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keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimivuudesta ja kehittämistarpeista 
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Käsittely 

 

Mietintö toimitettu 
edelleen 
Valmistunut 
Yksityiskohtainen 
käsittely 
Jatkettu 
yleiskeskustelu 
Epävi ral1inen 
keskustelu 
Jatkettu 
yleiskeskustelu 

Jatkettu 
yleiskeskustelu 
Yleiskeskustelu 

Merkittiin valiokunnalle 
jaetuksi alustava 
mietintöluonnos 2.3.2006. 

Jatkettu valmistava 
keskustelu 
Asiantuntijakuulemisen 
päättäminen 
Asiantuntijoiden kuuleminen -
kansliapäällikkö Kirsti Rissanen 
oikeusministeriö -ulosottojohtaja 
Timo Heikkinen oikeusministeriö 
-poliisiylijohtaja Markku Salminen 
sisäasiainministeriö -ylijohtaja 
Silja Hiironniemi 
sisäasiainministeriö (K) -
hallitusneuvos Tarja Hyvönen 
sisäasiainministeriö 
-apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske 
Valtakunnansyyttäj änvirasto Valmistava 
keskustelu Asiakirja merk. saapuneeksi 

HaVM 2/2006 vp 

HaVM 2/2006 vp 

Sihteeri esitteli 
mietintöluonnoksen, asiakirj 
HaVP 17/2006 vp 3 §. 

sisäasiainministeriön ja 
Verohallituksen kirjalliset 
lausunnot. 
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Asian ilmoittaminen 
Ilm. vkaan 
saapuneeksi 
(mietintö) 

Eduskunta on 13.04.2005 lähettänyt 
asian VNS 2/2005 hai1intovaliokuntaan. 

 

Puhemiesneuvoston ehdotuksesta 
eduskunta on 21.12.2005 päättänyt 
perustuslain 49 § m 2 momentin 
perusteella, että selonteon 
käsittelyä jatketaan seuraavilla 
valtiopäivillä. Merkittiin päätös 
tiedoksi. 

07.02.2006 Asiantuntijakuulemisen 
päättäminen 

07.02.2006        Käsittely Asiantuntijoiden kuuleminen 
-alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen 

19.12.2005        Jatkettu I käsittely 
Asiantuntijoiden kuuleminen 
-projektipäällikkö Jukka Peltomäki 
sisäasiainministeriö 
-toimitusjohtaja Risto Parjanne 
Suomen Kuntaliitto 

16.12.2005        Jatkettu I käsittely 
Kirjallinen lausunto      sisäasiainministeriön ja 
merk. saapuneeksi valtiovarainministeriön 

kirjalliset täydennykset 
vastineeseen. 

12.12.2005 Kirjallinen lausunto      Tullihallituksen kirjallinen 
merk. saapuneeksi lausunto. 

12.12.2005 Jatkettu I käsittely 
Asiantuntijoiden kuuleminen 
-nimismies, kihlakunnanvouti Antero Tuomi 
Ylä-Savon kihlakunnanvirasto (K) 

08.12.2005 Kirjallinen lausunto       Pohjois-Pohjanmaan työvoima- 
merk. saapuneeksi ja elinkeinokeskuksen 

kirjallinen lausunto. 
08.12.2005 Jatkettu I käsittely 

Asiantuntijoiden kuuleminen 
-ylijohtaja Silja Hiironniemi 
sisäasiainministeriö (K) 
-hallitusneuvos Tarja Hyvönen 
sisäasiainministeriö (K) 
-hallitusneuvos Arto Sulonen 
sisäasiainministeriö (K) 
-hallitusneuvos Heikki Joustie 
valtiovarainministeriö (K) 
-neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo 
valtiovarainministeriö (K) 
-johtaja Pekka Savolainen 
Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskus (K) 
SM:n ja VM:n vastineet 

07.12.2005 Kirjallinen lausunto       Kaakkois-Suomen 
merk. saapuneeksi ympäristökeskuksen kirjallinen 

lausunto. 
07.12.2005 Jatkettu I käsittely 

Asiantuntijoiden kuuleminen -
ohjelmajohtaja Seppo Niemelä 
oikeusministeriö (K) 

-hallintoneuvottelukunnan puheenjohtaja, poliisipäällikkö 
Bo-Sanfrid Höglund 



 

 

Svenska Finlands folkting (K) 
-osastopäällikkö Marketta Virta 
Uudenmaan ympäristökeskus (K) 
-pelastusjohtaja Pekka Tähtinen 
Satakunnan pelastuslaitos (K) 
-kaupunginsihteeri Matti Ollinkari 
Helsingin kaupunki  (K) 
-Käräjätuomari Juha Nieminen 
Käräjäoikeustuomarit ry (K) 
02.12.2005 Kirjallinen lausunto       Käsivarren 

merk. saapuneeksi kihlakunnanviraston, Vaasan 
työsuojelupiirin, Espoon 

kaupungin ja Tampereen kaupungin 
kirjalliset lausunnot. 

02.12.2005        Jatkettu I käsittely 
Asiantuntijoiden kuuleminen -
puheenjohtaja Esa K. Ojala 
Suomen Nimismiesyhdistys ry (K) 

-kihlakunnannimismies, poliisipäällikkö Pekka Nykänen 
Varkauden seudun kihlakunnanvirasto (K) 
01.12.2005 Kirjallinen lausunto      Verohallituksen, 

merk. saapuneeksi Pääkaupunkiseudun 
yhteistyövaltuuskunta YTV:n ja 
Kainuun maakunta -kuntayhtymän 
kirjalliset lausunnot. 

01.12.2005 Jatkettu I käsittely- 
Asiantunti joiden kuuleminen -
maakuntajohtaja Jussi V. Niemi 
Pirkanmaan liitto (K) -
maakuntajohtaja Juho Savo Varsinais-
Suomen liitto (K) -vs. 
maakuntajohtaja Jussi Huttunen 
Pohjois-Savon liitto (K) 
-aluekehittämisen vastuualueen vs. johtaja Raimo Nenonen 
Uudenmaan liitto (K) -maakuntasihteeri Ulla Karvo Lapin 
liitto (K) 

30.11.2005 Kirjallinen lausunto      Vantaan kaupungin ja 
merk. saapuneeksi Elinkeinoelämän Keskusliitto 

EK ry:n kirjalliset lausunnot. 
30.11.2005        Jatkettu I käsittely 

Asiantuntijoiden kuuleminen -
kaupunginjohtaja Kari Nenonen 
Oulun kaupunki  (K) 
-kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antero Rytkölä 
Ikaalisten kaupunki (K) 
-kunnanjohtaja Olli Riikonen 
Tohmajärven kunta (K) 
-I kaupunginlakimies Antero Kastemaa 
Turun kaupunki (K) 

29.11.2005 Kirjallinen lausunto      Tiehallinnon, 
merk. saapuneeksi Metsähallituksen, Teknologian 

kehittämiskeskuksen ja Finnvera 
Oyj:n kirjalliset lausunnot. 

29.11.2005 Jatkettu I käsittely 
Asiantuntijoiden kuuleminen 
-professori Arvo Myllymäki  (K) 
-professori Olli Mäenpää (K) 
-HTT Kauko Heuru (K) 

25.11.2005 Kirjallinen lausunto       Suomen 
Kuntaliiton 

merk. saapuneeksi toimitusjohtaja Risto 
Parjänteen, sisäasiainministeriön 
projektipäällikkö Jukka Peltomäen 
ja professori Aimo Ryynäsen 
kirjalliset lausunnot. 

25.11.2005 Jatkettu I käsittely 
Asiantuntijoiden kuuleminen 
-osastopäällikkö Marja-Liisa Peltola 
Keskuskauppakamari  (K) 
-professori Kaarlo Tuori  (K) 

24.11.2005 Kirjallinen lausunto       Suomen Yrittäjät 
ry:n 



 

 

merk. saapuneeksi kirjallinen 
lausunto.Merkitään, ettei 
Julkisalan koulutettujen 
neuvottelujärjestö JUKO ry:llä 

ollut huomautettavaa. 
24.11.2005        Jatkettu I käsittely 

Asiantuntijoiden kuuleminen 
-johtaja Olli-Pekka Väänänen 

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K) -
neuvottelupäällikkö Jukka Kauppala 
Tekniikan ja peruspalvelujen neuvottelujärjestö KTN ry (K) 
-johtaja Pekka Alanen 
Kuntien eläkevakuutus (K) 
-neuvottelupäällikkö Heikki Saipio 
Kunnallinen työmarkkinalaitos (K) 
-osastopäällikkö Jouko Launonen 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 
(K) -työmarkkina-asiamies Juha Isoniemi 
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry (K) 
-kehittämispäällikkö Tarja Honkalampi 
Tehy ry, edustaen Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö 
TNJ : (K) 

06.10.2005 Jatiettu I Msitfcely 
Asiantuntijoiden kuuleminen 
-maaherra Rauno Saari 
Länsi-Suomen lääninhallitus (K) 
05.10.2005 Kirjallinen lausunto       Suomen yliopistojen rehtorien 

merk. saapuneeksi neuvoston ja 
Ammattikorkeakoulujen 
rehtorineuvosto ARENE ry:n 
kirjalliset lausunnot. 

05.10.2005 Jatkettu I icäsittely 
Asiantuntijoiden kuuleminen 
-ylijohtaja Vesa Jatkola 
Valtiontalouden tarkastusvirasto (K) 
-johtava ekonomisti Antti Moisio 
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (K) 
-vararehtori Mauno Kosonen 
Helsingin yliopisto (K) 

04.10.2005 Kirjallinen lausunto       Poliisin 
lääninjohdon 

merk. saapuneeksi viranhaltijat ry;n ja Suomen 
Nimismiesyhdistys 
ry:n kirjalliset 
lausunnot. 

04.10.2005 JatJtettu I käsittely 
Asiantuntijoiden kuuleminen 
-puheenjohtaja, kihlakunnansyyttäjä Harri Lindberg 
Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten 
edunvalvontajärjestö PUSH ry 
-1. varapuheenjohtaja, rikosylikomisario Tuomo Koho 
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry 

30.09.2005 Jatkettu I käsittely 
Asiantuntijoiden kuuleminen 
-professori Markku Sotarauta (K) 

23.09.2005 Jatkettu I käsittely 
Asiantuntijoiden kuuleminen 
-finanssineuvos Asko Lindqvist 
valtiovarainministeriö (K) 
-puheenjohtaja Matti Krats 
Palkansaajajärjestö Pardia ry (K) 
-neuvottelupäällikkö Markku Nieminen 
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry (K) 
-talous- ja sosiaalipoliittinen sihteeri Ilkka Alava 
Valtion yhteisjärjestö VTY ry (K) 
Myös budjetista samalla 
kertaa. VM:stä 
henkilöstöosast

o 
16.09.2005 Jatkettu I käsittely 

Asiantuntijoiden kuuleminen 
-maaherra Eino Siuruainen 



 

 

Oulun lääninhallitus (K) 
13.09.2005 Jatkettu I käsittely 

* Asiantuntijoiden kuuleminen 
-professori Jari Stenvall (K) 
-tutkija Pekka Juntunen {K} 
08.09.2005 Jatkettu I käsittely 
Asiantuntijoiden kuuleminen 
-professori Olli Mäenpää (K) 
-professori Kaarlo Tuori (K) 
16.06.2005        Jatkettu I käsittely- 
Kirjallinen lausunto      kansliapäällikkö Markku Lehdon 
merk. saapuneeksi sosiaali- ja 

terveysministeriöstä 
kirjallinen muistio. 

09.06.2005        Jatkettu I käsittely 
Asiantuntijoiden kuuleminen 
-presidentti Pekka Hallberg 
korkein hallinto-oikeus (K) 

03.06.2005 Jatkettu J käsittely 

Asiantuntijoiden kuuleminen 
-kansliapäällikkö Markku Linna 
opetusministeriö (K) 

31.05.2005 Jatkettu I käsittely 

Asiantuntijoiden kuuleminen 
-hallintojohtaja Auni-Maria Vilavaara 
valtioneuvoston kanslia (K) 
-hallitussihteeri Kari Liede 
oikeusministeriö (K) 

-talousjohtaja Marja Heikkinen-Jarnola 
liikenne- ja viestintäministeriö (K) 
-neuvotteleva virkamies Jorma Immonen 
kauppa- ja teollisuusministeriö (K) 
-valtionsyyttäjä Christer Lundström 
Valtakunnansyyttäj änvirasto (K) 
-osastopäällikkö Juhani Rantamäki 
Kansaneläkelaitos  (K) 
27.05.2005 Kirjallinen lausunto      ulkoasiainministeriön ja 

merk. saapuneeksi puolustusministeriön 
kirjalliset lausunnot. 

27.05.2005 Jatkettu I käsittely 
Asiantuntijoiden kuuleminen -
maatalousneuvos Leena Tenhola maa- 
ja metsätalousministeriö (K) -
hallitusneuvos Matti Ilonen 
työministeriö (K) -hallitusneuvos 
Riitta Rainio ympäristöministeriö 
(K) 
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-kansliapäällikkö Markku Lehto 
sosiaali- ja terveysministeriö 
Hyväksytään valiokunnan 
kokouksissa 11.5.2005 ja 

17.5.2005 suoritetut 
toimenpiteet. 

17.05.2005 Ennakkokäsittely 
Asiantuntijoiden kuuleminen 
-alivaltiosihteeri Juhani Turunen 
valtiovarainministeriö (K) 
-ylijohtaja Jorma Karjalainen 
valtiovarainministeriö (K) 

11.05.2005 Ennakkokäsittely 
Asiantuntijoiden kuuleminen 
-alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen (K) 
-hallitusneuvos Tarja Hyvönen 
sisäasiainministeriö (K) 

14.04.2005 Ilm. vkaan saapuneeksi 
(mietintö) 

(SUOMEN CPUOKtfNTA f^^SS/HSUU 
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Asian valiokuntakäsittely VNS 

2/2005 vp 

keskus-, alue-ja paikallishallinnon toimivuudesta ja kehittämistarpeista -

Parempaa palvelua, tehokkaampaa hallintoa 
 

 

 

 

 

 

Täysistunto lähettänyt 13.04.2005 hallintovaliokuntaan mietintöä varten 
 

Hallintovaliokunta 

Saapunut 14.04.2005 

Käsittely päättynyt 09.03.2006 HaVM 2/2006 vp 
 

Käsittelyvaiheet 
 

14.04.2005    Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten. 

Ennakkokäsittely 11.05.2005    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen, (K) 

- hallitusneuvos Tarja Hyvönen, sisäasianministeriö (K) 

17.05.2005    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- alivaltiosihteeri Juhani Turunen, valtiovarainministeriö (K) 

- ylijohtaja Jorma Karjalainen, valtiovarainministeriö (K) 

I käsittely 

26.05.2005    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- Hyväksytään valiokunnan kokouksissa 11.5.2005 ja 17.5.2005 
suoritetut toimenpiteet. 

- kansliapäällikkö Markku Lehto, sosiaali- ja terveysministeriö Jatkettu 

I käsittely 

27.05.2005    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- maatalousneuvos Leena Tenhola, maa- ja metsätalousministeriö (K) 

- hallitusneuvos Matti Ilonen, työministeriö (K) 

- hallitusneuvos Riitta Rainio, ympäristöministeriö (K) 

Merkitty saapuneeksi 
 

- ulkoasiainministeriön ja puolustusministeriön kirjalliset lausunnot. 

31.05.2005    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- hallintojohtaja Auni-Maria Vilavaara, valtioneuvoston kanslia (K) 

- hallitussihteeri Kari Liede, oikeusministeriö (K) 

- talousjohtaja Marja Heikkinen-

Jarnola, liikenne-ja viestintäministeriö 

(K) 
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- neuvotteleva virkamies Jorma 

Immonen, kauppa-ja 

teollisuusministeriö (K) 

- valtionsyyttäjä Christer Lundström, 

Valtakunnansyyttäjänvirasto (K) 
 

- osastopäällikkö Juhani Rantamäki, 

Kansaneläkelaitos (K) 03.06.2005    Asiantuntijoiden 

kuuleminen 

- kansliapäällikkö Markku Linna, 

opetusministeriö (K) 09.06.2005    Asiantuntijoiden 

kuuleminen 

- presidentti Pekka Hallberg, korkein 

hallinto-oikeus (K) 16.06.2005    Merkitty saapuneeksi 

- kansliapäällikkö Markku Lehdon sosiaali- ja 
terveysministeriöstä kirjallinen muistio. 

08.09.2005    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- professori Olli Mäenpää, (K) 

- professori Kaarlo 

Tuori, (K) 13.09.2005    

Asiantuntijoiden kuuleminen 

- professori Jari Stenvall, (K) 

- tutkija Pekka 

Juntunen, (K) 16.09.2005    

Asiantuntijoiden kuuleminen 

- maaherra Eino Siuruainen, Oulun 

lääninhallitus (K) 23.09.2005    Asiantuntijoiden 

kuuleminen 

- finanssineuvos Asko Lindqvist, valtiovarainministeriö (K) 

- puheenjohtaja Matti Krats, Palkansaajajärjestö Pardia ry (K) 
 

- neuvottelupäällikkö Markku Nieminen, Julkisalan 

koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry (K) 

- talous- ja sosiaalipoliittinen sihteeri Ilkka 
Alava, Valtion yhteisjärjestö VTY ry (K) 

30.09.2005    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- professori Markku 

Sotarauta, (K) 04.10.2005    

Asiantuntijoiden kuuleminen 

- puheenjohtaja, kihlakunnansyyttäjä Harri Lindberg, 
Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä-ja maistraattilakimiesten 
edunvalvontajärjestö PUSHry 

-1. varapuheenjohtaja, rikosylikomisario Tuomo 
Koho, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry 

Merkitty saapuneeksi 

- Poliisin lääninjohdon viranhaltijat 

ry:n ja Suomen Nimismiesyhdistys ry:n 

kirjalliset lausunnot. 
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05.10.2005    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- ylijohtaja Vesa Jatkola, Valtiontalouden tarkastusvirasto (K) 

- johtava ekonomisti Antti Moisio, Valtion 

taloudellinen tutkimuskeskus (K) 

- vararehtori Mauno Kosonen, 

Helsingin yliopisto (K) Merkitty 

saapuneeksi 

- Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston ja 
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE 
ry:n kirjalliset lausunnot. 

06.10.2005    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- maaherra Rauno Saari, Länsi-Suomen 

lääninhallitus (K) 24.11.2005    Asiantuntijoiden 

kuuleminen 

- johtaja Olli-Pekka Väänänen, Maa- ja 
Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K) 

- neuvottelupäällikkö Jukka Kauppala, Tekniikan ja 
peruspalvelujen neuvottelujärjestö KTN ry (K) 

- johtaja Pekka Alanen, Kuntien eläkevakuutus (K) 

- neuvottelupäällikkö Heikki Saipio, Kunnallinen 

työmarkkinalaitos (K) 

- osastopäällikkö Jouko Launonen, Julkisten ja 
hyvinvointialojen liitto JHL ry (K) 

- työmarkkina-asiamies Juha Isoniemi, Julkis-ja 
yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry (K) 

- kehittämispäällikkö Tarja Honkalampi, Tehy ry, 

edustaen Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö 

TNJ ry (K) Merkitty saapuneeksi 

- Suomen Yrittäjät ry:n kirjallinen lausunto.Merkitään, 
ettei Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO 
ryrllä ollut huomautettavaa. 

25.11.2005    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- osastopäällikkö Marja-Liisa Peltola, Keskuskauppakamari (K) 

- professori Kaarlo 

Tuori, (K) Merkitty 

saapuneeksi 

- Suomen Kuntaliiton toimitusjohtaja Risto 
Päijänteen, sisäasiainministeriön projektipäällikkö 
Jukka Peltomäen ja professori Aimo Ryynäsen 
kirjalliset lausunnot. 

29.11.2005    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- professori Arvo Myllymäki, (K) 

- professori Olli Mäenpää, (K) 

- HTT Kauko 

Heuru, (K) 

Merkitty 

saapuneeksi 
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- Tiehallinnon, Metsähallituksen, Teknologian 
kehittämiskeskuksen ja Finnvera Oyj:n kirjalliset 
lausunnot. 

30.11.2005    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- kaupunginjohtaja Kari Nenonen, Oulun kaupunki (K) 

- kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antero Rytkölä, 
Ikaalisten kaupunki (K) 

- kunnanjohtaja Olli Riikonen, Tohmajärven kunta (K) 

-1 kaupunginlakimies Antero Kastemaa, Turun 

kaupunki (K) Merkitty saapuneeksi 

- Vantaan kaupungin ja Elinkeinoelämän Keskusliitto 

EK ry:n kirjalliset lausunnot. 

01.12.2005    Asiantuntijoiden kuuleminen 

/ - maakuntajohtaja Jussi V. Niemi, Pirkanmaan liitto (K) 

- maakuntajohtaja Juho Savo, Varsinais-Suomen liitto (K) 

- vs. maakuntajohtaja Jussi Huttunen, Pohjois-Savon liitto 

(K) 

- aluekehittämisen vastuualueen vs. 
johtaja Raimo Nenonen, Uudenmaan 
liitto (K) 

- maakuntasihteeri Ulla 

Karvo, Lapin liitto (K) 

Merkitty saapuneeksi 

- Verohallituksen, Pääkaupunkiseudun 

yhteistyövaltuuskunta YTV:n ja Kainuun 

maakunta -kuntayhtymän kirjalliset lausunnot. 

02.12.2005    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- puheenjohtaja Esa K. Ojala, Suomen Nimismiesyhdistys ry 

(K) 

- kihlakunnannimismies, 

poliisipäällikkö Pekka Nykänen, 

Varkauden seudun 

kihlakunnanvirasto (K) 

Merkitty saapuneeksi 

- Käsivarren kiMakunnanviraston, Vaasan 

työsuojelupiirin, Espoon kaupungin ja 

Tampereen kaupungin kirjalliset lausunnot. 

07.12.2005    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- ohjelmajohtaja Seppo Niemelä, oikeusministeriö (K) 

- hallintoneuvottelukunnan puheenjohtaja, 
poliisipäällikkö Bo-Sanfrid Höglund, Svenska 
Finlands folkting (K) 

- osastopäällikkö Marketta Virta, Uudenmaan 

ympäristökeskus (K) 

- pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, Satakunnan pelastuslaitos 

(K) 

- kaupunginsihteeri Matti Ollinkari, Helsingin kaupunki (K) 
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- Käräjätuomari Juha Nieminen, 

Käräjäoikeustuomarit ry (K) Merkitty 

saapuneeksi 
 

- Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen 

kirjallinen lausunto. 08.12.2005    Asiantuntijoiden 

kuuleminen 

- ylijohtaja Silja Hiironmemi, sisäasiauTrninistenö (K) 

- hallitusneuvos Tarja Hyvönen, sisäasiainministeriö (K) 

- hallitusneuvos Arto Sulonen, sisäasiairiministeriö (K) 

- hallitusneuvos Heikki Joustie, valtiovarainministeriö (K) 
 

- neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo, 

valtiovarainministeriö (K) 

- johtaja Pekka Savolainen, Hämeen työvoima- 

ja elinkeinokeskus (K) 

Merkitty saapuneeksi 

- Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja 

elinkeinokeskuksen kirjallinen lausunto. 

12.12.2005    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- nimismies, kihlakunnanvouti 

Antero Tuomi, Ylä-Savon 

kihlakunnanvirasto (K) 

Merkitty saapuneeksi 

-

 Tullihallitukse

n kirjallinen lausunto. 

16.12.2005    Merkitty 

saapuneeksi 

- sisäasiainministeriön ja 

valtiovarainrainisteriön kirjalliset 

täydennykset vastineeseen. 

 

19.12.200

5 
Asiantuntijoiden kuuleminen 

- projektipäällikkö Jukka Peltomäki, sisäasiainministeriö 

- toimitusjohtaja Risto Parjanne, Suomen Kuntaliitto 

Käsittely 

07.02.2006 

Asiantuntijoiden kuuleminen 

- alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen, 

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 

Asian ilmoittaminen 07.02.2006    Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön 

antamista varten. 

- Eduskunta on 13.04.2005 lähettänyt asian VNS 2/2005 vp 
hallintovaliokuntaan. Puhemiesneuvoston ehdotuksesta eduskunta on 
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21.12.2005 päättänyt perustuslain 49 §:n 2 momentin perusteella, että 
selonteon käsittelyä jatketaan seuraavilla valtiopäivillä. 

- Merkittiin päätös tiedoksi. 

Käsittely 

08.02.2006 
 

14.02.2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.2006 

02.03.2006 
 

 

03.03.2006 

07.03.2006 
 

 

08.03.2006 

09.03.2006 

 

Merkitty saapuneeksi 

- sisäasiainministeriön ja Verohallituksen kirjalliset lausunnot. 

Asiantuntijoiden kuuleminen 

- kansliapäällikkö Kirsti Rissanen, oikeusministeriö 

- ulosottojohtaja Timo Heikkinen, oikeusministeriö 

- poliisiylijohtaja Markku Salminen, sisäasiainministeriö 

- ylijohtaja Silja Hiironniemi, sisäasiamministeriö (K) 

- hallitusneuvos Tarja Hyvönen, sisäasiainministeriö 

- apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske, 

Valtakunnansyyttäjänvirasto 

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 

Yleiskeskustelu 

- Merkittiin valiokunnalle jaetuksi alustava mietintöluonnos 
2.3.2006. 

Jatkettu yleiskeskustelu 

Jatkettu yleiskeskustelu 

- Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen, asiakirja HaVP 17/2006 vp 3 

§• 

Epävirallinen keskustelu 

Jatkettu yleiskeskustelu 

Yksityiskohtainen käsittely 

Valmistunut: 

- HaVM 2/2006 vp 
 
tsaaaaaxa 

Päivitetty 09.03.2006 

16:49:05 
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HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 

/2006 vp 
 

Valtioneuvoston selonteko keskus-, alue- ja pai-

kallishallinnon toimivuudesta ja kehittämistar-

peista — Parempaa palvelua, tehokkaampaa 

hallintoa 
 

 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 13 päivänä huhtikuuta 2005 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistele-

vasti käsiteltäväksi valtioneuvoston selonteon keskus-, alue- ja paikallishallinnon 

toimivuudesta ja kehittämistarpeista — Parempaa palvelua, tehokkaampaa hallintoa 

(VNS 2/2005 vp). 

 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen, poliisiylijohtaja Markku Salminen, ylijoh-

taja Silja Hiironniemi, hallitusneuvos Tarja Hyvönen, hallitusneuvos Arto Sulonen ja 

projektipäällikkö Jukka Peltomäki, sisäasiainministeriö 

- alivaltiosihteeri Juhani Turunen, ylijohtaja Jorma Karjalainen, hallitusneuvos Heikki 

Joustie, finanssineuvos Asko Lindqvist ja neuvotteleva virkamies Kirsti 

Vallinheimo, valtiovarainministeriö 

- ylijohtaja Vesa Jatkola, Valtiontalouden tarkastusvirasto 

- hallintojohtaja Auni-Maria Vilavaara, valtioneuvoston kanslia 

VNS 

2/2005 

vp 

Versi

o 0.1 
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Johdanto 

- kansliapäällikkö Kirsti Rissanen, ulosottojohtaja Timo Heikkinen, ohjelmajohtaja 

Seppo Niemelä ja hallitussihteeri Kari Liede, oikeusministeriö 

- kansliapäällikkö Markku Linna, opetusministeriö 

- maatalousneuvos Leena Tenhola, maa- ja metsätalousministeriö 

- talousjohtaja Marja Heikkinen-Jarnola, liikenne- ja \iestmtäministeriö 

- neuvotteleva virkamies Jorma Immonen, kauppa- ja teollisuusministeriö 

- kansliapäällikkö Markku Lehto, sosiaali- ja terveysministeriö 

- hallitusneuvos Matti Ilonen, työministeriö 

- hallitusneuvos Riitta Rainio, ympäristöministeriö 

- presidentti Pekka Hallberg, korkein hallinto-oikeus 

- apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske ja valtionsyyttäjä Christer Lundström, Val-

takunnansyyttäj änvirasto 

- hallintoneuvottelukunnan puheenjohtaja, poliisipäällikkö Bo-Sanfrid Höglund, 

Svenska Finlands folkting 

osastopäällikkö Juhani Rantamäki, Kansaneläkelaitos maaherra Eino Siuruainen, Oulun 

lääninhallitus maaherra Rauno Saari, Länsi-Suomen lääninhallitus johtaja Pekka 

Savolainen, Hämeen työvoima-ja elinkeinokeskus osastopäällikkö Marketta Virta, 

Uudenmaan ympäristökeskus pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, Satakunnan pelastuslaitos 

vararehtori Mauno Kosonen, Helsingin yliopisto johtava ekonomisti Antti Moisio, 

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus kihlakunnannimismies, poliisipäällikkö Pekka 

Nykänen, Varkauden seudun kihlakunnanvirasto 

kihlakunnannimismies, kihlakunnanvouti Antero Tuomi, Ylä-Savon kihlakunnanvirasto 

- toimitusjohtaja Risto Parjanne, Suomen Kuntaliitto 

- johtaja Pekka Alanen, Kuntien eläkevakuutus 

- neuvottelupäällikkö Heikki Saipio, Kunnallinen työmarkkinalaitos 

- maakuntajohtaja Jussi V. Niemi, Pirkanmaan liitto 

- maakuntajohtaja Juho Savo, Varsinais-Suomen liitto 

- vs. maakuntajohtaja Jussi Huttunen, Pohjois-Savon liitto 

- maakuntasihteeri Ulla Karvo, Lapin liitto 
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- aluekehittämisen vastuualueen vs. johtaja Raimo Nenonen, Uudenmaan liitto 

- kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antero Rytkölä, Ikaalisten kaupunki 

kaupunginjohtaja Kari Nenonen, Oulun kaupunki 

kunnanjohtaja Olli Riikonen, Tohmajärven kunta 

kaupunginsihteeri Matti Ollinkari, Helsingin kaupunki I 

kaupunginlakimies Antero Kastemaa, Turun kaupunki 

osastopäällikkö Marja-Liisa Peltola, Keskuskauppakamari 

puheenjohtaja Matti Krats, Palkansaajajärjestö Pardia ry 

neuvottelupäällikkö Markku Nieminen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö 

JUKÖry 

neuvottelupäällikkö Jukka Kauppala, Tekniikan ja peruspalvelujen neuvottelujärjestö 

KTN ry 

osastopäällikkö Jouko Launonen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 

kehittämispäällikkö Tarja Honkalampi, Tehy ry, edustaen Toimihenkilöiden neuvot-

telujärjestö TNJ ry 

työmarkkina-asiamies Juha Isoniemi, Julkis-ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry 

talous- ja sosiaalipoliittinen sihteeri Ilkka Alava, Valtion yhteisjärjestö VTY ry johtaja 

Olli-Pekka Väänänen, Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 

—Käräjätuomari Juha Nieininen, Käräjäoikeustuomarit ry 

—puheenjohtaja, kMabinnansyyttäjä Harri Lindberg, Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja 

maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry 

—puheenjohtaja Esa K. Ojala, Suomen Nimismiesyhdistys ry 

—1. varapuheenjohtaja, rikosylikomisario Tuomo Koho, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto 

ry 

—professori Arvo Myllymäki 

—professori Olli Mäenpää 

—professori Markku Sotarauta 

—professori Jari Stenvall 

—professori Kaarlo Tuori 
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—HTT Kauko Heuru 

—tutkija Pekka Juntunen. 

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 

— ulkoasiainministeriö 

— puolustusministeriö 

— Verohallitus 

— Tullihallitus 

— Tiehallinto 

— Metsähallitus 

— Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 

— Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 

— Vaasan työsuojelupiiri 

— Teknologian kehittämiskeskus Tekes 

— Käsivarren kihlakunnan poliisilaitos 

— Kainuun maakunta -kuntayhtymä 

— Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV 

— Espoon kaupunki 

— Tampereen kaupunki 

— Vantaan kaupunki 

— Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry 

— Suomen Yrittäjät ry 

— Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto 

— Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry 

— Poliisin lääninjohdon viranhaltijat ry 

— Finnvera Oyj 

— professori Aimo Ryynänen. 

 

 

 

VALTIONEUVOSTON SELONTEKO 
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Keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimivuudesta ja ketattämistarpeista eduskunnalle 

annettava selonteko on laajin hallinnon toimivuutta ja keMttämistarpeita kuvaava selon-

teko yli kymmeneen vuoteen. Selonteossa arvioidaan lyhyesti hallinnon nykytilaa maas-

samme. Sen pääpaino on kuitenkin tulevaisuuden haasteiden tunnistamisessa ja hallinnon 

uudistamisen linjauksissa. Selonteon nimi — parempaa palvelua, tehokkaampaa hallintoa 

— kuvaa hallituksen keskeisiä hallinnon uudistamisen tavoitteita. 

 

Paineet julkisen hallinnon uudistamiseen 

Julkisen hallinnon ja palvelujen korkea suorituskyky ja laatu ovat osaltaan vaikuttaneet 

Suomen hyvään menestykseen kansainvälisissä kilpailukykyvertailuissa. Hallinnolle 

asetettavat vaatimukset ovat kuitenkin eri syistä muuttuneet ja ovat edelleen voimak-

kaasti muuttumassa. 

Globalisoituminen ja EU:n laajentuminen asettavat suuria vaatimuksia myös jul-

kiselle hallinnolle. Julkisen hallinnon on entistä vaikeampaa keskitetysti luoda edelly-

tyksiä yhteiskunnan ja talouden toiminnalle. Globalisoituminen asettaa tiukentuvan ta-

louden vuoksi myös uusia reunaehtoja hallinnolle. Samaan aikaan julkiseen hallintoon 

kohdistuu kuitenkin yhä voimakkaammin muun muassa väestön ikääntymisestä johtuvaa 

palvelutarpeiden kasvua. Väestön ikääntyminen aiheuttaa myös mittavia julkiseen 

sektoriin sekä työvoima- ja rahoituspohjaan kohdistuvia paineita. Julkisessa hallinnossa 

oleva tuottavuuspotentiaali onkin välttämätöntä saada käyttöön. 

Kansalaisten peruspalvelut ovat Suomessa keskimäärin hyvällä tasolla. Palvelujen 

saatavuudessa on kuitenkin alueellisia eroja ja palveluverkko on heikkenemässä. 

Palvelujen tasossa tapahtuu myös eriytymistä taloudellisen tilanteen mukaan. On tarpeen 

arvioida julkisen sektorin vastuulla olevien palvelujen piiri ja palvelurakenteet. 

 

Hallituksen toimintalinjat 

Hallituksen lähtökohtana on julkisen sektorin vastuulla olevien palvelujen saatavuuden ja 

laadun turvaaminen myös tulevaisuudessa. Hallintoa kehitetaan tästä lähtökohdasta 

mahdoUisimman tehokkaaksi ja taloudelliseksi. Palvelujen tuotantotapojen ja organi-

soinnin muuttuessa turvataan demokraattinen ohjaus. 
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Hallitus painottaa selonteossa palvelujen saatavuuden turvaamiseen, tuottavuuden 

parantamiseen, hallinnon rakenteiden ja yhteistyön kehittämiseen, tietoyhteiskunta-

kehityksen tukemiseen ja valtionhallinnon henkilöstövoimavarojen turvaamiseen liittyviä 

2010-luvulle saakka ulottuvia toimintalinjoja. Toinamtalinjat tarkennetaan konkreet-

tiseksi toimeenpanosuunnitelmaksi syksyyn 2005 mennessä. Toimenpiteet toteutetaan 

valtiontalouden kehysten puitteissa ja niiden rahoituksesta päätetään valtion talousarvi-

ossa. 

Palvelujen saatavuuden turvaaminen 

Hallitus käynnistää kunta- ja palvelurakenneuudistuksen. Kuntien vastuulla olevien pal-

velujen järjestämiselle on saatava alueelliset erityispiirteet huomioon ottaen riittävä vä-

estöpohja. Uudistuksella luodaan toimiva palveluverkkoja kiinteytetään yhteistyötä eri 

palvelujärjestelmien kesken. Samanaikaisesti arvioidaan palvelujen ohjaus-, kehittämis- 

ja tutkimusjärjestelmiä. Erikoissairaanhoito ja muut erityisen suuren väestöpohjan 

edellyttämät palvelut on koottava väestöpohjaltaan riittäviin kokonaisuuksiin. Hallitus 

edistää palvelujen eri tuotantotapojen parhaiden käytäntöjen käyttöönottamista. Uudis-

tuksien toteutuksessa turvataan palvelujen tarjonta molemmilla kotimaisilla kielillä. 

Kuntajakolain uudistettavien säännösten vaikutuksia seurataan ja arvioidaan, miten laki 

vauhdittaa kuntajakomuutosten toteutumista sekä tehostaa yhdistyneiden kuntien palve-

lu- ja toimintarakenteita. Arvioinnin perusteella valmistellaan vuoden 2008 loppuun 

mennessä kuntajakolain uudistus. 

Valtion palvelujen turvaamiseksi säilytetään valtion paikallishallinnon toimipaik-

kaverkko riittävän kattavana ja asetetaan valtion paikallishallinnolle sitovat alueelliset 

palvelujen saatavuutta koskevat tavoitteet. Ministeriöille siirretään toimivalta päättää 

ainakin poliisin, syyttäjän, ulosottotoimen ja maistraattien toimipaikoista. 

 

Hallinnon tehokkuus ja taloudellisuus 

Julkisen hallinnon tuottavuuden parantamiseksi jatketaan palvelujen tuotantotapojen 

monipuolistamista, kuten liikelaitostamisia, yhtiöittämisiä ja palvelujen ostamista yksi-

tyiseltä ja kolmannelta sektorilta, sekä muun muassa hyödynnetään erikoistumisen ja 
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Johdanto 

suurempien kokonaisuuksien tuomia mittakaavaetuja. Lisäksi julkisen hallinnon itse 

hoitamien tehtävien määrää arvioidaan. 

Tehokkuuden ja taloudellisuuden lisäämiseksi otetaan käyttöön eri organisaatioi-

den yhteisiä verkotettuja palvelujärjestelmiä. Projektitoiminnan tehokkuutta parannetaan 

projektitoiminnan rakennetta uudistamalla. 

Hallinnon rakenteiden ja yhteistyön uudistamiseksi arvioidaan pitkällä aikajän-

teellä mahdollisuutta yhtäältä valvonta- ja hallinnollisten viranomaistehtävien kokoami-

seen läaninhalhtuksiin ja toisaalta alueelliseen kehittämiseen liittyvien tehtävien koko-

amiseen maakunnan liitoille. Maakunnan liittojen tehtävien, päätösvallan ja aseman 

vahvistuessa arvioidaan myös maakuntien lukumäärää. 

Ministeriöitä kehitetään niin, että ne keskittyvät hallituksen ja eduskunnan päätös-

ten valmisteluun, strategiseen j ohtamiseen sekä EU-asioiden hoitoon j a kansainväliseen 

yhteistyöhön. Ministeriöiden yhteistyötä lisätään ja hallituksen linjaavaa ja yhteen so-

vittavaa otetta vahvistetaan. Ydmtoimintojen tehostamiseksi ja hallinnon rakenteiden 

keventämiseksi tukipalvelujen hoitoa keskitetään siihen erikoistuneille yksiköille. Uu-

distuksen yhteydessä arvioidaan myös nykyiset ohjausjärjestelmät ja niihin liittyvät 

muutostarpeet. 

Keskushallinnon uudistamistyön vauhdittamiseksi ja varmistamiseksi hallitus 

asettaa hankkeen arvioimaan keskushallinnon tämänhetkistä tilaa ja jo tehtyjen uudis-

tusten vaikutuksia sekä valmistelemaan vielä tällä hallituskaudella toteutettaviksi tar-

koitetut toimenpiteet ja linjaamaan jatkoa tulevalle hallituskaudelle. 

Kihlakuntajärjestelmän toimivuudesta ja jatkosta tehdään kokonaisarvio vuoteen 

2008 mennessä. 

 

Demokraattisen ohjauksen turvaaminen 

Hallitus käynnistää vuoden 2005 aikana mahdollisten lainsäädäntöön liittyvien tai mui-

den esitysten valmistelun kunnallisen demokratian vahvistamiseksi asiakokonaisuuksis-

sa, jotka sisältävät kuntakonsernin, markkinaehtoistuvan palvelutuotannon, kuntien vä-

lisen yhteistyön ja luottamushenkilötyön edellytykset. 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
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Perustelut 
 

 

1. Yleisiä näkökohtia 

Edellinen kokonaisvaltainen, ministeri Ilkka Kanervan johdolla valmisteltu, valtioneu-

voston selonteko julkisen hallinnon uudistamisesta on annettu eduskunnalle 4.3.1990 ot-

sikolla "Palvelevampaan hallintoon ". Selonteossa hallitus linjasi hallinnon uudistamisen 

päätavoitteiksi kansalaisten palvelun parantamisen, julkisen sektorin tuloksellisuuden ja 

tuottavuuden lisäämisen sekä kunnallisen itsehallinnon vahvistamisen. 

Nyt käsiteltävänä oleva keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimivuudesta edus-

kunnalle annettu selonteko on laajin hallinnon toimivuutta ja kehittämistarpeita kuvaava 

selonteko 15 vuoteen. Selonteko perustuu Aluehallinto 2000 -uudistuksen toteutumista 

arvioineen halJintovaHokunnan mietinnön lausumaan (HaVM 5/2001 vp—VNS 3/2000 

vp). Lisäksi selonteko pohjautuu kihlakuntajärjestelmän osalta sitä koskevaan erilliseen 

eduskunnan lausumaan (HaVM 6/2000 vp—VNS 1/1999 vp). 

Suomi on menestynyt hyvin kansainvälisissä kilpailukykyvertailuissa. Osaltaan 

tähän menestykseen ovat vaikuttaneet julkisen hallinnon ja palvelujen korkea suoritus-

kyky ja laatu. Hallinnon uumstaminen vastaamaan yhteiskunnan muutuvia tarpeita onkin 

ollut maassamme pitkäjänteinen, jatkuva prosessi. Kaikkialla OECD-maissa ei ole ollut 

riittävää valmiutta toimia vastaavalla tavalla, minkä vuoksi joissakin maissa on jouduttu 

kohtaamaan monella tavoin raskaita ja vaikeita muutosprosesseja. Tapahtuneesta 

vastuullisesta kehittämistyöstä huolimatta olemme tulevaisuuden haasteista johtuen myös 

Suomessa koko julkista hallintoa koskevassa voimakkaassa murrosvaiheessa. 

Kansalaisille tarjolla olevat julkiset palvelut ovat vielä keskimäärin hyvällä tasolla. 

Hallinnolle asetettavat vaatimukset ovat kuitenkin eri syistä muuttuneet ja edelleen 

muuttumassa. Palvelujen saatavuudessa on alueellisia eroja ja palveluverkko on heikke-

nemässä. Taloudellinen tilanne vaikuttaa osaltaan palvelujen eriytymiseen. 

Valiokunta toteaa yleisellä tasolla, että se yhtyy selonteon kuvaukseen tapahtu-

neesta kehityksestä ja hallinnon nykytilasta. Hallinnon kehittämisessä ja uudistamisessa 
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on luonnollisesti otettava huomioon yhteiskuntakehityksen muutoksesta johtuvat vaa-

timukset. Näitä ovat muun muassa globalisaation eteneminen, kuntien talouden kiristy-

minen, väestön ikääntymisestä johtuva palvelutarpeiden lisääntyminen, julkisen sektorin 

henkilöstön siirtyessä eläkkeelle henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen liittyvät 

ongelmat, sisäisen turvallisuuden merkityksen kasvaminen, valtion paikalUshallinnon 

kehittämistarve sekä yhteiskunnan aluerakenteiden muutosten eteneminen ja eriytymis-

kehityksen jatkuminen. Valiokunta pitää myös selonteon arvioita hallinnon uudistami-

seen kohdistuvista paineista ja haasteista sekä uudistustyön toimintalinjoja pääosin oi-

keaan osuneina. 

Selonteossa hallitus ilmoittaa lähtökohdakseen julkisen sektorin vastuulla olevien 

palvelujen saatavuuden ja laadun turvaamisen myös tulevaisuudessa. VaHokunta täh-

dentää, että hallintoa on kehitettävä nimenomaan tästä lähtökohdasta pitkäjänteisesti yli 

eduskuntavaalikausien. Samalla valiokunta toteaa, että olennaista hallinnon uudistamis-

työssä on selonteossa yleisellä tasolla ilmaistujen toimmtalmjojenkonkretisoirninen toi-

meenpanosuunnitelmiksi. Vasta asianmukainen konkreettinen toimeenpano ja sen hy-

väksyttävyys merkitsevät onnistumista uudistustyössä. 

Valiokunta pitää välttämättömänä, että hallinnon kehittämishankkeet ja toimenpi-

teet ulotetaan koko hallintoon, sen kaikille tasoille ja että samalla huolehditaan uudista-

mistoimenpiteiden keskinäisestä koordinaatiosta ja yhteensovittamisesta ja että tätä työtä 

ohjaa yhtenäinen poliittinen tahto. Tällä hetkellä on meneillään monta uudistushanketta 

ja ne ovat ainakin osaksi eri ohjauksen piirissä. Poliittisen ohjauksen ja uudistustyön 

koordinaatioon liittyvät ongelmat näkyvät selkeästi esimerkiksi valtion paikallis- 
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hallinnossa. Mainittakoon tässä yhteydessä myös se seikka, että alue- ja paikallishallinnon 

kehittäminen on sisäasiainministeriön päävastuulla, mutta keskushallinto ja valtion 

henkilöstöpolitiikka on sijoitettu valtiovar^^inisteriöön, missä nämä tärkeät tehtäväalueet 

eivät näytä saavan riittävää sisällöllisiä kysymyksiä koskevaa painoarvoa suhteessa 

talousarviohallintoon. 

Valiokunta on tarkastelussaan lähtenyt hallinnon nykytilasta arvioimaan tulevai-

suuden kemttämislinjauksia puuttumatta laajemmin nykytilaan johtaneeseen kehitykseen. 

Katse on tulevaisuuteen — parempaan palveluun, tehokkaampaan hallintoon. 

 

2. Kuntien vastuulla olevien palvelujen saatavuuden seka niiden kestävän, tehokkaan ja 

taloudellisen toimintatavan turvaaminen 

Suomi jakautuu perustuslain mukaan kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan 

asukkaiden itsehallintoon. Kuntien hallinnon yleisistä perusteista, kunnille annettavista 

tehtävistä ja kuntajaon perusteista säädetään lailla. 

Maassamme on 431 kuntaa, 236 kuntayhtymää ja 273 seudullisen yhteistyön yk-

sikköä eli yhteensä yli 900 erillistä kunnallista hallinto-organisaatiokokonaisuutta. Kun-

tayhtymistä yhteensä 56 on pakolliseen jäsenyyteen perustuvaa maakunnan liittoa sekä 

erikoissairaanhoidon ja erityishuollon kuntayhtymää. Kunnat ovat voimavaroiltaan, 

asukasmääriltään, pinta-aloiltaan, toimintaympäristöiltään ja hoitamiltaan tehtäviltä eri-

laisia. Kuntayhtymissä ja seudullisen yhteistyön puitteissa hoidetaan myös monenlaisia 

tehtäviä. Lisäksi on kunnallisia liikelaitoksia ja kuntien omistamia osakeyhtiöitä. Tämä 

kaikki kuvaa moninaisesti organisoitunutta, ehkä tehtäviltään vaikeastikin hahmotelta-

vissa olevaa kuntakenttää, jonka merkitys yhteiskunnassa on poikkeuksellisen suuri, 

koska kunnallishallinto vastaa noin kahdesta kolmasosasta julkisen sektorin tehtävistä. 

Kuntarakenteen taustalla on vanha kirkollinen hallintorakenne, vaikka yhteiskunta on 

rakenteellisesti, toiminnallisesti ja teknisesti muuttunut aivan toisenlaiseksi. 
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Kaikkien kuntien tulee periaatteessa tuottaa asukkailleen samat peruspalvelut. 

Käytännössä kunnan toimintaympäristö ja olosuhdetekijät vaikuttavat siihen, minkä tasoisina 

palvelut kyetään tuottamaan. Kunnat ovat joutuneet ja joutuvat jatkuvasti etsimään uusia tapoja 

julkisten peruspalvelujen tuottamiseen ja järjestämiseen. Kuntahallinnon rooli on muuttunut 

ainakin osittain palvelujen tuottajasta niiden tuottamisesta vastaavaksi järjestäjäksi. Erityisesti 

hyvinvointipavelujen turvaamiseksi on jo pitkään tarvittu ylikunnallista yhteistyötä. 

Kuntatalouden tilan voidaan arvioida pysyvän vastaisuudessakin kireänä. Kuntien -

rahoitustasapainossa on huomattavia kuntakohtaisia, alueellisia ja kuntaryhmittäisiä eroja. 

Vuosikate näyttää jäävän kehyskaudella 2007—2009 nettoinvestointeja pienemmäksi, mikä lisää 

kuntien velkaantumista. Huolestuttavaa on, että negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä on 

korkealla tasolla. Huolestuttavinta on kuitenkin kuntien toirnin-tamenojen kasvu, joka on vuonna 

2005 ollut hieman yli 5 prosentin tasolla. Menokehitys on kuntatalouden kestävyyden kannalta 

liian voimakasta, vaikka esimerkiksi viime vuonna verotulot ja valtionosuudet kasvoivat. 

Kustannuspaineita lisää erityisesti väes-tön ikääntymisestä johtuva lisääntyvä palvelujen tarve. 

Mye4'£untaiyhmittäiset ja alu- V eelliset erot uhkaavat syventyä, minkä vuoksi tarvitaan 

myölHyöllisyyttä parantavia ja     ^ 

elinkemotoimintai vahvistavia toimenpiteitä. L^-söCieV-. i/aj^ty-t^J^- ^t\b^j^ f eJ^Tö^^nxx/vfeo. 
n^A^ru^JL^u_uÄ

:
SSeuJ kxxjtmjJU^ aiaMö&n .nau^/ätQi kusxfa^^ 

Selonteon mukaan tavoitteena on kunnallisten peruspalvelujen saatavuuden ja laadun 

turvaaminen koko maassa kohtuullisella vero- ja maksurasituksella. Valiokunta toteaa, että 

kunnallisten peruspalvelujen asianmukaiseksi järjestämiseksi on huolehdittava ainakin kuntien 

vastuulla olevien palvelujen palvelurakenteesta, toimintatapojen uudistamisesta, toimivasta 

kuntarakenteesta, tietojärjestelmien yhtenäistämisestä ja palvelujen kestävästä rahoituksesta. 

Todettakoon tässä kohdin, että valtaosa kuntatalouden menoista painottuu sosiaali- ja 

terveydenhuoltoon sekä opetustoimeen. Erityisesti sosiaali-ja terveydenhuollossa korostuukin 

saumattomien palveluketjujen ja sähköisten tietojärjestelmien nykyistä olennaisesti laajempi 

hyödyntäminen. Esimerkiksi kansallisessa terveyshankkeessa on kehitetty suomalaista 

terveydenhuoltoa muun muassa näistä lähtökohdista. Hyvää kehitystä, joka palvelee 

nimenomaan terveyspalvelujen käyttäjää, on tapahtunut lyhyessä ajassa. Maaliskuussa 2005 

voimaan tullut ns. hoitotakuulainsäa-däntö on parantanut hoidon saatavuutta ja lisännyt tasa-
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arvoa terveyspalvelujen saamisessa. Osassa kansallisen terveysprojektin hankkeita vaikuttavuus 

on kuitenkin jäänyt vielä vaatimattomaksi taloudellisista panostuksista huolimatta. Valiokunta 

kiinnittää tässä yhteydessä huomiota yleisemminkin hyvän ennakkosuunnittelun ja toteutuksen 

merkitykseen paikallistason uudistustyössä. Näin kustannuskehitys ja tulevaisuuden 

palvelutarpeet kyetään hoitamaan julkisen talouden sietokyvyn rajoissa. Menojen hallinta 

edellyttää eri toimijoiden vastuullista otetta tulosten aikaansaamiseksi. 

Selontekoon sisältyvä kuntien luokittelu hyvmvoinnin näkökulmasta neljään ryhmään on 

kategoriseriakin kuvaava. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat voimakkaimmin kasvavat 

korkeimman osaamisen ja innovatiivisimman tuotannon keskittymät. Niissä on voimakkain 

kasvupotentiaali, mutta samalla monet talouden epävarmuudet ja sosiaaliset ongelmat 

heikentävät väestön yleista hyvinvointia. Toiseen ryhmään voidaan lukea kasvukeskusten 

läheiset kunnat, joissa on maaseutumainen rakenne, mutta samalla lähellä ovat keskusten 

työpaikat ja monipuoliset korkean tason palvelut. Kolmanteen ryhmään kuuluvat etäänpänä 

pääkeskuksista olevat kohtuullisen voimakkaat kunnat, joissa on työtä ja riittävä väestöpohja 

peruspalvelujen järjestämiselle. Neljänteen ryhmään kuuluvat periferiset alueet, j oissa 

väestörakenne näivettyy ja peruspalvelut ovat osin katoamassa. Nykynäkymin taajaan asuttu 

Suomi on yhä enemmän muuttumassa elinvoimaisten keskusten ja niiden lähialueiden sekä 

pääliikenneväylien asutuksen Suomeksi. Muualla asutus näyttää riippuvan väestön 

mieltymyksistä, elinkeinojen kannattavuudesta ja vapaa-ajan asutuksen vahvuudesta. 

Helsingin seutu on poikkeuksellisen merkityksellinen muun muassa taloudellisen 

volyyminsa vuoksi sekä koko kuntatalouden että kansantalouden näkökulmasta. Eurooppa 

integroituu yhä syvemmin poliittisen integraation lisäksi myös taloudellisten suhteiden ja 

verkostojen kansainvälistyessä. Suomen ainoan metropolialueen kansainvälisen vetovoiman 

vahvistaminen edellyttää valtion ja pääkaupunkiseudun kuntien sekä muiden eri toimijoiden 

aitoa ja sitoutunutta kumppanuutta. 

Helsingin seudulla on maailmanluokan osaamiskeskittymiä tietyillä aloilla. Lisäksi seutu 

lukeutuu niihin suuriin keskuksiin, joihin kansainvälisten yritysten voidaan odottaa sijoittavan 

toimintojaan pohjoisessa Euroopassa. Seutu tarjoaa suuren kaupunkialueen laajat ja monipuoliset 

työmarkkinat, korkeaa osaamista ja innovatiivisuutta. Pääkaupunkiseutu onkin ollut yksi 
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nopeimmin kasvavista Euroopan suurkaupungeista. Kasvu palvelee elinkeinoelämän 

tehokkuusetuja, mutta asettaa kovat haasteet asunto- ja palvelutuotannolle, sosiaalisen eheyden 

säilyttämiselle ja yhdyskuntarakenteen kestävälle kehitykselle. Vastaavia haasteita on eräissä 

muissakin maamme kasvukeskuksissa. 

Valiokunta pitääkin välttämättömänä maamme kehityksen kannalta, että Helsingin seudun 

kansainvälistä kilpailukykyä maamme ainoana metropolialueena vahvistetaan. Tämä edellyttää 

yhtenäistä ja yhteistä kaavoitus-, maa-, asunto-, liikenne-, elinkeino- sekä tutkimus-, koulutus-ja 

kulttuuripolitiikkaa. Väestörakenne johtaa varsin lyhyellä aikavälillä tilanteeseen, jossa 

esimerkiksi ulkomaista työvoimaa tarvitaan yhä enemmän. 

Hallitus on käynnistänyt kunta- ja palvelurakenneuudistuksen, jonka valmistelua varten 

sisäasiainministeriö on asettanut kunta-ja palvelurakenneuudistushankkeen (PA-RAS-hanke) 

ajalle 11.5.2005— 31.5.2006. Hankkeen tehtäviin kuuluu toimeksiannon mukaan arvioida ja 

tehdä ehdotus kuntien vastuulla olevien lakisääteisten ja kuntien itselleen tehtäväksi ottamien 

palveluiden tarkoituksenmukaisista järjestämisvastuualueista ottaen huomioon palvelujen sisältö 

ja ominaispiirteet, niiden saatavuus, laatu sekä kuntien kantokyky pitkällä jänteellä sekä 

alueelliset ja kielelliset erityispiirteet. Tarkastelun kohteina ovat kuntajaotuksen muutokset ja 

kuntarajat ylittävä yhteistyö kaikilla aluetasoilla kunnista valtakunnan tasolle saakka. 

Hankkeessa selvitetään ja edistetään palvelujen eri järjestämis- ja tuottamistapojen parhaiden 

käytäntöjen käyttöönottoa ottaen huomioon erityisesti palvelujen saatavuus, laatu, tehokas 

tuottamistapa, tuottavuuden parantaminen, tietotekniikan kehitys ja vaikutus henkilöstöön. 

Palvelujen ohjaus-ja keMttämisjärjestelmiä sekä mtkimustoiniintaa arvioidaan ja laaditaan 

kehittämisehdotukset. Lisäksi arvioidaan valtion ja kuntien tehtävien sekä kustannusten jakoa ja 

teh-dään tarvittavat esitykset. Hankkeessa tuetaan ja kehitetään käynnissä olevia sosiaali-ja 

terveysalan sekä opetus- ja kulttuurialan kehittämishankkeita. Työssä otetaan huomioon myös 

tuottavuushankkeen tulokset. Edelleen hankkeessa valmistellaan toteutuksen kannalta keskeiset 

ja välttämättömät kuntien palvelujen järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvät normatiiviset ja 

lainsäädännölliset muutokset, jotka koskevat kuntien tehtäviä ja rahoitusta, kuntien palvelujen 

järjestämisen organisoimista, kuntien yhteistyötasoja ja yhteistyön toteuttamista sekä kuntajakoa 

ja kuntajaon muuttamista. 
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Valiokunta toteaa, että kuntien palvelurakenteiden uudistamisen tarpellisuudesta on 

yleisesti vahva yhteisymmärrys. Julkisen talouden tasapainovaatimukset kansainvälistyvän 

kilpailun toimintaympäristössä kohtaavat paikallistasolla kiristyvän kuntatalouden ja palvelujen 

laajan järjestämisvastuun. Väestö vanhenee ja sen myötä palvelutarpeet kasvavat erityisesti 

hoiva-ja hoitoalalla. Vastaavasti lasten ja oppilasikäluokki-en määrä vähenee. Palvelujen 

käyttäjien koulutustason ja varallisuuden kasvaessa palveluihin kohdistuvat vaatimukset 

kasvavat. Palveluiden monimuotoiset ja tehostuvat tuotantotavat ja -mallit, joissa apuna 

käytetään myös yksityisen ja kolmannen sektorin tarjoamia palveluita ja maileja, edellyttävät 

uutta osaamista. 

Maan sisäisen muuttoliikkeen vuoksi yhdyskuntarakenne tiivistyy ja väestön kasvu 

keskittyy ensisijaisesti harvoihin kasvukeskuksiin. Kuntien erot sekä taloudessa että 

huoltosuhteessa kasvavat. Väestörakenne pysyy tasapainoisena vain niillä alueilla, joissa 

asukasluku kasvaa. Muuttoliike, työssäkäyntiliikenne ja tarve kuntien välisen yhteistyön 

tehostamiselle vähentävät kuntarajojen merkitystä. 

Väestön vanhenemisesta aiheutuva ikärakenteen muutos heijastuu myös työvoiman 

saatavuuteen. Kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle. 

Työvoiman niukkuus heikentää entisestään palvelujen saatavuutta rahoitusongelmien lisäksi. 

Työperäinen maahanmuutto kasvaa ilmeisesti myös asukkaita menettävillä alueilla ja keskukset 

monikulttuuristuvat vieraskielisen väestön kasvaessa. 

PARAS-hanke on asetettu toukokuussa 2005, minkä vuoksi sen osuus on hallin-

toselonteossa jäänyt kirjaukseksi siitä, millä tavoin hallitus tulee käynnistämään uudis-

tusprosessin. Helmikuussa 2006 päättyneen laajan neljä kuukautta kestäneen kunta- ja 

maakuntatason kuulemismenettelyn tarkoituksena on ollut hankkia aineistoa työn etenemistä 

varten. PARAS-hankkeen toimikausi päättyy 31.5.2006, jonka jälkeen on tarkoitus päättää 

toimenpiteistä hankkeen varsinaisen toimeenpanon käynnistämiseksi. 

look: 

Valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden lausuntojen laatimisajankohdat jfesa* 

kuun ja lokakuun 2005 välillä ovat vaikuttaneet siihen, millä tavoin 

asiantuntijoilla on ollut mahdollisuus kommentoida kunta- ja palvelurakennehanketta. Joka 

tapauksessa asiantuntijoiden kannanotot esimerkiksi palvelujen järjestämisestä, 
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kuntayhteistyöstä ja kunnallisesta demokratiasta osoittavat kuinka monesta eri näkökulmasta 

asiakokonaisuutta on mahdollista tarkastella. Valiokunnan saaman selvityksen perusteella tämä 

seikka on tiedostettu myös PARAS-hankkeessa. Asiantuntijakuulemisessa on eräissä 

lausunnoissa kiinnitetty huomiota myös perusruslailhsiin ulottuvuuksiin. Saadun tiedon mukaan 

hanketta ei ole sen alkuvaiheessa tietoisesti arvioitu näistä lähtökohdista, koska keskustelu on 

haluttu pitää avoimena. 

Valiokunta tähdentää, että hankkeen jatko valmistelun tulee tapahtua ensisijaisesti 

palvelujen turvaamisen, kehittämisen ja hyvmvoinnin vahvistamisen näkökulmasta, ei 

organisaatioista ja hallinnosta käsin. Työssä on tärkeää huomioida tarvittavat toimenpiteet muun 

ohella palvelurakenteiden uudistamiseksi, kuntien yhteistyön kehittämiseksi, ylikunnallisten 

palveluiden kokoamiseksi ja tehostamiseksi, kuntarakenteen kehittämiseksi, ohjauksen 

vahvistamiseksi sekä kunnallisen demokratian turvaamiseksi. Lisäksi on otettava huomioon 

alueelliset erityispiirteet Helsingin metropolialueella, suurten kaupunkien alueella, 

ruotsinkielisillä ja saamenkielisillä alueilla, pitkien etäisyyksien kunnissa ja suurten 

taloudellisten ongelmien kunnissa. Valiokunta kiinnittää samalla huomiota palvelujen 

tuotantotapojen monipuolistamiseen ja tietotekniikan yhteensopivuuden ja yhteiskäyttöisyyden 

lisäämiseen sekä palvelujen kehittämiseen tietotekniikkaa hyödyntämällä. 

Valiokunta toteaa edellä lausuttua täydentäen selonteon tavoin, että kuntien toiminnassa 

joudutaan yhä selkeämmin miettimään, kuinka turvataan alueen keMttyminen ja toisaalta kuinka 

turvataan kansalaisten hyvinvointipalvelut. Kehittämistyö vaatii osaamisen vahvistamiseksi yhä 

suurempaa asiantuntemusta, laajoja yhteistyöverkostoja ja henkilöstön osalHstumista työhön. 

Hyvinvointipalvelujen tuottaminen edellyttää kuntien yhteistoiminnan kehittämisen lisäksi 

kunnan sisäisen organisaation raja-aitojen madaltamista ja laajaa yhteistyötä muiden toimijoiden 

kanssa. Useimmilla aloilla edellytetään ennaltaehkäisevää, monialaista yhteistyötä. Logistisia 

järjestelmiä on uudistettava, teknologian antamat mahdollisuudet on otettava käyttöön, 

yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa on tehostettava ja kuntalaisissa kasvatettava positiivista 

asennetta myös oman vastuun lisäämiseksi fyysisen ja henkisen hyvmvoinnin ylläpitämisessä. 

Hallinnon rakenteita tulee arvioida siitä näkökulmasta, minkälaista taloudellista väestöpohjaa 
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kunkin palvelun taottaminen edellyttää ja millä hallinnon tasolla palvelut on tarkoituksen-

mukaisinta tuottaa. 
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Kunta- ja palvelurakenneuudistus on poikkeuksellisen tärkeä ja vaativa hanke. 

Valiokunta tähdentää, että jokaisessa kunnassa ja kunnallisessa organisaatiossa on sy-

vennyttävä pohtimaan, kuinka voidaan vaikuttaa koko lähialueen, ei vain oman kunnan 

tai organisaation kehittymiseen ja kuinka voidaan vaikuttaa omilla toimenpiteillä kan-

salaisten hyvinvointipalvelujen turvaamiseen sekä palveluiden sisällön ja laadun kehit-

tämiseen. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa on syytä painottaa ennalta estävää 

ja toimintakykyä ylläpitävää lähestymistapaa. Valiokunta näkee tilanteen sellaisena, ettei 

minkään kunnan, kuntayhtymän tai seudullisen yksikön panos voi jäädä toisiin tahoihin 

kohdistuviksi toimenpidevaatimuksiksi, vaan kysymyksessä on laajoja omia 

ponnistuksia sisältävä vastuullisesti hoidettava toimenpidekokonaisuus jokaisessa kun-

taorganisaation osassa. 

Valiokunta on tietoinen siitä, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen jatkoval-

mistelua on tarkoitus linjata puitelailla. Valiokunta katsoo, että lakiehdotus tulee val-

mistella suunnitellussa aikataulussa ja antaa eduskunnalle ennen kevätistuntokauden 

päättymistä: Valiokunta korostaa tässäkin kohdin, että jatkovalmistelun on tapahduttava 

ensisijaisesti palveluiden ja hyvmvoinnin turvaamisen, ei organisaatioiden ja hallinnon 

näkökulmasta. Puitelain on mahdollistettava ja ohjattava palvelujen järjestämiseen 

nykyistä laajemmilla järjestämisvastuualueilla kunkin palvelun sisällölliset, laadulliset, 

alueelliset ja kielelliset erityispiirteet huomioiden. Samoin puitelain on edistettävä muun 

muassa palveluiden tuotantotapojen monipuolistumista ja tietoteknolgian hyödyntämistä 

sekä saumattomien palveluketjujen edistämistä. Lisäksi toimenpiteet on ainakin 

keskeisiltä osiltaan aikataulutettava. 

Kuntajaolla on ollut ja tulee olemaan myös jatkossa merkitystä ja vaikutusta kuntien 

maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen. Erityisesti pääkaupunkiseudun ja kasvukeskusten 

yhdyskuntarakenteen muotoutumiseen hallinnollisilla rajoilla on ollut huo-I mattava merkitys. 
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3. Valtion palvelujen saatavuuden turvaaminen 

3.1. Kihlakuntajärjestelmä 

 

Yleistä 

Valtion paikallishallintokin 2 §:n mukaan kihlakuntauudistuksen tavoitteita ovat palve-

lujen laadun ja kansalaisten oikeusturvan parantaminen, palvelujen riittävän ja tasapuo-

lisen saatavuuden tervaaminen maan eri osissa sekä edellytysten luominen toimintojen 

kokoamiselle yhteen, päätösvallan siirtämiselle paikallistasolle ja palvelujen taloudeUr-

selle tuottamiselle.     - 

Kihlakuntauudistusta koskevassa lausumassa eduskunta on edellyttänyt kiinnitet-

tävän muun ohella huomiota eri toimialojen palvelujen riittävän ja tasapuolisen saata-

vuuden turvaamiseen maan eri osissa, erityisesti poliisi-, ulosotto-ja syyttäjäntehtävien 

järjestämiseen ja hoitamiseen kMakunnittain (HaVM 6/2000 vp). Selonteon osassa 2 on 

käsitelty lausuman pohjalta kihlakuntauudistuksen toimeenpanoa. 

Ennen kihlakuntauudistusta maassamme oli 222 nimismiespiiriä poliisi-, syyttajä-

ja ulosottotehtäviä sekä valtion yleishallintoviranomaisen tehtäviä varten. Lisäksi val-

tion paikallishallinnossa oli 26:ssa niin sanotussa vanhassa kaupungissa erilliset poliisi-

laitokset, kaupungmviskaalinvirastot ja kaupungmvoudinvirastot sekä Ahvenanmaan 

maakunnassa omat vastaavat paikalUshallintoviranomaiset. Kihlakuntauudistuksessa 

maahamme on perustettu 90 kihlakuntaa, joista jokaisessa toimii poliisilaitos. Näistä 13 

kihlakunnassa poliisilaitos toimii kihlakunnan erillisvirastona ja 77 kihlakunnassa kih-

lakunnanviraston osastona. Nimismiehen virka on 7 kihlakunnassa. 

Ulosottopiirejä on tällä hetkellä 51. Niistä 14 mukaan lukien Ahvenanmaa on eril-

lis virastoja ja 37 yhtenäisvirastoja eli kihlakunnanviraston osastoja. Vaikka ulosottopii-
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rijako perustuu kihlakuntajakoon, 39 kihlakunnassa ulosottotehtävät hoidetaan toisen 

kMakunnan ulosottoviraston tai -osaston toimesta oikeuministeriön antamien yhteistoi-

mintamääräysten perusteella. 

Paikalliset syyttäjäyksiköt toimivat 13 erillisessä syyttäjänvirastossa ja 51 kihla- 

kunnanviraston syyttäjäosastossa^Lisäksi Ahvenanmaalla on maakunnansyyttäjän vi- 

/ rastö. Paikallisista syyttäjäyksiköistä lähes puolet on yhden tai kahden 

syyttäjän yksi- 

 

 

Maistraatit ovat valtion paikallisia hallintoviranomaisia, jotka vastaavat alueensa 

väestötietojärjestelmästä, holhousasioista, kauppa- ja yhdistysrekisteristä, venerekisteristä sekä 

eräistä yleishallintotehtävistä. Maassamme on 34 maistraattia, joista 14:llä on 

'^aatömupalklmlisaksi yhdestä neljään palveluyksikköä. Yhteensä maistraattien palve-

luverkko koostuu 59:stä toimipaikasta Manner-Suomessa ja Ahvenanmaalla maistraatin 

tehtäviä hoitaa lääninhallitus. Kunkin maistraatin toimialueena on yksi tai useampi kih-

lakunta. Maistraateista 21 toimii kihlakunnanviraston osastona ja 13 erillisinä virastoina. 

Kihlakuntauudistus on osoittautunut erittäin tärkeäksi valtion paikallishallinnon 

keMttämisessä, vaikka se ei ole kaikilta osin toteutunut alunperin kaavaillussa muodos- 

-nro 

J O sa. Valiokunta toteaa, että yhtenäisvirastojen osalta kihlakuntajärjestelmäa — eri toimialojen 

tehtävien hoitamista kmlakunnittain — on rapauttanut se tosiasia, että syyttäjien ja 

ulosoton toimialueita on ministeriötason päätöksillä suurennettu. Kihlakunnanvirastoon 

on jäänyt yhä useammassa kihlakunnassa poliisilaitos ainoaksi yksiköksi. Hallin-

tovaliokunta, jonka linjaukset eduskunta on hyväksynyt, on omalta osaltaan muun mu-

assa selontekomenettelyin pyrkinyt poliittisen ohjauksen keinoin tukemaan kihlakunta-

jakoon pohjautuvaa hallintomallia. Erityislainsäädäntö on kuitenkin mahdollistanut toi-

senlaiset toimenpiteet. Vastoin kMakuntauudistuksen keskeisiä periaatteita uudistuksen 

toimeenpanossa ei ole missään vaiheessa syntynyt yhtenäistä pyrkimystä hallintomallin 

5l 
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mahdollistamien kokonaisetujen hyödyntämiseen. Maistraattien osalta voidaan 

selvyyden vuoksi todeta, että niiden hallinnon järjestäminen kihlakuntajakoa laajemmilla 

alueilla on ollut jo alunperin lähtökohtana. 

Todettakoon tässä yhteydessä vielä kihlakuntahallinnon poliittisesta ohjauksesta, että itse 

kihlakuntajaon valmistelu kuuluu sisäasiainministeriössä alue-ja kuntaministerin vastuulle, 

poliisitoimi on puolestaan sisäasiainministerin toimialaan kuuluva. Ulosotto- ja syyttäjäntehtävät 

kuuluvat oikeusministeriölle. Syyttäjäntoimessa myös valtakunnansyyttäjällä on oma tosiasiallinen 

roolinsa. Käytäntö on osoittanut, että tällaisessa ohjausmallissa, johon kMakuntahallinnossa on 

jouduttu, ei ole kyetty riittävästi huolehtimaan kokonaisnäkemyksestä, kun yhteinen tahto on 

puuttunut. Tämän vuoksi ja riippumatta siitä, miten suhtaudutaan vastaisuudessa 

kihlakuntajärjestelmään, toimialueista päättäminen on siirrettävä valtioneuvoston yleisistunnolle, 

jotta kokonaisvaltainen arvio ja vasmuttaminen on mahdollista keskeisissä valtion paikallishallinnon 

tehtävissä. 

Valiokunta katsoo, että valtion paikallishallinnon palvelujen laadun ja saatavuuden 

turvaaminen muuttuneissa ja muuttuvissa olosuhteissa edellyttää useita, toisiaan tukevia 

toimenpiteitä. Valiokunta tähdentää, että päätettäessä kihlakuntajärjestelmän jatkosta 

kokonaisarvion pohjalta aikaisintaan vuonna 2008 lähtökohtana pidetään palvelu- 

jen saatavuutta ja laadun turvaamista sekä/paatöstä tehtäessä otetaan huomioon mainit-

tujen toimenpiteiden vaikutuksista saadut kokemukset. Valiokunta arvioi, että pohjoisimman 

Suomen olosuhteissa asianmukainen palvelutuotanto on joka tapauksessa perustettava 

vastaisuudessakin ninxismiesjärjestelmään. 

 

Poliisi 

Valiokunta pitää poliisin paikallishallinnon kehittämisessä peruslähtökohtana kansalaisten oikeutta 

henkilökohtaiseen turvallisuuteen eli oikeutta saada turvallisuuspalvelut asuinpaikasta riippumatta. 

Erityisesti tällöin on otettava huomioon kansalaisnäkökulma ja asiakaslähtöisyys. Selonteosta 

ilmenee, että poliisin tavoitteena on vähentää toiminnallisten alueiden määrää nykyisestä. Palvelujen 

saatavuuden turvaamiseksi ja laadun parantamiseksi on tarkoitus tehostaa johtamista ja resurssien 

käyttöä sekä lisätä tuottavuutta muun muassa tieto- ja viestintäteknologiaa seka laajempaa 
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yhteistoimintaa hyödyntämällä. Poliisia koskevaa lainsäädäntöä tulisi selonteon mukaan muuttaa 

siten, että täydellisessä yhteistoiminnassa olevien paikallispoliisin toiminta-alueiden perustaminen 

on mahdollista. 

Riittävän suuret toiminta-alueet ja -yksiköt mahdollistavat erikoistumisen ja useamman kuin 

yhden poliisipartion yhtäaikaisen toiminnan. Valiokunta pitää poliisin yhteistoiminnan tehostamista 

toiminta-alueita laajentamalla mahdollisena edellyttäen, että se toteutetaan myös käytännössä niin, 

että poliisin palvelut ja tehtävät hoidetaan tällä ta-    ]/ voin nykyistä paremmin^ 

Valiokunta korostaa, että poliisin Mlytysl6immnän kehittäi|(isenläht6to1aÄha tu- 

lee olla hälytyspalvelujen taottaminen lähellä kansalaista. Kansalaiselle on ensiarvoi- 

sen tärkeäa*j6a«liifpolM nopeasti ja että tehtävät suoritetaan asianmu- 

kaisesti. Kaikilla poliisilaitoksilla tai yhteistoiminta-alueilla tuleekin olla valmius ym-

pärivuorokautiseen hälytystoimintaan, jotta asetetut tavoitteet toimintavalmiusajan osalta pystytään 

toteuttamaan. Lisäksi muut järjestyspoUisitoimintaan kuuluvat tehtävät on turvattava 

läheisyysperiaatteella myös harvaan asutulla alueella, mikä edellyttää yhteistoiminta-alueiden 

mahdollisesti laajentuessa erityisiä toimenpiteitä harvaan asuttujen alueiden turvaUisuuspalvelujen 

järjestämiseksi hyväksyttävällä tasolle. Kansalaisille tarjolla olevien palvelujen kannalta on 

merkityksellistä saavuttaa mahdollisimman hyvä tasapaino taajaan asuttujen alueiden lukuisten 

yhtäaikaisten hälytystehtävien ja pitkien etäisyyksien alueiden harvalukuisempien vastaavien 

tehtävien hoitamisessa. 

Rikostutkinnassa ei yleensä ole tarvetta hälytystehtävän luonteisiin toimenpiteisiin. 

Lähtökohtana tulee tästä huolimatta olla myös harvaanasuttujen alueiden tutkinta-palvelujen 

turvaaminen ja paikallistuntemuksen sälyttäminen. Erikoistumista vaativa tutkinta, kuten 

esimerkiksi henkirikosten ja muun vakavan väkivaltarikollisuuden, ymparisto- ja työsuojelurikosten 

sekä yleensäkin teknisen ratJrinnan riittävää osaamista vaativien rikosten tutkinta sen sijaan on 

suuremmissa yksiköissä ja laajemmilla toiminta-alueilla paremmin toteutettavissa. Erityisesti on 

otettava huomioon yhteistyön kehittäminen syyttäjäviranomaisten kanssa, minkä vuoksi 

syyttäjätoimen aluejaolla on merkitystä vaativamman rikostutkinnan kannalta. Valiokunta tähdentää 

keskusrikospoliisin roolia erityisesti kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa (muun 
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muassa talousrikollisuus, rahanpesu, pankkirikokset, osa pörssirikoksista), minkä vuoksi pai-

kallispoliisin rikosfatkinnan osaamista ja erikoistumista on tarpeen vahvistaa. 

Kansalaisnäkökulmasta on tärkeää lupapalvelujen saatavuus kohtuullisella etäisyydellä joko 

asuin- tai työpaikkakunnalla. Nykyistä poliisin palveluverkostoa on mahdollista keventää 

korvaamalla poliisin palvelupisteitä muiden viranomaisten kanssa yhteisillä asiakaspalvelua 

tarjoavilla yhteispalvelupisteillä. Lisäksi palvelua voidaan tehostaa uusia palvelumuotoja, kuten 

liikkuvia ja sähköisiä palveluja kehittämällä. ^ 

 

Syyttäjäntoimi 

Syyttäjäntoimi on osa valtion viranomaisten palveluketjua keskeisten yhteiskunnallisten palvelujen 

tuottamisessa kansalaisille.Valtion paikallishallintoa järjestettäessä onkin olennaista tunnistaa 

nykytilanteessa kunkin viranomaisen palvelujen saatavuus ja palvelujen erityispiirteet. Poliisi-, 

syyttäjä-, ulostotto- ja maistraattitoimi tuottavat kukin omia erityispiirteisiä palvelujaan. Kunkin 

palvelusektorin sisällä tuotetaan lisäksi erilaisia palveluja, mistä johtuen esimerkiksi paikallisen 

poliisitoimen järjestelyissä on erotettava hälytystehtävät ja rikosten selvittäminen, esitutkinta. 

Syyttäjäntoimessa ei ole saadun selvityksen mukaan juurikaan palvelupisteessä annettavia 

välittömiä, kansalaisten tarvitsemia palveluja. Kansalaiset asioivat muutoinkin varsin vähän 

paikallisissa syyttäjäyksiköissä. 

Valiokunta toteaa, että syyttäjäpalveluja ovat oikeasisältöiset ja oikea-aikaiset 

syyteharkinnalliset ratkaisut sekä tehokas rikosasioiden ajaminen alioikeuksissa ja ylioikeuksissa. 

Syyteharkinnallisten ratkaisujen edellytyksenä on puolestaan oikeasisältöi-nen ja oikea-aikainen 

yhteistyö esitutkintaa johtavan ja suorittavan poliisin sekä syyttäjän välillä. Syyttäjä asioi 

vkanomaistoimintoketjussa esitutkintaa johtavan ja suorittavan poliisin kanssa, mutta ei niinkään 

järjestys- ja hälytyspalveluja tuottavan poliisin kanssa. 

Saadun selvityksen mukaan tarkoitus on muodostaa 18 paikallista hallinnollista 

syyttäjäyksikköä. Tällä järjestelyllä pyritään tiivistämään ja parantamaan johtamista tavoitteella, että 

ratkaisut olisivat nykyistä yhdenmukaisempia. Riittävän suurissa hallinnollisissa kokonaisuuksissa 

on myös mahdollista mukauttaa henkilöstön rakenne ja resurssijako syyttäjäntoimen vaatimuksin. 

Kansalaisten oikeusturvan kannalta valiokunta tähdentää, että syyttäjällä on oltava riittävät 
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mahdollisuudet perustyöhönsä. Valiokunta pitää joka tapauksessa välttämättömänä, että 

palvelutoimistojen määrä pysyy nykytasolla. Toimipisteitä olisi siten vastaisuudessakin yhteensä yli 

60. 

Syyttäjän työn onnistumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää hyvä yhteistyö esitutkintaa 

suorittavan ja johtavan poliisin kanssa. Kansalaisten palvelut paranevat syyttäjän tehtävissä, kun 

asioiden, ioita ei viedä oikeuteen käsittelv lopetetaan aioissa ia oi-keuteen menevissä asioissa 

pääkäsittelyn suunnittelu aloitetaan syyttäjän ja esitutkintaa johtavan poliisin yhteistyönä jo 

esitutkintavaiheessa. 

 

Ulostoton kehittäminen 

Valtionhallinnon uudistamistyössä tähdätään parempaan tuottavuuteen edistämällä eri keinoin 

tehokkuutta ja taloudellisuutta. Samalla halutaan turvata palvelujen saatavuus ja laatu. 

Ulosottolaitoksessa samoin kuin oikeusministeriön hallinnonalalla yleensäkin menot ovat jo 

usean vuoden ajan olleet suuremmat kuin talousarviossa myönnetyt määrä-rahat, minkä vuoksi 

taloudellinen liikkumavara on supistunut. Valtaosa menoista on sitoutunut pysyvän henkilöstön 

palkkoihin. 

Saadun selvityksen mukaan ulosottolaitoksen tehokkuutta ja taloudellisuutta pyritään 

edistämään hyödyntämällä yksikkökokojen suurentamisella saavutettavia mittakaavaetuja ja 

kehittämällä ulosoton toimintaprosesseja. Keskeisiksi tavoitteiksi on asetettu resurssien 

kohdentaminen, niiden tehokas käyttö sekä kustannusten kasvun hillitseminen pitkällä tähtäimellä. 

Valiokunta toteaa, että ulosoton keskeisenä tehtävänä on oikean perimistuloksen 

aikaansaaminen mahdollisimman nopeasti. Ulosoton tulee lisäksi kyetä puuttumaan ulosottoa 

välttelevien velallisten väärinkäytöksiin ja torjumaan osaltaan harmaata taloutta. Edelleen 

ulosottomenettelyn tulee olla yhtenäistä koko maassa. Ulosottolainsää-däntöä ja -käytäntöä 

"on^^ehlteti^iteii, että koko toimintaprosessi, mukaanlukien palvelujen tuottaminen, painottuu 

sähköiseen asiointiin ja että henkilötyöpanos voidaan kohdentaa asianosaisten oikeusturvan 

toteuttamisen ja palvelun laadun kannalta olennaisiin asioihin. 

Ulosotossa edellä kuvattua kehittämislinjaa voidaan pitää luontevana myös ulosoton 

asianosaisten, velkojien ja velallisten, palveluntarve huomioonottaen. Suurin osa velkojista on 
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saadun selvityksen mukaan ammattimaisia toimijoita. Velkojan edustaja tai velkoja niissä 

tapauksissa, joissa yksityinen kansalainen on velkojan asemassa, asioi harvoin henkilökohtaisesti 

ulosottoviranomaisten kanssa. Valtaosaltaan velkojien asiointi ulosoton kanssa tapahtuu sähköisesti, 

postin välityksellä tai puhelimitse. Vastaavasti ulosottovelallissn henkilökohtainen tapaaminen on 

yleensä tarpeen vain viranomaisen aloitteesta tiettyä toimitusta varten. Esimerkiksi 

maksusuoritukset tapahtuvat lähes aina pankin välityksellä ja velallisen varallisuutta koskevat tiedot 

saadaan suureksi osaksi sähköisistä rekistereistä. 

Sähköisen asiomnin merkitys velkojien ja ulosoton välisessä kanssakäymisessä arvioidaan 

tulevaisuudessa entisestäänkin kasvavan. Kun velallinen haluaa oma-aloit-teisesti ottaa yhteyttä 

ulosottoviranomaisiin, hänen kannaltaan on tärkeää, että viranomainen on helposti tavoitettavissa ja 

myös kohtuullisen lähellä olevassa paikassa tavattavissa. Valiokunta tähdentää myös ulosoton 

kannalta olevan tärkeää, että perintätyötä tekevät avustavat ulosottomiehet ovat mahdollisimman 

lähellä ulosottovelallisia ja tuntevat heidän olosuhteensa. 

Valiokunta painottaa, että palvelujen laatu ja kattavuus on varmistettava tulevaisuudessakin 

ylläpitämällä riittävän kattavaa palveluverkkoa, kehittämällä sähköistä asiointia sekä kehittämällä 

palvelun laatua ja asiantuntevuutta. Myös yhteispalvelua on hyödynnettävä mahdollisuuksien 

mukaan. 

 

Maistraattien kehittäminen _   ._ ._ .... _      ______________  

Myös maistraattien toimialueita on saadun selvityksen mukaan tarkoitus laajentaa siten, että 

maistraattien lukumääräksi tulee 22. Lukumäärä ja toimialueet olisivat siis lähes yhteneväiset 

ulosottotoimen kanssa. Myös maistraateissa on kysymys hallinnollisten alueiden laajentamisesta 

tavoitteena siirtää voimavaroja hallinnosta palvelujen tuottami- 

r 

seen. Palveluja tarjoavien pisteiden määrä pysyisi pääsääntöisesti ennallaan. Jollei yksittäistä 

palvelupistettä voida erillisenä pitää yllä, sen tarjoamat palvelut on kuitenkin turvattava 

yhteispalvelun avulla. Hallintoselonteon linjausten mukaisesti päätösvalta palvelupisteistä on 

nostettava poliittiselle päätöksentekijälle eli ministerille sen varmistamiseksi, että riittävä 
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toimipaikkaverkko säilyy. Valiokunta pitää — ottaen huomioon samalla maistraattien asema jo 

alunperin kihlakuntauudistuksessa — suunniteltua muutosta perusteltuna. 

 

 

3.2. Työvoimatoimistot 

H/ 

/Valiokunnan käsityksen mukaan työvoimatoimistojen on kyettävä vastaamaan yhä vaativampiin 

asiakaspalvelua koskeviin haasteisiin. Toimistojen on löydettävä käytännön ratkaisuja vaikeasti 

työllistettävien sijoittumien ^n^rk^uio^e^^U^omaalaisten osalta puolestaan on otettava huomioon, 

että/äiämattitäidon lisäksi tarvitaan työtehtävi-      ^ en edellyttämää suomen kielen taitoa. 

Ulkomaalaisille on osattava tarjota palveluita tits- 

tä( lähtökohdista heidän ammattitaitoaan vastaavien työpaikkojen löytämiseksi. T-ämä-     " 

edollytta^ry^oimatoimistojen ohjauksen^yahvistamista ja henkilökunnan kouluttamis-       1/ 

ta. 

 

 

3.3. Palvelutavoitteet 

Valtion alue- ja paikallishallinnolle on asetettu ensimmäistä kertaa vuoden 2006 alusta 

voimaan tulleet keskeisten palvelujen palvelutavoitteet, jotka edellyttävät kyseiseltä 

hallinnolta resurssien kohdentamista näiden palvelujen tuottamiseen. Esimerkiksi polii- 

sin ö^älta^nrklhlälnmmttäln määritelty hälytystehtävien ja rikosratkinnan aikatavoitteet 

sekä rikostutkinnan selvitystasotavoitteet. Palvelutavoitteet on tarkoitus selonteon mu- 

kaan sisällyttää hallinnonaloittain valtion talousarvioesitykseen. Ne sisällytetään myös 

virastojen kanssa tehtäviin mlossopimuksiin. Tavoitteiden saavuttamisesta on raportoi- 
r 

tava valtakunnallisesti läänihallitusten suorittaman peruspalvelujen arvioinnin raportoinnin 

yhteydessä. Valiokunta ei pidä ongelmattomana palvelutavoitteiden kytkemistä selonteosta 

ilmenevin tavoin valtion talousarviomenettelyyn. Valiokunta edellyttää, että palvelujen sisällöllisen 

tarkastelun mahdollistamiseksi on hallintovaliokunnalle annettava vuosittain rninisteriötason 

selvitys alue- ja paikaUishallinnon palvelutavoitteiden toteutumisesta sekä lääninhallitusten 

arvoinnin piiriin kuuluvista peruspalveluista. 
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Asiakkaan näkökulmasta palvelutavoite on viranomaisen lupaus esimerkiksi kä-sittelyajan 

enimmäispituudesta tai odotusajasta palveluun. Valiokunta pitää perusteltuna, että asiakkaat voivat 

seurata palvelujen järjestämistä tavoitteiden mukaisesti ja myös palautteella reagoida mahdollisiin 

puutteisiin. Sinänsä palvelutavoite ei muodosta asiakkaalle subjektiivista oikeutta saada palvelua 

tavoitteen mukaisena. 

Valiokunta lähtee siitä, että hallinnon näkökulmasta ohjaavan viranomaisen asettama 

palvelutavoite on palvelua tarjoavaa virastoa sitova. Palvelutavoitteet on kytkettävä osaksi 

viranomaisten normaalia ohjausprosessia ja niistä on sovittava kunkin viraston kanssa 

tulossopimuksissa. Jos asetettuja tavoitteita ei saavuteta, asia on käsiteltävä tulosneuvotteluissa ja 

sovittava korjaavista toimenpiteistä seuraavaa vuotta varten. Korjaavia toimenpiteitä voivat olla 

esimerkiksi muutokset viraston sisäisissä voimavarojen kohdennuksissa, toimintatapojen 

ketattäminen ja palvelujen tuottamistapojen monipuolistaminen. Mikäli ilmenee toistuvaa tai 

vakavaa laiminlyöntiä, on mahdollista arvioida virkamiehen, lähinnä viraston päällikön, tulos- ja 

virkavastuuta ja ryhtyä tämän arvioinnin edeUyttämiin toimiin. 

Valiokunta pitää palvelutavoitteiden asettamista tärkeänä palvelujen saatavuuden 

turvaamiseksi. Samanaikaisesti on kuitenkin myös arvioitava tavoitteiden realistisuutta. Väärin tai 

yUoptimisesti asetetusta tavoitteesta vastaa ohjaava viranomainen, jonka on huolehdittava 

asianmukaisten voimavarojen osoittamisesta. Valiokunta muistuttaa, että ministeri kantaa poliittisen 

vastuun hallinnonalansa toiminnasta ja viime kädessä vastuu kuuluu hallitukselle. 

 

 

3.4. Yhteispalvelu 

Selonteossa valtion palvelujen saatavuuden turvaamista ja kihlakuntajärjestelmää koskeviin 

kirjauksiin kuuluu yhteispalvelun kehittäminen voimakkaasti. Valiokunta katsoo, että yhteispalvelun 

kehittämisen tavoitteeksi tulee asettaa, että kansalainen saa samasta paikasta, yhteispalvelupisteestä, 

keskeiset kunnan, kiMakuntahallinnon, verohallinnon, työhallinnon, kansaneläkelaitoksen sekä 

muiden alue- ja paikallisviranomaisten paikallisesti tarvittavat ja yhteispalveluun soveltuvat 

palvelut. Yhteispalvelun asiakaspalveluun on sisällytettävä tarvittava neuvonta ja ohjaus sekä asian 

vireillepano siten, että asiakas saa hakemansa palvelun yhteispalvelupisteessä käynnin tuloksena 

joko välittömästi tai mahdollisimman pian tämän jälkeen. Asian laadun mukaan asiakkaan on 
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saatava yksilöityjä toimiva ohjaus asiantuntijapalveluihin (esimerkiksi varataan aika nimetylle 

asiantuntijalle) tai viranomaisen luo. 

Valiokunta pitää tärkeänä, että yhteispalvelupisteissä asiakkailla on mahdollisuus 

omatoimiseen tai opastettuun sähköisten palvelujen käyttöön. Toimiva yhteispalvelu, josta on yhteys 

tarvittaviin asiantuntija- ja päätöspalveluihin, muodostaa asiakkaalle kustakin 

palvelukokonaisuudesta täydenpalvelun pisteen. Yhteispalvelupisteessä tapahtuvasta 

henkilökohtaisesta ohjauksesta ja sen kautta saatavista sähköisistä vuorovaikutteisista palveluista 

muodostuu aikaa myöten uusimuotoisia palveluketjuja. 

Valiokunta arvioi, että julkisen sektorin toimijoiden yhteisellä palvelujen järjestä-

ihis ä̂nänTOsl̂ u^ 

teispalvelulla on mahdollisuus toteuttaa kansalaisten kannalta tärkeää yhden luukun periaatetta eri 

palvelutuotantotavoilla keskeisissä julkisissa palveluissa. Tavoitteena tulee olla asiakkaan 

palvelutarpeesta lähtevä hallinnonalojen rajat ylittävä tapa tuottaa palvelut. Palvelupisteiden avulla 

voidaan ylläpitää alueellisesti riittävän kattavaa palveluverkkoa nykyistä tehokkaammin. 

Palvelupisteiden palveluvalikoimaa on kehitettävä keskeisten palvelujen osalta kattavaksi ja 

palvelujen saatavuuteen samatasoisina kaikissa pisteissä on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kun 

nykyisten hallinnonalakohtaisten palvelupisteiden ylläpito valtionhallinnon eri sektoreilla tai 

kunnallisten palvelujen tarjonta kuntarakenteen kehittämisen yhteydessä tulee harkittavaksi, 

yhteispalvelupiste muodostaa vaihtoehdon palvelujen siirtymiselle kauemmaksi. Suuremmissa 

kuntakeskuksissa yhteispalvelu helpottaa asiantuntijaresurssien suuntaamista tehokkaammin niihin 

kohteisiin, joissa sitä todella tarvitaan. 

Kihlakuntajärjestelmää koskeviin kirjauksiin sisältyy selonteossa yhteispalvelun laajentaminen 

sähköisiin yhteispalveluihin ja sähköisen asioinnin Hsääminen. Tältä osin valiokunta viittaa 

mietinnön kohtaan 7 tietoyhteiskuntakehityksen vauhdittaminen. 

4. Julkisen hallinnon tuottavuuden parantaminen 
 

Palvelujen tuotantotapojen monipuolistaminen 

Selonteon mukaan jatketaan julkisen hallinnon palvelujen tuotantotapojen monipuolistamista kuten 

liikelaitostamisia, yhtiöittämisiä ja palvelujen ostamista yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta. 
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Valiokunta toteaa, että liikelaitostaminen, yhtiöittäminen, tilaaja-tuottaja -mallin 

käyttöönotto ja kumppanuus ovat käytössä olevia hallinnon uudistamiskeinoja. Valio- 

kunta kiinnittää huomiota siihen, että muun muassa liikelaitostamiset ja yhtiöittämiset 

on Jharkittava tarkkaan Jcussakm yksittäistapauk^ - 

 

huomioon ottaen. Välttämättä tässä suhteessa ei ole kovin paljon käytettävissä uusia 

mahdollisuuksia valtionsektorilla, kuntapuolella niitä sen sijaan on enemmän. Valiokunta toteaa, että 

julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se 

on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, 

oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon takeita. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä 

tehtäviä voidaan antaa vain viranomaiselle. Muun muassa yksityistäminen edellyttää yksityiseen 

palveluun rinnastettavaa tehtävää. Näissä kysymyksissä on myös tarkkaan arvioitava saatavat edut ja 

aiheutuvat haitat pidemmällä aikavälillä, jottei synny esimerkiksi yksityisoikeudellisia monopoleja, 

jotka aiheuttavat julkiselle sektorille pidemmällä aikavälillä lisääntyviä kustannuksia. 

 

Palvelukeskukset 

Julkisen hallinnon tuottavuuden parantamiseksi on käynnistetty hallinnon yhteinen tukipalvelujen 

kokoaminen. Tarkasteluun on ensi vaiheessa otettu talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelut. 

Etenemistapana on palvelutuotannon kokoaminen nykyistä suuremmiksi tuotantoyksiköiksi joko 

hallinnonaloittain tai perustamalla useita hallinnonaloja palvelevia palvelukeskuksia. Kokoamisella 

tavoitellaan merkittäviä henkilöstövoimavarojen säästöjä. Hankkeilla valmistaudutaan myös 

työmarkkinoilla edessä olevaan henkilökunnan tarjonnan vähenemiseen ja eläköitymisestä 

johtuvaan poistumaan. 

Sisäasiainministeriön hallinnonalan palvelukeskuksen päätoimipaikka on päätet- 

ty perustaa Joensuuhun. Lisäksi kuluvana vuonna on suunniteltu käynnistettävän oi- 

keusministeriön hallinnonalan palvelukeskus. Sisäasiainministeriön hallinnonalan pal- 

velukeskuksen tehtävänä on henkilöstö-, talous- ja puhelinvälityspalvelujen sekä mui- 

den hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäasiainhallinnolle ja muillekin valtion vi- 

rastoille ja laitoksille palvelusopimuksien mukaisesti omakustannushintaan. Valiokunta 
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korostaa sitä, että tukipalveluita tulisi koota eri hallinonaloilta jo perustettuihin toimi- 

— paikannin,joöe-m4resMttämis«stä~saa^  --------------  

 

Tuottavuuden toimenpideohjelma 

Hallituksen tarkoituksena on uudistaa hallinnon rakenteita ja toimintaa siten, että tuloksena on 

julkisen hallinnon ja palvelujen suunniteltuja todennettavissa oleva tuottavuuden kasvu ja 

tuottavuushyötyjen käyttö. Tuottavuustyötä tehdään muun muassa laatimalla 

hallinnonalakohtaisia tuottavuusohjelmia. Korostunut sektoroitunut toimintapa, 

joka näkyy erityisesti keskushallmnossa.muodostaa faottavuutta haittaavan tekijän. Mo- 

7 
3
* 

net asiakokonaisuudet ovat poikkihallinnollisia, mikä on hallinnon uudistamisen toi-

menpidesuunnitelmissa ja konkreettisissa toimenpiteissä otettava huomioon. 

Hallintovaliokunta tähdentää, että tuottavuusohjelmien tulee olla realistisia. Muussa 

tapauksessa palvelujen paranemisen sijasta niitä uhkaa heikkeneminen ja tehokkaamman hallinnon 

sijasta tehottomuus lisääntyy. Palveluja ja tehtäviä on tarkasteltava ennakkoluulottomasti, 

tuottavuutta ei kuitenkaan voida lisätä yksioikoisesti vähentämällä työntekijöitä. Tältä osin 

valiokunta viittaa jäljempänä valtion henkilöstöpolitiikan kohdalla lausuttuun. 

 

5. Hallinnon rakenteiden ja yhteistyön kehittäminen 5.1. 

Valtion keskushallinnon uudistaminen 

Valiokunta toteaa, että valtion keskushallinnon uudistamisessa yleisenä ja usean halli- 

tuksen ilmaisemana tavoitteena on ollut siirtää ministeriöistä tehtäviä hallinnossa alem- 

malle tasolle ja aikaansaada ministeriöistä pieniä ja tehokkaita poliittisen päätöksenteon 

valmisteluun sekä alaisen hallinnon ohjaamiseen keskittyviä yksiköitä. Valitettavasti 
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keskushallinnon uudistamishanke ei juurikaan ole aidosti edennyt. Valiokunta pitää 

välttämättömänä, että hallintoa uudistetaan kokonaisuutena kaikilla tasoilla samanaikai- 

sesti --------------------------  ....  ----------------------  .  ---------------------------------------------  

Hallituksen tulee selonteon mukaisesti käynnistää keskushallinnon uudistushanke 

pikaisesti. Nykyisen, pitkään samanlaisena säilyneen rninisteriörakenteen uudistaminen 

tulisi valmistella siten, että uusi rakenne olisi käytettävänä muodostettaessa eduskunta-

vaalien jälkeen hallitusta. Uudistuksen valmistelussa olisi otettava huomioon muuan 

muassa tarve koota elinkeinojen ja työvoiman kehittämiseen liittyviä tehtäviä, hallinnon 

kehittämiseen liittyviä tehtäviä ja maahanmuuttopolitiikkaan liittyviä tehtäviä. 

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että keskushallinnon tuottavuutta voidaan 

parantaa myös yhdistämällä tehtäviltään lähellä toisiaan olevia organisaatioita tai niiden 

osia, karsimalla päällekkäisyyksiä muilla tavoin ja yksinkertaistamalla toimintapro-

sesseja. Sanottu merkitsee myös keskushallinnon yhteydessä olevien kehittämisorgani-

saatioiden aseman arviointia. 

Keskushallinnossa, samoin kuin alue- ja paikallishallinnossa, sitoutuu edelleen 

suhteellisen runsaasti resursseja talous- ja henMlöstöhallinnon tukitehtävien hoitami-

seen. Valiokunta kiirehtii talous- ja henkilöstöhallinnon tehostamistoimia kaikilla hal-

linnonaloilla. Myös hankintatoimessa, toimitilahallinnossa sekä tietohallinnossa ja tie-

toliikennepalveluissa on merkittäviä tehostamismahdollisuuksia. 

5.2. Aluehallinnon uudistaminen 
 

Alueellistaminen 

Selonteosta ilmenee, että hallinnon rakenteiden kehittämistä jatketaan alueellistamalla 

keskushallinnon toimintaa ja tehtäviä pääkaupunkiseudulta. Tältä osin valiokunta viittaa 

mietintöönsä Ha VM 14/2004 vp koskien valtioneuvoston aluepoliittista selontekoa 

(VNS 3/2004 vp). 

 

Maakunnan liittojen aseman vahvistaminen 
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Maakunnan liitoilla on pitkä historia maakunnallisina edunvalvontaorganisaatioina. Jo 

ennen lääniuudistusta niille siirrettiin vastuu alueiden kehittämisestä yhteistyössä val-

tion viranomaisten ja kuntien kanssa. Maakunnan liittojen asemaa aluekehitysviran-

omaisina on vahvistettu merkittävästi vuoden 2003 alusta voimaan tulleella alueiden ke-

hittämislailla (602/2002). Lisäksi vuoden 2006 alusta on tullut voimaan alueiden kehit-

tämislain muutos, joka merkitsee sitä, että keskeiset alueiden kehittämiseen vaikuttavat 

määrärahat on koottava valtion talousarviossa nykyistä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. 

Maakunnallisen päätöksenteon asema vahvistuu uudistuksessa päätöksenteon kokonai-

suudessa kahta kautta. Ensinnäkin maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma^muuttuu 

maakunnan talousarvioesitykseksi, mikä parantaa maakunnan oman ehdotuksen asemaa 

valtion talousarvioesityksen valmistelussa. Toisaalta aluekehityksen voimavarojen 

suuntaamisen kokonaisuus on aluetasolla maakunnan liitoissa helpommin priorisoita-

vissa ja aikataulutettavissa mahdollisimman tuloksellisesti. Valiokunta toteaa, että maa-

kunnan liittojen aseman vahvistaminen edelleen aluekehitysviranomaisena ja aluehal-

linnon kansanvaltaisen ohjauksen tehostaminen niiden kautta merkitsee omaksutun ke-

hittämislinjauksen jatkamista. 

 

^ laiton fo^tedro^k l&skQtfk. o$ct 

Lääninhallinto 

Maassamme on vuonna 1997 toteutetun lääniuudistuksen jälkeen 6 lääniä Ahvenanmaa 

mukaan luettuna. Uudistus on selkeyttänyt läänien tehtäviä monialaisina valtion alue-

hallinto-organisaatioina, joille kuuluu sisäiseen turvallisuuteen ja järjestykseen, lupa-

hallintoon ja tarkastukseen, elinkeinoelämän ja hyvmvoinnin edellytyksien luomiseen 

sekä informaatio-ohjaukseen ja -arviointiin liittyviä tehtäviä. Keskeiseksi lakisääteiseksi 

tehtäväksi on muodostunut keskushallinnon ja ministeriöiden ohjauksessa peruspal-
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velujen arviointi, jonka tuloksia käytetään sekä kuntien palvelutuotannon että keskus-

hallinnon tarpeisiin. Lisäksi lääninhallitukset toimivat kanteluviranomaisina. 

Lääninhallitusten nykyiset poikkmallinnolliset tehtävät huomioon ottaen valio-

kunta pitää asianmukaisena, että selvitetään valvonta- ja hallinnollisten viranomaisteh-

tävien kokoamista nykyistä laajemmin lääninhalHtuksiin.^ 

joiden ja maahan tulleiden kotouttamiseen liittyvien tehtävien antamista monialaiseen 

lääninhallitukseen, jossa hoidetaan poliisi-, sosiaali- ja terveys-, koulutusasioita, on, 

syytä arvioida. Lääninhallinnon tehtävät ovat lääniuudistuksen jälkeen lisääntyneet ja 

monipuolistuneet, mikä edellyttää myös voimavarojen ajantasaistamista. Valiokunta 

painottaa, että toimialueiltaan laajojen lääninhallitusten on työssään otettava huomioon 

läänin eri osien tarpeet ja toimialaansa koskevat kehittämismahdoUisuudet läänin koko 

alueella. 

Valiokunta pitää nykyistä läanirakennetta toimivana ja katsoo, ettei lääninhallitus-

ten määrää tule lisätä. Eri asia on arvioida eräiltä osin läänien rajojen tarkoituksenmu-

kaisuutta. 

 

Työvoima- ja elinkeinokeskukset 

Työvoima- ja elinkeinokeskukset ovat kolmen ministeriön keskushallinnosta ohjaamia 

virastoja, joiden poildrihallinnollista toimintatapaa ja ohjausta on edelleen parannettava. 

Keskusten toiminta on niiden perustamisesta lukien kehittynyt, vaikkei niistä ole ai-

nakaan vielä tullut elinkeinoelämän vahvoja toimintaedellytysten kehittäjiä. TE-keskus-

ten toiminnassa on ilmennyt ainakin osassa keskuksia myös tiettyä jäykkyyttä ja 

elinkeinopolitiikan edistäjinä toiminnan pirstaleisuutta on saattanut lisätä 15 keskuksen 

kokonaisuudessa jossain määrin erilainen suhtautuminen usean TE-keskuksen alueella 

toimiviin yrityksiin. 

 

Ympäristökeskukset ja muu ympäristötoimiala 
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Valiokunta katsoo, että koko ympäristöhallinon toimialaa tulee tarkastella kriittisesti 

muun ohella organisaatioiden toimivuuden ju-vastuusuhteiden näkökulmasta.-Samalla 

on syytä selvittää^mitä tehtäviä on tarkoituksenmukaista hoitaa kussakin organisaatios-

sa ja missä laajuudessa. Rationalisoinnilla, työnjaolla ja yhteistyöllä saatetaan saavuttaa 

säästöjä ja lisätä tehokkuutta. 

 

 

6. Hallinnon kehittämishankkeiden hallinnan parantaminen 

Huolenaiheen muodostaa selontekoon sisältyvä ajatus, että hallinnon ketattämisen toi-

menpiteet suoritetaan valtiontalouden kehysten puitteissa. Valiokunta painottaa, että ke-

hysmenettelyssä on varattava uudistustyön joustavan etenemisen vaatimat määrärahat. 

Tämä merkitsee yleensä erityisesti muutosvaiheen alussa Usääntyviä kustannuksia, jot-

ka tasaantuvat ja tulevat myöhemmin säästöinä yhteiskunnalle takaisin. 

Erityisesti laajojen hallinnon kehittämishankkeiden hallinnan parantamista koske-

vien linjausten on välttämättä saatava toimenpideohjelmissa selkeät konkreettiset linja-

ukset. Olennaista on, että nämä hankkeet (esimerkiksi alueellistaminen, sähköisten pal-

velujen kehittäminen, palvelukeskusten perustaminen, siirtyminen asiakaspalvelujen 

tarjoamiseen yhteisesti ja uusien yhteispalvelupisteiden perustaminen ja varustaminen) 

saavat riittävän erillisen alkurahoituksen. Mikäli uudistukset joudutaan tekemään nor-

maalien kehysten puitteissa, ei synny myöskään tuottavuutta parantavia uusia hallinnon 

järjestämistapoja. 

Valtiontalouden kehysmenettelyn osalta valiokunta toteaa mieltävänsä kehysme-

nettelyn tärkeyden talouspolitiikan hoidossa. Kehyksillä on talouspolitiikan uskottavuu-

den kannalta erityinen merkitys. Nykyisellään menettely koskee vain menokehyksiä 

eikä ota esimerkiksi myönteistä tulokehitystä huomioon. Kehysmenettelyä on tarpeen 

kehittää muun muassa niin, että siinä voidaan ottaa huomioon vaalikauden aikana esiin 

nousevia tarpeellisia ja ainakin välttämättömiä menoja lisääviä toimenpiteitä myös il-

man muihin menohin kohdistuvia leikkauksia. Se seikka, että kehykset asiallisesti rat-
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kaistaan varsin nopeatempoisessa prosessissa koko vaalikaudeksi tuskin muutoinkaan 

mahdollistaa riittävän analyyttistä tarkastelua. Tämä on toinen keskeinen nykyjärjestel-

m an heikkous poliittisen päätöksenteon kannalta, kokonaistehokkuuden ja talou$eili-

suuden kannalta ongelmallisia ovat usein rahoitukseltaan pirstoleisesti^toteutetut hank-

keet, kuten teiden rakentaminen. Valiokunta kiinnittää myös valtiovarainhallinnon ke-

hittämisessä huomiota sektori|̂ ^̂ w&^oimialoja laajemman varainkäytön koko-

naisnäkemyksen muodostamiseen. 

 

 

7. Tietoyhteiskuntakehityksen vauhdittaminen 

Valiokunta pitää erityisen tärkeinä selonteon linjauksia, joilla vauhditetaan tietoyhteis-

kuntakehitystä. Lähtökohtana on pidettävä, että kansalainen saa tulevaisuudessa kuntien 

ja valtion palvelut laajalti suoraan sähköisinä vuorovaikutteisina palveluina. Palve-

luprosessit on analysoitava ja kehitettävä niin, että asiakas voi saada tarvitsemansa pal-

velun mahdollisimman täydellisenä sähköisesti. Palvelujen sähköistäminen muodostaa 

suuren tuottavuuspotentiaalin ja samalla se, fyysisten yhteispalvelupisteiden tukemana, 

olennaisesti parantaa palvelujen saatavuutta kansalaisille. 

Valiokunta tukee sitä tavoitetta, että koko julkisessa hallinnossa on yhteinen tie-

tohallintotoimija (työnimi JulkIT) viimeistään vuoden 2009 alussa. Siirtymävaiheessa 

kansallisia toimijoita on tarkoitus olla kolme: valtion tietohallinnon johtamisyksikkö 

(ValtIT), KuntalT sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen toimija. 

Valtion tietohallintoon on luotu kaikille hallinnonaloille ja virastoille yhteinen 

johtamisyksikkö, jonka tehtävänä on vastata valtion tietohallinnon johtamisesta ja stra-

tegisesta ohjauksesta. Lisäksi kaikkien virastojen käyttämiä yhteisiä tietohallintopalve-

luja aletaan tuottaa yhteisen palvelujentuottamisverkoston kautta. Sen sijaan valtion vi-

rastojen tietohallinnon ydinpalvelut on tarkoitus tuottaa jatkossakin virastokohtaisesti. 

Valtion IT-toimintojen uudistamisella pyritään asiakaslähtöisten palvelujen tuot-

tamiseen, kustannustehokkuuden parantamiseen sekä osaamisen kehittämiseen. Myös 
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tietotekniikan kehittämiseen ydintoiminnan palveluksessa on kiinnitettävä erityistä huo-

miota. 

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen on asettanut KuntalT-hankkeen. Perus-

tettava yksikkö aloittaa toimintansa sisäasiainniinisteriössä syyskuun 2006 alussa. Ta-

voitteena on kuntien ja koko juMshäliinnon tietohallintoyhteistyötä tiivistämällä tehos-

taa julkishallinnon toimintoja, parantaa julkisten palvelujen saatavuutta, laatua ja vai-

kuttavuutta. KuntalT-hanke toimii yhteisyössä PARAS-hankkeen sekä valtion tietohal-

linnon uudistamisen hankkeen kanssa. 

Valiokunta pitää tärkeänä, että KuntalT toimii täysimääräisesti jo vuoden 2007 

alusta ja että seuraavaan hallitukseen nimitetään koko julkishallinnon tietohallinnon ke-

hittämisestä vastuussa oleva ministeri ja ministeriryhmä. 

 

 

8. Henkilöstöpolitiikka 

Valtion henkilöstömäärä on ollut suurimmillaan vuonna 1988. Tästä 215 000 henkilön 

kokonaismäärästä budjettitalouden henkilöstö on vähentynyt nykyiseen 124 000 henki-

löön. Tapahtuneesta yli 40 prosentin vähennyksestä valtaosa on ollut seurausta virasto-

jen ja laitosten liikelaitostamisesta ja yhtiöittämisestä sekä tehtävien kunnallistamisesta. 

Runsaat 10 prosenttia vähennyksestä on johtunut virastojen sisällä tapahtuneista hen-

kilöstövähennyksistä. 

Hallituksen 11.3.2005 tekemän kehyspäätöksen mukaan vuoden 2011 loppuun 

mennessä täytetään keskimäärin puolet valtionhallinnon henkilöstön eläkkeelle tai 

muun työnantajan palvelukseen siirtymisen johdosta vapautuvista työpaikoista. 

Valtion tehtäviä olisi siten hoitamassa jatkossa nykytilaan verrattuna 17 500 henkilöä 

pienempi henkilöstö. 

 ------ Valtiolle säädettyjä-tehtäviä hoitaa henkilöstö, jonka osuus palkansaajista on vain 

runsas 5,5 prosenttia. Jo tällä hetkellä monissa tehtävissä on aliresursointia ja 
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lisähenkilöstön tarvetta. Ellei henkilöstöpanosta vaativia valtion tehtäviä kyetä 

esimerkiksi tuot- 

tavuutta parantavin toimenpitein vähentämään, työkuormitus kfto^oVyhä 

pienenevälle henkilöstölle, jolloin sairauslomien ja työkyvyttömyyseläkkeiden 

määrän voidaan arvi-oida^sääntyvän..Sairauslomien kustannukset sekä työstä 

aiheutuva ja sitä haittaava pahoinvointi puolestaan lisäävät palkkakustannuksia, 

alentavat tuottavuutta ja lisäävät myös muiden työntekijöiden työtaakkaa ja henkisiä 

paineita. 

Lisäksi uuden henkilöstön perehdyttäminen ja osaamisen siirtäminen 

kokeneilta työntekijöiltä nuoremmille vaikeutuu. Kaikkiaan virastojen todellinen 

palvelukyky tuottavuuden lisääntymisen sijasta heikkenee, mikäli henkilökohtainen 

työmäärä on kohtuuton tai kasvaa vastaisuudessa sellaiseksi. Myös tavoite, että 

työntekijät jatkavat työuraansa nykyistä pitempään jää toteutumatta. 

Valtion henkilöstöpolitiikan — ja samalla myös hallinnon kehittämisen 

näkökulmasta — on ongelmallista, että samaan aikaan vireillä on monta keskinäisiltä 

vaikutuksiltaan ristikkäistä muutoshanketta. Valiokunta tähdentää toimenpiteiden 

koordmoinnin merkitystä. 

Valiokunta toteaa — kiinnittäen samalla huomiota eri hallinnonalojen esittämään 

kritiikkiin koskien huomattavan suurta ja kaavamaista henkilöstön supistamisvelvoitet-

ta — ettei vapautuvien työpaikkojen täyttämättä jättäminen voi perustua matemaattiseen 

laskentamalliin. Henkilöstö on yliopistot mukaan lukien mitoitettava valtion tehtävien 

mukaan ja arvioitava perusteellisesti eri tehtävien hoitamiseen tarvittavat asianmukaiset 

henkilöstövoimavarat. Valtion henkilöstöllä on oma tärkeä osuutensa kansallisen 

kilpailukyvyn turvaamisessa. Edelleen on muistettava kansalaisten oikeutetut palve-

luodotukset ja niiden lainsäädäntöön pohjautuva yhteiskuntapoliittinen perusta (esimer-

kiksi hallintolain, julkisuuslain ja kielilainsäädännön asettamat 

vaatimukset). 
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 ___ VaUokuntajjitää selvänä, ettäJuottayuutta onlisättävä ja etteivaltion palveluksesi 

sa ole tulevaisuudessa nykyisen suuruista henkilöstöä. Henkilöstön määrää koskevat 

ratkaisut on kuitenkin kytkettävä valtion tehtävien määrittelyn ohella muihin 

tuottavuutta tehostaviin hankkeisiin ja prosesseihin, joihin yhteiskunnassa tapahtunut 

kehitys avaa uusia mahdollisuuksia. Vasta näistä lähtökohdista voidaan arvioida 

kohtuulliseen hen-kilökohtaiseen työmäärään perustuvan henkilökunnan tarve ja 

mahdolliset vapautuvat voimavarat. 

Valiokunta edellyttää, että tuottavuutta parantavat toimenpiteet, kuten palvelujen 

uudet tuotantotavat (sähköiset palvelut, yhteispalvelu, luontevat hallinnolliset kokonai-

suudet, tukipalvelujen palvelukeskukset, tehtävien tarkastelu ja prosessien virtaviivais-

taminen) muodostavat pohjan henkilöstömäärien tarkastelulle. Vapautuvat voimavarat 

tulee kohdentaa aliresurssoituihin, lisääntyviin ja uusiin tehtäviin. Henkilöstön määrän 

supistuksille ei sen sijaan voida asettaa matemaatisia etukäteisvelvoitteita. Mahdolli- 

suudet tuottavuuden lisäämiseen eri aloilla ja alueilla ovat erilaiset/Esimerkiksi nyky- 

tehtäviin perustuvan tietämyksen valossa pomsimiehiä ja rajavartiolaitoksen henkilöstöä 

tarvitaan ainakin nykytasoinen määrä. Muun muassa syyteharkinta ja tuomiovallan 

käyttö perastuva^enkilövoimavaroja vaativaan henkiseen työhön. Muutoinkin oikeus- 
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kunta tähdentää, että henkilöstöjärjestöt on otettava täysipainoisesti mukaan 

tuottavuuden kehittämistyöhön ja muutoinkin henkilöstöpoliittiseen työskentelyyn. 

Suuri osa valtion työtehtävistä edellyttää korkeaa koulutustasoa? 90 prosentilla 

onkin ammatillinen tutkinto, kun sejnunllartyövolmalla on runsaalla 75 prosentilla. 

Korkeakouhiftitkmte-o^nom 40 prosenttia valtion henkilöstöstä. Muussa 

tyJyoima^koAeakoulututkinnon suoritt^neita-on^S-prosenttiaT] 

Jotta valtio kykenee saamaan palvelukseensa ja pitämään mahdollisimman pit-

kään palveluksessaan koulutetma t>
f
övoimaa tarvitaan henkilöstöpoliittisten lm^ 

toimeenpanemiseksi konkreettisia toimenpiteitä, joilla valtiosta tehdään entistä parem-

pi, kilpailukykyisempi ja houkuttelevampi työnantaja. Valtion tarjoamat tehtävät ovat 

sinänsä laajalti mielenkiintoisia, haastavia ja vaativia. 

Vuoden 2005 lopussa uusien palkkausjärjestelmien piirissä oli noin 75 prosenttia 

valtion henkilöstöstä. Uudet palkkausjärjestelmät eivät ilmeisesti ole kuitenkaan lisän-

neet valtion palkkakilpailukykyä yksityiseen sektoriin nähden. Uusien palkkausjärjes-

telmien asianmukainen soveltaminen edellyttää, että ne ovat työntekoon motivoivia ja 

virastojen käytettävissä ovat tarvittavat määrärahat. Tärkeä kilpailukykyyn ja työmoti-

vaatioon liittyvä seikka on, ettei ole tarvetta kohtuuttomiin yUtyömääriin ja että ylityös-

tä suoritetaan korvaus. Lisäksi pääkaupunkiseudun korkeiden asumiskustannusten kom-

pensoimiseksi tarvitaan erityisiä toimenpiteitä pääkaupunkilisän muodossa, jotta julki-

nen sektori kykenee rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan myös Helsingin 

seudulla koulutetun ja osaavan henkilöstön (kaikkia ei voida alueellistaa). Valtion 

tehtävissä korostuu asiantuntijatehtävien merkitys. Näitä tehtäviä on painotettava 

palkkausjärjestelmiä kehitettäessä. 
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Valtion tehtävien kilpailukyvyn ja tuloksellisuuden kannalta on tärkeää, että hen-kilöstö 

on työkykyistä ja voi hyvin/ Valtiontilintarkastajat ovat kertomuksessaan vuodelta 2000 

katsoneet tärkeäksi, että valtion henkilöstön työssä jaksamista vaarantaviin tekijöihin pyritään 

järjestelmällisesti ja ajoissa puuttumaan. 

Valiokunta toteaa omalta osaltaan, että työelämän muutosten seurauksena työhy-

vmvoinnin keMttäminen on tullut entistä haastavammaksi. Tämän vuoksi kehittämiskohteena 

on aiempaa painokkaammin työyhteisö ja työolot kokonaisuudessaan. Työhy-vmvoinnin 

aineiksia sisältyy esimerkiksi koulutukseen, osaamiseen, johtamiseen, kuntoutukseen,, 

liikuntaan sekä terveyden ylläpitoon. Työhyvmvoinnin edistämisessä ovat 

avamtekijöitäjtyöterveyshuollon asiantuntemuksen hyöd^ 

Ju^äniinenlgjry^ln työilmapiirin vUäpitäminen.| ^ 

Valiokunta tähdentää johtamistaitojen ja -tapojen keittämistä sekä olennaista 

johtamiskoulutuksen lisäämistä kaikille esimiestehtävissä dlevä^: Julkisen sektorin 

johtamisella on erilaiset vaatimukset kuin kaupalliseen toimintaan perustuvalla yksityi- <~ 

sellä puolella. Julkisen hallinnon organisaation johtarninen on keskeisesti muun mussa 

työskentelyedellytysten luomista ja ylläpitoa. Se edellyttää yleensä myös kyseessä olevan 

tehtäväalueen riittävää substantiaalista osaamista. Yleisjohtaminen ilman tällaista sisällöllistä 

osaamista ei valiokunnan käsityksen mukaan johda pääsääntöisesti hyviin tuloksiin. Valtion 

keskeisten tehtävien luonne korostaa nimenomaan osaamista ja asiantuntijuutta. Hallinnon 

keskeisen voimavaran, asiantuntemuksen, tukeminen ja hyödyntämisen kehittäminen on 

merkittävä johtamisen osa-alue muun hyvän henkilöstöjohtamisen ohella. Valiokunta pitääkin 

ongelmallisena ajatusta valtionhallinnon johdon yleisviroista. Sen sijaan on hyödynnettävä 

johtamiskykyjä omaavaa asiantuntevaa osaamista. 

9. Kunnallisen demokratian vahvistaminen 

Selonteon mukaan hallitus käynnistää lainsäädäntöön liittyvien tai muiden esitysten val-

mistelun kunnallisen demokratian vahvistamiseksi seuraavissa asiakokonaisuuksissa: 

kuntakonserni, markkinaehtoistuva palvelutuotanto, kuntien välinen yhteistyö ja luotta-

mushenkilötyön edellytykset. 



53 
 

Pernstelut Ha VM /2006 vp — VNS 2/2005 vp 

 

Valiokunta toteaa, että osana hallituksen kansalaisvaikuttamisen poUtiikkaohjel-maa 

toimii kunnallisen demokratian kehittämishanke. Selonteon linjauksia on saadun selvityksen 

mukaan hankkeessa edistetty lainsäädännön kehittämishankkeilla, kuntake-hitystoimintana 

sekä alaan liittyvinä tutkimuksina ja selvityksinä. 

Sisääsiäinmimsteriö on asettanut maaliskuussa 2005 työryhmän osana kunnallr-sen 

demokratian kehittämishanketta selvittämään kuntakonsernia ja kunnallisia liikelaitoksia 

koskevan lainsäädännön ketattämistarpsiia ja kuntien julkisten hankintojen sekä kuntien 

välisen yhteistoiminnan yhteensovittamista. Kuntakonsernia ja kunnallisia liikelaitoksia 

koskevat lainsäädäntömuutokset on käytettävissä olevan tiedon mukaan tarkoitus saattaa 

hallituksen esityksinä eduskunnan käsittelyyn syksyllä 2006. 

Lisäksi hankkeen piirissä on tehty lainvalmistelutyötä luottamushenkilöiden työs-

kentelyedellytysten vahvistamiseksi. $lftä-osifi--4fflnta4ak4in^ mutttokset-on tarkoitU3-antaa 

eduskunnan käsiteltäväksi saadun tiedon mukaan keväällä "206^Ne koskevat kuntalain 51 §:n 

mukaisen otto-oikeuden käytön rajoittamista kuntien yhteisissä toimielimissä ja osittaista 

laajentamista johtokuntiin tilaajan ja tuottajan vastuiden selkeyttämiseksi, luottamushenkilön 

mahdollisuutta palkattomaan vapaaseen työstään luottamustoimen hoitamiseksi, 

valtuustoryhmän määrittelyä ja tukemismahdollisuutta. tisäk& Sduskunnalle on/fo"annettu 

hallituksen esitys, johon sisältyvfmafeslh-suus suomalaisen kunnallisen pormestarimallin 

käyttöönottamise^§^(HE 8/2006 vp). 

Valiokunta pitää tärkeänä, että kunnallisen demokratian vahvistamisessa pyritään lisäksi 

kehittämään ja luomaan toimintatapoja poliittisen ja kansanvaltaisen ohjauksen 

vahvistamiseksi kuntakonsernissa ja kuntien välisessä yhteistyössä, -fctsaksi on pyrittävä 

yhdessä kuntien kanssa määrittelemään kansanvaltaisen ohjauksen tarvetta kuntien eri 

toiminnoissa tavoitteena selkiyttää niitä toimintoja, joissa kyseinen ohjaus voi olla välillistä. 

Myöskin todellisen sähköisen äänestämisen mahdollisuudet tulee ennakkoluulottomasti 

selvittää. 

Valiokunta korostaa, että kunta- ja palvelurakenneuudistukseen tulee sisällyttää 

olennaisena osana kunnallisen kansanvaltaisen päätöksentekojärjestelmän vahvan aseman 

turvaaminen. 
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10. Lausumat ja muut kannanotot. 

Edellä lausuttuun viitaten valiokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy kolme lausumaa 

seuraavasti: 

— Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että hallintovaliokunnalle 

annetaan vuoden 2008 loppuun mennessäl|selvitys maamme keskus-, alue- ja paikallis-

hallinnon sekä julkisen sektorin henkilöstöpolitiikan tilasta, tehdyistä toimenpiteistä, 

saavutetuista tuloksista sekä kehittämistarpeista. {Valiokunnan lausumaehdotus 1 )  

— Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että muun mualisalkehysme-

nettelyssä valtion henkilöstömäärä arvioidaan kaavamaisen matemaattisen laskentamallin 

siiasta ottaen huomioon valtion tehtävät sekä tuottavuutta tehostavien hankkeidenja prosessien 

hyödyt. {Valiokunnan lausumaehdotus 2 )  

— Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että. hallintovaliokunnalle 

annetaan vuosittainjselvitys alue-ja paikamshallinnolle asetetuista palvelutavoitteista ja niiden 

toteutumisesta ja lääninhallitusten arvioinnin piiriin kuuluvien julkisten peruspalvelujen 

tilasta sekä peruspalveluohjelmasta. {Valiokunnan lausumaehdotus 3 )  

Valiokunta toteaa vielä tässä yhteydessä puutteena, että selonteossa on käsitelty 

eduskunnan mietintöjen kannanottoja lähinnä vain nimenomaisten lausumien pohjalta 

ottamatta mietinnöissä esitettyjä kantoja muutoin esiin. 

 

Päätösehdotu

s 
Ha VM ¿2006 vp — VNS 2/2005 

vp 
 

| %  ̂Q Valiokunta puoltaa selonteon hyväksymistä tästä mietinnöstä ilmenevin huomau- 

tuksin ja kannanotoin. 

 

Päätösehdotus 
 

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, 
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etfä eduskunta hyväksyy selonteon tästä mietinnöstä 

ilmenevin huomautuksin ja kannanotoin. 

 

 

 

että eduskunta saattaa tämän mietinnön valtio- 

 

 

Lausuntoehdotukset 
 

1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

neuvoston tietoon ja huomioon otettavaksi^ <p 

tM ̂ yi&^ijÄi h  l /m  laizPrftMK C 

u^Uö^jnfW  laxzjjfr vie viddu^äSt") 

Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, 

että hallintovaliokunnalle annetaan vuoden 2008 

loppuun mennessä selvitys maamme keskus-, alue- ja 

paikallishallinnon sekä julkisen sektorin 

henkilöstöpolitiikan tilasta, tehdyistä toimenpiteistä, 

saavutetuista tuloksista sekä kehittämistarpeista. 

Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, 

että muun muassajkehysmenettelyssä valtion 

henkilöstömäärä arvioidaan kaavamaisen 

matemaattisen laskentamallin sijasta ottaen 

huomioon valtion tehtävät sekä tuottavuutta te-

hostavien hankkeiden ja prosessien hyödyt. 

 

3. Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan 

siitä, että hallintovaliokunnalle annetaan vuo-

sittain selvitys alue- ja paikallishallinnolle ase-

tetuista palvelutavoitteista ja niiden toteutumi-

sesta, lääninhallitusten arvioinnin piiriin kuu-

luvien julkisten peruspalvelujen tilasta sekä pe-

ruspalveluohjelmasta. 
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J^yJ^_4^.fc ___________  ............  __________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 



 

 

VASTALAUSE   | 
 

 

 

 

 

Perustelut 
 

Kunnallishallinto vastaa noin kahdesta kolmasosasta julkisen sektorin tehtävistä. Kaikkien kuntien 

tulee periaatteessa järjestää asukkailleen samat peruspalvelut. Kunnille on viime vuosina tullut run-

saasti uusia velvoitteita ja tehtäviä, kuten hammashuollon laajentaminen, koululaisten iltapäivätoi-

minta ja hoitotakuu. 

Vuosikate näyttää jäävän kehyskaudella 2007-2009 nettoinvestointeja pienemmäksi, mikä lisää 

kuntien velkaantumista. Huolestuttavaa on, että ennakkotiedot viime vuoden tilinpäätöksistä kertovat, 

että negatiivisen vuosikatteen kuntia oli peräti 187. Lisäksi viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana 

kuntien toimintamenot ovat lisääntyneet nimellisesti keskimäärin yli 5 % vuodessa. Talouden 

heikkenemisen taustalla ovat myös väestön ikääntyminen, verotulojen hidas ja menojen nopea kasvu 

sekä kuntien yhä lisääntyvät tehtävät. 

Viime vuonna 136 kuntaa nosti veroprosenttia, ja vuonna 2006 kunnallisvero nousee 140 kun-

nassa. Kunnallisveron nostaminen ja velanotto eivät ole pitkällä aikavälillä kestäviä ratkaisuja, mikäli 

tavoitteeksi asetetaan palvelujen turvaaminen myös tulevalle sukupolvelle. 

Kustannusten kasvu on saatava kunnissa kuriin heikentämättä palvelujen saatavuutta ja laatua. 

Valtion on maksettava osuutensa lakisääteisistä palveluista ja pidättäydyttävä antamasta kunnille uusia 

tehtäviä, joihin osoitetut resurssit ovat poikkeuksetta alimitoitettuja. Kunnille on varmistettava 

edellytykset ja mahdollisuudet turvata kansalaisille laadukkaat ja joustavat palvelut vuosikymmeniksi 

eteenpäin. 

 

 

Ehdotus 

Edellä olevan perusteella ehdotamme hyväksyttäväksi lausuman, jonka mukaan 
 

Eduskunta toteaa, että kuntien tehtävät ja niiden rahoitus ovat epätasapainossa ja että valtion 

tämänhetkiset menokehykset johtavat kansalaisille keskeisten palvelujen saannin selvään heikenty-

miseen, ja edellyttää valtiolta lisäpanostusta kuntasektorille. 

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2006 

 
Veijo Puhjo /vas 



 

 

 
 

 

Kari Kärkkäinen /kd 

VASTALAUSE £ 
 

 

 

 

 

 

 

Hallintovaliokunnan mietinnön perusteluissa olevasta henkilöstöpolitiikan 

osiosta johtuen valiokunnan lausumaehdotusZ olisi tullut kirjoittaa 

selkeämpään muotoon. 

Ehdotus 

Edellä olevan perusteella ehdotan, että lausuma2 kuuluisi seuraavasti 
 

Eduskunta edellyttää hallituksen arvioivan uudestaan valtion budjettitalouden piirissä työs-

kentelevän henkilöstön supistamisturpeen, kun on ilmeistä, että nyt asetettu korkea supista-

mistavoite johtaa kestämättömää; tilanteeseen niin, ettei tehtävistä kyetä asianmukaisesti 

suoriutumaan kohtuullisella työpanoksella. 

 

 

 

 

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2006 
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HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ /2006 vp 

Veijo Puhjo 

/vas 



 

 

 

Valtioneuvoston selonteko keskus-, alue- ja pai-

kallishallinnon toimivuudesta ja kehittämistarpeista — 

Parempaa palvelua, tehokkaampaa hallintoa 
 

 

JOHDANTO Vireilletulo 

Eduskunta on 13 päivänä huhtikuuta 2005 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi valtioneuvoston selonteon keskus-, alue-ja paikallishallinnon toimivuudesta ja 

kehittämistarpeista — Parempaa palvelua, tehokkaampaa hallintoa (VNS 2/2005 vp). 

 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- alue-ja kuntaministeri Hannes Manninen, poliisiylijohtaja Markku Salminen, ylijohtaja Silja 

Hiironniemi, hallitusneuvos Tarja Hyvönen, hallitusneuvos Arto Sulonen ja projektipäällikkö 

Jukka Peltomäki, sisäasiainministeriö 

- alivaltiosihteeri Juhani Turunen, ylijohtaja Jorma Karjalainen, hallitusneuvos Heikki Joustie, 

finanssineuvos Asko Lindqvist ja neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo, 

valtiovarainministeriö 

- ylijohtaja Vesa Jatkola, Valtiontalouden tarkastusvirasto 

- hallintojohtaja Auni-Maria Vilavaara, valtioneuvoston kanslia 

VNS 

2/2005 vp 

Vssio

O.l 

Johdant

o 

H*VM/2006vp —VNS2^005vp 

- kansliapäällikkö Kirsti Rissanen, ulosottojohtaja Timo Heikkinen, ohjelmajohtaja 

Seppo Niemelä ja hallitussihteeri Kari Liede, oikeusrninisteriö 

- kansliapäällikkö Markku Linna, opetusministeriö 

- maatalousneuvos Leena Tenhola, maa- ja metsätalousrninisteriö 

- talousjohtaja Marja Heikkinen-Jarnola, liikenne-ja viestmtärninisteriö 

- neuvotteleva virkamies Jorma Immonen, kauppa- ja teollisuusministeriö 
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- kansliapäällikkö Markku Lehto, sosiaali- ja terveysministeriö 

- hallitusneuvos Matti Ilonen, työministeriö 

- hallitusneuvos Riitta Rainio, ympäristöministeriö 

- presidentti Pekka Hallberg, korkein hallinto-oikeus 

- apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske ja valtionsyyttäjä Christer Lundström, Vai-

takurmansyyttäj änvirasto 

- hallintoneuvottelukunnan puheenjohtaja, poliisipäällikkö Bo-Sanfrid Höglund, 

Svenska Finlands folkting 

- osastopäällikkö Juhani Rantamäki, Kansaneläkelaitos 

- maaherra Eino Siuruainen, Oulun lääninhallitus 

- maaherra Rauno Saari, Länsi-Suomen lääninhallitus 

- johtaja Pekka Savolainen, Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskus 

- osastopäällikkö Marketta Virta, Uudenmaan ympäristökeskus 

- pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, Satakunnan pelastuslaitos 

- vararehtori Mauno Kosonen, Helsingin yliopisto 

- johtava ekonomisti Antti Moisio, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 

- kiMakunnarmimismies, poliisipäällikkö Pekka Nykänen, Varkauden seudun kihlakun-

nanvirasto 

- kihlakunnannimismies, kihlakunnanvouti Antero Tuomi, Ylä-Savon kihlakunnanvi-

rasto 

Johdanto H»VM/2006vp—VNS 2^005 vp 

- toimitusjohtaja Risto Parjanne, Suomen Kuntaliitto 

- johtaja Pekka Alanen, Kuntien eläkevakuutus 

- neuvottelupäällikkö Heikki Saipio, Kunnallinen työmarkkinalaitos 

- maakuntajohtaja Jussi V. Niemi, Pirkanmaan liitto 

- maakuntajohtaja Juho Savo, Varsinais-Suomen liitto 

- vs. maakuntajohtaja Jussi Huttunen, Pohjois-Savon liitto 

- maakuntasihteeri Ulla Karvo, Lapin liitto 

- aluekehittämisen vastuualueen vs. johtaja Raimo Nenonen, Uudenmaan liitto 
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- kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antero Rytkölä, Ikaalisten kaupunki 

- kaupunginjohtaja Kari Nenonen, Oulun kaupunki 

- kunnanjohtaja Olli Riikonen, Tohmajärven kunta 

- kaupunginsihteeri Matti Ollinkari, Helsingin kaupunki 

- I kaupunginlakimies Antero Kastemaa, Turun kaupunki 

- osastopäällikkö Marja-Liisa Peltola, Keskuskauppakamari 

- puheenjohtaja Matti Krats, Palkansaajajärjestö Pardia ry 

- neuvottelupäällikkö Markku Nieminen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö 

JUKOry 

- neuvottelupäällikkö Jukka Kauppala, Tekniikan ja peruspalvelujen neuvottelujärjestö 

KTN ry 
 

- osastopäällikkö Jouko Launonen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 

- kehittämispäällikkö Tarja Honkalampi, Tehy ry, edustaen Toimihenkilöiden neuvot-

telujärjestö TNJ ry 

- työmarkkina-asiamies Juha Isoniemi, Julkis- ja yksityisalojen toinaihenkilöliitto Jyty 

ry 

- talous- ja sosiaalipoliittinen sihteeri Ilkka Alava, Valtion yhteisjärjestö VTY ry 

- johtaja Olli-Pekka Väänänen, Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 

—Käräjätuomari Juha Nieminen, Käräjäoikeustuomarit ry 

—puheenjohtaja, kihlakunnansyyttäjä Harri Lindberg, Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja 

maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry 

—puheenjohtaja Esa K. Ojala, Suomen Nimismiesyhdistys ry 

—1. varapuheenjohtaja, rikosylikomisario Tuomo Koho, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto 

ry 

—tutkija Pekka Juntunen 

—professori Arvo Myllymäki 

—professori Olli Mäenpää 

—professori Markku Sotarauta 

—professori Jari Stenvall 

—professori Kaarlo Tuori 



62 

 

—HTT Kauko Heuru. 

Lisäksi kujallisen lausunnon ovat antaneet 

— ulkoasiainministeriö 

— puolustosministeriö 

— Verohallitus 

— Tullihallitus 

— Tiehallinto 

— Metsähallitus 

— Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 

— Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 

— Vaasan työsuojelupiiri 

— Teknologian kehittämiskeskus Tekes 

— Käsivarren kihlakunnan poliisilaitos 

— Kainuun maakunta -kuntayhtymä 

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV 

Espoon kaupunki 

Tampereen kaupunki 

Vantaan kaupunki 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry 

Suomen Yrittäjät ry 

Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto 

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry 

Poliisin lääninjohdon viranhaltijat ry 

Finnvera Oyj 

professori Aimo Ryynänen. 

 

 

 

VALTIONEUVOSTON SELONTEKO 
 

Keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimivuudesta ja kehittämistarpeista eduskunnalle 

annettava selonteko on laajin hallinnon toimivuutta ja kemtiämistarpeita kuvaava selon-
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teko yli kymmeneen vuoteen. Selonteossa arvioidaan lyhyesti hallinnon nykytilaa maas-

samme. Sen pääpaino on kuitenkin tulevaisuuden haasteiden tunnistamisessa ja hallinnon 

uudistamisen linjauksissa. Selonteon nimi — parempaa palvelua, tehokkaampaa hallintoa 

— kuvaa hallituksen keskeisiä hallinnon uudistamisen tavoitteita. 

 

Paineet julkisen hallinnon uudistamiseen 

Julkisen hallinnon ja palvelujen korkea suorituskykyjä laatu ovat osaltaan vaikuttaneet 

Suomen hyvään menestykseen kansainvälisissä kilpailukykyvertailuissa. Hallinnolle 

asetettavat vaatimukset ovat kuitenkin eri syistä muuttuneet ja ovat edelleen voimak-

kaasti muuttumassa. 

GlobaHsoituminen ja EU:n laajentuminen asettavat suuria vaatimuksia myös jul-

kiselle hallinnolle. Julkisen hallinnon on entistä vaikeampaa keskitetysti luoda edelly-

tyksiä yhteiskunnan ja talouden toiniinnalle. Globatisoituminen asettaa tiukentuvan ta-

louden vuoksi myös uusia reunaehtoja hallinnolle. Samaan aikaan julkiseen hallintoon 

kohdistuu kuitenkin yhä voimakkaammin muun muassa väestön kääntymisestä johtuvaa 

palvelutarpeiden kasvua. Väestön ikääntyminen aiheuttaa myös mittavia julkiseen 

sektoriin sekä työvoima- ja rahoituspohjaan kohdistuvia paineita. Julkisessa hallinnossa 

oleva tuottavuuspotentiaali onkin välttämätöntä saada käyttöön. 

Kansalaisten peruspalvelut ovat Suomessa keskimäärin hyvällä tasolla. Palvelujen 

saatavuudessa on kuitenkin alueellisia eroja ja palveluverkko on heikkenemässä. 

Palvelujen tasossa tapahtuu myös eriytymistä taloudellisen tilanteen mukaan. On tarpeen 

arvioida julkisen sektorin vastuulla olevien palvelujen piiri ja palvelurakenteet. 

 

Hallituksen toimintalinjat 

Hallituksen lähtökohtana on julkisen sektorin vastuulla olevien palvelujen saatavuuden ja 

laadun turvaaminen myös tulevaisuudessa. Hallintoa kehitetään tästä lähtökohdasta 

mahdollisimman tehokkaaksi ja taloudelliseksi. Palvelujen tuotantotapojen ja organi-

soinnin muuttuessa turvataan demokraattinen ohjaus. 

Hallitus painottaa selonteossa palvelujen saatavuuden turvaamiseen, tuottavuuden 

parantamiseen, hallinnon rakenteiden ja yhteistyön keMttämiseen, tietoyhteiskunta-

kehityksen tukemiseen ja valtionhallinnon henkilöstövormavarojen turvaamiseen liittyviä 



64 

 

2010-luvulle saakka ulottuvia toimmtalinjoja. Toinimtalinjat tarkennetaan konkreet-

tiseksi toimeenpanosuurmitelmaksi syksyyn 2005 mennessä. Toimenpiteet toteutetaan 

valtiontalouden kehysten puitteissa ja niiden rahoituksesta päätetään valtion talousarvi-

ossa. 

Palvelujen saatavuuden turvaaminen 

Hallitus käynnistää kunta- ja palvelurakenneuudistuksen. Kuntien vastuulla olevien pal-

velujen järjestämiselle on saatava alueelliset erityispiirteet huomioon ottaen riittävä vä-

estöpohja. Uudistuksella luodaan toimiva palveluverkko ja kiinteytetään yhteistyötä eri 

palvelujärjestelmien kesken. Samanaikaisesti arvioidaan palvelujen ohjaus-, kehittämis- 

ja ratkimusjärjestelmiä. Erikoissairaanhoito ja muut erityisen suuren väestöpohjan 

edellyttämät palvelut on koottava väestöpohjaltaan riittäviin kokonaisuuksiin. Hallitus 

edistää palvelujen eri tuotantotapojen parhaiden käytäntöjen käyttöönottamista. Uudis-

tuksien toteutuksessa turvataan palvelujen tarjonta molemmilla kotimaisilla kielillä. 

Kuntajakolain uudistettavien säännösten vaikutuksia seurataan ja arvioidaan, miten laki 

vauhdittaa kuntajakomuutosten toteutumista sekä tehostaa yhdistyneiden kuntien palve-

lu- ja toimintarakenteita. Arvioinnin perusteella valmistellaan vuoden 2008 loppuun 

mennessä kuntajakolain uudistus. 

Valtion palvelujen turvaamiseksi säilytetään valtion paikallishallinnon toimipaik-

kaverkko riittävän kattavana ja asetetaan valtion paikam^hallinnolle sitovat alueelliset 

palvelujen saatavuutta koskevat tavoitteet. Ministeriöille siirretään toimivalta päättää 

ainakin poliisin, syyttäjän, ulosottotoimen ja maistraattien toimipaikoista. 

 

Hallinnon tehokkuus ja taloudellisuus 

Julkisen hallinnon tuottavuuden parantamiseksi jatketaan palvelujen tuotantotapojen 

monipuolistamista, kuten liikelaitostamisia, yhtiöittämisiä ja palvelujen ostamista yksi-

tyiseltä ja kolmannelta sektorilta, sekä muun muassa hyödynnetään erikoistumisen ja 

suurempien kokonaisuuksien tuomia mittakaavaetuja. Lisäksi julkisen hallinnon itse 

hoitamien tehtävien määrää arvioidaan. 
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Tehokkuuden ja taloudellisuuden lisäämiseksi otetaan käyttöön eri organisaatioi-

den yhteisiä verkotettuja palvelujärjestelmiä. Projektitoirainnan tehokkuutta parannetaan 

projektitoiniinnan rakennetta uudistamalla. 

Hallinnon rakenteiden ja yhteistyön uudistamiseksi arvioidaan pitkällä aikajän-

teellä mahdollisuutta yhtäältä valvonta- ja hallinnollisten viranomaistehtävien kokoami-

seen lääninhaUituksiin ja toisaalta alueelliseen kehittämiseen liittyvien tehtävien koko-

amiseen maakunnan liitoille. Maakunnan liittojen tehtävien, päätösvallan ja aseman 

vahvistuessa arvioidaan myös maakuntien lukumäärää. 

Ministeriöitä kehitetään niin, että ne keskittyvät hallituksen ja eduskunnan päätös-

ten valmisteluun, strategiseen johtamiseen sekä EU-asioiden hoitoon ja kansainväliseen 

yhteistyöhön. Ministeriöiden yhteistyötä lisätään ja hallituksen linjaavaa ja yhteen so-

vittavaa otetta vahvistetaan. Ydmtoirnintojen tehostamiseksi ja hallinnon rakenteiden 

keventämiseksi tukipalvelujen hoitoa keskitetään siihen erikoistuneille yksiköille. Uu-

distuksen yhteydessä arvioidaan myös nykyiset ohjausjärjestelmät ja mihin liittyvät 

muutostarpeet. 

Keskushallinnon uudistamistyön vauhdittamiseksi ja varmistamiseksi hallitus 

asettaa hankkeen arvioimaan keskushallinnon tämänhetkistä tilaa ja jo tehtyjen uudis-

tusten vaikutuksia sekä valmistelemaan vielä tällä hallituskaudella toteutettaviksi tar-

koitetut toimenpiteet ja linjaamaan jatkoa tulevalle hallituskaudelle. 

Kihlakuntajärjestelmän toimivuudesta ja jatkosta tehdään kokonaisarvio vuoteen 

2008 mennessä. 

 

Demokraattisen ohjauksen turvaaminen 

Hallitus käynnistää vuoden 2005 aikana mahdollisten lainsäädäntöön liittyvien tai mui-

den esitysten valmistelun kunnallisen demokratian vahvistamiseksi asiakokonaisuuksis-

sa, jotka sisältävät kuntakonsernin, markkinaehtoistuvan palvelutuotannon, kuntien vä-

lisen yhteistyön ja luottamushenkilötyön edellytykset. 
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Perustelut HaVM /2006 vp — VNS 2/2005 

vp 

 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

 

1. Yleisiä näkökohtia 

Edellinen kokonaisvaltainen valtioneuvoston selonteko julkisen hallinnon uudistami-

sesta on annettu eduskunnalle 4.3.1990 otsikolla "Palvelevampaan hallintoon ". Selon-

teossa hallitus linjasi hallinnon uudistamisen päätavoitteiksi kansalaisten palvelun pa-

rantamisen, julkisen sektorin tuloksellisuuden ja tuottavuuden lisäämisen sekä kunnal-

lisen itsehallinnon vahvistamisen. 

Nyt käsiteltävänä oleva keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimivuudesta edus-

kunnalle annettu selonteko on laajin hallinnon toimivuutta ja kehittämistarpeita kuvaava 

selonteko 15 vuoteen. Selonteko perustuu Aluehallinto 2000 -uudistuksen toteutumista 

arvioineen hallintovaliokunnan mietinnön lausumaan (HaVM 5/2001 vp—VNS 3/2000 

vp). Lisäksi selonteko pohjautuu kihlakuntajärjestelmän osalta sitä koskevaan erilliseen 

eduskunnan lausumaan (HaVM 6/2000 vp—VNS 1/1999 vp). 

Suomi on menestynyt hyvin kansainvälisissä kilpailukykyvertailuissa. Osaltaan 

tähän menestykseen ovat vaikuttaneet julkisen hallinnon ja palvelujen korkea suoritus-

kyky ja laatu. Hallinnon uudistaminen vastaamaan yhteiskunnan muutuvia tarpeita onkin 

ollut maassamme pitkäjänteinen, jatkuva prosessi. Kaikkialla OECD-maissa ei ole ollut 

riittävää valmiutta toimia vastaavalla tavalla, minkä vuoksi joissakin maissa on jouduttu 

kohtaamaan monella tavoin raskaita ja vaikeita muutosprosesseja. Tapahtuneesta 

vastuullisesta kehittämistyöstä huolimatta olemme tulevaisuuden haasteista johtuen 

myös Suomessa koko julkista hallintoa koskevassa voimakkaassa murrosvaiheessa. 

Kansalaisille tarjolla olevat julkiset palvelut ovat vielä keskimäärin hyvällä tasolla. 

Hallinnolle asetettavat vaatimukset ovat kuitenkin eri syistä muuttuneet ja edelleen 

muuttumassa. Palvelujen saatavuudessa on alueellisia eroja ja palveluverkko on heikke-

nemässä. Taloudellinen tilanne vaikuttaa osaltaan palvelujen eriytymiseen. 
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Valiokunta toteaa yleisellä tasolla, että se yhtyy selonteon kuvaukseen tapahtu-

neesta kehityksestä ja hallinnon nykytilasta. Hallinnon kehittämisessä ja uudistamisessa 

on luonnollisesti otettava huomioon yhteiskuntakehityksen muutoksesta johtuvat vaa-

timukset. Näitä ovat muun muassa globalisaation eteneminen, kuntien talouden kiristy-

q( —' minen, väestön ikääntymisestä johtuva palvelutarpeiden hsääntvminen. mlkisen 

sekto-rin henkilöstön eläköityessä henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen liittyvät 

ongelmat, sisäisen turvallisuuden merkityksen kasvaminen, valtion paikalHshallinnon 

kehittämistarve sekä yhteiskunnan aluerakenteiden muutosten eteneminen ja 

eriytymiskehi-tyksen jatkuminen. Valiokunta pitää myös selonteon arvioita hallinnon 

uudistamiseen kohdistuvista paineista ja haasteista sekä uudistustyön toimintalinjoja 

pääosin oikeaan osuneina. 

Selonteossa hallitus ilmoittaa lähtökohdakseen julkisen sektorin 

vastuulla olevien 

^ )  palvelujen saatavuuden ja laadun turvaamisen myös tulevaisuudessa. 

Valiokunta täh- 

dentää, että hallintoa on kehitettävä nimenomaan tästä lähtökohdasta 

pitkäjänteisesti yli eduskuntavaalikausien. Samalla valiokunta toteaa, että 

olennaista hallinnon uudistamistyössä on selonteossa yleisellä tasolla 

ilmaistujen toimmtalinjojen konkretisoiminen toi-meenpanosuunnitehniksi. 

Vasta asianmukainen konkreettinen toimeenpano ja sen hyväksyttävyys 

merkitsevät onnistumista uudistustyössä. 

Valiokunta pitää välttämättömänä, että hallinnon kehittämishankkeet ja toimenpi-

teet ulotetaan koko hallintoon, sen kaikille tasoille ja että samalla huolehditaan uudista-

ne^ mistoimenpiteiden keskinäisestä koordinaatiosta ja yhteensovittamisesta ja että tätä 

työtä ohjaa yhtenäinen poliittinen tahto. Tällä hetkellä on meneillään monta uudistushan-

ketta ja ne ovat ainakin osaksi eri ohjauksen piirissä. Poliittisen ohjauksen ja uudistus-

työn knm-dinpafioon ^ittvvät onpelmat n|fryvät seJVejjsti pmpgrkiVpi va|tinTi paikallis-

hallinnossa. Mainittakoon tässä yhteydessä myös se seikka, että alue-ja paikallishallin-

non kehittäminen on sisäasiainministeriön päävastuulla, mutta keskushallinto ja valtion 
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henkilöstöpolitiikka on sijoitettu valtiovarairmiinisteriöön, missä nämä tärkeät tehtävä-

alueet eivät näytä saavan riittävää sisällöllisiä kysymyksiä koskevaa painoarvoa suh-

teessa talousarviohallintoon. 

Valiokunta on tarkastelussaan lähtenyt hallinnon nykytilasta arvioimaan tulevai-

suuden keluttämislinjauksia puuttumatta laajemmin nykytilaan johtaneeseen kehityk-

seen. Katse on tulevaisuuteen — parempaan palveluun, tehokkaampaan hallintoon. 

 

2. Kuntien vastuulla olevien palvelujen saatavuuden seka niiden kestävän, tehokkaan ja 

taloudellisen toimintatavan turvaaminen 

Suomi jakautuu perustuslain mukaan kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan 

asukkaiden itsehallintoon. Kuntien hallinnon yleisistä perusteista, kunnille annettavista 

tehtävistä ja kuntajaon perusteista säädetään lailla. 

Maassamme on 431 kuntaa, 236 kuntayhtymää ja 273 seudullisen yhteistyön yk-

sikköä eli yhteensä yli 900 erillistä kunnallista hallinto-organisaatiokokonaisuutta. Kun-

tayhtymistä yhteensä 56 on pakolliseen jäsenyyteen perustuvaa maakunnan liittoa sekä 

erikoissairaanhoidon ja erityishuollon kuntayhtymää. Kunnat ovat voimavaroiltaan, 

asukasmääriltään, pinta-aloiltaan, toimmtaympäristöiltaan ja hoitamiltaan tehtäviltä eri-

laisia. Kuntayhtymissä ja seudullisen yhteistyön puitteissa hoidetaan myös monenlaisia 

tehtäviä. Lisäksi on kunnallisia liikelaitoksia ja kuntien omistamia osakeyhtiöitä. Tämä 

kaikki kuvaa moninaisesti organisoitunutta, ehkä tehtäviltään vaikeastikin hahmotelta-

vissa olevaa kuntakenttää, jonka merkitys yhteiskunnassa on poikkeuksellisen suuri, 

koska kunnallishallinto vastaa noin kahdesta kolmasosasta julkisen sektorin tehtävistä. 

Kuntarakenteen taustalla on vanha kirkollinen hallintorakenne, vaikka yhteiskunta on 

rakenteellisesti, toiminnallisesti ja teknisesti muuttunut aivan toisenlaiseksi. 

Kaikkien kuntien tulee periaatteessa tuottaa asukkailleen samat peruspalvelut. 

Käytännössä kunnan toimintaympäristö ja olosuhdetekijät vaikuttavat siihen, minkä ta-

soisina palvelut kyetään tuottamaan. Kunnat ovat joutuneet ja joutuvat jatkuvasti etsi-

mään uusia tapoja julkisten peruspalvelujen tuottamiseen ja järjestämiseen. Kuntahal-
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linnon rooli on muuttunut ainakin osittain palvelujen tuottajasta niiden tuottamisesta 

vastaavaksi järjestäjäksi. Erityisesti hyvinvointipavelujen turvaamiseksi on jo pitkään 

tarvittu ylikunnallista yhteistyötä. 

Kuntatalouden tilan voidaan arvioida pysyvän vastaisuudessakin kireänä. Kuntien 

rahoitustasapainossa on huomattavia kuntakohtaisia, alueellisia ja kuntaryhmittäisiä 

eroja. Vuosikate näyttää jäävän kehyskaudella 2007—2009 nettoinvestointeja pienem-

mäksi, mikä lisää kuntien velkaantumista. Huolestuttavaa on, että negatiivisen vuosikat-

teen kuntien määrä on korkealla tasolla. Huolestuttavinta on kuitenkin kuntien toimin-

tamenojen kasvu, joka on vuonna 2005 ollut hieman yli 5 prosentin tasolla. Menokehitys 

on kuntatalouden kestävyyden kannalta liian voimakasta, vaikka esimerkiksi viime 

vuonna verotulot ja valtionosuudet kasvoivat. Kustannuspaineita lisää erityisesti väestön 

ikääntymisestä johtuva lisääntyvä palvelujen tarve. Myös kuntaryhmittäiset ja alueelliset 

erot uhkaavat syventyä. 

Selonteon mukaan tavoitteena on kunnallisten peruspalvelujen saatavuuden ja laa-

dun turvaaminen koko maassa kohtuullisella vero- ja maksurasituksella. Valiokunta to-

teaa, että kunnallisten peruspalvelujen asianmukaiseksi järjestämiseksi on huolehdittava 

ainakin kuntien vastuulla olevien palvelujen palvelurakenteesta, toimintatapojen uu-

distamisesta, toimivasta kuntarakenteesta, tietojärjestelmien yhtenäistämisestä ja palve-

lujen kestävästä rahoituksesta. Todettakoon tässä kohdin, että valtaosa kuntatalouden 

menoista painottuu sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä opetustoimeen. Erityisesti sosi-

aali-ja terveydenhuollossa korostuukin saumattomien palveluketjujen ja sähköisten tie-

tojärjestelmien nykyistä olennaisesti laajempi hyödyntäminen. Esimerkiksi tiedot kan-

sallisen terveyshankkeen tähän astisista tuloksista ovat huolestuttavia. Hankkeiden, vai-

kuttavuus on suurelta osin jäänyt vaatimattomaksi taloudellisista panostuksista huoli-

matta. Yksi tärkeimmistä epäonnistumisiin vaikuttaneista syistä on ollut kunnollisen en-

nakkosuunnittelun puute. Monet hankkeet ovat puolestaan kariutuneet siihen, ettei nii-

den toteuttamiseen ole paikallistasolla sitouduttu. Kustannuskehitys ja tulevaisuuden 

palveutarpeet uhkaavat ylittää julkisen talouden sietokyvyn. Menojen hallinta edellyttää 
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eri toimijoiden vastuullista otetta muutosten aikaan saamiseksi. Oppilasmäärien pie-

neneminen ei myöskään välttämättä helpota kustannuspaineita toisella keskeisellä kun-

tatalouden sektorilla. 

Selontekoon sisältyvä kuntien luokittelu hyvmvoinnin näkökulmasta neljään ryh-

mään on kategorisenakin kuvaava. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat voimakkaimmin 

kasvavat korkeimman osaamisen ja innovatiivisimman tuotannon keskittymät. Niissä on 

voimakkain kasvupotentiaali, mutta samalla monet talouden epävarmuudet ja sosiaaliset 

ongelmat heikentävät väestön yleistä hyvinvointia. Toiseen ryhmään voidaan lukea 

kasvukeskusten läheiset kunnat, joissa on maaseutumainen rakenne, mutta samalla lä-

hellä ovat keskuksen työpaikat ja monipuoliset korkean tason palvelut. Kolmanteen ryh-

mään kuuluvat etäänpänä pääkeskuksista olevat kohtuullisen voimakkaat kunnat, joissa 

on työtä ja riittävä väestöpohja peruspalvelujen järjestämiselle. Neljänteen ryhmään 

kuuluvat periferiset alueet, joissa väestörakenne näivettyy ja peruspalvelut ovat osin ka-

toamassa. Nykynäkymin taajaan asuttu Suomi on yhä enemmän muuttumassa elinvoi-

maisten keskusten ja niiden lähialueiden sekä pääliikenneväylien asutuksen Suomeksi. 

Muualla asutus näyttää riippuvan väestön mieltymyksistä, elinkeinojen kannattavuudesta 

ja vapaa-ajan asutuksen vahvuudesta. 

Helsingin seutu on poikkeuksellisen merkityksellinen muun muassa taloudellisen 

volyyminsa vuoksi sekä koko kuntatalouden että kansantalouden näkökulmasta. Eu-

rooppa integroituu yhä syvemmin poliittisen integraation lisäksi myös taloudellisten 

suhteiden ja verkostojen kansainvälistyessä. Suomen ainoan metropolialueen kansain-

välisen vetovoiman vahvistaminen edellyttää eri toimijoiden saumatonta yhteistoimintaa. 

Helsingin seudulla on maailmanluokan osaamiskeskittymiä tietyillä aloilla. Lisäksi 

seutu lukeutuu niihin suuriin keskuksiin, joihin kansainvälisten yritysten voidaan odottaa 

sijoittavan toirnintojaan pohjoisessa Euroopassa. Seutu tarjoaa suuren kaupunkialueen 

laajat ja monipuoliset työmarkkinat, korkeaa osaamista ja innovatiivisuutta. 

Pääkaupunkiseutu onkin ollut yksi nopeimmin kasvavista Euroopan suurkaupungeista. 

Kasvu palvelee elinkeinoelämän tehokkuusetuja, mutta asettaa kovat haasteet asunto- ja 
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palvelutuotannolle, sosiaalisen eheyden säilyttämiselle ja yhdyskuntarakenteen 

kestävälle kehitykselle. Vastaavia haasteita on eräissä muissakin maamme kasvukes-

kuksissa. 

Valiokunta pitääkin välttämättömänä maamme kehityksen kannalta, että Helsingin 

seudun kansainvälistä kilpailukykyä maamme ainoana metropolialueena vahviste-taan. 

Tämä edellyttää, etteivät/yhtenäistä ja yhteistä kaavoitus-, maa-, asunto-, liikenne-, 

elinkeino- sekä tutkimus-, koulutus- ja kulttuuripoHtiikkaa. Väestörakenne johtaa varsin 

lyhyellä aikavälillä tilanteeseen, jossa esimerkiksi ulkomaista työvoimaa tarvitaan yhä 

enemmän. 

Hallitus on käynnistänyt kunta- ja palvelurakenneuudistuksen, jonka valmistelua 

varten sisäasiainministeriö on asettanut kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeen (PA-

RAS-hanke) ajalle 11.5.2005— 31.5.2006. Hankkeen tehtäviin kuuluu toimeksiannon 

mukaan arvioida ja tehdä ehdotus kuntien vastuulla olevien lakisääteisten ja kuntien it-

selleen tehtäväksi ottamien palveluiden tarkoituksenmukaisista järj estämisvastuualueis-

ta ottaen huomioon palvelujen sisältö ja omindspiirteet, niiden saatavuus, laatu sekä 

kuntien kantokyky pitkällä jänteellä sekä alueelliset ja kielelliset erityispiirteet. Tarkas-

telun kohteina ovat kuntajaotuksen muutokset ja kuntarajat ylittävä yhteistyö kaikilla 

aluetasoilla kunnista valtakunnan tasolle saakka. Hankkeessa selvitetään ja edistetään 

palvelujen eri järjestämis- ja tuottamistapojen parhaiden käytäntöjen käyttöönottoa ot-

taen huomioon erityisesti palvelujen saatavuus, laatu, tehokas tuottamistapa, tuottavuu-

den parantaminen, tietotekniikan kehitys ja vaikutus henkilöstöön. Palvelujen ohjaus-ja 

kehittämisjäriestelmiä sekä ratkimustoimintaa arvioidaan ja laaditaan kehittämisehdo-

tukset. Lisäksi arvioidaan valtion ja kuntien tehtävien sekä kustannusten jakoa ja tehdään 

tarvittavat esitykset. Hankkeessa tuetaan ja kehitetään käynnissä olevia sosiaali-ja 

terveysalan sekä opetus- ja kulttuurialan ketattämishankkeita. Työssä otetaan huomioon 

myös tuottavuushankkeen tulokset. Edelleen hankkeessa valmistellaan toteutuksen 

kannalta keskeiset ja välttämättömät kuntien palvelujen järjestämiseen ja toteuttamiseen 

liittyvät normatiiviset ja lainsäädännölliset muutokset, jotka koskevat kuntien tehtäviä ja 
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rahoitusta, kuntien palvelujen järjestämisen organisoimista, kuntien yhteistyötasoja ja 

yhteistyön toteuttamista sekä kuntajakoa ja kuntajaon muuttamista. 

Valiokunta toteaa, että kuntien palvelurakenteiden uudistamisen tarpellisuudesta 

on yleisesti vahva yhteisymmärrys. Julkisen talouden rasapainovaatimukset kansainvä-

listyvän kilpailun toimintaympäristössä kohtaavat paikallistasolla kiristyvän kuntata-

louden ja palvelujen laajan järjestämisvastuun. Väestö vanhenee ja sen myötä palvelu-

tarpeet kasvavat erityisesti hoiva- ja hoitoalalla. Vastaavasti lasten ja oppilasikäluokki-

en määrä vähenee. Palvelujen käyttäjien koulutustason ja varallisuuden kasvaessa pal-

veluihin kohdistuvat vaatimukset kasvavat. Palveluiden monimuotoiset ja tehostuvat 

tuotantotavat ja -mallit, joissa apuna käytetään myös yksityisen ja kolmannen sektorin 

tarjoamia palveluita ja malleja, edellyttävät uutta osaamista. 

Maan sisäisen muuttoliikkeen vuoksi yhdyskuntarakenne tiivistyy ja väestön kasvu 

keskittyy ensisijaisesti harvoihin kasvukeskuksiin. Kuntien erot sekä taloudessa että 

huoltosuhteessa kasvavat. Väestörakenne pysyy tasapainoisena vain niillä alueilla, joissa 

asukasluku kasvaa. Muuttoliike, työssäkäyntiliikenne ja tarve kuntien välisen yhteistyön 

tehostamiselle vähentävät kuntarajojen merkitystä. 

Väestön vanhenemisesta aiheutuva ikärakenteen muutos heijastuu myös työvoiman 

saatavuuteen. Kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy suurten ikäluokkien siirtyessä 

eläkkeelle. Työvoiman niukkuus heikentää entisestään palvelujen saatavuutta rahoi-

tusongelmien lisäksi. Työperäinen maahanmuutto kasvaa ilmeisesti myös asukkaita me-

nettävillä alueilla ja keskukset monikulttuuristuvat vieraskielisen väestön kasvaessa. 

PARAS-hanke on asetettu toukokuussa 2005, minkä vuoksi sen osuus on hallin-

toselonteossa jäänyt kirjaukseksi siitä, millä tavoin hallitus tulee käynnistämään uudis-

tusprosessin. Helmikuussa 2006 päättyneen laajan neljä kuukautta kestäneen kunta- ja 

maakuntatason kuulemismenettelyn tarkoituksena on ollut hankkia aineistoa työn etene-

mistä varten. PARAS-hankkeen toimikausi päättyy 31.5.2006, jonka jälkeen on tarkoitus 

päättää toimenpiteistä hankkeen varsinaisen toimeenpanon käynnistämiseksi. 

VaUokunnan kuulemien asiantuntijoiden lausuntojen laatimisajankohdat kesäkuun 

ja lokakuun 2005 välillä ovat vaikuttaneet siihen, millä tavoin asiantuntijoilla on ollut 
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mahdollisuus kommentoida kunta- ja palvelurakennehanketta. Joka tapauksessa 

asiantuntijoiden kannanotot esimerkiksi palvelujen järjestämisestä, kuntayhteistyöstä ja 

kunnallisesta demokratiasta osoittavat kuinka monesta eri näkökulmasta asiakokonai-

suutta on mahdollista tarkastella. Valiokunnan saaman selvityksen perusteella tämä 

seikka on tiedostettu myös PARAS-hankkeessa. Asiantuntijakuulemisessa on eräissä 

lausunnoissa kiinnitetty huomiota myös pemstuslailHsiin ulotmvuuksiin. Saadun tiedon 

mukaan hanketta ei ole sen alkuvaiheessa tietoisesti arvioitu näistä lähtökohdista, koska 

keskustelu on haluttu pitää avoimena. 

Valiokunta tähdentää, että hankkeen jatkovalmistelun tulee tapahtua ensisijaisesti 

palvelujen turvaamisen näkökulmasta, ei organisaatioista ja hallinnosta käsin. Työssä on 

tärkeää huomioida tarvittavat toimenpiteet muun ohella palvelurakenteiden uudista-

miseksi, kuntien yhteistyön kehittämiseksi, ylikunnallisten palveluiden kokoamiseksi ja 

tehostamiseksi, kuntarakenteen kehittämiseksi, ohjauksen vahvistamiseksi sekä kunnal-

lisen demokratian turvaamiseksi. Lisäksi on otettava huomioon alueelliset erityispiirteet 

Helsingin metropolialueella, suurten kaupunkien alueella, ruotsinkielisillä ja saa-

menkielisillä alueilla, pitkien etäisyyksien kunnissa ja suurten taloudellisten ongelmien 

kunnissa. Valiokunta kiinnittää samalla huomiota palvelujen tuotantotapojen monipuo-

listamiseen ja tietotekniikan yhteensopivuuden ja yhteiskäyttöisyyden lisäämiseen sekä 

palvelujen kehittämiseen tietotekniikkaa hyödyntämällä. 

Valiokunta toteaa edellä lausuttua täydentäen selonteon tavoin, että kuntien toi-

minnassa joudutaan yhä selkeämmin miettimään, kuinka turvataan alueen kehittyminen 

ja toisaalta kuinka turvataan kansalaisten hyvinvointipalvelut. Kehittämistyö vaatii 

osaamisen vahvistamiseksi yhä suurempaa asiantuntemusta, laajoja yhteistyöverkostoja 

ja henkilöstön osallistumista työhön. Hyvinvointipalvelujen raottaminen edellyttää kun-

tien yhteistoiminnan kehittämisen lisäksi kunnan sisäisen organisaation raja-aitojen ma-

daltamista ja laajaa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Useimmilla aloilla edellyte-

tään ennaltaehkäisevää, monialaista yhteistyötä. Logistisia järjestelmiä on uudistettava, 

teknologian antamat n ehdollisuudet on otettava käyttöön, yhteistyötä kolmannen sekto-

rin kanssa on tehostettava ja kuntalaisissa kasvatettava positiivista asennetta myös oman 
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vastuun lisäämiseksi fyysisen ja henkisen hyvmvoinnin ylläpitämisessä. Hallinnon ra-

kenteita tulee arvioida siitä näkökulmasta, minkälaista taloudellista väestöpohjaa kunkin 

palvelun taottaminen edellyttää ja millä hallinnon tasolla palvelut on tarkoituksen-

mukaisinta taottaa. 

Kunta- ja palvelurakenneuudistas on poikkeuksellisen tärkeä ja vaativa hanke. 

Valiokunta tähdentää, että jokaisessa kunnassa ja kunnallisessa organisaatiossa on sy-

vennyttävä pohtimaan, kuinka voidaan vaikuttaa koko lähialueen, ei vain oman kunnan 

tai organisaation kehittymiseen ja kuinka voidaan vaikuttaa omilla toimenpiteillä kan-

salaisten hyvinvointipalvelujen turvaamiseen. Valiokunta näkee tilanteen sellaisena, ettei 

minkään kunnan, kuntayhtymän tai seudullisen yksikön panos voi jäädä toisiin tahoihin 

kohdistuviksi toimenpidevaatimuksiksi, vaan kysymyksessä on laajoja omia ponnis-

tuksia sisältävä vastuullisesti hoidettava toimenpidekokonaisuus jokaisessa kuntaorga-

nisaation osassa. 

Valiokunta on tietoinen siitä, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen jatkoval-

mistelua on tarkoitus linjata puitelailla. Valiokunta katsoo, että lakiehdotus tulee val-

mistella suunnitellussa aikataulussa ja antaa eduskunnalle ennen kevätistuntokauden 

päättymistä ja joka tapauksessa viimeistään syysistuntokauden alussa. Valiokunta ko-

rostaa tässäkin kohdin, että jatkovalmistelun on tapahduttava ensisijaisesti palveluiden ja 

hyvinvoinnin turvaamisen, ei organisaatioiden ja hallinnon näkökulmasta. Puitelain j on 

mahdollistettava ja ohjattava palvelujen järjestämiseen nykyistä laajemmilla järjes- 

! tämisvastuualueilla kunkin palvelun sisällölliset, laadulliset, alueelliset ja kielelliset 

eri- 

1 (, 

j tyispiirteet huomioiden. Samoin puitelain on edistettävä muun muassa palveluiden tuo- 

i 

I tantotapojen monipuoUstumista ja tietoteknolgian hyödyntämistä sekä saumattomien 

| 

I palveluketjujen edistämistä. Lisäksi toimenpiteet on ainakin keskeisiltä osiltaan aika-i 

taulutettava. 

 

 

3. Valtion palvelujen saatavuuden turvaaminen 
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3.1. Kihlakäu ta järjestelmä 
 

Yleistä 
 

I Valtion paikalhshallintolain 2 § :n mukaan kihlakuntauudistuksen tavoitteita ovat 

palve- 
i 

j lujen laadun ja kansalaisten oikeusturvan parantaminen, palvelujen riittävän ja tasapuo-| 

lisen SEiatavuuden turvaaminen maan eri osissa sekä edellytyksien luominen toirnintqjen 

| kokoamiselle yhteen, päätösvallan siirtämiselle paikallistasolle ja palvelujen taloudelli- 

i 
\ selle tuottamiselle. 

Kihlakuntauudistusta koskevassa lausumassa eduskunta on edellyttänyt kiinnitet-

tävän muun ohella huomiota eri toimialojen palvelujen riittävän ja tasapuolisen saata-

vuuden turvaamiseen maan eri osissa, erityisesti poliisi-, ulosotto- ja syyttäjäntehtävien 

järjestämiseen ja hoitamiseen kMakunnittain (HaVM 6/2000 vp). Selonteon osassa 2 on 

käsitelty lausuman pohjalta kihlakuntauudistuksen toimeenpanoa. 

Ennen kihlakuntauudistusta maassamme oli 222 nimismiespiiriä poliisi-, syyttäjä-

ja ulosottotehtäviä sekä valtion yleishallintoviranomaisen tehtäviä varten. Lisäksi valtion 

paikalUshallinnossa oli 26:ssa niin sanotussa vanhassa kaupungissa erilliset poliisi-

laitokset, kaupunginviskaalinvirastot ja kaupunginvoudinvirastot sekä Ahvenanmaan 

maakunnassa omat vastaavat paikallishallintoviranomaiset. Kihlakuntauudistuksessa 

maahamme on perustettu 90 kihlakuntaa, joista jokaisessa toimii poliisilaitos. Näistä 13 

kihlakunnassa poliisilaitos toimii kihlakunnan erillisvirastona ja 77 kihlakunnassa kih-

lakunnanviraston osastona. Nimismiehen virka on 7 kihlakunnassa. 

Ulosottopurejä on tällä hetkellä 51. Niistä 14 mukaan lukien Ahvenanmaa on eril-

lisvirastoja ja_37 yhtenäisvirastoja eli kihlakunnanviraston osastoja. Vaikka ulosottopii-

rijako perustuu kihlakuntajakoon, 39 kihlakunnassa ulosottotehtävät hoidetaan toisen 

kihlakunnan ulosottoviraston tai -osaston toimesta oikeuministeriön antamien yhteistoi-

mintamääräysten perusteella. 
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Paikalliset syyttäjäyksiköt toimivat erillisissä syyttäjänvirastoissa tai kihlakun-

nanvirastojen syyttäjäosastoissa, joita on yhteensä 64. Lisäksi Ahvenanmaalla on maa-

kunnansyyttäjän virasto. Paikallisista syyttäjäyksiköistä lähes puolet on yhden tai kah-

den syyttäjän yksiköitä. 

Maistraatit ovat valtion paikallisia hallintoviranomaisia, jotka vastaavat alueensa 

väestötietojärjestelmästä, holhousasioista, kauppa- ja yhdistysreksiteristä, venerekiste-

ristä sekä eräistä yleishallintotehtävistä. Maassamme on 34 maistraattia, joista 14:llä on 

päätoimipaikan lisäksi yhdestä neljään palveluyksikköä. Yhteensä maistraattien palve-

luverkko koostuu 59:stä toimipaikasta Manner-Suomessa ja Ahvenanmaalla maistraatin 

tehtäviä hoitaa lääninhallitus. Kunkin maistraatin toimialueena on yksi tai useampi kih-

lakunta. Maistraateista 21 toimii kihlakunnanviraston osastona ja 13 erillisinä virastoina. 

Kihlakuntauudistus on osoittautunut erittäin tärkeäksi valtion paikanishallinnon 

kehittämisessä, vaikka se ei ole kaikilta osin toteutunut alunperin kaavaillussa muodos-

sa.. Valiokunta toteaa, että yhtenäisvirastojen osalta kihlakuntajärjestelmää — eri toimi-

alojen tehtävien hoitamista kMakunnittain — on rapauttanut se tosiasia, että syyttäjien ja 

ulosoton toimialueita on ministeriötason päätöksillä suurennettu. Kihlakunnanvirastoon 

on jäänyt yhä useammassa kihlakunnassa poliisilaitos ainoaksi yksiköksi. Hallin-

tovaliokunta, jonka linjaukset eduskunta on hyväksynyt, on omalta osaltaan muun mu-

assa selontekomenettelyin pyrkinyt poliittisen ohjauksen keinoin tukemaan kihlakunta-

jakoon pohjautuvaa hallintomallia. Erityislainsäädäntö on kuitenkin mahdollistanut toi-

senlaiset toimenpiteet. Vastoin kihlakuntauudistuksen keskeisiä periaatteita uudistuksen 

toimeenpanossa ei ole missään vaiheessa syntynyt yhtenäistä pyrkimystä hallintomallin 

mahdollistamien kokonaisetujen hyödyntämiseen. Maistraattien osalta voidaan 

selvyyden vuoksi todeta, että niiden hallinnonjärjestäminen kihlakuntajakoa laajemmilla 

alueilla on ollut jo alunperin lähtökohtana. 

Todettakoon tässä yhteydessä vielä, kMalcuntahallinnon poliittisesta ohjauksesta, 

että itse kihlakuntajaon valmistelu kuuluu sisäasiainministeriössä alue- ja kuntaministe-

rin vastuulle, pomsitoimi on puolestaan sisäasiainniinisterin toimialaan kuuluva. Ulos-

otto- ja syyttäjäntehtävät kuuluvat oikeusministeriölle. Syyttäjäntoimessa myös valta-
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kunnansyyttäjällä on oma tosiasiallinen roolinsa. Käytäntö on osoittanut, että tällaisessa 

ohjausmallissa, johon kMakuntahallinnossa on jouduttu, ei ole kyetty riittävästi huoleh-

timaan kokonaisnäkemyksestä.kun yhteinen tahto on puuttunut. Tämän vuoksi ja riippu-

matta siitä, miten suhtaudutaan vastaisuudessa kihlakuntajärjestelmään, toimialueista 

päättäminen on siirrettävä valtioneuvoston yleisistunnolle, jotta kokonaisvaltainen arvio 

ja vastuuttaminen on mahdollista keskeisissä valtion paikaUishallinnon tehtävissä. 

Valiokunta katsoo, että valtion paikalhshallinnon palvelujen laadun ja saatavuuden 

turvaaminen muuttuneissa ja muuttuvissa olosuhteissa edellyttää useita, toisiaan tukevia 

toimenpiteitä. Valiokunta tähdentää, että päätettäessä kihlakuntajärjestelmän jatkosta 

kokonaisarvion pohjalta aikaisintaan vuonna 2008 lähtökohtana pidetään palvelujen 

saatavuutta ja laadun turvaamista sekä päätöstä tehtäessä otetaan huomioon mainittujen 

toimenpiteiden vaikutuksista saadut kokemukset. Valiokunta arvioi, että pohjoi-simman 

Suomen olosuhteissa asianmukainen palvelutuotanto on joka tapauksessa perustettava 

vastaisuudessakin nimismiesjärjestelmään. 

 

Poliisi 

Valiokunta pitää poliisin paikalUshallinnon kehittämisessä peruslähtökohtana kansa-

laisten oikeutta henkilökohtaiseen turvallisuuteen eli oikeutta saada turvallisuuspalvelut 

asuinpaikasta riippumatta. Erityisesti tällöin on otettava huomioon kansalaisnäkökulma 

ja asiakaslähtöisyys. Selonteosta ilmenee, että poliisin tavoitteena on vähentää 

toiminnallisten alueiden määrää nykyisestä. Palvelujen saatavuuden turvaamiseksi ja 

laadun parantamiseksi on tarkoitus tehostaa johtamista ja resurssien käyttöä sekä lisätä 

tuottavuutta muun muassa tieto-ja viestintäteknologiaa sekä laajempaa yhteistoimintaa 

hyödyntämällä. Poliisia koskevaa lainsäädäntöä tulisi selonteon mukaan muuttaa siten, 

että täydellisessä yhteistoiminnassa olevien paikallispoliisin toiminta-alueiden perusta-

minen on mahdollista. 

Riittävän suuret toiminta-alueet ja -yksiköt mahdollistavat erikoistumisen ja use-

amman kuin yhden poliisipartion yhtäaikaisen toiniinnan. Valiokunta pitää poliisin yh-

teistoiminnan tehostamista toiminta-alueita laajentamalla mahdollisena, edellyttäen että, 
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se toteutetaan mvös käytännössä niim että poliisin palvelut ja tehtävät hoidetaan tällä 

tavoin nykyistä paremmin. 

Valiokunta korostaa, että poliisin hälytystoiminnan kehittämisen lähtökohtana tu-

lee olla hälytyspalvelujen raottaminen lähellä kansalaista. Kansalaiselle on ensiarvoisen 

tärkeää saada poliisilta hälytyspalvelut nopeasti ja että tehtävät suoritetaan asianmu-

kaisesti. Kaikilla poliisilaitoksilla tai yhteistoiminta-alueilla tuleekin olla valmius ym-

pärivuorokautiseen hälytystoimintaan, jotta asetetut tavoitteet toirnmtavalmiusajan 

osalta pystytään toteuttamaan. Lisäksi muut järjestyspoliisitoimintaan kuuluvat tehtävät 

on turvattava läheisyysperiaatteella myös harvaan asutulla alueella, mikä edellyttää yh-

teistoiminta-alueiden mahdollisesti laajentuessa erityisiä toimenpiteitä harvaan asuttujen 

alueiden turvallisuuspalvelujen järjestämiseksi hyväksyttävällä tasolle. Kansalaisille 

tarjolla olevien palvelujen kannalta on merkityksellistä saavuttaa mahdoUisimman hyvä 

tasapaino taajaan asuttujen alueiden lukuisten yhtäaikaisten hälytystehtävien ja pitkien 

etäisyyksien alueiden harvalukuisimpien vastaavien tehtävien hoitamisessa. 

Pdkosmtkinnassa ei yleensä ole tarvetta hälytystehtävän luonteisiin toimenpitei-

siin. Lähtökohtana tulee tästä huolimatta olla myös harvaanasuttujen alueiden tutkinta-

palvelujen turvaaminen ja paikallistuntemuksen säilyttäminen. Erikoistumista vaativa 

ratkinta, kuten esimerkiksi henkirikosten ja muun vakavan väkivaltarikollisuuden, ym-

päristö- ja työsuojelurikosten sekä yleensäkin teknisen tutkinnan riittävää osaamista 

vaativien rikosten totkinta sen sijaan on suuremmissa yksiköissä ja laajemmilla toiminta-

alueilla paremmin toteutettavissa. Erityisesti on otettava huomioon yhteistyön kehit-

täminen syyttäjäviranomaisten kanssa, minkä vuoksi syyttäjätoimen aluejaolla on mer-

kitystä vaativamman rikosmtkinnan kannalta. Valiokunta tähdentää keskusrikospoliisin 

roolia erityisesti kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa (muun muassa 

talousrikollisuus, rahanpesu, pankkirikokset, osa pörssirikoksista), minkä vuoksi pai-

kallispoliisin rikosratkinnan osaamista ja erikoistumista on tarpeen vahvistaa. 

Kansalaisnäkökulmasta on tärkeää lupapalvelujen saatavuus kohtuullisella etäi-

syydellä joko asuin- tai työpaikkakunnalla. Nykyistä/Poliisin palveluverkostoa on mah-

dollista keventää korvaamalla poliisin palvelupisteitä muiden viranomaisten kanssa yh-
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teisillä asiakaspalvelua tarjoavilla yhteispalvelupisteillä. Lisäksi palvelua voidaan te-

hostaa uusia palvelumuotoja, kuten liikkuvia ja sähköisiä palveluja kehittämällä. Val-

tionhallinnon tehostamisvaatimukset koskevat luonnollisesti myös poliisia. Tämän 

vuoksi uusia toimintamuotoja on luotava, vaikka valiokunta lähtee siitä, että poliisimie-

hiä tarvitaan tulevaisuudessa vähmtäänkin vuoden 2002 tason mukainen määrä. 

 

Syyttäjäntoimi 

Syyttäjäntoimi on osa valtion viranomaisten palveluketjua keskeisten yhteiskunnallisten 

palvelujen tuottamisessa kansalaisille.Valtion paikallishallintoa järjestettäessä onkin 

olennaista tunnistaa nykytilanteessa kunkin viranomaisen palvelujen saatavuus ja 

palvelujen erityispiirteet. Poliisi-, syyttäjä-, ulostotto- ja maistraattitoimi tuottavat kukin 

omia erityispiirteisiä palvelujaan. Kunkin palvelusektorin sisällä tuotetaan lisäksi 

erilaisia palveluja, mistä johtuen esimerkiksi paikallisen poliisitoimen järjestelyissä on 

erotettava hälytystehtävät ja rikosten selvittäminen, esitutkinta. 

Syyttäjäntoimessa ei ole palvelupisteessä annettavia välittömiä, kansalaisten tar-

vitsemia palveluja. Kansalaiset asioivat muutoinkin varsin vähän paikallisissa syyttäjä-

yksiköissä. 

Valiokunta toteaa, että syyttäjäpalveluja ovat oikeasisältöiset ja oikea-aikaiset 

syyteharkinnalliset ratkaisut sekä tehokas rikosasioiden ajaminen alioikeuksissa ja yli-

oikeuksissa. Syyteharkinnallisten ratkaisujen edellytyksenä on puolestaan oikeasisältöi-

nen ja oikea-aikainen yhteistyö esitutkintaa johtavan ja suorittavan poliisin sekä svyttä-

jän välillä. Syyttäjä asioi vkanomaistoimintoketjussa esitutkintaa johtavan ja suorittavan 

poliisin kanssa, mutta ei niinkään järjestys- ja hälytyspalveluja tuottavan poliisin kanssa. 

Saadun selvityksen mukaan tarkoitus on muodostaa 18 paikallista hallinnollista 

syyttäjäyksikköä)rällä järjestelyllä pyritään tiivistämään ja parantamaan johtamista ta-

voitteella, että ratkaisut olisivat nykyistä yhdenmukaisempia. Riittävän suurissa hallin-

nollisissa kokonaisuuksissa on myös mahdollista mukauttaa henkilöstön rakenne ja re-

surssijako syyttäjäntoimen vaatimuksin. Kansalaisten oikeusturvan kannalta valiokunta 

tähdentää, että syyttäjällä on oltava riittävät mahdollisuudet perustyöhönsä. Valiokunta 
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pitää joka tapauksessa välttämättömänä, että palvelutoimistojen määrä pysyy nykytasol-

la. Toimipisteitä olisi siten vastaisuudessakin yhteensä yli 60. 

Syyttäjän työn onnistumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää hyvä yhteistyö esi-

tutkintaa suorittavan ja johtavan poliisin kanssa. Kansalaisten palvelut paranevat syyt-

täjän tehtävissä, kun asioiden, joita ei viedä oikeuteen, käsittely lopetetaan ajoissa ja oi-

keuteen menevissä asioissa pääkäsittelyn suunnittelu aloitetaan syyttäjän ja esitutkintaa 

johtavan poliisin yhteistyönä jo esitutkintavaiheessa. 

 

Ulostoton kehittäminen 

Valtionhallinnon uudistamistyössä tähdätään parempaan tuottavuuteen edistämällä eri 

keinoin tehokkuutta ja taloudellisuutta. Samalla halutaan turvata palvelujen saatavuus ja 

laatu. 

Ulosottolaitoksessa samoin kuin oikeusministeriön hallinnonalalla yleensäkin me-

not ovat jo usean vuoden ajan olleet suuremmat kuin talousarviossa myönnetyt määrä-

rahat, minkä vuoksi taloudellinen liikkumavara on supistunut. Valtaosa menoista on si-

toutunut pysyvän henkilöstön palkkoihin./^ 

Saadun selvityksen mukaan ulosottolaitoksen tehokkuutta ja taloudellisuutta pyri-

tään edistämään hyödyntämällä yksikkökokojen suurentamisella saavutettavia mittakaa-

vaetuja ja kehittämällä ulosoton toimintaprosesseja. Keskeisiksi tavoitteiksi on asetettu 

resurssien kohdentaminen, niiden tehokas käyttö sekä kustannusten kasvun hillitseminen 

pitkällä tähtäimellä. 

Valiokunta toteaa, että ulosoton keskeisenä tehtävänä on oikean perimistuloksen 

aikaansaaminen mahdolHsimman nopeasti. Ulosoton tulee lisäksi kyetä puuttumaan 

ulosottoa välttelevien velallisten väärinkäytöksiin ja torjumaan osaltaan harmaata talo-

utta. Edelleen ulosottomenettelyn tulee olla yhtenäistä koko maassa. Ulosottolainsää-

däntöä ja -käytäntöä onkin kehitetty siten, että koko toimintaprosessi, mukaanlukien 

palvelujen taottaminen, painottuu sähköiseen asiomtiin ja että henkilötyöpanos voidaan 

kohdentaa asianosaisten oikeusturvan toteuttamisen ja palvelun laadun kannalta olen-

naisiin asioihin. 
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Ulosotossa edellä kuvattua keMttämislinjaa voidaan pitää luontevana myös 

ulosoton asianosaisten, velkojien ja velallisten, palveluntarve huomioonottaen. Suurin 

osa velkojista on saadun selvityksen mukaan ammattimaisia toimijoita. Velkojan edus-

taja tai velkoja niissä tapauksissa, joissa yksityinen kansalainen on velkojan asemassa, 

asioi harvoin henkilökohtaisesti ulosottoviranomaisten kanssa. Valtaosaltaan velkojien 

asiointi ulosoton kanssa tapahtuu sähköisesti, postin välityksellä tai puhelimitse. Vas-

taavasti ulosottovelallisen henkilökohtainen tapaaminen on yleensä tarpeen vain viran-

omaisen aloitteesta tiettyä toimitusta varten. Esimerkiksi maksusuoritukset tapahtuvat 

lähes aina pankin välityksellä ja velallisen varallisuutta koskevat tiedot saadaan suureksi 

osaksi sähköisistä rekistereistä. 

Sähköisen asioinnin merkitys velkojien ja ulosoton välisessä kanssakäymisessä 

arvioidaan tulevaisuudessa entisestäänkin kasvavan. Kun velallinen haluaa oma-aloit-

teisesti ottaa yhteyttä ulosottoviranomaisiin, hänen kannaltaan on tärkeää, että viran-

omainen on helposti tavoitettavissa ja myös kohtuullisen lähellä olevassa paikassa tavat-

tavissa. Valiokunta tähdentää myös ulosoton kannalta olevan tärkeää, että perintätyötä 

tekevät avustavat ulosottomiehet ovat mahdolKsimman lähellä ulosottovelallisia ja tun-

tevat heidän olosuhteensa. 

Valiokunta painottaa, että palvelujen laatu ja kattavuus on varmistettava tulevai-

suudessakin ylläpitämällä riittävän kattavaa palveluverkkoa, kehittämällä sähköistä asi-

ointia sekä kehittämällä palvelun laatua ja asiantuntevuutta. Myös yhteispalvelua on 

hyödynnettävä mahdollisuuksien mukaan. 

 

Maistraattien kehittäminen 

Myös maistraattien toimialueita on saadun selvityksen mukaan tarkoitus laajentaa siten, 

että maistraattien lukumääräksi tulee 22. Lukumäärä ja toimialueet olisivat siis lähes yh-

teneväiset ulosottotoimen kanssa. Myös maistraateissa on kysymys hallinnollisten alu-

eiden laajentamisesta tavoitteena siirtää voimavaroja hallinnosta palvelujen tuottami-

seen. Palveluja tarjoavien pisteiden määrä pysyisi pääsääntöisesti ennallaan. Jollei yk-

sittäistä palvelupistettä voida erillisenä pitää yllä, sen tarjoamat palvelut on kuitenkin 
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turvattava yhteispalvelun avulla. Hallintoselonteon linjausten mukaisesti päätösvalta 

palvelupisteistä on nostettava poliittiselle päätöksenteijälle eli niinisterille sen varmis-

tamiseksi, että riittävä toimipaikkaverkko säilyy. Valiokunta pitää — ottaen huomioon 

samalla maistraattien asema jo alunperin kMakuntauudistuksessa — suunniteltua muu-

tosta perusteltuna. 

 

 

3.2. Palvelutavoitteet 

Valtion alue- ja paikallishallinnolle on asetettu ensimmäistä kertaa vuoden 2006 alusta 

voimaan tulleet keskeisten palvelujen palvelutavoitteet, jotka edellyttävät kyseiseltä 

hallinnolta resurssien kohdentamista näiden palvelujen tuottamiseen. Esimerkiksi polii-

sin osalta on kiMakunnittain määritelty hälytystehtävien ja rikostutkinnan aikatavoitteet 

sekä rikosmtkinnan selvitystasotavoitteet. Palvelutavoitteet on tarkoitus selonteon mu-

kaan sisällyttää hallinnonaloittain valtion talousarvioesitykseen/^Ne sisällytetään myös 

virastojen kanssa tehtäviin tulossopimuksiin. Tavoitteiden saavuttamisesta on raportoi-

tava valtakunnallisesti läänihallitusten suorittaman peruspalvelujen arvioinnin rapor-

toinnin yhteydessä. Valiokunta ei pidä ongelmattomana palvelutavoitteiden kytkemistä 

selonteosta ilmenevin tavoin valtion talousarviomenettelyyn. Valiokunta edellyttää, että 

palvelujen sisällöllisen tarkastelun mahdollistamiseksi on haUintovaliokunnalle annet-

tava vuosittain ministeriötason selvitys alue- ja paikallishallinnon palvelutavoitteiden 

toteutumisesta sekä lääninhallitusten arvoinnin piiriin kuuluvista peruspalveluista. 

Asiakkaan näkökulmasta palvelutavoite on viranomaisen lupaus esimerkiksi kä-

sittely ajan enimmäispituudesta tai odotusajasta palveluun. Valiokunta pitää perusteltu-

na, että asiakkaat voivat seurata palvelujen järjestämistä tavoitteiden mukaisesti ja myös 

palautteella reagoida mahdollisiin puutteisiin. Sinänsä palvelutavoite ei muodosta asi-

akkaalle subjektiivista oikeutta saada palvelua tavoitteen mukaisena. 

Valiokunta lähtee siitä, että hallinnon näkökulmasta ohjaavan viranomaisen aset-

tama palvelutavoite on palvelua tarjoavaa virastoa sitova. Palvelutavoitteet on kytkettävä 

osaksi viranomaisten normaalia ohjausprosessia ja niistä on sovittava kunkin viraston 

kanssa tulossopimuksissa. Jos asetettuja tavoitteita ei saavuteta, asia on käsiteltävä 
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tulosneuvotteluissa ja sovittava korjaavista toimenpiteistä seuraavaa vuotta varten. Kor-

jaavia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi muutokset viraston sisäisissä voimavarojen 

kohdennuksissa, toiniintatapojen keMttäminen ja palvelujen tuottamistapojen monipuo-

listaminen. Mikäli ilmenee toistuvaa tai vakavaa laiminlyöntiä, on mahdollista arvioida 

virkamiehen, lähinnä viraston päällikön, tulos- ja virkavastuuta ja ryhtyä tämän arvioin-

nin edeUyttämiin toirniin. 

Valiokunta pitää palvelutavoitteiden asettamista tärkeänä palvelujen saatavuuden 

turvaamiseksi. Samanaikaisesti on kuitenkin myös arvioitava tavoitteiden realistisuutta. 

Väärin tai ytioptimisesti asetetusta tavoitteesta vastaa ohjaava viranomainen, jonka on 

huolehdittava asianmukaisten voimavarojen osoittamisesta. Valiokunta muistuttaa, että 

ministeri kantaa poliittisen vastuun hallinnonalansa toirninnasta ja viime kädessä vastuu 

kuuluu hallitukselle. 

3.3. Yhteispalvelu 

Selonteossa valtion palvelujen saatavuuden turvaamista ja kMakuntajärjestelmää kos-

keviin kirjauksiin kuuluu yhteispalvelun kehittäminen voimakkaasti. Valiokunta katsoo, 

että yhteispalvelun kehittämisen tavoitteeksi tulee asettaa, että kansalainen saa samasta 

paikasta, yhteispalvelupisteestä, keskeiset kunnan, kihlakuntahallinnon, verohallinnon, 

työhallinnon, kansaneläkelaitoksen sekä muiden alue- ja paikallisviranomaisten 

paikallisesti tarvittavat ja yhteispalveluun soveltuvat palvelut. Yhteispalvelun asiakas-

palveluun on sisällytettävä tarvittava neuvonta ja ohjaus sekä asian vireillepano siten, 

että asiakas saa hakemansa palvelun yhteispalvelupisteessä käynnin tuloksena joko vä-

littömästi tai mahdollisimman pian tämän jälkeen. Asian laadun mukaan asiakkaan on 

saatava yksilöityjä toimiva ohjaus asiantuntijapalveluihin (esimerkiksi varataan aika ni-

metylle asiantuntijalle) tai viranomaisen luo. 

Valiokunta pitää tärkeänä, että yhteispalvelupisteissä asiakkailla on mahdollisuus 

omatoimiseen tai opastettuun sähköisten palvelujen käyttöön. Toimiva yhteispalvelu, 

josta on yhteys tarvittaviin asiantuntija- ja päätöspalveluihin, muodostaa asiakkaalle 

kustakin palvelukokonaisuudesta täydenpalvelun pisteen. Yhteispalvelupisteessä tapah-
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tuvasta henkilökohtaisesta ohjauksesta ja sen kautta saatavista sähköisistä vuorovaikut-

teisista palveluista muodostuu aikaa myöten uusimuotoisia palveluketjuja. 

Valiokunta arvioi, että julkisen sektorin toimijoiden yhteisellä palvelujen järjestä-

misellä on vastaisuudessa merkittävä rooli palvelujen saatavuuden turvaamisessa. Yh-

teispalvelulla on mahdollisuus toteuttaa kansalaisten kannalta tärkeää yhden luukun pe-

riaatetta eri palvelutuotantotavoilla keskeisissä julkisissa palveluissa. Tavoitteena tulee 

olla asiakkaan palvelutarpeesta lähtevä hallinnonalojen rajat ylittävä tapa tuottaa palve-

lut. Palvelupisteiden avulla voidaan ylläpitää alueellisesti riittävän kattavaa palvelu-

verkkoa nykyistä tehokkaammin. Palvelupisteiden palveluvalikoimaa on kehitettävä 

keskeisten palvelujen osalta kattavaksi ja palvelujen saatavuuteen samatasoisina kaikissa 

pisteissä on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kun nykyisten hallinnonalakohtaisten 

palvelupisteiden ylläpito valtionhallinnon eri sektoreilla tai kunnallisten palvelujen tar-

jonta kuntarakenteen kehittämisen yhteydessä tulee harkittavaksi, yhteispalvelupiste 

muodostaa vaihtoehdon palvelujen siirtymiselle kauemmaksi. Suuremmissa kuntakes-

kuksissa yhteispalvelu helpottaa asiantuntijaresurssien suuntaamista tehokkaammin nii-

hin kohteisiin, joissa sitä todella tarvitaan. 

Kihlakuntajärjestelmää koskeviin kirjauksiin sisältyy selonteossa yhteispalvelun 

laajentaminen sähköisiin yhteispalveluihin ja sähköisen asioinnin lisääminen. Tältä osin 

valiokunta viittaa mietinnön kohtaan 7 tietoyhteiskuntakehityksen vauhdittaminen. 

 

 

4. Julkisen hallinnon tuottavuuden parantaminen 
 

Palvelujen tuotantotapojen monipuolistaminen 

Selonteon mukaan jatketaan julkisen hallinnon palvelujen tuotantotapojen monipuolis-

tamista kuten liikelaitostamisia, yhtiöittämisiä ja palvelujen ostamista yksityiseltä ja 

kolmannelta sektorilta. 

Valiokunta toteaa, että liikelaitostaminen, yhtiöittäminen, tilaaja-tuottaja -mallin 

käyttöönotto ja kumppanuus ovat käytössä olevia hallinnon uudistamiskeinoja. Valio-

kunta kiinnittää huomiota siihen, että muun muassa liikelaitostamiset ja yhtiöittämiset on 
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harkittava tarkkaan kussakin yksittäistapauksessa kyseessä olevien tehtävien luonne 

huomioon ottaen. Välttämättä tässä suhteessa ei ole kovin paljon käytettävissä uusia 

mahdollisuuksia valtionsektorilhy kuntapuolella niitä sen sijaan on enemmän. Valio-

kunta toteaa, että julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain 

lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi 

eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon takeita. 

Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan antaa vain viranomaiselle. 

Muun muassa yksityistäminen edellyttää yksityiseen palveluun rinnastettavaa tehtä- 
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vää. Näissä kysymyksissä on myös tarkkaan arvioitava saatavat edut ja aiheutuvat haitat 

pidemmällä aikavälillä, jottei synny esimerkiksi yksityisoikeudellisia monopoleja, jotka 

aiheuttavat julkiselle sektorille pidemmällä aikavälillä lisääntyviä kustannuksia. 

 

Palvelukeskukset 

Julkisen hallinnon tuottavuuden parantamiseksi on käynnistetty hallinnon yhteinen tu-

kipalvelujen kokoaminen. Tarkasteluun on ensi vaiheessa otettu talous- ja henkilöstö-

hallinnon tukipalvelut. Etenemistapana on palvelutuotannon kokoaminen nykyistä suu-

remmiksi tuotantoyksiköiksi joko hallinnonaloittain tai perustamalla useita hallinnon-

aloja palvelevia palvelukeskuksia. Kokoamisella tavoitellaan merkittäviä henkilöstö-

voimavarojen säästöjä. Hankkeilla valmistaudutaan myös työmarkkinoilla edessä ole-

vaan henkilökunnan tarjonnan vähenemiseen ja eläköitymisestä johtuvaan poistumaan. 

Sisäasiainnunisteriön hallinnonalan palvelukeskuksen päätoimipaikka on päätet- 

ty perustaa Joensuuhun. Lisäksi kuluvana vuonna on suunniteltu käynnistettävän oi-

keusministeriön hallinnonalan palvelukeskus. Sisäasiainministeriön hallinnonalan pal-

velukeskuksen tehtävänä on henkilöstö-, talous- ja puheiinväiityspaiveiujen sekä mui-

den hallinnon tukipalvelujen taottaminen sisäasiainhallinnolle ja muillekin valtion vi-
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rastoille ja laitoksille palvelusopimuksien mukaisesti omakustannushintaan. Valiokunta 

korostaa sitä, että tukipalveluita talisi koota eri hallinonaloilta jo perustettuihin toimi-

paikkoihin, jolloin keskittämisestä saadaan mahdollisimman suuri hyöty. 

 

Tuottavuuden toimenpideohjelma 

Hallituksen tarkoituksena on uudistaa hallinnon rakenteita ja toimintaa siten, että tulok-

sena on julkisen hallinnon ja palvelujen suunniteltuja todennettavissa oleva tuottavuu-

den kasvu ja taottavuushyötyjen käyttö. Tuottavuustyötä tehdään muun muassa laati-

malla hallinnonalakohtaisia taottavuusohjelmia. 

 

Hallintovaliokunta tähdentää, että tuottavuusohjelmien tulee olla realistisia. 

Muussa tapauksessa palvelujen paranemisen sijasta niitä uhkaa heikkeneminen ja 

tehokkaamman hallinnon sijasta tehottomuus lisääntyy. Palveluja ja tehtäviä on 

tarkasteltava ennakkoluulottomasti, tuottavuutta ei kuitenkaan voida lisätä 

yksioikoisesti vähentämällä työntekijöitä. Tältä osin valiokunta viittaa jäljempänä 

valtion henkilöstöpolitiikan kohdalla lausuttuun. 

5. Hallinnon rakenteiden ja yhteistyön kehittäminen 5.1. 

Valtion keskushallinnon uudistaminen 

Valiokunta toteaa, että valtion keskushallinnon uudistamisessa yleisenä ja usean halli-

tuksen ilmaisemana tavoitteena on ollut siirtää ministeriöistä tehtäviä hallinnossa alem-

malle tasolle ja aikaansaada ministeriöistä pieniä ja tehokkaita poliittisen päätöksenteon 

valmisteluun sekä alaisen hallinnon ohjaamiseen keskittyviä yksiköitä. Valitettavasti 

keskushallinnon uudistamishanke ei juurikaan ole aidosti edennyt. Valiokunta pitää 

välttämättömänä, että hallintoa uudistetaan kokonaisuutena kaikilla tasoilla samanaikai-

sesti. 

Hallituksen tulee selonteon mukaisesti käynnistää keskushallinnon uudistushanke 

pikaisesti. Nykyisen, pitkään samanlaisena säilyneen ministeriörakenteen uudistaminen 

tulisi valmistella siten, että uusi rakenne olisi käytettävänä muodostettaessa eduskunta-
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vaalien jälkeen hallitusta. Uudistuksen valmistelussa olisi otettava huomioon muuan 

muassa tarve koota elinkeinojen ja työvoiman keittämiseen liittyviä tehtäviä, hallinnon 

keittämiseen liittyviä tehtäviä ja maaharimuuttopokuikkaan liittyviä tehtäviä. 

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että keskushallinnon tuottavuutta voidaan 

parantaa myös yhdistämällä tehtäviltään lähellä toisiaan olevia organisaatioita tai niiden 

osia, karsimalla päällekkäisyyksiä muilla tavoin ja yksinkertaistamalla toimintapro-

sesseja. Sanottu merkitsee myös keskushallinnon yhteydessä olevien kehittämisorgani-

saatioiden aseman arviointia. 

Keskushallinnossa, samoin kuin alue- ja paikallishallinnossa, sitoutuu edelleen 

suhteellisen runsaasti resursseja talous- ja henkilöstöhallinnon tukitehtävien hoitami-

seen. Valiokunta kiirehtii talous- ja henMlöstöhallinnon tehostamistoimia kaikilla hal-

linnonaloilla. Myös hankintatoimessa, toimitilahallinnossa sekä tietohallinnossa ja tie-

toliikennepalveluissa on merkittäviä tehostamismahdollisuuksia. 

 

 

5.2. Aluehallinnon uudistaminen 
 

Alueellistaminen 

Selonteosta ilmenee, että hallinnon rakenteiden kehittämistä jatketaan alueellistamalla 

keskushallinnon toimintaa ja tehtäviä pääkaupunkiseudulta. Tältä osin valiokunta viittaa 

mietintöönsä HaVM 14/2004 vp koskien valtioneuvoston aluepoliittista selontekoa 

(VNS 3/2004 vp). 

 

Maakunnan liittojen aseman vahvistaminen 

Maakunnan liitoilla on pitkä historia maakunnallisina edunvalvontaorganisaatioina. Jo 

ennen lääniuudistusta niille siirrettiin vastuu alueiden kehittämisestä yhteistyössä val-

tion viranomaisten ja kuntien kanssa. Maakunnan liittojen asemaa aluekehitysviran-

omaisina on vahvistettu merkittävästi vuoden 2003 alusta voimaan tulleella alueiden ke-

hittämislailla (602/2002). Lisäksi vuoden 2006 alusta on tullut voimaan alueiden kehit-

tämislain muutos, joka merkitsee sitä, että keskeiset alueiden kehittämiseen vaikuttavat 

määrärahat on koottava valtion talousarviossa nykyistä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. 

Maakunnallisen päätöksenteon asema vahvistuu uudistuksessa päätöksenteon kokonai-
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suudessa kahta kautta. Ensinnäkin maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma muuttuu 

maakunnan talousarvioesitykseksi, mikä parantaa maakunnan oman ehdotuksen asemaa 

valtion talousarvioesityksen valmistelussa. Toisaalta aluekehityksen voimavarojen 

suuntaamisen kokonaisuus on aluetasolla maakunnan liitoissa helpommin priorisoita-

vissa ja aikataulutettavissa mahdollisimman tuloksellisesti. Valiokunta toteaa, että maa-

kunnan Uittojen aseman vahvistaminen edelleen aluekehitysviranomaisena ja aluehal-

linnon kansanvaltaisen ohjauksen tehostaminen niiden kautta merkitsee omaksutun ke-

hittämislinjauksen jatkamista. 

 

Lääninhallinto 

Maassamme on vuonna 1997 toteutetun lääniuudistuksen j aikeen ^lääniä. Uudistus on 

selkeyttänyt läänien tehtäviä monialaisina valtion aluehallinto-organisaatioina, joille 

kuuluu sisäiseen turvallisuuteen ja järjestykseen, lupahallintoon ja tarkastukseen, elin-

keinoelämän ja hyvmvoinnin edellytyksien luomiseen sekä informaatio-ohjaukseen ja -

arviointiin liittyviä tehtäviä. Keskeiseksi lakisääteiseksi tehtäväksi on muodostunut kes-

kushallinnon ja ministeriöiden ohjauksessa peruspalvelujen arviointi, jonka tuloksia 

käytetään sekä kuntien palvelutuotannon että keskushallinnon tarpeisiin. Lisäksi läänin-

hallitukset toimivat kanteluviranomaisina. 

Lääninhallitusten nykyiset poikkihallinnolliset tehtävät huomioon ottaen valio-

kunta pitää luontevana, että lääninhalUtuksiin kootaan valvonta- ja hallinnollisia viran-

omaistehtäviä. Nämä siirrettävät tehtävät on arvioitava erikseen. Esimerkkinä selvitys-

työn piiriin kuuluvista tehtävistä voidaan mainita TE-keskusten tarkastus- ja valvonta-

tehtävät sekä työsuojelutehtävät. Turvapaikanhakijoiden ja maahan tulleiden kotoutta- 

miseen liittyvien tehtävien antamista monialaiselle lääninhallitukselle, jossa on poliisi-, 

P 

sosiaali- ja terveys-, koulutusasioita, on myös syytä'selvittää. Lääninhallinnon tehtävät 

ovat lääniuudistuksen jälkeen lisääntyneet ja monipuolistuneet, mikä edellyttää myös 

voimavarojen ajantasaistamista. 

Valiokunta pitää nykyistä läänirakennetta toiniivana ja katsoo, ettei lääninhallitus-

ten määrää tule lisätä. Eri asia on arvioida eräiltä osin läänien rajojen tarkoituksenmu-

kaisuutta. 
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Työvoima- ja elinkeinokeskukset 

Työvoima- ja elinkeinokeskukset ovat kolmen ministeriön keskuhallinnosta ohjaamia 

virastoja, joiden poikkihallinnollista toimintatapaa ja ohjausta on edelleen parannetta-

va. Keskusten toiminta on niiden perustamisesta lukien kehittynyt, vaikkei niistä ole ai-

nakaan vielä tullut elinkeinoelämän vahvoja toimintaedellytysten kehittäjiä. TE-keskus-

ten toiminnassa on ilmennyt ainakin osassa keskuksia myös tiettyä jäykkyyttä ja 

elinkeinopolitiikan edistäjinä toiminnan pirstaleisuutta on saat^nut lisätä 15 keskuksen 

kokonaisuudessa jo^sammäärin erilainen suhtautuminen usean TE-keskuksen alueella 

toimiviin yrityksiin. 

 

Ympäristökeskukset ja muut ympäristötoimiala 

Valiokunta katsoo, että ympäristötoimiala tulee evaluoida kokonaisuutena koko maassa. 

Tällöin on syytä selvittää mitä tehtäviä on tarkoituksenmukaista hoitaa kussakin or-

ganisaatiossa ja missä laajuudessa. Samassa kokonaisuudessa olisi valiokunnan käsityk-

sen mukaan syytä selvittää Metsäntutkimuslaitoksen ja alueellisten metsäkeskusten hal-

linnollinen asema. Rationalisoinnilla, työnjaolla ja yhteistyöllä saatetaan saavuttaa sääs-

töjä ja lisätä tehokkuutta. Samalla olisi paikallaan selvittää edellisten tahojen kytkennät 

ja yhteistyömahdollisuudet riista- ja kalatalouden fotMmustoiminnan kanssa. Luonnon-

varainhallinnon ja -lupien sekä -tutkimuksen kokonaisuutta tulisi vatiokunnan arvion 

mukaan kehittää mahdollisuuksien mukaan kokonaisuutena. 

6. Hallinnon kehittämishankkeiden hallinnan parantaminen 

Huolenaiheen muodostaa selontekoon sisältyvä ajatus, että hallinnon keMttämisen toi-

menpiteet suoritetaan valtiontalouden kehysten puitteissa. Valiokunta painottaa, että ke-

hysmenettelyssä on varattava uudistustyön joustavan etenemisen vaatimat määrärahat. 

Tämä merkitsee yleensä erityisesti muutosvaiheen alussa lisääntyviä kustannuksia, jot-

ka tasaantuvat ja tulevat myöhemmin säästöinä yhteiskunnalle takaisin. 

Erityisesti laajojen hallinnon kehittämishankkeiden hallinnan parantamista koske-

vien linjausten on välttämättä saatava toimenpideohjelmissa selkeät konkreettiset linja-

ukset. Olennaista on, että nämä hankkeet (esimerkiksi alueellistaminen, sähköisten pal-

velujen keMttäminen, palvelukeskusten perastaminen, siirtyminen asiakaspalvelujen 
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tarjoamiseen yhteisesti ja uusien yhteispalvelupisteiden perastaminen ja varustaminen) 

saavat riittävän erillisen alkurahoituksen. Mikäli uudistukset joudutaan tekemään nor-

maalien kehysten puitteissa, ei synny myöskään tuottavuutta parantavia uusia hallinnon 

järjestämistapoja. 

Valtiontalouden kehysmenettelyn osalta valiokunta toteaa mieltävänsä kehysme-

nettelyn tärkeyden talouspolitiikan hoidossa. Kehysmenettelyä on kuitenkin tarpeen ke-

hittää niin, että siinä voidaan ottaa huomioon vaalikauden aikanakin tarpeellisia ja aina-

kin välttämättömiä menoja lisääviä toimenpiteitä myös ilman muihin menohin kohdis-

tuvia leikkauksia. Se seikka, että kehykset asiallisesti ratkaistaan varsin nopeatempoi-

sessa prosessissa koko vaalikaudeksi tuskin muutoinkaan mahdollistaa riittävän ana-

lyyttistä tarkastelua. Kehyksillä on talouspolitiikan uskottavuuden kannalta erityinen 

merkitys. Tässä yhteydessä on syytä vielä todeta saadun selvityksen perusteella, että ke-

hykset sisältävät vain menopuolen eikä niissä oteta tulopuolen myönteistä kehitystä 

l 
1 huomioon. Rengistä näyttää kuitenkin tulleen isäntä. 

7. Tietoyhteiskuntakehityksen vauhdittaminen 

Valiokunta pitää erityisen tärkeinä selonteon linjauksia, joilla vauhditetaan tietoyhteis-

kuntakehitystä. Lähtökohtana on pidettävä, että kansalainen saa tulevaisuudessa kuntien 

ja valtion palvelut laajalti suoraan sähköisinä vuorovaikutteisina palveluina. Palve-

luprosessit on analysoitava ja kehitettävä niin, että asiakas voi saada tarvitsemansa pal-

velun mahdollisimman täydellisenä sähköisesti. Palvelujen sähköistäminen muodostaa 

suuren tuottavuuspotentiaalin ja samalla se, fyysisten yhteispalvelupisteiden tukemana, 

olennaisesti parantaa palvelujen saatavuutta kansalaisille. 

Valiokunta tukee sitä tavoitetta, että koko julkisessa hallinnossa on yhteinen tie-

tohallmtotoimija (työnimi JulkIT) viimeistään vuoden 2009 alussa. Siirtymävaiheessa 

kansallisia toimijoita on tarkoitus olla kolme: valtion tietohallinnon johtamisyksikkö 

(ValtIT), KuntalT sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen toimija. 

Valtion tietohallintoon on luotu kaikille hallinnonaloille ja virastoille yhteinen 

johtamisyksikkö, jonka tehtävänä on vastata valtion tietohallinnon johtamisesta ja stra-

tegisesta ohjauksesta. Lisäksi kaikkien virastojen käyttämiä yhteisiä tietohallintopalve-
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luja aletaan tuottaa yhteisten palvelujentuottamisverkoston kautta. Sen sijaan valtion vi-

rastojen tietohallinnon ydinpalvelut on tarkoitus tuottaa jatkossakin virastokohtaisesi! 

Valtion IT-toimintojen uudistamisella pyritään asiakaslähtöisten palvelujen tuot-

tamiseen, kustannustehokkuuden parantamiseen sekä osaamisen keMttämiseen. Myös 

tietotekniikan kehittämiseen ydintoiminnan palveluksessa on kiinnitettävä erityistä huo-

miota. 

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen on asettanut KuntalT-hankkeen. Perus-

tettava yksikkö aloittaa toimintansa sisäasiainministeriössä syyskuun 2006 alussa. Ta-

voitteena on kuntien ja koko juMshallinnon tietohallintoyhteistyötä tiivistämällä tehos-

taa juMshallinnon toimintoja, parantaa julkisten palvelujen saatavuutta, laatua ja vai-

kuttavuutta. KuntalT-hanke toimii yhteisyössä PARAS-hankkeen sekä valtion tietohal-

linnon uudistamisen hankkeen kanssa. 

Valiokunta pitää tärkeänä, että KuntalT toimii täysimääräisesti jo vuoden 2007 

alustaja, että seuraavaan hallitukseen nimitetään koko julkishallinnon tietohallinnon ke-

hittämisestä vastuussa oleva ministeri ja nunisteriryhmä. 

 

 

8. Henkilöstöpolitiikka 

Valtion henkilöstömäärä on ollut suurimmillaan vuonna 1988. Tästä 215 000 henkilön 

kokonaismäärästä budjettitalouden henkilöstö on vähentynyt nykyiseen 124 000 henki-

löön. Tapahtuneesta yli 40 prosentin vähennyksestä valtaosa on ollut seurausta virasto-

jen ja laitosten liikelaitostamisesta ja yhtiöittämisestä sekä tehtävien kunnallistamisesta. 

Runsaat 10 prosenttia vähennyksestä on johtunut virastojen sisällä tapahtuneista hen-

kilöstövähennyksistä. 

Hallituksen 11.3.2005 tekemän kehyspäätöksen mukaan vuoden 2011 loppuun 

mennessä täytetään keskimäärin puolet valtionhallinnon henkilöstön eläkkeelle tai 

muun työnantajan palvelukseen siirtymisen johdosta vapautuvista työpaikoista. Valtion 

tehtäviä olisi siten hoitamassa jatkossa nykytilaan verrattuna 17 500 henkilöä pienempi 

henkilöstö. 

Valtiolle säädettyjä tehtäviä hoitaa henkilöstö, jonka osuus palkansaajista on vain 

runsas 5,5 prosenttia. Jo tällä hetkellä monissa tehtävissä on aliresursointia ja henkilös-
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töä tällaisissa tehtävissä tarvittaisiin lisää. Ellei henkilöstöpanosta vaativia valtion teh-

täviä samalla vähennetä, työkuormitus kasvaa entisestään yhä pienenevälle henkilöstöl-

le. Stressin, masennuksen, sairauslomien ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrän voidaan 

arvioida entisestään lisääntyvän. Vuonna 2004 pysyvän työkyvyttömyyden aiheuttamat 

menot olivat valtiolla 82 miljoonaa euroa. Työkyvyttömyyseläkkeiden suurimpana pe-

rusteena ovat olleet lähes puolessa tapauksista mielenterveyshäiriöt. Toiseksi suurim-

man ryhmän ovat muodostaneet tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Sairauslomien kustan-

nukset sekä työstä aiheutuva ja sitä haittaava pahoinvointi puolestaan lisäävät palkka-

kustannuksia, alentavat tuottavuutta ja lisäävät myös muiden työntekijöiden työtaakkaa 

ja henkisiä paineita. 

Lisäksi uuden henkilöstön perehdyttäminen ja osaamisen siirtäminen kokeneilta 

työntekijöiltä nuoremmille vaikeutuu. Kaikkiaan virastojen todellinen palvelukyky tuot-

tavuuden lisääntymisen sijasta heikkenee, mikäli henkilökohtainen työmäärä on kohtuu-

ton tai kasvaa vastaisuudessa sellaiseksi. Myös tavoite, että työntekijät jatkavat työ-

uraansa nykyistä pitempään jää toteutumatta. 

Valtion henkilöstöpolitiikan — ja samalla myös hallinnon kehittämisen näkökul-

masta — on ongelmallista, että samaan aikaan vireillä on monta keskinäisiltä vaikutuk-

siltaan ristikkäistä muutoshanketta, joiden keskinäinen koordinointi on lisäksi puutteel-

lista. 

Valiokunta toteaa — kiinnittäen samalla huomiota eri hallinnonalojen esittämään 

kritiikkiin koskien huomattavan suurta ja kaavamaista henkilöstön supistamisvelvoitet-

ta — ettei vapautuvien työpaikkojen täyttämättä jättäminen voi perustua matemaatti-

seen laskentamalliin. Henkilöstö on mitoitettava valtion tehtävien mukaan ia arvioitava 

perusteellisesti eri tehtävien hoitamiseen tarvittavat asianmukaiset henkilöstövoimava-

rat. Valtion henkilöstöllä on oma tärkeä osuutensa kansallisen kilpailukyvyn turvaami-

sessa. Lisäksi on muistettava kansalaisten oikeutetut palveluodotukset ja niiden lainsää-

däntöön pohjautuva yhteiskuntapoliittinen perusta (esimerkiksi hallintolain, julkisuus-

lain ja kielilainsäädännön asettamat vaatimukset). Valiokunta pitää selvänä, että tuotta-

vuutta on lisättävä ja ettei todennäköisenä valtion palveluksessa ole tulevaisuudessa ny-

kyisen suuruista henkilöstöä. Henkilöstön määrää koskevat ratkaisut on kuitenkin kyt-
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kettävä valtion tehtävien määrittelyn ohella muihin tuottavuutta tehostaviin hankkeisiin 

ja prosesseihin, joihin yhteiskunnassa tapahtunut kehitys avaa uusia mahdollisuuksia. 

Vasta näistä lähtökohdista voidaan arvioida kohtuulliseen henkilökohtaiseen työmää-

rään perustuvan henkilökunnan tarve ja mahdolliset vapautuvat voimavarat. Valiokunta 

edellyttää, että tuottavuutta parantavat toimenpiteet, kuten palvelujen uudet tuotantota-

vat (sähköiset palvelut, yhteispalvelu, luontevat hallinnolliset kokonaisuudet, tukipalve-

lujen palvelukeskukset, tehtävien tarkasteluja prosessien virtavuvdstaminen) muodos-

tavat pohjan henkilöstömäärien tarkastelulle. Vapautuvat voimavarat tulee kohdentaa 

aliresurssoimihin, lisääntyviin ja uusiin tehtäviin. Henkilöstön määrän supistuksille ei 

sen sijaan voida asettaa matemaatisia etukäteisvelvoitteita. Mahdollisuudet tuottavuu-

den lisäämiseen eri aloilla ja alueilla ovat erilaiset ja siten niin sanottua juustohöyläpe-

riaatetta ei voida käyttää. Esimerkiksi polusimiehiä tarvitaan vastaisuudessa jonkin ver-

ran nykyistä enemmän ja rajavartiolaitoksen henkilöstöä tarvitaan ainakin nykytasoinen 

määrä. Muun muassa syyteharkinta ja tuomiovallan käyttö perustuvat vastaisuudessa-; 

kin henkilövoimavaroja vaativaan henkiseen työhön. Muutoinkin oikeus- ja yhteiskun-i 

tajärjestyksen ylläpitämiseen liittyvät ja täytäntöönpanoon liittyvät tehtävät ovat luon-

teeltaan valtion keskeisiä tehtäviä tulevaisuudessakin. Valiokunta tähdentää, että henki-

löstöjärjestöt on otettava täysipainoisesti mukaan tuottavuuden keHttämistyöhön ja 

muutoinkin henkilöstöpoliittiseen työskentelyyn. 

Suuri osa valtion työtehtävistä edellyttää korkeaa koulutustasoa. Henkilöstöstä yli 

90 prosentilla onkin ammatillinen mtkinto, kun se muulla työvoimalla on runsaalla 75 

prosentilla. Korkeakoulututkinto on noin 40 prosenttia valtion henkilöstöstä. Muussa 

työvoimassa korkeakoulutatkinnon suorittaneita on 15 prosenttia. 

Jotta valtio kykenee saamaan palvelukseensa ja pitämään mahdollisimman pit-

kään palveluksessaan koulutettua työvoimaa tarvitaan henkilöstöpoliittisten linjausten 

toimeenpanemiseksi konkreettisia toimenpiteitä, joilla valtiosta tehdään entistä parempi, 

kilpailukykyisempi ja houkuttelevampi työnantaja. Valtion tarjoamat tehtävät ovat 

sinänsä laajalti mielenkiintoisia, haastavia ja vaativia. 

Vuoden 2005 lopussa uusien palkkausjärjestelmien piirissä oli noin 75 

prosenttia valtion henkilöstöstä. Uudet palkkausjärjestelmät eivät ilmeisesti ole 
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kuitenkaan lisänneet valtion palkkakilpailukykyä yksityiseen sektoriin nähden. 

Uusien palkkausjärjestelmien asianmukainen soveltaminen edellyttää, että ne ovat 

työntekoon motivoivia ja virastojen käytettävissä ovat tarvittavat määrärahat. Tärkeä 

kilpailukykyyn ja työmotivaatioon liittyvä seikka on, ettei ole tarvetta kohtauttomiin 

ylityömääriin ja että ylityöstä suoritetaan korvaus. Lisäksi pääkaupunkiseudun 

korkeiden asumiskustannusten kompensoimiseksi tarvitaan erityisiä toimenpiteitä 

pääkaupunkilisän muodossa, jotta julkinen sektori kykenee rekrytoimaan ja pitämään 

palveluksessaan myös Helsingin seudulla koulutetun ja osaavan henkilöstön (kaikkia 

ei voida alueellistaa). Valtion tehtävissä korostuu asiantuntijatehtävien merkitys. 

Näitä tehtäviä on painotettava palkkausjärjestelmiä kehitettäessä. 

Valtion tehtävien kilpailukyvyn ja tuloksellisuuden kannalta on tärkeää, että henkilöstö 

on työkykyistä ja voi hyvin. Kuten edellä on todettu työkyvyttömyyseläkkeet, 

sairauslomista aiheutuvat kustannukset sekä työstä aiheutuva ja sitä haittaava pahoin-

vointi muodostavat merkittävän huolenaiheen. Valtiontilintarkastajat ovat kertomukses-

saan vuodelta 2000 katsoneet tärkeäksi, että valtion henkilöstön työssä jaksamista vaa-

rantaviin tekijöihin pyritään järjestelmällisesti ja ajoissa puuttumaan. |        Valiokunta 

toteaa omalta osaltaan, että työelämän muutosten seurauksena työhy-[ vmvoinnin 

ketatraminen on tullut entistä haastavammaksi. Tämän vuoksi kehittämis-jj kohteena on 

aiempaa pamokkaammin työyhteisö ja työolot kokonaisuudessaan. Työhy-I vmvoinnin 

aineiksia sisältyy esimerkiksi koulutukseen, osaamiseen, johtamiseen, kun-|  

toutukseen, liikuntaan sekä terveyden ylläpitoon. 

I Valiokunta tähdentää johtamistaitojen ja -tapojen kehittämistä sekä olennaista 

I 

s   johtamiskoulutuksen lisäämistä kaikille esimiestehtävissä oleville. Julkisen sektorin j 

ohtamisella on erilaiset vaatimukset kuin kaupalliseen toimintaan perustuvalla 

yksityisellä puolella. Julkisen hallinnon organisaation johtaminen on keskeisesti 

muun mussa työskentelyedellytysten luomista ja ylläpitoa. Se edellyttää yleensä 

myös kyseessä olevan tehtäväalueen riittävää substantiaalista osaamista. 

Yleisjohtaminen ilman tällaista sisällöllistä osaamista ei valiokunnan käsityksen 

mukaan johda pääsääntöisesti hyviin tuloksiin. Valtion keskeisten tehtävien luonne 
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korostaa nimenomaan osaamista ja asiantuntijuutta. Hallinnon keskeisen 

voimavaran, asiantuntemuksen, tukeminen ja hyödyntämisen kehittäminen on 

merkittävä johtamisen osa-alue muun hyvän henkilöstöjohtamisen ohella. 

Valiokunta pitääkin ongelmallisena ajatusta valtionhallinnon johdon yleisviroista. 

Sen sijaan on hyödynnettävä johtamiskykyjä omaavaa asiantuntevaa osaamista. 

 

 

9. Kunnallisen demokratian vahvistaminen 

Selonteon mukaan hallitus käynnistää lainsäädäntöön liittyvien tai muiden esitysten val-

mistelun kunnallisen demokratian vahvistamiseksi seuraavissa asiakokonaisuuksissa: 

kuntakonserni, markkinaehtoistuva palvelutuotanto, kuntien välinen yhteistyö ja luotta-

mushenkilötyön edellytykset. 

Valiokunta toteaa, että osana hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjel-

maa toimii kunnallisen demokratian kehittämishanke. Selonteon linjauksia on saadun 

selvityksen mukaan hankkeessa edistetty lainsäädännön kehittämishankkeilla, kuntake-

hitystoimintana sekä alaan luttyvinä tutkimuksina ja selvityksinä. 

Sisäasiainrninisteriö on asettanut maaliskuussa 2005 työryhmän osana kunnalli-

sen demokratian kehittämishanketta selvittämään kuntakonsernia ja kunnallisia liikelai-

toksia koskevan lainsäädännön kehittämistarpeita ja kuntien julkisten hankintojen sekä 

kuntien välisen yhteistoiminnan yhteensovittamista. Kuntakonsernia ja kunnallisia lii-

kelaitoksia koskevat lainsäädäntömuutokset on käytettävissä olevan tiedon mukaan tar-

koitus saattaa hallituksen esityksinä eduskunnan käsittelyyn syksyllä 2006. 


