
 

 

mu. 

EDUSKUNTA 

Mä VALIOKUNNAT 

 

U\WBÌQOO(oVp      ASIAKIRJAVIHKO 



 

 

Asian valiokuntakäsittely 
 

HE 155/2006 vp 

laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä laeiksi kuntajakolain 

muuttamisesta ja varainsiirtoverolain muuttamisesta 

 

Ministeriö Sisäasiainministeriö    — 

Saapums-

vaihe 

Asiantuntijavai

he 

/Jaostokäsittel

y 

Keskusteluvaih
e 

Ratkaistavana 
Käsittely 
päättynyt 

 

 

 

 

Täysistunto lähettänyt 03.10.2006 perastuslakivaliokuntaan lausuntoa 

varten 

Täysistunto lähettänyt 03.10.2006 valtiovarainvaliokuntaan lausuntoa 

varten 

Täysistunto lähettänyt 03.10.2006 liikenne-ja viestintävaliokuntaan 

lausuntoa varten 

Täysistunto lähettänyt 03.10.2006 sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten 

Täysistunto lähettänyt 03.10.2006 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausuntoa 

varten 

Täysistunto lähettänyt 03.10.2006 ympäristövaliokuntaan lausuntoa varten 

Käsittelyyn LA 102/2006 vp LA 85/2005 vp TPA 

yhdistetty aloitteita 103/2005 vp TPA 26/2005 vp TPA 94/2005 yp_ 
 

Hallintovaliokunta 

Saapunut 28.09.2006 

Käsittely päättynyt 15.12.2006 HaVM 31/2006 vp 

 

Käsittelyvaiheet 
 

Asian ilmoittaminen 

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön 

04.10.2006   antamista varten. 

- perustuslakivaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan, 

liikenne- ja viestintävaliokunnan, sivistysvaliokunnan, 

sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan 



Käsittely 

 

on annettava asiasta lausunto. Mainitut lausunnot on 

annettava hallintovaliokunnalle 3 

- 30. päivään marraskuuta 2006 mennessä. 

06 10 2006   Asiantuntijoiden kuuleminen 

- alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen, 11 

10 2006   asiantuntijoiden kuuleminen 

- lainsäädäntöneuvos Marja-Riitta Pönkä, 

opetusministeriö (K) 

- budjettineuvos Raija Koskinen, 

valtiovarainministeriö 

- neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen, 

valtiovarainministeriö (K) 

- lakiasiainjohtaja Kari Prättälä, Suomen Kuntaliitto (K) 

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi: 

- LA 85/2005 vp 

13.10.2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.10.2006 

Asiantuntijoiden kuuleminen 

- hallitusneuvos Eija Koivuranta, sosiaali- ja 

terveysministeriö (K) 

- liikenneneuvos Petri Jalasto, liikenne- ja 

viestintäministeriö (K) 

- neuvotteleva virkamies Sabina Lindström, liikenne-ja 

viestintäministeriö (K) 

- hallitusneuvos Mikko Salmenoja, työministeriö (K) 

- hallitusneuvos Auvo Haapanala, ympäristöministeriö (K) 

- rakennusneuvos Matti Vatilo, ympäristöministeriö (K) 

Merkitty saapuneeksi 

- kauppa- ja teollisuusministeriön ja maa- ja 

metsätalousministeriön kirjalliset lausunnot. 

Asiantuntijoiden kuuleminen 

- neuvottelupäällikkö Heikki Saipio, Kunnallinen 

työmarkkinalaitos (K) 

- neuvottelujohtaja Jukka Kauppala, Tekniikan ja 

Peruspalveluiden Neuvottelujärjestö KTN ry (K) 

- edun valvontayksikön johtaja Anne Vaarno, Suomen lähi- 

ja perushoitajaliitto SuPer ry, edustaen Toimihenkilöiden 

Neuvottelujärjestö TNJ ry:tä (K) 

- edunvalvontayksikön johtaja Minna Helle, Tehy ry, 

edustaen Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö TNJ ry:tä 

(K) 

- työmarkkinalakimies Keijo Tarnanen, Julkis- ja 

yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry edustaen Kunta-

alan unionia (K) 

- lakimies Jouni Vattulainen, Julkisalan koulutettujen 

neuvottelujärjestö JUKO ry (K) 



 

 

- neuvottelu

päällikkö 

Jouko 

Launonen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K) 

Asiantuntijoiden kuuleminen 

 

25.10.2006 
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07.11.2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2006 



Käsittely 

 

 

- aluekehity

sjohtaja Ilmi 

Tikkanen, 

Itä-

Uudenmaan 

liitto (K) 

- valtuuston 

puheenjohta

ja Tapio 

Liinamaa, 

Etelä-

Pohjanmaan 

liitto (K) 
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lämän keskusliitto EK ry (K) 

- johtaja Martti Pallari, Suomen Yrittäjät ry (K) Päätetty 

ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi: 

- TPA 103/2005 vp, TPA 26/2005 vp, TPA 94/2005 vp 

Asiantuntijoiden kuuleminen 

- kaupunginhallituksen puheenjohtaja, poliisipäällikkö 

Antero Rytkölä, Ikaalisten kaupunki (K) 

- ordförande för förvaltningsdelegation, häradslänsman Bo-

Sanfrid Höglund, Svenska Finlands folkting (K) 

- spräkskyddssekreterare Kristiina Beijar, Svenska Finlands 

folkting (K) 

- rehtori Hannu Vainionkulma, Suupohjan ammatti-

instituutti (K) 

- sosiaalijohtaja Jari Nevanto, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- 

ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, sosiaalipalvelujen 

toiminta-alue (K) 

- johtaja Hemmo Pirhonen, Itä-Savon sairaanhoitopiiri (K) 

- vammaisasiamies Sirkka Sivula, Kehitysvammaisten 

Tukiliitto ry (K) 

Asiantuntijoiden kuuleminen 

- lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö (K) 

- hallintoneuvos Anne E. Niemi, korkein hallinto-oikeus (K) 

- professori Olli Mäenpää, (K) 

Asiantuntijoiden kuuleminen 

- maakuntajohtaja Aimo Lempinen, Uudenmaan liitto (K) 

- kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, Helsingin kaupunki (K) 

- kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen, Espoon kaupunki 

(K) 

- kaupunginjohtaja Juhani Paajanen, Vantaan kaupunki (K) 

- professori Kaarlo Tuori, (K) 

Asiantuntijoiden kuuleminen 

- maakuntajohtaja Anita Mikkonen, Keski-Suomen liitto (K) 

- henkilöstöjohtaja Pertti Maikki, Jyväskylän kaupunki (K) 

 

- kunnanjohtaja Erkki Pyökkimies, Toivakan kunta (K) 

- kaupunginjohtaja Juhani Meriläinen, Joensuun kaupunki 

(K) 

09 11 2006   Asiantuntijoiden kuuleminen 

- kaupunginjohtaja Asko Ojamäki, Ylivieskan kaupunki (K) 

- valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä, Kalajoen kaupunki 

(K) 



 

 

- kunnanjohtaja Pauli Vaittinen, Polvijärven kunta (K) 

- kunnanvaltuuston puheenjohtaja Helena Tuuri-Tammela, 

Isonkyrön kunta (K) 

- rehtori Seppo Pynnä, Satakunnan 

ammattikorkeakoulu (K) 

- puheenjohtaja Martti Jalkanen, Suomen Kuntajohtajat ry 

(K) 

- varapuheenjohtaja Erkki Kukkonen, Suomen Kuntajohtajat 

ry (K) 

- yhteysjohtoja Kerstin Ekman, Suomen Liikunta ja Urheilu 

SLU ry (K) 

10.11.2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.11.2006 

Asiantuntijoiden kuuleminen 

- kaupunginjohtaja Petteri Paronen, Kuopion kaupunki (K) 

- kaupunginjohtaja Tarmo Pipatti, Lahden kaupunki (K) 

- kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollolan kunta (K) 

- kunnanjohtaja Jouni Mutanen, Siilinjärven kunta (K) 

- kaupunginjohtaja Tapani Hellsten, Hämeenlinnan 

kaupunki (K) 
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- kunnanjohtaja Antti Salonen, Kalvolan kunta (K) Merkitty 

saapuneeksi kirjallinen lausunto: 

- Kirkkohallituksen kirjallinen lausunto. 

- Kirkkohallitus (K) 

Asiantuntijoiden kuuleminen 

- maaherra Eino Siuruainen, Oulun lääninhallitus (K) 

- lakimiessihteeri Heikki J. Hyvärinen, 

Saamelaiskäräjät (K) 

- kuntataloustutkija Ella Rautio-Kuosku, Lapin liitto (K) 

- kaupunginjohtaja Kari Karjalainen, Raision kaupunki (K) 

- suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Pulkkinen, Raision 

kaupunki (K) 

- kunnanjohtaja Erkki Keski-Nisula, Ylitornion kunta (K) 

- kunnanjohtaja Stig Östdahl, Kruunupyyn kunta (K) 

- sivistysosaston osastonjohtaja Juha Narkilahti, Kemijärven 

kaupunki (K) 

 

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto: 

- kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen, Järvenpään kaupunki 

(K) 

- Inarin kunta (K) 

- Sodankylän kunta (K) 

- Kolarin kunta (K) 

- Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia 

ry (K) 

Asiantuntijoiden kuuleminen 



 

 

- hallintojohtaja Ilkka Kauppinen, Helsingin ja Uudenmaan 

sairaanhoitopiiri HUS (K) 

- kaupunginjohtaja Rolf Paqvalin, Keravan kaupunki (K) 

- suunnittelujohtaja Seppo Nieminen, Hyvinkään kaupunki 

(K) 

- kunnanjohtaja Kimmo Behm, Nurmijärven kunta (K) 

- kunnanjohtaja Juha Nousiainen, Pieksänmaan kunta (K) 

-johtaja Olli-Pekka Väänänen, Maa-ja metsätaloustuottajain 

Keskusliitto MTK ry (K) Merkitty saapuneeksi kirjallinen 

lausunto: 

- Posion kunnan, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 

johtaja, sairaalaneuvos Pentti Silvolan ja Varsinais-Suomen 

erityishuoltopiirin kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja 

Simo Paassillan kirjalliset lausunnot. 

- hallituksen puheenjohtaja Simo Paassilta, Varsinais-

Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (K) 

- sairaanhoitopiirin johtaja, sairaalaneuvos Pentti 

onvuia, r UIIJUIS-I uiijaiimaaii aan aaimuiiupu 1 \rv/ 

- Posion kunta (K) Merkitty 

saapuneeksi 

- Merkitään saapuneeksi Helsingin, Espoon ja Vantaan 

kaupunkien yhteinen täydentävä kirjallinen lausunto 

14.11.2006. 

Asiantuntijoiden kuuleminen 

- kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pertti Paasio, Turun 

kaupunki (K) 

- projektijohtaja Mauri Eskonen, Tampereen kaupunki (K) 

- kunnanjohtaja Heimo Puustinen, Kiskon kunta (K) 

- professori Aimo Ryynänen, (K) 

- professori Matti Virén, (K) 

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto: 

- Kansaneläkelaitos (K) 

- Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV (K) 

- Kainuun maakunta -kuntayhtymä (K) 

- Kansalaisjärjestöryhmä (K) 

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi: 

-LA 102/2006 vp 

21 11 2006   asiantuntijoiden 

kuuleminen 

- hallitusneuvos Arto Sulonen, 

sisäasiainministeriö (K) 

- lainsäädäntöneuvos Auli 

Valli-Lintu, 

sisäasiainministeriö (K) 

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto: 



 

 

- lapsiasiavaltuut

ettu (K) Merkitty 

saapuneeksi 

lausu

nto 

- LiVL 26/2006 vp 

Merkitty saapuneeksi 

- sisäasiainministeriön täydentävä 

lausunto. 28 11 2006   Merkitty saapuneeksi 

lausunto 

- VaVL 39/2006 vp. 

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto: 

- Ammatillisten Aikuiskoulutuskeskusten 

Liitto ry (K) 

- Linja-autoliitto ry (K) 

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto: 

29.11.2006 
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01.12.2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.12.2006 
 

 

 

 

 

 

07.12.2006 
 

12.12.2006 

23.11.2006 



 

 

 

- sisäasiain

ministeriö 

(K) 

- oikeusmin

isteriö (K) 

- Kansalais- 

ja 

työväenopis

tojen liitto 

KTOL ry 

(K) Todettu 

asianruntija

kuuleminen 

päättyneeks

i. 

Valmistava 

keskustelu 

Merkitty 

saapuneeksi 

lausunto 

- SiVL 20/2006 vp ja YmVL 41/2006 vp. 

Jatkettu valmistava keskustelu 
 

Asiantuntijoiden Imuleminen 

- neuvotteleva virkamies Mika Rossi, 

sisäasiainministeriö (K) 

- ylitarkastaja Suvi Savolainen, sisäasiainministeriö (K) 

Todettu asianruntijakuuleminen päättyneeksi. Jatkettu 

valmistava keskustelu 

Jatkettu valmistava keskustelu 

- Merkittiin valiokunnalle jaetuksi sihteerin muistio 

5.12.2006. 

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto: 

- Yksityisen Opetusalan Liitto ry (K) 

Jatkettu valmistava keskustelu 
 

Yleiskeskustelu 

- Esiteltiin mietintöluonnos. 

Jatkettu yleiskeskustelu 

y 14.12.2006 

r  ------------  
i 

15.12.2006 

Jatkettu yleiskeskustelu 
 

Jatkettu yleiskeskustelu 

Yksityiskohtainen 

käsittely 

Valmistunut: 

- HaVM 31/2006 vp 
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HE 155/2006 vp 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 

OPETUSMINISTERIÖ 

Muistio 

9.10.2006 

Lainsäädäntöneuvos 

Marja-Riitta Pönkä 
 

 

 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä laeiksi 

kuntajakolain muuttamisesta ja varainsiirtoverolain muuttamisesta 

 

1. Ehdotus laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 
 

Yleistä palvelujen järjestämisestä 
 

Kunnan lakisääteisenä tehtävänä opetustoimessa on esi- ja perusopetuksen järjestäminen. Yksityiset 

perusopetuksen järjestäjät tarvitsevat valtioneuvoston luvan koulutuksen järjestämiseen. Peruskoulun jälkeisen 

koulutuksen järjestäminen ei ole kunnan lakisääteinen tehtävä, vaan järjestäminen perustuu koko maan tasolla 

opetusministeriön myöntämiin koulutuksen järjestämislupiin ja oppilaitoksen ylläpitämislupiin tai 

valtioneuvoston myöntämiin toimilupiin. Kunta voi saada hakemuksesta järjestämisluvan lukiokoulutuksen tai 

ammatillisen koulutuksen järjestämiseen tai valtioneuvostolta toimiluvan ammattikorkeakoulun 

ylläpitämiseen. Kunta voi myös järjestää taiteen perusopetusta ja hakemuksesta myönnettävän 

ylläpitämisluvan perusteella vapaan sivistystyön koulutusta. Yliopistokoulutus kuuluu valtiolle ja on sen 

rahoittamaa. 
 

Kirjastolain mukaisten kuntien yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen on kunnan 

tehtävänä. Kunta voi palvelut itse taikka osittain tai kokonaan yhteistyössä muiden kuntien kanssa tai muulla 

tavalla. Nuorisolain mukaan kunnan toimialaan kuuluu nuorisotyö ja -politiikka. Nuorisotyön toteuttamisesta 

vastaavat lain mukaan kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät järjestöt. Palveluja voidaan 

tuottaa myös alueellisesti kuntien yhteistyönä. Kunnalla on liikuntalain nojalla yleinen toimintavelvoite 

liikunnan edistämiseksi. Liikuntalain 2 §:n 1 momentin mukaan valtion ja kunnan tehtävänä on luoda 

edellytyksiä liikunnalle. Kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa laissa kunnan tehtäväksi on säädetty edistää, 

tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Lisäksi kunta voi ollajeatterin tai orkesterin ylläpitäjänä ja 

museolain mukaisen museon ylläpitäjänä. 
 

Koulutuksen järjestämistä on kuvattu yksityiskohtaisemmin hallituksen esityksen perusteluissa. Opetus- ja 

kulttuuripalvelujen rahoituksen osalta viitataan hallituksen esityksen perusteluihin. 
 

 

Kunta- ja palvelurakenteen vahvistaminen 
 

Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lakiehdotuksen 4 §:n mukaan kuntarakennetta vahvistetaan 

yhdistämällä kuntia ja liittämällä osia kunnista toisiin kuntiin. Palvelurakenteita vahvistetaan kokoamalla 

kuntaa laajempaa väestöpohjaa edellyttäviä palveluja ja lisäämällä kuntien yhteistoimintaa. Toiminnan 

tuottavuutta parannetaan myös tehostamalla kuntien toimintaa palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa sekä 

vahvistamalla pääkaupunkiseudun ja muiden yhdyskuntarakenteellisesti ongelmallisten kaupunkiseutujen 

toimintaedellytyksiä. 
 



 

 

Kunta- ja palvelurakenteen vahvistamiseen liittyvät ehdotukset tukevat osaltaan opetus- ja kulttuuripalvelujen 

järjestämistä ja yhteistoiminnan lisäämistä koskevia opetusministeriön linjauksia. Muun muassa 

kuntarakenteen muutokset tulevat heijastumaan opetustoimessa koulutuksen järjestäjien määrään ja 

oppilaitosverkkoon. Järjestäjäkoon kasvaminen helpottaa osaltaan hallittua sopeuttamista ikärakenteen 

muutokseen eri koulutusasteilla. Esi- ja perusopetus voivat säilyä lähipalveluina järjestäjäkoon kasvamisesta 

huolimatta. Suurempi järjestäjäkoko parantaa edellytyksiä muun muassa valinnaisuuden toteuttamiseen ja 

eräiden palvelujen järjestämiseen (harvinaiset kielet, erityisopetus, oppilashuoltopalvelut), paikalliseen 

arviointiin ja laadunhallintaan. Samoin se antaa paremmat edellytykset koulutuksen järjestämiselle 

taloudellisesti ja laadukkaasti. 
 

Kuntarakenteen muutokset heijastuvat samoin kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen 

järjestämisedellytyksiin lisäten palvelujen monipuolisuutta, palvelujen määrää ja moniammatillista 

yhteistyötä. Samoin palvelujen järjestäminen saa vahvemman rahoituspohjan ja antaa kunnissa tapahtuvalle 

kehittämistyölle nykyistä paremmat edellytykset. Asiakkaan kannalta palvelut voivat säilyä edelleen 

lähipalveluina. 
 

Ammatillista peruskoulutusta koskeva väestöpohjavaatimus 
 

Lakiehdotuksen 5 §:n 4 momentin mukaan kunnan tai yhteistoiminta-alueen, jolla on ammatillisen 

koulutuksesta annetun lain mukainen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa, asukasmäärän nv oltava 

vähintään noin 50 000. 
 

Jos kunnallisen ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjän asukasluku alittaa mainitun 

väestöpohjavaatimuksen eikä sen saavuttamiseksi tehdä kuntaliitosta, kunnan tulisi kuulua laissa säädettävään 

yhteistoiminta-alueeseen. Vaatimuksesta voitaisiin poiketa, jos toiminnallisen kokonaisuuden muodostaminen 

ei saaristoisuuden tai pitkien etäisyyksien vuoksi ole mahdollista tai jos poikkeaminen on tarpeellista suomen- 

ja ruotsinkielisten asukkaiden kielellisten oikeuksien turvaamiseksi tai saamelaisten kieltäjä kulttuuria 

koskevien oikeuksien turvaamiseksi. 
 

Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäminen perustuu opetusministeriön myöntämiin järjestämislupiin. 

Koulutuksen järjestäjänä voi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 8 §:n mukaan olla kunta, kuntayhtymä, 

rekisteröity yhteisö tai säätiö taikka valtio ja sen liikelaitos. Kunnilla ei siten ole velvollisuutta järjestää 

ammatillista peruskoulutusta. Kunnat osallistuvat yhteisesti asukaskohtaisella rahoitusosuudella koulutuksen 

rahoitukseen. 
 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien kokonaismäärä on vuoden 2006 alusta lukien yhteensä 212, joista 

ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjien määrä on 175. Valtio ylläpitää viittä ammatillista 

erityisoppilaitosta ja Saamelaisalueen koulutuskeskusta, joilla kaikilla on erillinen ammatillisen koulutuksen 

järjestämislupa. Järjestäjistä on kuntia yhteensä 26, ja kuntayhtymiä 57. Yksityisiä koulutuksen järjestäjiä on 

91. Ruotsinkielistä ammatillista peruskoulutusta järjestää 20 koulutuksen järjestäjää. Saamelaisalueen 

ammatillisen koulutuskeskuksen opetuskielet ovat suomi ja saame. 

Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupien mukainen kokonaisopiskelijamäärä oli vuoden 2006 alussa 

noin 135 900 opiskelijaa. 

Ammatillisen koulutuksen tarjontaan vaikuttavat ensisijaisesti työelämän tarpeet. Ammatillinen koulutus on 

alakohtaisesti eriytynyttä ja maassa on työnjako tiettyjen valtakunnallisten koulutusten osalta. Koulutuksen 

järjestämiseen ja järjestäjäverkon kehittämiseen vaikuttavia toimintaympäristön muutoksia ovat erityisesti 

ikärakenne ja työvoiman saatavuus. Erityisenä haasteena on toisaalta osaavan työvoiman saannin ja toisaalta 

koulutuksen saavutettavuuden turvaaminen maan eri osissa. Vaikka ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkko 

on muuttunut viimeisten 15 vuoden aikana lähes viidenneksellä kunnallistamisen ja verkon kokoamisen 

seurauksena, ei nykyinen järjestäjäverkko ja sen tarjonta kuitenkaan kaikilta osin pysty riittävän 

monipuolisesti ja joustavasti vastaamaan osaamis- ja koulutustarpeisiin. Tämän vuoksi järjestäjäverkkoa 
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edelleen tarvetta koota ja muodostaa nykyistä vahvempia, riittävän suuria ja monipuolisia koulutuksen 

järjestäjiä, joilla on edellytykset kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin. 
 

Lakiehdotuksen 5 §:n 4 momenttiin sisältyvä ammatillisen peruskoulutuksen järjestämiseen liittyvä 

asukaspohjavaatimus tukee opetusministeriön jo keväällä 2006 käynnistämää ammatillisen koulutuksen 

järjestäjäverkon kokoamishanketta, jonka tavoitteena on edistää ammatillisen koulutuksen kehittämistä 

kokonaisuutena ja järjestäjäverkon kokoamista. 
 

 

Kunnan selvitys ja toimeenpanosuunnitelma 
 

Lakiehdotuksen 10 §:n mukaan kunnan on viimeistään 30.6.2007 annettava valtioneuvostolle selvitys 

kunnassa 5 ja 6 §:n nojalla toteutettavista toimenpiteistä sekä suunnitelma uudistuksen toimeenpanosta 

(toimeenpanosuunnitelma). Toimeenpanosuunnitelman tulee sisältää muun ohessa selvitys palveluverkon 

kattavuudesta sekä kunnan keskeisten toimintojen järjestämisestä sekä henkilöstövoimavarojen riittävyydestä 

ja kehittämisestä. 
 

Esityksen perustelujen mukaisesti suunnitelma edellyttäisi myös kunnan keskeisiin toimintoihin kuuluvien 

opetus-, kirjasto-, liikunta-, nuoriso-, ja kulttuuritoimen palveluiden selvittämistä. 
 

 

Rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmien uudistaminen 
 

Kunta- ja palvelurakennelakiehdotuksen 11 § koskee valtion kuntapolitiikkaa sekä rahoitus- ja valtionosuusj 

ärjestelmän uudistamista. 

Esityksen perustelujen mukaan pykälä koskee yleisiä periaatteita, joita noudatetaan uudistettaessa 

peruspalveluohjelmaa, valtionosuusjärjestelmää ja kuntien verotulopohjaa koskevaa sääntelyä. 
 

Peruspalveluohjelman asema suhteessa hallinnonalojen suunnitelmiin tulee korostumaan. Kun koulutuksen ja 

tutkimuksen kehittämissuunnitelma vahvistetaan hallituskauden ensimmäisen vuoden lopussa, siinä on 

otettava huomioon paitsi hallitusohjelman myös hallituskauden ensimmäisen peruspalveluohjelman linjaukset. 
 

Ehdotuksessa tarkoitetun verovähennysten siirron vaikutus opetus- ja kulttuuritoimeen riippuu muutoksen 

volyymista ja siihen mahdollisesti liittyvästä valtionosuuksien vähentämisestä. 
 

 

Säännösehdotukseen sisältyy myös linjaus, jonka mukaan tavoitteena on hallinnonalakohtaisten 

valtionosuuksien yhdistäminen. Perustelujen mukaan tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- 

ja kulttuuritoimen käyttökustannusten valtionosuuksien yhdistäminen. Edellä mainitusta tavoitteesta voitaisiin 

myös poiketa perustellusta syystä. Erikseen toteutettavassa rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän uudistuksen 

valmistelussa tulisi "mainitun tavoitteen mukaisesti" selvittää uudistuksen vaikutukset toiminnan 

ohjausmahdollisuuksiin, sekä "miltä osin ja missä laajuudessa valtionosuuksia voidaan yhdistää ja miten ne 

myönnetään ja maksetaan". Tavoite valtionosuuksien yhdistämiseksi ei koskisi esimerkiksi valtionavustuslain 

nojalla myönnettäviä harkinnanvaraisia valtionavustuksia eikä erilaisia kehittämishankkeisiin myönnettäviä 

määrärahoja. Tavoite ei myöskään koskisi veikkausvoittovarojen käyttöä. 
 

Uudistuksen jatkovalmistelun varaan jää muun muassa se, miltä osin opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 

ja -avustukset kuuluvat perusteluissa tarkoitettujen poikkeusten piiriin. Opetusministeriö pyrkii 

jatkovalmistelussa ennakoimaan valtionosuuksien yhdistämistavoitteen mahdollisen toteutumisen seurauksia 

eri koulutus- ja kulttuuritoimen palveluihin. Tavoitteena on sivistyksellisten perusoikeuksien turvaaminen, 

mukaan lukien opiskelijoiden vapaa hakeutumisoikeus oppilaitoksiin kuntarajoista riippumatta, sekä 



 

 

rahoitusjärjestelmän yhteensopivuus koulutuksen ja kulttuuripalvelujen järjestämistä koskevan lainsäädännön 

kanssa. 
 

 

Ehdotus laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta 
 

Ehdotuksen 43 b §:ssä säädettäisiin muun muassa uudistukseen liittyvien kuntien toimitilajärjestelyjen 

määräaikaisesta verovapaudesta. Verovapaus koskisi muun ohessa kiinteistön luovutusta, joka on ollut 

koulutus-, nuoriso- tai kirjastotoimen käytössä. Kulttuuri- ja liikuntatoimessa verovapaus on ehdotettu 

rajattavaksi lähinnä kilpailunäkökohtiin vedoten. Verovapaus koskisi kulttuuritoimen käytössä olevia nuoriso-

ja teatterikiinteistöjä. Liikuntatoimesta verovapauden piiriin kuuluisivat uimahalli- ja urheilukenttäkiinteistöt. 
 

Lain 43 c §:ssä ehdotetaan säädettäväksi määräaikaisesta verovapaudesta eräissä koulutuksen 

rakennejärjestelyissä. Ehdotettu erillinen säännös ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja 

ammattikorkeakoulujen ylläpitäjiä koskevissa rakennejärjestelyissä on tarpeen, koska koulutuksen järjestäjinä 

ja ammattikorkeakoulujen ylläpitäjinä toimii myös lukuisia yksityisiä tahoja ja rakennejärjestelyjen tarve on 

riippumaton omistajatahosta. 
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KUNTIEN PALVELUTUOTANNON RAKENNEJÄRJESTELYIHIN LIITTYVÄ VARAINSIIRTO VERO 

VAPAUS 
 

Nykyinen tilanne 
 

Varainsiirtoveroa on suoritettava kiinteistön ja arvopaperin luovutuksesta, verovelvollinen on luovu-

tuksensaaja. 
 

Kunnat ovat kiinteistöhankintojensa osalta verovapaita. Kuntajakolain mukaisten kuntajakomuutosten 

yhteydessä tapahtuvat tapahtuva kiinteistön tai arvopaperin omistusoikeuden siirtyminen ei ole varain-

siirtoverotuksen piiriin kuuluva luovutus.
1
 Kuntien kiinteistöhankintojen verovapaus koskee myös kuntien 

liikelaitoksen luonteisten yksiköiden, esim. energia-, liikenne-ja jätehuoltotoimialoilla toimivien yksiköiden 

käyttöön tulevia kiinteistöjä. Kuntien kiinteistöhankintojen verovapaus on siten laajempi kuin valtion 

kohdalla: valtion liikelaitoksia ei ole vapautettu varainsiirtoverosta. 
 

Kuntien verovapaus ei koske kuntien osakehankintoja (poikkeuksena tuettu vuokra-asuntotoiminta, VSVL 43 

a §). 
 

                                            
1 Verovapaus perustuu VSVL 4 § 5 ja 15 3 § momenttiin, jonka mukaan veroa ei ole suoritettaessa siirrettäessä kiinteistö tai 

arvopaperi toimintaa jatkavalle yhteisölle yhteisömuodon muutoksen, sulautumisen tai sellaisen jakautumisen perusteella, 

jossa jakautuva yhteisö purkautuu, jos järjestely toteutetaan asianomaista yhteisöä koskevan lainsäädännön [kuten Kun-

tajakolain] mukaisesti. 



13.12.2006 

 

Omistuspohjasta riippumatta osakeyhtiöt ovat hankinnoistaan normaalisti verovelvollisia: veroa on 

suoritettava mm. luovutettaessa yhtiöön apporttiluovutuksena kiinteistöjä tai osakkeita. 
 

Hallituksen esitys 
 

Kuntien palvelutoimintojen yhdistämisiä ja muita uudelleenjärjestelyjä tuettaisiin varainsiirtoverolakiin 

otettavilla verovapaussäännöksillä siten, että palvelutoimintojen käytössä olevien toimitilojen 

omistusrakenteita voitaisiin tarkoituksenmukaisella tavalla palvelurakenteita muutettaessa järjestellä 

uudestaan ilman varainsiirtoverovelvollisuutta. Toimitilahallinto on kunnissa eri syistä enenevästi organisoitu 

osakeyhtiöpohjaiseksi. 
 

Tarkoituksena on kohdentaa veroetu omistuksen rakennejärjestelyihin, joissa omistus säilyy, mutta 

muuttuneessa muodossa. Verovapaus kohdistuisi apporttiluovutuksiin, joissa kunta sijoittaa palvelutuotannon 

käytössä olevia kiinteistöjä tai toimitilojen hallintaan oikeuttavia osakkeita yhden tai useamman kunnan tai 

kuntayhtymän omistamaan toimitilayhtiöön (kiinteistön omistamista ja hallintaa harjoittavaan yhtiöön) sen 

osakkeita vastaan. Verovapaus edellyttäisi, että myös luovutuksen jälkeen tilat ovat tuollaisen 

palvelutuotannon käytössä. Toimitilojen tulisi olla pääasiallisesti verovapauteen oikeuttavassa käytössä. 

Verovapaus koskisi vastaavasti tilannetta, jossa kunnan tai kuntayhtymän omistama toimitilayhtiö luovuttaa 

apporttina omaisuutta toisen yhtiön osakkeita vastaan. 
 

Verotuksen neutraliteettivaatimusten samoin kuin EY:n perustamissopimuksen valtiontukisääntöjen vuoksi on 

pidetty tärkeänä turvata se, että veroetu ei kohdistuisi sellaisen toiminnan käytössä oleviin kiinteistöihin, jota 

harjoitetaan myös yksityisenä yritystoimintana, johon ei kohdistu vastaavaa veroetua. 
 

Muistion lopussa on selostettu valtiontukipulmatiikkaa. Yhteenvetona siitä voidaan todeta, että valtion-

tukisäännösten soveltamiskäytännön perusteella ei ole pääteltävissä, missä raja sallitun ja kielletyn veroedun 

välillä kulkee. Verovapauden kohdentuminen liiketoiminnan käytössä oleviin kiinteistöihin merkitsisi 

kuitenkin selvää riskiä siitä, että EU:n komissio sille tehdyn kantelun perusteella päätyisi siihen, että 

verovapaus on perustamissopimuksen vastainen valtiontuki. Tällä hetkellä Tieliikelaitoksen eräät 

kiinteistöjärjestelyt ovat komission tutkittavana sille tehdyn kantelun perusteella.
2 

 

Ehdotettu VSVL 43 b §:n mukainen verovapaus koskisi uudistuksessa keskeisten sosiaali-ja terveys-

palvelujen lisäksi koulu-, nuoriso-, kirjasto- sekä palo- ja pelastustoimen sekä yleishallinnon käytössä 

olevia kiinteistöjä ja kiinteistöosakkeita. Näin on pyritty tavoittamaan keskeiset kuntien toiminnot, joita ei 

neutraliteettinäkökulmasta voitane pitää ongelmallisina. Lisäksi verovapauden piiriin kuuluisivat nimetyt 

kulttuuri- ja liikuntatoimen käytössä olevat kiinteistöt: museo- ja teatterikiinteistöt sekä uimahalli- ja 

                                            
2 Asia K(2006)461. Tieliikelaitos nauttii yksityisiin kilpailijoihinsa verrattuna useita etuja uudelleenjärjestelyissä, joiden 

tarkoituksena on kehittää palvelutuotantoa ja lisätä julkisen palvelutuotannon tehokkuutta. Yhtenä tutkinnan kohteena on 

Tieliikelaitoksen saama etu siitä, että maa-alueiden siirtäminen Tieliikelaitokselle tapahtui alle markkinahinnan. Asiassa ei ole 

kysymys varainsiirtoverosta. Vireillä on myös muutama muu Suomea koskeva tapaus. 

Rajanvetoa elinkeinotoiminta/ei-elinkemotoirriinta liikuntatoimen osalta valaisee Korkeimman hallinto-

oikeuden päätös
3
 vuodelta 2002 Kilpailuviraston ratkaisusta tehtyyn valitukseen (KHO 2002:4, päätös löytyy 

intenet-osoitteesta: http://www.kho.fi/paatokset/17561.htm ). Asiassa oli kyse koulun liikuntatilojen 

vuokraamisesta kouluaikojen ulkopuolella, valittajana paikallinen palloiluhalliyhtiö, joka vaati KHO:ta 

puuttumaan kaupungin (Rauma) liikuntatilojen vuokrauksen alihinnoitteluun. Ratkaisun mukaan 

- liikuntatilojen tarjoaminen yleisölle voi olla rinnastettavissa yritysten vastaavaan toimintaan 

- se, että kunta harjoitti liikuntalaissa tarkoitettua julkista tehtävää, ei sulkenut pois sitä, että 

kilpailunrajoituksista annettu laki voisi tulla sovellettavaksi kuntaan. 

KHO päätyi kunnan kannalta myönteiseen lopputulokseen erityisesti sillä perusteella, että 

- kyse oli koulujen liikuntatilojen hyötykäytön tehostamisesta; ja 

- hinnoittelu ei ollut markkinaehtoista 

Kuntaa ei ollut pidettävä ao. laissa tarkoitettuna elinkeinonharjoittajana. Tilannetta olisi epäilemättä arvioitava 

toisin, jos näitä tekijöitä ei olisi käsillä. 

http://www.kho.fi/paatokset/17561.htm


 

 

urheilukenttäkiinteistöt. - Verovapaus ei sitä vastoin koskisi esimerkiksi erilaisia palloilu- ja liikuntahalleja 

tms, jollaisia etenkin suuremmissa kaupungeissa toimii yrityspohjalta.
3 

 

Verovapaus kytkeytyisi puitelakiin siten, että apporttiluovutuksen tulee liittyä puitelain 10 §:n mukaiseen 

toimeenpanosuunnitelman toteuttamiseen ja että verovapaus olisi määräaikainen koskien puitelain 

voimassaoloaikana tehtyjä omistusjärjestelyjä. Siten mikä tahansa nimettyjen toimialojen käytössä olevan 

kiinteistön apporttiluovutus ei olisi verovapauteen oikeuttava, vaan luovutuksen olisi myös asiallisesti 

kytkeydyttävä puitelain mukaisiin järjestelyihin: verovirasto voisi tarvittaessa pyytää asiasta 

sisäasiainministeriön lausunnon. 
 

Menettelyllisesti verovapaus perustuisi hakemusmenettelyyn, jonka yhteydessä luovutuksensaaja esittäisi 

selvityksen verovapauden edellytysten täyttymisestä. Edellytysten täyttyessä verovirasto palauttaisi suoritetun 

veron. Jos selvitys on esitettävissä jo ennen luovutusta, verovirasto päättäisi, että veroa ei ole maksettava. 

Ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen rakennejärjestelyt 
 

Ammatillisten oppilaitosten osalta verovapaus määriteltäisiin eri säännöksessä (VSVL 43 c §), koska 

toimintaa harjoittavat myös useat yksityiset tahot. Mm. 43 b §:ään liittyvää vaatimusta luovutuksensaajana 

olevan tahon kuntaomistuksesta ei voida edellyttää. 
 

Verovapaus koskisi ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen toimiluvan tai järjestämisluvan 

mukaisessa käytössä olevien kiinteistöjen ja toimitilaosakkeiden luovutusten toiselle toimiluvan tai 

järjestämisluvan saaneelle yhdistykselle, säätiölle taikka osakeyhtiölle käytettäväksi toimiluvan tai 

järjestämisluvan mukaiseen toimintaan. Jos saajana on osakeyhtiö, edellytettäisiin 43 b §:ää vastaavasti, että 

luovutus tapahtuu apporttiluovutuksena. Verovapauden piiriin kuuluisivat myös kunnan tai kuntayhtymän 

koulutoimen käytössä olevien kiinteistöjen luovutukset toimiluvan tai järjestämisluvan saaneille tahoille 

tuohon toimintaan. 
 

Verovapaus ei koskisi ammattikorkeakoulujen maksulliseen palvelutoimintaan käytettäviä kiinteistöjä ja 

ammatillisen koulutuksen kiinteistöjä, joita käytetään pääosin muuhun maksulliseen palvelutoimintaan kuin 

ammatilliseen lisäkoulutukseen ja työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen. 
 

Vero olisi suoritettava, jos kiinteistön käyttötarkoitus 5 vuoden kuluessa muuttuu tai luovutetaan muulle kuin 

po. koulutustoimintaa harjoittavalle taholle siinä toiminnassa käytettäväksi, tai luovutetaan kunnan tai 

kuntayhtymän omistamalle toimitilayhtiölle 43 b §:n mukaiseen käyttöön. 
 

Esityksen arviointia valtiontukinäkökulmasta 
 

Perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoin muodossa 

tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotain yritystä tai 

tuotannonalaa, ei sovellu yhteismarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden kauppaan. 

Sopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaan jos komissio toteaa, että tuki ei sovellu yhteismarkkinoille taikka 

että tällaista tukea käytetään väärin, se tekee päätöksen siitä, että asianomaisen valtion on komission 

asettamassa määräajassa poistettava tuki tai muutettava sitä. Jos jälkikäteen arvioitunakaan tukea ei voida 

pitää yhteismarkkinoille soveltuvana, pääsääntöisesti tuki määrätään perittäväksi takaisin. 
 

Jotta verotustoimenpide katsottaisiin perustamissopimuksen 87 artiklassa tarkoitetuksi tueksi, sen on EY-

tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan täytettävä neljä kumulatiivista edellytystä: 

1) tuensaajan on saatava toimenpiteestä etua, joka keventää sen taloutta yleensä rasittavia maksuja; 

2) etuuden on oltava jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista myönnetty tuki; 

3) toimenpiteen tulee vaikuttaa kilpailuun ja jäsenvaltioiden väliseen kauppaan; 

                                            
Ratkaisu on linjassa HE:n mukaisen verovapauden kanssa: verovapaus koskisi myös koululiikuntatilojen 

apport-tiluovutuksia, kun ne ovat osa koulutointa. 
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4) toimenpiteen tulee olla erityinen tai valikoiva siinä suhteessa, että se suosii "jotakin yritystä tai tuo-

tannonalaa." 

 

Kiinteistön omistamista ja hallintaa harjoittavalle osakeyhtiölle myönnettävä verovapaus kunnan luovuttaessa 

sille kiinteistöjä, näyttäisi lähtökohtaisesti täyttävän mainitut edellytykset. Kohdan 3 osalta todettakoon, että 

komission vakiintuneen käytännön mukaan jo pelkkä kilpailun olemassaolo alalla sisältää oletuksen siitä, että 

toimenpiteellä on vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. - Tältä osin on todettava, että 

toimitilamarkkinat ovat nykyisellään hyvin kilpaillut ja ulkomaiset sijoitukset Suomen kiinteistömarkkinoille 

ovat merkittäviä. Julkinen sektori on yksi merkittävä toimitilayhtiöiden tarjoamien palvelujen käyttäjätaho. 
 

Tiedossa ei ole oikeuskäytäntöä asetelmista, joissa on kysymys julkisen palvelutoiminnan tuottamisessa 

käytettyjen toimitilojen yhtiöittämiseen liittyvistä veroeduista. Kansallisella lainsäädännöllä on aiemmin 

katsottu voitavan toteuttaa VSVL 43 a §:n mukainen kuntien vuokra-asuntojen yhtiöittämistä koskeva 

verovapaus, joka rinnastuu nyt ehdotettuun verovapauteen. Kyse on apporttiluovutuksista 

vastaanottavan yhtiön osakkeita vastaan. Verovapauteen neutxaliteettinäkökulmasta mahdollisesti koh-

distettavaa kritiikkiä oli pyritty esityksen perusteluissa torjumaan sillä, että kunnalla tai kuntayhtymällä ei ole 

samanlaisia mahdollisuuksia verottomiin yritysjärjestelyihin, joita yksityiset osakeyhtiöt voivat hyödyntää. 
 

Samaa argumentointia voidaan pyrkiä esittämään suhteessa valtiontukea koskeviin sääntöihin. Tällöin 

vedottaisiin siihen, että veroetu ei merkitse poikkeusta verojärjestelmän yleisistä periaatteista, vaan on 

verojärjestelmän logiikan mukaista, ja että kyseessä ei tiiman vuoksi olisi valtiontuki. Argumentin käyttöarvo 

on epäselvä, eikä se sovellu kaikkiin esityksen mahdollistamiin tilanteisiin. 

- Yritykset voivat hyödyntää Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaista 

liiketoimintasitr-toa
4
, jossa siirtävä yhtiö luovuttaa kiinteistön vastaanottavan yhtiön osakkeita 

vastaan. Liiketoimin-tasiirto on mahdollinen vain osakeyhtiöidekvälillä^eikä kunnalla ole 

vastaavaa mahdollisuutta. 

- Vasta argumenttina tälle on se, että kuntaomiSteinen osakeyhtiö on kuitenkin selvästi 

edullisemmassa asemassa kuin yksityinen osakeyhtiö, koska apporttiluovutukseen ei liity 

VSVL:ssa ja elinkeinoverolaissa liiketoimintasiirrolle asetettuja vaatimuksia; liiketoimintasiirron 

yhteydessä tapahtuvan kiinteistönluovutuksen varainsiirtoverovapaus edellyttää, että luovutus 

tapahtuu uudelle (perustettavalle) yhtiölle ja että luovutuksen kohteena on tietty 

liiketoimintakokonaisuus siihen kuuluvine varoineen ja velkoineen. 

- Esitetty verovapaus koskisi myös tilanteita, joissa kuntaomisteinen osakeyhtiö luovuttaa 

osakkeitaan apporttina toimitilayhtiöön: tältä osin ei voida lainkaan vedota siihen, että yhtiön 

käytettävissä ei olisi liiketoimintasiirtoa. 

- Verojärjestelmän logiikan näkökulmasta liiketoimintasiirtoon liittyvä verovapaus on nähtävä 

sitä taustaa vasten, että varat luovuttava yhtiö on itse verovelvollinen, ja on aikanaan suorittanut 

veron hankkiessaan kiinteistön. Liiketoimintasiirron muodossa tapahtuva kiinteistön tai 

arvopaperin luovutus estää veron kertautumisen. Koska kunnat ovat verovapaita, niiden 

apporttiluovutusten verovapaus ei merkitse sitä, että veron kertautuvuus estetään, vaan tällein 

kuntien hankintojen verovapaus tulee lopulta myös vastaanottavan yhtiön eduksi. Argumentti 

siitä, että verovapaus olisi järjestelmän logiikan mukaista, olisi riidaton vain siinä tapauksessa, 

että kunta olisi maksanut veron. 
 

 

 

                                            
Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan liiketoimintasiirrolla voidaan yhteisön liiketoiminnan osa siirtää 

jatkuvuusperiaatetta noudattaen toiseen saman toiminnan harjoittamista jatkavaan yhteisöön. Lain säännösten mukaisesti 

toteutetut järjestelyt eivät johda yhtiön omaisuuden arvonnousujen verottamiseen. Arvonnousujen verotus lykkääntyy siihen 

hetkeen, jolloin yritysjärjestelyssä varat vastaanottanut yhtiö luovuttaa sille siirtynyttä omaisuutta. Liiketoimintasiirtoon 

liittyvän verovapauden tavoitteena on mahdollistaa yrityksen toiminnan järjestäminen liiketoiminnallisesti mahdollisimman 

tarkoituksenmukaisiin toimintakokonaisuuksiin, ilman uudelleenjärjestelyistä aiheutuvia verokustannuksia 



 

 

Komission valtiontukisäännösten soveltamiskäytännöstä on syytä nostaa esiin Italiaa koskeva päätös 

5.5.2002 (tapaus C-27/99)
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Vuonna 1990 pantiin toimeen erilaisten kunnallisten paikallispalveluja tuottavien "organisointivälineiden" 

uudistus, jota koskevan lain mukaan kunta voi tarjota palveluja mm. perustamalla osakeyhtiöitä
6
. Komissio 

päätti vuonna 1999 käynnistää sille tehdystä kantelusta perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitetun menettelyn mm. näille osakeyhtiöille suotujen veroetuuksien johdosta. Veroetuuksiin kuuluu 

tuloverotukseen liittyvien etujen lisäksi vapautus kaikista siirto veroista, jotka liittyvät kunnallisten laitosten 

muuttamiseen osakeyhtiöiksi.
7 

Italian viranomaiset huomauttivat, että tukitoimia sovelletaan yrityksiin, jotka huolehtivat lähes yksinomaan 

julkisiksi paikallispalveluiksi nimettyjen palvelujen eli paikallistason sähkön-, kaasun- ja vedenjakelun, 

liikenteen, jätehuollon ja lääkevalmisteiden alojen palvelujen tuottamiseen
8
 ja vetosivat-muun ohessa siihen, 

että 

- jos vero olisi kannettu, se olisi tullut kuntien maksettavaksi - Italiassa luovuttaja (kunta) on velvollinen 

suorittamaan veroa, eikä verovapaus siten tullut yhtiön hyväksi
9
, 

- siirtoverosta vapauttaminen on perusteltu toimenpide järjestelmän luonteen ja rakenteen vuoksi. 

Kyseinen vapautus on neutraalin verotuksen periaatteen mukainen. Kyseessä on Italian vero-oikeuden 

keskeinen periaate, joka koskee yrityksen oikeudellisen muodon muuttamista. Tämän periaatteen 

mukaan pelkkä yrityksen oikeudellisen muodon muuttuminen ei vaikuta sen oikeudellisiin 

velvoitteisiin, sillä se ei aiheuta yritykselle taloudellista etua.
10

 
 

Komissio katsoi, että tuloverotusta koskevat toimet täyttivät kaikki 87 artiklan mukaiset valtiontuen 

edellytykset ja että tuet eivät sovellu yhteismarkkinoille sekä määräsi tuet takaisin perittäviksi.
11 

 

Siirtoverojen osalta komissio päätyi vapauttavaan kantaan sillä perusteella, että siirtoverosta vapauttaminen 

ei ole 87 artiklan 1 mukaista valtiontukea, koska järjestelmän luonne ja yleinen rakenne oikeuttavat sen 

myöntämisen}^ Keskeistä ratkaisun kannalta on se, että Italian "siirtoverotuksessa" on käytössä se yleinen 

periaate, että yhteisömuodon muutos ei johda siirtoverojen määräämiseen. Italiassa, kuten Suomessakaan, tätä 

periaatetta ei sovelleta kunnan liiketoimien yhtiöittämiseen. Komissio jär-keili, että puheena olevien 

kunnallisten liiketoimintayksikköjen muuntamisessa osakeyhtiössä katsottiin tosiasiassa olevan kysymys 

yhteisömuodon muuttamisesta, vaikka muodollisesti kyse oli uuden yhtiön perustamisesta. 
 

Johtopäätökset: 
 

Tapauksesta ei voida päätellä sitä, miten komissio arvioisi nyt puheena olevan kaltaisten apportti-luovutuksiin 

kohdistuvaa verovapautta, kun kyse on liiketoiminnan käytössä olevista kiinteistöistä. Suomen 

varainsiirtoverotuksessa on yleisellä tasolla se sama periaate kuin Italiassa, että muutettaessa oikeudellinen 

muoto toiseksi (asianomaisen lainsäädännön mukaisesti), veroa ei ole suoritettava. Nyt käsillä olevissa 

tilanteissa ei kuitenkaan ole kysymys yhteisömuodon muuttamiseen rinnastettavasta tilanteesta
12

, vaan 

(tyypillisesti) luovutuksesta jo olemassa olevaan yhtiöön. HE:n mukainen verovapaus koskee toisaalta myös 

apporttiluovutusta osakeyhtiöstä toiseen, jossa ei voida väittää olevan kyse yhteisömuodon muuttamisesta. 
 

                                            
5 Julkaistu virallisessa lehdessä 24.3.2003, tapaus löytyy osoitteesta 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fi/oi/2003/l 077/1 07720030324fi00210040.odf 
6 Päätöksen perustelujen kohta 12 ja sen e alakohta. 
7 Päätöksen perustelujen kohta 16 a. 

Päätöksen perustelujen kohta 32. 
9 Päätöksen perustelujen kohta 36. 
10 Päätöksen perustelujen kohdat 36 ja 37. 
11 Päätöksen 2 ja 3 artiklat. 
12 Tällaisesta tilanteesta on sitä vastoin kysymys eräissä valtion liikelaitosten yhtiöittämiseen liittyvissä erityislaeissa, joiden 

yhteydessä on säädetty liikelaitokselta siirtyvien varojen varainsiirtoverovapaudesta. Nämä verovapaudet näyttäisivät siten 

olevan linjassa valtiontukisäännösten kanssa. Kun liikelaitokset eivät ole hankintojensa osalta verovapaita, veron 

suorittamisvelvollisuus liikelaitosta yhtiöitettäessä merkitsisi myös veron kertautumista, joka verovapaudella vältetään. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fi/oi/2003/l
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Tapauksesta voitaneen kuitenkin tehdä se yleisen tason johtopäätös, että yksityiseen yritystoimintaan 

rinnastettavaa toimintaa harjoittaviin kunnallisiin osakeyhtiöihin tai sellaisen toiminnan käytössä olevia tiloja 

hallitseviin osakeyhtiöihin kohdistuva apporttiluovutuksen varainsiirtoverovapaus on kielletty valtiontuki, jos 

sitä ei voida perustella järjestelmän luonteella ja yleisellä rakenteella. 
 

Tähän nähden on merkityksellistä, että 
 

- Suomessa kunnat ovat vapautettuja omista kiinteistönhankinnoistaan, joten verovapautta ei voida perustella 

veron kertautuvuuden välttämisellä. 

- Suomessa veroetu tulee suoraan apporttiomaisuuden saajana olevan yhtiön hyväksi (toisin kuin Italiassa, 

jossa kunta on verovelvollinen). 

- Nyt esitetty verovapaus on laajempi kuin mitä voitaisiin perustella pelkästään verojärjestelmän luonteella ja 

yleisellä rakenteella. 
 

Yhteenvetona edellä esitetystä voidaan todeta, että verovapauden kohdistaminen sellaisten toimintojen 

käytössä olevien toimitilayhtiöiden apporttiluovutuksiin, jollaista harjoitetaan myös yksityisenä 

yritystoimintana, sisältää selvän riskin siitä, että veroetu myöhemmin todetaan valtiontueksi, jota ei voida 

pitää yhteismarkkinoille soveltuvana. 

12 Päätöksen perustelujen kohdat 47, 76 - 81 ja 123 sekä päätöksen 1 artikla. 
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HE 155/2006 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunta-ja palvelu-rakenneuudistuksesta sekä laeiksi 

kuntajakolain muuttamisesta ja varainsiirtoverolain muuttamisesta 

 

Yleistä 

Esitys laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (jäljempänä puitelaki) ja siihen liittyvät esitykset 

laiksi kuntajakolain ja varainsiirtoverolain muuttamisesta muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jonka 

tavoitteena on antaa suuntaviivat ja puitteet kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteuttamiselle. 

Lakikokonaisuus on sekä valmistelutavaltaan että sisällöltään poikkeuksellinen. Puitelakiesitys perustuu 

poliittiseen sopimukseen, jota olivat hyväksymässä hallituspuolueitten lisäksi suurimmat 

oppositiopuolueet. Poliittinen sopimus oli kirjoitettu pykälien muotoon. Lakiesitys noudattaa 

pääpiirteissään poliittisen sopimuksen linjauksia. 

On tärkeää, että puitelakiehdotus on saatu aikaan ja että aikataulu on loppuvaiheessakin 

pitänyt. Tämä antaa uskoa siihen, että kysymyksessä on kansallinen hanke, johon sekä valtio 

että kaikki kunnat ja kunnallishallinnon toimijat antavat aktiivisen panoksensa. Se on myös 

osoitus siitä, että valtio pystyy tekemään merkittäviä kuntapoliittisia linjauksia. 

Kunnissa monet rakenteelliset uudistukset ovat jääneet odottamaan lain antamia suuntaviivoja. 

Senkin vuoksi on tärkeää, että laki saadaan aikataulun mukaisesti hyväksyttyä ja voimaan. 

 

Puitelaki asettaa velvoitteita sekä valtiolle että kunnille 

Määräaikainen puitelaki sisältää oikeudelliselta luonteeltaan monentyyppisiä sään nöksiä. 

Ens iks i  puitelaki edellyttää, että tietyistä asioista valmistellaan erikseen lainsäädäntöä ja asetetaan 

tavoitteita tällaiselle lainsäädännölle (ns. lainsäädäntötoimek siannot). Tällaisia säännöksiä ovat mm. 

peruspalveluohjelmaa, valtionosuusuudis tusta ja valtiolle siirrettäviä tehtäviä ja niiden rahoitusta 

koskevat säännökset sekä mahdollinen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevia kuntia koskeva 

kuntajakolain muutos. 
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To iseks i  puitelaissa säädetään kunnille suunnitteluvelvoitteita ja asetetaan suunnittelulle tavoitteita. 

Tällaisina voidaan mainita esim. puitelain ja kuntajakolain mukaiset kunnan määrittelyt sekä 

yhteistoiminta-alueen väestöpohjatavoitteet. Tavoitesäännöksiä ne ovat sen vuoksi, että niiden 

toteuttaminen tapahtuu kuntien omilla päätöksillä ilman että laissa olisi säädetty nimenomaisia velvoitteita 

niiden toteuttamiseen. Yhteistoiminta-alueet on tarkoitettu muodostettaviksi mahdollisimman pian lain 

voimaantulon jälkeen, mutta varsinaisia toimeenpanovelvoitteita (ajoitus, sanktiot) ei niitäkään koskien 

laissa säädetä. Asiaa tarkastellaan tarkemmin jäljempänä. 

 

Kolmanneks i  lakikokonaisuuteen sisältyy suoraan sovellettavia säännöksiä. Tällaisia ovat erityisesti 

kuntajakolain ja varainsiirtoverolain muutoksiin sisältyvät säännökset ja puitelain suunnitteluvelvoitteet. 

Kunta l i i t to  pitää tärkeänä, että kunta- ja palvelurakenneuudistusta ohjataan lailla. Puitelakiin 

sisältyy kunnille asetettuja suunnittelu- ja muita velvoitteita, mikä edellyttää lailla säätämistä. 

Tärkeää on myös, että puitelaissa asetetaan valtiolle velvoitteita edistää lainsäädäntötoimin 

kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteutumista. 

 

Ensisijaista ei ole kuitenkaan kysyä, mitä laki velvoittaa tekemään, vaan mitä tulevaisuuden 

haasteet edellyttävät kunnilta, jotta ne säilyttävät toimintakykynsä ja kuntalaisten palvelut 

voidaan turvata. Laista ei kannata etsiä porsaanreikiä, vaan kannattaa suunnata katse lain 

asettamiin tavoitteisiin. Laki ajoittaa alueelliset, seudulliset ja kuntien omat uudistustoimet ja 

suuntaa ne kohti yhtenäisiä tavoitteita. Lain tavoitteiden toteutuminen on kuntien käsissä. 

Lakiehdotukset ovat monen kompromissin tulos ja se näkyy eräin paikoin 

epäjohdonmukaisuutena ja tulkinnanvaraisuutena. Liitto korostaa kuitenkin, että uudistus on 

edennyt aikataulussa ja lain hyväksyminen takaa uudistuksen etenemisen jatkossakin. Lain 

valmistelun aikana käyty keskustelu ja PARAS-hankkeen aluekierroksen aikana tapahtunut 

yhteinen kannanmuodostus on kohottanut kuntien muutosvalmiutta. 

 

Uudistuksen eteenpäinmenolle on hyvät edellytykset sen jälkeen kun epävarmuus 

lainsäädännössä uudistukselle asetettavista tavoitteista ja uudistuksen kunnilta edellyttämistä 

toimenpiteistä lain hyväksymisen myötä hälvenee. Tämän vuoksi emme nosta esille sellaisia lain 

puutteita, jotka johtuvat siitä, että poliittisen yksimielisyyden löytäminen on edellyttänyt sanonnan 

väljyyttä. 

 

Valtion velvoitteet 

Puitelaissa on useita ohjelmaluonteisia säännöksiä ja lainsäädäntötoimeksiantoja, jotka joko antavat 

suuntaa lainsäädännön kehittämishankkeille tai velvoittavat ryhtymään lainsäädäntötoimiin. 

 

Lainsäädäntötoimiin velvoittavat tai niitä suuntaavat mm. seuraavat säännökset: 

-   Valtiolle siirrettävät tehtävät (8 §) edeilyttävät, että näiden tehtävien valtioiie siirtämisestä säädetään 

erikseen lailla siten, että säännöksessä mainittujen tehtävien järjestäminen ja rahoitus siirretään 

valtiolle viimeistään vuoden 2009 alusta lukien. 

% 
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- Jos laissa esitetyt toimenpiteet, jotka kohdistuvat erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa 

oleviin kuntiin, eivät ole riittäviä, valtioneuvosto antaa vuoden 2009 alussa eduskunnalle hallituksen 

esityksen kuntajakolain muuttamisesta siten, että kuntien yhdistäminen voisi käydä päinsä myös 

vastoin ao. kuntien tahtoa (9 §). 

- Valtion kuntapolitiikkaa sekä rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän uudistamista koskeva säännös (11 

§) edellyttää lainsäädäntötoimia muun muassa perus-palveluohjelman lakisääteistämiseksi sekä 

kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi. Säännös asettaa uudistukselle myös 

tavoitteita. 

 

Vaikka sinänsä on poikkeuksellista, että tavallisessa laissa säädetään, mitä toisella lailla tullaan 

myöhemmin säätämään, Kunta l i i t to  pitää tärkeänä sitä, että puitelaissa myös valtio sitoutuu 

toimenpiteisiin, joilla edistetään kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteiden toteutumista. 

 

Erityisen merkittävää on se, että peruspalveluohjelma lakisääteistetään ja tällä tavoin luodaan 

nykyistä vakaampi pohja valtion ja kuntien neuvottelujärjestelmälle. 

 

Tärkeätä on myös se, että lailla varmistetaan kunnilta valtiolle siirrettävien tehtävien 

edellyttämän lainsäädännön valmistelu ja sille asetetaan aikataulu. Kuntaliitto pitää tärkeänä, 

että kuntien ja valtion tehtävienjaon uudelleenarviointia jatketaan. 

Nykytilan arvioinnissa on kiinnitetty huomiota kunnallisverotuksen läpinäkyvyyden heikkenemiseen, mikä 

on johtunut verotuksessa tehtävien vähennysten huomattavasta kasvattamisesta valtion päätöksin. 

Samoin siihen, että valtionosuuksien määräytymisperusteet ovat monimutkaisia ja niitä on liikaa. 

Veropohjan vahvistaminen ja verotuksen läpinäkyvyyden parantaminen voi tapahtua vähentämällä 

kunnallisverotuksessa tehtävien vähennysten vaikutusta tai poistamista kokonaan. Jos esimerkiksi 

kaikkien vähennysten vaikutus, joka on yhteensä verotuloina noin 2,7 mrd euroa poistettaisiin, merkitsisi 

se kustannusneut-raalissa ratkaisussa sitä, että valtionosuuksia jouduttaisiin vastaavasti leikkaamaan. 

Kuntien verotusoikeuden kannalta ratkaisu olisi hyvä, mutta kustannustenjaon piiriin kuuluvat 

valtionosuudet vähenisivät olennaisesti ja samalla valtionosuusprosentit alenisivat esimerkiksi sosiaali- ja 

terveydenhuollossa noin 20 %:iin. 

Kunta l i i t to  katsoo, että näin pientä valtionosuusprosenttia ei voida soveltaa annettaessa 

kunnille uusia tehtäviä. Mikäli veropohjaa vahvistetaan kuvatulla tavalla, tulisi uusia tehtäviä 

voida antaa jatkossa kunnille vain 100 %:n valtionosuudella. Veropohjan vahvistaminen ja 

valtionosuuksien vähentäminen edellyttävät valtionosuuksien määräytymisperusteiden muut-

tamista olennaisesti. 

Valtionosuusjärjestelmää monimutkaistaa erityisesti opetuksessa ja koulutuksessa sovellettava 

ns. ylläpitäjämalli, jossa valtionosuus myönnetään ylläpitäjälle, mutta jossa kaikki peruskunnat 

osallistuvat kustannuksiin asukasta kohden samalla rahoitusosuudella. 

Valtionosuusjärjestelmää ei juurikaan voida merkittävästi yksinkertaistaa purkamatta nykyistä 

opetus- ja kulttuuritoimen järjestelmää. 

 



 

 

Kuntaliitto kannattaa siirtymistä yhteen valtionosuuteen. Mikäli kaikki vaiti onosuudet tulisivat 

peruskunnille yhtenä kokonaisuutena, edellyttäisi sekin opetus- ja kulttuuritoimen 

rahoitusjärjestelmän muutosta. 

 

Selkeät tavoitteet kunta- palvelurakenneuudistukselle 
 

Laki antaa selkeät lähtökohdat ja tavoitteet kunta-ja palvelurakenteiden uudistamiselle. 

Kuntarakenteiden osalta merkittävä periaatteellinen säännös, joka on sekä puitelain 5 §:n 1 momentissa 

että kuntajakolain 1 §:n 2 momentissa on elinvoimaisen ja toimintakykyisen kunnan määritelmä: 

 

"Kunnan tulee muodostua työssäkäyntialueesta tai muusta sellaisesta toiminnallisesta 

kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset 

vastata palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta." 

Säännös on muotoilustaan huolimatta selvästi tavoitteellinen. Keinoina tavoitteen toteuttamiseksi ovat 

puitelakiin sisältyvät suunnitteluvelvoitteet, joissa kuntajaon muutos on eräänä huomioon otettavana 

vaihtoehtona, kuntajakolain mukaiset keinot (vapaaehtoiset kuntaliitokset, joita vauhditetaan 

etupainotteisesti yhdistymisavustuksin) ja vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien osalta 

edellä mainittu lainsäädäntötoimeksianto. 

 

Vastaavasti palvelurakenteiden uudistamisen tavoitteenasettelu on selkeä (puitelain 5 §:n 3 ja 4 mom.): 

 

"Kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi 

liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä, on oltava vähintään noin 20 000 asukasta. 

 

Kunnan tai yhteistoiminta-alueen, jolla on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 

mukainen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa, asukasmäärän on oltava vähintään 

noin 50 000." 

Vähintään noin 20 000 asukkaan väestöpohja perusterveydenhuollossa ja vähintään noin 50 000 

asukkaan väestöpohja ovat toimeenpanosuunnittelun lähtökohta. Velvoite ei kuitenkaan jää tähän, vaan 

ajatuksena on, että toiminta myös tosiasiassa organisoidaan siten, että väestöpohja tavoitteet 

saavutetaan. Milloin tällainen velvoite on täytettävä, ts. milloin yhteistoiminta-alue on viimeistään muo-

dostettava? Tähän lakiteksti ei anna vastausta suoraa vastausta. Lain 11 §:n yksi tyiskohtaisissa 

perusteluissa todetaan: 

 

"(Tämä) selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman laadinnalle säädettäväksi ehdotettu aikataulu 

perustuu tavoitteeseen, että uudistuksen toteutus alkaisi mahdollisimman pian lain 

voimaantulon jälkeen. Lain edellyttämät kunta- ja palvelurakenteen muutokset tulisi olla kaikilta 

osin saatettu loppuun lain voimassaoloaikana eli viimeistään vuoden 2013 alusta. 

Perustelujen lausuma on syytä omaksua suunnitelmien ja niiden toteuttamisen lähtökohdaksi ja 

tavoitteeksi. Samalla on syytä todeta, että laissa ei ehdoteta toimivaltuuksia valtioneuvostolle ryhtyä 

toimenpiteisiin yhteistoiminta-alueen muodostamiseksi, jos kunnat eivät saa päätöksiä aikaan. 

Lainsäädännössä luotetaan siihen, että kunnat toimivat asetettujen tavoitteiden mukaisesti 

Ammatillisen peruskoulutuksen noin 50 000 asukkaan väestöpohjavaatimus on kuntien velvoitteena 

ongelmallisempi kuin perusterveydenhuollon ja siihen liittyvän sosiaalihuollon velvoite. Kunnilla ei ole 

velvollisuutta olla mukana ammatillisen koulutuksen ylläpitäjäorganisaatiossa, vaikkakin kunnalla on 

koulutuksen ra-hoitusvelvollisuus, joten lähtökohtaisestikaan kunnilla ei voi olla velvollisuutta ryhtyä 

ammatillisen oppilaitoksen omistajaksi. Ongelmallinen se on myös siten, että väestöpohja ei kerro 

koulutustarvetta. Säännös on ymmärrettävä koulutuksen järjestäjäyksikön koon suurentamistavoitteeksi, 

jota toteutetaan kuntien omien toimenpiteiden lisäksi järjestämislupia myönnettäessä ja mahdollisesti 

koulutusta koskevaa erityislainsäädäntöä uudistettaessa. Tällaisena se vie kehitystä osaltaan oikeaan 

suuntaan, mutta edellyttää rinnalleen mm. sitä, että myös yksityisille ylläpitäjille asetetaan 

vastaavanlaisia kehittämistavoitteita. 

Kunnan ja yhteistoiminta-alueen muodostamiselle säädetyistä edellytyksistä voidaan poiketa mm. 

saaristoisuuden, pitkien etäisyyksien ja kieliolosuhteiden perusteella (5 §:n 5 mom.). Lain perusteluissa 

on melko suoraviivaisesti otettu keskusten välinen 40 km:n välimatka pitkän etäisyyden kriteeriksi. 
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On paikallaan korostaa 10 §:n yksityiskohtaisiin perusteluihin sisältyvää toista näkökohtaa: 

"Saaristoisuus tai pitkät etäisyydet eivät kuitenkaan ole ehdoton peruste jäädä tämän lain tarkoittamien 

toimien ulkopuolelle. Näin erityisesti, jos toiminnallinen kokonaisuus on jo olemassa. Tarkoituksena on, 

että kunnat mahdollisimman laajasti ovat mukana tämän lain toteutuksen piirissä." Kokonaisarvio rat-

kaisee: onko toiminnallinen kokonaisuus muodostettavissa ilman että siitä tulee keinotekoinen tai että se 

rikkoo toisen toiminnallisen kokonaisuuden. 

Kunta l i i t to  toteaa, että ehdotetut kunta- ja palvelurakenteita koskevat säännökset antavat 

hyvät lähtökohdat uudistuksen suunnittelulle ja toimeenpanolle. Samalla on syytä todeta, että 

ehdottomat perälaudat tai pakotteet laista puuttuvat. Asetettujen tavoitteiden toteutuminen jää 

viime kädessä kuntien vastuulle. Laki on korostetusti suunnittelulaki, vähäisemmässä määrin 

suunnitelmien toimeenpanoon velvoittava laki. 

Tavoitetasoltaan lakiehdotus on perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen osalta riittävän 

kunnianhimoinen. Sen sijaan erikoissairaanhoidon osalta lakiehdotus tyytyy huomattavasti 

vähempään. Tämä on valitettavaa, koska tämä oli hankkeen käynnistymisvaiheessa eräs 

painopistealueista. 

 

Äänivallan rajoitus 
 

Kiinnitämme huomiota myös siihen, että 6 §:n 1 momentin viimeinen lause saattaa eräissä tapauksissa 

johtaa odottamattomiin tilanteisiin. Kuntalain 3 §:n 2 momenttiin otettiin vuonna 1995 säännös, jonka 

mukaan kuntalaki syrjäyttää erityislain kuntien yhteistoiminnan muotoa koskevissa asioissa. Tällaisia 

muotoa koskevia säännöksiä ovat mm. erikoissairaanhoitolain äänivallan rajoituksia koskevat 

säännökset. Kunnat ovat voineet laatia perussopimuksensa ilman mainitun lain rajoituksia. Jos kuitenkin 

puitelaissa säädetään ehdotuksen mukainen rajoitus, sitä on kuntalain jälkeen säädettynä lakina 

noudatettava myös niissä kuntayhtymissä, jotka ovat perussopimuksessa poikenneet 

erikoissairaanhoitolain säännöksistä. Kuntalain ja erikoissairaanhoitolain suhdetta on selostettu tarkem-

min l i i t teessä  1.  

Kunta l i i t to  toteaa, että kuntalaki säädettiin kuntien yhteistoiminnan muotoa koskevissa 

asioissa ensisijaiseksi sen vuoksi, että erityislainsäädännön säännöksiä pidettiin liian 

yksityiskohtaisina ja kuntien sopimusvapautta liikaa rajoittavina. Äänivaltarajoitukseen 

viittaaminen puitelaissa johtaa siihen, että sairaanhoitopiireissä, jossa on poikettu 

erikoissairaanhoitolain äänivaltarajoituksista, jouduttaisiin palaamaan niihin. 

 

Kuntaliitto on tehnyt sairaanhoitopiireille pikakyselyn nykyisestä käytännöstä. Kysely osoittaa, 

että noin puolet sairaanhoitopiireistä on poikennut perussopimuksissaan erikoissairaanhoitolain 

17 §:n mukaisesta sääntelystä. Kyselyn yhteenveto ja otteet perussopimuksen määräyksistä 

niissä sairaanhoitopiireissä, joissa on poikettu 17 §:n sääntelystä, on koottu l i i t teeseen 2 .  
 

Pääkaupunkiseudun ja eräiden kaupunkiseutujen suunnitteluvelvoite 
 

Puitelain 7 §:n mukaan pääkaupunkiseudun ja laissa erikseen mainittujen kaupunkiseutujen on 

viimeistään elokuun loppuun mennessä 2007 laadittava suunnitelma siitä, miten maankäytön, asumisen 

ja liikenteen yhteensovittamista sekä palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen parannetaan. Seudun kunnat 

voivat yksimielisesti todeta suunnitelman tarpeettomaksi. 

 

Yhdyskuntarakenteen hajoaminen on monella kaupunkiseudulla ongelma. Seudun elinvoimaisuuden ja 

kansalaisten arkielämän kannalta on tärkeää, että maankäyttöä, liikennettä ja asumista tarkastellaan 

hallinnollisten rajojen ylitse koko työssäkäyntialueella. Toimiva yhdyskuntarakenne voi olla myös pohja 

laajemmalle yhteistyölle ja kuntarakenteen muutoksille. 

Kaupunkiseudut ovat olosuhteiltaan ja suunnittelulähtökohdiltaan kovin erilaisia. Siksi on perusteltua, että 

laki jättää avoimeksi sen, miten suunnittelu tehdään. 

Tässä vaiheessa ei ole kyse alueidenkäytön suunnittelusta, vaan laissa osoitetun ajan kuluessa 

kunnissa on mahdollista vain ohjelmoida tuleva yhteistyö ja päättää niistä konkreettisista 

toimista, joilla prosessia jatketaan. Olennaista on, että seuduilla sitoudutaan prosessin 

jatkamiseen ja sovitaan myös suunnitelmien toteuttamisesta. 



 

 

 

Lain perusteluissa on 7 §:n kohdaila laajasti esiteity kuntien yhteistä yleiskaavaa kaupunkisseutujen 

suunnitteluvälineenä. Tältä osin perustelut ovat kovin yksipuoliset. Niissä olisi tullut selvemmin korostaa 

seutujen erilaista tilannetta ja erilaisia lähtökohtia ja eri suunnittelumuotoja. Yhteisen yleiskaavan lisäksi 

kysymykseen tulevat myös osamaakuntakaava ja erilaiset rakennemallit, joiden pohjalta voidaan jatkaa 

suunnittelutyötä. Pelkkä maankäytön suunnitelma ei myöskään ole riittävä. Seuduilla on 

yhteistyöprosessin jatkuessa tarpeen pohtia myös liikennejärjestelmiä, joukkoliikenteen yhteistyötä ja 

yhteisiä asuntopoliittisia toimia ja ennen kaikkea laadittava toteuttamisohjelma, johon kaikki sitoutuvat. 

 

Jatkossa on myös syytä ratkaista se, miten valtion toimet sovitetaan yhteen kaupunkiseutujen 

päätösten kanssa niin, että ne tukevat yhteistyötä. Yhden hyvä mallin tarjoavat 

liikennejärjestelmäsuunnitelmiin liittyvät valtion ja kuntien väliset aiesopimukset. 

 

Henkilöstö 

Kunta- palvelurakenneuudistuksen eri vaiheissa on pyritty turvaamaan henkilöstön mukanaolo 

hankkeessa. Henkilöstöjärjestöillä oli edustus mm. hankkeen valmisteluryhmissä, hankkeen 

aluekierroksen tilaisuuksissa. On asianmukaista, että itse puitelaissakin on korostettu sitä, että lain 

tarkoittamien selvityksen ja suunnitelman valmistelu toteutetaan yhteistoiminnassa henkilöstön 

edustajien kanssa. Laissa on jätetty avoimeksi, miten tämä toteutetaan. Näin ollen yhteistoiminnan 

käytännön järjestäminen on jää kuntien päätettäväksi. Samoin liikkeenluovutus-periaatteen ottaminen 

puitelakiin on työmarkkinaosapuolten keväällä sopimien linjausten mukainen. 

 

Poliittiseen sopimukseen tuli viime vaiheessa maininta henkilöstön viiden vuoden palvelussuhdeturvasta. 

Tämä on monessa suhteessa ongelmallinen. Tämä näkyy mm. siinä, että kuntien yhdistyessä hallinnon 

ja palveluiden järjestämissopimuk-sen voimassaoloaikaa ehdotetaan lyhennettäväksi viidestä vuodesta 

kolmeen vuoteen, koska "ottaen huomioon yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten nopeus hallinto- ja 

palvelurakenteiden sitomista viideksi vuodeksi eteenpäin ei voida pitää perusteltuna". Henkilöstön viiden 

vuoden palvelussuhdeturva on selkeästi ristiriidassa tämän toteamuksen kanssa. 

 

Poliittinen sopimus jätti täysin avoimeksi sen, millaisia työtehtäviä henkilö on velvollinen 

vastaanottamaan. Tätä on lakiehdotuksessa jonkin verran avattu, mutta edelleen laissa on ratkaisematta 

se, mikä on menettely, jos lain edellyttämiä tehtäviä ei ole tarjolla. Säännöksestä tai ainakin sen 

perusteluista tulisi ilmetä, että palvelussuhdeturvan edellytyksenä on, se että henkilö ottaa vastaan 

hänelle soveltuvia muita tehtäviä palvelussuhdelajista riippumatta. 

Kunta l i i t to  esittää, että henkilöstön asemaa koskevista säännöksistä kuultaisiin vielä 

Kunnallista työmarkkinalaitosta. 

 

Suunnitelmat yhteistyössä - arviointi jatkotoimenpiteiden pohjana 
 

Puitelaki on osa tavoitteellista suunnittelu- ja päätöksentekoprosessia, jossa kuntien suunnitelmien ja 

niiden toimeenpanon riittävyyttä arvioidaan eri vaiheissa. Jatkotoimista päätetään erikseen, jos 

arvioidaan, että kuntien toimenpiteet eivät ole riittäviä. Arviointiprosessi on jätetty lähes kokonaan 

sääntelemättä. Tämäkin on pääosin jätetty myöhemmän poliittisen päätöksenteon varaan. Arviointi on 

kuitenkin tärkeää myös hankkeen uskottavuuden ja toimivuuden näkökulmasta. 

 

On ilmeistä, että arviointia tehdään jo siinä vaiheessa, kun kunnat vuoden 2007 kesäkuun loppuun 

mennessä toimittavat valtioneuvostolle selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman ja kaupunkiseudut 

oman suunnitelmansa elokuun loppuun mennessä. Valtioneuvosto arvioi, onko toimitettujen 

suunnitelmien pohjalta aikaansaatavissa sellaisia rakenteellisia ja muita muutoksia, joita lailla 

tavoitellaan. Kenties jo keväällä hallitusohjelmaneuvottelujen yhteydessä tehdään ensimmäisiä arvioita 

siitä, millä tavoin kunta-ja palvelurakenneuudistus on käynnistynyt ja miten sitä jatketaan. 

 

Ainoa laissa säädetty arvioinnin ajankohta on vuosi 2009. Tuolloin valtioneuvosto antaa eduskunnalle 

selonteon kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteutuksesta ja puitelain tavoitteiden toteutumisesta. 

Vuoden 2009 alussa valtioneuvosto arvioi myös, ovatko ne toimenpiteet, joihin erityisen vaikeassa 

taloudellisessa asemassa olevissa kunnissa on ryhdytty, olleet riittäviä, vai pitääkö kuntajakolakia 

muuttaa. 
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Kuntien suunnitteluvelvoitteet sisältyvät pääosin lain 7 §:ään ja 10 §:ään. Lain 7 §:ssä, joka koskee 

pääkaupunkiseutua ja muita laissa mainittuja kaupunkiseutuja, suunnitteluvelvoite koskee laissa 

mainittuja kuntia ja kaupunkeja yhdessä. Sen sijaan 10 §:ssä velvoite on kohdistettu kuntaan. On 

kuitenkin syytä korostaa, että myös 10 §:n selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman laatiminen edellyttää 

kuntien yhteistyötä. Tältä osin säännöksen perusteluihin sisältyy tärkeä viesti: 

"Vaikka jokainen kunta antaa valtioneuvostolle omat selvityksensä ja toi-

meenpanosuunnitelmansa, edellyttää niiden laatiminen mainituissa ylikunnallisissa tehtävissä 

kuntien välistä yhteistyötä, jonka organisoimisesta vastaavat kunnat ja kuntayhtymät". 

 

Kunta l i i t to  esittää, että valiokunta korostaisi mietinnössään suunnitelmien ja niiden 

toimeenpanon järjestelmällistä arviointia jo siinä vaiheessa kunnat ovat toimittaneet 

toimenpanosuunnitelmansa valtioneuvostolle ja sitä, että pohjalta tarvittaessa ryhdytään kunta- 

ja palveiurakenneuudistuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta tarpeellisiin toimenpiteisiin. 

Edelleen liitto pitää tärkeänä, että valiokunta korostaa kuntien yhteistyötä suunnitelmien 

laadinnassa ja toimeenpanossa. 

 

Varainsiirtovero 
 

Muutokset kunta- ja palvelurakenteessa edellyttävät kuntien toimitilojen omistuksen uudelleen 

järjestelyjä. Toimitilojen kokoaminen suurempiin yksiköihin on tarpeen myös toiminnan tehokkuuden 

lisäämiseksi. On erittäin tärkeää, että puitelakiin on otettu säännös varainsiirtoverovapaudesta näissä 

tilanteissa. Näin vero ei aseta rajoitusta järjestelyille eikä siitä koidu kunnille ylimääräistä kustannusta. 

Kunta l i i t to  toteaa, että tarpeeton ja järjestelyjä haittaava rajoitus on se, että verovapaus 

koskee omaisuuden siirtoja vain siltä osin kun vastikkeena käytetään osakkeita. Vapautuksen 

tulisi koskea luovutuksia myös siltä osin kun vastikkeena käytetään rahaa tai esimerkiksi 

kiinteää omaisuutta. 

 

 

SUOMEN KUNTALIITTO 

 

 

 

Kari Prättälä lakiasiain 

johtaja 

Liite 1 

 

Kuntalain ja erikoissairaanhoitolain välinen suhde ennen puitelain säätämistä 
 

Kuntalain 3 §:n mukaan lähtökohta on, että erityislainsäädäntö menee ristiriitatilanteessa kuntalain 

sääntelyn edelle. Pykälän 2 momentti antaa kuitenkin etusijan kuntalain sääntelylle "kuntien 

yhteistoiminnan muotoa" koskevissa asioissa. Kuntalain 3 § kuuluu seuraavasti: 

 
Kunnan ha l l innossa noudate taan tä tä  lak ia ,  jo l le i  la i l la  to is in  säädetä.  

Sen estämät tä,  mi tä  muua l la  la issa säädetään  kunt ien yhte is to iminnan  muodosta ,  

as ianomais ten  kunt ien perustama kuntayhtym ä vo i  ho i taa la i l la  kunnal le  ta i  kunt i en 

yhte isest i  ho ide t tav iks i  säädet ty jä  tehtäv iä.  Samoin vo idaan sop ia,  e t tä  tä l la i s is ta  

teh täv is tä  huoleh t i i  to inen kun ta ta i  to is ten kun t ien perustama kuntayhtymä.  

2  momentin säännöksen tarkoituksena on sallia kaikkien kuntalaissa säädettyjen yhteistoiminnan 

muotojen käyttö, vaikka erityislainsäädännössä edellytettäisiin jotain tiettyä yhteistoiminnan muotoa. 

Säännöksellä on tarkoitettu syrjäyttää erityislainsäädäntöön sisältyvät kuntayhtymän "muotoa" koskevat 

säännökset. Muodolla on ymmärretty yhtymän ja jäsenkuntien välistä suhdetta, yhtymän hallinnon 

rakennetta ja yhtymän taloutta koskevia säännöksiä eli juuri niitä säännöksiä, jotka sisältyvät kuntalain 

10 lukuun. 

Lyhyesti asia voidaan ilmaista niin, että kuntalain kuntayhtymää koskevat säännökset syrjäyttävät 

ainakin ennen kuntalain säätämistä annetut erityislain vastaavat säännökset. Kuntayhtymän muotoa 

koskevia erityissäännöksiä, joita ei 2 momentin säännöksestä johtuen noudateta, ovat mm. 



 

 

erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 5 luvun säännökset lukuun ottamatta kaksikielisyyden (suomi ja 

ruotsi) huomioon ottamista sairaanhoitopiirin hallinnossa. Näitä säännöksiä sovelletaan edelleen 

kuntalain 105.4 §:n siirtymäsäännöksen mukaan. Säännöksen tulkinnasta on myös oikeuskäytäntöä: 

Ratkaisussa KHO 1994 A 18 on otettu kantaa 1976KunL 103.3 §:ään, johon vastaava kuntayhtymän 

muotoa koskeva säännös aiemmin sisältyi. Ratkaisussa oli kysymys siitä, onko ammatillista 

aikuiskoulutuskeskusta ylläpitävällä kuntayhtymällä velvollisuus asettaa erityislainsäädännön mukainen 

johtokunta. Korkein hallinto-oikeus totesi, että ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista annetun lain 

säännöksiä ei tule soveltaa ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän ylläpitämään 

aikuiskoulutuskeskukseen. Äänestys 4-1. 

Erikoissairaanhoitolain 5 luvun 16 ja 17 §:ssä säädetään muun muassa yhtymävaltuuston jäsenten 

lukumäärästä ja äänimäärästä. Edellä olevan mukaisesti näistä säännöksistä voidaan poiketa 

perussopimuksessa sovittavalla tavalla. 

LIITE 2 

 

Kuntaliitto KYSELYN YHTEENVETO 

Heikki Punnonen 

 

 

 

ERIKOISSAIRAANHOITOLAIN 17 §:N MUKAINEN ÄÄNIMÄÄRÄ JA 

ÄÄNIVALLAN RAJOITUS KÄYTÖSSÄ SAIRAANHOITOPIIRIEN 

PERUSSOPIMUKSISSA LOKAKUUSSA 2006 

 

 

Sairaanhoitopiirien johtajille ja talousjohtajille lähetettiin 5.10.2006 seuraava kysely: 

• Onko sairaanhoitopiirinne perussopimuksessa äänimäärä ja äänivalta määrätty erikois-

sairaanhoitolain 17 §:n mukaisesti. 

• Jos näin on, vastaukseksi riittää KYLLÄ. 

• Jos näin ei ole, vastaa EI. 

Jos vastaus on EI, lähetä perussopimuksenne äänimäärää ja äänivaltaa koskevan pykälän teksti 

vastauksesi mukana. 

Kaikki sairaanhoitopiirit vastasivat. Kainuun erikoissairaanhoito on osa maakuntahallinto-kokeilua. 

 

Alla yhteenveto vastauksista ja seuraavilla sivuilla tekstit ja täydentävät kommentit. 
 

shp kyllä melkein ei 

aivan 

ei vastaaja 

Etelä-Karjalan X   Jouko Partanen, shpjoht 

Etelä-Pohjanmaan  X  Jaakko Pihlajamäki, shpjoht 

Etelä-Savon   X Matti Nupponen, shpjoht 

H:gin ja Uudenmaan   X Ilkka Kauppinen, halljoht 

Itä-Savon x   Hommn Pirhnnon chninht 

Kainuun maakunta     
Kanta-Hämeen X   Seppo Karhu, taljoht 

Keski-Pohjanmaan X   Hannu Pajunpää, shpjoht 

Keski-Suomen   X Marja-Leena Kärkkäinen, hallpääll 

Kymenlaakson  X  Kari Hassinen, shpjoht 

Lapin   X Jari Jokela, shpjoht 

Länsi-Pohjan X   Riitta Luosujärvi, shpjoht 

Pirkanmaan X   Alpo Karila, taljoht 

Pohjois-Karjalan   X Ilkka Naukkarinen, taljoht, Sakari Kela, 

Pohjois-Pohjanmaan  X  Pekka Kaisto, taljoht 
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Pohjois-Savon X   Matti Pulkkinen, shpjoht 

Päijät-Hämeen   X Veli Penttilä, lakimies 

Satakunnan X   Tuula Aalto, talpääll 

Vaasan X   Göran Honga, shpjoht 

Varsinais-Suomen X   Aki Linden, shpjoht 

Yhteensä 10 3 6  

SAIRAANHOITOPIIRIEN PERUSSOPIMUSTEN POIKKEAMAT 

ERIKOISSAIRAANHOITOLAIN 17 §:STÄ 

 

Vastaajat lähettivät perussopimuksistaan seuraavat tiedot ja kommentit: 

 

Etelä-Pohjanmaan shp 

Määräys on melkein lain mukainen. Emme ole nähneet tarpeelliseksi varautua erikoissairaanhoitolain 16 

§:n mukaisesti yli 100 000 asukkaan kuntiin. 

 

Perussopimuksen 8 § 

Jäsenten lukumäärä ja äänivalta 

Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää valtuusto, johon jäsenkuntien valtuustot valitsevat jäseniä 

kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi kunnallisvaaleja edeltävän vuodenvaihteen 

väestötietojen mukaisen asukasluvun mukaan seuraavasti: 

 

Kunnan asukasluku Jäsenten luku 

2000 tai vähemmän 1 

2001 - 8000

 2 8001 - 25000                   3 

25001 tai enemmän 4 

Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 

Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy vuosittain kunnan 

väestötietolain mukaisen vuoden vaihteen asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä 

on yhteensä yksi ääni jokaista alkavaa tuhatta asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään 

viidennes kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. 

Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. 

 

Etelä-Savon shp 

Perussopimuksen 7 § 

Edustajien valinta, lukumäärä sekä äänivalta 
1 mom. Jäsenkunnat käyttävät kuntayhtymässä päätösvaltaansa kuntayhtymän valtuustossa. 

2 mom. Valtuustoon jäsenkunnat valitsevat jäseniä kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi 

seuraavasti: 

Kunnan asukasluku väestökirjalain mukaan toimikautta edeltävän vuoden alussa/ Jäsenten 

lukumäärä 

2000 - tai vähemmän 1 

2001 - 6000 2 

6001 - 10000 3 

10001 - 25000 4 

25001 - tai enemmän 6 

3 mom. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 

4 mom. Jäsenkunnan äänimäärä valtuustossa määräytyy ennen valtuuston kokousta viimeksi 

vahvistettujen tilinpäätösten mukaan siten, että kunnalla on yksi ääni jokaiselta alkavalta 

sadastuhannesosalta (1/100000) viimeisen tilinpäätöksen ja kahden sitä edeltäneen varainhoitovuoden 

tilinpäätöksen mukaan sen suoritettavaksi perussopimuksen 17, 19, 20 ja 21 §:ien mukaan määrätyistä 

maksuista kuntayhtymän omiin menoihin. Näin laskettu kunnittainen äänimäärä pyöristetään lähimpään 

kokonaislukuun. 

5 mom. Jäsenkunnan äänimäärä voi kuitenkin olla enintään neijäkymmentäviisi sadasosaa (45/100) 

valtuuston kokouksessa edustettuna olevien jäsenkuntien yhteenlasketusta lähimpään kokonaislukuun 

pyöristetystä äänimäärästä. 



 

 

6 mom. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien 

kesken. 

HUS, Helsingin ja Uudenmaan shp 

Perussopimus 8 § 

Valtuusto 

Jäsenkuntien valtuustot valitsevat valtuustoon kahdesta viiteen (2-5) jäsentä sekä kullekin 

henkilökohtaisen varajäsenen kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Valtuuston jäsenten 

lukumäärä määräytyy jäsenkuntien peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. Kunta, jonka 

peruspääomaosuus on vähintään kahdeksan (8) % peruspääomasta, on oikeutettu valitsemaan 

valtuustoon enintään kolme (3) jäsentä. Mikäli kunnan peruspääomaosuus on vähintään 25 %, on kunta 

oikeutettu valitsemaan valtuustoon enintään viisi (5) jäsentä. 

Lisäksi Helsingin yliopistolla on oikeus nimetä valtuustoon kaksi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset 

varajäsenensä. 

Jäsenkunnan valtuustoon valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä vastaa kunnan suhteellista osuutta 

viimeksi hyväksytyn tilinpäätöksen mukaisesta peruspääomasta. Prosentin kymmenesosan osuus 

oikeuttaa yhteen ääneen kuitenkin siten, että kullakin jäsenellä on vähintään yksi ääni. Kunnan 

valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan saapuvilla olevien jäsenten kesken. 

Yliopiston edustajien äänimäärä on kymmenen (10) prosenttia kuntien valtuustoon valitsemien jäsenten 

yhteenlasketusta äänimäärästä. Yliopiston edustajilla ei ole äänioikeutta valittaessa sairaanhoitopiirin 

hallitusta eikä 10 - 12 §:ssä tarkoitettuja toimielimiä. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi 

kolmannesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten 

yhteenlasketusta äänimäärästä. 

Keski-Suomen shp 

Perussopimuksen 7 § 

Jäsenten lukumäärä ja äänivalta 
Kuntayhtymän valtuustoon jäsenkunnat valitsevat jäseniä seuraavasti: 

Kunnan asukasluku väestö- Jäsenten 

kirjalain mukaan toimikauttalukumäärä 

edeltävän vuoden alussa 

2 000.tai vähemmän 1 

2 001 - 8 000 2 

8 001 - 25 000 3 

25 001 - 100 000 4 

100 001 - tai enemmän 5 

Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 

Jäsenkunnan valitsimien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy viimeksi vahvistetun 

tilinpäätöksen mukaisesti jäsenkunnalta kuntayhtymän menoihin palveluista perittyjen korvausten (17 §) 

ja maksuosuuksien (20 § ja 21 §) yhteismäärän mukaisessa suhteessa. 

Jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni kutakin alkavaa miljoonaa markkaa kohden. 

Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään viidennes kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten 

yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä 

jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. 

Kymenlaakson shp 
Yhtymäkokouksessa on jäsenkunnalla jäseniä asukaslukuun perustuen siten, että alle 
5 000 asukkaan kunnalla on yksi edustaja, 5 000 - 15 000 asukkaan kunnalla kaksi edustajaa ja yli 15 
000 asukkaan kunnalla kolme edustajaa väestörekisterikeskuksen julkaiseman asukasluku kunnittain 
vuodenvaihteessa mukaan. 

Yhtymäkokouksen edustajien yhteinen äänimäärä määräytyy väestörekisterikeskuksen julkaiseman 

asukasluku kunnittain vuodenvaihteessa mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi ääni jokaista 

alkavaa tuhatta asukasta kohti ja kunnan edustajien yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla 

olevien kesken. 

Yhden kunnan äänimäärä voi kuitenkin olla enintään yksi viidesosa (1/5) edellä 2 momentin mukaan 

määräytyvästä yhtymäkokouksen enimmäisäänimäärästä. 

Lapin shp 

Perussopimuksen 6 § 
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Jäsenten lukumäärä, toimikausi ja äänivalta (muutettu 1.1.2006 alkaen) 

Jäsenkuntien valtuustot valitsevat yhtymävaltuustoon jäseniä seuraavasti: 
 

Kunnan asukasluku 

kunnallisvaalivuonna 

jäsenten lukumäärä 

2.000 tai vähemmän 1 
2.001 - 8.000 2 
8.001 - 25.000 3 
25.001 - 50.000 5 
50.001 - 100.000 7 

 

Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 

Yhtymävaltuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. 

Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä yhtymävaltuustossa määräytyy kunnan viimeksi 

toimitettuun henkikirjoitukseen perustuvan asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä 

yhteensä on yksi ääni jokaista alkavaa 1.000 asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään 35 % 

kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. 

Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. 

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky 
Perussopimuksen 9 § 

Jäsenten äänivalta: 

"Kullakin yhtymävaltuuston jäsenellä on yksi ääni. Mikäli jäsen on estynyt tai poissa, siirtyy hänen 

äänivaltansa henkilökohtaiselle varajäsenelle." 

Hallintopäällikkö, lakimies Sakari Kelan tarkennus: 

PKSSK:n malli poikkeaa siis ESHL:n 17 §:stä, jonka mukaan kunnan äänimäärä valtuustossa on aina 

sama, riippumatta läsnä olevien valtuutettujen määrästä. Poissaolevan jäsenen äänivalta jaetaan 

lisäyksenä tasan muille läsnä oleville ao. kunnan valtuutetuille. 

PKSSK:ssa on tältä osin "mies ja ääni -periaate", eli jos varsinainen valtuutettu ja hänen 

varavaltuutettunsakin on pois, pienenee äänivalta valtuustossa poissaolevien valtuutettujen määrällä. 

Malli ottaa huomioon kuntien asukasluvun erot siten, että isosta kunnasta tulee paljon valtuutettuja (esim. 

Joensuusta 17, kun taas vaikkapa Rääkkylästä 1). On vielä syytä huomata, etta PKSSK on laajempi 

kuntayhtymä Kum mita on pei<<3 sairaani lOitopii-rin kuntayhtymä. Vuoden 2006 alusta muodostui 

entisestä SHP:n ky:stä ja erityishuollon kuntayhtymästä (Honkalammen kuntayhtymä) uusi Pohjois-

Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Tämä lienee vaikuttanut valittuun malliin. 

Pohjois-Pohjanmaan shp 

Perussopimuksen teksti on lähes samanlainen kuin laissa. Asukasluvun laskentaperuste ei ole samoin 

sanottu. Perussopimuksen 7 § 

 ...... Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy kun- 

nan kunnallisvaalivuoden asukasluvun mukaan siten, että.... Lisäksi ko §:ään kuuluu vii- 

meinen momentti seuraavasti: Oulun yliopiston edustajien äänimäärä valtuustossa on 10 

prosenttia kuntien kuntayhtymän valtuuston valitsemien jäsenten yhteenlasketusta ääni- 

määrästä. Yliopiston valtuustoon valitsemilla jäsenillä ei ole äänioikeutta hallitusta valitta- 

essa. 

Päijät-Hämeen shp 
Nykyisen perussopimuksen mukaan: 

"Jäsenkuntien edustajilla on yhteensä 200 ääntä. Äänimäärä jakautuu jäsenkuntien kesken edellisen 

hyväksytyn ja lainvoiman saavuttaneen tilipäätöksen mukaisten peruspääoman pääomaosuuksien 

suhteessa. 

Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä ilmaistaan kokonaislukuna ja se jakautuu tasan heistä 

saapuvilla olevien kesken. 

Jäsenkunnan äänimäärä voi kuitenkin olla enintään 35 % kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten 

yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä." 



 

 

Tulevassa sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä periaate on sama, kuitenkin niin, että 35 % 

äänileikkuria ei enää ole. Perussopimus on hyväksyttävänä jäsenkunnissa ja suurin osa kunnista on sen 

jo hyväksynyt. 



 

 

 

SOSIAALI- JA 

TERVEYSMINISTERIÖ 

Hallitusneuvos Eija Koivuranta 13.10.2006 
 

 

 

Hallintovaliokunnan asiantuntijakuuleminen 10.10.2006 
 

 

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI KUNTA- JA PALVELURAKENNE-

UUDISTUKSESTA SEKÄ LAEIKSI KUNTAJAKOLAIN MUUTTAMISESTA JA 

VARAINSIIRTOVEROLAIN MUUTTAMISESTA (HE 155/2006 vp) 

 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettavassa laissa (puitelaki) säädettäisiin 

suuntaviivat ja puitteet kunta-ja palvelurakenneuudistukselle. Lain perusteella käyn-

nistettäisiin uudistuksen käytännön toteutuksen edellyttämä lainsäädännöllinen ja 

hallinnollinen uudistustyö. Puitelaki olisi määräaikainen ja voimassa vuoden 2007 alusta 

vuoden 2012 loppuun. 
 

Kuntien suunnitteluvelvoitteet 
 

Kunnat olisivat velvollisia tekemään 30. kesäkuuta 2007 mennessä valtioneuvostolle 

selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin kunta on ryhtynyt 

- kuntajaon muuttamiseksi 

- perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalihuollon tehtävistä sekä 

ammatillisen peruskoulutuksen tehtävistä huolehtivien yhteistoiminta-alueiden 

muodostamiseksi sekä 

- kunnan kuulumisesta laajaa väestöpohjaa edellyttävistä palveluista vastaavaan kun-

tayhtymään ja mainitulle kuntayhtymälle siirrettävistä tehtävistä. 
 

Kunnan olisi samaan määräaikaan mennessä esitettävä uudistuksen toimeenpanosuunnitelma 

niistä keinoista, joilla se aikoo uudistuksen toteuttaa. Kuntarakenteen ja palvelurakenteiden 

vahvistamisen lisäksi on tarkoitus parantaa toiminnan tuottavuutta tehostamalla kuntien 

toimintaa palvelujen järjestämisessä sekä vahvistamalla laissa määriteltyjen kaupunkiseutujen 

toimintaedellytyksiä. Kaupunkiseutujen tarkasteltaviin kysymyksiin kuuluu palvelujen käyttö 

kuntarajojen yli, ja tämä näkökulma koskee myös sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Kaikkien 

kuntien toimeenpanosuunnitelmaan tulee lisäksi sisältyä 

- selvitys palveluverkon kattavuudesta 

- suunnitelma kunnan keskeisten toimintojen järjestämisestä ja 

- suunnitelma henkilöstön riittävyydestä ja kehittämisestä. 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta uudistuksessa on keskeistä perusoikeuk sien 

edistäminen ja yhdenvertaisuus palvelujen saamisessa (puitelakiehdotus 1 § 3 momentti 2 

kohta). Perustuslain mukaan julkisen vallan tehtävänä on kansalaisten perusoikeuksien 

turvaaminen. Lainsäädännössä monet yhteiskunnan perustoiminnoista kuten sosiaali-ja 

terveydenhuollon järjestäminen väestölle on osoitettu juuri kuntien tehtäväksi. Kunta on 

kansalaisten perus- ja ihmisoikeuksien merkittävä toteuttaja. Vaikka kunnan hallinto perustuu 

kunnan asukkaiden itsehallintoon ja kun- 
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nallinen päätöksenteko paikallisiin lähtökohtiin, kuntaa sitoo perustuslaissa säädetty 

yhdenvertaisuuden periaate. Yhdenvertaisuuden on toteuduttava sosiaali-ja terveydenhuollon 

lainsäädännön soveltamisessa paitsi kunnan myös koko väestön tasolla. Valtion roolina kunnan 

järjestämisvastuulle kuuluvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa on konkretisoida väestön 

oikeudet sosiaali- ja terveyspalveluihin ja osallistua niiden rahoitukseen sekä ohjauksella ja 

valvonnalla turvata kansalaisten yhdenvertaisuutta. 
 

Ehdotetun puitelain lähtökohta on kunnallisen itsehallinnon ja demokraattisen päätöksenteon 

kunnioittaminen. Hallituksen esitystä valmisteltaessa on haettu tasapainoa kuntarakenteen 

vahvistamisen ja palvelurakenteen uudistamisen kesken. Niin kunta-ja palvelurakenteen 

uudistamisessa kuin toiminnan tuottavuuden parantamisessa kunnilla on useita vaihtoehtoisia 

tapoja toteuttaa puitelain tarkoitus. 
 

Kaikissa toteuttamistavoissa tulee pyrkiä siihen, että uusissa rakenteissa sosiaali-ja 

terveyspalvelujen laatuja saatavuus turvataan saumattomasti ja asiakaslähtöisesti. Samalla tulee 

tasapainottaa kunnan velvoitteiden ja rahoituksen suhdetta parantamalla toiminnan tehokkuutta 

ja vaikuttavuutta. Uudistuksessa tulee tarkastella palveluverkkoa ja sen kattavuutta 

kokonaisuutena: lähipalveluista alkaen, valtakunnan tasolle keskitettäviin palveluihin asti. Tämä 

edellyttää kuntien keskinäistä yhteistyötä uudistuksen alusta lähtien. 
 

Palvelut tulee uudistuksen yhteydessä ymmärtää laajasti siten, että tarkasteltaviksi tulevat kaikki 

väestön hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavat kunnan toimenpiteet vastaavasti kuin 

perustuslain 19 §:ssä säädetään sosiaaliturvan eri ulottuvuuksista. Sosiaali- ja terveydenhuolto 

tulee toteuttaa siten, että palveluja järjestettäessä toteutuvat myös asiakkaiden kielelliset 

perusoikeudet. 
 

Sosiaali-ja terveydenhuollossa rakenteellisia uudistuksia, toiminnan tehostamista sekä ja 

asiakkaan ja potilaan aseman vahvistamista on viety eteenpäin kansallisessa terveydenhuollon 

hankkeessa ja sosiaalialan kehittämisohjelmassa. Kunta- ja palve-lurakenneuudistuksessa 

voidaan jatkaa tätä työtä ja siinä on tarkoitus vauhdittaa kansallisissa hankkeissa suunniteltuja 

toimia. 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon kunta- ja palvelurakenneuudistuksen perusteet 
 

Puitelakiehdotuksen 5 §:n 3 momentin säännös koskee kansanterveystyön ja sosiaalihuollon 

palvelujen vähimmäis väestöpohjaa. Tämä säännös ja lakiehdotuksen 6 §:n säännökset laajaa 

väestöpohjaa edellyttävien erikoissairaanhoidon ja erityishuollon tehtävien 

kuntayhtymärakenteesta muodostavat sosiaali- ja terveydenhuollon perustana olevan kunta- ja 

palvelurakenteen uudistamisen perusteet. Nämä perusteet mahdollistavat myös paikallisten, 

seudullisten ja alueellisten erityispiirteiden ja tarpeiden huomioon ottamisen rakenteita 

suunniteltaessa. 
 

Kuntien harkittavaksi jää, pyrkivätkö ne saavuttamaan 5 §;ssä säädetyn vaatimuksen palvelujen 

vähimmäisväestöpohjasta kuntaliitosten vai kuntien välisen yhteistyön avulla. Vastaavasti 

kunnille jää useita vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa 6 §:n mukainen laajaa väestöpohjaa 

edellyttävien palvelujen kokoaminen yhteen kuntayhtymään nykyisen 

erikoissairaanhoitopiirijaon pohjalta. 

mailto:kirjaamo.stm@stm.fi
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Kunnan ja yhteistoiminta-alueen muodostaminen 
 

Puitelakiehdotuksen 5 §:n 1 momentin mukaan tehtäessä uudistukseen liittyen kuntajaon 

muutoksia kuntien tulisi muodostua työssäkäyntialueesta tai muusta sellaisesta toiminnallisesta 

kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata 

palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta. Pykälän 2 momentin mukaan kuntien 

yhteistoiminnan vahvistamiseksi kunnat voivat perustaa toiminnallisesta kokonaisuudesta 

muodostuvan yhteistoiminta-alueen. Yhteistoiminta-alue organisoitaisiin kuntalain mukaisesti 

joko niin sanotun isäntäkuntamallin pohjalta tai kuntayhtymäksi. 
 

Pykälän 2 momentissa tarkoitettu yhteistoiminta-alue tulisi perustaa silloin, kun pykälän 3 ja 4 

momentissa tarkoitettujen palveluiden järjestämiselle säädettäväksi ehdotetut 

väestöpohjavaatimukset sitä edellyttävät. Jos kunnan asukasluku alittaa mainitut 

väestöpohjavaatimukset eikä niiden saavuttamiseksi tehdä kuntaliitosta, kunnan tulisi mainitussa 

palveluissa kuulua pykälässä tarkoitettuun yhteistoiminta-alueeseen. 
 

Rakenteiden vahvistamiseen liittyy kiinteästi myös puitelakiehdotuksen 4 §:n mukainen 

toiminnan tuottavuuden parantaminen. Keinoja ovat muun muassa 13 §:ssä säädetyt 

tietojärjestelmien kehittäminen ja osassa sosiaaliturvan tehtäviä myös valtion ja kuntien 

yhteispalvelun kehittäminen. 
 

Väestöpohjavaatimuksena on, että kunnan tai yhteistyöalueen, joka huolehtii perus-

terveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä tulee olla vähintään 

noin 20 000 asukasta. Kansanterveyslain 14 §:ssä luetellaan kunnan järjestämisvelvollisuuteen 

kuuluvia kansanterveystyön tehtävät. 
 

Kansanterveystyön tehtävistä säädetään myös muissa laeissa. Näissä laeissa yksilöidyt tehtävät 

eivät siis kuulu ehdotettavan uuden väestöpohjavaatimuksen piirin. Lisäksi kansanterveyslain 6 

§:n vuonna 2006 voimaantulleen muutoksen nojalla myös työterveyshuolto voidaan antaa muun 

toimielimen kuin kansanterveystyön toimeenpanosta huolehtivan monijäsenisen toimielimen 

(terveys- tai perusturvalautakunta) tehtäväksi. Näin ollen ympäristöterveydenhuolto ja 

työterveyshuolto voisivat jäädä säännöksessä tarkoitetun, yhtenä kokonaisuutena järjestettävän 

perusterveydenhuollon ulkopuolelle. 
 

Sosiaalihuoltolain 13 §:ssä määritellään kunnan järjestämisvelvollisuuteen kuuluvat 

sosiaalihuollon tehtävät. 
 

Väestöpohjavaatimus edistää koko maassa perusterveydenhuollon palvelujen saatavuuden 

turvaamista. Tarkoitus on, että yhteistoiminta-alue vastaisi ainakin toisiinsa kiinteästi liittyvistä 

perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tehtävistä. Perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen 

yhteistyö on erityisen tärkeää vanhenevan väestön palvelujen, mielenterveystyön, päihdehuollon 

sekä lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. 
 

Kunnan tai yhteistoiminta-alueen muodostamisen edellytyksistä voitaisiin 5 momentin 1 kohdan 

mukaan poiketa, jos toiminnallisen kokonaisuuden muodostaminen ei ole mahdollista 

saaristoisuuden tai pitkien etäisyyksien vuoksi. Poikkeaminen on 

mahdollista myös suomen- tai ruotsinkielisten asukkaiden kielellisten oikeuksien tai saamen 

kieltäjä kulttuuria koskevien oikeuksien turvaamiseksi. 
 

Säännösehdotukset merkitsevät, että kansallisessa terveyshankkeessa terveyskeskuksille asetettu 

väestöpohjatavoite tulee velvoittavaksi ja samalla se ulotetaan koskemaan osaa sosiaalihuoltoa. 

Riittävillä väestöpohjilla turvataan rahoitus, henkilöstön rekrytointi ja osaaminen sekä 

palveluiden laatuja palveluverkon kattavuus. Riittävä väestöpohja vähentää myös kustannusten 



34(8) 

K:\DATA\TEKSTn\kunta-ja palvrak-HaVl 3102006.doc 

satunnaisvaihtelua. Tarkoitus on, että kunta- ja palvelurakenne tukisi myös terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa että poikkihallinnollisena 

toimintana. 
 

Nykyisin kolme neljästä terveyskeskuksesta toimii ehdotettua pienemmällä väestöpohjalla, joten 

laki merkitsee perusterveydenhuollon väestöpohjan huomattavaa vahvistumista. Vahvan 

perusterveydenhuollon osana ovat tarkoituksenmukaisesti hajautetut ehkäisevät palvelut. 

Johtamisen lähtökohtana tulee olla kunnan väestön terveyttä koskevat tiedot ja vaihtoehtoiset 

keinot paremman kansanterveyden saavuttamiseksi. 
 

Ympäristöterveydenhuoltoja työterveyshuolto on tarkoituksenmukaista jättää puitelain mukaisen 

yhteistoiminta-alueen ulkopuolelle, jos näiden tehtävien väestöpohja aiempien suunnitelmien 

mukaan on jo muodostunut tai muodostumassa laajemmaksi kuin puitelakia toimeenpantaessa 

saavutettava väestöpohja. Muutoin näiden tehtävien kuuluminen kansanterveystyön 

kokonaisuuteen puoltaa niiden järjestämistä yhdessä puitelain tarkoittaman 

perusterveydenhuollon tehtävien kanssa. 
 

Sosiaalihuollon kannalta ehdotettu väestöpohjavaatimus sekä yhteistoiminta-alueen osalta että 

laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen järjestämisen osalta ovat erittäin merkittävä, koska 

nykyisin sosiaalihuollosta puuttuu laajempaa väestöpohjaa edellyttäviä palveluja koskeva 

kattava palvelurakenne tai se on hyvin aukollinen, lukuun ottamatta kehitysvammahuoltoa. 

Myös sosiaalihuollon peruspalvelut järjestetään suurelta osin varsin pienellä väestöpohjalla. 

Yleensä niistä huolehtivat pienetkin kunnat yksin. Kunnista 88 prosenttia on väestöpohjaltaan 

alle 20 000 asukasta. Pääpainon sosiaalihuollossa tulee jatkossakin olla lähipalveluissa, mutta 

uudistus parantaa oleellisesti niitä tukevien erityispalveluiden järjestämismahdollisuuksia ja tar-

peellinen palvelujen porrastus voidaan toteuttaa. Koska laki edellyttää vähintään noin 20 000 

asukkaan väestöpohjaa vain osassa sosiaalihuollon tehtäviä, sosiaalihuollon 

palvelukokonaisuuksien eheyteen ja sosiaalihuollon johtamiseen tulee kiinnittää erityistä 

huomiota. 
 

Laissa väestöpohjavaatimuksen yhteydessä käytettyä ilmaisua "perusterveydenhuoltoon 

kiinteästi liittyvät sosiaalitoimen tehtävät" ei tulisi tulkita siten, että sosiaalihuolto olisi 

uudistuksessa millään tavalla toissijainen suhteessa terveydenhuoltoon. Perusterveydenhuolto ja 

sosiaalitoimi on nähtävä tasavertaisina tehtäväalueina, joilla loimmallakin oma, väestön 

tarpeisiin vastaava osaamis- ja tehtäväalueensa. Tämä on tärkeää esimerkiksi vanhusten 

palveluissa ikäihmisten omia voimavaroja tukevan palvelukokonaisuuden ja vanhustenhuollon 

kasvavien kustannusten hallinnan näkökulmasta. Nykyisin sosiaalihuolto ja kansanterveystyö on 

yhdistetty yhden toimielimen alaisuuteen joka toisessa kunnassa. 

Laajaa väestöpohjaa edellyttävät palvelut 
 

Puitelakiehdotuksen 6 §:nl momentin mukaan maa jaetaan kuntayhtymiin ja kunkin kunnan 

tulee kuulua yhteen kuntayhtymään. Uudistuksen pohjana ovat erikoissairaanhoitolain 7 §:ssä 

luetellut kuntayhtymät. Tähän liittyy keskeisesti 3 §:n säännös puitelain suhteesta aluejakoihin. 3 

§:n 1 momentin mukaan kunnat voivat muodostaa kuntayhtymän erikoissairaanhoitolaista ja 

valtioneuvoston kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 6 §:n nojalla päättämästä 

erityishuoltopiirijaosta poiketen. 
 

Kunnat suunnittelevat uudistuksen alueellisten palvelutarpeiden lähtökohdista ja toteutustavat 

voivat olla jossain määrin erilaisia. Kunnat voivat esittää esimerkiksi nykyisten 

sairaanhoitopiirien alueiden yhdistämistä. Pakollisten kuntayhtymäverkosto-jen yhdistäminen ei 

aseta estettä sellaisellekaan ratkaisulle, että jokin nykyisin pakollisista erityishuoltopiireistä 

jatkaa toimintaansa vapaaehtoisena kuntayhtymänä tai muuna palvelujen tuottajaorganisaationa 

kuntien sopimalla tavalla. Hyvin toimivien kuntayhtymien pilkkominen useammaksi erilliseksi 
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kuntayhtymäksi ei olisi sopusoinnussa palvelurakenteiden vahvistamista koskevan tavoitteen 

kanssa. 
 

Myös kuntayhtymätasolla rakenneuudistukseen liittyy kiinteästi toiminnan tehostaminen ja 

vaikuttavuuden parantaminen esimerkiksi nopeuttamalla hyvien käytäntöjen käyttöönottoa, 

rationalisoimalla hankintakäytäntöjä ja lisäämällä tietoverkon toimivuutta. Hoitoon pääsyn 

toteuttamisesta ja alueellisesta yhteistyöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1019/2004) 7 §:n 

mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja sen alueen kuntien on laadittava yhteistyössä 

terveydenhuollon palvelujen järjestä-missuunnitelma. Terveydenhuollon palvelujen 

yhteensovittamiseksi on asetuksen mukaan erityisesti arvioitava alueen laboratorio- ja 

kuvantamispalvelujen, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä päivystys- ja ensihoidon palvelujen 

toiminnallinen kokonaisuus. Kansallisessa terveyshankkeessa aloitettua palveluverkon 

rationalisointia tulee jatkaa kunta-ja palvelurakenneuudistuksessa. 
 

Pykälän 2 momentissa säädetään kuntayhtymälle kuuluvista tehtävistä. Kuntayhtymän tulee 

kunnan osoittamassa laajuudessa huolehtia erikoissairaanhoitolain ja kehitysvammaisten 

erityishuollosta annetun lain mukaisista tehtävistä. Tarkoitus on että kunnan ja muodostettavan 

kuntayhtymän erikoissairaanhoitoa ja erityishuoltoa koskevat järjestämis velvoitteet eivät 

muuttuisi nykytilaan verrattuna. 
 

Pykälän 2 momentin 2 kohdassa kuntayhtymän tehtäväksi ehdotetaan myös terveyden, 

toimintakyvyn ja sosiaalisen turvallisuuden edistäminen. Kuntia ja kuntayhtymiä terveyden ja 

toimintakyvyn edistämiseen ja ehkäiseviin toimenpiteisiin velvoittavia säännöksiä sisältyy muun 

muassa kansanterveyslakiin, sosiaalihuoltolakiin ja kehitysvammaisten erityishuollosta 

annettuun lakiin. Osa tästä tehtäväkokonaisuudesta on luontevimmin hoidettavissa alueellisella 

tasolla. Terveyskäyttäytymiseen vaikuttaminen ja sairauksien ehkäisy edellyttää perus- ja 

erikoistason kitkatonta toimintaa samojen periaatteiden mukaisesti. Kuntayhtymiä koskeva 

säännös korostaa terveyden ja toimintakyvyn edistämistä toiminnan lähtökohtana myös 

alueellisesti järjestettävässä sosiaali- ja terveydenhuollossa. 
 

Pykälän 2 momentin 3 kohdasta ilmenee, että lailla kuntayhtymälle voidaan antaa myös muita 

tehtäviä. Lisäksi pykälän 3 momentin mukaan kunta voisi antaa kuntayhtymälle myös muita 

kuin laissa säädettyjä tehtäviä. Tällaisten tehtävien hoitaminen edellyttää kunnan ja 

kuntayhtymän välistä sopimusta asiasta. 
 

Kuntayhtymän muu lakisääteinen tehtävä voisi olla myös valtakunnallista väestöpohjaa 

edellyttävien sosiaalihuollon erityispalveluiden järjestäminen, joka tapahtuisi uusien 

kuntayhtymien yhteistyöllä, työnjaolla ja yhteisillä toimintayksiköillä. Tässä vaiheessa ei ole 

tarpeen tarkkaan määritellä, mitä nämä erityispalvelut ovat, vaan laissa ehdotetaan 

säänneltäväksi vain menettelytavat ja keinot, joilla valtakunnallista väestöpohjaa edellyttävät 

palvelut voitaisiin uusien kuntayhtymien yhteistyönä hoitaa. Erityisesti, jos uusien 

muodostettavien kuntayhtymien lukumäärä näyttäisi nousevan lähelle nykyisten 

sairaanhoitopiirien lukumäärää, on valtakunnallista väestöpohjaa edellyttävän sosiaalihuollon 

osalta tarpeen suunnitella pysyvämpiä alueellisia yhteistyörakenteita kuntayhtymien kesken 

terveydenhuollon erityisvastuualueiden kaltaisesti. Nykyisin kehitysvammahuollossa on tällaista 

laajempiin aluepohjiin perustuvaa vakiintunutta yhteistyötä palvelujen ja erityisosaamisen 

turvaamisessa, jonka hajottaminen pienemmälle aluepohjalle olisi toiminnallisesti haitallista. 

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 6 §:n 4 momentin nojalla erityishuollon 

keskittämisestä olisi jo nykyisin mahdollista määrätä valtioneuvoston asetuksella. 
 

Voimassa olevan lainsäädännön nojalla sosiaali-ja terveydenhuollon valtionosuudet suoritetaan 

peruskunnille. Kuntayhtymä voi tehtäviä hoitaessaan käyttää sosiaali-ja terveydenhuollon 

suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 6 §:ssä säädettyjä järjestämistapoja. Kuntien 
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osuudet kuntayhtymälle kuuluvien tehtävien kustannuksista määräytyisivät jäsenkuntien 

sopimalla tavalla. Erikoissairaanhoitolain 56 a §:n nojalla kuntayhtymän jäsenkunnalle 

aiheutuneiden poikkeuksellisten suurten kustannusten tasausta varten kuntayhtymällä tulee olla 

tasausjärjestelmä. 
 

Rakenneuudistuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on kuntien menojen kasvun hillintä. 

Kuntayhtymän samoin kuin yhteistoiminta-alueiden rahoitusratkaisujen suunnitteleminen on 

yksi palvelurakenneuudistuksen keskeinen elementti. Kustannusten hallinnan parantamiseksi on 

tarkoitus selvittää rahoitusratkaisuja, joilla vältetään kalliiden palvelujen kunnille aiheuttamat 

äkilliset satunnaisvaihtelut ja määritellään kokonaiskustannusten kehys etukäteen sekä 

sitoudutaan sovittujen ratkaisujen noudattamiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelujärjestelmä on kokonaisuus, jossa kuntien, yhteistoiminta-alueiden ja 6 §:n mukaisten 

kuntayhtyminen rahoitusratkaisut tulee sovittaa yhteen siten, ettei esimerkiksi yhteistoiminta-

alueen kustannusten minimointi johtaisi kalliimpien erikoissairaanhoidon palvelujen 

tarpeettomaan käyttöön. 
 

Pykälän 4 momentti koskee motsinkielisiä palveluja. Nykyisin kehitysvammaisten 

erityishuollosta annetun lain 6 §:n 1 momentin 5 momentin mukaan kaksikieliset ja 

ruotsinkieliset ovat lisäksi jäseninä erityishuollon kuntayhtymässä, jonka tehtävänä on 

piirijaosta riippumatta jäsenkuntiensa ruotsinkielisen erityishuollon järjestäminen. Järjestelyä 

ehdotetaan jatkettavaksi myös muodostettavassa uudessa kuntayhtymä]är-jestelmässä. Työnjako 

kuntayhtymien kesken perustuisi kuitenkin myös erityishuollon osalta kuntien sopimuksiin. 
 

Pykälän 2 momentin säännös siitä, että kuntayhtymät hoitaisivat erikoissairaanhoitoa ja 

erityishuoltoa koskevia tehtäviä kunnan osoittamassa laajuudessa, koskisi myös ruotsinkielisten 

palvelujen kuntayhtymää. Velvoitteella kuulua ruotsinkielisten pal- 
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velujen kuntayhtymään ei ole tarkoitus muuttaa erityistason sairaanhoidon erityisvastuualueista 

annetun valtioneuvoston päätöksen (1077/1990) soveltamista. Päätöksen mukaan Vaasan 

sairaanhoitopiirin ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ruotsinkielisen väestön on 

ensisijaisesti katsottava kuuluvaksi Helsingin yliopistollisen keskussairaalan 

erityisvastuualueeseen. 
 

Pykälän 5 momentti koskee erityistason sairaanhoidon keskittämistä. Nykyisin eri-

koissairaanhoitolain mukaan sosiaali-ja terveysministeriön asetuksella voidaan säätää siitä, mitkä 

tutkimukset, toimenpiteet ja hoidot kuuluvat erityistason sairaanhoitoon. Sosiaali-ja 

terveysministeriön asetuksella voidaan lisäksi säätää valtakunnallisesta ja alueellisesta 

erityistason sairaanhoidon keskittämisestä. Jatkossa 5 momentin mukaan kyseiset säännökset 

annetaan valtioneuvoston asetuksen tasoisina. Säännös sisältäisi toimeksiannon muuttaa 

erikoissairaanhoitolain asetuksenantovaltuutta. 
 

Kuntayhtymätason uudistus on periaatteellisesti merkittävä. Puitelaissa ehdotetaan koottavaksi 

sosiaali- ja terveydenhuollon laajaa väestöpohjaa edellyttävät tehtävät ensi kertaa yhden 

organisaation velvoitteeksi. Uudistuksessa korostuu terveyden, toimintakyvyn ja sosiaalisen 

turvallisuuden edistäminen, joka ehdotetaan nyt määriteltäväksi myös kuntayhtymätason 

sosiaalihuoltoon ja terveydenhuoltoon liittyväksi tehtäväksi. 
 

Lisäksi lakiehdotukseen on otettu nimenomaiset maininnat siitä, että lailla voidaan säätää taikka 

kunnat voivat antaa kuntayhtymälle myös muita tehtäviä. Kuntien päätösten perusteella 

annettavia tehtäviä voisivat olla esimerkiksi vaativat lastensuojelun tai vammaispalvelujen 

tehtävät. Järjestelyt edellyttävät kuntayhtymän hyväksyntää. 
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Osittain sairaanhoitopiirijako ja erityishuoltopiirijako ovat jo vaiheittain yhdentyneet, osittain 

piirijaoissa on merkittäviä eroja. Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien kokoaminen aluetasolla 

tarjoaa mahdollisuuksia kattavan palveluverkon, saumattomien palveluketjujen ja tehokkaiden 

palvelu-ja hoitoprosessien toteuttamiseen. Uudistuksen onnistuminen edellyttää sosiaalihuollon 

ja terveydenhuollon tehtäväalueiden mieltämistä itsenäisiksi ja tasaveroisiksi myös 

kuntayhtymätasolla, mikä on haastavaa erikoissairaanhoidon laajuuden ja muutoinkin vahvan 

aseman vuoksi. 
 

Jatkovalmistelu sosiaali- ja terveysministeriön tehtäväalueella 
 

Yhteistoiminta-alueiden perustaminen lain 5 §:n perusteella ja uuden piirijaon muodostaminen 

lain 6 §:n perusteella edellyttävät sosiaali-ja terveydenhuollon erityislainsäädännön 

hallintosäännösten tarkistamista. 
 

Lain 9 §:n perusteella tulee muuttaa viimeistään vuoden 2009 alusta elatusturvalaki siten, että 

lain mukaiset tehtävät ja niiden rahoitus siirretään kunnilta valtiolle. Rahoitusvastuun siirron 

perusteella muutettavaksi tulevat sairausvakuutuslaki ja valtionosuuslaki ulkomailla asuvien 

terveydenhuollon kustannusten osalta sekä kansanterveyslaki ja erikoissairaanhoitolaki lasten 

seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja oikeuspsykiatrisiin selvityksiin liittyvien kustannusten osalta. 
 

Lain 11 §:ssä säädetään yleisistä periaatteista, joita tulee noudattaa uudis' ;ttaessa lainsäädäntöä, 

joka koskee kuntien tehtäviä ja niiden rahoitusta käsittelevän perus-palveluohjelman 

kehittämistä, kuntien rahoitus-ja valtionosuusjärjestelmän uudista- 
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mistä sekä kuntien verotulopohjan vahvistamista. Tämän perusteella tulevat muutettaviksi 

ainakin kuntien valtionosuuslaki, sosiaali-ja terveydenhuollon suunnittelusta annettu laki 

sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki. Kaikki mainitut toimenpiteet 

edellyttävät erillistä lainvalmistelua. Lait on tarkoitus valmistella siten, että ne tulevat 

voimaan viimeistään vuoden 2009 alusta. Sosiaali-ja terveysministeriö on puitelain 

valmistelun yhteydessä korostanut, että valtioneuvoston tasolla vastuun sosiaali- ja 

terveydenhuollon valtionosuudesta tulee jatkossakin kiinteästi liittyä vastuuseen sosiaali-ja 

terveydenhuollon toimivuudesta. 
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LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO Sivu 1 (1) 

LPO 

Sabina Lindström, Petri Jalasto 10.10.2006 ___________________________________  

 

 

HE 155/2006 VP 

ESITYS LAIKSI KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUKSESTA, 

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HUOMIOT 

 

 

Lakiesityksen sisältö liikennesektorin kannalta lyhyesti 
 

Lakiesityksen 7 § sisältää suunnitteluvelvollisuuden eräillä kaupunkiseuduilla. Pääkaupunkiseudun (Espoon, 

Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien) tulee laatia viimeistään 31.8.2007 suunnitelman siitä, miten 

maakäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista sekä palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen parannetaan 

seudulla ottaen huomioon jo käynnissä olevat yhteistyön kehittämishankkeet. 
 

Lisäksi maakuntakeskuskaupunkien (pois lukien Kouvola) tulee laatia yhdessä erikseen mainittujen kuntien 

kanssa viimeistään 31.8.2007 suunnitelma siitä, miten maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista 

sekä palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen parannetaan seuduilla, jolleivät asianomaiset kunnat yksimielisesti 

totea suunnitelman laatimista tarpeettomaksi. 
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Puitelain merkitys liikennehallinnolle 
 

Lakiesityksen 7 §:n sisältämä suunnitteluvelvollisuus on erittäin tärkeä ja hyvä asia liikennehallinnon 

kannalta. LVM on jo vuosikymmeniä edistänyt samansuuntaista ajattelua mm. tukemalla seutukuntien 

vapaaehtoista liikennejärjestelmäsuunnittelua sekä joukkoliikenteen seutulippuja ja seudullista 

joukkoliikenteen järjestämistä hyvin tuloksin. Suunnitteluvelvollisuus tarjoaa hyvän työkalun asian eteenpäin 

viemiseen ja tuo asumisen- ja maankäytönsuunnittelun nykyistä vahvemmin mukaan kaupunkiseutujen 

suunnitteluun. 
 

Lakiesitys sisältää kuitenkin muutaman kohdan, johon tulee Minnittää huomiota: 

• On hyvä, että kuntaluetteloon on otettu nimenomaan yhdyskuntarakenteellisesti kiinteästi yhteen 

kuuluvat kunnat ja niiden yhteiset suunnitelmat. On kuitenkin toivottavaa, että vapaaehtoisuuspohjalta 

mukaan saataisiin laajemminkin työssäkäyntialueen kuntia. 

• Mitä suunnitelmille tehdään niiden valmistuttua ja kuka tai ketkä arvioivat niitä? Suunnitelmien 

arviointi tulisi tehdä yhteistyöryhmässä, johon kuuluisivat YM:n, LVM:n, SM:n ja Kuntaliiton 

edustajat. 

• Yhteistyövelvollisuuden rajaaminen vain pääkaupunkiseudun neljään kaupunkiin ei ole mielekästä, 

eikä vastaa yhdyskuntarakenteen ja liikenteen nykyistä paremman hallinnan tarvetta. Suppea rajaus on 

myös ristiriitainen viesti valtiolta Helsingin seudun haparoivaa yhteistyönä ajatellen. 

• Aikataulu suunnitelmien laatimiselle on tiukka. 
 

 

Suunnitteluvelvoitteen määrittäminen ja edistäminen 
 

LVM osallistuu Kuntaliiton vetämään ohjausryhmään yhdessä YM:n, SM:n ja muutaman kunnan edustajan 

kanssa, jonka tehtävänä on laatia kunnille suunnittelutukiaineistoa sekä antaa suunnittelutukea kunnille tarpeen 

mukaan. Tukiaineistoon tulee kuulumaan myös suuntaviivoja itse suunnitelman laatimisesta sekä ohjeita sen 

hallinnollisesta käsittelystä ja seurannasta. 
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HE 155/2006 vp 

 

Hallitusneuvos Mikko Salmenoja 

Työministeriö 

 

 

 

Eduskunnan hallintovaliokunta 13.10.2006 

 

 

PM. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä laiksi kuntajakolain 

muuttamisesta ja varainsiirtoverolain muuttamisesta 

 

 

 

Esityksen suhde julkisen työvoimapalvelun rakenneuudistukseen ja 

toimistoverkkouudistukseen 

 

Työministeriön hallinnonalan kannalta keskeinen näkökohta kunta- Ja 

palvelurakenneuudistusta koskevaan lainsäädäntöön on uudistusten merkitys julkisen 

työvoimapalvelun rakenneuudistuksen sekä toimistoverkkouudistuksen kannalta. 
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Työvoiman saatavuuden turvaamiseksi ja rakenteellisen työttömyyden alentamiseksi 

toteutetaan julkisen työvoimapalvelun rakenneuudistus. Uudistuksessa vaikeasti työllistyvien 

palvelut ja resurssit kootaan työvoiman palvelukeskuksiin. Saman aikaisesti 

työvoimatoimistojen toiminnassa painotetaan työnvälityksen sekä työnhaku- ja ammatillisen 

kehittymisen palvelujen tarjoamista työvoiman saatavuuden varmistamiseksi. 

 

Työvoiman palvelukeskukset ovat asiantuntijaverkostoja, jossa samaan toimipisteeseen on 

koottu vaikeimmin työllistyvien julkiset työvoimapalvelut ja kunnan, erityisesti sosiaali- ja 

terveystoimen ja kansaneläkelaitoksen palvelut. Palvelukeskusten tarjoamat palvelut koostuvat 

elämänhallinnan työnhaun tuesta monipuolisiin aktivoiviin toimenpiteisiin. Vuonna 2007 

toiminnassa on arviolta 38 työvoiman palvelukeskusta. 

 

Työvoimatoimiston palvelumallia kehitetään työvoiman kohtaanto- ja saatavuusongelmien 

ratkaisemiseksi. Uudistettu palvelumalli on otettu käyttöön kaikissa työvoimatoimistoissa ja 

toimeenpanon varmistamista jatketaan vuonna 2007. Uudistuksessa painotetaan työnhakijoiden 

nopeaa työllistymistä avoimille työmarkkinoille ja työvoiman saatavuuden turvaamista. 

Työvoimatoimistoihin perustetuissa työnhakukeskuksissa panostetaan työnhakijoiden 

omatoimisen työnhaun tukemiseen ja työnhakijoiden opastamiseen työnhaussa. Työnantajille 

työnhakukeskukset tarjoavat mahdollisuuden yritysten ja työpaikkojen esittelyyn sekä 

työnhakijoiden tapaamiseen. Työnantajapalveluissa painotetaan erityisesti pienten ja 

keskisuurten yritysten työvoimatarpeita. 

Työvoimatoimistojen toimistoverkkoa on kehitetty voimakkaasti vuodesta 2002 alkaen. Vuoden 2002 alussa 

itsenäisiä työvoimatoimistoja cli 176. Tällä hetkellä lukumäärä on 128. Jo tehtyjen ja suunniteltujen päätösten 

perusteella työvoimatoimistojen kokonaismäärä tulee vähenemään alle 100:n. Toimistoverkon kehittämisen 

toiminnallisena tavoitteena on strategisen johtamisen ja seutukuntayhteistyön vahvistaminen. Käytännössä 

uudistus merkitsee työvoimatoimistojen yhdistämistä, päällekkäisten toimintojen purkamista ja näin 

tuottavuuden lisäämistä. Uudistus ei merkitse palvelutoimipaikkojen vähentämistä tai palvelujen saatavuuden 

heikentämistä. 

 

Kunta-ja palvelurakenneuudistuslain tavoitteet laadukkaiden ja asukkaiden saatavilla olevien 

palvelujen varmistamisesta sekä työn tuottavuuden parantamisesta ovat yhdensuuntaisia julki sen 

työvoimapalvelun uudistamisen ja toimistoverkkouudistuksen keskeisten tavoitteiden kanssa. 

Suuremmilla alueellisilla kokonaisuuksilla voidaan paremmin organisoida palvelujen tuottaminen ja 

resurssien kohdentaminen. Työvoimatoimistojen keskeinen yhteist yökumppani on kunta. Kun 

työvoimatoimistojen lukumäärä on vähentynyt ja niiden toiminta -alueet suurentuneet, on 

yhteistyökumppanina olevien kuntien määrä työvoimatoimistoa kohti kasvanut. Kuntien lukumäärän 

vähentämisen voidaan arvioida luovan edellytyksiä  työvoimatoimistojen ja kuntien välisen 

yhteistyön tiivistämiselle. Kuntien koon suurentumisen voidaan myös arvioida parantavan kuntien 

edellytyksiä toteuttaa työllisyyden hoitoa.  

 

Yhteispalvelujen kehittäminen 
 

Lakiesityksen yhtenä tavoitteena on myös valtion ja kuntien tietojärjestelmien sekä yhteispalvelujen yhteinen 

kehittäminen. Työministeriö on mukana sisäasiainministeriön tammikuussa 2006 asettamassa yhteispalvelun 

tehostamishankkeessa, jonka tavoitteena on laajentaa ja yhtenäistää nykyisten yli 200:n yhteispalvelupisteen 

palveluvalikoimaa. Työhallinnon näkökulmasta yhteispalvelujen kehittäminen on vahvasti sidoksissa 

sähköisten asiointipalvelujen kehittämiseen. Yhteispalvelujen merkitys työhallinnon palveluprosesseissa 

tarkoittaa erityisesti sähköisten palvelujen saatavuuden parantamista ja niiden käytön opastusta. 

 

 

Kunnan alueen muodostaminen 
 



 

 

Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lakiesityksen 5 §:n 1 momentin ja kuntajakolain muuttamista 

koskevan lakiesityksen 1 §:n 2 momentin mukaan kunnan tulee muodostua työssäkäyntialueesta tai muusta 

sellaisesta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat 

edellytykset vastata palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta. 

 

Työssäkäyntialue on määritelty työttömyysturvalain 1 luvun 9 §:ssä. Työttömyysturvalain mukaan henkilön 

työssäkäyntialue on, ellei erityisistä syistä muuta johdu, hänen asuinkuntansa sekä kunnat, joissa henkilön 

asuinkunnasta yleisesti käydään työssä tai joissa henkilön asuinkunnasta tavanomainen päivittäinen 

työssäkäynti on vastaavassa ajassa vastaavin 

kustannuksin mahdollista. Työssäkäyntialueet maanteitään työministeriön antamalia 

asetuksella. Työministeriön asetuksella määritellyt työssäkäyntialueet eivät ole erillisiä toisiinsa 

rajoittuvia aluekokonaisuuksia, vaan moninkertaisestikin päällekkäisiä. 

 

Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 6 §:n (alueelliset näkökohdat ja 

aluevelvoite) mukaan työmarkkina-alueella tarkoitetaan valtioneuvoston asetuksella määriteltyä 

kunnan tai useamman kunnan muodostama aluetta, jolla työssäkäynti on tavanomaista. 

Valtioneuvoston asetuksella määritellyt työmarkkina-alueet ovat erillisiä toisiinsa rajoittuvia 

aluekokonaisuuksia. 

 

Edellä olevan johdosta työssäkäyntialuetta johdonmukaisempi ja loogisempi 

määritelmä kuntajaon perustaksi on työmarkkina-alue. 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 

 

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI KUNTA- JA PALVELURAKENNE-

UUDISTUKSESTA (HE 155/2006 vp) 
 

 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet ovat monilta osin samansuuntaisia maankäyttö-

ja rakennuslaissa alueiden käytölle ja rakentamisen ohjaukselle asetettujen tavoitteiden kanssa. 

Uudistus tukee myös muiden ympäristöpolitiikan tavoitteiden saavuttamista. Seuraavassa asiaa 

tarkastellaan lähinnä kuntakoon sekä kaupunkiseu-tuyhteistyön näkökulmista. 
 

1. Kuntakoon merkitys ympäristöhallinnon toimialan kannalta 
 

Kuntien laajuudella ja väestöpohjalla on ympäristöhallinnon toimialalla yhteys sekä riittävän 

palvelutason turvaamiseen että kestävän yhdyskuntakehityksen, hyvän elinympäristön ja 

ympäristöhaittojen välttämisen ohjausmahdollisuuksiin. Tähän liittyviä toimintalohkoja ovat 

kaavoitus, rakentamisen ohjaus ja ympäristönsuojelu. 
 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) asettaa kunnille vaativat tavoitteet hoitaa kaavoitusta 

ja rakentamisen ohjausta. Alueiden käytön suunnittelun tavoitteiksi laissa on määritelty mm. 

edistää eri väestöryhmien tarpeet tyydyttävän elinympäristön luomista, yhdyskuntarakenteen ja 

alueiden käytön taloudellisuutta, yhdyskuntien toimivuutta, elinkeinoelämän 

toimintaedellytyksiä ja palvelujen saatavuutta sekä kulttuuri-ja luonnonarvojen vaalimista. 

Rakentamisen ohjauksen tavoitteena on puolestaan mm. edistää terveellisen, turvallisen, 

viihtyisän sekä sosiaalisesti toimivan ja esteettisesti tasapainoisen elinympäristön 

aikaansaamista, elinkaariominaisuuksiltaan kestävää rakentamista sekä rakennetun ympäristön 

suunnitelmallista hoitoa ja kunnossapitoa. 
 

Ympäristösuojelulain (86/2000) tavoitteena on mm. ehkäistä ympäristön pilaantumista ja 

jätteiden syntyä, turvata terveellinen ja viihtyisä ympäristö sekä torjua ilmastomuutosta ja 

tukea kestävää kehitystä. Kunnan ympäristösuojeluviranomaisen tehtävistä on säädetty lisäksi 

useissa muissa laeissa. 
 

Valtaosa Suomen kunnista on väestömäärältään pieniä. Alle 6000 asukkaan kuntia, joilla 

maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ei tarvitse olla omaa kaavoittajaa, on tällä hetkellä 243. 

Niistä 105 kunnassa on tarjolla valtion tukemaa aluearkkitehtipalvelua. Monissa tätä 

suuremmissakin kunnissa kaavoittajatehtäviä hoidetaan resurssisyistä muun toimen ohella. 

Kaavoittajan tehtävänä on mm. vastata siitä, että kaavat ovat ajan tasalla, kaavoitusprosessi 

tapahtuu lain edellyttämällä tavalla ja tulos vastaa kunnan tahtoa. Pienissä kunnissa 

kaavanlaatija on lähes aina konsultti, jolloin kaavoittaja huolehtii myös kaavoitustyön 

tilaamisesta ja konsulttisopimuksen valvonnasta. Suuremmissa kunnissa kaavoittajilla on usein 

myös kaavanlaatijan kelpoisuus, jolloin konsulttityötä tarvitaan vähemmän ja sen käyttö on 

osaavampaa. Väestömäärältään verrannollisten kuntien välillä on kuitenkin suuria eroja 

kaavoituksen voimavaroissa. 
 



 

 

Rakennusvalvontaa hoidetaan pienissä kunnissa yhdistelmäviroin, jolloin riittävää teknistä 

osaamista ja ajankäyttöä sekä tehtävän edellyttämää riippumattomuutta ei aina voida turvata. 

Kuntaliiton mm. maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuteen liittyneiden kyselyjen mukaan 

kolmasosassa kuntia rakennustarkastajalla on 3-5 lisätehtävää. Lisätehtävistä yleisimpiä ovat 

korjausneuvojan ja kunnan rakennusmestarin tehtävät. Näistä jälkimmäinen saattaa olla 

joissakin tilanteissa ongelmallinen, kun samalla henkilöllä on sekä kunnan omien 

rakennushankkeiden valmisteluun että valvontaan kuuluvia tehtäviä. Rakennusvalvonnan 

kuluja katetaan lupa-ja valvontamaksuilla. Niillä katetaan 30 suurimmassa kaupungissa noin 

95% ja muissa kunnissa noin 58% toimintamenoista. Alhaisin toiminnan kate on 3 000-6 000 

asukkaan kunnissa. Kuntayhteistyö rakennusvalvonnassa on lisääntymässä mm. riittävän 

asiantuntemuksen ja riippumattomuuden varmistamiseksi. 

 

Pieni kuntakoko, riittävän osaamisen varmistaminen ja tehtävämäärän kasvu ovat lisänneet 

tarvetta kuntayhteistyöhän myös ympäristösuojelutehtävissä. Kuntaliiton kyselyn mukaan 

viime vuonna yli kolmannes kunnista hoiti ympäristösuojeluviranomaisen tehtävät 

yhteistyönä. Yhteislautakuntia oli 11 alueella 42 kunnan kesken. Sopimusperusteista 

viranhaltijayhteistyötä oli kyselyn mukaan 25 alueella 65 kunnan kesken. Kuntayhtymiä oli 16 

ja niihin kuului 51 kuntaa. 
 

Kaupunkiseuduilla, joissa työssäkäyntialue ulottuu usean kunnan alueelle, kuntaraken teellä on 

suuri merkitys yhdyskuntarakenteen toimivuuden turvaamisessa. Kuntien kil pailu hyvistä 

veronmaksajista on johtanut monin paikoin seudun kokonaiskehityksen ja kuntatalouden 

kannalta arveluttaviin ratkaisuihin, kun uutta asutusta sallitaan ilman riittäviä 

vaikutusarviointeja irralleen nykyisestä taajama- ja kylärakenteesta. Tämä olisi vältettävissä 

tiiviimmän seutuyhteistyön tai toiminnallista kaupunkiseutua paremmin vastaavan 

kuntarakenteen avulla. 
 

Puitelain tavoite kuntakoon kasvattamisesta niin, että se muodostuu työssäkäyn-

tialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta ja on väestömäärältään riittävä 

kunnille kuuluvien tehtävien asiantuntevalle hoidolle on ympäristöhallinnon 

näkökulmasta oikean suuntainen. 

 

Mvös nvkvistä tehokkaamöi vhteistvö kuntien välillä parantaa edellvtvksiä vm-

päristöasioiden hyvälle hoidolle, kun sen avulla turvataan riittävät laadulliset ja 

määrälliset voimavarat näihin tehtäviin ja seudulla siirrytään aidosti yhdensuuntaiseen 

päätöksentekoon. Luontevalta tuntuukin, että puitelain 5 §:ssä mainittu yhteistoiminta-

alue voisi tarvittaessa huolehtia myös edellä mainituista maankäytön, rakentamisen ja 

ympäristönsuojelun tehtävistä. 

 

2. Kaupunkiseutuyhteistyö 
 

Kunnat ohjaavat maankäyttöä kaavoituksella, maa- ja tonttipolitiikalla sekä rakentamisen 

ohjauksen keinoin. Asuntotarjontaan sekä asumisen laatuun ja hintaan kunnat vaikuttavat 

edellisten lisäksi asuntopoliittisilla valinnoillaan, kuten vaikuttamalla sosiaalisen 

asuntotuotannon määrään, rakenteeseen ja sijaintiin. 
 

Liikennej ärj estelmän j a j oukkoliikenteen kehittäminen liittyvät olennaisesti maankäytön 

suunnitteluun sekä asumiseen. Erityisesti keskeisillä kaupunkiseuduilla tarve kuntien 

yhteistyöhön ja yhteistyöhön valtion liikenneviranomaisten kanssa liikenteen suunnittelussa ja 

joukkoliikenteen järjestämisessä on viime vuosina korostunut ja yhteensovittamista tehdäänkin 

monin paikoin mm. liikennejärjestelmäsuunnitelmilla. 
 



 

 

Maankäyttöä kuntaa laajemmalla alueella suunnitellaan maakuntakaavalla ja kuntien yhteisellä 

yleiskaavalla. Eräillä kaupunkiseuduilla (mm. Turun seudulla) on yhteisiä 

maankäyttökysymyksiä suunniteltu kaupunkiseudun maakuntakaavalla. Maankäyttöjä 

rakennuslaissa säädettiin myös uudesta kuntien yhteisen alueidenkäytön suunnitte 

lun muodosta, kuntien yhteisestä yleiskaavasta. Yhteinen yleiskaava on tarkoitettu erityisesti 

kaupunkiseutujen suunnitteluvälineeksi. Maankäyttö- ja rakennuslain perusteluissa sen on 

todettu toteuttavan pyrkimystä edistää alueiden käytön suunnittelun keinoin kasvavien 

kaupunkiseutujen kilpailukykyä ja elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia. 
 

Yhteisen yleiskaavan laatimisen ja hyväksymisen kunnat voivat antaa maakunnan liiton, 

tehtävään soveltuvan muun kuntayhtymän tai kuntien yhteisen toimielimen tehtäväksi. Kuntien 

yhteisiä yleiskaavoja on tähän mennessä vahvistettu kaksi; toinen laaja-alainen Oulun 

kaupunkiseudun yleiskaava ja toinen kahden kunnan (Tampere ja Lempäälä) raja-alueen 

maankäyttökysymyksiä ratkova Vuoreksen yleiskaava. 
 

Laissa tarkoitetun yhteisen yleiskaavan lisäksi kunnat harjoittavat muuta yleiskaavallista 

yhteistyötä. Yhteistyön muodot saattavat vaihdella yhteistyössä laadituista perusselvityksistä 

seudullisiin maankäytön rakennemalleihin sekä sellaisiin yhdessä laadittaviin yleiskaavoihin, 

jossa kukin kunta hyväksyy oman kaavaosuutensa erikseen. Sektorikohtaista yleiskaavatason 

kuntayhteistyötä harjoitetaan mm. päivittäistavarakaupan palveluverkon suunnittelussa sekä 

virkistys-ja suojelualueiden turvaamisessa. 
 

Parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä oleva maankäyttö- ja rakennuslain muutosesitys (HE 

81/2006) mahdollistaisi usean kunnan yhteisen kehittämisalueemperustamisen. Tällä voitaisiin 

edistää kuntien yhteistoimintaa varsinkin kasvavilla kaupunkiseuduilla tilanteissa, joissa uusi 

tai uudistettava alue ulottuu yli kuntarajan. 
 

Asunto-olojen kehittymisen kannalta yksittäisen kunnan näkökulmasta lähtevä kehittäminen 

muodostaa usein epätarkoituksenmukaisen ja todellisuutta vastaamattoman lähtökohdan. 

Käytännössä asuntomarkkina-alueet kuten työssäkäyntialueetkin käsittävät useita kuntia. 
 

Seudullisesta luonteesta huolimatta kuntien välinen yhteistyö asumisessa on riittämätöntä. 

Usein yhteistyön sijasta korostuu yksittäisten kuntien välinen kilpailu hyvistä veronmaksajista, 

jolloin seudullisesti tarkasteltuna sosiaalinen vastuu asumisessa ei jakaannu riittävän tasaisesti 

kuntien kesken. 
 

Kuntaliiton vuonna 2005 tekemän kyselyn perusteella siihen vastanneista 312 kunnasta vain 40 

prosenttia oli harjoittanut yhteistyötä naapurikuntien välistä tai seudullista yhteistyötä 

asuntoasioissa. Lisäksi seudullista yhteistyötä tekevien kuntien määrä oli vähentynyt vuodesta 

1998. Yhteistyön sisältö on myös usein varsin vaatimattomalla tasolla. Selvityksen mukaan 

yleisin yhteistyön muoto oli vuonna 2005 yhteiset ilmoitukset. Sen sijaan esim. ARA-

lainoituksessa seudullista yhteistyötä tehtiin ainoastaan 9 kunnan toimesta. 
 

Kuntaliiton selvityksen mukaan isommat kunnat osallistuvat keskimääräistä useammin 

seudulliseen yhteistyöhön asuntoasioissa. On kuitenkin syytä todeta, että selvitykseen 

vastanneista yli 5 000 asukkaan kunnista 76 ei ollut nähnyt tarpeelliseksi tehdä seudullista 

yhteistyötä asuntoasioissa. Yhteistyötä tekevien kuntien määrä oli 104 kuntaa. Asunto-olojen 

kehittämisen kannalta tilanteen ongelmallisuutta korostaa se, että huomattava osa yhteistyötä 

harjoittamattomista kunnista ei myöskään näe tarvetta yhteistyöhön. Asuntoasioiden 

näkökulmasta tarkasteltuna yhteensovittamissuunni-telman laatimisvelvoitetta voidaan 

pitää perusteltuna ja tarpeellisena. 
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Vaikka monilla kaupunkiseuduilla kuntien maankäytön suunnittelun yhteistyö on viime 

vuosina lisääntynyt, yhteistoiminta on kokonaisuutena tarkastellen edennyt hitaasti. 

Yhdyskuntarakenne on monilla alueilla hajaantunut, kun uutta asutusta ja liikennettä 

aiheuttavaa muuta rakentamista siirtyy taajamista ja kylistä niiden lievealu- 
 

eelle ja kauemmaksikin. Tämä on kasvattanut yhdyskuntateknisten ja palveluinves-tointien 

tarvetta ja niiden ylläpitokustannuksia. Yhdyskuntarakenteen hajaantumista on lisännyt myös 

se, että kuntien maankäyttöä koskevia ratkaisuja tehdään ilman, että niiden vaikutuksia 

arvioidaan riittävästi koko seudun kannalta, joka on aiheutunut päällekkäisyyttä mm. koulu- ja 

päiväkotirakentamisessa. Kansalaisten kannalta yhdyskuntarakenteen hajaantuminen on 

johtanut mm. pidentyviin työmatkoihin ja joukkoliikenneyhteyksien heikentymiseen, joka 

näkyy henkilöautoliikenteen lisääntymisenä, kasvavina matkakustannuksina ja liikenteen 

ruuhkautumisena. 
 

Keskeisillä kaupunkiseuduilla tarvitaan yleiskaavallisen yhteistyön lisäksi laajempaa 

yhteistyötä maankäytön, maapolitiikan, asuntopolitiikan ja liikennejärjestelmien 

kehittämisessä myös energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteiden toteuttamiseksi. 

Suuremmat kuntayksiköt tai nykyistä tehokkaampi kuntien välinen yhteistyö antavat 

paremmat mahdollisuudet ohjata yhdyskuntarakenteen kehittymistä sekä edistää 

kohtuuhintaista asuntotuotantoa ja toimivien liikennejärjestelmien kehittämistä. 

 

Hallituksen esitykseen sisältyvä ehdotus pääkaupunkiseudun kaupunkeja koskevasta 

suunnitelmasta maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisesta tukee kaupunkien 

kesken jo käynnissä olevaa yhteistyötä. Yhteistyö kuntien kesken on viime vuosina tiivistynyt 

myös laajemmalla Helsingin seudun alueella. Ehdotuksessa ei kui tenkaan edellytetä 

vastaavaa suunnitelmaa laadittavaksi pääkaupunkiseutua laajemmalla Helsingin seudun 

alueella. 
 

Suunnitelman laatimisvelvollisuuden rajaaminen Helsingin seudulla niin, että se koskee 

vain pääkaupunkiseutua, on asumisen, maankäytön ja liikenteen osalta ongelmallinen. 

Alueen yhdyskuntarakenne ulottuu paljon laajemmalle ja yhteensovittamisen tarvekin 

ulottuu näin ollen vähintäänkin pääkaupunkiseudun kaupunkien naapurikuntiin, 

joukkoliikenteen vaikutuspiirissä kauemmaksikin. 
 

Hallituksen esitykseen sisältyvää maakuntakeskuskaupunkeja ja niihin yhdys-

kuntarakenteellisesti kiinteästi kuuluvia kuntia koskevaa 7 §:n säännöstä yhteen 

sovittamissuunnitelmasta on kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen 

kehittämisen näkökulmasta pidettävä tarpeellisena. Ympäristöministeriö pi tää 

tärkeänä, että yhteensovittamissuunnitelman laatimisvelvollisuus ulottuu esityksen 

mukaisesti keskuskaupungin ja siihen rajoittuvien kuntien lisäksi myös muihin siihen 

yhdyskuntarakenteellisesti kiinteästi kuuluviin kuntiin. 

 

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus ylläpitävät virallisiin väestö-, työpaikka- ja 

rakennuskantatilastoihin perustuvaa yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmää (YKR). Sen 

avulla voidaan yksikäsitteisesti osoittaa, minkä kuntien alueille kaupunkiseudun 

keskustaajama ja lähitaajamat ulottuvat. 
 

Hallituksen esityksen 7 §:ssä määriteltyihin kuntiin, joita yhteistyövelvoite koskee, sisältyvät 

pääosin ne kunnat, jotka yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän mukaan kuuluvat samaan 

yhdyskuntarakenteelliseen kokonaisuuteen maakuntak^skuskaupun-kien kanssa. Kuitenkin 7 

§:ssä mainittujen kuntien lisäksi esimerkiksi Turun kaupunkiseudulla Piikkiö ja Masku sekä 

Porin kaupunkiseudulla Harjavalta kuuluvat yhdyskuntarakenteellisesti samaan 

kokonaisuuteen keskuskaupungin kanssa. 



 

 

 

Hallituksen esitys kaupunkiseutuyhteistyöstä on rajattu lähinnä maakuntakeskuskau-

punkeihin ja niihin liittyviin kuntiin. Asumisen, liikenteen ja maankäytön yhteensovit 

tamisongelmat koskevat kuitenkin myös monia muita kaupunkiseutuja. Tällaisia ovat 

esimerkiksi Kouvolan seutu ja Kemi-Tornio -alue. Olisikin tarkoituksenmukaista ulottaa 7 

§:n asumisen, liikenteen ja maankäytön yhteistyövelvoite kaikkiin seilaisiin 

kaupunkiseutuihin, jotka muodostavat yhdyskuntarakenteellisen kokonaisuuden ja 

joissa kuntarakenne vaikeuttaa asumisen, maankäytön ja liikenteen 

tarkoituksenmukaista suunnittelua. 

 

Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisen keinot riippuvat 

kunkin kaupunkiseudun tarpeista. Tästä syystä yhteensovittamissuunnitelman 

sisältö tullee olemaan erilainen eri alueilla. On kuitenkin tärkeää, että 

yhteensovittamissuunnitelman sisällöstä ja käsittelytavasta on yhtenäinen 

käsitys. Lakiehdotuksessa on asetuksenantovaltuus, mutta sen sisältöä ei 

ole juurikaan yksilöity. Asetuksessa olisi tarpeen käsitellä ainakin 

yhteensovittamissuunnitelman riittävyyttä ja sen arviointimenettelyä. 

 

Yhteensovittamissuunnitelman valmistelun olisi oltava aidosti 

vuorovaikutteista, jotta kaupunkiseudun päättäjillä olisi riittävä aika vaikuttaa 

ja sitoutua yhteisiin tavoitteisiin. Myös kansalaiskeskusteluun olisi oltava 

mahdollisuus. Tästä näkökulmasta suunnitelman valmisteluun varattu 

aika on kovin lyhyt ja voi olla, että aidon sitoutumisen kannalta 

muutamaa kuukautta pidempi valmistelu tuottaisi lain tavoitteiden 

kannalta paremman lopputuloksen. 

 

3. Lopuksi 
 

Ympäristöministeriö tukee lakiuudistuksen tavoitteita ja toivoo, että 

puitelaki johtaa konkreettisiin toimiin kuntarakenteen tervehdyttämiseksi 

ja kuntayhteistyön tiivistämiseksi kestävää kehitystä tukevalla tavalla. 
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Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettavassa laissa (puitelaki) säädettäisiin 

suuntaviivat ja puitteet kunta- ja palvelurakenneuudistukselle. Puitelailla 

vahvistettaisiin kunta- ja palvelurakennetta kunnallisen kansanvallan lähtökohdista, 

kehitettäisiin palvelujen tuotantotapoja ja organisointia, uudistettaisiin kuntien rahoitus- 

ja valtionosuusjärjestelmiä sekä tarkistettaisiin kuntien ja valtion välistä tehtäväjakoa. 

Lain tarkoituksena on parantaa tuottavuutta ja hillitä kuntien menojen kasvua sekä 

luoda edellytyksiä kuntien järjestämien palveluiden ohjauksen kehittämiselle. 
 

Palvelurakenteita vahvistettaisiin kokoamalla kuntaa laajempaa väestöpohjaa 

edellyttäviä palveluja ja lisäämällä kuntien yhteistoimintaa. Uudistuksen tavoitteena on 

varmistaa koko maassa laadukkaat ja kansalaisten saatavilla olevat palvelut. 

Palvelurakenteen tulisi olla kattava ja taloudellinen ja sen olisi mahdollistettava 

voimavarojen tehokas käyttö. 
 

Kauppa- ja teollisuusministeriö yhtyy mainittuihin lakiesityksen tavoitteisiin. 
 

Hallituksen esityksen yleisperusteluihin sisältyy kuvaus palvelujen tuottamisesta 

kunnissa nykyään. Vaikka esimerkiksi yritysten tuottamat palvelut ovat kasvaneet 

sosiaali- ja terveyspalveluissa nopeammin kuin julkisen sektorin tuottamat palvelut, 

niin etenkin kuntien terveyspalveluissa ulkoistaminen on vasta aluillaan. 

Kuntayhteisöjen asiakaspalveluostot yksityiseltä terveydenhuoltosektorilta olivat 

vuonna 2004 vain kolme prosenttia kuntien terveydenhuollon käyttökustannuksista. 

Sen sijaan yksityinen (yritykset ja kolmas sektori) sosiaalipalvelu on selvästi 

integroitunut osaksi julkisen sektorin rahoittamaa palvelutuotantoa. Kuntayhteisöjen 

ostot olivat vuonna 2004 noin 15 prosenttia kuntien sosiaalihuollon 

käyttökustannuksista. 
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Ostopalvelujen osalta hallituksen esityksessä viitataan mm. hankintalain 

(1505/1992) säännöksiin. Tältä osin on syytä ottaa huomioon myös EY-

tuomioistuimen oikeuskäytäntö, jota on Suomessa jo sovellettu eräisiin kuntien 

välisiin pelastustoimen yhteistyöjärjestelyihin. 
 

Ostopalvelutoiminta edellyttää hankintalainsäädännön ja sopimusjuridiikan 

erityisosaamista, jota varsinkaan pienillä kunnilla ei aina välttämättä ole. 

Hankintaosaamista kunnissa tulisikin vahvistaa jatkossa. Myös muu hankin-

tayhteistyö voi lisätä tehokkuutta ja täydentää puuttuvaa osaamista. 
 

Kuntien yhteistoiminnan lisäämisen lisäksi kunnat ovat myös tehostaneet omaa 

palvelutuotantoaan. Palvelutuotannon tehostamiseksi ja laadun turvaamiseksi 
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kunnat ovat kehittäneet muun muassa markkinasuuntautuneita ja markkinaehtoisia 

tuotantotapoja esimerkiksi tilaaja-tuottaja-mallin ja vastaavien mallien pohjalta. 

Perustelujen mukaan tilaaja-tuottaja-mallin edellyttämässä osaamisessa on vielä 

merkittäviä puutteita sekä kunta- että tuottajatahoilla. Perusteluissa todetaan niin 

ikään, että aito todellisen vaihtoehdon julkiselle tuotannolle tarjoava yksityinen 

sektori on vasta muotoutumassa. Lisäksi tilaaja-tuottaja-mallin mukaiset tilaajan ja 

tuottajan roolit ovat myös usein epäselvät. 
 

Kuntien tulee esityksen mukaan asetetussa määräajassa antaa valtioneuvostolle 

selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin kunnissa on uudistuksen toimeenpanemiseksi 

päätetty ryhtyä. Toimeenpanosuunnitelmaan tulee sisältyä muun muassa selvitys 

palveluverkon kattavuudesta ja suunnitelma kunnan keskeisten toimintojen 

järjestämisestä jatkossa. Käytännössä tämä edellyttää suunnitelmaa ainakin kunnan 

päätoimialojen, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus-, kirjasto-, nuoriso-, 

liikunta- ja kulttuuritoimen palveluiden järjestämisestä. 
 

Kauppa- ja teollisuusministeriö pitää puitelakia hyvänä lähtökohtana palvelujen 

uusien järjestämis-ja tuotantotapojen kehittämisessä. Tilaaja-tuottaja-malli ja sen 

tyyppiset muut mallit tuovat tehokkuutta toimintaan varsinkin, jos palvelujen 

tuottamisessa on useita kilpailevia vaihtoehtoja. Palvelutuottajien jatkuva laatu- ja 

hintakilpailu takaa kustannustehokkuuden lisäksi palvelujen korkean laadun ja 

saatavuuden sekä uusien palveluinnovaatioiden käyttöönoton. 
 

Lisäksi ministeriö kiinnittää huomiota siihen, että palveluista puhuttaessa tulisi 

myös julkisissa palveluissa siirtyä tuottaja- ja hallintolähtöisestä ajattelusta 

asiakaslähtöiseen palvelujen järjestämiseen ja tarjontaan. Asiakkaan-kuluttajan - 

palvelumahdollisuuksien lisäämisen tulisi olla keinovalikoimassa palvelurakenteita 

uudistettaessa. Kuluttajan valintamahdollisuuksien lisääminen lisää tuottavuutta. 

Kuluttajat hankkivat palvelunsa sieltä, missä olettavat niiden olevan laadultaan 

parhaita. Tällöin palveluntuottajat joutuvat asiakkaista kamppaillessaan 

parantamaan palveluideansa laatua ja kehittämään uusia, houkuttelevia ja 

innovatiivisia palvelukonsepteja. 
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Palvelurakenneuudistuksella voidaan olettaa olevan merkittäviä elinkeinopoliittisia 

vaikutuksia julkisen sektorin palvelujen tuottavuuden nostamisessa kun palvelujen 

tuottamis- ja järjestämistavat tullaan tällä tavoin käymään lävitse kaikissa kunnissa. 

Tässä yhteydessä olisi kunnissa syytä kiinnittää huomiota myös eri 

toimipaikkojensa tosiasiallisten kustannusten vertailuun. Syiden selvittäminen, 

miksi esimerkiksi päivähoidon kustannuksissa eri toimipaikkojen välillä saattaa olla 

huomattaviakin kustannuseroja, voi tuoda merkittäviä tehostamismahdollisuuksia. 

Tämä luo myös edellytyksiä vertailla kustannuksia myös mahdollisten ostettavien 

palvelujen osalta. Oletettavaa on, että ostopalvelut tulevat kunnissa lisääntymään. 

Siksi on tärkeää, että palvelusuunnitelmiin sisältyy mahdollisimman konkreettinen 
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suunnitelma siitä, mitä palveluja ja minkä verran kunta aikoo palveluja muualta 

hankkia, jotta myös elinkeinoelämä voisi varautua ko. palvelujen tarjontaan. 
 

Kauppa- ja teollisuusministeriön mielestä on tärkeää varmistaa, että kilpailu 

markkinoilla on avointa ja toimivaa. Talouden rakenteiden monimutkaistuessa ja 

kansainvälistyessä tavoitteena on yhtäläisten kilpailuolosuhteiden varmistaminen. 

Päämääränä on myös lisätä vaihtoehtoja julkisessa palvelutuotannossa. 
 

Ministeriön päämääränä on varmistaa kuluttajille toimivat ja turvalliset markkinat. 

Kuluttajille turvataan riittävä tietopohja ja osaaminen toimia kehittyvillä 

markkinoilla. 
 

Kauppa-ja teollisuusministeriö tarkastelee omaa toimialaansa koskevana 

konkreettisena kysymyksenä vielä lähemmin ehdotusta kuluttajaneuvonnan 

järjestämisestä. 
 

Kuluttajaneuvonnan järjestäminen 
 

Esitykseen sisältyvässä laissa kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta ehdotetaan sen 

8 §:n 1 momentin 1 kohdassa, että tehtävät, jotka on kuluttajaneuvonnan 

järjestämisessä kunnassa annetussa laissa (72/1992) säädetty kunnalle, siirretään 

valtion järjestettäväksi ja rahoitettavaksi. Pykälän 2 momentin mukaan tehtävien 

järjestäminen ja rahoitus siirretään valtiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 

2009. 
 

Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 14 päivänä helmikuuta 2006 työryhmän 

selvittämään kuluttajaneuvonnan tulevaa järjestämistapaa ja toiminnan 

rahoittamista. Työryhmän perustamisen taustana oli peruspalveluohjelmaa 

valmistelevan ministeriryhmän 11 päivänä tammikuuta 2006 tekemä päätös siitä, 

että kuluttajaneuvonnan järjestämis- ja rahoitusvastuu siirretään kunnilta valtiolle. 

Ministeriryhmän päätöksen mukaan siirto tulee tehdä kustannusneutraalisti valtio - 

kunta suhteen kannalta. Työryhmä luovutti hallituksen muotoon laaditun 

ehdotuksensa kauppa- ja teollisuusministeriölle 20 päivänä kesäkuuta 2006. 
 

Työryhmä kartoitti erilaisia vaihtoehtoja järjestää kuluttajaneuvonta valtion 

tehtävänä. Parhaana vaihtoehtona työryhmä piti kuluttajaneuvonnan liittärrqn 
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mistä osaksi lääninhallitusten tehtäviä, kuitenkin sillä tavoin, että lääninhallitus 

voisi myös hankkia kuluttajaneuvontapalveluja tehtävän hoitamiseen sopivalta 

palvelun tuottajalta. Kuluttajaneuvonnan yleinen johto, ohjaus ja valvonta 

annettaisiin Kuluttajavirastolle, jonka yhteydessä toimii myös Euroopan 

Kuluttajakeskus. Virasto huolehtisi yhteistyössä muiden kuluttaja-asioista 

vastaavien viranomaisten kanssa myös ajankohtaisen tiedon tuottamisesta neuvojille 

ja heidän koulutuksesta. 
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Kuluttajavirasto ohjaa jo nykyisin kuluttajaneuvontaa sekä tulosohjaa lää-

ninhallituksia niillä olevien kuluttajatehtävien osalta. Kun kuluttajaneuvonnan 

asiakaskontakteista suurin osa tapahtuu puhelimitse tai sähköpostilla, olisi 

mahdollista neuvonnan saatavuutta heikentämättä muodostaa suurempia toiminta-

alueita. Työryhmän mukaan lääninhallitusvaihtoehto mahdollistaa parhaiten 

kuluttajaneuvonnan tasapuolisen kehittämisen ja saannin koko maassa, erilaisten 

sähköisten järjestelmien käyttämisen ja puhelinpalvelujen vaihtoehto luo myös 

mahdollisuudet erikoistumiseen henkilöittäin ja alueellisesti. 

Kokonaisjärjestelmässä kuluttajaneuvontaan voitaisiin ohjata myös nykyisin 

Kuluttajavirastoon tulevat tiedustelut ja tätäkin kautta tehostaa toimintaa. Myös 

markkinoiden toiminnan seuraaminen tehostuisi ja samalla Kuluttajavirasto saisi 

tietoja valvontaa varten. 
 

Kuluttajaneuvontaan on Oulun Seudun hankkeessa kehitetty sähköistä asi-

ointijärjestelmää yhteistyössä Kuluttajaviraston ja ministeriön kanssa. Onkin 

tärkeää jatkaa asiointijärjestelmän kehittämistä koko maata kattavaksi. Tämä 

edellyttää päätöstä kuluttajaneuvonnan järjestämismallista. 
 

Kauppa- ja teollisuusministeriö hankki työryhmän mietinnöstä lausuntoja. 

Lausunnonantajista valtaosa kannatti työryhmän ehdotusta antaa kuluttaja-

neuvontatehtävä lääninhallitusten vastuulle. 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 

 

Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt maa- ja metsätalousministeriöltä kirjallista asiantuntijalausuntoa 

hallituksen esityksestä laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä laeiksi kuntajakolain muuttamisesta 

ja varainsiirtoverolain muuttamisesta (HE 155/2006). Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa lausuntonaan 

seuraavaa: 
 

1. Yleistä 
 

Esityksen tarkoituksena on luoda edellytykset kunta- ja palvelurakermeuudistukselle. Laki kunta-ja 

palvelurakenneuudistuksesta olisi luonteeltaan puitelaki. Lain säätämissä puitteissa vahvistettaisiin kunta-ja 

palvelurakennetta, kehitettäisiin palvelujen tuotantotapoja ja organisointia, uudistettaisiin kuntien rahoitus- ja 

valtionosuusjärjestelmiä sekä tarkistettaisiin kuntien ja valtion välistä tehtäväjakoa. Tarkoituksena on 

parantaa tuottavuutta ja hillitä kuntien menojen kasvua sekä luoda edellytyksiä kuntien järjestämien 

palveluiden ohjauksen kehittämiselle. 
 

Maa- ja metsätalousministeriöllä pitää esityksen tavoitteita kannatettavina. Sisällön osalta voidaan todeta, 

että kunta-ja palvelurakenneuudistus ja muun muassa sen yhteistoimintavelvoitteet koskevat lähinnä sosiaali- 

ja terveydenhuoltoa ja ammatillista peruskoulutusta. Lakiehdotuksen 7 §:n suunnitteluvelvoitteen osalta on 

jossain määrin epäselvää, mikä on suunnitteluvelvoitteen täsmällinen sisältö eri tehtäväalueilla. Selvyyden 

vuoksi suunnitteluvelvoitteen tarkemmasta sisällöstä tulisikin säätää esimerkiksi asetuksella. 
 

2. Ympäristöterveydenhuolto 
 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 5 § määrittelee kunnan tai kuntien muodostaman 

yhteistoiminta-alueen vähimmäiskooksi perusterveydenhuollossa vähintään 20000 asukasta. Esityksen 

perusteluissa on todettu, että ympäristöterveydenhuoltoja työterveyshuolto voivat jäädä säännöksessä 

tarkoitetun, yhtenä kokonaisuutena järjestettävän perusterveydenhuollon ulkopuolelle, kuten jo voimassa 

olevan lainsäädännön mukaisesti on voitu menetellä. Maa-ja metsätalousministeriön hallinnonalalla kunnilla 

on keskeinen toimeenpanotehtävä ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvien eläinlääkintähuollon ja 

elintarvikevalvonnan osalta. Kyseisiin tehtäviin käytetään noin 2/3 kuntien ympäristöterveydenhuollon 

voimavaroista. Valtioneuvoston elintarvikevalvonnan kehittämisestä 30.10.2003 tekemän 

periaatepäätöksen
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mukaan kunnilla on lokakuun 2006 loppuun mennessä aikaa vapaaehtoisin järjestelyin 

muodostaa maahan 50-85 seudullista ympäristöterveydenhuollon yksikköä. Yksiköiden muodostumista on 

tuettu mm. sosiaali- ja terveysministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman YTAKE-

hankkeen avulla sekä keskusvirastojen ja lääninhallitusten informaatio-ohjauksella. 

Ympäristöterveydenhuollon kuntayksiköiden määrä on vähentynyt vuodesta 2002 noin 270 

yksiköstä noin 220 yksikköön vuonna 2006. Lääninhallitusten arvioiden mukaan vuoden 2007 alussa 

yksiköitä olisi maassa noin 190 kappaletta. 
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 periaatepäätöstä sovelletaan koko ympäristöterveydenhuoltoon (Kansanterveyslain 1 §:ssä määritelty 
terveydensuojelulaki, tupakkalaki, kemikaalilaki, laki kulutustavaroiden ja -palvelujen turvallisuudesta, elintarvikelaki ja 
eläinlääkintähuoltolaki) 



 

 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain ja ympäristöterveydenhuollossa jo toteutettavan 

seutuyksiköiden muodostamisen tavoitteet ovat yhteneväisiä. YTAKE-hankkeen yhteydessä on mm. 

katsottu, että periaatepäätöksen tavoite yhdestä organisaatiosta yhden johdon alaisena edellyttää kuntien 

yhteisen toimielimen tai kuntayhtymän muodostamista. Koska elintarvikevalvonnan periaatepäätöksen 

mukaista ympäristöterveydenhuollon yksiköiden määrää ei tulla saavuttamaan kuntien vapaaehtoisin toimin, 

tarvitaan asiasta laintasoisia säännöksiä. Asiaa koskevat säädösmuutokset on tarkoituksenmukaisinta 

valmistella ympäristöterveydenhuollon erillislakeihin. Maa- ja metsätalousministeriö korostaa, että puitelain 

edellyttämissä kuntien suunnitelmissa yhteistoiminta-alueiden muodostamisesta tulee ottaa kantaa myös 

ympäristöterveydenhuollon j ärj estämiseen. 
 

3. Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisten yhteistyö 
 

Kuntien velvollisuudesta huolehtia maatalouden alaan kuuluvan lainsäädännön täytäntöönpanosta on 

säädetty maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa annetussa laissa (1558/1991). Näistä kuntien 

maaseutuelinkeinoviranomaisten tehtävistä ei ole mainintaa lakiehdotuksen yleisperusteluissa ja sen vuoksi 

jää epäselväksi, miten puitelain on ajateltu vaikuttavan ko. viranomaistehtävien hoitamiseen. 
 

Maa- ja metsätalousministeriö korostaa, ettei kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisten tehtäviä koskevaan 

valtion ja kuntien välisen työnjaon ja rahoituksen muutokseen ole tarvetta eikä mahdollisuutta. Tehtävien 

asianmukaisen hoitamisen kannalta kuntien välinen yhteistyö on kuitenkin välttämätöntä. Sen vuoksi olisi 

tärkeää, että puitelain edellyttämissä kuntien yhteistyösuunnitelmissa mahdollisuuksien mukaan 

kiinnitettäisiin huomiota myös siihen, miten kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisten tehtävät hoidetaan. 

Yhteistyötarvetta lisäävät muun muassa eräitä tukia koskevat maksajavirastotehtävien ja 

hallintoviranomaistehtävien eriyttämisvaatimukset. Huomioon tulisi ottaa myös vaatimus, että kuntien 

maaseutuelinkeinoviranomaistehtävien hoitajana tulee olla virkamies. Kuntien hallintoyksikkö ei näin ollen 

voisi käyttää viranomaistehtävissään yritysten tarjoamia ostopalveluja. 
 

Lakiehdotuksen 7 §:ssä säädetään suunnitteluvelvollisuudesta eräillä kaupunkiseuduilla. Suunnitteluvelvoite 

koskisi maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista sekä palvelujen käyttöä. Epäselvää on, 

kattaisiko laissa säädetty suunnitteluvelvoite kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisten hoitamat 

viranomaistehtävät ja näihin liittyvät palvelut. Maa- ja metsätalousministeriön mielestä suunnitteluvelvoite 

voisi parantaa myös maaseutuelinkeinojen viranomaistehtävien ja palvelujen laatua sekä 

maaseutuelinkeinoviranomaisten toimintaedellytyksiä. 
 

4. Vesihuollon järjestäminen 
 

Myös vesihuoltolaissa annetun vesihuollon järjestämisvelvollisuuden osalta jää epäselväksi, kattaisiko 

lakiehdotuksen 7 §:ssä säädetty suunnitteluvelvoite kyseiset tehtävät. Maa- ja metsätalousministeriön 

mielestä suunnitteluvelvoite voisi parantaa myös vesihuollon rakenteellisen kehittämisen edellytyksiä. 
 

Ministeriö korostaa sitä, että vesihuollon rakenteiden kehittäminen on merkittävä osa kunta- ja 

palvelurakenteen kehittämisessä. Kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä 

vastaavasti sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun siten kuin vesihuoltolaissa on säädetty. 

Suomessa on noin 1500 vesihuoltolaitosta. Näistä runsaat 400 on kunnallisia vesihuoltolaitoksia, noin 1000 

vesiosuuskuntia ja loput lähinnä osakeyhtiömuotoisia laitoksia. Kunnallisen vesihuoltolaitoskentän rakenteen 

kehittyminen 

kohti suurempia seudullisia yhtiöitä olisi sekä tuottavuuden että vesihuoltopalveluiden toimintavarmuuden 

kannalta tärkeää ja loisi edellytyksiä myös laajemmin tarpeelliseen alan toimijoiden lukumäärän 

vähenemiseen. Hämeenlinnan seudun esimerkki osoittaa, että hyvin onnistunut vesihuollon seudullinen 

kokoaminen saattaa merkittävällä tavalla edistää myös laajemman kunnallisen yhteistyön ja yhdistymisen 

toteutumista. 
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HE 155/2006 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI KUNTA- JA 

PALVELURAKENNEUUDISTUKSESTA SEKÄ LAEIKSI KUNTAJAKOLAIN 

MUUTTAMISESTA JA VARAINSIIRTOVEROLAIN MUUTTAMISESTA 

Tässä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen lausunnossa otetaan kantaa vain hallituksen 

esityksen henkilöstön asemaa koskeviin säännöksiin. 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettavan puitelain luonteeseen ei kuulu sen 

tyyppinen sääntely kuin mitä lakiehdotuksen 13 §:ssä on henkilöstön asemasta. 

Enintään puitelaissa voitaisiin ottaa kantaa liikkeenluovutus-periaatteen 

noudattamiseen. 

Henkilöstön asemaa koskevien säännösten (13 §) sisältö jakaantuu kolmeen osaan: 

1) kuntien henkilöstön edustajien osallistuminen valmisteluun 

2) työnantajan vaihtuminen katsotaan liikkeen luovutukseksi 

3) viiden vuoden palvelussuhdeturva. 

Jäljempänä käsitellään ensin lyhyesti Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja kunta-alan 

pääsopijajärjestöjen yhteisiä ohjeita ja sen jälkeen em. kolmea asiakokonaisuutta. 

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen edustajille ei ole varattu mahdollisuutta osallistua 

henkilöstön asemaa koskevien säännösehdotusten valmisteluun, vaan meitä on 

kuultu asiasta ensimmäisen kerran 20.9.2006 sisäasiainministeriön järjestämässä 

kuulemistilaisuudessa. 

1     Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteiset 

ohjeet 

Kunta-alan työmarkkina-asioiden sopijaosapuolet, Kunnallinen työmarkkinalaitos ja 

kunta-alan pääsopijajärjestöt antoivat 28.3.2006 kunnille ja kuntayhtymille yhteiset 

ohjeet henkilöstön asemasta kuntaliitoksissa ja kuntayhtymiä koskevissa 

järjestelyissä (Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 10/2006). Ohjeissa 

käsitellään mm. henkilöstön siirtoa, virkojen perustamista, kuntayhtymän 

purkautumista, henkilöstöstrategian suunnittelua ja tehtävämuutoksia, 

palkkausjärjestelmien yhteensovittamista, työaikajärjestelyjä, virka- ja työvapaita, 

henkilöstön edustajia ja paikallisia sopimuksia. 



 

Iausunto06205hs-hallirrtovaliokunta.doc 

Ohjeissa todetaan, että mikäli kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohdaksi 

otetaan elinvoimainen peruskunta, johon kuuluu useita nykyisiä kuntia, ohjeet 

soveltuvat yleensä myös näihin tapauksiin. 
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Samalla Kunnallinen työmarkkinalaitos ja kunnalliset pääsopijajärjestöt esittivät 

nykyisen lainsäädännön selkeyttämistä siten, että nykyisen kuntajakolain 5 luvun 

säännösten sijasta pitäisi säätää, että lakkaavan kunnan henkilöstö siirtyy 

laajentuvan tai uuden kunnan palvelukseen liikkeen luovutusta koskevien 

työsopimuslain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain säännösten mukaisesti. 

Ne viranhaltijat, jotka eivät käytä julkista valtaa, siirrettäisiin työsuhteeseen. Muita 

lainsäädäntötoimenpiteitä esitykseen ei sisältynyt, esimerkiksi ehdotuksia 

palvelussuhdeturvasta tai henkilöstön osallistumisesta asioiden valmisteluun. 

Ohjeissa todetaan mm.: "Uusi työnantaja päättää mahdollisesti tarvittavista siirron 

jälkeen toteuttavista organisaatio- ja tehtävämuutoksista sekä niihin liittyvistä 

henkilöstöjärjestelyistä. Käytännössä irtisanomisia tuskin tarvitaan huomioon ottaen 

mm. eläkkeelle siirtymiset, jos henkilöstö on valmis tehtävämuutoksiin. Mikäli 

tehtävien vaativuuteen tulee olennaisia muutoksia, määritellään tehtäväkohtainen 

palkka uudelleen siten, että se vastaa muuttuneita tehtäviä." 

2 Kuntien henkilöstön osallistuminen valmisteluun 

Kunta- ja palveiurakenneuudistusta koskevan lakiehdotuksen 13 §:ssä todetaan, että 

tämän lain tarkoittavat uudelleenjärjestelyt sekä lain tarkoittamien selvitysten ja 

suunnitelmien valmistelu toteutetaan yhteistoiminnassa kuntien henkilöstön 

edustajien kanssa. 

Kuntajakolain muutoksen 13 §:n 1 momentissa taas todetaan, että kuntajaon 

muuttamista koskevan päätöksen ja hallinnon ja palvelujen järjestämissopi-muksen 

sekä siihen liittyvän suunnitelman valmistelu toteutetaan yhteistoiminnassa kuntien 

henkilöstön edustajien kanssa. 

Lakiehdotusten perustelujen mukaan valmistelu tulisi tehdä yhteistoiminta-

menettelyssä työnantajan ja henkilöstön edustajien välillä. Yhteistoiminta tulee 

toteuttaa yhteisneuvotteluissa tai muussa yhteisessä valmistelussa ao. kuntien ja 

niiden henkilöstön välillä. Erilaiset selvitykset, toimenpiteet ja suunnitelmat tulisi 

valmistella yhteistoiminnassa kunnan ja kuntayhtymän ja niiden henkilöstön välillä. 

Henkilöstön ja työnantajan välinen yhteistoiminta tulisi toteuttaa myös ylikunnallisella 

tasolla. 

Kunnallishallinto perustuu kunnalliseen demokratiaan. Toiminnasta säädetään 

kattavasti lainsäädännöllä. Kuntalaissa ja sen nojalla annetuissa johtosäännöissä on 

määräykset työnjaosta eli siitä, miiie viranomaiselle kuuluu päätöksenteko ja ketkä 

vastaavat esittelystä ja asioiden valmistelusta. Henkilöstön oikeudesta 

yhteistoimintamenettelyyn on määräykset yleissopimuksessa. 

Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat mm. henkilöstövaikutuksia sisältävät 

päätökset. Kuntien henkilöstöä on mukana myös kunnan päätöksentekoelimissä 

(noin neljännes valtuuston ja hallituksen järsenistä on kuntien palveluksessa). 

Kuntaliitos ja kuntien väliset yhteistoiminta-asiat ovat usein vaikeita ilman, että niihin 

liittyy epäselviä menettelytapasäännöksiä. 
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Vaikka hyväksyttäisiin henkilöstön osallistuminen kunta- ja palvelurakenne-

uudistuksen valmisteluun ja sitä pidettäisiin perusteltuna ja suotavana, tästä ei pitäisi 

asian luonteen vuoksi ottaa säännöksiä lakiin. Tällaisesta asiasta ei ole 

tarkoituksenmukaista eikä ehkä mahdollistakaan antaa selkeitä säännöksiä. 

Yleisenä lähtökohtana taas on se, että lain säännökset ovat sisällöltään selkeitä ja 

että niiden soveltaminen ei tuota suuria ongelmia. 

Lakiehdotusten 13 §:ien 1 momenttien säännökset eivät täytä lain säännöksille 

asetettavaa selkeysvaatimusta. Laissa on jätetty avoimeksi, miten yhteistoiminta 

toteutetaan. 

Voidaan kysyä, kuka vastaa 13 §:ien 1 momentin säännösten noudattamisesta. 

Yhteistoiminnan osapuolina on yleensä useita kuntia ja kuntien henkilöstöllä on eri 

kunnissa useita yhdistyksiä. Kuka on velvollinen järjestämään yhteistoiminnan? 

Keillä on oikeus edustaa tässä yhteistoiminnassa kuntien henkilöstöä? Voidaan 

myös kysyä, mitä valmisteluun osallistuminen tarkoittaa. Kuka vastaa ja miten 

toteutetaan henkilöstön ja työnantajan välinen yhteistoiminta ns, ylikunnallisella 

tasolla? Tiettävästi kunnilla ja myöskään palkansaajajärjestöillä ei ole tästä 

tarkoitettuja ylikunnallisia edustajia. 

Jos säännösehdotukset säilyvät tällaisina, voidaan olettaa, että henkilöstö tulee 

vetoamaan säännösten noudattamiseen ja niiden tulkinnasta voi syntyä 

erimielisyyksiä. Pahimmassa tapauksessa päätöksiä vaaditaan hallinto-

tuomioistuimissa kumottaviksi valmisteluvirheen vuoksi ja viitataan 13 §:n 1 

momentin säännöksiin. Tämän vuoksi pitäisi tietää, miten säännöksiä käytännössä 

sovelletaan. 

Kunnallinen työmarkkinalaitos katsoo, että 13 §:n 1 momentin säännökset pitäisi 

poistaa epämääräisinä ja tulkinnanvaraisina. Jos asiasta ei ole lainsäädäntöä, 

kunnat tulevat järjestämään henkilöstön kuulemisen, informoimisen ja valmisteluun 

osallistumisen kyseiseen tilanteeseen ja paikallisiin olosuhteisiin soveltuvalla tavalla. 

Työnantajat voivat esimerkiksi esittää toivomuksen, että henkilöstöjärjestöt 

valitsevat muutaman edustajan, jotka osallistuvat asioiden käsittelyyn silloin, kun se 

on tarkoituksenmukaista. Selvää on, että on myös kuntien edun mukaista pitää 

henkilöstö ajan tasalla ja kuulla henkilöstön edustajien mielipiteitä asian eri 

valmisteluvaiheissa. Asia on kuitenkin sen luontoinen, että siitä ei ole perusteltua 

ottaa lakiin säännöksiä. 

Kunnan on joka tapauksessa noudatettava yleissopimuksen yhteistoiminta-

menettelyä koskevia määräyksiä, joita on noudatettu jo tehdyissä kuntaliitoksissa. 

Tietoomme ei ole tullut, että määräykset eivät soveltuisi ko. tilanteisiin. 

Mikäli 13 §:n 1 momentin säännökset halutaan em. seikoista huolimatta säilyttää 

laissa, pitäisi perusteluissa todeta, että kunnat päättävät harkintansa mukaan, miten 

valmisteluun osallistuminen ja yhteistoiminta käytännössä hoidetaan. 
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3 Liikkeen luovutus 

Voimassa olevia kuntajakolain 13 §:n säännöksiä on tulkittu siten, että ne vi-

ranhaltijat, jotka eivät käytä julkista valtaa, voidaan siirtää vastaavaan työ-

suhteeseen. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 §:n liikkeenluovu-

tussäännösten mukaan, viranhaltijat siirtyvät toisen kunnan virkasuhteeseen. Tämän 

vuoksi kuntajakolain 13 §:n 2 momenttiin tai ainakin lain perusteluihin pitäisi 

selvyyden vuoksi lisätä esimerkiksi seuraava virke: 

"Ne viranhaltijat, jotka eivät käytä julkista valtaa siirtyvät vastaavaan 

työsuhteeseen." 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 13 §:n 2 momenttiin pitäisi lisätä 

myös em. virke. Lisäksi lain perusteluissa pitäisi selvästi todeta, että säännös koskee 

vain kunnallishallinnon sisäisiä siirtoja, joissa työnantajana on kunta tai kuntayhtymä. 

4 Viiden vuoden palvelussuhdeturva 

Liikkeen luovutus merkitsee sitä, että työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista 

palvelussuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle työnantajalle. 

Näin ollen työntekijöiden ja viranhaltijoiden asema säilyy liikkeen luovutuksessa 

ennallaan. Tämän lisäksi ei tarvita muita palvelussuhde-turvasäännöksiä. Miksi 

henkilöstön aseman esimerkiksi palvelussuhdeturvassa pitäisi parantua 

kuntaliitosten ym. liikkeen luovutusten jälkeen? Tähän ei ole esitetty minkäänlaisia 

asiallisia perusteita. 

Viiden vuoden palvelussuhdeturva asettaisi kuntasektorin palveluksessa olevat 

muihin aloihin verrattuna eriarvoiseen, muiden alojen työntekijöitä parempaan 

asemaan. Onko oikeudenmukaista ja perusteltua, että osa työvoimasta saisi 

verovaroilla totaalisen suojan viideksi vuodeksi taloudellisilla tai tuotannollisilla 

perusteilla tapahtuville irtisanomisille, jotka ovat yksityissektorilla jokapäiväistä 

arkea? Säännös näyttäisi olevan ristiriidassa voimassa olevan perustuslakimme 

kanssa ottaen huomioon yhdenvertaisen kohtelun periaatteen (6 §) ja kunnallisen 

itsehallinnon. Säännös rajoittaa merkittävästi kunnallisen työnantajan 

toimintamahdollisuuksia töiden organisoinnissa. Kunnille aiheutuisi myös 

tarpeettomia kustannuksia. Tarpeettomat vakanssit vaikuttaisivat haitallisesti 

työyksiköiden työmoraaliin ja työilmapiiriin ja kuluttaisivat niitä resursseja, joita 

tarvittaisiin muualla. 

HE:n perusteluissa (s. 127) todetaan: "Henkilöstön aseman turvaaminen edistää 

muutosten toteuttamista ja siliä on käytännössä suuri merkitys uudistuksen 

toimeenpanolle. Nämä seikat muodostavat sellaisen erilaiseen kohteluun 

oikeuttavan hyväksyttävän perusteen, jota perustuslain 6 § edellyttää". Käytännössä 

palvelussuhdeturvasäännös vaikuttaa juuri päinvastaisesti. Henkilöstön ei tarvitse 

sitoutua muutosten toteuttamiseen, koska palvelussuhde on joka tapauksessa taattu 

viideksi vuodeksi eteenpäin. Yhdenvertaisesta kohtelusta poikkeamiseen ei ole 

esitetty hyväksyttävää syytä. 
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Viiden vuoden palvelussuhdeturva on myös ristiriidassa kunta- ja palvelura-

kenneuudistusta koskevan lain tavoitteiden kanssa (luoda edellytykset kunta- ja 

palvelurakenneuudistukselle, kehittää palvelujen tuotantotapoja ja organisointia, 

parantaa toiminnan tuottavuutta ja tehostaa kuntien toimintaa palvelujen 

järjestämisessä ja tuottamisessa). Palvelussuhdeturva antaa selvän viestin, että 

kunta- ja palvelurakenteiden muutostavoite ei koske niihin olennaisesti liittyvää 
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henkilöstörakennetta, jolloin koko uudistus hidastuu ja pahimmassa tapauksessa 

lykkääntyy viiden vuoden päähän. 

Palvelusuhdeturva voi myös passivoida henkilöstöä siten, että ilman töitä jäävät eivät 

hakeudu muualle töihin, vaikka töitä olisi tarjolla. 

Em. perusteilla Kunnallinen työmarkkinalaitos katsoo, että lakiehdotusten 13 §:istä 

pitäisi poistaa 3 momentti. Mikäli 3 momentin säännös kaikesta huolimatta säilyisi 

laissa, pitäisi harkita viiden vuoden alentamista 1-3 vuoteen, säännöksen 

soveltamisala ja tulkinta pitäisi saada selkeäksi ja lisäksi palvelussuhdeturvan 

edellytykseksi pitäisi asettaa työntekijälle ja viranhaltijalle velvollisuus ottaa vastaan 

hänelle soveltuvaa uutta työtä palvelussuhde-lajista riippumatta. Lakiehdotuksen 13 

§:n 3 momentin toisen virkkeen muotoilu työn vastaanottovelvollisuudesta ei ole 

paras mahdollinen ja säännösehdotuksen perusteluista voi saada sellaisen 

käsityksen, että säilyttääkseen palvelussuhdeturvansa, viranhaltijan ei tarvitse ottaa 

vastaan sellaista työsuhteista tehtävää, joka poikkeaa olennaisesti viranhaltijan 

aikaisemmista tehtävistä. 

Palvelussuhdeturvasäännöksen soveltamisala jää epäselväksi. Vähimmäisvaatimus 

on, että säännöksen soveltamisala ja sisältö ovat selvät. Erityisesti tämä koskee 

puheena olevanlaisia poikkeussäännöksiä, jotka poikkeavat tavanomaisesta 

työoikeuden sääntelystä rajoittamana merkittävästi työnantajan toimivaltaa ja 

antamalla henkilöstölle tavanomaisesta poikkeavia etuuksia. Tällaisia 

poikkeussäännöksiä on luonnollisesti jo niiden luonteenkin vuoksi tulkittava 

suppeasti. 

4.1   Soveltamisalan täsmentäminen 

Selvää lienee, että lakia ei sovelleta järjestelyissä, joista on päätetty ennen lakien 

voimaantuloa. Mitä "toiminnan uudelleenjärjestelyjen perusteella" käytännössä 

tarkoitetaan? Suojan piiriin kuulunee vain suoranaisesti ja välittömästi 

kuntaliitoksesta tai yhteistoiminta-alueen muodostamisesta johtuva irti-

sanomisperuste. Ilmeisesti työnantaja voi myöhemmin suorittaa organisaa-

tiouudistuksen ja mahdollisesti sillä perusteella päätyä irtisanomisiin, jos kaikille ei 

löydy töitä. Jos isoon kuntaan liitetään pieni osa muusta kunnasta ja alueliitoksen 

mukana siirtyy pieni osa kunnan henkilöstöstä esim. yhden koulun tai päiväkodin 

henkilöstö, tuleeko ison ja pienen kunnan koko henkilöstölle alueliitoksen jälkeen 

viiden vuoden palvelussuhdeturva. Entä jos työnantaja myöhemmin ulkoistaa 

palvelutuotantoa ja osa henkilöstöstä jää tämän vuoksi ilman työtä (eivät siirry 

liikkeenluovutussäännösten nojalla), ilmeisesti työnantajalla on oikeus irtisanomisiin, 

jos heille ei löydy muuta työtä. Seivää on, että irtisanomissuoja ei siirry henkilöstön 

mukana uudelle työnantajalle esimerkiksi palvelutuotannon ulkoistamiseen liittyvissä 

liikkeen- 
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luovutustilanteissa, olipa uusi työnantaja yksityinen tai toinen kunta tai kuntayhtymä. 

Palvelussuhdeturvasäännös koskee vain irtisanomista. Näin ollen työnantajalla on 

oikeus lomauttaa ja osa-aikaistaa työntekijöitä ja viranhaltijoita ilman rajoituksia 

voimassa olevien työsopimuslain ja viranhaltijalain säännösten mukaisesti. 

Edellä mainittuihin kysymyksiin pitäisi saada yksiselitteinen vastaus mieluummin itse 

säännöksistä, mutta vähintäänkin lain perusteluista. Soveltajan kannalta huonoin 

vaihtoehto on, että tulkinta jätetään epäselväksi, jolloin ratkaisuja joudutaan 

hakemaan oikeudenkäynneillä. Ilmeisesti työntekijöitä koskevat tulkintariidat 

käsiteltäisiin yleisissä tuomioistuimissa ja viranhaltijoita koskevat riidat 
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hallintotuomioistuimissa. Pahimmassa tapauksessa samanlaisesta asiasta voidaan 

saada erilaiset ratkaisut. 

 

4.2   Ajanjakson pituus 

Kuntien yhdistyessä hallinnon ja palveluiden järjestämissopimuksen voimas-

saoloaikaa ehdotetaan lyhennettäväksi viidestä vuodesta kolmeen vuoteen, koska 

"ottaen huomioon yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten nopeus hallinto- ja 

palvelurakenteiden sitomista viideksi vuodeksi eteenpäin ei voida pitää perusteltuna". 

Henkilöstön viiden vuoden palvelussuhdeturva on selvässä ristiriidassa tämän 

toteamuksen kanssa. Tällä perusteella, mikäli palvelussuhdeturva kuitenkin halutaan 

välttämättä säilyttää, pitäisi ajan olla enintään kolme vuotta. 

4.3  Toisen työn vastaanottovelvollisuus 

Yksinkertaisin tapa olisi muotoilla työn tarjoamisvelvollisuutta koskeva 13 §:n 3 

momentin toinen virke siten, kuin hallituksen esityksen yleisperusteluissa on todettu 

(s. 78 ja 88), jolloin teksti voisi kuulua seuraavasti: 

"Työntekijä tai viranhaltija voidaan kuitenkin irtisanoa, jos hän kieltäytyy 

vastaanottamasta työnantajan tarjoamaa hänelle soveltuvaa uutta tehtävää tai 

virkaa." 

Tällöin lain yksityiskohtaisissa perusteluissa voitaisiin todeta tällä hetkellä yleisesti 

voimassa olevat periaatteet. Ensisijaisesti työntekijälle tai viranhaltijalle tarjotaan 

entistä työtä vastaavaa työtä. Jos tällaista työtä ei ole, hänelle voidaan tarjota muuta 

työtä, johon hän koulutuksensa, ammattitaitonsa ja kykyjensä puolesta on sopiva. 

Uusi työ voi poiketa olennaisesti aiemmista tehtävistä, esim. johtamistehtävä voi 

muuttua suoritustason tehtäväksi. Olennaista on se, että henkilö pystyy suorittamaan 

ko. työtä mahdollisen perehdyttämisen tai lisäkoulutuksen jälkeen. Uuden tehtävän 

palkkaus määräytyisi työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan. Voimassa olevien työ- ja 

virkaehtosopimusten mukaan palkka voi alentua, jos tehtävien vaativuus olennaisesti 

alenee. 
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Viittaaminen työsopimuslain 7 luvun 4 §:n ja viranhaltijalain 37 §:n säännöksiin on 

siinä mielessä ongelmallista, että mainituissa säännöksissä on kysymys työnantajalle 

säädetystä uuden työn tarjoamisvelvollisuudesta irtisano-mistilanteissa, kun taas 

lakiehdotuksessa kysymys on palvelussuhdeturvan edellytykseksi säädettävästä 

uuden työn vastaanottovelvollisuudesta. Kunnallisen viranhaltijalain 37 §:n mukaan 

työnantaja ei ole velvollinen tarjoamaan viranhaltijalle muita työsuhteisia tehtäviä 

kuin sellaisia, jotka eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä. Toisaalta jollei 

viranhaltijalle löydy virkasuhteisia tehtäviä tai em. työsuhteisia tehtäviä, työnantaja 

voi halutessaan tarjota viranhaltijalle muitakin työsuhteisia tehtäviä. Käytännössä 

näin on myös menetelty. 

Viranhaltijalain 37 §:n työsuhteista työtä koskevan em. säännöksen perusteena on 

työntekijöiden ja viranhaltijoiden tasapuolinen kohtelu. Koska työntekijälle ei tarvitse 

tarjota virkasuhteisia tehtäviä, vastavuoroisesti viranhaltijalle ei tarvitse tarjota 

työsuhteisia tehtäviä, poikkeuksena tehtävät, jotka eivät poikkea olennaisesti 

aikaisemmista tehtävistä. Nyt po. tapauksessa lähtökohtana pitäisi olla se, että 

palvelussuhdeturvan vastapainona henkilöstöllä on laaja toisen työn 

vastaanottovelvollisuus. Henkilöstöllä pitäisi olla velvollisuus ottaa vastaan heille 

soveltuvia tehtäviä palvelussuhdelajista riippumatta. 
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Jos 13 §:n 3 momentin toinen virke kuitenkin halutaan säilyttää nykyisessä 

muodossa, pitäisi yksityiskohtaisista perusteluista (s. 113 ja 116) poistaa virke: 

"Tarjottavan työsopimussuhteen on oltava sellainen, jonka tehtävät eivät olennaisesti 

poikkea viranhaltijan tehtävistä" Sen sijasta perusteluihin pitäisi lisätä tähän kohtaan 

esimerkiksi seuraavanlainen virke: 

"Säilyttääkseen palvelussuhdeturvansa työntekijä tai viranhaltija on viime 

kädessä velvollinen ottamaan vastaan myös sellaista työtä, joka poikkeaa 

olennaisesti hänen aikaisemmista tehtävistään,.palvelussuhdelajista 

riippumatta." 

Tämän jälkeen olisi palkan osalta viittaus työ- ja virkaehtosopimuksiin ilman 

työsopimusmainintaa, koska työsopimus koski aikaisempaa työtä, joka voi muuttua. 

Palkka määräytyy uuden eikä vanhan tehtävän perusteella ottaen huomioon 

työehtosopimuksen määräykset. 

Ongelma on edelleenkin se, että kaikille siirretyille ei välttämättä löydy mielekkäitä 

tehtäviä uudessa organisaatiossa. 

Kunnanjohtajia koskevalle erityissäännöstelylle ei ole asiallisia perusteita. Näin ollen 

kuntajakolaista pitäisi poistaa 15 §:n säännökset tarpeettomina. 

8(8) 
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5 Yhteenveto 

Kunnallinen työmarkkinalaitos katsoo, että lakiehdotuksista pitäisi poistaa 13 §:n 1 

ja 3 momentin säännökset edellä esitetyillä perusteilla. 

13 §:n 2 momenttiin pitäisi lisätä, että ne viranhaltijat, jotka eivät käytä julkista valtaa, 

siirretään vastaavaan työsuhteeseen. 

Mikäli palvelussuhdeturvasäännös kaikesta huolimatta säilytetään, pitäisi harkita 

viiden vuoden alentamista esimerkiksi 1-3 vuoteen. Säännösten soveltamisala ja 

sisältö pitäisi saada selväksi joko säännöstekstin muutoksella tai täydentämällä 

perusteluja. 

Palvelussuhdeturvan säilymisen edellytyksenä olevaa toisen työn vastaanot-

tovelvollisuutta pitäisi täsmentää siten, että henkilö on velvollinen ottamaan vastaan 

hänelle soveltuvia muita tehtäviä palvelussuhdelajista riippumatta. 

Palkkausjärjestelmien ja palkkojen yhteensovittamisesta tulee aiheutumaan joka 

tapauksessa merkittävästi lisäkustannuksia kuntaliitoksissa. 
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muuttamisesta. 

 

Lausunnon antaja: 

 

Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN 

 

 

 

Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN lausuu viitteessä mainituista asioista seuraavaa: 

 

 

Yleistä kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 

palvelurakenneuudistushankkeen yleiset tavoitteet ovat lähtökohtaisesti kannatettavat. Vain 

elinvoimaiset ja hyvinvoivat kunnat voivat olla hyviä ja turvallisia työnantajia. 

 

KTN on tyytyväinen siihen, että pääsopijajärjestöillä on ollut tilaisuus osallistua hankkeen 

valmisteluun kunta- ja palvelurakenneryhmän valmisteluryhmissä, joskin olisimme toivoneet 

että osallistuminen valmisteluun olisi ollut vielä laajapohjaisempaa. 

 

Hankkeen aluevaiheen valmistelu ei valitettavasti sujunut yhtä järjestäytyneesti. Osassa alueita 

pääsopijajärjestöt olivat erittäin hyvin edustetut, kun taas joissakin edustusta ei ollut lainkaan. 

Niinpä tulevan uudistuksen paikallisen valmistelun yhteistoimintaa koskevat säännökset ovat 

erittäin tärkeitä. 

 

KTN onkin erittäin tyytyväinen siihen, että henkilöstön asemaa on tarkoitus säännöstää 

erityissäännöksin uudistuksen yhteydessä. Hyvin toteutettu yhteistoiminta, 

liikkeenluovutusperiaatteen laajuus ja yksiselitteisyys sekä viiden vuoden palvelussuhdeturva 

mahdollistavat hallitun muutoksen johon henkilöstönkin voi sitoutua. 
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Valtion kuntapolitiikka sekä rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän uudistaminen 
 

 

Kuten jo aluksi todettu, KTN:n käsityksen mukaan vain elinvoimaisella ja hyvinvoivalla 

kunnalla on edellytykset olla hyvä ja turvallinen työnantaja. Valtion kuntapolitiikka sekä kuntien 

rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmä ovat keskeisessä asemassa kuntien hyvinvoinnin 

osatekijöinä. Niinpä onkin erinomaisen hyvä asia, että kunta-ja palveiurakenneuudistukseen 

sisällytetään tätä koskeva uudistushanke. Tavoite valtionosuusjärjestelmän 

yksinkertaistamisesta ja läpinäkyvämmäksi tekemisestä on kannatettava. 

 

KTN on kuitenkin huolissaan siitä, että uudistuksen periaatteet on tarkoitus määritellä jo tässä 

vaiheessa laintasoisesti. Mielestämme asiaa olisi tullut ensin selvittää laajapohjaisesti ja -

mittaisesti ja vasta tämän jälkeen määritellä miten valtion kuntapolitiikalla sekä rahoitus- ja 

valtionosuusjärjestelmän uudistamisella parhaiten taataan vakaa ja oikeansuhtainen 

kuntarahoitus. 

 

 

Henkilöstön asema uudistuksessa 
 

 

Uudistuksen toteutumisen kannalta on aivan välttämätöntä, että henkilöstö suhtautuu siihen 

myönteisesti ja tukevasti. Tämä puolestaan edellyttää sitä, ettei henkilöstö koe turvattomuutta 

ja rauhattomuutta. Niinpä laaja ja yksiselitteinen liikkeenluovutusperiaate ja 

palvelussuhdeturvan takaaminen tietyksi ajaksi ovat erinomaisen hyödyllisiä uudistuksen 

mahdollisimman kitkattoman toteutumisen kannalta. Henkilöstön on myös oltava alusta pitäen 

ja aidosti osallisena uudistuksen paikallisessa valmistelussa. 

 

HE laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (jäljempänä puitelakiesi-tys) 

 

Puitelakiesitys 13 § 

 

Yhteistoimintaa koskeva puitelakiesityksen 13 §:n 1 momentti on lähtökohtaisesti hyvä ja 

välttämätön. 

 

Uudistukseen tulee käytännössä sisältymään paljon kuntien yhteistä valmistelua. Pykälän 

yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että näissä tilanteissa tulisi henkilöstön ja 

työnantajan välinen yhteistoiminta toteuttaa ylikunnallisella tasolla. Kunta-alan 

yhteistoimintamenettelyä koskevassa yleissopimuksessa ei kuitenkaan ole määräyksiä 

ylikunnallisesta yhteistoiminnasta. Niinpä KTN esittää, että Hallintovaliokunta osaltaan 

korostaisi ylikunnallisen yhteistoiminnan tärkeyttä. 

Pykälän sanamuodon mukaan yhteistoiminnassa on kyse nimenomaan yhteisestä valmistelusta. Sen 

perustelut jättävät kuitenkin hieman epäselväksi yhteistoiminnan käytännön toteuttamisen. On selvää, että 

yhteistoiminnan muodot viime kädessä järjestetään paikallisesti ja paikallisista lähtökohdista. KTN pitää 

kuitenkin aivan ensiarvoisen tärkeänä, että henkilöstö olisi mukana nimenomaan uudistuksen valmistelussa, 

ei vain lausunnonantajana muiden tahojen laatimista suunnitelmista. Myöskään yhteistoimintamenettelyä 

koskevan yleissopimuksen muodollinen noudattaminen ei sellaisenaan takaa aitoa osallistumista uudistusten, 

selvitysten ja suunnitelmien valmisteluun. KTN esittääkin, että Hallintovaliokunta osaltaan korostaisi että 

yhteistoiminnalla tarkoitetaan nimenomaan henkilöstön osallistumista uudistuksen valmisteluun. 

 

KTN esittää että Hallintovaliokunta sisällyttäisi seuraavanlaisen lausuman mietintöönsä: 

 



 

 

" Hallintovaliokunta korostaa henkilöstön ja työnantajan välisen aidon yhteistoiminnan 

merkitystä kunta- ja palveluraken-neuudistuksen toteutumisen edellytyksenä. Tämä edellyttää 

käytännössä henkilöstön osallistumista hankkeen eri osioiden valmisteluun niin kuntien ja 

kuntayhtymien sisäisesti kuin ylikunnallisestikin." 

 

Liikkeenluovutusperiaatetta koskeva puitelakiesitvksen 13 §:n 2 momentti on erinomaisen tärkeä ja hyvin 

muotoiltu. Olisi täysin kestämätöntä jos kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lukuisissa eri 

ilmenemistilanteissa jouduttaisiin pohtimaan onko kyseessä työsopimuslain ja/tai kunnallisen viranhaltijalain 

tarkoittama liikkeenluovutus varsinkin kun lopputulos todennäköisesti olisi, että tilanteesta riippuen vastaus oli 

milloin myönteinen, milloin kielteinen. Ainoa toimiva malli on esityksen mukainen, eli kaikki 

työnantajavaihdokset katsotaan liikeenluovutuksiksi. 

 

Irtisanomissuojaa koskeva puitelakiesityksen 13 §:n 3 momentti on erittäin tärkeä, koska se on omiaan 

luomaan henkilöstölle turvallisuuden tunteen, joka puolestaan mahdollistaa kiihkottoman ja objektiivisen 

suhtautumisen uudistukseen käytännössä. Määräyksen sisältämä muun työn vastaanottamisvel-vollisuus on 

hyvin muotoiltu. 

 

Pykälä on kuitenkin sikäli ongelmallinen, että se on rajattu koskemaan vain osaa uudistuksen käytännön 

toteuttamisesta. Tästä voi seurata, että se ohjaa tehtäviä ratkaisuja suuntaan tai toiseen. Tämä ei ole 

tarkoituksenmukaista. 

 

KTN esittää, että irtisanomissuojan soveltamisala laajennetaan koskemaan uudistuksen kaikkia käytännön 

työnantajasubjektin muuttumisti-lanteita. Vähintäänkin Kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöiksi kelpoisten 

työnantajien tulisi olla säännöksen soveltamisalan piirissä. Erityisesti palvelujen ulkoistamistilanteissa 

palvelussuhdeturvan toteuttamismuotona voisi olla henkilöstöä luovuttaneen kunnan takaisinottovel-vollisuus 

milloin luovutuksensaajalla olisi peruste vähentää luovutettua henkilöstöä taloudellis-tuotannollisin perustein. 

HE kuntajakolain muuttamisesta 

 

Kuntaiakolakiesitvksen 13 §:n 1 momentin osalta viittamme edellä puitelakiesi-tyksen vastaavasta 

säännöksestä lausuttuun. 

 

Kuntajakolakiesitvksen 13 §:n 2 momentti on erinomaisen tärkeä. Viittamme edellä puitelakiesityksen 

vastaavan säännöksen osalta lausuttuun. Säännöstä olisi kuitenkin syytä selkeyttää siten, että myös 

kuntayhtymien purkautumiset olisivat ilman tulkinnanvaraa sen soveltamisen piirissä. 

 

KTN esittää, että kuntajakolakiesityksen 13 §:n 2 momentti kuuluisi seuraavasti: 

 

" Tämän lain tarkoittamat kuntajaon muutokset ja niistä seuraavat kuntayhtymien muutokset ja 

purkautumiset, jotka johtavat työnantajan vaihtumiseen, katsotaan liikkeenluovutuk-siksi" 

 

 

 

Kuntajakolakiesitvksen 13 §:n 3 momentti on erittäin tärkeä, koska se on omiaan luomaan henkilöstölle 

turvallisuuden tunteen, joka puolestaan mahdollistaa kiihkottoman ja objektiivisen suhtautumisen 

uudistukseen käytännössä. 

 

Emme kuitenkaan pidä tarkoituksenmukaisena sen voimaantuloa vasta vuoden 2008 alusta. 

 

KTN esittää, että kuntajakolakiesityksen 13 §:n 3 momentti tulisi voimaan 1.1.2007. 



 

 

 
Jukka Kauppala neuvottelujohtaja 

Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry 

 
 

 

 

 

 

 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 

 

Asia: HE 155/ 2006 vp laiksi kunta-ja palvelurakenneuudistuksesta sekä laeiksi kuntajakolain muuttamisesta 

ja varainsiirtoverolain muuttamisesta 
 

Lausunnon antaja: Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry 
 

 

 

Yleistä 
 

Kuntasektorin henkilöstöstä valtaosa työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kunta- ja 

palvelurakenneuudistuksen myötä toteutettavat uudelleenjärjestelyt tulevat koskettamaan merkittävällä tavalla 

hoitohenkilökunnan työnteon arkea. Toteutuessaan muutokset tarkoittavat lukuisten hoitajien työnantajan 

vaihtumista, työntekopaikan muuttumista sekä muutoksia työtehtävissä. 
 

Suomen lähi- ja perushoitajaliiton mielestä on erittäin tärkeää, että palvelujen uudelleenjärjestämistä 

suunniteltaessa ja toteutettaessa kiinnitetään erityistä huomiota koulutetun hoitohenkilökunnan riittävään 

määrään. Nykyisellään hoitohenkilökuntaa on liian vähän erityisesti vanhustenhuollossa. 
 

Hoitohenkilökunnan sisäistä työnjakoa tulee palveluja uudistettaessa kehittää siten, että kunkin 

ammattiryhmän osaaminen ja ammattitaito otetaan laaja-alaisesti käyttöön. Nyt työtehtäviä rajataan 

perusteettomasti siten, että lähi- ja perushoitajat eivät tosiasiassa saa kaikilla työpaikoilla tehdä kaikkia niitä 

tehtäviä, joihin he olisivat koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella päteviä. 
 

 

Yhteistoiminta henkilöstön edustajien kanssa 
 

SuPer katsoo, että tulevien uudelleenjärjestelyjen sujuva onnistuminen edellyttää aitoa yhteistoimintaa 

henkilöstön edustajien kanssa. Lakiehdotuksessa laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta velvoite 

yhteistoimintaan onkin otettu henkilöstön asemaa säätelevän 13 §:n 1 momenttiin. Yhteistoiminnan oikea-

aikaisuuden tähden on tärkeää, että velvoite ulottuu jo uudelleenjärjestelyjen selvitys- ja 

suunnitteluvaiheeseen lakiehdotuksessa esitetyllä tavalla. 
 

Tilanteissa, joissa uudelleenjärjestelyjä valmistellaan ja toteutetaan ylikunnallisella tasolla, tulee myös 

yhteistoiminta tapahtua ylikunnallisesti. Hallituksen esityksessä ylikunnallinen yhteistoiminta on 
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huomioitu lain perusteluosassa. Katsomme, että velvoite tulee sisällyttää varsinaiseen lakitekstiin. Mikäli 

yhteistoiminta toteutetaan vain kussakin uudelleenjärjestelyn kohteena olevassa yksittäisessä kunnassa 

erikseen, ovat henkilöstön vaikutusmahdollisuudet käytännössä usein varsin pienet. 
 

Uudelleenjärjestelyt katsotaan liikkeen luovutuksiksi 
 

Lakiehdotuksen 13 §:n 2 momentin mukaan lain tarkoittamat uudelleenjärjestelyt, jotka johtavat henkilöstön 

työnantajan vaihtumiseen, katsotaan liikkeen luovutukseksi. Lainkohta on henkilöstön kannalta erittäin tärkeä 

sekä yksittäisten uudelleenjärjestelytilanteiden käytännön toteutusta selkiyttävä. 
 

Palvelussuhdeturva 
 

Lakiehdotuksen 13 §:n 3 momentin mukainen palvelussuhdeturva koskee vain lain 5 ja 6 §:ssä tarkoitettuja 

uudelleenjärjestelyjä. SuPer katsoo, että palvelussuhdeturva tulisi laajentaa koskemaan myös muita lain 

tarkoittamia uudelleenjärjestelyjä. Palvelusuhdeturvan rajaaminen vain osaan tilanteista voi ohjata 

päätöksentekoa epätarkoituksenmukaisella tavalla. 
 

Kuntayhtymien henkilöstön asema 
 

Ehdotuksen 13 § soveltuminen kuntayhtymiin on todettava selkeästi soveltamisalasäännöksessä. Samoin 

kuntajakolakia koskevan esityksen 13 §:n soveltuminen kuntayhtymien purkautumistilanteisiin on todettava 

säännöstasolla. Muutoin henkilöstön asema kuntayhtymien purkautumistilanteissa jää epätäsmällisesti 

säännellyksi. 
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TEHY" 

24.10.2006 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle 

 

HE 155/2006 vp laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja 

varainsiirtoverolain muuttamisesta 

 

 

Yleistä 

 

Tehy pitää erittäin myönteisenä, että henkilöstön aseman ja vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen 

on otettu hallituksen esityksessä huomioon. Niitä koskevilla ratkaisulla on keskeinen vaikutus siihen, 

miten sujuvasti kunta-ja palvelurakenneuudistukseen liittyviä ratkaisuja pystytään kunnissa tekemään. 

Henkilöstön asemaan liittyvien epävarmuustekijöiden po: taminen on käytännössä uudistuksen 

tavoitteiden toteutumisen edellytys. 

 

Lakiehdotuksen sisältämä uudistuksen toteuttamisaikataulu ja toimenpide-ehdotukset ovat riittävän 

selkeitä ohjaamaan uudistuksen toimeenpanoa. Uudistukseen sisällytetty tarkastelu- ja 

raportointivelvoite tuottavat arvioinnissa tarvittavaa tietoa. 

 

Valmisteltu puitelain ohjaama uudistus turvaa Tehyn mielestä sosiaali- ja terveyspalvelujen 

turvaamisen kansalaisille perustuslain hengen mukaisesti. 

 

Henkilöstön tasavertainen asema 

 

Henkilöstön tasavertaisen kohtelun vuoksi on tärkeää, että hallituksen esityksen 13 §:ään sisällytetty 

palvelussuhdeturva kohtelee kuntien ja kuntayhtymien 
nalwoli iL-coeca H/öekontolov/ää honL-ilrvetrvä e a ma Ma tav/run Tohi/n L-i intaeal^tz-srllla 
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työskentelevästä jäsenistöstä noin puolet työskentelee kuntayhtymien palveluksessa. 

 

Tehy ehdottaa, että lakiehdotuksen 13 §:n soveltuminen kuntayhtymiin todettaisiin selvyyden vuoksi 

yksiselitteisesti lakiehdotuksen pykälätasolla, esimerkiksi puitelakiehdotuksen 
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soveltamisalasäännöksen yhteydessä. Kuntajakolain 13 §:n soveltuminen kuntayhtymän 

purkautumistilanteisiin tulee myös selventää. Nyt tämä periaate jää epäselväksi etenkin, kun 

voimassa olevan kuntajakolain 18 §, joka koskee henkilöstön asemaa kuntayhtymän purkautuessa, 

ehdotetaan kumottavaksi. 

 

Yhteistoiminta 

 

Tehy pitää erittäin tarpeellisena sitä, että puitelain 13 §:ään on otettu yhteistoimintaa koskeva 

säännös. Henkilöstön mukanaolo on kaikkein keskeisimpiä tekijöitä lakiehdotuksen tarkoittamien 

uudistusten onnistumisessa. Tehy on tyytyväinen siihen, että yhteistoiminta on kirjattu laajasti kattaen 

myös henkilöstön mukanaolon uudelleenjärjestelyjen suunnittelussa ja valmistelussa. Tämä on 

tärkeää yhteistoiminnan oikea-aikaisuuden kannalta. 

 

Ylikunnallinen yhteistoiminta on ehdottoman välttämätöntä silloin, kun lakiehdotuksen tarkoittamia 

uudelleenjärjestelyjä valmistellaan ylikunnallisella 

tasolla. Mikäli yhteistoiminta jäisi toteutettavaksi uudelleenjärjestelyissä mukana olevissa kunnissa 

kussakin erikseen, jäisivät henkilöstön vaikutusmahdollisuudet käytännössä turvaamatta sekä 

henkilöstön näkemykset ja ehdotukset hyödyntämättä. 

 

Ylikunnallisen yhteistoiminnan toteuttaminen on todettu 13 §:n 2 momentin perusteluissa. On 

tarpeellista, että periaate nostetaan pykälätasolle, koska kyse on työnantajia koskevasta keskeisestä 

velvoitteesta, jollaista ei tule jättää pelkästään perustelujen varaan. Tehy muistuttaa lisäksi, että 

kunta-alan yhteistoimintaa koskeva yleissopimus ei sisällä määräyksiä ylikunnallisesta 

yhteistoiminnasta. Myöskään valmisteilla olevaan kunta-alan yhteistoimintalakiin ei lakiehdotuksen 

valmistelleen työryhmän enemmistön mukaan sisällytettäisi ylikunnallista yhteistoimintaa turvaavaa 

säännöstä. Tämän vuoksi selkeä sääntely puitelakiehdotuksessa on tarpeen. 

 

Hyvä johtaminen on organisaatiotasolla yksi yhteistoiminnan toteuttamisen muoto. Tehyn mielestä 

muutosjohtamiseen, muutosjohtamisvalmiuksiin ja johtajien tehtäviin on kiinnitettävä erityistä 

huomiota uudistuksen toimeenpanossa. 

 

Palvelussuhdeturvan sisältö 

 

Tehy pitää tärkeänä, että henkilöstön asemaa koskevaan 13 §:n 2 momenttiin on sisällytetty säännös, 

jonka mukaan puitelakiehdotuksen tarkoittamat uudelleenjärjestelyt katsotaan liikkeenluovutukseksi. 

 

Puitelakiehdotuksen 13 §:n 3 momentin mukainen palvelussuhdeturva koskee vain lain 5 ja 6 §:ssä 

tarkoitettuja uudelleenjärjestelyjä, mutta ei muita puitelain tarkoittamia uudelleenjärjestelyjä. Tehy 

pitää ongelmallisena, että palvelussuhdeturva liittyy vain tiettyihin uudelleenjärjestelyihin, mutta 

puuttuu toisista. Tämä saattaa ohjata kuntia järjestämään palvelutoimintaansa niitä järjestelyjä 

käyttämällä, joihin palvelussuhdeturvaa ei liity. Siten puitelakiehdotuksen palvelussuhdeturvaa 

koskeva kokonaisuus ei ole kaikilta osin tasapainoinen. 

 

Palvelussuhdeturvan ulottamista vähintään kunnan kokonaan omistamiin osakeyhtiöihin tulisi harkita, 

jotta palvelujen järjestämistä koskevat päätökset tehtäisiin aidosti palvelujen turvaamisen kannalta 

tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. 

 

Työntekijän tai viranhaltijan velvollisuus ottaa vastaan uutta työtä -Muutoksen edellyttämä muutokseen 

valmentava koulutus ja välttämättömän ammattitaidon ylläpitoon liittyvä täydennyskoulutus 

 

Tehyn mielestä puitelaissa on tehty oikea ratkaisu, kun 13 § 3 momentissa viitataan uuden työn 

vastaanottamisvelvoilisuuden materiaalisen sisällön osalta asianomaisiin työ- ja virkasuhdelakeihin. 
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Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen aiheuttama muutos sosiaali- ja terveydenhuollon työssä ja 

henkilöstöryhmien välisessä työn- ja tehtävien muotoilussa on mittavaa. Tästä syystä muutoksen 

hallintaan ja sen läpivientiin on henkilöstölle suunnattava muutokseen valmentavaa koulutusta ja 

jatkuvaa tukea. 

Lain perusteluosassa on selkeästi todettu, että työt ja tehtävät voivat muuttua ja edellyttää uusia 

ammattitaitovaatimuksia. Tehyn näkemyksen mukaan sekä muutoskoulutukseen että välttämättömän 

ammattitaidon ylläpitämiseen ja täydentämiseen on henkilöstölle tarjottava täydennyskoulutusta 

työajalla täysin palvelussuhde-ehdoin. Tätä koulutusta ei pidä lukea kansanterveyslain ja 

erikoissairaanhoitolain sisältämään täydennyskoulutukseen, vaan sitä on pidettävä kunta- ja 

palvelurakennemuutoksesta johtuvana erityistarpeena, jonka rahoitukseen on erikseen osoitettava 

varat valtion tulo- ja menoarviossa. 

 

Palvelujen saatavuus 

 

Tehy pitää hyvänä puitelakiin kirjattua peruspalvelujen väestöpohjatavoitetta sekä palvelujen ajallisen 

ja matkallisen saavutettavuuden kriteerinä pidettyä 40 kilometrin etäisyyttä. On huomioitava myös se, 

että kyseinen maantieteellinen alue on myös henkilöstön työssäkäyntialue. Palvelujen järjestämisen ja 

kohdentamisen vuoksi on tärkeää arvioida esimerkiksi kotiin annettavien palvelujen kohdalla 

työntekijän/työntekijöiden kulkureitit eri asiakkaiden/potilaiden kotien välillä, jotta siirtymiseen kuluva 

aika ei ole kohtuuton varsinaiseen palveluun jäävän ajan suhteen. Työssäkäyntialue on pyrittävä 

muotoilemaan siten, että työntekijän työmatkaan käyttämä aika säilyy kohtuullisena. 

 

Palvelujen rahoitus ohjausjärjestelmänä 

 

Tehyn mielestä suunnitelma valtionosuusjärjestelmän yksinkertaistamiseksi ja läpinäkyvämmäksi 

tekemiseksi on erittäin kannatettava uudistus. Osana valtion tulo- ja menoarvion suunnittelua oleva 

peruspalveluohjelma ja peruspalvelubudjetti tukevat kuntataloutta. Lakiin sisältyy ehdotus eri 

hallinnonalojen valtionosuuksien yhdistämisestä pääosin. Tehyn näkemyksen mukaan valtionosuudet 

ovat asianomaisten sektoriministeriöiden tärkeä resurssiohjauksen väline suhteessa kuntiin. Tällä 

uudistuksella tultaisiin vähentämään sektoriministeriöiden ohjausvoimaa suhteessa kuntiin. Tehyn 

näkemyksen mukaan sektoriministeriöiden roolia täytyy vahvistaa vahvistamalla muita 

ohjausmuotoja. Ehdotettu varainsiirtoveron muutos on kannatettava Tehyn mielestä. 
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Hallintovaliokunnalle 

 

 

 

 

 

 

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI KUNTA-JA PALVELURAKENNEUUDISTUKSESTA SEKÄ LAIEKSI 

KUNTAJAKOLAIN JA VARAINSIIRTOVEROLAIN MUUTTAMISESTA (HE 155/2006 vp) 

 

 

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry esittää yllä mainitusta asiasta lausuntonaan 

seuraavaa. Lausunnossa on otettu kantaa vain niihin ehdotettuihin säännöksiin, jotka 

koskevat henkilöstön asemaa. 

 

Jyty pitää kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettavaksi ehdotettua lakia (puitelaki) 

sekä ehdotusta kuntajakolain muutoksiksi henkilöstön asemaa koskevilta osiltaan pääosin 

onnistuneina. Jyty pyytää valiokuntaa kuitenkin kiinnittämään huomiota tiettyihin 

lakiesitykseen jääneisiin puutteisiin ja epäselvyyksiin. 

 

Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 

 

Soveltamisala 

 

Ehdotetun kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 2 §:n mukaan lakia sovelletaan 

maan kaikissa kunnissa. Koska mm. ehdotetun lain 6 ja 13 §:n säännökset on tarkoitettu 

kuitenkin niin sanamuotonsa kuin lain perustelujenkin mukaan sovellettavaksi myös 

kuntayhtymissä, tulisi soveltamisalapykälään ottaa selkeyden vuoksi maininta lain 

soveltumisesta myös kuntayhtymiin. 

 

Yhteistoiminta henkilöstön kanssa 

 

Koska lain tavoitteena olevilla kunta- ja palvelurakenneuudistuksilla on väistämättä myös 

laajoja henkilöstövaikutuksia, Jyty pitää tärkeänä, että kunta- ja palvelurakenteita 

uudistettaessa muutosten suunnittelu, valmistelu ja toteutus tehdään yhteistyössä henkilöstön 

kanssa. Hankkeiden onnistuneen 

2 

 

läpiviemisen kannalta on välttämätöntä, että myös henkilöstö on hankkeisiin sitoutunut. Henkilöstön 

sitoutuminen on mahdollista saavuttaa vain siten, että henkilöstölle varataan aito mahdollisuus vaikuttaa 



 

 

valmisteluun. Tätä taustaa vasten on ensiarvoisen tärkeää ja kannatettavaa, että yhteistoimintavelvoitteesta 

säädettäisiin sekä puitelaissa että kuntajakolaissa. 

 

Puitelain 13 §:n perusteluissa on todettu, että kuntien valmistellessa ja suunnitellessa yhteistyössä 

uudelleenjärjestelyjä, tulisi myös henkilöstön ja työnantajan välinen yhteistoiminta toteuttaa ylikunnallisella 

tasolla. Ajatusta yhteistoiminnan toteuttamisesta ylikunnallisena voidaan pitää oikeana ja siihen 

velvoittamista tärkeänä aidon yhteistoiminnan aikaansaamiseksi. Tästä syystä Jyty katsoo, että maininta 

ylikunnallisesta yhteistyöstä tulisi ottaa lakiin eikä jättää asiaa vain perustelujen varaan. 

 

Liikkeenluovutus 

 

Jyty pitää kannatettavana sitä, että puitelakiin otetaan säännökset siitä, että laissa kuvatut tilanteet katsotaan 

liikkeenluovutuksiksi. Säännös on omiaan estämään turhien tulkintaerimielisyyksien syntyminen. 

 

Palvelusuhdeturva 

 

Ehdotettua viiden vuoden palvelusuhdeturvaa on pidettävä onnistuneena ratkaisuna. Se luo henkilöstölle 

turvan palvelusuhteen jatkuvuudesta, mikä taas on omiaan helpottamaan henkilöstön sitoutumista 

uudistuksiin. 

 

Ehdotettu säännös jää kuitenkin sillä tavoin epätasapainoiseksi, ettei se ulotu kaikkiin laissa tarkoitettuihin 

palvelurakenneuudistuksiin. Tämä voi ohjata tehtäviä ratkaisuja epätarkoituksettomasti suuntaan tai toiseen. 

Jyty katsookin, että viiden vuoden palvelusuhdeturva tulisi ulottaa koskemaan kaikkia lain tarkoittamia 

muutostilanteita. Palvelusuhdeturvan tulisi joka tapauksessa koskea ainakin valtiolle siirtymisiä ja tilanteita, 

joissa työntekijät/viranhaltijat siirtyvät Kuntien eläkevakuutuksen jäseneksi kelpaavien yhteisöjen 

palvelukseen. 

 

Kunnallisen eläkelain muuttamista koskevan lain (713/2004) voimaantulosäännöksen 20 momentin 2) 

kohdan mukaan kunnalta valtiolle siirtyvällä henkilöstöllä painotettu eläkeikä ja lisäturvan mukainen eläke 

ajalta ennen 1995 säilyy. Valtion palvelukseen siirtyvien eläketurvan säilyminen tulee varmistaa myös 

valtiollistamista koskevan jatkovalmistelun yhteydessä. 

 

Jyty pitää hyvänä ratkaisuna sitä, että palvelusuhdeturvan osalta viitataan voimassa oleviin työsopimuslain ja 

kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain pykäliin. Ehdotetussa 13 §:n 3 momentissa 

työntekijälle/viranhaltijalle asetetaan palvelusuhdeturvan säilyttämiseksi velvollisuus ottaa vastaan 

työsopimuslain 4 §:n tai viranhaltijalain 37 §:n mukaista muuta työtä. Mahdollisten laajojen alueellisten 

muutosten myötä tilanne, jossa työsopimuslain 4 §:n mukaista muuta työtä tarjotaan esimerkiksi kaukaakin 

toiselta paikkakunnalta saattaa nostaa työntekijän matkakustannukset kohtuuttomiksi. Tämän vuoksi olisi 

tärkeää, että hallintovaliokunta korostaisi 

mietinnössä sitä, että ensisijaisesti työtä tulee aina tarjota, jos mahdollista, työntekijän nykyisestä 

työpisteestä. 

 

Kuntajakolaki 

 

Ehdotettu kuntajakolain 13 §:n 2 momentin liikkeenluovutussäännös selkeyttää kuntaliitoksiin liittyneitä 

tulkintakysymyksiä ja on näin ollen kannatettava. Jotta kuntayhtymien purkautumiseen liittyvät 

tulkintaepäselvyydet saataisiin poistettua, tulisi säännöstä kuitenkin muuttaa niin, että kuntayhtymien 

purkautumiset olisivat yksiselitteisesti kyseisen säännöksen soveltamispiirissä. 

 

Hallituksen esityksessä on ehdotettu kuntajakolain 18 §:n kumoamista tarpeettomana. Kyseinen pykälä 

sääntelee kuntayhtymän palveluksessa olevien henkilöiden asemaa niissä tilanteissa, joissa kuntayhtymä 

purkautuu kuntajaon muutoksen seurauksena. Mikäli pykälä kumotaan, jää kuntayhtymän henkilöstön asema 



 

 

erikseen sääntelemättä. Jyty katsoo, että 18 §:ssä tulisi säätää siitä, että 13 §:ssä säädettyä sovellettaisiin 

myös kuntayhtymien purkautuessa. 

 

 

 

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry 

Marja Lounasmaa 

Edunvalvontajohtaja 

Keijo Tarnanen 

Työmarkkinalakimies 
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JUL KIS AL AN KG ÜLUTETTUJ£.N 

NEUVOTTELUJÄRJESTÖ 

JV LAUSUNTO 1 (3) 

24.10.2006 

 

Eduskunnan hallintovaliokunta 

Kuulemistilaisuus 24.10.2006 

 

HE 155/2006 

 

 

 

HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUKSESTA 

 

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry kiittää kutsusta tulla kuulluksi 

hallintovaliokuntaan kuntien palvelurakenneuudistusta koskevassa lainsäädäntöasiassa. 

 

JUKO pitää palvelurakenneuudistukseen liittyvän lainsäädännön yleisiä tavoitteita ja pyrkimyksiä 

lähtökohtaisesti kannatettavina. JUKO on tyytyväinen, että lakiesityksessä on huomioitu myös 

henkilöstön asema. 

Lakiesityksen johdosta JUKO haluaa kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin: 

Laki kunta- ja palvelurakenne uudistuksesta 

2 § Soveltamisala 

Soveltamisalaa tulee selventää siten, että puitelain 13 §:ä sovelletaan myös kuntayhtymissä. 

 

9 § erityisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevat kunnat 

 

Pykälässä tarkoitetuissa tilanteissa tulee myös huomioida henkilöstön mahdollisuus esittää 

näkemyksensä asiaan. 13 §:n perusteluissa oleva maininta ei ole riittävä vaan pykälä tekstiin 

tulee lisätä lause: 

 

"Arviointiryhmän tulee kuulla henkilöstön edustajia". 

 

Lisäksi tulee kiinnittää huomiota siihen, että henkilöstöä kuullaan kunnallisen yhteistoiminta 

sopimuksen mukaisesti ennen kuin valtuusto käsittelee arviointityöryhmän toimenpide-ehdotuksia 

ja tekee sitä koskevia päätöksiä. 

 

 

11 § Valtion kuntapolitiikka sekä rahoitus ja valtionosuusjärjestelmän uudistaminen 

 

Puitelain 11 §:ssä ei tule ehdotetulla tavalla etukäteen sitoutua rahoitus- ja 

valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen. Mahdollinen uudistaminen tulee tehdä perusteellisen 

valmistelun pohjalta, jossa uudistuksen vaikutukset muuhun 

 

 

RAUTATIELÄISENKATU 6, 00520 HELSINKI 

 

LAUSUNTO 

24.10.2006 

2 (3) 



 

 

 

 

kuntien ja muiden palveluiden järjestäjien ohjaukseen sekä palveluiden järjestämiseen 

ja laatuun arvioidaan huolellisesti ja monipuolisesti. 

 

Kuntien järjestäminen palveluiden laadun ja yhtenäisyyden säilyttämiseksi sekä eri kuntien 

asukkaiden yhdenvertaisuuden varmistamiseksi valtionosuuksien painoarvoa palveluiden 

rahoittamisessa tulee kokonaisuudessaan lisätä. Valtionosuuksien perusteena käytetyt 

yksikköhinnat tulee nostaa toteutuneita kustannuksia vastaaviksi. 

 

Toiminnallinen ja rahoituksellinen ohjaus tulee jatkossakin kuulua saman ministeriön 

vastuulle. 

 

 

13 § henkilöstön asema 

 

Rakenneuudistuksen johdosta palvelutuotannossa tulee tapahtumaan paljon muutoksia ja 

uudelleenjärjestelyjä mitkä vaikuttavat mitä suuremmassa määrin henkilöstön asemaan. 

Muutosprosessin hallinta ja toteuttaminen onnistuneesti edellyttää, että henkilöstöllä on 

mahdollisuus olla mukana alusta alkaen kaikissa vaiheissa uudelleen järjestelyjen valmistelussa ja 

toteutuksessa. 

 

Jotta henkilöstön vaikuttamismahdollisuus on todellista, tulee yhteistoiminta toteuttaa 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Emme näe riittävänä nykyisen Kunnallinen 

yhteistoimintasopimuksen mukaista yhteistoimintamenettelyä, jolloin henkilöstön kuuleminen 

tapahtuu vasta kuntatasolla. Jotta henkilöstöllä on tosiasialliset mahdollisuudet vaikuttaa ja 

osallistua muutoksen hallintaan tulee yhteistoiminta toteuttaa myös ylikunnallisella tasolla niin, että 

henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua asian valmisteluun kuntien välisessä valmistelussa. 

Emme myöskään näe riittävänä, että asiasta lausutaan lakiesityksen perustelutekstissä 

vaan velvollisuus ylikunnallisen yhteistoiminnan toteuttamisesta tulee lisätä itse 

lakitekstiin. Kuntajakolain 13 §:ään tulee tehdä vastaavanlainen lisäys. 

 

 

3 momentin mukainen 5 vuoden suojasäännöksen ulottuvuus jää epäselväksi. Lakitekstin mukaan 

suoja koskee "uudelleen järjestelyjen kohteena olevissa palveluissa uuden ja vanhan työnantajan 

palveluksessa työskentelevää henkilöstöä kokonaisuudessaan. Esityksen perustelutekstissä ei 

määritellä mitä tarkoitetaan uudelleen järjestelyn kohteena olevalla palvelulla ja keitä henkilöitä 

luetaan palvelun piiriin. 

 

Henkilöiden tarkka rajaaminen lakitekstissä voi olla vaikeaa ja toisaalta on myös huomioitava, että 

tiettyä palvelua koskevat muutokset heijastuvat muutoksina henkilöstöön myös muissa palveluissa. 

 

LAUSUNTO 

24.10.2006 

3(3) 

 

 

Jotta vältytään lain soveltamistilanteissa epäselvyyksiltä ja niistä aiheutuvilta erimielisyyksiltä tulee 

pykälätekstiä selventää siten, että suoja koskee kaikkia sekä vanhan ja uuden kunnan palveluksessa 

olevia ilman rajausta kohteena oleviin palveluihin. Tätä edellyttää myös kuntaan palvelusuhteessa 

olevien yhdenvertainen kohtelu. 



 

 

Kuntajakolain vastaavassa pykälässä suoja koskee kaikkia kuntajaon muutoksessa 

mukana olevia kuntia. 

 

 

Laki kuntajaon muuttamisesta 13 § 

henkilöstön asema Viittaan edellä 

esitettyyn. 18 § 

Kuntayhtymissä työskentelevien aseman selventämiseksi ei ole syytä kumota kuntayhtymien 

purkautumista koskevaan 18 §:ä. Pykälä tulee jättää voimaan siten muutettuna, että mikäli kuntajaon 

muutoksesta aiheutuu kuntayhtymän purkaminen, sovelletaan kuntayhtymän palveluksessa olevaan 

henkilöstöön mitä kuntajakolain 13 §:ssä säädetään. 

 

Muuta 

 

Lisäksi kiinnitämme huomiota henkilöstön eläketurvan turvaamiseen. Koska uudelleen järjestelyjen 

vuoksi saattaa syntyä tilanteita, että henkilöstön eläketurvassa tapahtuu muutoksia esitämme, että 

hallintovaliokunta sisällyttäisi mietintöönsä lausuman, jossa edellytetään selvitettävän 

eläkelainsäädännön muutostarve siten, ettei henkilöstön eläketurvassa tapahdu muutoksia. 

 

 

Kunnioittaen 

 

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry 

 

 

 

 

 

Jouni Vattulainen 

Lakimies 

Puh. 040 -5909049 

Email jouni.vattulainen@juko.fi 
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(HE 155/2006 vp) Itä-Uudenmaan liitto 
 

Porvoossa 23.10.2006 
 

Asia: HE 155/2006 vp laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 
 

 

Maakunnan liittojen rooli 
 

Maakunnat tukevat kunta- ja palvelurakenteiden uudistamishanketta. Maakunnan liittojen jäseninä ovat 

kaikki kunnat. Liitot ovat monitoimialainen kuntayhtymä-järjestelmä, jolla on lakisääteinen 

aluekehitysvastuu, joka sisältää myös jäsenkuntien yhteistyön kehittämisen. 
 

Puitelakiesityksen soveltamisala ei syrjäytä liittojen vastuuta kuntien yhteistyön kehittämisestä. Niinpä 

kunta- ja palvelurakenteiden uudistamisen ohjaus on toteutettava niin, että lopputulos ei johda hallinnon 

sektoroitumiseen, kuntien eriarvoistumiseen tai hallinnon monimutkaistumiseen. Uusia hallinnon tasoja 

tulee ehdottomasti välttää. 
 

Kunta- ja palvelurakenteiden kehittäminen vain peruskuntien toimesta ei johda nopeasti parhaaseen 

lopputulokseen. Myös ylikunnallisten toimijoiden tulee voida osallistua työhön aktiivisena osapuolena. Ne 

vastaavat suurelta osin (n. 25 % kuntataloudesta) palvelujen tuottamisesta. Puitelain säätämisen yhteydessä 

linjataan, halutaanko hyvin toimivaa kuntapohjaista maakuntahallintoa hyödyntää edelleen 

rakenneuudistuksen valmisteluprosessissa sekä varsinaisessa toteuttamistyössä. Lopputuloksen kannalta 

on itse suunnitteluprosessikin tärkeä. 
 

 

Kunta- ja palvelurakenneuudistus Itä-Uudellamaalla 
 

Itä-Uudenmaan liiton näkemyksen mukaan tulee kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa edetä 

vapaaehtoisuuden pohjalta. 
 

Itä-Uudellamaalla kunta- ja palvelurakenneuudistuksen käytännön toteuttamisessa, PARAS II -vaiheessa 

laaditaan toimenpideohjelma lain kunta- ja palvelurakenteen uudistuksesta edellyttämien toimien 

toteuttamiseksi Itä-Uudenmaan maakunnassa. Maakunnan kattavassa selvityksessä käsitellään sekä lain 7 

§:ssä että 10 §:ssä tarkoitettuja asioita. 
 

Puitelain 7:§ssä nimettyjen kaupunkiseutujen rajausten ei tule rikkoa olemassa olevia yhteistyöalueita 

(seutukuntia, maakuntia) eikä estää maakunnassa tapahtuvaa yhteistyötä. Ruotsinpyhtää kuuluu Itä-

Uudenmaan liiton näkemyksen mukaan Loviisan seutukuntaan. 
 

Lähtökohtana Itä-Uudellamaalla on maakunnan yhtenäisyys, jossa Itä-Uudenmaan 10 kuntaa (Askola, 

Lapinjärvi, Liljendal, Loviisa, Myrskylä, Pernaja, Porvoo, Pukkila, Ruotsinpyhtää ja Sipoo) muodostavat 

maakuntana kokonaisuuden. Seutukunnittaisessa jaotuksessa maakunta jakaantuu Porvoon ja Loviisan 

seutukuntiin. 
 

Toimenpideohjelmassa hyödynnetään aiempia selvityksiä, joita ovat mm. PARAS I -loppuraportti, 

Sosiaali-ja terveydenhuollon jäljestäminen Itä-Uudellamaalla (ISTER) -raportti sekä muut maakunta- tai 

seutukuntatasoiset selvitykset Itä-Uudellamaalla. PARAS I -selvitystyön pohjalta Itä-Uudenmaan 

palvelurakenteen kehittämisessä on olennaista huolehtia 
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sekä väestön kasvun haasteista että kasvavan vanhusväestön mukanaan tuomista uusista vaateista. Lisäksi on 

olennaista huolehtia alueen erityispiirteistä kuten kaksikielisten palvelujen saatavuudesta. PARAS I-

selvitystyön pohjalta Itä-Uudenmaan kunnat näkevät palvelurakenteen muutokset tärkeämpänä kuin 

kuntarakenteen muutokset. 
 

 

 

Itä-Uudenmaan liitto 
 

 

 

Maakuntajohtaja Jaakko Mikkola 
 

 

 

Aluekehitysjohtaja Ilmi Tikkanen 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 

 

HE 155/2006 vp 

 

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n lausunto 

 

 

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry pitää kunta- ja palvelurakenneuudistusta 

välttämättömänä. Tehokas palvelutoiminta vaatii perustakseen järkevät rakenteet. Vain 

elinvoimaiset ja taloudellisesti vahvat kunnat kykenevät turvaamaan asukkailleen 

tasapuolisesti laadukkaat palvelut, kuntademokratian toteutumisen sekä palveluja tuottavalle 

henkilöstölle asianmukaiset työolot. 

 

Puitelakia valmisteltaessa JHL:n tärkeimmät tavoitteet ovat liittyneet henkilöstön asemaan 

sekä siihen, että lainsäädännössä pidättäydytään linjaamasta kunnallisen itsehallinnon piirin 

kuuluvia ratkaisuja kuten sitä, kuka palvelut tuottaa tai millaisia hallintomalleja kunnissa 

otetaan käyttöön. 

 

Henkilöstön aseman osalta JHL on pitänyt välttämättömänä, että puitelakiin sisällytetään 

määräykset yhteistoimintamenettelystä kuntien ja niiden henkilöstön kesken, määräykset työ- 

ja virkasuhteiden katkeamattomuudesta uudelleenjärjestelyjen yhteydessä sekä henkilöstön 

palvelussuhdeturvasta. Puitelakia valmisteltassa JHL painotti, että palvelussuhdeturvan osalta 

henkilöstön tulee olla yhdenvertaisessa asemassa riippumatta siitä, 

Hallituksen esitys ei tältä osin vastaa JHL:n 

tavoitteita, vaan jättää palvelusuhdeturvaan huomattavia aukkoja. Ne koskevat paitsi 

ostopalveluihin siirtymistä myös tilanteita, joissa palvelutuotanto säilyy julkisen sektorin 

vastuulla esimerkiksi toimintoja valtiollistettaessa tai muodostettaessa kunnallisia 

osakeyhtiöitä. 

 

JHL pitää arvokkaana, että liitolla on ollut mahdollisuus tulla kuulluksi lainvalmistelun 

yhteydessä. Tässä vaiheessa, kun erilaisia näkemyksiä yhteen sovittava hallituksen esitys on 

annettu eduskunnalle, JHL tyytyy kompromissin tulokseen. Samalla JHL tähdentää, että 

henkilöstön asemaan liittyviä puitelain ja kuntajakolain säännöksiä sekä lain perusteluja ei 

pidä miltään muiltakaan osin eduskuntakäsittelyssä enää muuttaa. 

Tuire Santamäki-Vuori 

puheenjohtaja 

Jouko Launonen 

neuvottelupäällikkö 
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HE 155/2006 vp laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 25.10.2006 

sekä laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja varainsiirtoverolain 

muuttamisesta. 

 

Etelä-Pohjanmaan liitto 

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja 

Tapio Liinamaa 

 

Asiantuntijalausunto 
 

 

Aluetaso otettava huomioon kunta- ja palvelurakenneuudistuksen käytännön toteuttamisessa 
 

Etelä-Pohjanmaan liitto tukee maan hallituksen käynnistämää kunta-ja palvelurakenteiden uudistamishanketta. 

Maakunnan liiton näkökulmasta Eduskunnalle jätetty puitelakiesitys antaa aiheen muutamaan muutos-ja 

lisäysesitykseen: 
 

Kunta-ja palvelurakenteiden kehittäminen vain peruskuntien toimesta ei johda nopeasti parhaaseen 

lopputulokseen. Myös ylikunnallisten toimijoiden tulee voida osallistua työhön aktiivisena osapuolena. Ne 

vastaavat suurelta osin (n. 25 % kuntataloudesta) palvelujen tuottamisesta. Puitelain säätämisen yhteydessä 

linjataan, halutaanko hyvin toimivaa kuntapohjaista maakuntahallintoa hyödyntää edelleen 

rakenneuudistuksen valmisteluprosessissa sekä varsinaisessa toteuttamistyössä. Lopputuloksen kannalta on 

itse suunnitteluprosessikin tärkeä. 
 

Maakunnan liittojen jäseninä ovat kaikki kunnat. Liitot ovat monitoimialainen kuntayhtymä-järjestelmä, jolla 

on lakisääteinen aluekehitysvastuu, joka sisältää myös jäsenkuntien yhteistyön kehittämisen. 

Puitelakiesityksen soveltamisala ei syrjäytä liittojen vastuuta kuntien yhteistyön kehittämisestä. Niinpä kunta-

ja palvelurakenteiden uudistamisen ohjaus on toteutettava niin, että lopputulos ei johda hallinnon 

sektoroitumiseen, kuntien eriarvoistumiseen tai hallinnon monimutkaistumiseen. Uusia hallinnon tasoja tulee 

ehdottomasti välttää. 

Maakunnan liiton rooli 
 

Toimeenpanosuunnitelmien laadinnassa tarvittaisiin maakunnallista koordinaatiota ja tukipalveluja. Voidaan 

ehkä edetä vapaaehtoispohjalta, mutta määritelmä liittojen tehtävistä olisi paikallaan. Yhteisiä tehtäviä kaikille 

liitoille voisivat olla ainakin: maakunnallisen kokonaiskuvan muodostaminen yhteistoiminta-alueista ja 

kuntaliitoshankkeista, tieto-ja asiantuntijapalveluiden tarjoaminen sekä maakunnallisen kesloistelufoomrnin 

ylläpito. Erityisesti pienillä kunnilla ei ole resursseja tarvittavan tilastoaineiston tuottamiseen 

väestönkehityksestä ja muutoksista, kansantalouden kehityksestä, kunnallistalouden kehitysennakoinneista, 

sosiaali-ja terveydenhuollon kysyntätrendeistä jne. Mm. tämän tyyppiset tehtävät olisivat maakuntien liitoille 

kuuluvia, Ei liene tarkoituksenmukaistakaan, että jokainen kunta erikseen laatii ennakoinnit - niiden 

yhteismitallisuuskin voi olla kyseenalaista. Lisäksi on huomattava, että ne kunnat, jotka jäävät 

maakuntakeskuksen vetämän selvitystyön (maankäyttö, asuminen, liikenne) ulkopuolelle, voivat jäädä 

ajelehtimaan ilman maakunnallista koordinaatiota, vain sivustaseuraajaksi mitä maakuntakeskuksen ympärillä 

tapahtuu. Maakunnan liittoa tarvitaan myös koko uudistusprosessin eteenpäin "potkimiseen". 
 

Maamme koko aluehallinto vaatii pikaista kehittämistä 
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Maamme aluehallinnon kokonaisvaltainen (ml. valtion aluehallinto) uudistaminen on välttämätön seuraus, ja 

osittain myös edellytys, kunta-ja palvelurakenneuudistukselle. SM:n tilaamassa kolmen professorin raportissa 

v. 2002 "Iskukykyisempi Suomi" esitettiin edelleen toteuttamiskelpoinen malli. Verorahoitteisen 

julkisen palvelurakenteen uudistamisesta saadaan asiakkaille ja veronmaksajille taloudellisesti ja muutoinkin 

optimihyöty vain, mikäli myös aluehallintoa kehitetään samaan aikaan peruskuntien kanssa. Maakuntien 

liittojen sivuuttaminen puitelain täytäntöönpanossa kokonaan antaa sijaa uusille pyrkijöille maakuntatasolla. 

Maakuntakeskuskaupungit ja maakuntakeskusseudut pyrkivät ottamaan vetovastuuta koko puitelain 

täytäntöönpanosta. 

Samaan suuntaan ovat toimineet mm. suurten kaupunkiseutujen politiikkakokonaisuuden 

toimeenpanosuunnitelma, EU:n rakennerahasto-ohjelmien 2007-2013 laaditut suuralueittaiset 

toimenpideohjelmat kaupunkiulottuvuuksineen, aluekeskus-ja osaamiskeskuspolitiikka jne. 
 

On todella välttämätöntä selvittää jatkossa mikä on maakuntatason kehitettävä toimija.. Kilpailevia toimijoita 

ja uusia hallinnon tasoja ei tarvita. 

Esim. Etelä-Pohjanmaan maakunnassa on n. 194.000 asukasta ja 26 kuntaa. Maakuntakeskus edustaa 

väestöstä 37.000 asukasta ollen maakuntien väkiluvultaan pienin maakuntakeskus. Etelä-Pohjanmaa onkin 

vahvojen kuntien ja kuntakeskusten verkostoyhteistyöhön perustuva maakunta. Maakunnan liiton rooli onkin 

merkittävä kuntien yhteistyöfoorumina ja alueellisena kehittäjäorganisaationa. 
 

Vaikutukset kunnallistalouteen 
 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen keskeinen tavoite ainakin lähtökohtaisesti on fiskaalinen. 

JärjestänoäUä^alyelut lain viitoittamalla tavalla, pitäisi kuntien talousahdinko loiventua. Tällä hetkellä n. 79 

kuntaa laatii kuntaliitosselvityksiä. Sata (100) maamme pienintä kuntaa edustavat julkisista menoista vain n. 4 

%. 

Lisäksi puitelaissa on sementoitu henkilöstöasiat nykyiselleen 5 vuodeksi. Samalla on edellytetty palvelujen 

saatavuudelta "nykytason" saavutettavuutta. 
 

Lisäksi erityisesti erikoissairaanhoidon kuntayhtymien kustannuskehitys ja omistajaohjaus jätettiin kokonaan 

puitelain ulkopuolelle. 

Kunnilta valtiolle siirrettävät tehtävät ja kustannusvaikutus jäävät puitelain 8 §:n mukaan kovin pieniksi. 

Näillä edellytyksillä erityisesti pienten kuntien talouteen ei seuraavan 5 vuoden aikana ole mainittavaa 

merkitystä. Jos kuntien talousahdinkoon haluttaisiin oikeasti vaikuttaa tapahtuisi se kuntien ja valtion välisen 

tehtävä- ja kustannustenjaon uudelleen arvioinnin kautta. 

Ns. tehtävien siirto valtiolle kustannusneutraalisuusperiaatteen pohjalta aiheutti sen, että esim. Etelä-

Pohjanmaan kunnat eivät halunneet siirtää valtion vastattavaksi juuri mitään, koska Etelä-Pohjanmaalla 

valtaosa palveluista tuotetaan maan keskiarvoa edullisemmin. Siirtämällä valtion vastattavaksi tehtäviä maan 

keskiarvoisilla kustannuksilla, syvenisi Etelä-Pohjanmaan kuntien ahdinko. 

Kustannusvastuun uudelleen arvioinnilla erikoissairaanhoidon osalta valtion ja kuntien kesken sekä sen 

kustannuskehitykseen vaikuttaminen olisivat ratkaisevassa roolissa kuntien menokehityksessä. 
 

Kuntalehdessä 2/2006 s. 31-34 arvioidaan valtionosuusuudistusta vuodelta 1993. Arvion mukaan uudistuksen 

seurauksena rahoitusjärjestelmä muuttui tuhlailevaksi ja "vanhan" rahoitusmallin kuntalaskutusta tasaavat 

elementit poistuivat. 

Erikoissairaanhoidon osalta onkin välttämätöntä STM/VM:n toimesta tehdä selvitys erityisesti pienten kuntien 

erittäin suurista erikoissairaanhoidon kustannusnousuista. 
 

Seutukuntien rooli 
 

Kuntien yhteistoiminta-alueiden muodostamisessa olisi perusteltua pitää pääsääntöisesti lähtökohtana nykyisiä 

seutukuntia. Siitä voitaisiin poiketa tietenkin perustelluista syistä. 

Nykyinen tilanne, jossa puitelaki jättää täysin avoimeksi kuntien yhteistoiminta-alueiden muodostamisen on 

johtanut varsin ennakoimattomaan tilanteeseen, epätietoisuuteen, spekulointeihin ja 

"huutokauppamentaliteettiin" - mikä koalitio antaa parhaat edut. Itse toimenpidesuunnitelmien tekoon ei 

päästä ajoissa. Sille uhkaa monissa tapauksissa jäädä kovin vähän aikaan, kun aika menee ryhmittymien 

etsimiselle. 
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Olisikin perusteltua esim. hallintovaliokunnan mietintöön liittää suositus yhteistoiminta-alueiden 

muodostamisesta nykyisin toimivalta seutukuntapohjalta. 
 

Pykäläkohtaisia kommentteja 
 

4§ Lain perusteluissa mainitaan (s 99) mahdollisuus tuottaa palveluja yksityisen sektorin, kuntien 

liikelaitosten tai kunnallisten yhtiöiden palveluina. Kuntien yhteistyö yksityisen ja kolmannen sektorin 

kanssa palvelujen tehokkaaksi tuottamiseksi on muuten täysin sivuutettu. Kuitenkin käytännössä 

palveluista jo nyt merkittävä osa tuotetaan yksityisen ja kolmannen sektorin voimin ja suunta on yhä 

kasvava. Olisi todettava lain tasollakin, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuotanto em. 

kolmen toimijatahon kesken tulisi tapahtua toisiaan täydentäen ja erikoistuen. 
 

5§ Yhteistoiminta-alueessa isäntäkuntamalli on kirjattu siten, että yksi kunta tuottaa kaikki palvelut. 

Isäntäkuntamallista ei välttämättä tule kunnille todellista vaihtoehtoa, koska se tuo mukanaan valtavan 

sopimusviidakon tilaajien ja tuottajien välillä, jota on vaikea hallita. Samalla se johtaa siihen, että tilaajien 

substanssiosaaminen itse tilattavaan palveluun aikaa myöten katoaa, kun osaaminen rajoittuu vain 

kamreerimaiseen tilaamiseen. 

Voisi ajatella, että käytännön tilanteissa kunnat haluaisivat tuottaa palveluja myös ristiin toisilleen, ns. 

unioni malli, mikä ei nyt lain mukaan olisi mahdollista. 

Lakiin pitäisi kirjata muitakin tuotantotapoja kuin isäntäkuntamalli ja kuntayhtymä. Esim. laissa 

kokonaan sivuutettu liikelaitosmalli olisi hyvin perusteltu. 
 

Kun ammatillisen peruskoulutuksen kehittämistä miettii vähänkin pitemmälle, niin onko järjestäjäkunnan 

tai yhteistoiminta-alueen väestöpohja sittenkään siinä oleellinen kysymys. Eikö tässäkin olisi tärkeämpää 

kehittää markkinoiden toimivuutta ja antaa opiskelijoiden äänestää jaloillaan eri oppilaitosten välillä. 

Opiskelijat tulevat kouluun joka tapauksessa aina järiestäjäkuntia laajemmalta alueelta. Hyvät 

oppilaitokset saavat oppilaspaikkansa täyteen järjestäjäkunnan väestömäärästä riippumatta. 

Yhteistoiminta-alueen asukaspohjamääritelmä "vähintään noin 20 000 asukasta" antaa jatkuvasti sijaa 

spekulaatioille siitä, kuinka paljon pienemmällä asukaspohjalla tosiasiassa yhteistoiminta-alue voidaan 

perustaa. Se estää yhteistoiminta-alueiden aikaansaamista. Olisikin parempi, että säädettäisiin 

asukaspohjan olevan vähintään 20 000 asukasta. Poikkeustapaukset kirjattaisiin lakiin, kuten nytkin 

esitetään. Tämä vauhdittaisi yhteistoiminta-alueiden muodostamista. 
 

6§ Edelleen mietityttää 1. momentti, jossa kuntayhtymälle annetaan vastuu sekä erikoissairaanhoitolaissa että 

kehitysvammaisten erityishuollosta. Esim. Etelä-Pohjanmaalla kehitysvammaisten erityishuoltopiiri 

/Eskoo) tuottaa palveluita kahden maakunnan alueelle. Tilanne ei voine jatkua entisellään vaan 

käytännössä sairaanhoitopiirin ja Eskoon välille muodostuu suhde, vaikka Eskoo jatkaisikin 

vapaaehtoisena kuntayhtymänä. On kuitenkin vaikea lain pohjalta sanoa, mikä se suhde käytännössä tulisi 

olemaan. Erityishuoltopiirin ja sairaanhoitopiirin välinen työnjako vaatisi kyllä selvennystä. 

Sairaanhoitopiirin tuottaessa kehitysvammaisten erityishuoltopiirin palvelut on lisäksi huolehdittava 

kustannusten kohdentamisen läpinäkyvyydestä, etteivät kehitysvammaisten erityishuollon kustannukset 

nouse erikoissairaanhoidon tasolle. 
 

10 § Pykälässä puhutaan, että kunnan on annettava selvitys ja toimeenpanosuunnitelma. Olisi järkevää, että 

nämä voidaan koota yhdeksi asiakirjaksi. 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 

 

Hallituksen esitys 155/2006 vp laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä laeiksi kuntajakolain 

muuttamisesta ja varainsiirtoverolain muuttamisesta 

 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lla ei ole huomautettavaa kuntajakolain muuttamisesta. Kunta- ja 

palvelurakenneuudistuksesta sekä varainsiirtoverolain muuttamisesta EK esittää seuraavaa: 

 

Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskeva laki 

 

1. luku     Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain tarkoitus ja sovelta- 

misala 

 

EK kannattaa lakiehdotuksen tavoitteita. Kilpailukykyinen ja elinvoimainen kuntarakenne edellyttää 

kuntien koon suurentamista. Nykyiset kunta- ja palvelurakenteet ovat hajanaisia. Näkemyksemme 

mukaan ehdotettu lakiuudistuskokonaisuus selkiinnyttäisi ja vahvistaisi kuntiamme sekä 

rakenteellisesti että taloudellisesti. Laki- 
Pfiih/ksen mnkaidAt knknnfli«;ratkaiQiit tnlAA tehrlä «elkeirien tavnittpJriAn aikataulu- 
 ------ j  .  ---- .  .  . ------------------------------------------------------------------------------------ .         .  ------------■ ;  ---------------------  

jen ja tosiasioiden pohjalta. 

 

2. luku      Uudistuksen toteuttamisen keinot 

 

Lakiehdotuksen väestöpohjavelvoitteet tulevat muuttamaan palvelurakenteita etenkin kuntien 

kannalta keskeisten sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta. Kuntien yhdistäminen vaikuttaa myös 

kuntien toteuttamien hankintojen kokoon sekä kuntien harjoittamaan yhteistyöhön. Valtaosa kuntien 

ostamista palveluista tuotetaan PK-sektorilla. Tämän vuoksi pidämme tärkeänä, että uudessa 

tilanteessa varmistetaan pienten ja keskisuurten palveluntuottajien toimintaedellytykset. Samassa 

yhteydessä on varmistettava, että hankintojen koko ja palveluntuottajien käytettävissä olevat 

resurssit ovat oikeassa suhteessa toisiinsa. 

 

3. luku     Erinäiset säännökset 

 

Lakiehdotuksen edellyttämässä toimeenpanosuunnitelmassa tulee ottaa nykyistä paremmin 

huomioon yksityisen sektorin vakiintunut asema osana palveluntuotanto-rakennetta. 

Toimeenpanosuunnitelmien laadinnan osalta annettaneen sisäasiainministeriön ja Kuntaliiton 

ohjeistus myöhemmin. Kaikkiaan lain varsinainen toimeenpano jää pitkälti kuntien vastuulle ja 

harkintaan. Pidämme tärkeänä, että toi- 
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meenpanosuunnitelmiin liittyvissä kirjauksissa ja tulevassa ohjeistuksessa tunnistetaan yksityisen 

palvelutuotannon vakiintunut asema. Suunnitelmissa tulee ottaa kantaa miten alueen 

palvelurakenteita kehitetään esimerkiksi ostopalveluita käyttäen. Palvelurakenteiden kehittämisessä 

tulee olla riittävästi pitkäjänteisyyttä. 

 

Molemmat sektorit hyötyvät, mikäli kunnat ulkoistavat palveluitaan ja tekevät yhteistyötä yksityisen 

sektorin kanssa. Kunta voi halutessaan hyödyntää samoja ul-koistamisesta saatavia hyötyjä kuin 

yksityinenkin sektori. 

 

Asiakasvalintaa julkisen ja yksityisen sektorin välillä sekä julkisen sektorin sisällä tulee lisätä. Tilaaja-

tuottaja malli tulee ottaa käyttöön ja mallin käytöstä saatuja hyviä kokemuksia pitää hyödyntää. 

Asiakasvalintaa voidaan tukea palveluseteli- ja kotitalousvähennystyyppisillä toimintamalleilla. 

 

Tulevaisuuden suurimpia haasteita on osaavan henkilöstön saatavuus ja palvelutuotannon 

tuottavuuden parantaminen. Pidämme lakiehdotuksen 13 §:ssä olevaa kirjausta kunnallisen 

henkilöstön työsopimuslaista poikkeavasta työsuhdeturvasta liian rajoittavana. 

 

Katsomme ensinnäkin, että sen arviointi, pidetäänkö lakiehdotuksessa tarkoitettuja 

uudelleenjärjestelyjä liikkeen luovutuksena, tulisi tehdä tapauskohtaisesti EY:n tuomioistuimen 

vahvistamien kriteerien perusteella. Liikkeen luovutusdirektiivi koskee sekä yksityistä että julkista 

sektoria, joten ei ole perusteltua soveltaa edellä mainittuihin uudelleenjärjestelyihin direktiivistä 

poikkeavia periaatteita. Mielestämme liikkeen luovutukseen liittyviä oikeusvaikutuksia ei pidä ulottaa 

sellaisiin järjestelyihin, joissa tosiasiallisesti ei ole kysymys saman liiketoiminnan jatkamisesta. 

 

Pidämme lisäksi ehdotusta viiden vuoden palvelussuhdeturvasta huonosti harkittuna. Työsopimuslaki 

ja kunnallisista viranhaltijoista annettu laki antavat työntekijöille ja viranhaltijoille riittävän hyvän 

palvelussuhdeturvan. Työnantajalla tulee olla mahdollisuus työvoiman vähentämiseen olennaisen ja 

pysyvän työn vähentymisen perusteella. Irtisanomiskielto estää työnantajaa sopeuttamasta ajoissa 

toimintaansa muuttuviin olosuhteisiin ja voi johtaa tarpeeseen tehdä laajempia sopeuttamistoi-

menpiteitä myöhemmin. 

 

Positiivista lakiehdotuksessa on kuitenkin se, että uudelleenjärjestelyn katsominen automaattisesti 

liikkeen luovutukseksi sekä irtisanomiskielto koskevat vain tilanteita, joissa henkilöstö siirtyy toisen 

kunnan palvelukseen eikä sellaisia tilanteita, joissa henkilöstö siirtyy esimerkiksi ulkoistamisen 

seurauksena yksityiselle sektorille.. Lisäksi kiinnitämme huomiota siihen, että lakiehdotuksen 

perusteluista puuttuu lakiehdotuksen 13.3 §:n ensimmäisessä virkkeessä oleva rajaus, jonka mukaan 

irtisanomiskielto koskee vain seiiaisia irtisanomisia, jotka suoritetaan lakiehdotuksessa tarkoitettujen 

uudelleenjärjestelyjen perusteella eikä muusta syystä suoritettuja taloudellisia ja tuotannollisia 

irtisanomisia. Näitä seikkoja olisi mielestämme syytä vielä selventää eduskuntakäsittelyn kuluessa 

25.10.2006 
 

 

Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta 

 

Kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvään hallituksen esitykseen sisältyy esitys 

varainsiirtoverolain muuttamisesta. Esityksen mukaan verovirasto palauttaa kunnalle 

varainsiirtoveron tietyin edellytyksin, jos siirrettävä omaisuus liittyy em. toimeenpanosuunnitelman 

täytäntöönpanoon ja luovuttavat kunnat ovat saaneet vastikkeeksi kuntien yhteisesti perustaman 

yhtiön osakkeita. 

 

Koulutuksen rakennejärjestelyjen osalta verovirasto voi palauttaa suoritetun veron vastaavissa 

järjestelyissä myös yhdistykselle, säätiölle taikka yksityiselle osakeyhtiölle. Liitteessä 1 on 

yksityiskohtaiset ehdotukset varainsiirtoverolain muutosesityksestä 43 §:n osalta. 

 

Valtion kuntapolitiikka sekä rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän uudistaminen 
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Valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen liittyvän 11 § osalta esitämme liitteessä 2 olevat 

kannanotot liittyen opetustoimen valtionosuuksiin. 

 

Kunta- ja palvelurakennetta koskeva puitelaki tulee johtamaan yksityiskohtaisempaan 

lainvalmistelutyöhön useiden eri lakien (mm. valtionosuuslainsäädäntö) osalta. Valmistelutyön 

edetessä Elinkeinoelämän keskusliitto EK antaa näkemyksensä näihin asiakokonaisuuksiin. 

Liite 1      Varainsiirtovero 

 

Ehdotetun 43 c §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan kiinteistön luovutus yksityiselle osakeyhtiölle vapautetaan 

varainsiirtoverosta ainoastaan silloin, kun luovutus toteutetaan apporttina. Kuitenkin 43 c §:n 3 momentin 

tarkoittamissa tilanteissa, joissa luovutuksen kohteena ovat kiinteistöosakeyhtiön osakkeet, luovutusta ei tarvitse 

toteuttaa apporttina. 

 

Koska varainsiirtoverovapauden erilaisille edellytyksille ei ole esitetty perusteita, tulee 43 §:n 1 momentin 1 

kohdasta poistaa vaatimus apporttiluovutuksesta. 

 

EK ehdottaa, että varainsiirtoverolain 43 §:n tehdään liitteessä 2 olevat muutosesitykset. 

 

Esitettyjä varainsiirtoverolain 43 c §:n 1 momentin 2 kohtaa sekä 3 momenttia tulee lisäksi muuttaa siten, että 43 c 

§:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut luovutuksensaajat (yhdistykset, säätiöt ja yksityiset osakeyhtiöt) 

vapautetaan varainsiirtoveron suorittamisvelvollisuudesta myös sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvien kiinteistöjen 

osalta. 

Lakiteknisesti muutokset voidaan toteuttaa seuraavasti: 

43 c §:n 1 momentin 1 kohta 

Poistetaan sanat" sen osakkeita vastaan " 

43 c §:n 1 momentin 2 kohta muutettuna seuraavasti: 

Kunta tai kuntayhtymä luovuttaa 43 b §:ssä tarkoitetussa sosiaalihuolto-, terveyden- ja sairaanhoito-, tai 

koulutoimen käytössä olleen kiinteistön käytettäväksi vastaavaan toimintaan 1 kohdassa tarkoitetulle saajalle. 

 

43 §:n 3 momentti muutettuna seuraavasti: 

 

" .......................... Jos kiinteistöt ovat pääasiassa 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa käytössä 

tai osakkeet oikeuttavat 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa käytössä olevan huoneiston hallintaan. 

Liite 2 

 

Koulutuspolitiikka kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa 

 

Hallituksen esityksessä laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistukseksi kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmä 

uudistetaan tavoitteena yksinkertainen ja läpinäkyvä järjestelmä (11 § 2 momentti). Saman momentin mukaan 

tavoitteena on hallinnonalakohtaisten valtionosuuksien yhdistäminen. 

 

Yksityiskohtaisten perustelujen mukaan tavoite koskisi valtionosuusjärjestelmän piirissä olevia sosiaali- ja 

terveydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannusten valtionosuuksia. 

 

Koulutuspolitiikan kannalta valtionosuuksien yhdistäminen toisi seuraavia ongelmia. 

- Ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulutus on nyt valtakunnallisesti ohjattua sekä koulu-tuslupien että 

aloittajapaikkamäärien suhteen. Valtion rahoitusosuus maksetaan suoraan oppilaitoksille oppilaspaikkojen ja 

muiden tulospohjaisessa rahoituksessa sovittujen tekijöiden mukaisesti. Rahoituksen siirtäminen kunnille 

hajauttaisi valtakunnallisen ohjauksen tai ainakin irrottaisi ohjauksen ja rahoituksen toisistaan. 

- Kuntien omat intressit vaikuttaisivat enemmän oppilaspaikkojen mitoitukseen ja kohdistamiseen eri 

koulutusaloille kuin valtakunnalliset tarpeet. 



 

 

- Keskimääräistä kalliimpien koulutusohjelmien rahoittaminen muodostuisi ongelmalliseksi, koska kunnilla ei olisi 

valtakunnallista intressiä panostaa niihin. 

- Koulutukseen hakeutumisen vapaa periaate heikentyisi tat romuttuisi. Kuntien intressissä olisi mieluimmin ohjata 

kunnan omaan oppilaitokseen, kuin tukea oppilaiden hakeutumista kunnan ulkopuolisiin oppilaitoksiin 

työmarkkinoiden kysyntätilanteesta riippumatta. Tämä rajoittaisi jo koulutusaikana opiskelijoiden hakeutumista 

sellaisille paikkakunnille ja sellaisille koulutusaloille, joilta työllistyminen olisi todennäköisempää. Kitka 

koulutuksesta valmistumisen ja työelämään siirtymisen välillä kasvaisi entisestään. 

- Valtakunnalliset tai useamman kunnan alueelle palveluja tarjoavat oppilaitokset joutuisivat keräämään 

rahoituksensa kymmeniltä, jotkut oppilaitokset jopa sadoilta kunnilta. Tämä olisi käytännössä mahdotonta ja ajaisi 

erityisesti yksityiset koulutuksenjärjestäjät ahtaalle. 

- Yksityisten koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten asema heikentyisi myös siksi, että kunta mieluimmin 

rahoittaisi omaa oppilaitostaan kuin yksityistä, erityisesti jos nämä kilpailevat samoilla markkinoilla. Ammatillisen 

peruskoulutuksen järjestäjiä on tällä hetkellä 175, joista 91 on yksityisiä! 

 

Edellä olevan perusteella ainakin ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulut sekä mahdollisesti myös 

lukiokoulutus tulisi jättää valtionosuuksien yhdistämisen ulkopuolelle. Lisäksi on selvitettävä, miten yksityisten 

yleissivistävien oppilaitosten rahoitus turvataan, jos valtionosuudet yhdistetään yleissivistävän koulutuksen osalta. 

Lakiesityksen 5 §:n mukaan ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa edellyttää vähintään 50 000 asukkaan 

väestöpohjaa. Tämä koskee kuntien tai kuntayhtymien iärjes tämää ammatillista koulutusta, ei yksityisiä 

oppilaitoksia. 

 

Väestöpohjarajoite on sinänsä hyvä, mutta ei voi olla näin kategorinen. Tähän tarvitaan enemmän joustavuutta. 

 

Yksityisiä ammatillisia oppilaitoksia ei pidäkään sisällyttää tämän rajoitteen piiriin. On 

kuitenkin selvää, että myös yksityiset oppilaitokset joutuvat hakemaan uusia ratkaisuja joko keskenään tai yhdessä 

kuntien kanssa riittävän tehokkuuden saavuttamiseksi ja korkealaatuisen ja monipuolisen opetuksen 

varmistamiseksi. OPM:n ammatillista koulutusta ja aikuiskoulutusta koskeva "vauhdittamishanke" eli riittävän 

suurien ammattiopistojen aikaan saaminen vapaaehtoisin järjestelyin koskee myös yksityisiä oppilaitoksia. 



Helsinki 24.10.2006 
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Eduskunta 

Hallintovaliokunta 

 

 

Viite:   Kuulemistilaisuus keskiviikkona 25.10.2006 

 

Asia:   Lausunto koskien HE 155/2006, Laki kunta- ja 

palvelurakenneuudistuksesta sekä kuntalain muuttamisesta ja 

varainsiirtoverolain muuttamisesta 

 

 

Kunta- ja palvelurakenneuudistus on hallituskauden yksi merkittävimmistä 

kehittämishankkeista. Sen tavoitteena on uudistaa kuntarakennetta ja palveluiden järjestämistä 

siten, että kuntien vastuulla olevat palvelut ja kuntien kehittäminen saavat riittävän vahvan 

taloudellisen perustan, jotta voidaan turvata palveluiden järjestäminen ja tuottaminen myös 

tulevaisuudessa. Suomen Yrittäjät pitää tätä hankekokonaisuutta erittäin tärkeänä niin 

kansalaisten kuin yritystenkin kannalta. 

 

Käsityksemme mukaan mahdollisuutta jättäytyä nykyisiin kunta- ja palvelurakenteisiin ei ole. 

Kuntapalveluiden tehokkuuden nostamiseen on pyrittävä määrätietoisesti ja ilman tarpeettomia 

viivytyksiä. Suomen Yrittäjät tarkastelee kehittämishanketta ja siihen liittyvää lausunnolla 

olevaa lakiesitystä lähinnä yritysten ja yrittäjyyden näkökulmasta. Tehokkaasti ja monipuolisesti 

tuotetut julkiset palvelut, joista osa on kuntien ja osa yksityisen sektorin tuottamia, ovat osa 

yritystemme kilpailukykyä. Kansallisen kilpailukyvyn parantumisen tulisikin olla kunta- ja 

palvelurakenneuudistuksen keskeinen tavoite. 

 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa kysymys on ensisijaisesti kuntien palveluista ja niiden 

tuotantotavoista. Tämä havainto johtaa helposti ajatteluun, jossa tarkastellaan pelkästään 

kuntien nykyisin tuottamia palveluja. Oleellista on kuitenkin myös pohtia sitä kysymystä, missä 

määrin julkinen sektori ylipäätänsä vastaa alueellisista ja paikallisista palveluista jatkossa ja 

mitkä palvelut jäävät kansalaisten ja yritysten omalle vastuulle. Asiasta on välttämätöntä käydä 

keskustelua ottaen huomioon mm. kansainvälisen ja jopa kansallisenkin verokilpailun 

asettamat vaatimukset. 

 

Suomen Yrittäjien näkemyksiä puitelakilakiesityksestä: 

 

Yleistä lain perusteista 

 

Lausunnolla oleva puitelaki luo raamit kunta- ja palvelurakenne uudistuksen käytännön 

toteuttamiselle. Hallituksen esityksen mukaisesti lain perusteella käynnistetään uudistuksen 

toteuttamisen edellyttämä lainsäädännöllinen ja hallinnollinen uudistustyö. Puitelaki on siis 

lainsäädännöllinen avaus pitkään valmistellulle kehittämishankkeelle (ns. Paras- hanke). 
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Suomen Yrittäjien mielestä kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ensisijainen tavoite, turvata 

palvelujen saatavuus myös tulevaisuudessa, on laajempi kysymys kuin vain kuntarakenteiden 

ja kunnallisten palvelujen tuotantorakenteiden uudistaminen. Tästä johtuen puitelain tavoitteisiin 

tulee lisätä maininta, että kehittämishankkeen ja lain yhtenä tavoitteena on myös 

elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja yritysten kilpailukyvyn turvaaminen. 

 

 

Markkinoiden ja kilpailun hyödyntäminen palvelutuotannossa 

 

Työn tuottavuus kunnissa on ollut viime vuosina selvästi heikompaa kuin maassa keskimäärin. 

Kysymys on lähinnä palvelutuotannon organisoimiseen liittyvistä ongelmista. Kuromalla kiinni 

tämä jälkeenjääneisyys päästään mittaviin kustannussäästöihin. 

 

Yritysten hyödyntäminen nykyistä huomattavasti laajemmin julkisen sektorin 

järjestämisvastuulla olevassa palvelutuotannossa on yksi merkittävä keino tehostaa julkisen 

sektorin toimintaa. Suomen Yrittäjien mielestä kunnat eivät selviä jatkossa 

järjestämisvastuullaan olevien palveluiden tuottamisesta ilman yksityisen sektorin oleellisesti 

laajempaa käyttöä. Yhteiskunnan tuki voidaan myös kohdentaa esim. palveluseteleiden avulla 

suoraan palvelun käyttäjälle. Asiakkaalle syntyy tällöin valinnan mahdollisuus eri tuottajien 

välillä. Tämä ylläpitää kilpailua ja myös vähentää yksittäisen palveluyrityksen riippuvuutta 

kunnasta verrattuna tilanteeseen, jossa kunta asiakkaan puolesta ostaisi palvelun yrittäjältä. 

 

Lähtökohtaisesti yksityinen palvelutuotanto on asetettava tasavertaiseen asemaan julkisen 

palvelutuotannon kanssa. Tämä edellyttää mm. kuntien kustannuslaskentatason nostamista 

nykyisestään ja tilaaja-tuottaja-mallin ottamista laajempaan käyttöön. Kohtuullista on myös 

odottaa, että julkinen sektori ei harjoita kilpailevaa elinkeinotoimintaa yksityisen sektorin kanssa 

ja aiheuta siten kilpailuhaittoja yrityksille. Kehittämällä palvelumarkkinoita ja mahdollistamalla 

aito kilpailu myös julkisten palvelujen tuotannossa on mahdollista parantaa tuottavuutta ja sitä 

kautta luoda edellytyksiä lain tavoitteiden toteuttamiselle. Suomen Yrittäjät pitää puutteena sitä, 

että puitelaki ei sisällä kannusteita kunnille uusien toimintamallien kehittämiseen ja kokeiluun. 

 

 

Julkisen sektorin tarkastelu kokonaisuutena 

 

Puitelaista puuttuu velvoite julkisen hallinnon kokonaistarkasteluun. Julkisten palvelujen 

tehostaminen edellyttää siten myös muiden kuin kuntapalvelujen samanaikaista tarkastelua 

kullakin alueella. Toimijoita, joihin tarkastelu tulisi ulottaa ovat muun muassa lääninhallitukset, 

työvoima- ja elinkeinokeskukset, ympäristökeskukset sekä maakuntaliitot. Kunta- ja 

palvelurakenneuudistuksen edetessä tulee myös jatkaa keskustelua valtion ja kuntien 

keskinäisestä vastuunjaosta julkisten palvelujen järjestämisen ja rahoituksen osalta. 

 

Kuntauudistuksella ei saa aiheuttaa uusia hallinnollisia portaita eikä byrokratiaa. Mikäli tämä 

tavoite ei toteudu, uudistukselta ei voida odottaa tehokkuutta eikä tarvittavia kustannussäästöjä. 

Kuntayhteistyö ja kuntaliitokset 

 

Lakiesitys luo pohjan kuntien ja kuntapalvelujen uudelleen organisoitumiselle. Esityksellä 

kannustetaan kuntia yhteistyön tiivistämiseen ja toteuttamaan tarkoituksenmukaiset 

kuntaliitokset. Kuntien palvelut tulee tuottaa jatkossa järkevän kokoisissa, tehokkaissa ja 

toimintakykyisissä yksiköissä. Kuntakoon suurentumisella on mahdollista luoda edellytyksiä 

tuottaa palvelut tehokkaammin ja halvemmalla. Tehokkuuden nostamisella voidaan myös 

monipuolistaa palvelutarjontaa ja parantaa sen laatua. Suomen Yrittäjien mielestä parhaat 

tulokset kuntakoon suurentumista koskevassa asiassa saadaan vapaaehtoisuutta ja 



 

 

kuntaliitosten toimintakykyisyyttä korostavien tavoitteiden kautta. Tästä syystä kuntajakolain 

muutoksen yhteydessä myönnettävät yhdistämisavustukset ovat perusteltuja. 

 

 

Henkilöstöratkaisut 

 

Kunta- palvelurakenneuudistusta koskevan lakiehdotuksen 13 §:ssä samoin kuin kuntajakolain 

13 §:ssä kielletään työvoiman vähentäminen tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla viideksi 

vuodeksi siitä, kun henkilöstö on laissa tarkoitetun uudelleenjärjestelyn johdosta siirtynyt uuden 

työnantajan palvelukseen. 

 

Kielto tarkoittaa siis sitä, että kunta ei voi irtisanoa työntekijää tai viranhaltijaa, vaikka kunnalla 

ei olisi enää kyseisen työvoiman tarvetta eikä sillä ole osoitettavissa mitään työtä kyseiselle 

henkilölle. Tällaisen säännöksen asettaminen koskemaan yksityistä työnantajayritystä 

liikkeenluovutustapauksissa olisi täysin mahdoton ja estäisi käytännössä yrityskaupat. 

Lakiesityksen mukainen velvollisuus palkanmaksuun viiden vuoden ajan ilman, että työnantaja 

voi saada vastineeksi mitään työsuoritusta, on täysin perusteeton. 

 

Kieltosaannos ei mielestämme perustu työntekijöiden ja viranhaltijoiden 

palvelussuhdeturvasta lähtevään tarpeeseen. Meillä on sekä työsopimuslaissa että 

kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa voimassa olevat säännöstöt, jotka määrittävät, 

missä tilanteissa kunnalla ainoastaan on oikeus päättää palvelussuhde taloudellisella tai 

tuotannollisella perusteella. On selvää, että mikään kunta ei irtisano uudelleenjärjestelynkään 

yhteydessä ketään, jonka työpanosta tarvitaan kunnan tehtävien täyttämiseksi. Kunta ei voi 

irtisanoa ketään, jollei siihen ole em. laeissa säädettyä perustetta. Jos taas henkilölle ei ole 

kunnassa enää tarjolla mitään työtä, on palvelussuhde voitava päättää, onpa kysymys 

uudelleenjärjestelyn osapuolena olevasta kunnasta tai muusta kunnasta. Jollei näin voida 

tehdä, menetetään samalla osa niistä hyödyistä, joihin kuntauudistuksella tähdätään. 

 

Mielestämme ei voida pitää perusteltuna myöskään sitä, että kunnat samoin kuin kuntien 

työntekijät ja viranhaltijat asetettaisiin nyt eri asemaan sen perusteella, onko kunta ollut 

osallisena laissa tarkoitetussa uudelleenjärjestelyssä vai ei. 

Varainsiirtovero 

 

Puitelakiin sisältyy ehdotus varainsiirtoveron muuttamisesta niin, ettei varainsiirtoveroa peritä 

kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toimeenpanosuunnitelman toteuttamiseksi 

palvelutuotannossa käytettävän kiinteistön tai huoneisto-osakkeiden kaupassa. Vapautus 

varainsiirtoverosta koskisi esityksen mukaan myös kiinteistön luovutuksia, joissa julkinen 

yhteisö luovuttaa kunnallisiin palveluihin käytetyn kiinteistön tai kiinteistöyhtiön osakkeita 

samaa toimintaa harjoittavalle yhteisölle tai säätiölle. Suomen Yrittäjät pitää varainsiirtoverosta 

luopumista palvelurakenteiden uudistamisen yhteydessä perusteltuna, sillä se helpottaa 

palvelujen tuottamiseen tarvittavien tilojen uudelleen organisoimista. 

 

Yhteenvetona 

 

Edellä mainittuun viitaten Suomen Yrittäjät pitää kunta- ja palvelurakenne-uudistuksesta 

säädettävää puitelakia merkittävänä avauksena välttämättömän uudistamistyön 

vauhdittamiseksi. Lakiesityksestä kuitenkin puuttuvat elinkeinoelämän toimintaedellytysten 

vahvistamisen, markkinoiden toimivuuden ja julkisen sektorin rakenteiden kokonaistarkastelun 

näkökulmat. Toisaalta esitettyihin lakeihin ei pidä sisällyttää viiden vuoden kieltoa 

palvelusuhteiden päättämiselle silloin, kun kyseiselle henkilöstölle ei ole enää tarjolla 

työtehtäviä. 

 



 

 

Esitämme, että nämä Suomen Yrittäjien näkemykset huomioidaan puitelaissa tai viimeistään 

siitä seuraavassa erityislainsäädännön uudistustyössä sekä ns. Paras hankkeen käytännön 

toteuttamisessa. 

 

 

SUOMEN YRITTÄJÄT 

 

Martti Pallari 

johtaja 
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HE 155/2006 vp 
 

 

Hallintovaliokunnalle 
 

 

LAUSUNTO PARAS-HANKKEEN LAINSÄÄDÄNTÖESITYKSISTÄ 
 

 

Ikaalisten kaupunki pitää lakiesityksiä hyvinä ja 
pitää tärkeänä niiden hyväksymistä. Seuraavat 
huomautukset halutaan esittää: 

1. Ammatillista koulutusta ja terveydenhoitoa 
koskevat väestörajat ovat lakiesityksen mukaan 
ohjeelliset, mutta niistä täytyisi ainakin Etelä-

Suomessa lakiesityksessä mainittuja 

poikkeuksia lukuun ottamatta pitää kiinni ja 
käsitellä niitä minimitavoitteena. Ainoana 
lisäpoikkeuksena toivotaan, että jos 
useamman kuin kahden kunnan voimin 
muodostetaan terveydenhoitopiiri, vähäinen 
poikkeama alaspäin sallitaan. 



 

 

2. Toivomme, että lakiin tai ainakin sen 

perusteluihin otetaan selkeä säännös siitä, 

miten valtioneuvoston tulisi reagoida jo jo 

vuonna 2007, mikäli joku kunta jättäytyy 

terveyspiirin ulkopuolelle, vaikka sellainen olisi 

tarjolla. Perusteluna tälle on se, että yhden 

kunnan päättämättömyys saattaa haitata 

naapurikuntienkin yhteistyötä ja palvelurakenteiden 

kehittämistä. 
 

 

3. Uudistuksen toteutuminen on erittäin tärkeä tehtävä. 

Sitä ei tulisi haitata valtion paikallishallinnon 

samanaikaisilla, mahdollisesti erisuuntaisilla 

toimenpiteillä. Valtion paikallishallinnon ja muiden 

aluejakojen kehittämistä tulisi tarkastella vasta vuosina 

2008-2009, kun on selvää, miten kunnallinen 

palvelurakenne ja kuntajako kehittyvät. 
 

 

 

 

Ikaalisissa, lokakuun 26. päivänä 2006 

 
Antero Rytkölä 
varatuomari, 

kaupunginhallituksen puheenjohtaja 

Ärende: Utlätande avgivet av Svenska Finlands folkting gällande regeringens proposition tili riksdagen med 

förslag tili lag om en kommun- och Servicestrukturreform samt om ändring av kommunindelningslagen och 

av lagen om överlätelseskatt (RP 155/2006 rd) 

 

Ref: Begäran om utlätande av riksdagens förvaltningsutskott 17.10.2006 
 

 

 

 

Allmän utgängspunkt 
 

I regeringens proposition föresläs att det stiftas en lag om en kommun- och servicestruktur-reform. Propositionen 

innehäller ocksä förslag tili ändring av kommunindelningslagen och lagen om överlätelseskatt. Den föreslagna lagen 

innehäller riktlinjer och ramar för kommun- och Servicestrukturreformen. 

 

 

 

Kommunernas spräkliga status har en central betydelse 
 



 

 

Grundlagens 122 § bygger pä en strävan efter sinsemellan förenliga omräden sä att den finsk-och svenskspräkiga 

befolkningens möjligheter att erhälla tjänster pä det egna spräket tillgodoses enligt lika grunder. Befolkmngens rätt tili 

tjänster pä sitt eget spräk är i hög grad anknuten tili kommunens och samkommunens spräkliga status. Var och en har 

emellertid rätt tili dagvärd och grundläggande utbildning pä finska eller svenska oberoende av hemkommunens spräk. 

När den svenskspräkiga befolkningsandelen i kommunerna numerärt eller procentuellt är liten klarar myndigheterna 

inte alltid av att i praktiken säkerställa den svenskspräkiga befolkningens rättigheter. Statsrädet har redogjort för ocksä 

allvarliga brister i sin berättelse om tillämpningen av spräklagstifitningen. Denna berättelse ingär i regeringens 

berättelse om ätgärder under är 2005 och behandlas för tillfället (okt. 2006) i riksdagen. 

 

I anknytning tili kommun- och Servicestrukturreformen ombads professor Kaarlo Tuori göra en juridisk 

expertutredning som behandlar konstitutionella frägor. Professor Tuori konstaterar bland annat (okt. 2005): "Ur den 

kommunala demokratins perspektiv kan ändringar av spräk-förhällandena försämra möjligheten för den 

svenskspräkiga befolkningen att delta och utöva inflytande. Därför hör ändringar av spräkförhällandena beaktas ocksä 

dä reformen bedöms utifrän den kommunala självstyrelsen och det däri ingäende demokratikravet som garanteras i 

121 § i grundlagen. " 

 

 

Folktinget 
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I belysning av detta finns det anledning att framhälla att gründen för landets tväspräkighet bygger pä att det finns 

livskraftiga svenskspräkiga omräden där befolkningen för leva fullödigt pä sitt eget spräk. De kommuner och 

förvaltningsdistrikt som har svenska som majoritetsspräk har en central betydelse för invänarna när det gäller möjligheten att 

leva och bo pä svenska. Det är ytterst angeläget att kommunernas spräkliga status respekteras i den aktuella reformen, sä att 

de kommuner och förvaltningsdistrikt som har svenska som förvaltningsspräk inte förlorar sitt majoritetsspräk. En följd av 

ändringar i den kommunal a indelningen kan vara att tvispräkiga eller tili och med enspräkigt svenska kommuner blir 

enspräkigt finska. Detta skulle i mycket hög grad försämra kommuninvänarnas möjligheter att fa grundläggande service pä 

sitt eget spräk, exempelvis inom social- och hälsovärden. 

 

Svenska Finlands folkting (nedan Folktinget) framför i det följande sitt ställningstagande tili propositionen. Utlätandet 

utgörs av vissa principiella ställningstaganden samt kommentarer kring centrala paragrafer i propositionen. 

 

 

 

Förslaget tili ramlag 
 

Folktinget ser det som positivt att den föreslagna lagtexten beaktar den svenskspräkiga befolkningens behov av tjänster pä 

sitt spräk och dessutom ger utrymme for behovet av svenska särlösningar. I propositionen har man under rubriken 4.7 

Komekvenser för medhorgarnu analyserat de spräkliga verkningarna för den finsk- och svenskspräkiga befolkningen. 

Folktinget anser att en sadan konsekvensbedömning är ett föredömligt exempel pä att spräkliga verkningar har beaktats i 

lagförslaget. Enligt Folktingets mening borde motsvarande bedömningar av spräkliga konsckvenscr användas genomgäcndc 

inom reforme» inom förvaititingeii, s4 att eventuella spräkliga verkningar tillmäts betydelse i hela planerings- och 

beslutsprocessen. Det Folktinget däremot saknar i propositionen är en principiell diskussion kring kommuner och 

http://www.folktinget.fi/


 

 

förvaltningsdistrikt med svenska som majoritetsspräk; deras betydelse när det gäller att säkerställa kommuninvänarnas 

spräkliga rättigheter och att upprätt halla en svensk förvaltningskultur i landet. 

 

 

1 § Lagens syfte 

1 1 § anges att lagens syfte är att skapa förutsättningar för en kommun- och servicestruktur- 

reform. 
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ordna service som tillgodoser de spräkliga rättighetema. Kommunerna mäste tili exempel när samarbetsomräden bildas se 

tili att de spräkliga rättighetema tryggas i praktiken. 

 

Folktinget omfattar detta men betonar att det spräkliga ansvaret inte enbart kan läggas pä kommunema. Det är nödvändigt 

att staten garanterar tväspräkiga kommuner förutsättningar att 


