EU-kilpailuoikeuden vaikutusta ei ole tällä hetkellä otettu huomioon. Kunnat 
ja kilpailuneutraliteetti -työryhmän linjauksien toteuttaminen selkeyttää kunnan omaan 
toimintaan liittyviä kilpailuneutraliteettiongelmia, mutta ei poista tarvetta selkeyttää kun-
nan mahdollisuuksia tukea yritystoimintaa. EU-kilpailuoikeus mahdollistaa julkisen pal-
velun velvoitteen asettamisen, mutta tästä ei ole olemassa ohjaavaa lainsäädäntöä. 
 
EU-sisämarkkinasäännöksiä sovelletaan vain ”taloudelliseen” toimintaan, jonka määritte-
lyn on tarkoitus jatkuvasti muuttua sisämarkkinoita laajennettaessa. Taloudellisen toi-
minnan määrittelyn osalta on selvää, ettei julkisen vallan käyttöön liittyviä tehtäviä kat-
sota taloudelliseksi toiminnaksi. Suuri osa kunnan tehtävistä on kuitenkin tehtäviä, jotka 
voidaan EU:n näkökulmasta katsoa taloudelliseksi toiminnaksi.  
 
EU:n sisämarkkinapolitiikan korostuminen juuri hyvinvointipalveluissa on viime vuosina 
näkynyt pyrkimyksinä harmonisoida lainsäädäntöä, selventää kuntien välisen yhteistoi-
minnan ja hankintalainsäädännön rajoja, EU-valtiontukisäännöksien pelisääntöjä sekä eri 
maiden SGEI-palvelujen kriteerien kokoamisena yhtenäisen säännöksen pohjaksi.  EU-
komissio on pyrkinyt selventämään edellä mainittuja laatimalla soft law- linjauksia (tie-
donannot, valkoiset ja vihreät kirjat) sekä hakemalla tulkintaa EU-tuomioistuimen kautta 
yksittäisissä tapauksissa.   
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EU-sisämarkkinapolitiikalla on vaikutusta tulevaisuudessa kunnan oman palvelutuo-
tannon asemaan. EU:n näkökulmasta katsottuna monet Suomen kuntien palvelutuotanto-
tehtävät ovat sellaisia, joissa on Keski- ja Etelä-Euroopan näkökulmasta kyse joko täysin 
markkinaehtoisesta palvelusta tai joissa halutaan lisätä kilpailua ja mahdollistaa asiak-
kaalle oikeus valita palvelujen tuottaja. EU:n sisämarkkinapolitiikka on ulottumassa teh-
täväalueille, joista Suomessa vastaavat pitkälti kunnat. Esimerkiksi terveydenhuollossa 
asiakkaan valinnanvapautta ollaan lisäämässä potilaiden liikkuvuusdirektiivillä. Liikku-
vuusdirektiivin yhtenä perusteena ovat sisämarkkinasäännökset. Kun valinnanvapautta 
laajennetaan jäsenvaltioiden välillä, murtuu perusteita rajata palvelujen käyttöä kunnan 
asukkuuteen myös Suomen sisällä.  
 
Kunnat ja kilpailuneutraliteetti – työryhmän ehdotuksien toteuttaminen kuntalain koko-
naisuudistuksen erillisenä omana kuntalain uudistuksesta riippumattomana hankkeena on 
välttämätöntä, jotta voimassa olevan lainsäädännön mahdollistamat EU-
valtiontukisäännöksien vastaiset tukielementit poistetaan.  Jos uudistushanketta ei toteu-
teta ripeästi, Suomen valtiota vastaan voidaan käynnistää komissiossa rikkomusmenette-
ly ja uhkana on, että tuet määrätään takaisinperittäväksi. 
 
Kunnat ja kilpailuneutraliteettityöryhmän ehdotuksien toteuttaminen poistaa suurimmat 
kuntien nykyiseen toimintaan liittyvät valtiontukisäännösongelmat. Koska EU-
valtiontuki- ja kilpailuneutraliteettinäkökulmaa ei ole kuitenkaan otettu huomioon ylei-
sesti lainsäädännössä, tulee vastaisuudessa erityisesti erityislainsäädännössä muiden kuin 
lakisääteisten tehtävien osalta selventää, voiko kunta hoitaa tällaista tehtävää. Kuntalain 
näkökulmasta EU-valtiontukisäännökset tulevat kysymykseen erityisesti yleisen toimi-
alan osalta. Erityisesti tarvetta on selkeyttää kunnan mahdollisuuksia myöntää tukia EU-
valtiotukisäännöksien perusteella. Erityisesti tukemista koskevien pelisääntöjen selkeyt-
täminen on tarpeen uusien yhtiöitettävien toimintojen (satama, energialaitokset) toimin-
nan rahoituksen selkeyttämisen osalta.  
 
EU-valtiontukisäännöksien näkökulmasta yritystoiminnan tukemista koskevien säännök-
sien perustuminen yleislausekkeeseen perustuvaan yleisen toimialan sääntelyyn ja ko-
mission tiedonantoon perustuviin oikeuskäytännön tulkintoihin ei voida katsoa riittäviksi. 
Kansallisessa lainsäädännössä tulisi rajata yritystoiminnan tukemisen pelisääntöjä sekä 
valvoa niiden noudattamista.  
 
Hankintalainsäädännön soveltaminen kuntien yhteistoimintaan on koettu vaikeaksi niin 
Suomessa kuin muuallakin EU:ssa. Suomessa tarve yhteistoimintaan on Pohjoismaisen-
kin vertailun näkökulmasta suurempi kuin muilla. Vaikka EU:ssa pyritäänkin parhaillaan 
selventämään kuntien yhteistoiminnan ja hankintalainsäädännön rajoja, hankintalainsää-
dännön rajoja tulisi selkeyttää myös kansallisesti. Hampurin jätteenpolttotapauksessa 
asetetut tulkintakriteerit (mm. edellytys julkisen palvelutehtävän hoitamisesta) antavat 
jonkinlaisia suuntaviivoja kansalliselle lainsäädännölle. EU-sääntely voi jäädä tältä osin 
liian yleiseksi, jotta kunnat voisivat sen perusteella tehdä rajanvetoja. Tarve rajanvedolle 
lainsäädännössä on olemassa ja luonnollinen paikka sääntelylle on kuntalaissa. 
 
SGEI-palveluita koskevaa kansallista lainsäädäntöä ei ole. SGEI-palveluksi määrittely 
olisi tulevaisuudessa tarpeellista kuntien joutuessa yhtiöittämään toimintaansa, johon 
osaksi voisi liittyä SGEI-kriteerit täyttäviä tehtäviä. Toisaalta SGEI-palveluksi määrittely 
mahdollistaisi joissain tapauksissa esimerkiksi yhdistyspohjaisen toiminnan tukemisen ti-
lanteissa, joissa pyrkimyksenä on turvata palvelu. Palvelujen turvaaminen on ollut tähän 
saakka mahdollista kunnan yleisen toimialan puitteissa. EU-valtiontukisäännöksien pe-
rusteella kunnan mahdollisuudet turvata palveluja omalla tuotannollaan ovat kaventu-
neet. 
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Työ- ja elinkeinoministeriö on pyrkinyt valtion puolella selventämään SGEI-
asemassa toimivien palvelutuottajien asemaa yksittäisillä lainsäädäntötoimilla.  Kunnat ja 
kilpailuneutraliteetti-työryhmän tehtävänä oli selventää SGEI-palvelujen pelisääntöjä, 
mutta työryhmä katsoi, ettei säännöksille ollut vielä pohjaa komission kyselyn ollessa 
kesken. Komissio on julkaissut tekemänsä kyselyn ja pohja lainsäädäntötoimille on osit-
tain olemassa. Koska SGEI-palvelujen määrittely on läheisesti yhteydessä kunnan yleisen 
toimialan määrittelyyn, SGEI-palvelujen edellytyksiä tulisi selvittää samassa yhteydessä.  
 
 
Liikelaitossääntely 
 
Kuntalain liikelaitossääntelyyn liittyvät kilpailuneutraliteettiongelmat poistuvat suurim-
maksi osaksi Kunnat ja kilpailuneutraliteetti -työryhmän ehdotuksien toteutuessa. Vuon-
na 2009 kokonaisuudessaan sovellettavaksi tullut kuntalain liikelaitoksia koskevan 10 a 
luvun säännökset ovat selkeyttäneet liikelaitoksien hallintoa ja taloutta. Välitöntä muu-
tostarvetta sääntelyn muuttamiseen ei näyttäisi olevan.  
 
 
Kuntien toiminnan yhtiöittämiskehitys 
 
Kuntien toiminnan yhtiöittäminen ja kuntien omistuksen siirtyminen yhtiöihin asettaa 
haasteita toiminnan johtamiselle ja talouden hoidolle. Toiminnan ohjaaminen edellyttää 
kuntakonserniohjauksen tehostamista ja ohjauskeinojen tarkistamista myös lainsäädän-
nössä. 
 
Yhtiöiden velkataakka on kasvanut ja kunnat ovat usein taanneet omistamiaan yhtiöitä, 
joten kunnilla on riski yhtiöidensä puolesta.  
 
 
Ostopalvelut  
 
Kuntalaissa ostopalvelujen käytöstä ei ole säännöksiä tuotantotapamaininnan lisäksi.  
 
Ostopalvelujen suunnittelun tulisi perustua palvelustrategiaan, jossa olisi linjattu omana 
tuotantona tehdyn työn määrää ja ostopalvelun käyttöä kunnan palvelutuotannossa. Pal-
velustrategia olisi välttämätön sekä kunnan palvelutuotannon pitkäaikaisen suunnittelun 
vuoksi että sen vuoksi, että palvelujen tarjoajat voisivat suunnitella palvelutuotantoaan. 
Palvelustrategia kuitenkin puuttuu monesta kunnasta. Valtiovarainministeriön 20 kunnan 
tuottavuusohjelmassa tehdyn kyselyn perusteella palvelustrategia oli tehty 10 kunnassa 
yhteensä 16 vastaajakunnassa. Hankintatoimi raportoi säännöllisesti ja kunnassa oli stra-
tegista hankintaa ohjaava elin vain puolessa vastaajista.   
 
Kuntien hankintatoimi toimii vielä usein hajautetusti eikä hankintatointa ole keskitetty 
kunnan sisällä, alueellisesti tai valtakunnallisesti. Kunnilla ei ole yhteistä Hansel Oy:n 
tapaista hankintaorganisaatiota, johon valtakunnan tasoiset hankinnat olisi keskitetty. 
Kuntaliiton perustama KL-Kuntahankinnat Oy on toiminnassa, mutta sen tarjoamia mah-
dollisuuksia ei ole käytetty laajasti, vaan toiminta on edennyt pitkälti kunta- ja hankinta-
kohtaisesti. Vain harvoilla alueilla on päästy suurempiin alueellisiin hankintarenkaisiin. 
Hankintarenkaiden perustamisilla on saavutettu merkittäviä kustannussäästöjä ja pystytty 
turvaamaan hankintaosaaminen eri sektoreilla.  Kunnissa yksittäinen hankinnan tekemi-
nen nähdään osana elinkeinotoimintaa, vaikka tarjouksen hyväksyminen on pitkälti juri-
diikkaa perustuen tarjouspyynnössä asetettuihin kriteereihin ja tarjouksen paremmuuteen.  
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Kun vielä yksittäisen hankinnan prosessikulut ovat suuret, tarve hankintatoimen yh-
teistoimintaan on suuri. Hankintatoimen keskittämisellä on arvioitu olevan mahdollisuus 
saavuttaa mittavia tuottavuushyötyjä. Valtionhallinnon osalta keskittämisen hyödyksi on 
arvioitu noin 100 milj. euroa.  
 
Ostopalvelujen käyttö ja valinnanvapaussäännökset tarkoittavat, että kunnallisten palve-
luiden järjestämisvastuu ja palvelujen tuottaminen ovat erkanemassa. Ostopalveluissa 
kunnan tehtävänä on määritellä palvelujen laatu ja määrä.   
 

9.7. Pohjaa komitean työlle 

 
Komitean tulisi ottaa huomioon EU-kilpailuoikeuden vaikutus kunnan toimintamahdolli-
suuksiin. Erityisesti tulisi selkeyttää seuraavia asiakokonaisuuksia:  
 
 Miten kuntalain yleisen toimialan määrittelyssä tulisi ottaa huomioon kunnan mah-

dollisuudet tukea kunnassa harjoitettua elinkeinotoimintaa? 
 
 Miten voitaisiin määritellä kuntien yhteistoiminnan ja hankintalainsäädännön rajat? 
 
 Miten voitaisiin määritellä SGEI-palvelut? 
 
 Miten konserniohjausta voitaisiin vahvistaa? 

 
 Miten hankintatoimen suunnitelmallisuutta tulisi kehittää? 
 
 Miten hankintatoimen kuntakohtaisia, alueellisia ja valtakunnallisia rakenteita voitai-

siin kehittää?   
 
 Miten palvelujen järjestämisen ja tuottamisen eriytyessä tulisi määritellä kunnan rooli 

palvelujen järjestäjänä ja palvelujen tuottajana?   
 

10. Valvonta ja muutoksenhaku  

 

10.1 Kunnan toiminnan valvonta ja muutoksenhakujärjestelmä 

 

Perustuslain 121 §:ssä kunnille turvattu itsehallinto pitkälle määrittelee kuntien toimin-
nan ohjausta ja valvontaa. Perustuslain mukaan kuntien hallinnon tulee perustua kunnan 
asukkaiden itsehallintoon (vaaleilla valittu valtuusto). Kuntien hallinnon yleisistä perus-
teista säädetään lailla. Kunnilla on tämän mukaisesti oikeus omiin toimielimiinsä ja hal-
lintoon. Kunnan hallinnon perusteista säädetään kuntalaissa ja erityslainsäädännössä ei 
lähtökohtaisesti tulisi säätää hallinnosta kuntalaista poikkeavasti. Kunnan tulee olla hal-
linnon ja johtamisen kokonaisuus, eikä tätä kokonaisuutta saisi pirstota sektorilainsää-
dännöllä. 

Perustuslain 121 §:n mukaan kunnille annettavista tehtävistä säädetään lailla, mutta kun-
nalla on itsehallintoonsa perustuen oikeus ottaa itselleen myös muita tehtäviä. Kunnalli-
seen itsehallintoon kuuluu myös kuntien oikeus kantaa veroja, millä turvataan kuntien ta-
loudellista autonomiaa.  

Kuntalain 8 §:n mukaan valtiovarainministeriö yleisesti seuraa kuntien toimintaa ja talo-
utta sekä huolehtii, että kuntien itsehallinto otetaan huomioon kuntia koskevan lainsää-
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dännön valmistelussa. Valtiovarainministeriö ja muut ministeriöt sekä valtion viran-
omaiset eivät sen sijaan voi yksittäisissä asiaratkaisuissa antaa kunnille oikeudellisesti 
velvoittavia määräyksiä. 

 
Kuntien valvonta on kuntalain mukaan joko muutoksenhakuun tai hallintokanteluun pe-
rustuvaa jälkikäteisvalvontaa. Kuntalain 8 §:n mukaan aluehallintovirasto voi kantelun 
johdosta tutkia, onko kunta toiminut voimassa olevien lakien mukaan. Aluehallintoviras-
to ei tehdyn kantelun perusteella voi muuttaa kunnan päätöstä. Aluehallintovirasto voi 
kuitenkin oman lainsäädäntönsä ja kuntien peruspalveluiden valtionosuudesta annetun 
lain nojalla velvoittaa kunnan sakon uhalla täyttämään kunnalle lainsäädännön nojalla 
kuuluvan velvoitteen. Kunnan viranomaisen toimielimen päätöksestä voidaan kannella 
myös eduskunnan oikeusasiamiehelle ja valtioneuvoston oikeuskanslerille ao. laillisuus-
valvojia koskevan lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi on olemassa erityislainsäädäntöä, 
jonka nojalla asiasta voidaan kannella tai asia saattaa erityisviranomaisen käsiteltäväksi. 
Tällaista lainsäädäntöä on erityisesti terveydenhuollossa (esimerkiksi Sosiaali- ja terve-
ysalan lupa- ja valvontavirasto). 
 
Kunnan viranomaisen tai toimielimen päätökseen voi kuntalain 11 luvun mukaisesti vaa-
tia oikaisua kunnan toimielimeltä ja hakea muutosta hallinto-oikeudelta. Kunnan päätök-
senteon poliittisen autonomian takia valitus hallinto-oikeudelle voidaan tehdä vain lailli-
suusperusteella. Valituksen tekoon oikeutetut on kuitenkin määritelty laajasti. Asian-
osaisten lisäksi kaikki kuntayhteisöön kuuluvat (kunnan jäsenet) voivat tehdä valituksen 
(kuten myös kunnan sisäisen oikaisuvaatimuksen). Valitusta usein edeltävässä kunnan si-
säisessä oikaisuvaatimusmenettelyssä oikaisuvaatimuksen kohteena olevaa päätöstä voi-
daan muuttaa sekä laillisuus- että tarkoituksenmukaisuusperusteella. Hallinto-oikeudet ja 
jatkovalitusasteena oleva korkein hallinto-oikeus eivät kunnallisvalituksen johdosta pää-
sääntöisesti voi muuttaa päätöstä, ellei asianosaisen oikeusturvan tehokas toteuttaminen 
sitä edellytä. Näin ollen lainvastaiseksi todettu päätös kumotaan tai joissakin tapauksissa 
palautetaan kunnan viranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi. 
 
Eri palvelusektoreita koskevaan erityislainsäädäntöön sisältyy erittäin runsaasti eritys-
säännöksiä muutoksenhausta. Tällaisia säännöksiä sisältyy mm. sosiaali- ja terveyden-
huollon lainsäädäntöön, opetustointa koskevaan lainsäädäntöön sekä maankäyttöä, raken-
tamista ja ympäristöä koskevaan lainsäädäntöön. Julkisia hankintoja koskevassa lainsää-
dännössä säädetään oikaisumenettelystä ja muutoksenhausta kuntien hankintapäätöksiin.  
 
Erityislainsäännön nojalla muutosta voidaan asiasta riippuen hakea joko hallintovalituk-
sella tai kunnallisvalituksella. Muutoksenhakumenettelyissä on myös omia toimialoihin 
liittyviä erityispiirteitä. Helsingin kaupunki on koonnut eri toimialojen muutoksenha-
kuohjeita, joita on yhteensä lähes 80. Muutoksenhakujärjestelmän kokonaisvaltainen hal-
linta vaatii kunnilta runsaasti hallinnollista työtä. Järjestelmän hajanaisuus ja monimuo-
toisuus on ongelma. 
 
Kuntalain 51 §:ssä säädetään asian ottamisesta kunnan ylemmän toimielimen käsiteltä-
väksi. Kunnanhallitus tai lautakunta voi ottaa käsiteltäväkseen niiden alaisen toimielimen 
tai viranhaltijan tekemän päätöksen. Kunnanhallituksella ja lautakunnalla on kummalla-
kin otto-oikeus ja lautakunnan otto-oikeus väistyy kunnanhallituksen käyttäessä omaa ot-
to-oikeuttaan. Tilaaja- tuottajamallissa lautakunnan otto-oikeutta voidaan johtosäännöllä 
rajoittaa suhteessa palvelun tuottamisesta vastaavaan johtokuntaan. Otto-oikeus on täl-
löin johtokunnalla. 
 
Kuntalain 51 §:n mukaan asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi oi-
kaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyssä määräajassa (14 päivää). Jos ylempi toimielin 
on käyttänyt otto-oikeuttaan, tulee sen myös käsitellä asiasta tehdyt oikaisuvaatimukset. 
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Tietyt asiaryhmät, kuten lakiin perustuvat, lupa- ja valvonta-asiat sekä yksilöön koh-
distuvat opetus-, sosiaali- ja terveystoimen päätökset, on rajattu otto-oikeuden ulkopuo-
lelle. Kuntien välisessä yhteistoimintamenettelyssä kunnat voivat sopia, että ns. isäntä-
kunta ei voi käyttää otto-oikeutta kuntien yhteisen toimielimen päätöksiin. 
 

10.2 Pohjaa komitean työlle 

 
Oikaisuvaatimusmenettely, otto-oikeus ja erilaiset muutoksenhakujärjestelmät muodos-
tavat nykyään suhteellisen monimutkaisen ja kunnissa vaikeasti hallittavan kokonaisuu-
den. Kuntien välisen yhteistoiminnan lisääntyminen ja erilaiset yhteistoimintamuodot 
edelleen vaikeuttavat hahmottamista. Jos uusi kuntalaki avaa nykyisestä poikkeavia kun-
tamalleja omaa toimivaltaa omaavine kunnan osahallintoineen, otto-oikeuden, oi-
kaisuvaatimuksen ja muutoksenhaun hallinta muodostuu entistäkin haasteellisemmaksi. 
Muutoksenhakujärjestelmä on jo nykyään niin pirstaleinen ja monimuotoinen, että kunta-
lain uudistuksen yhteydessä tulisi selvittää mahdollisuudet selkeyttää ja yhdenmukaistaa 
valitusperusteita ja valitusmenettelyä kunnan viranomaisten päätöksistä eri sektoreilla.  
 
Hallintolakiin on 1.8.2010 voimaantulleella lailla lisätty yleiset säännökset oikaisuvaati-
musmenettelystä. Hallintolain ja kuntalain oikaisuvaatimussääntelyn suhde saattaa vaatia 
täsmentämistä. 
 
Oikeusministeriön asettama hallintolainkäytön tasotyöryhmä on mietinnössään (Tehtävi-
en jako hallintotuomioistuinten kesken, Mietintöjä ja lausuntoja 78/2010) selvittänyt alu-
eellisten hallinto-oikeuksien ja korkeimman hallinto-oikeuden tehtäviä sekä hallinto-
oikeuksien välistä tehtävien jakoa. Korkeimman hallinto-oikeuden tulisi työryhmän mu-
kaan voida nykyistä enemmän keskittyä siihen, mitä oikeusturva edellyttää ylimmältä oi-
keusasteelta. Työryhmä pitää tarpeellisena, että jatkovalmistelussa selvittäisiin lähemmin 
valituslupajärjestelmän soveltuvuutta esimerkiksi kunnallisasioihin. Tällainen tarkastelu 
voitaisiin toteuttaa osana kuntalakikomitean työtä.   

 

11. Henkilöstö 

 

11.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 

 
Kunnissa työskenteli lokakuussa 2009 noin 433 000 henkilöä. Tämä on noin 21 prosent-
tia maan työssäkäyvistä. Naisia oli 342 000 eli 79 prosenttia henkilöstöstä. Vakinaisia oli 
77,6 prosenttia. Virkasuhteisia oli 30 prosenttia ja työsopimussuhteisia 70 prosenttia 
henkilöstöstä. Henkilöstön määrä vuonna 1970 oli 193 000. Tästä se nousi 437 000 vuo-
teen 1989. Tämä on kaikkien aikojen suurin henkilöstömäärä. Sitä sivuttiin vuonna 2008 
ja pientä vähenemistä tapahtui 2009. 
 
Yleisin ammattinimike lokakuussa 2009 oli sairaanhoitaja, joita oli 36 200. Seuraavaksi 
suurimmat ammattiryhmät, joita kaikkia oli yli 20 000, olivat lähihoitaja, peruskoulun 
luokanopettaja, lastenhoitaja, perushoitaja ja lastentarhanopettaja. Kaikkia muita ammat-
tinimikkeitä oli alle 10 000 henkilöä. 
 
Kunta-alan työvoimakustannukset vuonna 2009 olivat 19,6 miljardia euroa. Tästä oli 
palkkakustannuksia 15,1 miljardia euroa ja 4,9 miljardia euroa työnantajan maksamia so-
siaalivakuutusmaksuja ja muita välillisiä työvoimakustannuksia. Kuntien ja kuntayhty-
mien menoista yli puolet on henkilöstömenoja. Kuntatyönantajien maksamista sosiaali-
vakuutusmaksuista suurin osa on eläkemaksuja.  
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Kuntasektorilta siirtyy eläkkeelle Kuntien eläkevakuutuksen ennusteen mukaan vuosien 
2006 - 2020 aikana 223 000 henkilöä, joka on lähes puolet nykyisestä työntekijämääräs-
tä. Tämä lisää huomattavasti kuntasektorin menoja eläkekustannusten muodossa ja aset-
taa suuria vaatimuksia rekrytoinnille. Eläkekustannusten rasitusta pystytään osaksi hillit-
semään eläketurvan rahastoinnilla. Kunnallisen henkilöstön keski-ikä lokakuussa 2009 
oli 45,5 vuotta. 
 

11.2. Kunnallisen henkilöstön oikeusasema 

 
Yleistä 
 
Kunnallisia viranhaltijoita on 30 prosenttia henkilöstöstä. Heidän oikeusasemansa mää-
räytyy kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) mukaan. Lisäksi kuntalaissa 
(365/1995) säädetään viran perustamisesta ja lakkauttamisesta ja viran muuttamisesta 
työsuhteeksi, kunnanjohtajan asemasta ja irtisanomisesta sekä kunnallisen liikelaitoksen 
johtajan tehtävistä. Työsuhteisen henkilöstön asemaa säätelee työsopimuslaki (55/2001). 
Kollektiivisopimustoimintaa koskevat myös eri lait: viranhaltijoita kunnallinen virkaeh-
tosopimuslaki (669/1970) ja työsuhteisia työehtosopimuslaki (436/1946). 
 
Perustuslain 80 §:n mukaan lailla on säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien 
perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Sään-
nöksen mukaan lailla säädettäviin asioihin kuuluvat myös virkamiesten oikeusaseman 
perusteet. Toinen keskeinen perustuslain lähtökohta on valtiosääntöoikeudellinen virka-
mieshallintoperiaate, jonka mukaan julkista valtaa käyttävät vain viranomaiset ja viran-
omaisten nimissä vain laillisesti virkoihinsa nimitetyt virkamiehet. Tällä halutaan turvata 
julkisen vallan käyttöä koskeva lainmukaisuus, yhtenäisyys ja objektiivisuus. 
 
Kuntien tehtäväkenttä on laaja. Kuntien toiminta liittyy pääosin hyvinvointipalveluihin, 
joissa julkisen vallan käytön osuus on suhteellisen kapea verrattuna valtion tehtäviin. 
Kuitenkin myös kunnilla on tehtäviä, joihin voi sisältyä merkittävääkin puuttumista yksi-
lön oikeuksiin ja etuuksiin. Ylipäätään julkisten tehtävien luonne on sellainen, että ne 
kohdistuvat erityisesti hallinnon ulkopuolelle, mikä asettaa tehtäviä hoitavia henkilöitä 
koskevalle sääntelylle erityisvaatimuksensa. 
 
Valtionhallinnossa lähes poikkeukseton palvelussuhteen muoto on virkasuhde. Tämä ku-
vastaa hyvin valtion ja kuntien tehtävien eroja. Valtion tehtävissä käytetään usein julkista 
valtaa ja siten on perusteltua, että henkilöstö on yleensä virkasuhteessa. Kunnan tehtävis-
sä julkisen vallan käytön osuus on paljon pienempi ja siten suurin osa tehtävistä on mah-
dollista hoitaa työsopimussuhteessa. 
 
 
Palvelussuhdelajien vertailua 
 
Virkasuhde on luonteeltaan julkisoikeudellinen palvelussuhde, työsuhde taas on yksityis-
oikeudellinen palvelussuhde. Kunnalliseen virkasuhteeseen liittyvät erimielisyydet rat-
kaistaan valitus- tai hallintoriita-asioina hallintotuomioistuimissa. Työsopimussuhdetta 
koskevat riidat kuuluvat yksityisoikeudellisina riita-asioina yleisten tuomioistuinten rat-
kaistaviin asioihin. 
 
Virkasuhde syntyy kunnan yksipuolisella hallintotoimella, vaikkakin virkaan ottaminen 
edellyttää virkaan otettavan suostumuksen. Viranhaltijan kanssa ei tehdä sopimusta pal-
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velussuhteen ehdoista. Työsuhde perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopi-
mukseen. 
 
Lainvastaisin perustein päättynyt virkasuhde palautuu tuomioistuimen päätöksellä. Sen 
sijaan lain- tai sopimuksenvastaisesti päätettyä työsuhdetta ei voida palauttaa vastoin 
työnantajan tahtoa, vaan ainoastaan tuomita korvaus perusteettomasta työsuhteen päät-
tämisestä. Viranhaltijan tehtäviin voi kuulua julkisen vallan käyttäminen, mutta ei työn-
tekijän tehtäviin. Viranhaltijalla on virkamiesoikeudellinen virkavastuu ja lisäksi viran-
haltijan rikosoikeudellinen vastuu on laajempi kuin työntekijän. Kunta voi määrätä vi-
ranhaltijan tehtävistä ja velvollisuuksista. Työntekijän tehtävät ja velvollisuudet perustu-
vat sen sijaan pääsääntöisesti työsopimukseen. Viranhaltijoiden työtaisteluoikeus on ra-
joitetumpi kuin työntekijöillä. 
 
Virka- ja työsuhteen erot ovat vuosien saatossa kaventuneet ja esimerkiksi osa rikoslaissa 
säädetyistä virkarikoksista on muutettu koskemaan myös työntekijöitä. Myös kunnallisen 
alan virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa on pyritty jatkuvasti yhtenäistämään viran-
haltijoiden ja työntekijöiden palvelussuhteen ehtoja. 
 
 
Julkisen vallan käyttö 
 
Keskeisimmät julkisen vallan subjektit ovat valtio sekä kunnat ja kuntayhtymät virka-
miehineen ja päätöksentekoelimineen. Perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan julkisen 
vallan käytön tulee perustua lakiin. Julkisen vallan väärinkäyttöä vastaan on perustuslais-
sa luotu useita takeita. Keskeinen merkitys on tältä osin perusoikeussäännöksillä. Julki-
sen vallan käytön käsitteen merkitys voi vaihdella eri oikeudenaloilla ja käyttöyhteyksis-
sä. Oikeustieteessä vakiintuneen käsityksen mukaan voidaan yleisesti sanoa, että henkilö 
käyttää julkista valtaa antaessaan yksipuolisesti lain nojalla toista velvoittavan määräyk-
sen tai päättäessään yksipuolisesti toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta. Hallin-
topäätöksen valmistelu- tai täytäntöönpanotoimia saatetaan, oikeudellisesta asiayhteydes-
tä riippuen, pitää julkisen vallan käyttönä. Näiltä osin voidaan puhua myös välillisestä 
julkisen vallan käytöstä, millä viitataan valmistelun tai täytäntöönpanon epäitsenäiseen 
asemaan itse päätöksenteon kannalta. Niin sanottua tosiasiallista eli välitöntä julkisen 
vallan käyttöä katsotaan olevan se, kun henkilö lakiin perustuvin oikeuksin tehtävissään 
tosiasiallisesti puuttuu toisen etuun tai oikeuteen. Tällaisesta välittömien voimakeinojen 
käyttämisestä on kyse esimerkiksi poliisin tai pakkotäytännön toimissa. Julkisen vallan 
käytölle virkavastuun perustavana tekijänä on ominaista, että julkisen vallan käyttö il-
mentää yhteiskunnan toimintaa, jolla sen elimet toteuttavat oikeusjärjestystä. Virkavas-
tuulla tapahtuvalle julkisen vallan käytölle on ominaista myös se, että asianomaisella on 
paitsi oikeus käyttää julkista valtaa, myös velvollisuus ryhtyä johonkin julkisen vallan 
käyttöä sisältävään toimeen. 
 
Julkisen vallan kannalta merkityksellinen lähikäsite on julkinen hallintotehtävä. Käsitettä 
käytetään esimerkiksi perustuslain 124 §:ssä, joka koskee julkisen hallintotehtävän siir-
tämistä viranomaiskoneiston ulkopuolelle. Perustelujen mukaan julkisella hallintotehtä-
vällä tarkoitetaan laajaa hallinnollisten tehtävien kokonaisuutta, johon kuuluu esimerkik-
si lakien toimeenpanoon sekä yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen oikeuksia, velvolli-
suuksia ja etuja koskevaan päätöksentekoon liittyviä tehtäviä. Julkinen hallintotehtävä 
ymmärretään alaltaan laajemmaksi kuin julkinen valta. Julkinen tehtävä viittaa lainsää-
dännössä määriteltyyn ja tietyn elimen tai yksikön hoidettavaksi osoitettuun tehtävään. 
Julkisissa hallintotehtävissä käytetään yleensä julkista valtaa, mutta välttämätöntä tämä ei 
ole. On julkisia tehtäviä, joiden hoitamiseen ei liity oikeutta käyttää julkista valtaa. 
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Valtiosääntöoikeudellisen virkamieshallintoperiaatteen mukaan julkista valtaa voivat 
Suomessa käyttää vain viranomaiset ja viranomaisten nimissä vain laillisesti virkoihinsa 
nimitetyt virkamiehet. Periaate ei kuitenkaan ehdottomasti estä sitä, että toimivaltaa jul-
kisen vallan käyttämiseen annetaan muillekin kuin virkamiehille. Tällöin kuitenkin edel-
lytetään, että tehtävien hoitamisesta ja siinä noudatettavasta menettelystä annetaan riittä-
vän yksityiskohtaiset säännökset, että oikeusturvanäkökohdat otetaan huomioon ja että 
julkisia tehtäviä hoitavat henkilöt kuuluvat rikosoikeudellisen virkavastuun piiriin. Peri-
aate on saanut ilmentymänsä perustuslain 124 §:ssä, johon on otettu säännökset siitä, mil-
loin julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle. Kuitenkin mer-
kittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan antaa vain viranomaiselle. 
 
Virkamiehen oikeusasemaan kuuluvat riippumattomuuden ja itsenäisyyden vaatimukset 
liittyvät keskeisesti julkisen vallan käyttämiseen. Virkamiehen tehtävänä on muun muas-
sa turvata, että kansalainen saa hänelle kuuluvat edut ja oikeudet. Virkamiehen virassa-
pysymisoikeus on luotu paljolti muun muassa virkamiehen objektiivisuutta ja riippumat-
tomuutta takaamaan. 
 
Virkavastuu voidaan määritellä tehostetuksi ja laajennetuksi oikeudelliseksi vastuuksi, 
jonka kohteena on virkasuhteessa olevan henkilön julkisen vallan käyttö ja muiden hal-
lintotehtävien toteuttaminen. Erityisen virkatoimia koskevan vastuunalaisuuden taustalla 
on ollut kaksi yleistä periaatetta. Ensinnäkin vakiintuneen käsityksen mukaan vain vir-
kasuhteessa olevalla henkilöllä on katsottu voivan olla oikeus julkisen vallan käyttöön 
(virkamieshallintoperiaate). Toiseksi virkatehtävien hoitaminen vaatii korostettua julkista 
luotettavuutta ja objektiivisuutta. Siksi myös oikeudellisen vastuun tulee olla ankarampi. 
Vähitellen virkavastuuta on osittain, lähinnä rikosoikeudellisen vastuun osalta, laajennet-
tu koskemaan myös julkishallinnon työsuhteista henkilöstöä ja julkishallinnon varsinais-
ten elinten ulkopuolisia julkisen vallan käyttäjiä. Virkavastuun ala on laajentunut myös 
siten, että se voi nykyään koskea muutakin kuin varsinaista julkisen vallan käyttöä, esi-
merkiksi virkamiehen tosiasiallista hallintotoimintaa. Käytännössä virkavastuun ja muun 
oikeudellisen vastuun erot ovat olennaisesti vähentyneet. Silti virkavastuu on edelleen 
kansalaisten yleistä oikeudellista vastuuta laajempi. Jo suhteellisen vähäinen virhe voi 
johtaa vastuun toteutumiseen. Virkavastuu on myös muodollisesti ankarampi lähinnä eri-
tyisten rangaistusmuotojen, kuten viraltapano, vuoksi. Virkavastuun piirissä olevaan toi-
mintaan kohdistuu lisäksi eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskans-
lerin laillisuusvalvonta hallinnossa. 
 

11.3. Analyysi kehityksestä  

 
Yliopistouudistuksessa siirryttiin yliopiston henkilöstön osalta yhteen palvelussuhteeseen 
eli työsopimussuhteeseen. Virkamiehillä ollutta suojaa lainvastaisen irtisanomisen joh-
dosta (ns. virkasuhteen jatkuvuusperiaate) ei työsopimussuhteisella henkilöstöllä enää 
ole. Laissa säädetään kuitenkin, että yliopiston tutkimus- ja opetushenkilöstöön kuuluvan 
työntekijän työsopimusta ei saa irtisanoa tai purkaa perusteella, johon vetoaminen louk-
kaisi tutkimuksen, taiteen tai opetuksen vapautta. Rikoslain mukaan yliopiston henkilöstö 
oli jo entuudestaan rikosoikeudellisessa vastuussa tehtävien hoitoon liittyvistä toimistaan 
palvelussuhteen muodosta riippumatta. Asiasta säädettiin selvyyden vuoksi lisäksi yli-
opistolaissa. Perustuslakivaliokunta katsoi mietinnössään, että ehdotetulle virkasuhteiden 
muuttamiselle työsuhteiksi yliopistoissa ei ole valtiosäännöstä johtuvaa estettä. Valio-
kunta piti kuitenkin joitakin yliopiston henkilökunnan tehtäviä laadultaan sellaisina, että 
niihin kuuluva päätösvalta ja -vastuu enemminkin perustelisivat virkasuhteen kuin työ-
suhteen käyttöä (PeVL 11/2009 vp, s. 6/II). Tämä näkökohta on otettava huomioon tar-
kasteltaessa kunnallisia palvelussuhdelajeja etenkin, koska kunnan tehtäviin kuuluu 
muun muassa yksilön oikeusaseman kannalta merkityksellisten ratkaisujen tekoa ja muu-
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ta julkisen vallan käyttöä. Käytännössä se, mikä määritellään kuuluvaksi julkiseen 
hallintotehtävään, on jatkuvasti hämärtymässä. 

 
Kahden palvelussuhdelajin olemassaolo kunnissa tuottaa runsaasti ylimääräistä työtä. 
Vaikka palvelussuhdelajien sääntely on lähentynyt toisiaan, työnantajan on noudatettava 
osittain erilaisia menettelyjä virka- ja työsuhteisen henkilöstön osalta. Varsinkin palve-
lussuhteen alkamiseen ja päättämiseen liittyvät prosessit joudutaan järjestämään kunnissa 
kahdella eri tavalla. 
 
Kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia valmistelleessa kunnallisen viranhaltijan oi-
keusasematoimikunnassa oli jo esillä ehdotus laiksi yhdestä kunnallisesta työsopimus-
pohjaisesta palvelussuhteesta. Toimikunnan mukaan työsopimuspohjaisen palvelussuh-
teen malli edellyttäisi, että niiden henkilöiden osalta, jotka tehtävissään käyttävät julkista 
valtaa, säädettäisiin tästä asemasta johtuen erityiset toiminnan riippumattomuuteen, ob-
jektiivisuuteen ja vastuuseen liittyvät säännökset. Toimikunta ei päässyt yksimielisyyteen 
työsopimuspohjaiseen palvelussuhteeseen siirtymisestä ja päätyi valmistelemaan ehdo-
tuksen kunnallista viranhaltijaa koskevaksi laiksi. 
 
Kuntien ulkoistaessa yhä enemmän toimintaansa syntyy yhä useammin tilanteita, joissa 
julkisen vallan käyttö olisi tarpeen mahdollistaa muillekin kuin virkamiehille. Usein ky-
seessä ovat terveydenhuollon alan tehtävät. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtä-
viin voi sisältyä sellaista potilasta koskevaa päätöksentekoa, jossa on kyse julkisen vallan 
käytöstä. Esimerkiksi useisiin mielenterveyslaissa säädettyihin lääkärin tehtäviin sisältyy 
julkisen vallan käyttöä, moniin myös merkittävää julkisen vallan käyttöä kuten tarkkailu-
lähetteen laatiminen, virka-avun pyytäminen poliisilta henkilön kuljettamiseksi terveys-
keskukseen tai sairaalaan tai muuhun hoitoyksikköön, tarkkailuun ottaminen, tahdosta 
riippumattomaan hoitoon määrääminen ja sen jatkaminen sekä tahdosta riippumattoman 
hoidon aikaiset itsemääräämisoikeutta rajoittavat päätökset. Vastaavia tilanteita on myös 
sosiaalihuollossa. 
 
Tilanteen hoitamiseksi on erikseen säädettävä, että tietyt henkilöryhmät, jotka eivät ole 
viranhaltijoita, saavat tietyissä tilanteissa tehdä julkisen vallan käyttöä sisältäviä päätök-
siä. Tämä saattaa johtaa ennen pitkää tilanteeseen, jossa julkisen vallan käyttöä esimer-
kiksi terveydenhuollossa säädellään useilla eri laeilla. Tämä ei liene tarkoituksenmukais-
ta. Erillissäätelyssä on myös se ongelma, että kuntien viranhaltijoita koskevat julkisen 
vallan käytössä laajemman rikosoikeudellisen virkavastuun lisäksi virkamiesoikeudelli-
nen virkavastuu. Muut kuin viranhaltijat eivät tule virkamiesoikeudellisen virkavastuun 
piiriin. Siten kaikki julkisen vallan käyttäjät eivät ole samanlaisen vastuun piirissä. 
 
Kuntalakia uudistettaessa onkin syytä tarkastella, voidaanko yleisellä lainsäädännöllä 
välttää lukuisien erillisten lainmuutosten tekeminen. 

 

11.4. Pohjaa komitean työlle 

 
Työryhmä esittää, että parlamentaarisen komitean tulisi  
 
 selvittää kahden palvelussuhdelajin aiheuttamat ongelmat kunnille ja  
 
 harkita, voitaisiinko kunnissa valtiosääntöoikeudelliset näkökohdat huomioon ottaen 

ottaa käyttöön yksi palvelussuhdelaji eli työsopimussuhde.  
 
Kuntien julkisen vallan käytön vuoksi tulee tällöin harkittavaksi kunnallista työsuh-
detta koskevien erityissäännösten sisällyttäminen kuntalakiin. 



 108
 
Työ tulisi organisoida parlamentaarisen komitean työn yhteyteen siten, että siinä oli-
sivat edustettuina kunnalliset pääsopijaosapuolet. 

 
 

12. Tietoteknologian kehitys  

 

12.1. Nykytila 

 
Kunnat vastaavat omasta tietohallinnostaan ja sähköisen asioinnin kehittämisestä. Valti-
on toimesta kuntien tietohallintoa koskeva ohjaus tapahtuu sektori- tai tietojärjestelmä-
kohtaisilla laeilla. Kuntien verkostomaista yhteistyötä ohjataan mm. VM:n KuntaIT-
yksikössä ja Suomen Kuntaliitossa. 
 
Kuntien tietohallinnolle on luonteenomaista, että ratkaisut ostetaan markkinoilla toimivil-
ta yksityisiltä toimijoilta. Kuntien tietotekniikkapalveluita koskevasta palvelutuotannosta 
vastaa nykyään kolmisenkymmentä kuntien omistamaa yritystä, joiden pääasiallisena ta-
voitteena on yhdenmukaistaa toiminta-alueensa tietoteknisiä ratkaisuja. Yritysten toimin-
ta-alueiden koko vaihtelee muutamasta kunnasta maakunnallisiin toimijoihin. Uutena 
valtakunnallisena toimijana on 15.9.2010 aloittanut Sitran kuntaohjelmassa perustettu 
KPK ICT Oy. Lisäksi palveluita tuottavat kunnalliset liikelaitokset, sisäiset palvelukes-
kukset ja yksityiset yritykset. Tietoteknisiä ratkaisuja yhdenmukaistaa myös se, että kun-
nat hoitavat enenevässä määrin tehtäviään yhteistoiminnassa perustamalla kuntayhtymän 
tai antamalla tehtävän ns. isäntäkunnan hoidettavaksi. 
 
Kunnilla on käytössään runsaasti erilaisia järjestelmiä, sovelluksia ja tekniikoita, jotka 
ovat osittain vanhentuneet tai vanhentumassa. Järjestelmien suuri määrä aiheuttaa sen, et-
tä samaa tietoa joudutaan hakemaan ja päivittämään useasta eri järjestelmästä. Toimiala-
kohtaisuus heijastuu ratkaisujen siilomaisuutena, koska kunnat ja toimialat ovat itsenäisiä 
päätöksentekijöitä IT-ratkaisujensa suhteen. Siten historian saatossa on laadittu paljon 
osaoptimoituja, päällekkäisiä ja pitkälle räätälöityjä IT-ratkaisuja. Eräät kunnat ovat kes-
kittäneet palvelutoimintaansa alueellisiin palvelukeskuksiin, mutta suuri osa kunnista ja 
kuntayhtymistä hoitaa IT-toimintansa edelleen itsenäisesti. Kenttä on kuitenkin edelleen 
hajanainen ja eriytynyt.  
 
Ohjelmistoinvestointien uushankinta-arvo kuntasektorilla on noin 5-6 miljardia euroa. 
Vuosittain uusiin ohjelmistoihin käytetään noin 300 miljoonaa euroa. Suuri joukko ny-
kyisistä ohjelmistoista tullee olemaan käytössä edelleen vuonna 2020, vaikka osin ohjel-
misto muuttuukin investoinnista palveluksi. Vastaavasti tällä hetkellä on käytössä run-
saasti 90-luvulla ja sitä aikaisemminkin käyttöön otettuja ohjelmistoja. 

 
Kuntien itsenäisen aseman sekä kuntakonsernien monimuotoisien rakenteiden vuoksi 
kuntatoimijoilla on hyvin erilaisia tarpeita, jolloin yhden yhtenäisen toimintamallin peri-
aate mielletään usein haasteelliseksi toteuttaa. Tämän vuoksi kuntien IT- toiminnassa ja 
sen kehittämisessä onkin useita erilaisia käytäntöjä. Toiminnan kehittämisen resurssien 
niukkuuden vuoksi usein toteutetaan vain pakolliset asiat ja monet teknologian mahdol-
listamat hyödyt jäävät saavuttamatta.  
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12.2. Analyysi kehityksestä 

 
Lähitulevaisuuden toimintaympäristön muutokset, kuten väestön ikääntyminen ja eläköi-
tyminen, pienenevä työssäkäyvien ihmisten määrä sekä lisääntyvät vaatimukset vaikutta-
vuuden ja tuottavuuden kasvattamiselle sekä kuntien IT-toiminnan kehittämiselle pakot-
tavat julkisen hallinnon toimijoiden kehittämään palvelujaan, toimintaansa ja sitä tukevaa 
IT:tä. Kasvava ja moniulotteisempi palvelutarve ja kaupunkien kilpailukyvyn varmista-
minen ovat lähitulevaisuuden merkittäviä haasteita. Kuntien on kyettävä lisäämään pal-
veluiden vaikuttavuutta sekä omaa tuottavuuttaan kuntalaisiin, alueelliseen toimintaym-
päristöönsä sekä yhteiskuntaan päin. Rakennemuutos kuntakentän tuottavuuden ja kunta-
laisten kokeman palvelunlaadun parantamiseksi edellyttää nykyistä nopeampaa, laaduk-
kaampaa, yhtenäisempää ja läpinäkyvämpää asiakaspalvelua, palveluprosessien automa-
tisointia, itsepalveluun perustuvien ratkaisujen kehittämistä sekä joustavampia IT-
palveluita.  
 
Kuntien IT- toiminnan tulevaisuuden haasteina ovat IT- alueen osaamisen varmistaminen 
ja kyky hyödyntää IT- ratkaisuja siten, että kunnat voisivat tulevaisuudessa keskittyä en-
tistä enemmän ydintoimintoihin ja kuntalaisten palveluiden tuottamiseen. Tahtotilatasolla 
useat kunnat ovat valmiit luopumaan itse tekemisestä IT-palveluiden osalta. Muutostren-
dinä onkin ollut nähtävissä se, että yksiköiden (hallintokunnat, palvelukeskukset, kunnat, 
kaupungit) oma IT-toiminta vähenee ja kuntien IT:n rooli muuttuu enemmän tilaajaroo-
liksi. Tämä vaatii joustavuuden lisäämistä niin, että esim. organisaatiomuutoksia saatai-
siin tehtyä tehokkaasti. Lisäksi erilaiset ulkoistukset tulevat lisääntymään ja muuttamaan 
osaamisen ja henkilöstön rakennetta jatkossa. 
 
Toinen kehitystrendi on yhteinen tekeminen sen sijaan, että kaikki tekevät itse omia rat-
kaisujaan. Tämä kehitys on vasta alkamassa ja käytännössä muutosta ei ole vielä tapah-
tunut. Valtakunnalliset kehitysohjelmat (Kanta ja eResepti, KuntaIT, SADe) sekä uudet, 
yhteiset toimijat (KPK ICT Oy ym.) tulevat muuttamaan kenttää.  
 
ICT:n käyttöönotto julkisessa hallinnossa ja palvelutuotannossa merkitsee digitalisoitu-
misen edetessä asteittaista kokonaisvaltaista muutosta. Tieto- ja viestintätekniikan hyö-
dyntäminen tarjoaa hyviä mahdollisuuksia kehittää samanaikaisesti sekä julkisen palvelu-
järjestelmän laatua että tuottavuutta. Parhaat toteutuneet tietotekniset ratkaisut, kuten esi-
täytetty veroilmoitus tai kirjastojen sähköiset asiakaspalvelut osoittavat, että on mahdol-
lista yhtä aikaa parantaa palvelun laatua, vähentää hallinnon kuormaa asiakkaille ja pie-
nentää hallinnon kustannuksia. Sähköisesti toimivat itsepalvelut tekevät mahdolliseksi 
julkisten palvelujen tarjonnan ajasta ja paikasta riippumattomatta. Myös asiantuntijapal-
veluja voidaan tarjota paikkariippumattomasti etäpalveluna sinne, missä fyysinen läsnä-
olo ei ole mahdollista kuten esimerkiksi haja-asutusalueilla. Etäpalvelua voidaan käyttää 
yhtä hyvin erilaisista kunnan palvelupisteistä, etenkin yhteispalvelupisteissä, mutta myös 
kotoa. Valtion paikallispalveluissa toimivilla viranomaisilla on etäpalvelukeskuksia, mut-
ta myös kuntasektorille syntynee omia ratkaisuja. Palvelujen tarjonnan tavoitetasoa voi-
daan nostaa nykyisestä4. 
 
Tällä hetkellä monet toimintaprosessit ovat vain osaksi sähköisiä. Nämä osat kulkevat 
pääosin sujuvasti, kuten esimerkiksi hakemuksen teko verkon kautta, mutta ongelmaksi 
on muodostunut, että ne muuttuvat paperiprosessiksi jossakin vaiheessa. Asiakkaalta saa-
tetaan sähköisessäkin hakemuksessa joutua pyytämään lisäselvitystä hakemukseen, mikä 
katkaisee sähköisen prosessin. Suurin ongelma on kunnallinen päätöksenteko, missä pää-
töksenteko ainakin toimielimissä edellyttää käytännössä aina siirtymistä paperiprosessiin. 

                                                 
4 Hallinto hyvinvoinnin ja talouden tasapainottajana - hallintopolitiikan suuntaviivat vuoteen 2020. Valtiovarainministeriön 
julkaisu 40/2010. 
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Kaikki tällaiset tekijät lisäävät kustannuksia ja aiheuttavat turhaa viivettä päätöksen-
tekoon.  
 
 
Demokratian toimintaedellytysten vahvistaminen 
 
Uuden teknologian myötä voidaan myös vahvistaa demokratian toimintaedellytyksiä. 
Voidaan luoda verkko-osallistumisen menetelmät ja kanavat, joiden välityksellä kansa-
laiset voisivat ilmaista mielipiteensä valmisteltavana olevista asioista, käydä puntaroivaa 
keskustelua, nostaa omia näkökulmiaan ja teemojaan esille yhteiskunnallisessa keskuste-
lussa, valmistelussa ja päätöksenteossa sekä saada vaikuttamisen kokemuksia. Verkko 
luo mahdollisuuden kansalaisten uudenlaiselle vuorovaikutukselle hallinnon ja päätök-
sentekijöiden kanssa.  
 
Osana sähköisen asioinnin kehittämisen SADe-ohjelmaa on päätetty Kansalaisen osallis-
tumisympäristö -palvelukokonaisuuden toteuttamisesta. Palvelukokonaisuuden tavoittee-
na on kehittää uusia työkaluja ja toimintamalleja kansalaisten ja hallinnon väliseen vuo-
rovaikutukseen sekä lisätä vuorovaikutuksen mahdollisuuksia kansalaisten, kansalaisjär-
jestöjen, julkisen hallinnon ja kansanedustuslaitoksen välillä. Osallistumisympäristössä 
näitä tavoitteita voidaan edistää mm. sosiaalista mediaa ja siihen liittyviä toimintatapoja 
ja välineitä hyödyntämällä. Vuorovaikutteisella toiminnalla tavoitellaan erityisesti kansa-
laisaktiivisuuden lisääntymistä ja kansalaisten parempaa kuulemista. Osallistumisympä-
ristön avulla avataan hallintoon liittyviä prosesseja osallistumisen mahdollistamiseksi ja 
tarjotaan jäsentynyttä informaatiota valmistelussa olevista, jo päätetyistä ja toimeenpa-
nossa olevista asioista. Lisäksi tavoitteena on demokratiamenettelytapojen nykyistä laa-
jempi käyttö prosessien eri vaiheissa ja päätösten seurannassa. Tavoitteena on myös tar-
jota käyttäjille helppokäyttöinen ja heidän omiin tarpeisiinsa räätälöitävissä oleva palve-
lukokonaisuus, jonka sisältöjä ja sovelluksia voi julkaista ja käyttää myös muissa verk-
kopalveluissa. Ensimmäiset palvelut on tarkoitus avata vuoden 2011 aikana. 
 
 
Yhteentoimivuuden haaste 
 
Jotta tietotekniikan lupaus voidaan lunastaa, tarvitaan julkisessa hallinnossa yhteisiä pe-
rusratkaisuja ja toimintamalleja, joihin sitoudutaan. Kuntien, varsinkin suurempien kau-
punkien tiivis yhteistyö on tässä kriittinen menestystekijä. Oleellista on kyky suunnitella 
palveluja vaikuttavammiksi, prosesseja virtaviivaisemmiksi ja hallintoa vähemmän 
kuormaa aiheuttavaksi sen sijaan, että tyydyttäisiin vain digitalisoimaan olemassa olevia 
palveluja. Julkisen hallinnon vahvat siilot eivät saa olla esteenä tietojen hyödyntämiselle 
eivätkä kehittämisresurssien järkevälle kohdentamiselle. Yhteisillä ratkaisuilla luodaan 
pohjaa myös hallinnolliselle ja toiminnalliselle yhteistyölle. 
 
Yhteentoimivuuden haaste johtuu erityisesti tiedon rakenteellisuuden ja yhdenmukaisuu-
den sekä järjestelmien välisten rajapintojen puutteista. Suljetut järjestelmät ja lukuisat 
päällekkäiset erillisratkaisut estävät tiedon liikkumista ja asiakaslähtöisten palvelukoko-
naisuuksien kehittämistä esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoidossa. Myös eduskunta on 
edellyttänyt hallituksen huolehtivan siitä, että valtion ja kuntien tietojärjestelmien yhteen-
toimivuuden kehittämiseksi eduskunnalle annetaan jo meneillään olevalla vaalikaudella 
tarvittavat säädösehdotukset, joilla voidaan toteuttaa julkisen hallinnon viranomaisten 
tietojärjestelmien yhteentoimivuuden varmistavat menetelmät ja standardit ja joilla kun-
nat sekä muu julkinen hallinto velvoitetaan ottamaan käyttöön yhteentoimivuuden var-
mistavat menetelmät ja standardit sekä että näihin tarkoituksiin varataan riittävät talou-
delliset resurssit. 
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Ns. tietohallintolailla luodaan pohjaa yhteentoimivuuden kehittämiselle. Yhteentoi-
mivuutta edistettäisiin marraskuussa 2010 annetun lakiesityksen mukaan koko julkisen 
hallinnon yhteisillä kuvauksilla ja määrityksillä sekä luotaisiin toimivalta ja ohjausmalli 
yhteentoimivuuden varmistamiseksi. Esityksen mukaan valtiovarainministeriön tehtävä-
nä olisi huolehtia julkisen hallinnon tietohallinnon yleisestä ohjauksesta, ja sektoriminis-
teriöt ohjaisivat oman toimialansa tietohallinnon kehittämistä ottaen huomioon tässä lais-
sa asetetut velvoitteet. Yhteentoimivuuteen pyritään ottamalla käyttöön yhtenäiset julki-
sen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu- ja kuvaamisjärjestelmät, yhteentoimi-
vuuden edellyttämät kuvaukset ja määritykset, julkisen hallinnon tietohallinnon yhteiset 
palvelut sekä yhtenäisen toiminnan kannalta tarpeelliset muut toimenpiteet. Valtioneu-
voston asetuksella voitaisiin säätää lakiehdotuksessa tarkoitetun standardin sisältämästä 
julkisen hallinnon tietohallinnon yhteisestä kokonaisarkkitehtuurista ja sen edellyttämien 
yhteentoimivuuden kuvausten ja määritysten sisällöstä ja velvoittavuudesta. Julkisen hal-
linnon viranomaisen tulisi ottaa käyttöön yhteisiä palveluja siten kuin valtioneuvoston 
asetuksella säädetään. Koko julkiselle hallinnolle laaditaan lakiesityksen mukaan myös 
yhteinen kokonaisarkkitehtuuri. Se tulee olemaan melko yleinen ja sitä tarkennetaan toi-
mialoittain.  
 

12.3. Pohjaa komitean työlle 

 
Komitean tulisi työssään ottaa huomioon toimintaprosessien sähköistyminen ja sähköiset 
asiointimahdollisuudet sekä tarkastella, 
 
 Mitä kuntien toimintaprosessien sähköistyminen ja sähköisen asioinnin yleistyminen 

edellyttää kuntalailta?  
 
 Voitaisiinko kunnallisen toimielimen päätökset kaikkien jäsenten rutiineiksi hyväk-

symien asioiden osalta tehdä ajasta ja paikasta riippumatta verkossa ja jättää vain 
keskustelua vaativat asiat perinteisiin kokouksiin? 

 
 Kuinka varmistetaan, että uuden teknologian luomat toimintaedellytykset voidaan ot-

taa kaikissa kunnissa tehokkaasti käyttöön? 
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