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Asian valiokuntakäsittely HE 

207/2006 vp 
laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta 

[ Saapu 
iris-vaihe 

Asiantuntijavai
he 
/Jaostokäsittel
y 

Keskusteluvai
he 

Ratkaistavana Käsittely-
päättynyt 

Täysistunto lähettänyt 25.10.2006 hallintovaliokuntaan mietintöä varten 
 

Hallintovaliokunta 
Saapunut 25.10.2006 
Käsittely päättynyt 17.01.2007 HaVM 32/2006 vp 
 

Käsittelyvaiheet 
 

Asian ilmoittaminen 
26.10.2006 Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten. 

Käsittely 
07.11.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- hallitusneuvos Tarja Hyvönen, sisäasiainministeriö (K) 
- kehittämispäällikkö Teemu Eriksson, sisäasiainministeriö (K) 
- lainsäädäntöneuvos Iikka Turunen, sisäasiainrninisteriö (K) 
- professori Kaarlo Tuori, (K) 

17.11.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- hallitusneuvos Miliza Vasiljeff, valtiovarainministeriö (K) 
- hallitusneuvos Mikko Salmenoja, työministeriö (K) 
- lakimies Pirjo Kainulainen, sosiaali- ja terveysministeriö (K) 
- vanhempi hallitussihteeri Risto Hiltunen, maa- ja 
metsätalousministeriö (K) 
- professori Olli Mäenpää, (K) 

21.11.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- lakimies Heikki Sipiläinen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 
ry 
- yhteiskuntasuhteiden koordinaattori Päivi Järvinen, 
Palkansaajajärjestö Pardia ry (K) 
- puheenjohtaja Yrjö Suhonen, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K) 
Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto: 
- Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakirniesten 
edunvalvontajärjestö PUSH ry (K) 
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22.11.2006    Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto: 
- oikeusministeriö (K) 
- tietosuojavaltuutetun toimisto (K) 

23.11.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- osastopäällikkö Juhani Rantamäki, Kansaneläkelaitos (K) 
- erityisasiantuntija Tanja Rantanen, Suomen Kuntaliitto (K) 
- spräkskyddssekreterare Kristiina Beijar, Svenska Finlands folkting 
(K) 
Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto: 
- Joensuun seudun työvoimatoimisto (K) 
- Verohallitus (K) 
- Metsähallitus (K) 

24.11.2006    Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto: 
- Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry (K) 
- Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry (K) 

28.11.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- lakimies Heikki Sipiläinen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 
ry 
- asiamies Kristian Karrasch, Palkansaajajärjestö Pardia ry 

 

- puheenjohtaja Yrjö Suhonen, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry 
29.11.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- kehittämispäällikkö Teemu Eriksson, sisäasiainministeriö (K) 
- lainsäädäntöneuvos Ilkka Turunen, sisäasiainministeriö (K) 

 

30.11.2006 Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 
Valmistava keskustelu 

17.01.2006 Yleiskeskustelu 
Yksityiskohtainen käsittely 
Valmistunut: 
- HaVM 32/2006 vp 

 
 

Päivitetty 17.01.2007 16:25:04 
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SISÄASIAINMINISTERIÖ 
Alueiden ja hallinnon 
kehittämisosasto 

HE 207/2006 vp 

 
MUISTI
O 
6.11.2006 

 
 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 

HE 207/2006 HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI JULKISEN HALLINNON 
YHTEISPALVELUSTA 
 
1. Yhteispalvelua koskevan lainsäädännön uudistaminen 

 
Ehdotettu laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta korvaisi nykyisin voimassa olevan 
lain julkisen hallinnon asiakaspalvelujen järjestämisestä yhteisissä palveluyksiköissä. 
Lakiin julkisen hallinnon yhteispalvelusta ehdotetaan otettavaksi säännökset, joiden 
mukaan viranomainen voisi sopia toisen viranomaisen kanssa avustavien 
asiakaspalvelutehtäviensä hoitamisesta. 
 
Esityksen keskeisenä tavoitteena on uudistaa yhteispalvelua koskevat säännökset niin, 
että ne eivät ole ristiriidassa perustuslain kanssa ja turvata palvelujen saatavuus 
mahdollistamalla asiakaspalvelujen järjestämisessä mahdollisimman laaja julkisen 
sektorin yhteistyö. 
 
Yhteispalvelun kehittämisen toiminnallisena pitkän tähtäimen tavoitteena on julkisen 
hallinnon asiakaspalvelun rakenteen uudistaminen. Yhteispalvelusta muodostetaan 
hallinnon yhteinen kanava asiakaspalveluihin. Yhteispalveluna palveluja voidaan 
tarjota perinteisin menetelmin, sähköisesti joko yhteispalveluneuvojan tukemana tai 
itsenäisesti sekä puhelinpalveluina. 
 
Yhteispalvelun avulla voidaan sekä lisätä hallinnon tehokkuutta ja tuottavuutta että 
turvata palvelujen saatavuus tai jopa parantaa sitä. Yhteispalvelulla voidaan korvata 
sellaisia viranomaisten omia palvelupisteitä, joissa palvelujen kysyntä on vähäistä ja 
palvelujen järjestäminen epätaloudellista. Yhteispalvelulla valtion palvelujen 
saatavuutta voidaan parantaa pienimmilläkin paikkakunnilla pienin kustannuksin. 
 
Tuottavuusohjelmat, väestörakenteen ja kysynnän muutokset sekä palvelujen 
tuotantomenetelmien kehittyminen aiheuttavat tarvetta hallinnonalojen ja toimijoiden 
omien palvelupisteiden vähentämiseen. Yhteispalvelu on yhdessä verkkoasioinnin 
kanssa selkein ja paras palvelujen saatavuuden turvaava keino omien palvelupisteiden 
vähentyessä. Yhteispalvelua myös pyritään aktiivisesti käyttämään palvelujen 
saatavuuden parantamiseen ja laatutason ylläpitämiseen. 

 
2. Esityksen vaikutukset 

 
Perustuslakivaliokunta on useissa eri lausunnoissaan ottanut kantaa 
säännösehdotuksiin, jotka koskevat tehtävien siirtämistä viranomaisten välillä ja se on 
suhtautunut pidättyvästi sääntelyyn, joka mahdollistaisi tehtävien rajoituksettoman 
siirron toiselle viranomaiselle tai julkista valtaa sisältävän toimivallan siirtämisen 
sopimusperusteisesti. Hallituksen esityksessä laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta 
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ei ole kyse tehtävien rajoituksettomasta siirrosta viranomaiselta toiselle eikä julkista 
valtaa sisältävän toimivallan siirtämisestä sopimukseen perustuen, joten esitys on 
sopusoinnussa perustuslakivaliokunnan omaksuman tulkintakäytännön kanssa. 
 
Esityksen valmistelussa on katsottu, että ehdotetussa laissa ei ole kysymys julkisista 
hankinnoista annetussa laissa tarkoitetusta toiminnasta eikä yhteispalvelusopimus ole 
luonteeltaan edellä mainitussa laissa tarkoitettu hankintasopimus, joten palvelun 
järjestämistä ei tarvitse kilpailuttaa julkisia hankintoja koskevien säädösten 
mukaisesti. 
 
Esityksellä ei ole välittömiä taloudellisia vaikutuksia, mutta yhteispalvelun 
edistäminen vähentää valtion paikallishallinnon toimipaikkoja ja 
asiakaspalveluhenkilöstön tarvetta. Yhteispalvelu pienentää valtion hallinnon 
kustannuksia ja turvaa samalla palveluiden saatavuuden. Toiminta toteutetaan 
valtiontalouden kehysten puitteissa. 
 
Yhteinen asiakaspalvelu vaikuttaisi asiakaspalveluhenkilöstön työhön. Henkilöstön 
hoidettavaksi tulee avustavissa asiakaspalvelutehtävissä entistä laajempi asioiden 
kirjo, mikä vaatii laaja-alaisempaa osaamista. Toisaalta asiakaspalveluhenkilöstö voi 
keskittyä palvelutehtävään ja erikoistua nimenomaan sen hoitamiseen. 
 
Yhteispalvelun laaja-alainen käyttö muuttaa hallintoyksiköiden johtamistyötä. Oman 
palveluverkon sijasta asiakaspalvelusta huolehditaan monenkeskisessä verkossa, jossa 
sopimukset ovat keskeinen johtamisen väline. 

 
3. Esityksen keskeinen sisältö 

 
Yhteispalveluna voitaisiin hoitaa vain avustavia ja teknisluonteisia 
asiakaspalvelutehtäviä viranomaisten yhteistyönä. Esityksen mukaan yhteispalvelussa 
ei voitaisi hoitaa tehtäviä, joihin sisältyy päätöksentekovallan käyttöä tai jotka lain 
mukaan edellyttävät palvelun käyttäjän henkilökohtaista käyntiä toimivaltaisessa 
viranomaisessa. 
 
Yhteispalveluna hoidettavia tehtäviä voisivat esityksen mukaan olla muun muassa 
hakemusten ja muiden asiakirjojen ja niistä perittävien maksujen vastaanottaminen ja 
välittäminen edelleen asianomaiselle viranomaiselle sekä asioiden vireillepanoon 
liittyvä neuvonta. Yhteispalvelussa voisi laajasti saada vireille julkisen hallinnon 
asioita ja siihen voisivat ehdotetun lain nojalla osallistua valtion viranomaiset, kunnat, 
kuntien yhteistoimintaelimet ja Kansaneläkelaitos. 
 
Yleiset hyvän hallinnon ja kansalaisten oikeusturvan takeena olevat säädökset, kuten 
esim. hallintolaki, kielilaki, saamen kielilaki, laki viranomaisen toiminnan 
julkisuudesta sekä henkilötietolaki, tulisivat sovellettaviksi yhteispalvelussa ilman 
erillistä sääntelyä. 
 
Yhteispalvelu voitaisiin esityksen mukaan perustaa viranomaisten keskinäisellä 
toimeksiantosopimuksella. Tarvittaessa ministeriöt voisivat myös velvoittaa oman 
hallinnonalansa viranomaiset tekemään yhteispalvelusopimuksen. Sopimuksessa olisi 
sovittava muun muassa yhteispalveluna hoidettavasta palvelusta, pisteen sijainnista, 
toimitiloista ja henkilöstöstä sekä kustannusten jakamisesta. 
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Yhteispalvelua tarjottaisiin pääsääntöisesti jo nykyisin olemassa olevissa 
toimipaikoissa. Yhteispalvelupisteenä voisi toimia minkä hyvänsä lain 
soveltamisalaan kuuluvan organisaation toimipaikka. Toimeksiantajan kokonaisvastuu 
palvelun järjestämisestä toimialueellaan ei vähenisi miltään osin ja toimeksisaaja 
vastaisi sopimuksen puitteissa tuottamastaan asiakaspalvelusta. 
 
Yhteispalvelu merkitsee toimipaikkojen vähetessä myös toimitilojen yhteiskäyttöä. 
Tällöin voidaan toisen viraston toimitiloja käyttää asiakkaiden vastaanottamiseen 
tarpeen vaatiessa. Menettely sopii palveluihin, joissa asiakkaan on välttämätöntä 
tavata asian käsittelijä. Ajanvarauksen avulla niin asiakkaan kuin viranomaisen turhat 
käynnit toimipaikalla voidaan välttää. 

 
4. Yhteispalvelun tehostaminen 

 
Sisäasiainministeriö on käynnistänyt hankkeen yhteispalvelun käytön ja 
yhteispalvelussa saatavana olevan palveluvalikoiman laajentamiseksi sekä 
yhteispalvelun menetelmien kehittämiseksi. Tämän hankkeen edistymisen 
edellytyksenä on yhteispalvelua koskevan lainsäädännön uudistaminen. Hankkeen 
toteutuessa asiakaspalvelun tuottavuutta voidaan nostaa usealla hallinnonalalla 
vahingoittamatta palvelujen saatavuutta tai jopa parantaen sitä. 
 
Yhteispalvelun tehostamishanke työskentelee pilotoinnin kautta ja heikon 
tuottavuuden yksiköiden palvelujen korvaamista yhteispalvelulla pilotoidaan 
kymmenellä paikkakunnalla. Pilotoinnissa selvitetään myös ruotsinkielisten palvelujen 
järjestämiseen ja turvaamiseen liittyviä kysymyksiä. Jatkossa pilotointi laajenee myös 
olemassa olevien yhteispalvelupoisteiden palveluvalikoiman 
loru Qnf n*v» i o aan 
1CIUJ 
V^lILClXlliOV^K
^ll. 
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HE 207/2006 vp 

Kaarlo Tuori 
 
 
 
 
 
 
 

HALLINTOVALIOKUNNALLE 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laiksi julkisen 

hallinnon yhteispalveluista (HE 207/2006 vp). 
 

Voimassa oleva laki julkisen hallinnon asiakaspalvelujen järjestämisestä yhteisissä 

palveluyksiköissä (802/1993) on monessa suhteessa oikeudellisesti ongelmallinen. Lain 1 

§:n 2 momentin ja 3 §:n 2 momentin säännökset mahdollistavat sen, että sopimuksella 

siirrettäviin tehtäviin kuuluu myös julkisen vallan käyttämistä. Lain nojalla annetun 

valtioneuvoston päätöksen 2 §:n luettelossa tällaista toimivaltaa sisältyy ainakin 1-3 §:ssä 

tarkoitettuihin tehtäviin, joissa on kysymys yksityisiin subjekteihin kohdistuvista 

yksilöllisistä hallintopäätöksistä. Perustuslakivaliokunnan käytännössä tällaisen 

toimivallan siirtämistä viranomaisten välisillä sopimuksilla on pidetty 

valtiosääntöoikeudellisesti pulmallisena. 
 

Lain sisällöllinen soveltamisala on määritelty hyvin väljästi, ja vasta valtioneuvoston 

päätöksestä ilmenevät ne sisällölliset tehtäväalueet, joilla sopimusperusteisiin, myös 

julkisen vallan käyttöä sisältävää toimivaltaa koskeviin järjestelyihin voidaan ryhtyä. 
 

Nykyinen laki julkisen hallinnon asiakaspalvelujen järjestämisestä yhteisissä 

palveluyksiköissä on ongelmallinen myös lainsäädäntövallan delegoimista koskevien 

valtiosääntöoikeudellisten näkökohtien kannalta. On perusteltua katsoa, että lain 1 §:n 2 

momentin valtuutussäännös ei täytä lainsäädäntövallan delegoimista koskevia 

täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimuksia. 
 

Laki mahdollistaa tehtävien siirtämisen myös valtion ja kuntien viranomaiskoneiston 

ulkopuolisille niin sanotun välillisen julkishallinnon elimille. Valtioneuvoston päätöksen 

3 §:n mukaan tällaisille yksiköille ei tosin voida siirtää tehtäviä, joihin liittyy julkisen 

vallan käyttämistä. Valtioneuvoston päätöksen rajauskin mahdollistaa kuitenkin sen, että 



 

välillisen julkishallinnon yksiköiden kanssa solmittavat sopimuksen ulottuvat 

perustuslain 124 §:ssä tarkoitettuihin julkisiin hallintotehtäviin. Lain säännösten väljyys 

on ongelma myös perustuslain 124 §:n kannalta. Lailta, jolla tai jonka nojalla julkisia 

hallintotehtäviä annetaan muulle kuin viranomaiselle, on edellytettävä tiettyä 

täsmällisyyttä; muutoin lailla säätämisen vaatimus menettää merkityksensä. On 

kyseenalaista, täyttääkö nykyinen laki tämän vaatimuksen. Laki ei myöskään anna takeita 

perusoikeuksien, oikeusturvan ja muiden hyvän hallinnon vaatimusten noudattamisesta 

muiden kuin viranomaisen toiminnassa. 
 

Nyt käsiteltävän hallituksen esityksen mukaan lakiehdotuksen tavoitteena on "uudistaa 

yhteispalvelua koskevat säännökset niin, että ne eivät ole ristiriidassa perustuslain kanssa, 

ja turvata palvelujen saatavuus mahdollistamalla asiakaspalvelujen järjestämisessä 

mahdollisimman laaja julkisen sektorin yhteistyö". Ehdotettu laki merkitsisi monessa 

suhteessa parannusta nykytilanteeseen. Niinpä yhteistyösopimus ei voisi enää koskea 

tehtäviä, joissa käytetään julkista valtaa vaan ainoastaan "avustavia 

asiakaspalvelutehtäviä". Yhteistyösopimuksen osapuolina voisi olla vain viranomaisia. 

Lakiehdotus ei myöskään sisällä lainsäädäntövallan delegoimiseen oikeuttavaa säännöstä. 
 

Eräät lakiehdotuksen säännökset antavat kuitenkin aihetta huomautuksiin. 

Lakiehdotuksen 6 §:n 3 kohdan mukaan yhteispalveluna hoidettavat avustavat 

asiakaspalvelutehtävät voivat koskea hallintolain 59 § ja 60 §:n 1 ja 2 momentissa 

tarkoitettua tiedoksiantoa. Ehdotuksen 7 §:n mukaan taas "asiakirja, joka on annettu 

tiedoksi toimeksisaajan välityksellä palvelun käyttäjälle 6 §:n 3 kohdassa tarkoitetulla 

tavalla, katsotaan tiedoksiannetuksi hallintolaissa säädetyllä tavalla". Hallintolain 59 

§:ssä ja 60 §:n 1 momentissa säännellään tiedoksiantoa postin välityksellä. Tarkoituksena 

ei liene, että lakiehdotuksen tarkoittama toimeksisaaja hoitaa toimeksiantajan puolesta 

postitse tapahtuvaa tiedoksiantoa vaan että toimeksisaajan hoitama henkilökohtainen 

tiedoksianto voisi korvata hallintolain 59 §:n ja 60 §:n 1 momentin mukaisen 

tiedoksiannon. Säännösehdotukset tulisi kirjoittaa tätä tarkoitusta vastaaviksi. 

 
3 

 

Lakiehdotuksen 8 §:n 5 kohdan mukaan yhteispalvelusopimuksessa on sovittava 

"henkilötietojen käsittelyyn liittyviä velvoitteita koskevista käytännön järjestelyistä". 
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Lakiehdotuksessa ei ole muita henkilötietojen suojaa koskevia säännöksiä. Tarkoituksena 

ilmeisesti on, että toimeksisaajan oikeus käsitellä henkilötietoja perustuisi muulla 

lainsäädännössä oleviin säännöksiin. Esitän kuitenkin harkittavaksi, tulisiko 

henkilötietojen käsittelystä asiakkaiden yksityisyyden suojan takaamiseksi ottaa 

nimenomaisia säännöksiä nyt käsiteltävään lakiehdotukseen. 
 
 
Porthaniassa 7.11.2006 

Kaarlo Tuori 

Professori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VALTIOVARAINMINISTERIÖ HE 207/2006 vp 
Hallinnon kehittämisosasto 
Miliza Vasiljeff 17.11.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eduskunnan hallintovaliokunta 
 
 
 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta (HE 207/2006 vp) 
 
 
 

Hallitus esittää säädettäväksi lain julkisen hallinnon yhteispalvelusta. Laki korvaisi ny-
kyisin voimassa olevan lain julkisen hallinnon asiakaspalvelun järjestämisestä yhteisissä 
palveluyksiköissä. Lakiin julkisen hallinnon yhteispalvelusta ehdotetaan otettavaksi 
säännökset, joiden mukaan viranomainen voisi sopia toisen viranomaisen kanssa avusta-
vien asiakaspalvelutehtävien hoitamisesta. 
 
Voimassa oleva laki julkisen hallinnon asiakaspalvelun järjestämisestä yhteisissä palve-
luyksiköissä 
 
Laki julkisen hallinnon asiakaspalvelun järjestämisestä yhteisissä palveluyksiköissä on 
aikanaan esitelty valtiovarainministeriöstä. Käytännössä yhteispalvelukonseptin ohjaus-ja 
kehittäminen on kuitenkin ollut sisäasianministeriön vastuulla. Tämä on ollut tarkoi-
tuksenmukaista, koska yhteispalvelujen painopiste on paikallishallinnossa, jossa valtion-
hallinnon, kuntien ja KELA:n palveluja koskevaa tiedotusta, opastusta ja iomakkeistoa on 
koottu yhteispalvelupisteisiin asioinnin yksinkertaistamiseksi ja asiakasnäkökulman 
paremmaksi huomioimiseksi. Sisäasianministeriö on myös asettanut useita johdollaan 
toimivia yhteispalvelun yhteistyöryhmiä ja kehittämisryhmiä. Lisäksi sisäasiainministeriön 
esittelystä valtioneuvosto on tehnyt useita periaatepäätöksiä, joissa käsitellään mm. 
yhteispalvelun järjestämistä. 
 
Yhteispalvelulaki on mahdollistanut sopimuspohjaiset toimivaltasiirrot eri viranomaisten 
välillä palvelujen tuottamisen nopeuttamiseksi ja yksinkertaistamiseksi asiakkaan kannalta. 
Perustuslain säännökset ovat tarkentaneet viranomaisten ratkaisutoiminnalta edellytettävää 
lainsäädännöllistä pohjaa. Oikeusministeriön kanssa käytyjen keskustelujen johdosta 
hallinnon kehittämisosasto hankki kaksi perustuslain tulkintaa koskevaa asiantuntija-
lausuntoa yhteispalvelulain ja perustuslain suhteesta. Asiantuntijat arvioivat voimassa 
olevan lain olevan ristiriidassa perustuslain kanssa. 
 
Ottaen huomioon valtion yhteispalvelujen paikallisuus ja tiivis kytkeytyminen kuntien 
palvelutuotantoon valtiovarainministeriö esitti 10.4.2002 lain valmisteluvastuun siirtämistä 
sisäasiainministeriön vastuulle. Samalla valtiovarainministeriö ilmoitti keskittyvänsä 
sähköisen asioinnin ja tietoturvallisuuden yhteisten ratkaisujen kehittämiseen sekä 
viranomaisten väliseen kehittämistyöhön erityisesti tiedonhallinnon näkökulmasta. 

Hallitus esittää sopimuspohjaiseen toimivaltasiirtoon perustuvan järjestelmän asemesta 
järjestelmää, jossa viranomainen voisi sopia toisen viranomaisen kanssa avustavien 
asiakaspalvelutehtävien hoitamisesta. Avustavat asiakaspalvelutehtävät määriteltäisiin 



Ehdotettu lainsäädäntö 
laissa. Osa niistä olisi sellaisia, joita viranomainen on velvollinen hoitamaan jo nyt hal-
lintolain nojalla ja loputkin määriteltäisiin ko. laissa yksityiskohtaisesti. Avustaviksi 
asiakaspalvelutehtäviksi määriteltyihin tehtäviin ei näytä liittyvän merkittävää julkisen 
vallan käyttöä ja niitä voitaneen luonnehtia tosiasialliseksi toiminnaksi. Hallituksen esitys 
ei myöskään merkitsisi muutosta nykyiseen tilanteeseen, sillä voimassa olevan lain 
mahdollistamaa toimivallansiirtoa ei ole käytännössä käytetty. 
 
Ehdotettu järjestelmä poistaisi monet voimassaolevaan lakiin liittyvät perustuslailliset 
ongelmat. Järjestelmä toimisi edelleen tilanteissa, joissa palvelujen saatavuus on heikko ja 
tilanteissa, joissa on tarvetta koota palveluja yhdestä pisteestä tarjottaviksi. 
 
Asiointi yhteispalvelupisteessä voisi olla itsepalvelua ja yhteispalvelupisteissä olisi asia-
kaskäyttöön tarkoitettuja päätteitä. Yhteispalvelun kannalta merkittävä asiakasryhmä vas-
taisuudessa ovat kuitenkin henkilöt, jotka tarvitsevat tukea sähköisessä asioinnissaan. 
Menestyksellisiä kansainvälisiä esimerkkejä on erityisesti tuetusta asiakaspalvelusta. Sitä 
tarjotaan muun muassa vanhusten hoitolaitoksissa tai muissa paikoissa, jossa on tuetun 
asioinnin tarvetta. 
 
Sähköisen itsepalvelun sekä tuetun asiakaspalvelun lisäksi asiakas voisi asioida yhteis-
palvelupisteeseen saapuvan toimeksiantajaviraston asiakaspalveluhenkilöstön kanssa 
henkilökohtaisesti sekä yhteispalvelupisteen asiakaspalvelupisteen henkilöstön kanssa 
henkilökohtaisesti tai puhelimitse. 
 
Sähköisen asioinnin kehittämistyö tukee yhteispalvelua 
 
Ehdotettu lainsäädäntö luo puitteet sähköiselle asiakaspalvelulle valtionhallinnossa. Se 
tukee voimakkaasti sähköiseen hallintoon siirtymistä ja toisaalta luo paineita kehittämis-
työlle. Yhteisöt asioivat jo nyt laajasti hallinnon kanssa sähköisesti. Kansalaiset yhteisöjä 
seuraten ovat siirtyneet ja edelleen siirtymässä henkilökohtaisen asioinnin asemesta asi-
oimaan sähköisesti viranomaisissa. Kehitys on riippuvainen siitä, miten ripeästi virastot 
kehittävät sähköisiä asiointipalveluja. 
 
Valtionhallinnossa ml. Kansaneläkelaitos oli vuonna 2005 tarjolla yli 500 sähköisiä asi-
ointipalveluja. Kehittämishankkeita oli samanaikaisesti meneillään yli 140 kpl. Vastaa-
vanlainen kehitys on meneillään myös kunnallishallinnossa. Toki kaikkia palveluja kuten 
esim. erittäin monimutkaisia palveluja taikka harvoin käytettyjä palveluja ei voida tai ei 
taloudellisista syistä tarkoituksenmukaista sähköistää. Usein ennen palvelun sähköistämistä 
tulee arvioida ja uudista varsinainen palveluprosessi ja vasta sen jälkeen automatisoida se. 
Tämä voi viedä aikaa, sillä usein uudistamiseen liittyy myös lainsäädännön kehittämistä. 
Prosessien uudistamisella ja niiden sähköistämisellä on arvioitu olevan prosessista riippuen 
jopa 20 % - 40 % tehostamisvaikutus palvelujen laadun ja henkilöstön työtyytyväisyyden 
pysyessä vähintään nykyisellä tasollaan. 
 
Lain toimeenpano edellyttää myös sähköisten asiointipalvelujen tukipalvelujen kehittä-
mistä. Tämä edellyttää muun muassa sähköistä järjestelmää siitä, miten asiakas voi val-
tuuttaa toisen henkilön hoitamaan asioitaan puolestaan sekajärjestelmää, jolla asiakas voi 
sähköisesti antaa suostumuksensa viranomaiselle hakea sähköisesti häntä koskevia tietoja 
toisen viranomaisen tiedostoista (asiakohtainen valtuutus). Laajamittaisen sähköisen 
asioinnin edellytyksenä on lisäksi, että valtionhallinnon tietojärjestelmiä kehitetään 

Hallitus esittää sopimuspohjaiseen toimivaltasiirtoon perustuvan järjestelmän asemesta 
järjestelmää, jossa viranomainen voisi sopia toisen viranomaisen kanssa avustavien 
asiakaspalvelutehtävien hoitamisesta. Avustavat asiakaspalvelutehtävät määriteltäisiin 
laissa. Osa niistä olisi sellaisia, joita viranomainen on velvollinen hoitamaan jo nyt hal-
lintolain nojalla ja loputkin määriteltäisiin ko. laissa yksityiskohtaisesti. Avustaviksi 



Ehdotettu lainsäädäntö 
asiakaspalvelutehtäviksi määriteltyihin tehtäviin ei näytä liittyvän merkittävää julkisen 
vallan käyttöä ja niitä voitaneen luonnehtia tosiasialliseksi toiminnaksi. Hallituksen esitys ei 
myöskään merkitsisi muutosta nykyiseen tilanteeseen, sillä voimassa olevan lain 
mahdollistamaa toimivallansiirtoa ei ole käytännössä käytetty. 
 
Ehdotettu järjestelmä poistaisi monet voimassaolevaan lakiin liittyvät perustuslailliset 
ongelmat. Järjestelmä toimisi edelleen tilanteissa, joissa palvelujen saatavuus on heikko ja 
tilanteissa, joissa on tarvetta koota palveluja yhdestä pisteestä tarjottaviksi. 
 
Asiointi yhteispalvelupisteessä voisi olla itsepalvelua ja yhteispalvelupisteissä olisi asia-
kaskäyttöön tarkoitettuja päätteitä. Yhteispalvelun kannalta merkittävä asiakasryhmä vas-
taisuudessa ovat kuitenkin henkilöt, jotka tarvitsevat tukea sähköisessä asioinnissaan. 
Menestyksellisiä kansainvälisiä esimerkkejä on erityisesti tuetusta asiakaspalvelusta. Sitä 
tarjotaan muun muassa vanhusten hoitolaitoksissa tai muissa paikoissa, jossa on tuetun 
asioinnin tarvetta. 
 
Sähköisen itsepalvelun sekä tuetun asiakaspalvelun lisäksi asiakas voisi asioida yhteis-
palvelupisteeseen saapuvan toimeksiantajaviraston asiakaspalveluhenkilöstön kanssa 
henkilökohtaisesti sekä yhteispalvelupisteen asiakaspalvelupisteen henkilöstön kanssa 
henkilökohtaisesti tai puhelimitse. 
 
Sähköisen asioinnin kehittämistyö tukee yhteispalvelua 
 
Ehdotettu lainsäädäntö luo puitteet sähköiselle asiakaspalvelulle valtionhallinnossa. Se 
tukee voimakkaasti sähköiseen hallintoon siirtymistä ja toisaalta luo paineita kehittämis-
työlle. Yhteisöt asioivat jo nyt laajasti hallinnon kanssa sähköisesti. Kansalaiset yhteisöjä 
seuraten ovat siirtyneet ja edelleen siirtymässä henkilökohtaisen asioinnin asemesta asi-
oimaan sähköisesti viranomaisissa. Kehitys on riippuvainen siitä, miten ripeästi virastot 
kehittävät sähköisiä asiointipalveluja. 
 
Valtionhallinnossa ml. Kansaneläkelaitos oli vuonna 2005 tarjolla yli 500 sähköisiä asi-
ointipalveluja. Kehittämishankkeita oli samanaikaisesti meneillään yli 140 kpl. Vastaa-
vanlainen kehitys on meneillään myös kunnallishallinnossa. Toki kaikkia palveluja kuten 
esim. erittäin monimutkaisia palveluja taikka harvoin käytettyjä palveluja ei voida tai ei 
taloudellisista syistä tarkoituksenmukaista sähköistää. Usein ennen palvelun sähköistämistä 
tulee arvioida ja uudista varsinainen palveluprosessi ja vasta sen jälkeen automatisoida se. 
Tämä voi viedä aikaa, sillä usein uudistamiseen liittyy myös lainsäädännön kehittämistä. 
Prosessien uudistamisella ja niiden sähköistämisellä on arvioitu olevan prosessista riippuen 
jopa 20 % - 40 % tehostamisvaikutus palvelujen laadun ja henkilöstön työtyytyväisyyden 
pysyessä vähintään nykyisellä tasollaan. 
 
Lain toimeenpano edellyttää myös sähköisten asiointipalvelujen tukipalvelujen kehittä-
mistä. Tämä edellyttää muun muassa sähköistä järjestelmää siitä, miten asiakas voi val-
tuuttaa toisen henkilön hoitamaan asioitaan puolestaan sekajärjestelmää, jolla asiakas voi 
sähköisesti antaa suostumuksensa viranomaiselle hakea sähköisesti häntä koskevia tietoja 
toisen viranomaisen tiedostoista (asiakohtainen valtuutus). Laajamittaisen sähköisen 
asioinnin edellytyksenä on lisäksi, että valtionhallinnon tietojärjestelmiä kehitetään 

 

yhteentoimiviksi, asiakaslähtöisiksi ja tietoturvallisiksi. Tarvittavaa tukea ollaankin ke-
hittämässä valtioneuvoston 15.6.2006 hyväksymän, valtionhallinnon IT-toiminnan kehit-
tämistä koskevan periaatepäätöksen (valtionhallinnon JT-strategia) mukaisesti ja erityisesti 
sen sähköisten asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisohjelmassa. 
 



 

Muita yhteispalveluun siirtymistä tukevia toimenpiteitä 
 
Yhteispalvelu edellyttää asiakaspalveluhenkilöstön osaamisen vahvistamista. Myös toi-
meks iantaj av ir as ton tulisi organisoida toimintansa niin, että asiakaspalveluhenkilöstö 
saa tarvittaessa asiantuntevaa tukea. Lakiehdotuksen 5 §:n on otettukin henkilöstön 
koulutusta koskeva säännös ja toimeksiantajan vastuuta koskeva säännös. 
 
Lakiehdotuksessa on myös säännös (9 §) jolla pyritään turvaamaan palvelujen saatavuus. 
Ministeriö voisi velvoittaa hallinnonalansa viraston tarjoamaan palvelujaan yhteispalve-
lupisteessä, mikäli se on tarpeen palvelujen saatavuuden ja hallinnonalan tehokkuuden 
parantamisen kannalta tarpeellista. Tämä säännös korostaa asianomaisen ministeriön vas-
tuuta palvelujen tuottamisessa. 
 
Hallinnon kehittämisen näkökulma yhteispalveluun 
 
Hallituksen esityksen mukaiset yhteispalvelupisteet ja yhteispalvelujärjestelmä ovat kehi-
tyspolku toimintamallille, jossa julkisen hallinnon sähköisiä asiointipalveluja kootaan yh-
teen asiakaspalvelun parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Yhteispalvelupisteet 
olisivat vastine yksityisen sektorin cali centereille. Toki yhteispalvelupistekonsepti edel-
lyttää jatkokehittämistä, mikä onkin sisäasiainministeriössä meneillään. Tämä edellyttää 
kehittäjiltä yhteistyötä valtionhallinnon IT-strategian toimenpanosta vastaavien sekä kun-
tien IT-toiminnan keskitetystä kehittämisestä vastaavan KuntaIT:n kanssa. 
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PM. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta 

Yleistä 

Esityksen tavoitteena on uudistaa yhteispalvelua koskevat säännökset niin, 
että ne eivät ole ristiriidassa perustuslain kanssa. Samalla tavoitteena on 
turvata palvelujen saatavuus mahdollistamalla asiakaspalvelujen 
järjestämisessä mahdollisimman laaja julkisen sektorin yhteistyö. 
 
Tuottavuuden kasvun vaatimus vaikeuttaa erillisiin palvelupisteisiin 
perustuvan julkisten toimijoiden verkon ylläpitämistä. Kasvavat laatu- ja 
tehokkuusvaatimukset edellyttävät monien toimintojen keskittämistä mikä on 
omiaan harventamaan palveluverkkoa. Maantieteellisesti kattavan 
palveluverkon ylläpitäminen on kuitenkin edelleen monien palvelu- ja 
asiakasryhmien kannalta tärkeää. Eri julkisten toimijoiden yhteistyö on 
välttämätöntä julkisen sektorin palvelupisteverkon järkeistämiseksi ja sen 
riittävän tiheyden säilyttämiseksi. 
 
Työvoimatoimistojen/palvelupisteiden lukumäärät 
 
Vuoden 2007 alusta lukien työvoimatoimistoja on 104. Vuonna 2002 
työvoimatoimistojen lukumäärä oli 176. Palvelupisteitä työvoimatoimistoilla 



 

on tällä hetkellä 242. Vuonna 2004 palvelupisteiden lukumäärä oii 263. 
Lisäksi työvoimatoimistot ovat mukana 96:ssa yhteispalvelupisteessä. 
 
Julkisen työvoimapalvelun rakenneuudistus 
 
Työhallinnossa on toimeenpantu julkisen työvoimapalvelun 
rakenneuudistus. Uudistuksessa vaikeasti työllistyvien palvelut ja resurssit 
kootaan työvoiman palvelukeskuksiin. Palvelukeskuksissa ovat tarjolla 
julkiset työvoimapalvelut sekä kunnan, erityisesti sosiaali- ja terveystoimen 
ja Kansaneläkelaitoksen palvelut. Vuonna 2007 toiminnassa on 38 
työvoiman palvelukeskusta. Saman aikaisesti työvoimatoimistojen 
toiminnassa painotetaan työnvälityksen ja työnhaku- ja ammatillisen 
kehittymisen palvelujen tarjoamista työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. 
Työvoimatoimistoihin perustetuissa työnhakukeskuksissa panostetaan 
työnhakijoiden omatoimisen työnhaun tukemiseen ja työnhakijoiden 
opastamiseen työnhaussa. 

Yhteispalvelupisteiden merkitys työvoimatoimistojen palveluissa 
 
Nykytila 
 
Työhallinnon näkökulmasta yhteispalvelupisteet ovat olennainen tekijä palveluiden 
saatavuuden turvaamiseksi. Yhteispalvelupisteissä on lähinnä hoidettu palvelujen esittelyä 
niitä tarvitseville sekä työhallinnon julkaisujen, esitteiden ja lomakkeiden jakelua. Joissakin 
yhteispalvelupisteissä toimii kokoaikaisesti työvoimatoimistojen virkailijoita, jolloin 
palvelujen sisältö liittyy saumattomasti työvoimatoimistojen palveluprosesseihin. 
 
Kehittämislinjaukset 
 
Työministeriö on mukana sisäasiainministeriön 26.1.2006 asettamassa yhteispalvelun 
tehostamis -hankkeessa. Hankkeena tehtävänä on mm. selvittää mahdollisuudet koota eri 
viranomaisten asiakaspalvelutehtäviä yhteisiin yhteispalvelupisteisiin nykyistä laajemmin. 
 
Työvoimatoimistojen asiakasprosessien keskeinen kehittämislinjaus on prosessien 
sähköistäminen ja verkkoasioinnin laajentaminen. Yhteispalvelupisteiden merkitys 
työhallinnon toiminnoissa tämän kehittämislinjauksen perusteella on erityisesti se, että 
yhteispalvelupisteissä on tarjolla asiakaspäätteitä ja niissä annetaan tarvittavaa neuvontaa 
ja opastusta verkkopalvelujen käytössä. Yhteisten tilojen käyttöä ja informaation jakamista 
tehostetaan. 
 
Esityksen vaikutuksista 
 
Esitys muuttaisi nykyistä yhteispalvelulakia siten, että yhteispalvelupisteeseen ei voida 
siirtää asioiden ratkaisemista tai muunkaan asian hoitamista täysin valtuuksin. Vaikka 
lakiehdotus supistaakin nykyiseen asiaa koskevaan erityislainsäädäntöön verrattuna 
yhteispalvelupisteiden mahdollisuutta toimia eri viranomaisten tehtävissä, vastaa 
lakiehdotus nykyisiä käytäntöjä. 
 
Lakiehdotus selkeyttää yhteispalvelun lähtökohtia, menettelytapoja ja yhteispalveluna 
hoidettavia asioiden ja prosessien sisältöjä. 
 
Lakiehdotuksen 8 §:n 1 momentin mukaan yhteispalvelun tarjoamisesta on tehtävä 
kahden tai useamman viranomaisen keskeinen kirjallinen sopimus. Ehdotuksen 8 §:n 2 



 

momentissa on määritelty sopimuksen vähimmäissisältö. Sopimuksen vähimmäissisällön 
määritelmät ovat perusteltuja ja taannevat riittävän yksiselitteisyyden 
yhteispalvelupisteiden toiminnallisista ja taloudellisista vastuista. 
 
Ehdotuksen 9 §:n mukaan ministeriön päätöksellä voidaan sen hallinnonalaan kuuluva 
viranomainen velvoittaa tekemään laissa tarkoitettu yhteispalvelusopimus. Tällä hetkellä 
päätösvalta työvoimatoimistojen toimialueista ja toimipisteistä on TE -keskuksilla. 
Työvoimatoimistot tekevät sopimukset yhteispalvelupisteistä. Säännös antaa ministeriölle 

 
 
 
 
mahdollisuuden määrätä palvelujen tarjonnasta tilanteessa, jossa se katsotaan 
tarpeelliseksi palvelujen saatavuuden turvaamiseksi ja hallinnonalan toiminnan 
tehokkuuden parantamiseksi, ministeriöllä ei ole tällä hetkellä ollut muodollista 
palvelupisteiden perustamista koskevaa päätösvaltaa. Tällaisen päätösvallan puutetta 
ei työhallinnossa ole nähty ongelmaksi. Palvelujen saatavuutta koskeviin ratkaisuihin 
on riittävästi voitu vaikuttaa ohjausjärjestelmän kautta. 
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HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI JULKISEN HALLINNON YHTEISPALVELUSTA (HE 
20772006 vp) 

 
 
 
 

Maa- Ja metsätalousministeriöllä ei lausuntovaiheessa ole ollut huomautettavaa 
lakiesityksestä. Yhteispalvelua koskevan sääntelyn uudistaminen on ministeriön 
mielestä tarpeellista ja sen tavoitteet edistävät palvelujen saatavuuden turvaamista 
kustannustehokkaalla tavalla. 
 
Maa-ja metsätalousministeriön hallinnonalalla asiakaspalvelut on toteutettu pääosin 
hallinnonalan organisaatioiden omissa toimipisteissä, (maanmittaustoimistot, 
metsäkeskukset, kalastuskunnat, riistanhoitoyhdistykset ym.) Paikallistasolla 
maataloushallinnon asiakaspalvelu on järjestetty kuntien viranomaisten toimesta. 
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Ehdotettu laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta korvaisi nykyisin 
voimassa olevan lain julkisen hallinnon asiakaspalvelujen järjestämi-
sestä yhteisissä palveluyksiköissä (802/1993). Ehdotetun lain sovelta-
misala olisi nykyistä lakia suppeampi siten, että se koskisi vain valtion 
viranomaisten, kunnallisten viranomaisten ja Kansaneläkelaitoksen teh-
tävien hoitamista yhteispalvelupisteissä. Ehdotetun lain soveltamisalan 
ulkopuolelle jäisivät siten seurakuntien viranomaiset ja julkista tehtävää 
lain nojalla hoitavat yhteisöt. Yhteispalvelun järjestäminen perustuisi 
osapuolten tekemään sopimukseen, jonka sisällöstä säädettäisiin ehdo-
tetussa laissa. 
 
Yhteispalvelussa hoidettavat tehtävät on määritelty ehdotetussa laissa, 
kun niistä tällä hetkellä säädetään valtioneuvoston päätöksellä 
(847/1993). Tältä osin uusi laki vastaa perustuslain asettamia vaatimuk-
sia. Yhteispalvelun piiriin kuuluvien tehtävien piiri olisi suppeampi kuin 
nykyisessä laissa. Yhteispalvelupisteissä voitaisiin hoitaa vain laissa 
mainituille viranomaisille kuuluvia avustavia asiakaspalvelutehtäviä. 
Lain ulkopuolelle jäisivät tehtävät, jotka edellyttävät päätöksen-
tekovallan käyttöä tai jotka lain mukaan edellyttävät palvelun käyttäjän 
henkilökohtaista käyntiä toimivaltaisessa viranomaisessa. Siten etuuk-
sien myöntäminen on ehdotetussa laissa rajattu yhteispalvelun piiristä. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön perhe- ja sosiaaliosaston näkemyksen 
mukaan ehdotettu laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta toisi perusoi-
keusäännösten näkökulmasta huomattavan parannuksen voimassa ole-
viin lakiin ja valtioneuvoston päätökseen julkisen hallinnon asiakaspal-
velujen järjestämisestä yhteisissä palveluyksiköissä. Lisäksi lainmuutos 
selkeyttäisi sitä, millaisia tehtäviä yhteispalveluna voidaan hoitaa. Eri-
tyisesti sosiaalihuollossa etuuksia koskevat päätökset perustuvat aina 
viranomaisen suorittamaan tarveharkintaan, joten nykyistenkään sään- 
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Telekopio: nösten pohjalta päätöksenteko kyseisissä 
asioissa ei ole käytännössä ollut mahdollista yhteisissä 
palveluyksiköissä. 

 
Perhe-ja sosiaaliosasto toteaa, että viranomaisen ja yksityisen järjestä-
mään sosiaalihuoltoon sovelletaan lakia sosiaalihuollon asiakkaan ase-
masta ja oikeuksista, jossa säädetään asiakkaan oikeuksien lisäksi myös 
salassa pidosta, vaitiolovelvollisuudesta ja salassa pidettävien asiakirjo-
jen luovuttamisesta sekä asiakkaan mahdollisuudesta tehdä muistutus 
saamastaan kohtelusta. Tältä osin hallituksen esityksen perusteluissa 
olisi hyvä tarkentaa, sovelletaanko sosiaalihuollon asiakaslakia myös 
yhteispalvelupisteissä annettavaan palveluun siltä osin kuin ne koskevat 
sosiaalihuoltoa. 
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Viite Hallituksen esitys laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta (HE 207/2006 vp) 

Asia ASIANTUNTIJAKUULEMINEN 17.11.2006 

Ehdotettu laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta korvaisi nykyisin 
voimassa olevan lain julkisen hallinnon asiakaspalvelujen järjestämisestä 
yhteisissä palveluyksiköissä (802/1993). Ehdotetun lain soveltamisala 
olisi nykyistä lakia suppeampi siten, että se koskisi vain valtion 
viranomaisten, kunnallisten viranomaisten ja Kansaneläkelaitoksen teh-
tävien hoitamista yhteispalvelupisteissä. Ehdotetun lain soveltamisalan 
ulkopuolelle jäisivät siten seurakuntien viranomaiset ja julkista tehtävää 
lain nojalla hoitavat yhteisöt. Yhteispalvelun järjestäminen perustuisi 
osapuolten tekemään sopimukseen, jonka sisällöstä säädettäisiin ehdo-
tetussa laissa. 
 
Yhteispalvelussa hoidettavat tehtävät on määritelty ehdotetussa laissa, 
kun niistä tällä hetkellä säädetään valtioneuvoston päätöksellä 
(847/1993). Täitä osin uusi laki vastaa perustuslain asettamia vaatimuk-
sia. Yhteispalvelun piiriin kuuluvien tehtävien piiri olisi suppeampi kuin 
nykyisessä laissa. Yhteispalvelupisteissä voitaisiin hoitaa vain laissa 
mainituille viranomaisille kuuluvia avustavia asiakaspalvelutehtäviä. Lain 
ulkopuolelle jäisivät tehtävät, jotka edellyttävät päätöksentekovallan 
käyttöä tai jotka lain mukaan edellyttävät palvelun käyttäjän 
henkilökohtaista käyntiä toimivaltaisessa viranomaisessa. Siten etuuksien 
myöntäminen on ehdotetussa laissa rajattu yhteispalvelun piiristä. 
 
Toimeksiantaja vastaa ehdotetun lain 5 §:n mukaan yhteispalvelupisteessä 
toimivan henkilöstön koulutuksesta. Kansaneläkelaitoksen hoitaman 
sosiaaliturvan laajuuden huomioon ottaen koulutustehtävä on erittäin 
vaativa. Koska Kansaneläkelaitoksen etuuksia koskevissa hakemuksissa 
tulee esille henkilökohtaisia salassa pidettäviä tietoja, koulutuksessa on 
erityisesti tuotava esille käsiteltäviä tietoja koskeva salas-
sapitovelvollisuus. 
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Ehdotetun lain 6 §:n mukaan palvelupisteessä otettaisiin vastaan toi-
meksiantajalle edelleen toimitettavia hakemuksia. Kansaneläkelaitos voi 
eläkelaitosten kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella ottaa vastaan myös 
työeläkettä koskevia eläkehakemuksia. Mitä edellä on kerrottu tietojen 
salassa pitämisestä, koskee myös näitä hakemuksia. Sosiaali-ja 
terveysministeriöllä ei ole ollut mahdollisuutta selvittää työeläkelaitosten 
näkemystä eläkehakemusten vastaanottamisesta yhteispalvelupisteissä. 
 
Ehdotetun lain 7 §:n mukaan määräajassa vireille saatettava asia olisi 
säännösten mukaisesti saatettu vireille, jos sitä koskeva asiakirja on 
toimitettu säädetyssä ajassa yhteispalvelupisteeseen. Säännös voi jossain 
tapauksissa muodostua ongelmalliseksi, sillä eri yhteispalvelupisteiden 
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palveluvalikoima voi poiketa toisistaan. Tällöin on olemassa vaara, että 
asiakirja toimitetaan hyvässä uskossa yhteispalvelupisteeseen, joka ei 
kuitenkaan ole toimivaltainen asian suhteen. Yhteispalvelupisteellä olisi 
tällaisessa tilanteessa velvollisuus toimittaa asiakirja edelleen 
toimivaltaiselle viranomaiselle, mutta määräajan kannalta ratkaisevaa olisi 
tällöin asiakirjan saapumien oikealle viranomaiselle. Haettaessa muutosta 
Kansaneläkelaitoksen myöntämiin etuuksiin muutoksenhakua koskevat 
asiakirjat tulisikin aina toimittaa Kansaneläkelaitoksen omaan toimistoon. 
 
Ministeriö voisi ehdotetun lain 9 §:n mukaan päätöksellään velvoittaa 
hallinnonalaansa kuuluvan viranomaisen tekemään laissa tarkoitetun 
yhteispalvelusopimuksen, jos yhteispalvelun järjestäminen olisi ilmeisen 
tarpeellista. Kansaneläkelaitos on eduskunnan valvonnan alainen itsenäinen 
julkisoikeudellinen laitos, jota ei voida ministeriön päätöksellä velvoittaa 
yhteispalvelujen järjestämiseen. Kansaneläkelaitos on ollut mukana yli 
puolessa yhteispalvelupisteistä ja myös jatkossa laitoksen tarkoituksena on 
osallistua yhteispalvelujen järjestämiseen. Kansaneläkelaitoksesta 
annetussa laissa (731/2001) on erikseen säännös (2 §:n 2 momentti), joka 
mahdollistaa yhteispalveluhankkeisiin osallistumisen. 
 
 
 

Kansliapäällikkö Markku Lehto 
 
 
 

Vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 
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Hallintovaliokunnalle 
 
 

Hallituksen esitys laiksi julkisen hallinnon yhteispalveluista (HE 207/2006 vp) 
 
 

Hallintovaliokunta on nykyistä lakia (laki julkisen hallinnon asiakaspalvelujen järjestämisestä 
yhteisissä palveluyksiköissä) koskevassa mietinnössään (HaVM 14/1993 vp) pitänyt lakia 
palvelujen saatavuuden kannalta erityisen tärkeänä. Vastaava arviointi on perusteltu siltä osin 
kuin lakiehdotus yleisesti mahdollistaa asiakaspalvelujen järjestämisen viranomaisten 
välisessä yhteistoiminnassa ja määrittelee tämän yhteistoiminnan lähtökohtia. Tällainen 
yhteistoiminta mahdollistaa palvelujen joustavan ja kustannustehokkaan toteuttamisen sekä 
hyvän asiakaspalvelun. 
 
Lakiehdotuksen soveltamisala on suhteellisen suppea, sillä se koskisi vain avustavien 
asiakaspalvelutehtävien järjestämistä ja hoitamista. Soveltamisala on siten olennaisesti 
suppeampi kuin hallintolain 10 §:n edellyttämä yhteistyö, joka koskee kaikkea hallintotehtävien 
hoitamista ja lisäksi viranomaisten välisen yhteistyön edistämistä. Lakiehdotuksen suppea 
soveltamisala vastaakin ehkä paremmin tilannetta ennen hallintolain säätämistä (2003) kuin 
nykytilanteen vaatimuksia. Tällä vuosituhannella viranomaisten välistä yhteistyötä olisi 
perustellumpaa säännellä pitäen lähtökohtana hallintolain 10 §:n laajempaa lähtökohtaa. 
Huomiota olisi paikallaan kiinnittää myös muun muassa sähköisen asioinnin mahdollistamiin 
yhteistyömuotoihin. 
 
Yhteispalvelun toteuttamisesta säädetään lähinnä lakiehdotuksen 5 §:ssä. Yhteispalvelua 
toteuttavaan viranomaiseen eli toimeksisaajaan kohdistuva oikeudellinen sääntely jää 
lakiehdotuksen mukaan epäselväksi. Se, että yhteispalvelun järjestäminen perustuisi 5 §:n 1 
momentin 1 virkkeen mukaan sopimussuhteeseen, ei luonnollisesti voi merkitä, että 
toimeksisaaja ei olisi velvollinen noudattamaan lakia, kun se toteuttaa palvelua. 
 
Lakiehdotuksesta ei myöskään käy riittävän selvästi ilmi, mitä lakeja toimeksiantotehtävää 
toteutettaessa olisi noudatettava. Lähtökohtana lienee asiakkaan oikeuksien ja oikeusturvan 
kannalta perusteltua pitää sitä, että toimeksisaajan on noudatettava sitä lainsäädäntöä, joka 
koskee toimeksiantajaa kyseisen palvelun toteuttamisessa. Kysymys on muun muassa 
menettelyä ja toimivaltaa koskevista säännöksistä samoin kuin oikeusturvajärjestelyistä ja 
esimerkiksi henkilötietojen suojasta. Asiasta olisi välttämätöntä säätää nimenomaisesti laissa, 
koska sovellettavasta laista ei voida sopia. 

Nykyisen lain 3 §:ään sisältyy yhteispalvelusopimusta koskeva väljä säännös. Sopimuksen sisältöä 
määriteltäisiin nyt jonkin verran tarkemmin lakiehdotuksen 8 §:ssä. Sopimuksen sisältö ja 
sopimusmenettely sekä sopimuksen tekoon velvoittaminen ovat kuitenkin lakiehdotuksessa niin 
väljästi ja yleispiirteisesti määriteltyjä, että ottaen huomioon säätämisjärjestystä koskevissa pe-
rusteluissa mainitut näkökohdat ei ole täysin selvää tai ilmeistä, että lakiehdotus on laajan 
sopimusvapauden vuoksi ongelmaton perustuslakiin sisältyvän hallinnon lainalaisuusperiaatteen 
kannalta. Tällä on merkitystä paitsi yleisesti myös erityisesti siksi, että lakiehdotuksen 6 §:ssä 
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mainittuihin tehtäviin sisältyy tai ainakin niiden toteuttamiseen voi sisältyä myös julkisen vallan käyttöä 
esimerkiksi henkilöllisyyttä koskevissa asioissa ja maksujen vastaanottamisessa. 



HE 207/2006 vp 21.11.2006 
 
 
 

 
 

ASIA: Palkansaajajärjestö Pardian lausunto HE 207/2006 vp laiksi julkisen 
hallinnon yhteispalvelusta 
 
 
Palkansaajajärjestö Pardia on huolissaan lakiesityksen nopeasta valmistelusta. Pardian 
mielestä julkisen hallinnon asiakaspalvelun järjestäminen ei saisi jäädä 
yhteispalvelusopimuksen toimeksiantajan ja toimeksisaajan välillä paikallisesti 
sovittavaksi. Palvelujen saatavuuden sekä henkilöstön aseman turvaamiseksi on 
välttämätöntä, että yhteispalvelun toimintamallin yhtenäisyys valmistetaan selkeällä 
lainsäädännöllä. Lakiesityksen vaikutus julkisen palveiun rakenteeseen on niin 
olennainen, että kaikki muut siihen liittyvät lakiesitykset (HE 72/2006, HE 74/2006 sekä 
ko. laki) tulisi käsitellä samanaikaisesti kihlakuntajärjestelmästä vuonna 2008 
päätettäessä. 
 
Palkansaajajärjestö Pardia on tarkastellut HE 207/2006 seuraavan kuuden 
asiakokonaisuuden kautta: paikallispalveluverkon merkittävä muutos, kansalaisten ja 
virkailijoiden oikeusturva yhteispalvelussa, yhteispalveiajärjestelmäh vaikutus 
sektoriviranomaistoimintaan, julkisten palvelujen yhdenvertainen saatavuus alueesta 
riippumatta, yhteispalvelun rahoitus ja vaikutus tuottavuuteen sekä henkilöstön asema. 
 
Olemme havainneet lakiesityksessä tiettyjä ristiriitaisuuksia hallintoselonteon linjausten 
kanssa, jotka tuomme yksityiskohtaisesti esiin alla olevassa kysymyksenasettelussa. 
Toivomme, että hallintovaliokunta ottaa huomioon nämä näkökulmat lakiesityksen 
käsittelyssä. 
 
 
1. Miksi kaikkia vaition paikaiiispaiveiuverkkoa koskevia lakiuudistuksia ei käsitellä 
samanaikaisesti, jolloin voitaisiin arvioida niiden yhteisvaikutus alueiden 
palvelutarjontaan? 
 
Tällä hetkellä on hallintovaliokunnan käsittelyssä myös HE 72/2006 ja HE 74/2006, jotka 
tulisi ko. lain ohella käsitellä kihiakuntajärjestelmän käsittelyn yhteydessä vuonna 2008. 
 
 
2. Mitä käytännössä kansalaisen ja virkailijan oikeusturvan kannalta tarkoittaa se, 
että yhteispalvelusta rakennetaan sisääntuloväylä julkisiin palveluihin? 
 
viittaus 1: SM tulevaisuuskatsaus, kohta 4.3.5, jossa sanotaan, että "yhteispalveluun 
liitetään sellaisia yhteispalveluun soveltuvia asiantuntijapalveluja, joissa myös 
päätösvalta siirtyy yhteispalvelupisteeseen." 
 
viittaus 2: lakiesityksen yksityiskohtaiset perustelut: "Palvelun käyttäjä, jolle 
yhteispalveluhenkilöstön virheen tai laiminlyönnin seurauksena on aiheutunut vahinkoa, 
voisi aina vaatia korvausta toimivaltaiselta viranomaiselta, kuten toimeksiantajan oman 
henkilöstön antaman palvelun ollessa kysymyksessä." 

Palkansaajajärjestö 
Pardia ry 
Löntagarorganisatione
n Pardia rf 
Ratamestarinkatu 11 
Banmästargatan 11 
00520 Helsinki 00520 
Helsingfors 

Puhelin Telefon       
Faksi Fax 
075 324 7500 075 324 7575 
+358 75 324 7500    
+358 75 324 7575 
Sähköposti E-mail 
erurumi.sukunirrii
@pardia.fi 

fömamn.eftemam
n @ pardia.fi 
www.pardia.fi 

in PARDIA 

mailto:erurumi.sukunirrii@pardia.fi
mailto:erurumi.sukunirrii@pardia.fi
http://pardia.fi/
http://www.pardia.fi/
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Yhteispalveluhenkilöstön virkavastuu on lakiesityksessä kirjattu erittäin suppeasti. 
Palvelupisteessä työskentely vaatii laajaa osaamista eri hallinnonalojen lainsäädännöstä, 
yksistään Kelalla on parisensataa laki, jotka oikeuttavat kansalaisen erilaisiin 
etuisuuksiin. Miten yksi tai kaksi virkailijaa per piste voi esimerkiksi hallita työvoima-, 
vero- tai poliisihallintoa koskevan lainsäädännön? Kuitenkin Hallintolain 8 § velvoittaa 
virkailijaa neuvomaan kansalaista hallintoon vireillepantavissa asioissa. Mihin loppuu 
yhteispalveluvirkailijan neuvontavastuu, mistä alkaa asiantuntijaviranomaisen vastuu? 
 
Mitä kaikkia palveluja voidaan tarjota yhteispalvelupisteissä, jos esim. työ- ja verohallinto 
ovat uudistaneet oman palveluverkonsa ja sähköistäneen suurimman osan palveluistaan. 
Entä poliisin lupapalvelut, joista vielä tällä hetkelläkin 10 - 15%:a on annettava suoraan 
poliisilaitoksilla? 
 
viittaus 3: Virkamieslaki 5§: "Jos virka ei ole avoinna virka voidaan siirtää vain 
virkamiehen suostumuksella." 
 
 
3. Lakkaavatko sektorihallinnonalojen asiantuntijapalvelut kokonaan 
maakunnissa? Mikä takaa, etteivät sektori viranomaiset vetäydy maakunnista kun 
yhteispalveluverkosto on luotu? 
 
viittaus 1: lakiesityksen tavoitteissa ja keskeisissä ehdotuksissa linjataan: "Pitkän ajan 
tavoitteena on, että asiakas pääsee julkishallinnon palveluihin pääsääntöisesti 
yhteispalvelun kautta." 
 
viittaus 2: lakiesityksen yksityiskohtaiset perustelut 4§: "yhteispalvelu ei ole olemassa 
olevien julkisten palvelujen tuotantotapoja korvaava menettely, vaan niitä tukeva 
rinnakkainen toimintamalli." 
 
viittaus 3: lakiesityksen yleisperustelut 4.1: 'Taloudelliset vaikutukset syntyvät aina 
korvattaessa perinteisiä asiakaspalvelujärjestelyjä yhteispalvelulla. Voidaan arvioida, että 
lähivuosina korvataan yli sata perinteistä hallinnonalakohtaista palvelupistettä 
yhteispalvelulla. Kussakin tapauksessa taloudellinen vaikutus on kustannusten kasvua 
hillitsevä tai kustannuksia laskeva". 
Julkinen sektori on merkittävä työllistäjä harvaanasutuilla alueilla. Valtion viranomaisten 
oman palveluverkoston karsiminen kiihdyttää väestön ja palvelujen keskittymistä 
harvoihin kasvukeskuksiin. 
 
 
4. Miten kansalaisten yhdenvertainen kohtelu alueellisesti taataan kun 
yhteispalvelupisteet tulevat toimimaan erilaisilla palvelukonsepteilla? 
 
viittaus*!: lakiesityksen yksityiskohtaiset perustelut 5§, "toimeksisaajien palveluvalikoima 
on tapauskohtainen". 
 
viittaus 2: SM julkaisu 15/2005 "hallintoselonteko" sanoo, että tälläkin hetkellä: 
"Palvelujen saatavuudessa on kuitenkin alueellisia eroja ja palveluverkko on 
heikkenemässä". 

viittaus 3: H a VM 272006 vp - VNS 2/2005 vp: "Eduskunta edellyttää hallituksen 
huolehtivan siitä, että hallintovaliokunnalle annetaan vuosittain selvitys alue- ja 
paikallishallinnolle asetetuista palvelutavoitteista ja niiden toteutumisesta, 
lääninhallitusten arvioinnin piiriin kuuluvien julkisten peruspalvelujen tilasta sekä 
peruspalveluohjelmasta." 

Palvelujen saatavuuden arviointi ja seuranta on täysin peruspalvelujen arvioinnin 
varassa, sillä valtion alue- ja paikallishallinnossa ei ole kattavasti käytössä 
laadunhallinta- ja asiakaspalautejärjestelmiä. 
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5. Mistä otetaan rahoitus yhteispalvelun vaatimiin investointeihin, kun 
yhteispalvelukin yhtenä tarkoituksena on kohottaa julkisen hallinnon 
tuottavuutta? 
 
Esimerkkeinä voi mainita sektoriviranomaisten asiantuntijoiden matkakustannukset, 
yhteispalvelupisteen tekniset varusteet, tietojärjestelmien yhteiskäytön mahdollistaminen, 
poliisihallinnon suunnitelmissa olevat toimistoautot ja ajanvarausjärjestelmän 
perustamiskustannukset sekä siihen liittyvä keskitetty puhelinneuvonta. 
 
Kohdassa 3 on myös käsitelty taloudellisuus- ja tuottavuusnäkökulmaa siltä osin, että 
yhteispalveluinani ei korvaa perinteistä palvelun tuotantotapaa (katso kysymyksen 3 
viittaukset). 
 
Viittaus lisäksi: lakiesityksen yleisperustelut 4.1: 
"Olemassa olevien palvelupisteiden palveluvalikoiman laajentaminen voi aiheuttaa 
tapauskohtaisesti jonkin verran kustannuksia, esim. tietoteknisen varustelun vuoksi, 
mutta kokonaisuutena ja pitemmällä ajalla vaikutus on valtion menoja pienentävä. 
Siirtyminen yhteispalvelun käyttöön nykyistä laajemmin tapahtuu valtiontaloudellisten 
kehysten puitteissa." 
 
 
6. Missä määritellään henkilöstön asema liittyen yhteispalveiusopimukseen? Mikä 
viranomainen on yhteispalvelupisteen henkilöstön työnantaja? 

- Työnantaja ja palvelussuhteen ehtojen määräytyminen (työajat, yhtenäinen 
palkkaus,) 
- Virka- vai työsuhde riippuen toimeksisaajasta? 
- Millä periaatteilla tehdään uuden henkilöstön rekrytointi? 
- Toimeksiantajan henkilöstön asema? 
- Direktio-oikeuden järjestelyt toimeksisaajan ja toimeksiantajan kesken? 
- Henkilöstö yhteispalvelusopimuksen irtisanomistilanteessa? 
- Virkavastuu (katso kysymys 2) 
- Kuinka varmistetaan henkilöstön osaaminen ja neuvontapalvelun laatu hallittavien 
tehtäväkokonaisuuksien merkittävästi laajentuessa? Voidaanko henkilöstölle asettaa 
kelpoisuus- ja osaamisvaatimuksia yhteispalvelusopimuksella? 
 
viittaus 1: Lakiesityksen 8§ jättää avoimeksi henkilöstön aseman niissä tapauksissa, 
joissa yhteispalvelupisteen toiminta lakkaa kokonaan ja sektoriviranomainen on 
vetäytynyt työssäkäyntialueelta. (Katso kysymys 3) 
 
viittaus 2: HaVM 272006 vp - VNS 2/2005 vp: "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." 
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1. Yleistä 
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry toteaa, että meneillään on lukuisia valtionhallinnon 
uudistushankkeita, joiden tavoitteena on ajaa toimintoja entistä suurempiin yksiköihin ja 
samalla kauemmaksi asiakkaiden saatavilta vastakkaisista vakuutteluista huolimatta. Valtion 
sektorille on lanseerattu ilmaus heikon tuottavuuden yksiköistä. Tätä taustaa vasten riittävän 
kattavalla palveluverkolla ei nähdä olevan mitään arvopohjaa. Asiakas pakotetaan jatkossa 
hakemaan palvelujaan entistä kauempaa ja entistä vähäisempien kulkuyhteyksien takaa. 
Palvelujen saatavuuden kipurajaksi on asetettu 60 kilometrin säde. Harva lakeja valmisteleva 
itse asuu alueella, jossa pian kaikki palvelut alkavat olla kyseisen säteen ulkopuolella. Eikä 
tässä tarvitse Lappiin saakka mennä. Meneillään olevat muutokset tulisi synkronoida, jotta 
niiden keskinäiset vaikutukset olisivat edes jollakin tavalla balanssissa. Tässä on syytä viitata 
muun muassa poliisin hallinnosta annetun lain (HE 72/2006) muutostöihin. Kihlakuntien 
tulevaisuus ratkennee vasta 2008 tai sen jälkeen. Tähänkin liittyvät päätökset vaikuttavat 
tulevaisuuden palveluverkkoon. Erityisesti sisäasiainministeriön puolella kehitystyö on lähtenyt 
liikkeelle väärässä järjestyksessä. Tämä on nähty hätäkeskuksien yhteydessä. Ensin 
rakennetaan palveluja tuottava organisaatio (HÄKE) ja sitten yritetään väkisin asettaa häken 
palvelujen käyttäjän (poliisin) toiminta-alueiden rajat rengin tonttien mukaisiksi. Jos 
yhteispalveluhanke ajetaan erillään muusta kehitystyöstä, uhkana on, että sen rajojen ja 
tarjonnan mukaan ryhdytään piirtämään koko poliisihallinnon omaa palvelutarjontaa. Tämä ei 
vaikuta järkevältä. 
Lisäksi tuottavuusohjelman raadollisuus puhuu ihan eri kieltä kuin mitä siihen oleellisesti 
liittyvien lakien valmisteluasiakirjoista voisi olettaa muutosten merkitsevän niin kansalaisille 
kuin julkishallinnon henkilöstölle. 
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2. Yksityiskohtaisia huomioita 
 
2.1 Palveluiden laatu, saatavuus ja riittävyys 
Asiakkaalla on oikeus odottaa valtiolta asiallista, laadukasta ja hyvää palvelua. Samoin 
työntekijöillä on oikeus odottaa työnantajalta hyvää kohtelua ja turvaa työpaikan sekä 

 



 
työolojen säilymisestä. Huomattava osa valtion viranomaisten palveluista edellyttää 
henkilökohtaista käyntiä viranomaisessa. Näin on laita myös poliisin tuottamissa 
lupahallinnon palveluissa. Yhteispalvelupisteistä ei tätä palvelua pääsääntöisesti ole 
saatavilla. Niistä olisi tulossa yleisneuvontaa antavia, asiakirjoja vastaanottavia ja 
luovuttavia pisteitä, joissa asiakas ei saisi hoidettua yhden käynnin periaatteella 
asiaansa kuntoon. Palveluiden laatu ja riittävyys ei näyttäisi toteutuvan. Jos palveluiden 
saatavuuden kriteeriksi riittää se, että saa neuvon asiassaan ja ehkä aikavarauksen 
tehtyä, silloin voitaneen todeta saatavuuden toteutuvan. Tilanteessa, jossa yksittäisellä 
paikkakunnalla vaihtoehdot ovat siinä, että joko palvelua et ole ollenkaan tai on 
yhteispalvelupiste, lienee selvää että pienempi paha valitaan. Sopeudutaan siihen mitä 
saadaan. Yhteispalvelun palveluvalikoimakin näyttäisi esityksen mukaan muodostuvan 
tapauskohtaisesti erilaiseksi (5§:n perustelut). 
 
2.2 Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 
Lain valmistelun liiallisesta kiireestä kertonee se, että esityksen todellisten vaikutusten 
selvittämiseen ei ole aikaa uhrattu. Erityisesti henkilöstön osa on jäänyt lähes kokonaan 
käsittelemättä. Ei riitä, että todetaan asioiden laajemman kirjon vaativan laaja-
alaisempaa osaamista. Täytyy selvittää keskeiset vaikutukset rekrytointiin, 
palvelussuhteen ehtoihin, virkavastuuseen, johtamiseen ja muihin arkisen työn 
järjestämiseen liittyviin seikkoihin. Niin ikään esityksen taloudelliset vaikutukset ovat 
enemmän tai vähemmän hutaisten kirjattu. Esityksen toteuttamisen voi nähdä jo 
teknisesti vaativan merkittäviä investointeja. 
 
Yhteiskunnallisten vaikutusten osalta esityksessä todetaan: "hallintopalvelujen 
saatavuudella on merkitystä asukkaiden yhdenvertaisuudelle maan eri osissa." 
 
Tosiasiassa yhdenvertaisuus, jos sitä koskaan on ollutkaan, on hukattu jo aikoja sitten, 
eikä sitä tälläkään hankkeella oleellisesti takaisin kurota. 
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Allekirjoittaneet yhdistykset esittävät lausuntona otsikkoasiassa seuraavan. 
 
 

Yleistä 
 
Yhteispalvelu on hyvä tapa järjestää palvelua sinne, minne sitä olosuhteiden vuoksi ei 
muuten voida järjestää. Yhteispalvelua ei kuitenkaan tule käyttää keinona valtion 
palvelujen laadullisessa heikentämisessä tai henkilöstön vähentämisessä. 
Yhteispalvelun tuleekin olla selkeästi toissijainen keino hallintopalvelujen saatavuuden 
turvaamisessa. 

 
 

Kysymys toimivallan siirtämisestä 
 
Esityksen perusteluissa todetaan, että toimivallan siirto sopimuksenvaraisesti 
viranomaiselta toiselle on valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallista. Näin voikin olla. 
 
Tästä huolimatta toimivallan siirtäminen yhteispalvelupisteeseen on mielekkään 
toiminnan kannalta kuitenkin ensiarvoisen tärkeää. Lakiesitys ei nyt ratkaise tätä 
ongelmaa, vaan asia jää puolitiehen. Monilla viranomaisilla aivan yksinkertaiseenkin 
palvelutehtävään kuuluu toimivallan käyttöä ja jos oikeutta siihen ei ole, palvelu jää 
kokonaan antamatta. Esimerkkinä voidaan mainita vaikkapa ajokortin luovuttaminen 
sen haltijalle tieliikennelain 64 § 2 momentin tarkoittamalla, mikä tarkoittaa myös ajo-
oikeuden palauttamista eli toimivallan käyttöä. 
 
Yhdistykset pitävät toivottavana, että tätä kysymystä vielä punnitaan ja pyritään 
löytämään valtiosääntöoikeudellisesti kestävä keino toimivallan siirtämiseksi. 

Yhteispalvelusopimuksen tekemiseen velvoittaminen 
 

Yhdistykset pitävät outona sääntelynä esityksen 9 §:n mahdollisuutta määrätä 
velvollisuus yhteispalvelusopimuksen tekemiseen. Säännös sopii huonosti 
tulosohjaukseen ja toteutuessa osoittaa epäluottamusta tulosohjauksen 
mahdollisuuksiin valtionhallinnon johtamismenetelmänä. 
 
Säännöksen ongelmallisuutta lisää se, että sen soveltamisalan ulkopuolelle ilmeisesti 
jäisivät kunnat ja Kansaneläkelaitos, jotka kuitenkin paikallisesti ovat keskeisiä 
yhteispalvelun osapuolia. 
 
Esityksen säännöksen poistamista voitaisiin näillä perusteilla harkita. 

 
 

Lakiesityksen 4 §:n ehdotettu säännös 
 
Esityksen mukaan yhteispalvelun edellytyksenä ovat sekä palvelujen saatavuuden 
turvaaminen että hallinnon toiminnan tehostaminen. Nämä tavoitteet ovat jossain 
määrin ristiriitaiset ja lain sanamuodon mukaisesti 

------------------niiden molempien yhtäaikainen käsilläolo voi olla harvinaista. ------------------  ------------ 
 
Sanottu koskee etenkin tätä uutta tilannetta, jossa toimivaltaa ei mahdollisesti voida 
siirtää yhteispalvelutoimipisteelle. 
 



 

Yhdistykset olisivat odottaneet tähän säännökseen myös säännöstä, joka koskee 
henkilöstön asemaa. Yhteispalvelun käynnistäminen ei voi olla peruste henkilöstön 
irtisanomisille eikä virkapaikan muutoksille ilman asianomaisen virkamiehen 
suostumusta. Yhdistykset esittävät, että tällainen periaate otetaan lakiin, esimerkiksi 
tämän pykälän yhteyteen. 
 
Ikaalisissa, 20. marraskuuta 2006 
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HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI JULKISEN HALLINNON YHTEIS-
PALVELUSTA (HE 207/2006 vp) 

 
 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta, 
joka korvaisi julkisen hallinnon asiakaspalvelujen järjestämistä yhteisistä 
palveluyksiköistä annetun lain (802/1993). Esityksen tarkoituksena on saattaa 
yhteispalvelua koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia ja 
turvata palvelujen saatavuus mahdollistamalla asiakaspalvelujen 
järjestämisessä mahdollisimman laaja julkisen sektorin yhteistyö. 
 
 

1. Valmistelun taustasta 
 
Yhteispalvelukin uudistaminen on ollut sisäasiainministeriössä vireillä jo 
vuodesta 2002. Oikeusministeriö on uudistuksen valmistelun kuluessa an-
tanut asiasta kaksi lausuntoa, minkä lisäksi oikeusministeriön edustaja on 
toiminut yhteispalvelulain uudistamiseen tähtäävässä työryhmässä. Oikeus-
ministeriön  esittämiä  kommentteja  ei  kuitenkaan  kaikilta  osin  otettu  huo-
mioon lakiehdotuksen valmistelussa. Oikeusministeriö päätyikin maalis-
kuussa 2006 antamassaan lausunnossa katsomaan uudistuksen vaativan pe-
rusteellista jatkovalmistelua. 
 
Sisäasiainministeriön alueiden ja hallinnon kehittämisosasto toimitti 7.9.2006 
saapuneella kirjeellään oikeusministeriölle kommentoitavaksi tarkistetun 
lakiehdotuksen, johon sisältyi kuitenkin vielä oikeudellisia ongelmakohtia. 
Näistä merkittävimmät liittyivät yhteispalvelusopimuksella siirrettävien 
tehtävien väljiin määrittelyihin, sopimuskonstruktion avoimuuteen ja 
silloiseen lakiehdotukseen sisältyneen asetuksella annettavan säädösvallan 
epämääräisyyteen. Hallituksen esityksen viimeistelyvaiheessa 
oikeusministeriö esitti lakiehdotukseen vielä eräitä muutos- ja korjausehdo-
tuksia siinä tarkoituksessa, että esitys tultaisiin antamaan nykyiselle edus-
kunnalle. Esitysluonnoksen tarkempaan arviointiin ei kuitenkaan enää tuossa 
vaiheessa ollut mahdollisuuksia. 

2. Yleisiä arvioita lakiehdotuksesta 
 



Oikeusministeriön viimeksi esittämät huomautukset ja muutosehdotukset on 
otettu pääosin huomioon lakiehdotusta viimeisteltäessä. Yksittäisten 
ongelmakohtien tarkistaminen ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että 
varsin yleispiirteiseksi jäävää lakia voitaisiin ehdotetussa muodossaan pitää 
kaikilta osin sopusoinnussa perustuslain ja asiaan liittyvän muun lainsää-
dännön kanssa. Vaikutelmaksi edelleenkin jää, ettei lakiehdotuksen suhdetta 
perustuslakiin, yleishallinto-oikeudellisiin säädöksiin ja erityislainsäädäntöön 
ole pohdittu riittävästi. 
 

3. Eräitä säännöskohtaisia huomautuksia 

Lain soveltamisalasta 

Lähtökohtana olisi, että yhteispalvelusopimuksella voitaisiin siirtää vain 
"avustavia asiakaspalvelutehtäviä". Yhteispalvelussa hoidettavat avustavat 
asiakaspalvelutehtävät ehdotetaan rajattavaksi lain 2 §:n 2 momentissa siten, 
että yhteispalvelussa ei voitaisi hoitaa tehtäviä, joihin sisältyy viranomaiselle 
kuuluvan päätöksentekovallan käyttöä tai jotka lain mukaan edellyttävät 
henkilökohtaista käyntiä toimivaltaisessa viranomaisessa. Yhteispalveluun 
voisivat ehdotetun lain nojalla osallistua valtion viranomaiset, kunnalliset 
viranomaiset ja Kansaneläkelaitos. 
 
Laki koskisi valtion ja kuntien hallintoa kokonaisuudessaan. Esityksen pe-
rustelujen valossa yhteispalvelulla pyrittäneen kuitenkin ratkaisemaan ensi-
sijaisesti palveluiden saatavuuteen liittyviä ongelmia paikallishallinnossa. 
Asianmukaisempaa olisikin saattanut olla rajoittaa sääntely koskemaan 
paikallishallintoviranomaisten välisiä tehtäväsiirtoja. 
 
 

Hallintotehtävän siirtäminen sopimuksin viranomaiselta toiselle 
 
Esityksen perusteluja on oikeusministeriön kannanoton johdosta täydennetty 
viranomaisten välistä tehtävänsiirtoa koskevaa perustuslakivaliokunnan 
lausuntokäytäntöä arvioivalla jaksolla. Perustuslakivaliokunta on suhtautunut 
pidättyvästi sääntelyyn, joka mahdollistaa tehtävien rajoituksettoman siirron 
toiselle viranomaiselle (PeVL 52/2001 vp). Valiokunta on etenkin 
perusoikeuskytkentäisen sääntelyn yhteydessä pitänyt välttämättömänä, että 
toimivaltainen viranomainen ilmenee laista yksiselitteisesti (PeVL 21/2001 
vp) tai muuten täsmällisesti (PeVL 47/2001 vp) tai että ainakin viranomaisten 
toimivaltasuhteiden lähtökohdat (PeVL 45/2001 vp) sekä toimivallan 
siirtämisen edellytykset ilmenevät laista riittävän täsmällisesti (PeVL 17/2004 
vp, PeVL 7/2001 vp). Viranomaisten välisen tehtävänsiir-ron kannalta 
huomionarvoinen on erityisesti perustuslain 2 §:n 3 momentti. Sen mukaan 
julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa 
on noudatettava tarkoin lakia. Perustuslakivaliounta on asianomaisissa 
yhteyksissä pitänyt merkityksellisenä myös sitä perustuslain 21 §:n säännöstä, 
jonka mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitel 

lyksi lain mukaan toimivaltaisessa viranomaisessa. Merkitystä voitaneen 
antaa lisäksi perustuslain 21 §:n 2 momentin säännökselle, joka edellyttää 
hyvän hallinnon takeiden turvaamista lailla. 

Esityksen mukaan avustavat asiakaspalvelutehtävät määriteltäisiin lain 6 
§:ssä. Yhteispalvelun järjestämisen edellytyksenä olisi, että palvelutehtävien 
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tuottaminen yhteistyönä olisi tarkoituksenmukaista ja tarpeellista palvelujen 
saatavuuden turvaamiseksi tai toiminnan tehostamiseksi. Esityksen 
perusteluissa korostetaan, ettei lailla olisi vaikutusta viranomaiselle erityis-
lainsäädännön mukaan kuuluviin tehtäviin ja toimivaltaan tai viranomaisen 
velvollisuuksiin. Yhteispalvelussa ei voitaisi hoitaa tehtäviä, joihin sisältyisi 
toimeksiantajana toimivalle viranomaiselle kuuluvan päätöksentekovallan 
käyttöä tai jotka lain mukaan edellyttävät henkilökohtaista käyntiä toi-
mivaltaisessa viranomaisessa. 
 
Lakiehdotuksen 6 §:stä ilmenevää avustavien asiakaspalvelutehtävien mää-
rittelyä voidaan pitää varsin väljänä ja yleispiirteisenä. Tehtävien sisältöä ei 
juuri täsmennetä perusteluissa. Ainoat esimerkkitapaukset ovat sisäasiain-
ministeriön hallinnonalalta. Yleiskuvaksi jääkin, ettei yhteispalvelusopi-
muksen piiriin ehdotettuja tehtäviä ole riittävästi arvioitu suhteessa erityis-
lainsäädäntöön. Huomionarvoista on myös se, ettei koko valtionhallintoa 
koskevasta lakiehdotuksesta ole valmistelun yhteydessä pyydetty lausuntoa 
kaikilta ministeriöiltä. Oikeusministeriö on myös aiemmin esittänyt harkit-
tavaksi, tulisiko yhteispalvelun järjestämiseen liittyvät kysymykset pyrkiä 
ratkaisemaan yleislain asemesta pikemminkin hallinnonalakohtaisesti. 
 
Vaikka pykäläehdotuksessa tarkoitettuihin "avustaviin asiakaspalveluteh-
täviin" ei suoranaisesti sisältyisi hallinnollisen päätösvallan käyttämistä, 
asianomaisilla tehtävillä saattaa olla merkittäviä vaikutuksia yksilön oikeu-
delliseen asemaan. Esimerkiksi henkilöllisyyden varmistaminen on voitu 
säätää päätöksenteon edellytykseksi, asiakirjojen vastaanottamisella saattaa 
olla välittömiä oikeusvaikutuksia ja asiakirjojen tiedoksiannosta alkaa usein 
kulua asianosaisen oikeuteen vaikuttava määräaika. Toisaalta taas osa 
lakiehdotuksessa tarkoitetuista asiakaspalvelutehtävistä on luonteeltaan 
sellaisia, ettei niiden siirtämiseen välttämättä edes tarvittaisi laintasoista 
sääntelyä. 
 
Valtiosääntöoikeudelliseksi yleiskysymykseksi muodostuu lähinnä se, voi-
daanko viranomaiselle kuuluvien hallintotehtävien siirtämistä sopimuksella 
toiselle viranomaiselle näin väljin ja avoimin yleisvaltuutuksin pitää oike-
usvaltiollisesti hyväksyttävänä tapana järjestää julkista hallintoa. Lakiehdotus 
mahdollistaa tehtävänannolle säädetyistä edellytyksistä huolimatta varsin 
laajamittaisen tehtävänsiirron valtion ja kunnallisten viranomaisten sekä 
Kansaneläkelaitoksen välillä. Lain aineellinen sisältö jäisi määräytymään 
vasta yhteispalvelusopimuksessa. Perustuslakivaliokunnan tähänastisessa 
käytännössä viranomaisten väliselle tehtävänsiirrolle on asetettu varsin rajattu 
käyttöala. 

Yhteispalvelusopimuksen piiriin kuuluvat tehtävät 
 
Ehdotetun 1 §:n 1 kohdassa tarkoitettu henkilöllisyyden varmentaminen 
liittyisi perusteluiden mukaan sähköiseen asiointiin ja sillä tarkoitetaan 
menettelyä, jossa virkailija todettuaan asiakkaan henkilöllisyyden voi hänen 
valtuuttamanaan omalla sähköisellä tunnisteellaan käyttää vuorovaikutteista 
sähköistä palvelua asiakkaan puolesta. Kysymys näyttäisi olevan asiakkaan 
suorittamasta valtuuttamisesta, joka ei suoranaisesti vertaudu muihin 
pykäläehdotuksessa tarkoitettuihin viranomaiselle kuuluviin asia-
kaspalvelutehtäviin. Säännöksen sanamuoto saattaa johtaa perusteluihin 
nähden ristiriitaiseen tulkintaan sen sisällöstä. 



 
Ehdotetun 2 kohdan mukaan toimeksisaaja voisi välittää toimeksiantajana 
toimivalle viranomaiselle "ilmoituksia hakemuksia ja muita asiakirjoja". Kyse 
voinee olla myös viranomaisen rekistereihin tehtävien ilmoitusten 
vastaanottamisesta. Oikeusministeriö on esittänyt harkittavaksi, että sääntely 
rajoitettaisiin koskemaan vain sellaisten rekistereihin tehtävien ilmoitusten 
vastaanottamista, johon ei liity päätösvallan käyttämistä. 
 
Pykälän 3 kohdan mukaan toimeksisaaja voisi luovuttaa toimeksiantajan 
puolesta toimituskirjoja tai muita asiakirjoja ja antaa niitä tiedoksi hallintolain 
59 §:ssä sekä 60 §:n 1 ja 2 momenteissa säädetyllä tavalla. Perustelujen 
mukaan kysymys olisi "vaihtoehtoisesta toimitustavasta postituksen tai 
toimeksiantajan toimipisteestä tapahtuvan luovuttamisen ohella". Edelleen 
todetaan, että "mahdollisuus helpottaisi asiointia sellaisissa tapauksissa, joissa 
asiakas ei halua asiakirjoja toimitettavan postitse". Oikeusministeriö 
huomauttaa, että hallintolain 59 § ja 60 §:n 1 momentti koskevat molemmat 
postitse tapahtuvaa tiedoksiantoa. On syytä kysyä, miten asiakirjan 
postituksen siirtäminen toimeksisaajan toteutettavaksi edistäisi lain 1 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla asiakaspalvelun saatavuutta ja hallintotoiminnan te-
hokkuutta. Asiakirjojen lähettäminen on voimassa olevan lainsäädännön 
perusteella mahdollista myös sähköisesti. Ehdotusta ei näytetä arvioidun 
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) ja vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) kannalta. 
Sähköisten tietoliikenneyhteyksien lisääntyminen vähentää osaltaan tarvetta 
asioida viranomaisessa henkilökohtaisesti. 
 
Hallintolain 60 §:n 1 momentista voidaan lisäksi todeta, että sen mukaan 
tiedoksianto on toimitettava postitse saantitodistusta vastaan, jos se koskee 
velvoittavaa päätöstä, jonka tiedoksiannosta alkaa kulua muutoksenhakuaika 
tai muu vastaanottajan oikeuteen vaikuttava määräaika. Säännöksen mukaan 
saantitodistusta voidaan käyttää myös, jos se on muusta syystä tarpeen 
asianosaisen oikeuksien turvaamiseksi. Saantitodistuksen käyttäminen 
viimeksi mainituissa tapauksissa on siis viranomaisen harkinnassa. Esityk-
sestä ei käy ilmi, miten tiedoksiantotavan valinta on tarkoitettu järjestettä-
väksi yhteispalvelusopimuksen piiriin kuuluvissa tilanteissa. On myös ky-
seenalaista, voidaanko ehdotuksessa tarkoitettua tiedoksiannon toimittamista 
ylipäätään pitää sellaisena "avustavana asiakaspalvelutehtävänä", joka 
voitaisiin sopimuksin siirtää toiselle viranomaiselle. Päätöksen ja muun 
asiakirjan tiedoksianto on hallintolain 54 §:n 1 momentin mukaan päätök 

sen tehneen viranomaisen velvollisuus. Säännösehdotuksen suhde hallinto-
lakiin jää lakiehdotuksen ja sen perustelujen valossa valitettavan epäselväksi. 
Säädösten välistä suhdetta on omiaan hämärtämään myös lakiehdotuksen 7 § 
ja sen perustelut, joissa viitataan toimeksisaajan välityksellä toimitetun 
tiedoksiannon tapahtumiseen hallintolain 10 luvussa säädetyllä tavalla. On 
syytä varmistua, ettei ehdotetusta järjestelystä aiheudu oikeudellista 
epävarmuutta tiedoksisaannin ajankohdasta eikä muitakaan tiedoksiannon 
vastaanottamiseen liittyviä oikeusturvaongelmia. 
 
Lakiehdotuksen valossa jää vaikutelmaksi, että toimeksisaaja ainoastaan 
teknisluontoisesti välittäisi asiakirjoja toimeksiantajana olevan viranomaisen 
puolesta. Säännösehdotusta olisikin asianmukaista tarkentaa tarkoitustaan 
vastaavaksi viittaamalla luovuttamisen asemesta toimituskirjojen ja muiden 
asiakirjojen välittämiseen. Perusteluista ei käy ilmi, mitä asiakirjoja 
asianomaisessa yhteydessä tarkoitetaan. 
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Pykäläehdotuksen 5 kohdan mukaan asiakaspalvelutehtävät voisivat koskea 
myös pykälässä mainittuihin tehtäviin välittömästi liittyvää teknistä ohjausta, 
tiedon välittämistä ja tiedottamista. Säännösehdotuksesta tai sen perusteluista 
ei käy ilmi, mitä asianomaisessa yhteydessä tarkoitetaan "tiedottamisella". 
Säännös vaikuttaa 10 §:ssä säädetyn tiedottamisvelvollisuuden valossa 
tarpeettomalta. 
 
 

Yhteispalvelusopimuksen tekemiseen velvoittaminen 
 
Ehdotetun 8 §:n mukaan ministeriö voisi päätöksellään velvoittaa hallin-
nonalansa viranomaisen tekemään yhteispalvelusopimuksen pykälässä sää-
detyin edellytyksin. Ennen päätöksen antamista ministeriön olisi pyydettävä 
lausunto niiltä viranomaisilta, joiden tehtävien järjestämisestä yhteispalveluna 
on kysymys. 
 
Perustelujen mukaan ministeriön päätösvaltaan kuuluisivat ne tapaukset, 
joissa yhteispalvelun aikaansaaminen olisi vain yhden ministeriön hallin-
nonalan viranomaisen toimenpiteestä riippuvainen. Kysymys voisi olla asi-
anomaisen ministeriön hallinnonalan viranomaisten velvoittamisesta kes-
kenään tekemään yhteispalvelusopimus. Säännöksen todetaan kuitenkin 
mahdollistavan myös sen, että ministeriön hallinnonalan viranomainen voi-
taisiin velvoittaa tekemään sopimus muun tähän "soveltuvan ja halukkaan" 
osapuolen kanssa. Tällainen osapuoli voisi perustelujen mukaan olla toisen 
hallinnonalan viranomainen, kunta tai Kansaneläkelaitos. Oikeusministeriö 
pitää selvyyden vuoksi aiheellisena korostaa, ettei ministeriön päätöksellä 
voida velvoittaa kuntaa tai Kansaneläkelaitosta yhteispalvelusopimuksen 
tekemiseen. Säännöksen merkitys ja käyttöala viimeksi mainituissa tapauk-
sissa jäävätkin ehdotuksen valossa varsin epäselviksi. 
 
Ehdotuksen mukaan kaikkien 8 §:ssä mainittujen edellytysten tulisi täyttyä, 
jotta asiassa voitaisiin antaa velvoittava päätös. Säännös ei siten sanamuo-
tonsa mukaisesti mahdollistaisi sopimuksen tekemiseen velvoittamista, jos 
ministeriön hallinnonalan viranomaisella olisi ylipäätään voimassa jonkin 

lainen laissa tarkoitettu - sisällöltään mahdollisesti hyvin rajoitettukin 
yhteispalvelusopimus. 
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HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI JULKISEN HALLINNON YHTEISPALVELUSTA 

 
Tietosuojavaltuutetun toimisto toteaa esityksen johdosta henkilötietojen käsittelyn 
näkökulmasta seuraavaa: 
 
Voimassa oleva laki 
Voimassa olevan julkisen hallinnon asiakaspalvelujen järjestämisestä yhteisissä 
palveluyksiköissä (802/1993) annetun lain 3 §:ssä todetaan toimintaan liittyvästä 
henkilötietojen käsittelystä seuraavaa: 
 
"Siirrettyjä tehtäviä hoitavilla henkilöillä on samat valtuudet kuin toimeksianta-neella 
viranomaisella käyttää henkilörekisterilain (471/87) säännösten estämättä sanotun 
viranomaisen henkilörekistereitä ja niiden sisältämiä tietoja. Sopimuksessa on 
määrättävä, kuka vastaa henkilörekisterilain mukaisten velvoitteiden noudattamisesta. 
Käyttöoikeudet on määrättävä koskemaan vain niitä henkilörekistereitä ja tietoja, joita 
kulloinkin kysymyksessä olevan tehtävän hoitaminen edellyttää. Henkilörekisteristä 
otettujen tietojen salassapidossa, käsittelyssä, säilyttämisessä ja hävittämisessä 
noudatetaan, mitä kunkin viranomaisen osalta on erikseen säädetty tai määrätty". 
 
Hallituksen esitys 
Esityksen 8 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan yhteispalvelusopimuksessa on sovittava 
henkilötietojen käsittelyyn liittyviä velvoitteita koskevista käytännön järjestelyistä. 
 
Muutosesitys 
Hallituksen esityksen mukaan siirrettyjä tehtäviä hoitavilla henkilöillä on lain mukaan 
oikeus käyttää viranomaisen henkilörekistereitä ja niiden sisältämiä tietoja. Pitkän ajan 
tavoitteena on, että asiakas pääsee julkishallinnon palveluihin pääsääntöisesti 
yhteispalvelunkautta. Yhteispalvelun laajenemisen ja siihen osallistuvan henkilöstön 
lisääntymisen vuoksi on tarpeellista varmistaa toimintaan liittyvän henkilötietojen 
käsittelyn lainmukaisuus. 
 
Välttämätöntä on, että yhteispalvelusopimusta koskevaan lainkohtaan sisällytetään 
tarpeelliset säännökset toimintaan liittyvästä henkilötietojen käsittelystä sopimisesta. 
Toimeksiantosopimuksessa on riittävällä tarkkuudella sovittava henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvistä menettelytavoista. 

Voimassaolevaan lakiin sisältyvät henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset mm. 
käyttöoikeuksista ja vastuusta. Hallituksen esityksessä henkilötietojen käsittelyä 
koskevaa sääntelyä on ilman perusteita supistettu. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvää 
vastuun määräytymistä on käsitelty esityksen perustelussa, tämä olisi kuitenkin 



 

tarkoituksenmukaista sisällyttää lakiin. Edellä mainitut seikat tulisi voimassaolevan lain 
tapaan sisällyttää esitettyyn lakiin seuraavasti: 

Hallituksen esitys: 8 § 

2 momentti 
 
5) henkilötietojen käsittelyyn liittyviä 
velvoitteita koskevista käytännön 
järjestelyistä; 

Muutosesitys: 8 § 

2 momentti 
 
5) henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä 
velvoitteista, vastuista, käyttöoikeuk-
sista ja käytännön järjestelyistä; 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 

HE 207/2006 laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta 
 
 

Suomen Kuntaliitto pitää lakiesityksen sisältöä eräin jäljempänä esitetyin varauksin hyväk-
syttävänä sekä puoltaa uuden lain voimaantuloa. Lakiesityksellä on tärkeä yhteys kunta- ja 
palvelurakenneuudistukseen. Yhteispalvelulailla mahdollistetaan tämän päivän sekä tule-
vaisuuden uudenlaisia asiakaspalvelukonsepteja. Liitto pitää tärkeänä, että yhteispalvelu-lain 
uudistus toteutetaan samalla, kun kunta- ja palvelurakennetta uudistetaan. 

Voimassa olevassa yhteispalvelulaissa (802/1993) yhteispalveluna voidaan hoitaa esimerkiksi 
valtion viranomaisten julkisia hallintotehtäviä. Niin kuin hallituksen esityksen perusteluissa 
todetaan perustuslain säännökset rajoittavat tällaisen toimivallan siirtämistä yhteispalvelun 
piiriin. Nyt käsiteltävä lakiesitys ei enää sisällä valtion eikä kunnan viranomaisten toimivallan 
siirron mahdollisuutta täysin valtuuksin toiselle viranomaiselle. 
 
Lakiesityksen perusteluissa katsotaan, ettei tehtävien siirtäminen toiselle viranomaiselle täysin 
valtuuksin ole tarpeellista, kun sitä ei ole voimassa olevan lain aikana toteutettu ja se on 
oikeudellisesti vaikeasti toteutettavissa. Perusteluissa ei ole kuitenkaan arvioitu, minkälaisia 
käytännön tarpeita tällaiselle järjestelylle kuitenkin voisi olla eikä sitä, miten se vaikeuksista 
huolimatta olisi mahdollista toteuttaa lakitasolla. 
 
Käsityksemme mukaan yhteispalveiutehtävien rajaaminen lähinnä avustaviin asiakaspalve-
lutehtäviin on sinällään hyväksyttävää, mutta rajaus voi olia ongelmallinen yhteispalvelun 
kiinnostavuuden ja kehittämisen kannalta. Kuntaliitto esittää vielä harkittavaksi, olisiko 
tarpeellista säätää jo tämän lakiesityksen yhteydessä eri viranomaisten todellisen päätösvallan 
(myös julkisen vallan käyttämistä) siirtämisen mahdollisuudesta yhteispalvelun piiriin. 
 
Kuntaliiton näkemyksenä on, että asiakas saa uuden yhteispalvelun kautta hoidettua pää-
asiallisesti kaikki asiakaspalvelut yhdellä kontaktilla viranomaiseen huolimatta siitä, minkä 
viranomaisen toimialaan asia kuuluu. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että ainakin sen jälkeen, kun 
uuden lain toimivuudesta on saatu riittävästi kokemusta, arvioidaan myös yhteispalveluun 
liittyvän toimivallan laajentamisen tarve. 

Hallituksen esityksen 9.1 §:ssä säädetään, että ministeriön päätöksellä voidaan sen hallin-
nonalaan kuuluva viranomainen velvoittaa tekemään tässä laissa tarkoitettu yhteispalvelu-
sopimus. Säännöksen sanamuoto ja sen perustelut eivät poissulje kuntia säännöksen so-
veltamisalan piiristä. Kuntaliitto ehdottaa, että säännöstä täsmennetään lisäämällä siihen sana 
"valtion" sanan viranomainen eteen, ettei väärinkäsityksiä synny. 

Kuntaliitto haluaa myös kiinnittää huomiota tieto- ja viestintätekniikan tehokkaaseen hyö-
dyntämiseen, joka nostetaan myös 12 §:ssä eduskunnalle annetussa hallituksen esityksessä 
kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa esiin. Yhteispalvelussa on hyödynnettävä ja kehitettävä 
kaikkia palvelukanavia (fyysinen, puhelin ja sähköinen) yhtenä kokonaisuutena. 

HE 207/2006 vp 
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Hallituksen esityksessä ei ole lainkaan todettu, että asiakkaalla on myös oikeus vedota yh-
teispisteessä tapahtuneisiin menettelyvirheisiin hakiessa pääasiassaan muutosta. Kuntaliiton 
näkemyksenä on, että asiakkaan oikeusturvan kannalta on tärkeää, että tässä yhteydessä 
arvioidaan myös muutoksenhakuoikeutta. 
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Lausunto hallituksen esityksestä laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta (HE 207/2006 vp) 

 
 
Kansaneläkelaitos (Kela) esittää HE:stä 207/2006 vp lausuntonaan seuraavaa. 
 
Kelan palvelustrategian keskeisinä tavoitteina ovat asiakaspalvelun hyvä laatu, palvelujen 
tasapuolinen saatavuus koko maassa sekä taloudellisuuden ja tehokkuuden lisääminen. 
Kelan palve-lustrategiaan kuuluu myös hyvän asiakaspalvelun tuottaminen aktiivisella 
yhteistyöllä muiden organisaatioiden kanssa sekä toimintatapojen yhdenmukaistaminen 
tukeutumalla kehittyvään tietotekniikkaan ja verkostoitumalla yhteistyötahojen kanssa. 
Kasvukeskuksiin tapahtuvan muuttoliikkeen huomioon ottaen on välttämätöntä, että 
hallinnonalojen välinen yhteistyö tiivistyy palvelujen säilyttämiseksi erityisesti haja-
asutusalueilla. 
 
Kela on säilyttänyt maanlaajuisen kattavan palveluverkkonsa eikä ole lakkauttanut yhtään 
toimistoa. Päinvastoin suurimpiin kaupunkeihin on perustettu uusia toimistoja. Kelan 
palveluverkko käsittää 263 ns. täyden palvelun toimistoa ja 43 sivuvastaanottopistettä. 
Lisäksi Kela on tehnyt kaikkiaan 146 yhteispalvelusopimusta eri viranomaisten ja muiden 
toimijoiden kanssa. Sopimuksista noin kaksi kolmasosaa on tehty kuntien kanssa. Lisäksi 
Kela osallistuu yhteensä 38 työvoiman palvelukeskuksen toimintaan. 
 
Kelan toimistoista 139 sijaitsee alle 10 000 asukkaan kunnissa. Toimistojen ylläpitämisen 
on taannut Kelassa aloitettu laajamittainen työn tasaaminen, jolloin ruuhkautuneista 
suurimmista kaupungeista siirretään työtä vähemmän Imormittxmeisiin pienempiin 
tonnistoihin. Työn tasaamisen avulla voidaan nopeuttaa hakemusten käsittelyä ja taata siten 
asiakkaille tasapuoliset olosuhteet etuuksien saamisen suhteen. 
 
Kela on valmis tiiviiseen yhteistyöhön eri viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. 
Sisäasiainministeriön asettamassa yhteispalvelun tehostaminen - hankkeessa tulee esille 
Kelan kattavan palveluverkon hyödyntäminen laajemrriinkin eri palvelujen järjestämisessä 
erityisesti edellä mainituissa pienemmissä kunnissa. Kela pitää tätä tärkeänä ja on 
aktiivisesti mukana hankkeen pilo-toinnissa ja toteutuksessa. 
 
Kelalla on ollut edustajansa uutta yhteispalvelulakia valmistelleessa työryhmässä ja Kela 
on siten voinut aikanaan vaikuttaa lain sisältöön. Työryhmän valmistelemaan 
lakiluonnokseen nähden hallituksen esityksessä on eräitä täsmentäviä muutoksia. Lain 2 
§:ssä yhteispalvelu on määritelty avustavien asiakaspalvelutehtävien hoitamiseksi 
viranomaisten välisen yhteispalvelusopimuksen nojalla. Pykälän määrittely samoin kuin 
lain 4 §:ssä määritellyt yhteispalvelun edellytykset ja 6 §:ssä luetellut yhteispalvelussa 
hoidettavat tehtävät ovat Kelan mielestä tarkoituksenmxikaisia. Kelan tekemät 
yhteispalvelusopimukset ovat olleet sisällöltään lain 6 §:n mukaisia ja ne ovat myös 
pääpiirteittäin jo noudattaneet lain 8 §:ssä maMttuja yhteispalvelusopimukselta vaadittavia 
edellytyksiä. Hallituksen esityksessä todetaan, että yhteispalveluun ei kuulu 
päätöksentekovallan siirtämistä toiselle viranomaiselle. Tämä vastaa myös Kelan kantaa. 

Kelalla ei ole huomautettavaa lakiesitykseen. 
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Riksdagens förvaltningsutskott 
 
 
 
 
Arende: Utlätande avgivet av Svenska Finlands folkting gällande regeringens proposition tili 

Riksdagen med förslag tili iag om samservice inom den offentliga förvaltningen (RP 
207/2006 rd) 

 
Ref: Begäran om utlätande av riksdagens förvaltningsutskott 8.11.2006 
 
 
 

Allmän utgängspunkt 
 

I regeringens proposition föresläs att det stiftas en iag om samservice inom den offentliga förvaltningen. 
Lagen ersätter den nu gällande lagen om kundbetjäning vid gemensamma serviceenheter inom den 
offentliga förvaltningen? Svenska Finlands folkting (nedan Folktinget) framför i det följande sitt 
ställningstagande tili propositionen. 
 
 

De spräkliga rättigheterna har en central betydelse inom samservicen 
 
Folktinget ser det som positivt att myndigheterna i enlighet med lagförslaget koncentrerar en del av sina 
servicefunktioner tili ett samservicekontor, dar kundema har möjüghet att uträtta flera ärenden samtidigt och 
fä elektronisk betjäning om de sä önskar. 
 
Folktinget anser emellertid att kundernas spräkliga rättigheter och det allmännas spräkliga skyldighet inte har 
uppmärksammats tillräckligt i regeringens proposition. Enligt 10 § i spräklagen (423/2003) har var och en rätt 
att använda svenska eller finska i kontakter med statliga myndigheter och tväspräkiga kommunala 
myndigheter. Tväspräkiga myndigheter skall enligt spräklagens 23 § bemöta allmänheten pä finska och 
svenska samt bade i sin Service och i annan verksamhet utät visa att de använder bäda Spraken. 
 
Folktinget konstaterar att propositionen saknar en analys av de spräkliga verkningarna för den finsk- och 
svenskspräkiga befolkningen. En bedömning av spräkliga konsekvenser synliggör kundernas faktiska 
spräkliga behov och gör det lättare att bedöma i vilken omfattning separata spräkbestämmelser behövs i 
lagen. En sädan konsekvensbedömning künde lämpligen ha ingätt i de allmänna motiven, dar övriga 
konsekvenser av propositionen behandlas. Folktinget noterar ocksä att det ingär ett förbiseende i 
detaljmotiven under rubrik 3. Förhällande tili grundlagen samt lagstiftningsordning. Enligt texten under denna 
rubrik ingär det inte sädana myndighetsuppgifter i kundservicefunktionerna som är av betydelse med tanke 
pä tillgodoseendet av individens grundiäggande fri- och rättigheter. Folktinget vill uppmärksamma lagstiftaren 
pä att individens spräkliga rättigheter är en del av de grundiäggande fri- och rättigheterna, och att 
medvetenheten om spräklagens bestämmelser därför bör päverka uppläggningen av verksamheten inom 
samservicen. 
Förslaget till lag om samservice inom den offentliga förvaltningen 
 
Folktinget kommenterar i det följande vissa centrala paragrafer i lagförslaget. Själva lagförslaget saknar 
spräkbestämmeiser. En hänvisning tili spräklagen ingär i detaljmotiven tili 5 § Ordnande av samservice. 
 
 

5 § Ordnande av samservice 
Enligt 5 § definieras grunderna för ordnandet av samservice och satten att genomföra den. 



 

I moment 3 anges att den personal som sköter kundkontakterna inom ramen för samservicen skall ha 
sädan utbildning, sakkunskap och erfarenhet som motsvarar svärighetsgraden pä den kundservice som 
erbjuds. 

Folktinget understryker att behörighetskraven ocksä gäller de krav pä spräkkunskaper som stalls pä 
personalen. Vid Servicekontor i tväspräkiga regioner skall spräkkunnig personal ansvara för de 
kundkontakter dar spräkkunskaper behövs. Detta künde lämpligen ha ingätt som ett separat omnämnande i 
samband med moment 3. Om det finns flera anstäüda är minlmikravet att det alltid finns nägon till hands 
som kan bäda Spraken. Vid kontor dar det finns endast en anställd skall denna person uppfylla samtliga 
deltagande myndigheters spräkkrav. 
 
 

6 § Uppgifter som sköts inom ramen för samservice 
I 6 § anges de biträdande kundservicefunktioner som sköts inom ramen för samservice. 
 
Folktinget understryker att samtliga kundservicefunktioner som föresläs i 6 § förutsätter att personalen i 
tväspräkiga regioner skall kunna bemöta kunderna pä flnska och svenska. Därtill bör samservicekontoren 
tillhandahälla tväspräkiga blanketter samt broschyrer och annat skriftligt material med grundläggande 
information pä bäda spräken. Ocksä webbsidorna skall innehälla kontaktuppgifter och ha all väsentlig 
information pä finska och svenska. Bäda spräken skall ha en synlig plats ocksä i myndigheternas övriga 
verksamhet sä att spräken behandtas jämlikt pä skyltar, hänvisningar och motsvarande. 
 
 

8 § Samserviceavtalet och dess innehält 
I 8 § anges vad de myndigheter som tillhandahäller samservice skall komma överens om i ett avtal om 
samservicen. 

Enligt 2 mom. 3 punkten skall avtalsparterna komma överens om de praktiska arrangemangen kring 
styrningen och övervakningen av kundservicefunktionerna. I 2 mom. 7 punkten föresläs bestämmelser om 
den personal som sköter samservicen och de krav som stalls pä personalen. 
 
Folktinget konstaterar att myndigheternas avtal om samservice har eri avgörande betydelse för hur 
verksamheten utformas i enlighet med principerna för rättssäkerhet och god förvaltning. Kundens rätt tili 
service pä finska eller svenska och myndigheterna spräkliga skyldigheter ingär som ett centralt element i 
dessa principer. Myndigheternas avtal om samservice skall därför garantera att verksamheten fungerar füllt 
ut ocksä i spräklig bemärkelse. 
Folktinget föreslär att förvaltningsutskottet i sitt betänkande fäster uppmärksamhet vid 
myndigheternas spräkliga ansvar när det gäller att ordna samservicen och att övervaka 
kundservicefunktionema. Folktinget ber dessutom förvaltningsutskottet i sitt betänkande notera att 
personalen vid samservicekontoren i tväspräkiga regioner skall ha de kunskaper i finska och 
svenska som anges i lagen om de spräkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003). 
 
 

10 § Informationsskyldighet 
Enligt 10 § skall parterna i samarbetet informera allmänheten om samservicen och om serviceurvalet, 
öppettiderna och andra omständigheter som gäller servicen. 
 
Folktinget konstaterar att tväspräkiga myndigheters meddelanden, kungörelser och anslag samt annan 
information tili allmänheten i enlighet med spräklagens 32 § 2 mom. skall finnas pä finska och svenska. 
 



 

Folktinget föreslär att förvaltningsutskottet i sitt betänkande noterar att tväspräkiga myndigheter 
inom ramen för samservicen skall tillhandahälla information tili allmänheten pä finska och svenska i 
enlighet med spräklagens 32 § 2 mom. 
 
Övrtgt 
 
Svenska Finlands folkting omfattar regeringens proposition med beaktande av ovan anförda förtydliganden. 
 
 

Helsingfors den 23 november 2006 
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Asia: Svenska Finlands folktingin lausunto koskien hallituksen esitystä Eduskunnalle 
laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta (HE 207/2006 vp) 

 
Viite: Eduskunnan hallintovaliokunnan pyytämä lausunto 8.11.2006 
 
 
 

Yleinen lähtökohta 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta. Laki korvaisi 
nykyisin voimassa olevan lain julkisen hallinnon asiakaspalvelujen järjestämisestä yhteisissä 
palveluyksiköissä. Svenska Finlands folkting (alla Folktinget) esittää seuraavassa kannanottonsa esitykseen. 
 
 

Kielelliset oikeudet ovat keskeisellä sijalla yhteispalvelussa 
 
Folktingetin mielestä on myönteistä, että viranomaiset lakiesityksen mukaisesti keskittävät osan 
palvelutoiminnoistaan yhteen yhteispalvelupisteeseen, joissa asiakkaat voivat hoitaa useita asioita 
samanaikaisesti ja saada sähköisiä palveluja niin halutessaan. 
 
Folktinget katsoo kuitenkin, että asiakkaiden kielellisiä oikeuksia ja julkisen vallan kielellistä velvollisuutta ei 
ole riittävässä määrin huomioitu hallituksen esityksessä. Kielilain 10 §:n (423/2003) mukaan jokaisella on 
oikeus käyttää suomea tai ruotsia valtion viranomaisessa ja kaksikielisessä kunnallisessa viranomaisessa. 
Kielilain 23 §:n mukaan kaksikielisen viranomaisen tulee palvella yleisöä suomeksi ja ruotsiksi sekä 
palvelussaan että muussa toiminnassaan osoittaa yleisölle käyttävänsä molempia kieliä. 
 
Folktinget toteaa, että esityksestä puuttuu analyysi uudistuksen kielellisistä seurauksista suomen- ja 
ruotsinkieliselle väestölle. Kielellisten seurauksien arviointi tuo esiin asiakkaiden todelliset kielelliset tarpeet, 
minkä ansiosta on helpompi arvioida, missä määrin lakiin tarvitaan erillisiä kielisäännöksiä. Tällainen 
seurausarviointi olisi hyvin voinut sisältyä yleisperusteluihin, joissa esityksen muita seurauksia käsitellään. 
Folktinget huomauttaa myös puutteellisista yksityiskohtaisista perusteluista otsikon 3. Suhde perustuslakiin 
ja säätämisjärjestys alla. Tämän otsikon alla olevan tekstin mukaan asiakaspalvelutehtäviin ei sisältyisi 
yksilön perusoikeuksien toteutumisen kannalta merkityksellisiä viranomaistehtäviä. Folktinget muistuttaa 
lainsäätäjää siitä, että yksilön kielelliset oikeudet ovat osa perusoikeuksia, ja että kielilain säännösten on 
heijastuttava yhteispalvelun toiminnan järjestämisessä. 
Ehdotus laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta 
 

Seuraavassa Folktingetin kommentteja lakiesityksen tiettyihin keskeisiin pykäliin. Itse lakiesityksestä 
puuttuvat kielisäännökset. Kielilakiin viitataan 5 § Yhteispalvelun järjestäminen -pykälän yksityiskohtaisissa 
perusteluissa. 
 
 

5 § Yhteispalvelun järjestäminen 
5 §:ssä määritellään yhteispalvelun järjestämisen perusteet ja sen toteuttamistapa. 
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3 momentissa todetaan, että asiakaspalvelua yhteispalveluna hoitavan henkilöstön koulutuksen, 
asiantuntemuksen ja kokemuksen tulee vastata tarjottavan asiakaspalvelun vaativuutta. 
 
Folktinget korostaa, että pätevyysvaatimukset koskevat myös henkilökunnan kielitaitovaatimuksia. 
Kaksikielisten alueiden palvelupisteissä kielitaitoisen henkilökunnan on vastattava niistä asiakaskontakteista, 
joissa tarvitaan kielitaitoa. Tämä olisi voitu ottaa mukaan erillisenä mainintana 3 momentin yhteydessä. Jos 
työntekijöitä on useita, vähimmäisvaatimus on, että kumpaakin kieltä osaava henkilö on aina saapuvilla. 
Yhden henkilön palvelupisteissä on ao. henkilön täytettävä kaikkien osallistuvien viranomaisten kielivaatlm 
ukset. 
 
 

6 § Yhteispalvelussa hoidettavat tehtävät 
6 §:ssä todetaan yhteispalveluna hoidettavat avustavat asiakaspalvelutehtävät. 
 
Folktinget korostaa, että kaikki 6 §:ssä ehdotettavat asiakaspalvelutehtävät edellyttävät, että kaksikielisten 
alueiden henkilökunnan on kyettävä palvelemaan asiakkaita suomeksi ja ruotsiksi. Tämän lisäksi 
yhteispalvelupisteiden on tarjottava kaksikielisiä lomakkeita sekä perustietoa sisältäviä esitteitä sekä muuta 
kirjallista aineistoa kummallakin kielellä. Myös VVVVVV-sivuilla yhteystietojen ja kaiken olennaisen tiedon on 
oltava suomeksi ja ruotsiksi. Kummallakin kielellä on oltava näkyvä paikka viranomaisten muussa 
toiminnassa niin, että kieliä kohdellaan tasavertaisesti kylteissä, opasteissa ja vastaavissa. 
 
 

8 § Yhteispalvelusopimus ja sen sisältö 
8 §:ssä todetaan, mistä yhteispalveluja tarjoavien viranomaisten on sovittava yhteispalvelusopimuksessa. 
 
2 momentin 3 kohdan mukaan sopijapuolet sopisivat asiakaspalvelutehtävien ohjauksen ja valvonnan 
käytännön järjestelyistä. 2 momentissa 7 kohdassa ehdotetaan säädettäväksi, että 
yhteispalvelusopimuksessa olisi sovittava myös yhteispalvelua hoitavasta henkilöstöstä ja sille asetettavista 
vaatimuksista. 
 
Folktinget toteaa, että viranomaisten yhteispalvelusopimuksilla on ratkaiseva merkity ~ sille, miten toiminta 
järjestetään oikeusturvaa ja hyvää hallintoa koskevien periaatteiden mukaisesti 'Asiakkaan oikeus suomen- 
tai ruotsinkielisiin palveluihin ja viranomaisten kielelliset velvollisuudet ovat keskeinen osa näitä periaatteita. 
Viranomaisten yhteispaivelusopimuksissa on tämän vuoksi taattava, että toiminta on täysitehoista myös 
kielellisessä mielessä. 
 
Folktinget ehdottaa, että hallintovaliokunta mietinnössään kiinnittää huomiota viranomaisten 
kielelliseen vastuuseen, mitä tulee yhteispalvelun järjestämiseen ja asiakaspalvelutehtävien 
valvomiseen. Folktinget pyytää lisäksi hallintovaliokuntaa mietinnössään huomioimaan, että 
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kaksikielisten alueiden yhteispalvelupisteiden henkilökunnan kielitaidon on vastattava niitä 
vaatimuksia, jotka mainitaan laissa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 
(424/2003). 
 
 

10 § Tiedottamisvelvollisuus 
10 §:n mukaan yhteistoiminnan osapuolten on tiedotettava yleisölle yhteispalvelun tarjoamisesta ja 
palveluvalikoimasta, aukiolosta ja muista palveluun liittyvistä seikoista. 
 
Folktinget toteaa, että kaksikielisten viranomaisten ilmoitukset, kuulutukset ja julkipanot sekä muut yleisölle 
annettavat tiedotteet tulee kielilain 32 §:n 2 momentin mukaan antaa suomen ja ruotsin kielellä. 



 
 
Folktinget ehdottaa, että hallintovaliokunta mietinnössään ottaa huomioon, että kaksikielisten 
viranomaisten on yhteispalvelun puitteissa annettava tietoa yleisölle suomeksi ja ruotsiksi kielilain 
32 §:n 2 momentin mukaisesti. 
 
 

Muuta 
 

Svenska Finlands folkting yhtyy hallituksen esitykseen ottaen huomioon edellä mainitut selvennykset. 
 
 

Helsingissä 23. päivänä marraskuuta 2006 
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LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI JULKISEN HALLINNON 
YHTEISPALVELUSTA 

 
 

Laki tulee selkeyttämään julkisen hallinnon yhteispalvelun järjestämistä. Julkisten 
viranomaispalvelujen saatavuuden turvaaminen yhteispalveluja kehittämällä on 
kannaltamme erittäin tärkeätä. 
 
Työvoimatoimistojen määrän supistuessa tulee toiminta-alueistamme entistä suuremmat. 
Joensuun seudun työvoimatoimiston toiminta-alue on Venäjän rajalta Etelä-Savoon. 
Työvoimatoimiston asiakastyön kannalta keskeisimmät kumppanit ovat 
Kansaneläkelaitos ja kuntien sosiaalitoimi. 
 
Luku 1 
 
Yhteistyön korostaminen on tärkeätä, jota mielestäni paikallisviranomaisten kesken on jo 
tällä hetkellä. Hyvänä pidämme 2 § 2 momentin määritelmää päätösvallasta ja 
henkilökohtaisen asioinnin vaatimuksesta. 
 
Työhallinnon palvelut on tavoitettavissa sähköisesti. Työnhakuun ja työttömyysturvaan 
liittyvät asiat edellyttävät henkilökohtaista asiointia, joita ei vastuukysymysten johdosta 
voi siirtää toiselle viranomaiselle - toimeksisaajalle. 
 
Luku 2 
 
Vastuukysymykset ovat yhteistoimintasopimuksessa määriteltävä tarkoin. 
Käytännössä joudutaan esitteillä määrittelemään ne asiat joita hoidetaan. 
 
Asiakkaan oikeusturvan kannalta laki on kirjoitettu selkeästi. Toimeksiantajan 
ongelmaksi tulee määritellä ne avustavat palvelut, joita annetaan. Toimeksisaajan 
asemassa joudumme tarkoin miettimään mitä muiden viranomaisten palveluja lähdemme 
antamaan, koska asiakkaat kyselevät erilaisia määräaikoja ja etuuksia. Esimerkiksi 
työttömyysturvalaki ja sen tulkinta ei ole yksinkertaista. Vastuukysymykset mietityttävät 
varmasti niin virastojen päälliköitä kuin yhteispalvelua antavia virkailijoita. Näitä 
vahinkoja voidaan estää hyvällä 

koulutuksella, mutta työvoimatoimiston lainsäädäntö on varsin laaja hallittavaksi jo 
perustyötä tekevälle. 
 



 

Luvun 6 § tuo onneksi apua hoidettavien tehtävien asialistaan. Henkilökuntaamme 
arveluttaa kuitenkin maksujen periminen. Kohdassa 6 on mainittu maksujen 
vastaanottamisesta ja välittämisestä edelleen. Tämä poikkeaa suuresti normaalista 
toiminnastamme. Viimeinen kohta 6 §:ssä voi kattaa lähes kaikkea ja mietityttää myös 
käytännön työssä. 

Asiakirjan vastaanottamisen menettely on hyvää asiakaspalvelua. 

Luku 3 

Yhteispalvelusopimuksen laajuus kuvastaa osaltaan palvelujen järjestelyn hankaluutta. 
Viranomaiselle se luo turvaa vastuukysymyksistä ja keskeisistä muista sovittavista 
asioista. Näkisin kyllä keskeiseksi tuoda sopimukseen lain hengen heti alkuun -Parantaa 
julkisen hallinnon asiakaspalvelun saatavuutta. Käytännössä näin tulee varmasti 
olemaan. 
 
Luku 4 
 
Paikallishallinto toimii ministeriön alaisuudessa, joten on tärkeätä pitää mukana lain 9 §. 
Paikallisviranomaisen kuuleminen kuuluu keskeisiin tulosjohtamisen periaatteisiin. 
Tässä kohdassa tulee kysymykseen viranomaisen kannalta toimintamenomäärärahojen 
riittävyys, koska virkailijoiden kulkeminen saattaa olla etäisyyksistä riippuen suuri 
kustannus. 
 
 

Luku 5 
 
Palveluista tiedottaminen on ensiarvoisen tärkeätä. 

Toimistonj ohtaj 
a 

Jarmo Valtonen 
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HE 207/2006 vp laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta 
 
1. Aluksi 
 
Verohallitus pitää lakiesityksen tavoitteita ja keskeisiä ehdotuksia palvelujen 
saatavuuden turvaamiseksi pääosiltaan kannatettavina. 
 
2. Lähtökohtia verohallinnon asiakaspalvelujen järjestämiseksi 
 
Verohallinnon strategisena tavoitteena on parantaa verohallinnon tuottavuutta 
yhtäältä verotusprosessien sujuvuutta sekä automaatiota lisäämällä ja 
toisaalta itsepalveluun tukeutuvaa asiakaspalvelua lisäämällä. 
 
Asiakaspalvelujen järjestämisen näkökulmasta on ensisijaisena tavoitteena 
vähentää asiakkaiden asiointitarpeita ja toiseksi helpottaa asiointia. Tavoitteet 
on mahdollista toteuttaa vain hyödyntämällä tehokkaasti moderneja in-
formaatio-ja palvelukanavia. Tavoitteiden toteutumisen myötä on tarve fyysisiin 
asiointipaikkoihin vähenemässä verohallinnon osalta. 
 
3. Yhteispalveluina hoidettavaksi soveltuvat verohallinnon palvelut 
 
Verohallinnon palvelutavoitteista lähtien on yhteispalveluina hoidettaviksi 
avustaviksi verotuksen asiakaspalvelutehtäviksi alustavasti määritelty 

• sähköisessä muodossa olevien lomakkeiden, verotusohjeiden ja in-
formaation jakeluun liittyviä tehtäviä 

• itsepalveluformaatilla toteutettujen ja toteutettavien sähköisten vuo-
rovaikutteisten verotuksen palvelujen käyttöön liittyvä opastaminen ja 
neuvonta koskien esimerkiksi seuraavia palveluja: 

o Verokortti verkossa -palvelu (käyttöön vuoden 2007 aikana) o  
pientyönantajien maksupalvelujärjestelmä (www.Palkka.fi) 

(on käytössä) o   Lomake.fi 
(on käytössä) 
o  esitäytettyyn veroilmoitukseen tehtävien korjausten palaut-

taminen sähköisesti (palvelun on tarkoitus olla käytössä 
vuonna 2008) 

o  yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) (palvelun sähköistäminen 
valmisteilla) 
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•   verohallinnon yhteyskeskusten palvelutoiminnot voivat olla myös osana 

yhteispalveluina tarjottavien verohallinnon palveluiden tukea. 
 
4. Kommentteja HE 207/2006 vp johdosta 
 
Verohallitus pitää perusteltuna ja asiakaspalvelujen kehittämistä selkiyttävänä 
lain soveltamisalan rajaamista kunkin viranomaisen osalta sellaisiin soveltuviin 
avustaviin asiakaspalvelutehtäviin, jotka eivät sisällä julkisen vallan käyttöä. 
Tällöin yhteispalveluformaattia voidaan kehittää ja käyttää yhtenä 
palvelukanavista silloin, kun se osoittautuu asiakaspalvelujen tarkoi-
tuksenmukaiseksi jakelutavaksi. 
 
Esitetyn lain 4 §:ää koskevien yksityiskohtaisten perustelujen mukaan (sivulla 
10) "Hallinnon toiminnan tehokkuutta koskevalla edellytyksellä puolestaan 
tarkoitetaan ehdotetussa säännöksessä sitä, että palvelun järjestämisestä 
yhteispalveluna tulisi seurata konkreettisia toiminnan taloudellisuutta ja 
tuottavuutta koskevia etuja joko julkiselle hallinnolle yleisesti tai ainakin tietylle 
hallinnonalalle". Edellä olevan tekstikohdan perusteella voi saada sen 
käsityksen, että yhteispalvelun perustamisen edellytyksiä pohdittaessa riittäisi, 
että jollekin tietylle hallinnonalalle olisi yhteispalveluista toiminnan 
taloudellisuutta ja tuottavuutta lisääviä etuja. Käytännössä tämä saattaisi 
tarkoittaa sitä, että jollakin tai joillakin hallinnonaloilla oltaisiin jo lähtökohtai-
sesti mukana hankkeessa vain ns. maksumiehenä vastoin 4 §:n säännös-
tekstissä mainittuja edellytyksiä. Eli Verohallinto kiinnittää huomiota siihen, 
että yleisenä edellytyksenä sopimukselle yhteispalvelujen järjestämiseksi on 
jokaisen viranomaisen kohdalla oltava sama - hallinnon toiminnan tehos-
taminen. 
 
Esitetyn lain 8 §:n vaatimus siitä, että yhteispalvelun tarjoamisesta on aina 
tehtävä kirjallinen sopimus, olisi Verohallituksen käsityksen mukaan osittain 
jäykistämässä sopimusmenettelyä verrattuna nykyiseen. Erityisesti 8 §:n 6 
momentin vaatimus kustannusten jakamisesta näyttäisi olevan johtamassa 
verohallinnon osalta tilanteeseen, ettei esimerkiksi verohallinnon sähköisiä 
itsepaiveiuformaattiin perustuvien palvelujen jakelussa mahdollisesti tarvit-
tavaan tekniseen neuvontaan tai opastukeen liittyviä palveluita voitaisi jaella 
niistä yhteispalvelupisteistä, joissa verohallinto ei olisi mukana kirjallisen 
sopimuksen perusteella. Tähän ratkaisuna voisi esimerkiksi olla, että bud-
jettivaroista myönnettäisiin yhteispalvelujen perusylläpitoon määräraha, joka 
kattaisi kaikkien viranomaisten osalta ns. teknisen perusneuvonnan ilman että 
siitä olisi poikkeuksetta sovittava. 
 
HE:n 9 §:ssä esitetty mahdollisuus siihen, että asianomaisen ministeriön 
päätöksellä voitaisiin viranomainen velvoittaa tekemään yhteispalvelusopi-
mus, ei verohallinnon käsityksen mukaan olisi tarpeen, kun otetaan huomioon 
kunkin ministeriön tehtävänä oleva velvollisuus ohjata alaista hallintoa 
kokonaisuutena tulosohjauksen puitteissa. 
 
 
 
 

Pääjohtaja Jukka Tammi 

Verohallitus Haapaniemenkatu 
4 A Helsinki 
www.vero.fi 
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Ylitarkastaja Jarmo Salminen 
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Lausuntonaan hallituksen esityksestä laiksi julkisen hallinnon 
yhteispalvelusta Metsähallitus esittää seuraavaa 
 
Esityksen tavoitteena on uudistaa yhteispalvelua koskevat säännökset 
niin, että ne eivät ole ristiriidassa perustuslain kanssa sekä turvata 
palvelujen saatavuus mahdollistamalla asiakaspalvelujen järjestämisessä 
mahdollisimman laaja julkisen sektorin yhteistyö. Lakiehdotuksessa 
korostetaan palvelujen saatavuutta kansalaisten näkökulmasta. 
 
Lakiehdotuksen mukaan yhteispalveluna hoidettavat tehtävät olisivat 
pääsääntöisesti ilmoitusten ja muiden asiakirjojen vastaanottoa ja 
toimituskirjojen luovuttamista sekä maksujen perimistä luovutettavista 
asiakirjoista sekä palvelua käyttävän henkilöllisyyden toteamista 
tarvittaessa. 
 
Näihin tehtäviin liittyvänä tukitoimintona voitaisiin yhteispalveluna 
järjestää teknistä ohjausta, tiedon välittämistä ja tiedottamista sekä 
tarvittaessa tiloja, joissa viranomaisen asiantuntija voi tavata asiakkaita. 
Yhteispalveluna ei voitaisi hoitaa tehtäviä, joihin liittyy harkintavallan 
käyttöä. 
 
Tehtävän hoitaminen yhteispalveluna edellyttää, että siitä sovitaan 
viranomaisten kesken. Lisäedellytys on, että tehtävien hoidon 
järjestäminen yhteistyönä on tarpeellista ja tarkoituksenmukaista. 
 
Lakiehdotuksen mukaan yhteispalveluun voisivat osallistua valtion 
viranomaisista myös valtion liikelaitokset. Metsähallituksen osalta tämä 
tarkoittaisi sitä, että lain soveltamisalan piriin kuuluisi sekä liiketoiminta 
että julkiset hallintotehtävät. 
 
Metsähallituksessa lakiehdotuksessa tarkoitetut palvelut ovat osa 
kirjaamopalveluja sekä Metsähallituksen toimipisteistä ja muista 
jakelukanavista annettavia maksullisia ja maksuttomia lupia. 
Kirjaamopalvelut ovat osa Metsähallituksen sisäistä palvelukeskusta, 
jossa hoidetaan myös taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon palveluja 
sekä hankinta-, toimisto- ja toimitilapalveluja. 
 
Metsähallituksen tavoitteena on järjestää lakiehdotuksessa tarkoitetut 
palvelut mahdollisimman tehokkaasti sekä asiakkaiden kannalta 
joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti. Osana Metsähallituksessa tehtävää 
kehittämistyötä selvitetään myös lakiehdotuksen mukaisen 
yhteiskäytön mahdollisuus samoin kuin mahdollisuus käyttää 
substansseihin liittyviä osaamiskeskuksia. Tämän rinnalla 



 
selvitettäviä vaihtoehtoja on lisätä mahdollisuuksia sähköiseen 
asiointiin suoraan Metsähallituksen kanssa. 

 
Toimitilojen yhteiskäyttö saattaa olla alueellisesti järkevää eri organisaatioiden 
alueellisten toimipaikkojen vähetessä, kuten lakiehdotuksen perusteluissa 
todetaan. Tähän liittyen on todettava, että Metsähallituksen palvelukeskuksen 
toimesta selvitetään vuoden 2007 aikana optimaalista toimipisteverkkoa. 
 
Mikäli Metsähallituksessa päädytään siihen, lakiehdotuksen mukainen 
yhteiskäyttö jossain muodossa toisten viranomaisten kanssa olisi perusteltu 
vaihtoehto, joudutaan siinä yhteydessä selvittämään hankittavan palvelun 
ar/onlisäverollisuus, kun Metsähallitus valtion liikelaitoksena myös julkisten 
hallintotehtävien on osalta erikseen arvonlisäverovelvollinen. Julkisille 
hallintotehtäville, jotka eivät voi vähentää maksettuja arvonlisäveroja, 
mahdollinen vero olisi lisäkustannus. 

 
Va. toimitusjohtaja 

Helsinki 23.11.2006 
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Asia:        HE 207/2006 vp laiksi julkisen hallinnon 

yhteispalvelusta Viite:        Lausuntopyyntö 20.11.2006 

Lausunnon antaa: 

Tekniikan ja Peruspalvelujen neuvottelujärjestö KTN ry 
 
 
 

Lausunto 
 
 

Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN lausuu yllämainitusta asiasta 
seuraavaa: 
 
 

Yleistä 
 
KTN pitää lakiesityksen tavoitteita sinänsä oikeina ja kannatettavina. Kansalaisten 
mahdollisuuksia saada julkisia palveluja tulee yksinkertaistaa ja helpottaa. Niin 
kutsuttu yhden luukun periaate on lähtökohtaisesti tavoiteltava. 
 
Pidämme myöskin aivan oikeana sitä lähtökohtaa.että julkisen vallan käyttäminen ja 
palvelut jotka edellyttävät henkilökohtaista käyntiä on rajattu yhteispalvelujärjesteimän 
ulkopuolelle. Kannatettavaa on myös yhteispalvelun periaatteiden ja sen piirissä 
olevien asioiden täsmentäminen yleensä. 
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Hallituksen esityksen perusteluissa on korostettu, että yhteispalvelun tulee lisätä ja 
parantaa kansalaisten mahdollisuutta palvelujen saamiseen. Jos järjestelmä 
toteutetaan oikein, näin varmasti tapahtuukin. Toisaalta yhteispalvelun lisääminen 
pelkästään säästönäkökohdista on omiaan heikentämään palvelujen saamista. 
 
KTN esittääkin että Hallintovaliokunta osaltaan korostaisi palvelujen parantamisen 
lähtökohtaa. 
 
Henkilöstö 
 
Yhteispalvelu on henkilöstölle erittäin vaativa palvelumuoto. Henkilöstön tulee kyetä 
huomattavan laaja-alaiseen työhön ja asiakaspalveluun. Aivan oikein lakiesitys 
edellyttää, että henkilöstön koulutuksen, asiantuntemuksen ja kokemuksen tulee 
vastata tarjottavan asiakaspalvelun vaativuutta. On myöskin erittäin myönteistä, että 
lakiesityksessä 
edellytetään yhteispalvelusopimuksessa sovittavan mm. henkilöstön koulutuksesta ja tehtävien 
vaatimasta tiedollisesta ja teknisestä tuesta. 
 
KTN esittää, että hallintovaliokunta edellyttäisi tämän koulutuksen sekä tiedollisen ja teknisen tuen 
määrällistä ja laadullista riittävyyttä. Muussa tapauksessa henkilöstö voi joutua hyvin vaikeaan 
tilanteeseen ja asemaan. 
 
Yhteispalvelun toteuttaminen ja lisääminen saattaa johtaa merkittäviin muutoksiin yksittäisten 
viranhaltijoiden, virkamiesten ja työntekijöiden kohdalla. Koulutusvelvollisuudesta ja lakiesitykseen 
sisältyvistä "kelpoisuusvaatimuksia" koskevista edellytyksistä huolimatta, on mahdollista , että 
sellaisen henkilön, joka ei itse koe siihen kykenevänsä, halutaan osallistuvan yhteispalveluun. Vaikka 
lakiesityksen mukaan lähtökohtaisessa vahingonkorvausvastuussa yhteispalvelussa asiakkaalle 
aiheutuneista vahingoita on toimeksiantaja, on tarjolla vaara, että viranhaltija, virkamies tai työntekijä 
voi joutua vastuuseen tällaisesta vahingosta työnantajalle. 
 
Henkilöstön velvollisuus työskennellä yhteispalvelussa perustuu sinänsä asianomaiseen 
palvelussuhdelainsäädäntöön: kunnalliseen viranhaltijalakiin, valtion virkamieslakiin ja 
työsopimuslakiin. Toivoisimme kuitenkin, että Hallintovaliokunta pitäisi mietinnössään lähtökohtana, 
että yhteispalvelussa työskentely perustuisi lähtökohtaisesti henkilöstön suostumukseen. 
 
 

Jukka Kauppala 
neuvottelujohtaja 
Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry 
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Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry, jonka jäseninä on n. 60 000 kuntasektorilla 
erilaisissa tehtävissä työskentelevää viran- ja toimenhaltijaa, pitää ehdotusta laiksi julkisen hallinnon 
yhteispalvelusta oikeansuuntaisena: 

- kuntalaisten palvelujen saatavuuden turvaaminen edellyttää lain tasoista säätelyä 
- yhteispalveluiden kokeiluista on tietojemme mukaan myönteisiä kokemuksia 
- henkilöstöresurssien j a toimitilojen tarkoituksenmukainen käyttö yhteispalvelupisteinä 

edesauttaa tuloksellista palvelutoiminnan järjestämistä, jota yhteispalvelupisteet edustavat 
edellä mainittu pätee erityisesti syrjäseutujen palvelujen järjestämiseen, mutta on 
asiakasmyönteistä myös keskuksissa 

Kunnissa on kaiken aikaa muutettu virkoja toimiksi, jos virassa ei tarvitse käyttää julkista valtaa; 
jos/kun yhteispalvelupisteissä on toimessa työskenteleviä, se ei muodosta mielestämme estettä 
tehtävien ja toiminnan hyvälle ja tarkoituksenmukaiselle hoitamisella. Pidämme lakiehdotusta hyvänä. 
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508 3028 liisa.autio @jytyuliitto.fi 
SISÄASIAINMINISTERIÖ HE 207/2006 vp 
Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto 
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VASTINE HALLINTOVALIOKUNNALLE LAIKSI JULKISEN HALLINNON 
YHTEISPALVELUSTA ANNETUN HALLITUKSEN ESITYKSEN JOHDOSTA 
ANNETUISTA LAUSUNNOISTA 
 
 

Edellä mainitusta hallituksen esityksestä sisäasiainministeriölle toimitettujen lausuntojen johdosta 
ministeriö ilmoittaa kunnioittavasti seuraavaa. 
 
Säätämisjärjestys 
 
Professori Olli Mäenpää on lausunnossaan todennut lain säätämisjärjestyksestä seuraavaa: 
Sopimuksen sisältö ja sopimusmenettely sekä sopimuksen tekoon velvoittaminen ovat kuitenkin 
lakiehdotuksessa niin väljästi ja yleispiirteisesti määriteltyjä, että ottaen huomioon 
säätämisjärjestystä koskevissa perusteluissa mainitut näkökohdat, ei ole täysin selvää tai ilmeistä, 
että lakiehdotus on laajan sopimusvapauden vuoksi ongelmaton perustuslakiin sisältyvän hallinnon 
lainalaisuusperiaatteen kannalta. 
 
Vastaus: 
Katso seuraavan kohdan vastaus. 
 
Oikeus ministeriö on lausunnossaan todennut lain säätämisjärjestyksestä seuraavaa: 
Valtiosääntöoikeudelliseksi yleiskysymykseksi muodostuu lähinnä se, voidaanko viranomaiselle 
kuuluvien hallintotehtävien siirtämistä sopimuksella toiselle vianomaiselle näin väljin ja avoimin 
yleisvaltuuksin pitää oikeusvaltiollisesti hyväksyttävänä tapana järjestää julkista hallintoa. 
 
Vastaus: 



 

Perustuslakivaliokunta on useissa eri lausunnoissaan ottanut kantaa säännösehdotuksiin, jotka 
koskevat tehtävien siirtämistä viranomaisten välillä ja se on suhtautunut pidättyvästi sääntelyyn, joka 
mahdollistaisi tehtävien rajoituksettoman siirron toiselle viranomaiselle tai julkista valtaa sisältävän 
toimivallan siirtämisen sopimusperusteisesti. Hallituksen esityksessä laiksi julkisen hallinnon 
yhteispalvelusta ei ole kysymys tehtävien rajoituksettomasta siirrosta viranomaiselta toiselle eikä 
julkista valtaa sisältävän toimivallan siirtämisestä sopimukseen perustuen, joten esitys on 
sopusoinnussa perustuslakivaliokunnan omaksuman tulkintakäytännön kanssa. 
 
Lakiehdotus on myös ns. valtiosääntöoikeudellisen virkamieshallintoperiaatteen mukainen, koska 
yhteispalvelutehtäviä voidaan tuottaa vain viranomaisten välisenä yhteistyönä ja ne voivat koskea 
vain avustavia ja teknisluonteisia tehtäviä. Esityksessä 
avustavat asiakaspalvelutehtävät ja niiden siirtämisen edellytykset on täsmällisesti määritelty. 
Esityksessä on myös nimenomaan todettu, että avustavat asiakaspalvelutehtävät eivät voisi olla 
sellaisia tehtäviä, joihin sisältyy päätöksentekovallan käyttöä tai jotka edellyttävät henkilökohtaista 
asiointia toimivaltaisessa viranomaisessa. Toiminta on myös valvottua mm. tulosohjausmenettelyn ja 
normaalin laillisuusvalvonnan keinoin. Esityksen perusteluissa on lisäksi suositeltu, että 
yhteispalvelusopimukset olisivat lähtökohtaisesti määräaikaisesti esim. korkeintaan 4 vuotta 
voimassa, jotta niiden toimivuutta olisi mahdollista arvioida säännöllisesti. Lisäksi esitys sisältää 
palveluhenMlökunnan asiantuntemuksen varmistamista ja sen ylläpitoa koskevat säännökset sekä 
palvelun tuottamisessa asiakkaalle mahdollisesti syntyvän vahingon korvaamista koskevat säännökset. 
Palveluhenkilökunta toimisi myös normaalin rikosoikeudellisen virkavastuun alaisena. 
 
Keskeistä esityksessä on myös, että yhteispalvelu ei poistaisi palvelun käyttäjän oikeutta hoitaa aina 
asiansa suoraan yhteispalveluun osallistuvan toimivaltaisen viranomaisen luona. Yhteispalvelu olisi 
siis aina rinnakkainen ja olemassa olevia palvelukanavia täydentävä palvelumuoto eikä sillä 
perustettaisi uutta viranomaisorganisaatiota. Esitys ei myöskään vaikuttaisi rajoittavasti tai 
vähentävästi niihin oikeuksiin, jotka palvelun käyttäjille kuuluvat yleis- tai erityislainsäädännön 
mukaan. Tällaisia oikeuksia ovat mm. kielelliset oikeudet sekä oikeusturvakeinojen käyttöä koskevat 
oikeudet. 
 
Soveltamisala 
 
Professori Olli Mäenpää on lausunnossaan todennut lain soveltamisalasta seuraavaa: Lakiehdotuksen 
soveltamisala on suhteellisen suppea, sillä se koskisi vain avustavien asiakaspalvelutehtävien 
järjestämistä ja hoitamista. Soveltamisala on siten olennaisesti suppeampi kuin hallintolain 10 §:n 
edellyttämä yhteistyö, joka koskee kaikkea hallintotehtävien hoitamista ja lisäksi viranomaisten 
välisen yhteistyön edistämistä. 
 
Vastaus: 
Hallintolakia koskevan hallituksen esityksen (HE 72/2002) 10 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa 
todetaan, että säännöksessä mainitulla viranomaisavulla "tarkoitettaisiin lähinnä hallintoasian 
selvittämisen ja ratkaisemisen kannalta tarpeellisten lausuntojen ja selvitysten antamista niitä 
pyytäneelle viranomaiselle". Säännöksessä tarkoitettu viranomaisapu on siis tapauskohtaista ja 
satunnaista toisen viranomaisen tukemista sen päätöksentekoa koskevassa yksittäisessä asiassa. 
Yhteispalvelun tavoitteena on sen sijaan saada aikaan pitkäjänteinen ja säännöllinen viranomaisten 
välinen yhteistyö, jonka puitteissa avustavia asiakaspalvelutehtäviä siirretään viranomaiselta toiselle. 
 
Oikeusministeriö on lausunnossaan todennut lain soveltamisalasta seuraavaa: Laki koskisi valtion ja 
kuntien hallintoa kokonaisuudessaan. Esityksen perustelujen valossa yhteispalvelulla pyrittäneen 
kuitenkin ratkaisemaan ensisijaisesti palveluiden saatavuuteen liittyviä ongelmia paikallishallinnossa. 
Asianmukaisempaa olisikin saattanut olla rajoittaa sääntely koskemaan 
paikallishallintoviranomaisten välisiä tehtäväsiirtoja. 



 

Ensisijaisesti lakia sovellettaisiin paikallishallintoviranomaisten väliseen yhteistyöhön, mutta koska 
hallintotehtäviä hoidetaan myös valtion alue- ja keskushallinnon viranomaisissa, ei lausunnossa 
ehdotettua rajausta katsottu tästä syystä tarkoituksenmukaiseksi toteuttaa. 
 
Metsähallituksen lausunnossa todetaan virheellisesti, että esitettyä lakia voitaisiin soveltaa myös 
valtion liikelaitoksiin. Lain soveltamisalan piiriin kuuluvat kuitenkin nimenomaisesti vain kuntien ja 
valtion viranomaiset sekä Kansaneläkelaitos eikä näiden tahojen vastuulle mahdollisesti kuuluva 
liikelaitostoiminta. 
 
Yhteispalvelun järjestäminen 
 
Professori Olli Mäenpää on lausunnossaan todennut yhteispalvelun järjestämisen osalta seuraavaa: 
Yhteispalvelun toteuttamisesta säädetään lähinnä lakiehdotuksen 5 §:ssä. Yhteispalvelua toteuttavaan 
viranomaiseen eli toimeksisaajaan kohdistuva oikeudellinen sääntely jää lakiehdotuksen mukaan 
epäselväksi. 
Lakiehdotuksesta ei myöskään käy riittävän selvästi ilmi, mitä lakeja toimeksianto-tehtävää 
toteutettaessa olisi noudatettava. Lähtökohtana lienee asiakkaan oikeuksien ja oikeusturvan kannalta 
perusteltua pitää sitä, että toimeksisaajan on noudatettava sitä lainsäädäntöä, joka koskee 
toimeksiantajaa kyseisen palvelun toteuttamisessa. Kysymys on muun muassa menettelyä ja 
toimivaltaa koskevista säännöksistä samoin kuin oikeusturvajärjestelyistäja esimerkiksi 
henkilötietojen suojasta. Asiasta olisi välttämätöntä säätää nimenomaisesti laissa, koska 
sovellettavasta laista ei voida sopia. 
 
Vastaus: 
Kuten professori Mäenpää on lausunnossaan todennut, lähtökohtana esityksessä on, että 
toimeksisaajan on yhteispalvelussa noudatettava sitä yleis-ja erityislainsäädäntöä, joka koskee 
toimeksiantajaa kyseisen palvelun toteuttamisessa. Lain valmistelussa on noudatettu sitä yleistä 
valmisteluperiaatetta, jonka mukaan voimassa olevan yleis- tai erityislainsäännön sisältämistä asioista 
annetaan erityissäännöksiä uudessa lainsäädännössä vain siltä osin kuin säädettävän lain erityispiirteet 
sitä ehdottomasti edellyttävät. Koska esityksessä on kysymys vain teknisten ja varsin 
rutiiniluonteisten avustavien asiakaspalvelutehtävien hoitamisesta yhteispalveluna, ei esityksen 
valmistelussa ole ilmennyt mitään sellaisia erityistarpeita, joiden johdosta voimassa olevaa yleis- tai 
erityislainsäädäntöä olisi tullut esityksessä täydentää tai tehdä siihen poikkeuksia. 
 
Svenska Finlands folkting on lausunnossaan todennut ruotsin kielen asemasta seuraavaa: Folktinget 
ehdottaa, että hallintovaliokunta mietinnössään kiinnittää huomiota viranomaisten kielelliseen 
vastuuseen, mitä tulee yhteispalvelun järjestämiseen ja asiakaspalvelutehtävien valvomiseen. 
Folktinget pyytää lisäksi hallintovaliokuntaa mietinnössään huomioimaan, että kaksikielisten alueiden 
yhteispalvelupisteiden henkilökunnan kielitaidon on vastattava niitä vaatimuksia, jotka mainitaan 
laissa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003). 
Folktinget ehdottaa, että hallintovaliokunta mietinnössään ottaa huomioon, että kaksikielisten 
viranomaisten on yhteispalvelun puitteissa annettava tietoa yleisölle suomeksi ja ruotsiksi kielilain 32 
§:n 2 momentin mukaisesti. 
 
Vastaus: 
Kielilaki (423/2003) koskee yhteispalveluna tarjottavia palveluita ja ehdotetun lain soveltamisalaan 
kuuluvia viranomaisia. Henkilöstön kielitaitovaatimukset tulevat lainsäädännöstä, mutta ne voidaan 
toistaa myös yhteispalvelusopimuksessa. Sinänsä kielilainsäädännön merkitystä palveluja 
järjestettäessä voidaan korostaa. 
 
Palkansaajajärjestö Pardia on lausunnossaan todennut yhteispalvelun järjestämisen osalta seuraavaa: 
Mitä käytännössä kansalaisen ja virkailijan oikeusturvan kannalta tarkoittaa se, että yhteispalvelusta 
rakennetaan sisääntuloväylä julkisiin palveluihin? Pardia viittaa tässä yhteydessä 
sisäasiainministeriön tulevaisuuskatsauksen kohtaa, jossa todetaan, että "yhteispalveluun liitetään 



 

sellaisia yhteispalveluun soveltuvia asiantuntijapalveluja, joissa myös päätösvalta siirtyy 
yhteispalvelupisteeseen ". Lisäksi Pardia viittaa tässä yhteydessä virkamieslain 5 §:n säännökseen: 
"Jos virka on avoinna, virka voidaan siirtää vain virkamiehen suostumuksella ". 
 
Vastaus: 
Tulevaisuuskatsaus on luonteeltaan sisäasiainministeriön virkamiesjohdon näkemys 
toimintaympäristön keskeisistä muutoksista, ongelmakysymyksistä ja niiden vaihtoehtoisista 
ratkaisutavoista. 
 
Yhteispalvelussa ei muodosteta uutta organisaatiota tai virastoa eikä virkoja siirretä yhteispalvelun 
käyttöönoton yhteydessä virastosta toiseen. 
 
Palkansaajajärjestö Pardia on lausunnossaan käsitellyt henkilöstön asemaa 
yhteispalvelussa seuraavasti: 
Miten yksi tai kaksi virkailijaa per piste voi esimerkiksi hallita työvoima-, vero- tai poliisihallintoa 
koskevan lainsäädännön? Kuitenkin Hallintolain 8 § velvoittaa virkailijaa neuvomaan kansalaista 
hallintoon vireillepantavissa asioissa. Mihin loppuu yhteispalveluvirkailijan neuvontavastuu, mistä 
alkaa asiantuntijaviranomaisen vastuu? 
 
Vastaus: 
Yhteispalvelutehtäviä hoitavien henkilöiden ei tarvitse hallita kaikkea kyseisiä viranomaisia koskevaa 
lainsäädäntöä, vaikka osaamisalue muodostuukin laajaksi. Yhteispalvelussa tapahtuva neuvonta 
rajautuisi kuitenkin tunnistamista, asiakirjojen vastaanottamista ja luovuttamista sekä niistä 
perittävien maksujen käsittelyä koskevien olemassa olevien tietojen välittämiseen. Yhteispalvelussa 
on lakiehdotuksenkin mukaan henkilöstölle järjestettävä koulutus tehtäviin ja tarvittava tukimateriaali. 
Henkilöstön ei tarvitse osata ulkoa kaikkea neuvontatehtävään liittyvää asiatietoa, vaan tältä osin 
henkilöstö voi aina tukeutua toimivaltaisen viranomaisen antamaan tukeen. Esitys ei laajentaisi tai 
supistaisi hallintolain viranomaisille asettamia velvoitteita. 
Hallituksen esitystä on sen valmistelun aikana käsitelty yhteispalvelun tehostamishankkeen 
ohjausryhmässä, jossa ovat edustettuina henkilöstöjärjestöistä Pardia ry. ja Juko ry. Ohjausryhmän 
yhteydessä toimivat myös koulutus- ja henkilöstötyöryhmät, joissa henkilöstöön liittyviä kysymyksiä 
valmistellaan yhteistyössä järjestöjen kanssa. 
 
Palkansaajajärjestö Pardia on lausunnossaan käsitellyt henkilöstön asemaa 
yhteispalvelussa lisäksi seuraavasti: 
Missä määritellään henkilöstön asema liittyen yhteispalvelusopimukseen? Mikä 
viranomainen on yhteispalvelupisteen henkilöstön työnantaja? 
 
Vastaus: 
Yhteispalvelupisteen henkilöstö on aina yhteispalvelun toimeksisaajan palveluksessa eikä esityksellä 
ole vaikutusta työnantajan direktio-oikeuteen, yhteispalvelun osapuolten oikeuteen rekrytoida 
henkilöstönsä tai henkilöstön palvelusuhteen ehtoihin. 
 
Yhteispalvelussa hoidettavat tehtävät 
 
Oikeusministeriö on lausunnossaan todennut yhteispalvelussa hoidettavista tehtävistä yleisesti 
seuraavaa: 
Lakiehdotuksen 6 §:stä ilmenevää avustavien asiakaspalvelutehtävien määrittelyä voidaan pitää 
varsin väljänä ja yleispiirteisenä. Tehtävien sisältöä ei juuri täsmennetä perusteluissa. Ainoat 
esimerkkitapaukset ovat sisäasiainministeriön hallinnonalalta. Yleiskuvaksi jääkin, ettei 
yhteispalvelusopimuksen piiriin ehdotettuja tehtäviä ole riittävästi arvioitu suhteessa 
erityislainsäädäntöön. 
 
Vastaus: 



 

Esityksessä on kysymys teknisten ja varsin rutiiniluonteisten avustavien asiakaspalvelutehtävien 
hoitamisesta viranomaisten yhteistyönä. Esitys ei mahdollista päätöksentekoa koskevan toimivallan 
siirtämistä. Osa esityksessä mainituista tehtävistä on tänä päivänä jopa sellaisia, että niitä on ollut 
mahdollista siirtää myös julkisen hallinnon ulkopuolelle. Edellä mainittujen seikkojen johdosta ja 
jottei ehdotetusta säännöksestä tulisi toisaalta myöskään sen tulkintaa tarpeettomasti rajoittavana liian 
kasuistinen, on esityksen valmistelussa pyritty mahdollisimman täsmällisesti ja tarkkarajaisesti 
määrittelemään yhteispalvelutehtävät laajempina tehtäväryhminä, kuten asiakirjojen vastaanottaminen 
ja luovuttaminen sekä tietojen välittäminen. Määrittely poikkeaa perinteisestä, muttei ole 
epätäsmällisempi ulottuvuuksiltaan kuin asianomaisten viranomaisten yksittäisten tehtävien 
luetteleminen nimiltään. 
 
Oikeusministeriö on lausunnossaan todennut yhteispalveluna hoidettavista 
tiedoksiantotehtävistä seuraavaa: 
Oikeusministeriö huomauttaa, että hallintolain 59 § ja 60 §:n 1 momentti koskevat molemmat postitse 
tapahtuvaa tiedoksiantoa. On syytä kysyä, miten asiakirjan postituksen siirtäminen toimeksisaajan 
toteutettavaksi edistäisi lain 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla asiakaspalvelun saatavuutta ja 
hallintotoiminnan tehokkuutta. 
Katso seuraavan kohdan vastaus. 
 
Professori Kaarlo Tuori on lausunnossaan todennut yhteispalveluna hoidettavista 
tiedoksiantotehtävistä seuraavaa: 
Lakiehdotuksen 6 §:n 3 ) kohdan mukaan yhteispalveluna hoidettavat avustavat 
asiakaspalvelutehtävät voivat koskea hallintolain 59 § j a 60 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettua 
tiedoksiantoa. Ehdotuksen 7 §:n mukaan taas "asiakirja, joka on annettu tiedoksi toimeksisaajan 
välityksellä palvelun käyttäjälle 6 §:n 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla, katsotaan tiedoksiannetuksi 
hallintolaissa säädetyllä tavalla ". Hallintolain 59 §:ssäja 60 §:n 1 momentissa säännellään 
tiedoksiantoa postin välityksellä Tarkoituksena ei liene, että lakiehdotuksen tarkoittama toimeksisaaja 
hoitaa toimeksiantajan puolesta postitse tapahtuvaa tiedoksiantoa vaan että toimeksisaajan hoitama 
henkilökohtainen tiedoksianto voisi korvata hallintolain 59 §:n ja 60 §:n 1 momentin mukaisen 
tiedoksiannon. Säännösehdotukset tulisi kirjoittaa tätä tarkoitusta vastaaviksi. 
 
Vastaus: " 
Hakija voi aina valita, miten hän haluaa päätöksen tai muun toimituskirjan saada. Yleisimmin 
asiakirjat toimitetaan postin välityksellä, mutta hakija voi halutessaan myös noutaa asiakirjat itse. 
Lakiehdotuksen tarkoituksena on, että yhteispalvelussa voidaan luovuttaa asiakirjat hakijalle siten, 
että valitusajan laskeminen on yksiselitteistä. Toisaalta tarkoitus on myös tehdä mahdolliseksi 
asiakirjojen postituksen siirtäminen yhteispalvelun toimeksisaajalle ilman, että tiedoksiannon 
laillisuudesta voi syntyä epäselvyyttä. Tämä voi olla tarpeen esimerkiksi tilanteissa, joissa 
toimeksiantajalla on aika ajoin laajoja postituksia, joiden jakaminen helpottaisi niiden järjestämistä. 
Tämän vuoksi on tarpeen mainita yhteispalveluna hoidettavana tehtävänä myös asiakirjojen 
tiedoksianto postitse. 
 
Suomen Kuntaliitto on lausunnossaan todennut yhteispalveluna hoidettavien tehtävien rajauksesta 
seuraavaa: 
Käsityksemme mukaan yhteispalvelutehtävien rajaaminen lähinnä avustaviin asiakaspalvelutehtäviin 
on sinällään hyväksyttävää, mutta rajaus voi olla ongelmallinen yhteispalvelun kiinnostavuuden ja 
kehittämisen kannalta. Kuntaliitto esittää vielä harkittavaksi, olisiko tarpeellista säätää jo tämän 
lakiesityksen yhteydessä eri viranomaisten todellisen päätösvallan (myös julkisen vallan käyttämistä) 
siirtämisen mahdollisuudesta yhteispalvelun piiriin. 
 
Vastaus: 
Lakiehdotusta valmisteltaessa tuli selvitetyksi, että ne tahot, joiden palveluita yhteispalvelussa on 
tarkoituksenmukaista tarjota, eivät ole halukkaita antamaan toimivaltaansa toiselle viranomaiselle. 
Toimivallan siirtäminen viranomaiselta toiselle ei toisaalta olisi mahdollistakaan sopimusperusteisesti, 



 

vaan siirron tulisi perustua suoraan lainsäädäntöön. Tällöin yhteispalvelu ei voisi olla paikallisten 
tarpeiden mukaan joustava. Asioiden ratkaisemisella yhteispalvelupisteessä ei pääsääntöisesti ole 
asiakkaan kannalta merkitystä, koska vain hyvin harvat päätöstä tai ratkaisua edellyttävät suoritteet 
voidaan antaa odottaessa. 
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto on lausunnossaan todennut yhteispalveluna hoidettavien tehtävien 
rajauksesta seuraavaa: 
Huomattava osa valtion viranomaisten palveluista edellyttää henkilökohtaista käyntiä 
viranomaisessa. Näin on laita myös poliisin tuottamissa lupahallinnon palveluissa. 
Yhteispalvelupisteistä ei tätä palvelua pääsääntöisesti ole saatavilla. 
 
Vastaus: 
Poliisin lupahallinnossa työmäärällä mitaten suuri osa hallintopalveluista edellyttää henkilökohtaista 
käyntiä. Monella paikkakunnalla näiden kysyntä on kuitenkin melko vähäistä ja palvelut voidaan 
silloin järjestää siten, että poliisin oma henkilöstö on yhteispalvelussa tavattavissa ajanvarauksen 
perusteella etukäteen tiedossa olevina aikoina. 
 
Yhteispalvelusopimus ja sen sisältö 
 
Professori Kaarlo Tuori on lausunnossaan todennut henkilötietojen käsittelystä seuraavaa: 
Lakiehdotuksen 8 §:n 5 kohdan mukaan yhteispalvelusopimuksessa on sovittava "henkilötietojen 
käsittelyyn liittyviä velvoitteita koskevista käytännön järjestelyistä". Lakiehdotuksessa ei ole muita 
henkilötietojen suojaa koskevia säännöksiä. Tarkoituksena ilmeisesti on, että toimeksisaajan oikeus 
käsitellä henkilötietoja perustuisi muualla lainsäädännössä oleviin säännöksiin. Esitän kuitenkin 
harkittavaksi, tulisiko henkilötietojen käsittelystä asiakkaiden yksityisyyden suojan takaamiseksi ottaa 
nimenomaisia säännöksiä nyt käsiteltävään lakiehdotukseen. 
 
Vastaus: 
Katso seuraavan kohdan vastaus. 
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto on lausunnossaan todennut henkilötietojen käsittelystä seuraavaa: 
Voimassa olevaan lakiin sisältyvät henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset mm. 
käyttöoikeuksista ja vastuusta. Hallituksen esityksessä henkilötietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä 
on ilman perusteita supistettu. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvää vastuun määräytymistä on käsitelty 
esityksen perustelussa, tämä olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista sisällyttää lakiin. Edellä mainitut 
seikat tulisi voimassa olevan lain tapaan sisällyttää esitetyn lakiehdotuksen 8 §:n 2 momentin 5 
kohtaan esim. muuttamalla säännösehdotuksen sanamuotoa seuraavasti: "henkilötietojen käsittelyyn 
liittyvistä velvoitteista, vastuista, käyttöoikeuksista ja käytännön järjestelyistä". 
 
Vastaus: 
Esitys ei luo mitään uusia henkilötietojen käsittelyä koskevia perusteita eikä se sinänsä anna 
yhteispalveluhenkilöstölle mitään oikeuksia henkilötietojen käsittelyyn. Tämän johdosta kaiken 
yhteispalvelun ehkä edellyttämän henkilötietojen käsittelyn tulee perustua voimassa olevaan yleis- tai 
erityislainsäädäntöön. Henkilötietojen käsittely voisi yhteispalvelussa perustua esim. toimeksiantoon 
(henkilötietolaki 8 § 1 mom. 2 ja 7 kohta). Myös palvelua käyttävän henkilön suostumus 
(henkilötietolaki 8 § 1 mom. 1 

 

kohta) voisi esim. sähköisissä palveluissa tulla kysymykseen käsittelyn perusteena. 
Lisäksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 21 §:ssä säädetään 
mahdollisuudesta tuottaa pyynnöstä tietoaineistoja viranomaisen tietojärjestelmästä. 



Vastaus: 
 
Lain valmistelussa on noudatettu sitä yleistä valmisteluperiaatetta, jonka mukaan 
voimassa olevan yleis- tai erityislainsäännön sisältämistä asioista annetaan 
erityissäännöksiä uudessa lainsäädännössä vain siltä osin kuin säädettävän lain 
erityispiirteet sitä ehdottomasti edellyttävät. Esityksen valmistelussa ei ole ilmennyt 
mitään sellaisia erityistarpeita, joiden johdosta voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä 
koskevaa yleis- tai erityislainsäädäntöä olisi tullut esityksessä täydentää tai tehdä siihen 
poikkeuksia. Tämä koskee myös henkilötietoja käsittelevän viranomaisen velvollisuuksia 
ja vastuita sekä tietojen käsittelyn kohteena olevan henkilön oikeuksia. 
 
Verohallitus on lausunnossaan todennut yhteispalvelusopimuksen sisällöstä seuraavaa: 
Erityisesti 8 §:n 6 momentin vaatimus kustannusten jakamisesta näyttäisi olevan 
johtamassa verohallinnon osalta tilanteeseen, ettei esimerkiksi verohallinnon sähköisiä 
itsepalveluformaattiin perustuvien palvelujen jakelussa mahdollisesti tarvittavaan 
tekniseen neuvontaan tai opastukeen liittyviä palveluita voitaisi jaella niisiä 
yhteispalvelupisteistä, joissa verohallinto ei olisi mukana kirjallisen sopimuksen 
perusteella. Tähän ratkaisuna voisi esimerkiksi olla, että budjettivaroista myönnettäisiin 
yhteispalvelujen perusylläpitoon määräraha, joka kattaisi kaikkien viranomaisten osalta 
ns. teknisen perusneuvonnan ilman että siitä olisi poikkeuksetta sovittava. 
 
Vastaus: 
Yhteispalvelun piiriin ehdotetuista palveluista ehdottomasti laajin on vireillepanoon 
liittyvä neuvonta ja tietojen välittäminen. Tämä on useimmiten 
asiakaspalvelutapahtumassa eniten työvoimaa sitova osuus ja se myös aiheuttaa 
kustannuksia. Yhteispalvelun tärkeänä periaatteena on, että loikin osapuoli vastaa 
palvelujensa aiheuttamista kustannuksista. Valtion talousarvionkin kannalta on selkeintä, 
että verohallinnon palveluiden aiheuttamat kustannukset budjetoidaan suoraan 
verohallinnolle, joka taas maksaa hankkimistaan palveluista mahdollisille 
yhteistyökumppaneille. 
 
Yhteispalvelusopimuksen tekemiseen velvoittaminen 
 
Oikeusministeriö on lausunnossaan todennut yhteispalvelusopimuksen tekemiseen 
velvoittamista koskevasta lain 9 §:n säännöksestä seuraavaa: Säännöksen todetaan 
mahdollistavan myös sen, että ministeriön hallinnonalan viranomainen voitaisiin 
velvoittaa tekemään sopimus muun tähän "soveltuvan ja halukkaan " osapuolen kanssa. 
Tällainen osapuoli voisi perustelujen mukaan olla toisen hallinnonalan viranomainen, 
kunta tai Kansaneläkelaitos. Oikeusministeriö pitää selvyyden vuoksi aiheellisena 
korostaa, ettei ministeriön päätöksellä voida velvoittaa kuntaa tai Kansaneläkelaitosta 
yhteispalvelusopimuksen tekemiseen. 
Kuten oikeusministeriö on lausunnossaan todennut, ei ministeriön päätöksellä esityksen 
mukaan voida velvoittaa kuntaa tai Kansaneläkelaitosta yhteispalvelusopimuksen 
tekemiseen. Ministeriön voi velvoittaa vain hallinnonalaansa kuuluvan valtion 
viranomaisen tekemään sopimuksen, mutta ei toista osapuolta. Tämän seikan todettiin 
lain valmistelussa olevan niin itsestään selvä ja yleisesti tunnettu tosiasia, ettei siitä tämän 
johdosta katsottu tarpeelliseksi ottaa erityissäännöstä lakiin tai sitä erikseen mainita 
säännöksen yksityiskohtaisissa perusteluissa. 
 
Oikeusministeriö on lausunnossaan todennut yhteispalvelusopimuksen tekemiseen 
velvoittamista koskevasta lain 9 §:n säännöksestä lisäksi seuraavaa: Ehdotuksen mukaan 
kaikkien 8 §:ssä mainittujen edellytysten tulisi täyttyä] jotta asiassa voitaisiin antaa 
velvoittava päätös. Säännös ei siten sanamuotonsa mukaisesti mahdollistaisi sopimuksen 
tekemiseen velvoittamista, jos ministeriön hallinnonalan viranomaisella olisi ylipäätään 



 

voimassa jonkinlainen laissa tarkoitettu - sisällöltään mahdollisesti hyvin rajoitettukin - 
yhteispalvelusopimus. 
 
Vastaus: 
Ehdotettu säännös on lakiesityksen 5 ja 8 §:ää täydentävä poikkeussäännös ja sitä on 
tarkoitus tämän johdosta soveltaa suppeasti. Näistä seikoista johtuen on esityksen 
valmistelussa myös katsottu, että mikäli asianomainen ministeriö katsoisi tarpeelliseksi 
ohjata sen hallinnonalaan kuuluvaa viranomaista toimimaan olemassa olevaa sopimusta 
laajemmin yhteispalvelussa, olisi tällainen ohjaus tarkoituksenmukaisinta toteuttaa 
normaalin tulosohjauksen keinoin. 



Vastaus: 

PUHEMIESNEUVOSTO 
 

Ote pöytäJdrjasta, joka tehtiin eduskunnan 

puhemiesneuvoston kokouksessa Helsingissä tiistaina 

28 päivänä marraskuuta 2006 
 
 
 
 
 
EDUSKUNTATYÖN ENSISIJAISUUS 
 
 
 

Puhemiesneuvosto pitää tärkeänä, että vielä valmisteltavina olevat kiireelliset asiat 

valmistuvat valiokunnista itsenäisyyspäivän aikaan ja muutkin asiat niin, että edus-

kuntatyö voidaan päättää helmikuun puoleen väliin mennessä. Tästä syystä puhe-

miesneuvosto tähdentää, että valiokuntien päätösvaltaisuuden ja muidenkin työs-

kentelyedellytysten turvaamiseksi tulisi valiokuntien kokousaikoina pidättyä semi-

naarien ja vastaavien tilaisuuksien järjestämisestä sekä kansanedustajien vieras-

ryhmien vastaanottamisesta eduskunnan tiloissa. 
 
 

Vakuudeksi 

Keijo Koivukangas 

Puhemiesneuvoston sihteeri 
 
 
 
Jakelu: valiokunnat 

eduskuntaryhmien pääsihteerit 
kanslian johtoryhmän jäsenet 
tiedotuspäällikkö Timonen 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 

HE 262/2006 laiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta 
 
 

Suomen Kuntaliitto puoltaa esitetyn lain hyväksymistä. Sillä tuetaan kunta- ja palvelura-
kenneuudistuksen toteuttamista, mutta pyritään myös tätä pitemmällä tähtäimellä helpottamaan 
julkisten palvelujen organisointia kulloinkin tarkoituksenmukaisimmalla tavalla palvelujen laatua, 
tuottavuutta ja saavutettavuutta kehittäen. 

Kuntaliitto yhtyy siihen lakiesityksen perusteluissa esitettyyn johtopäätökseen, että julkiseen 
hallintoon viime vuosikymmenten kuluessa tehdyt tietotekniikkainvestoinnit ovat olleet liian 
organisaatio- ja/tai sektorikeskeisiä, jotta niillä pystyttäisiin vastaamaan nykyisiin ja tuleviin 
haasteisiin. Teknologiasta on tullut usein pikemminkin muutosten este kuin esimerkiksi 
organisaatioiden rajat ylittävien palveluketjujen mahdollistaja. 

Joustavuutta erilaisiin palvelutuotannon muutostarpeisiin voidaan lisätä kehittämällä nykyisten 
rinnalle lisää koko julkisen hallinnon kattavia tietojärjestelmiä sekä panostamalla nykyistä 
enemmän järjestelmien kansalliseen ja kansainväliseen yhteentoimivuuteen. Verrattuna moneen 
muuhun maahan Suomen investoinnit tälle alueelle ovat toistaiseksi olleet hyvin vaatimattomat. 

Yleisestä valtionosuudesta kahden vuoden aikana irroitettavaksl esitettävä 10 miljoonan euron 
summa on ennen kaikkea kuntasektorin yhteisinvestointi kansallisiin järjestelmiin ja julkisen 
hallinnon yhteentoimivuuteen. Esitetyllä tavalla kuntasektorin rahoitusosuus kehittämishankkeisiin 
kyetään keräämään hallinnollisesti helpommin kuin yksittäisiin projekteihin yksittäisiltä kunnilta 
rahoituspäätöksiä pyytämällä. 

Kuntaliitto korostaa, että tavoitteiden saavuttaminen edellyttää myös valtionhallinnon puolelta 
yhdensuuntaista toimintaa ja resursointia. Yhtenä esimerkkinä vielä avoimena olevista asioista 
on, miten sektorikohtainen kehittäminen ja horisontaalisen yhteentoimivuuden tarve yhdistetään. 
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Timo Kietäväinen Heikki Lunnas 
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Sisäasiainministeriö HE 262/2006vp 
 

Neuvotteleva virkamies Matti Korkealehto 
 
Eduskunnan hallintovaliokunnalle 

 
 

HE laiksi kuntien valtionosuuslain 27 § muuttamisesta 
 
Sisäasiainministeriöön on perustettu KuntalT-yksikkö edistämään kuntien yhteisiä 
tietohallintohankkeita. Yksikön perusrahoitus maksetaan omalta KuntalT-
toimintamenomomentilta, mikä samalla edustaa valtion panostusta julkishallinnon yhteisiin 
suuriin hankkeisiin. Talousarvioesityksessä 2007 tämä perustoimintaan tarkoitettu määräraha 
on 2.500.000 euroa. Perustoimintaan kuuluvia menoja ovat yksikön henkilöstöjä muut 
vastaavat menot sekä kuntia ja muuta julkishallintoa palvelevan 
tietohallintotoimintaympäristön strategioiden, arkkitehtuurien sekä muiden yhteentoimivuuden 
ja yhteisten palvelujen edistämiseen liittyvien toimien menot 
 
Jotta KuntalTm toiminta-ajatus toteutuisi, perustoiminnan lisäksi tarvitaan rahoitusta erilaisiin 
kuntasektoriin kohdistuviin konkreettisiin kehittämishankkeisiin. Tarkoitus on, että kunnat itse 
rahoittavat ne hankkeet, jotka kohdistuvat selkeästi kuntakenttään ja joista kunnat myös 
saavat välittömän hyödyn. 
 
Suurten yhteishankkeiden rahoittaminen siten, että rahoitus kerättäisiin erikseen jokaiselta 
osallistuvalta kunnalta tai kuntainliitolta oiisi erittäin vaikeaa ja epätarkoituksenmukaista. 
Rahoitusmalleja on pohdittu sisäasiainministeriön asettamassa työryhmässä, jossa ovat olleet 
edustettuina hankkeen kannalta keskeiset ministeriöt ja Suomen Kuntaliitto. Työryhmä päätyi 
ehdottamaan, että kuntien yleisestä valtionosuudesta erotetaan määräraha, jolla suuret 
yhteishankkeet rahoitetaan. Tapauskohtaisesti on mahdollista, että yhteisrahoituksella 
rahoitetaan hankkeen yleinen osuus ja kunnat huolehtivat kuntakohtaisesti omat liittymänsä ja 
erityistarpeensa. 
 
Lakiehdotus liittyy vuoden 2007 talousarvion täydennykseen, jossa kuntien kohdennettuihin 
informaatioteknologian hankkeisiin varataan 5.000.000 euroa. Kahden vuoden 
määrärahatarpeeksi kuntien informaatioteknologian kehittämishankkeisiin on arvioitu 
10.000.000 euroa. 
 
KuntalT-yksikön perustaminen on osa julkishallinnon tietohallinnon kokoamisen ja 
kehittämisen laajempaa kokonaisuutta, jossa päämääränä on koko julkisen hallinnon yhteinen 
tietohallintotoimija (jonka työnimi on JulkIT), johon KuntalT siis yhdistyisi ja joka suunnitelmien 
mukaan aloittaisi toimintansa vuoden 2009 alusta. Tästä ei ole muodollista päätöstä 
kuitenkaan vielä tehty. KuntalT:n toiminta ei siten sinänsä ole määräaikaista, vaan hyvinkin 
pitkäjänteistä, mutta sen organisoitumiseen voi kohdistua muutoksia. Kun JulklTm toiminta 
saa täsmällisemmän muodon, voidaan rahoitustarvetta ja -järjestelyä tarkastella uudelleen. 
 
Päätöksenteko rahoitettavaksi valittavista hankkeista tapahtuu yhteisessä päätöksenteossa, 
jossa mm. Kuntaliitto on vahvasti edustettuna ja jossa kunnat ovat laajasti mukana 
verkostoyhteistyössä. 
 
Kehittämisohjelman eri alueille määritellään kärkihankkeet, joilla on konkreettinen lopputulos 
ja joiden avulla hankkeen tuloksia monistaen edistetään kansallisesti yhtenäisiä tietoteknisiä 
ratkaisuja. Kehittämisohjelmien ja niitä toteuttavien kärkihankkeiden kokonaishallinnassa ja 
ohjauksessa läpäisevinä kriteereinä ja edistettävinä teemoina ovat - tuottavuuden 
parantaminen 

- JHS-standardien ja suositusten hyödyntäminen ja kehittäminen 

mailto:etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi
mailto:etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi
http://www.kunnat.net/
mailto:fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi
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- kansallisten yhteisten arkkitehtuurien sekä integraatio- ja rajapintaratkaisujen luominen ja 
hyödyntäminen 
- kansallisesti yhteisten ja yhteentoimivien IT-palvelujen ja tietovarantojen kehittäminen ja 
hyödyntäminen 
- tietohallinnon ja palvelujen kehittämisessä toimivan henkilöstön osaamisen 
varmistaminen 

"""^ ^U/^J^/  LUONNOS 
 
 
 
 
 
 
 

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 
/2006 vp 
 

Hallituksen esitys laiksi julkisen hallinnon yh-
teispalvelusta 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 26 päivänä lokakuuta 2006 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta (HE 

207/2006 vp). 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- hallitusneuvos Tarja Hyvönen, kehittämispäällikkö Teemu Eriksson ja lainsäädäntö-

neuvos Ilkka Turunen, sisäasiainministeriö 

- hallitusneuvos Miliza Vasiljeff, valtiovarainministeriö 

- vanhempi hallitussihteeri Risto Hiltunen, maa- ja metsätalousministeriö 

- lakimies Pirjo Kainulainen, sosiaali- ja terveysministeriö 

- hallitusneuvos Mikko Salmenoja, työministeriö 

- osastopäällikkö Juhani Rantamäki, Kansaneläkelaitos 

- erityisasiantuntija Tanja Rantanen, Suomen Kuntaliitto 



 

- spräkskyddssekreterare Kristiina Beijar, Svenska Finlands folkting 

- lakimies Heikki Sipiläinen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 

- asiamies Kristian Karrasch ja yhteiskuntasuhteiden koordinaattori Päivi Järvinen, 

Palkansaajajärjestö Pardia ry 

HE 207/2006 vp Versio 0.1 

—puheenjohtaja Yrjö Suhonen, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry 

—professori Olli Mäenpää 

—professori Kaarlo Tuori. 

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 

— oikeusministeriö 

— tietosuojavaltuutetun toimisto 

— Metsähallitus 

— Verohallitus 

— Joensuun seudun työvoimatoimisto 

— Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry 

— Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSHry 

— Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry. 

HALLITUKSEN ESITYS 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta. Laki korvaisi 

nykyisin voimassa olevan lain julkisen hallinnon asiakaspalvelujen järjestämisestä yhteisissä 

palveluyksiköissä. Lakiin julkisen hallinnon yhteispalvelusta ehdotetaan otettavaksi 

säännökset, joiden mukaan viranomainen voisi sopia toisen viranomaisen kanssa avustavien 

asiakaspalvelutehtäviensä hoitamisesta. 

Yhteispalvelussa hoidettavat avustavat asiakaspalvelutehtävät määriteltäisiin laissa ja ne 

rajattaisiin siten, että yhteispalvelussa ei voisi hoitaa tehtäviä, joihin sisältyy viranomaiselle 

kuuluvan päätöksentekovallan käyttöä tai jotka lain mukaan edellyttävät henkilökohtaista 



 

käyntiä toimivaltaisessa viranomaisessa. Yhteispalveluun voisivat lain nojalla osallistua 

valtion viranomaiset, kunnalliset viranomaiset ja Kansaneläkelaitos. 

Yhteispalvelun järjestäminen perustuisi osapuolten tekemään sopimukseen. Ministeriö 

voisi laissa säädetyin edellytyksin velvoittaa sen hallinnonalaan kuuluvan viranomaisen 

tekemään sopimuksen. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Laki julkisen hallinnon asiakaspalvelujen järjestämisestä yhteisissä palvelupisteissä 

(802/1993) on tullut voimaan 1 päivänä lokakuuta 1993 (HaVM 14/1993 vp —HE 52/1993 

vp). Säädettävänä olevan lain tarkoituksena on uudistaa yhteispalvelua koskeva lainsäädäntö 

siten, että säännökset ovat sopusoinnussa perustuslain kanssa. Samalla tavoitteena on turvata 

palvelujen saatavuus mahdollistamalla asiakaspalvelujen järjestämisessä mahdollisimman 

laaja julkisen sektorin yhteistyö. 

Hallintoselonteosta antamassaan vastauksessa eduskunta on muun muassa katsonut, että 

julkisen sektorin toimijoiden yhteisellä palvelujen järjestämisellä on vastaisuudessa 

merkittävä rooli palvelujen saatavuuden turvaamisessa. Yhteispalvelun avulla voidaan 

ylläpitää alueellisesti riittävän kattavaa palveluverkkoa nykyistä tehokkaammin. 

Palvelupisteiden palveluvalikoimaa on kehitettävä keskeisten palvelujen osalta kattavaksi ja 

palvelujen saatavuuteen saman tasoisena kaikissa pisteissä on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Suuremmissa kuntakeskuksissa yhteispalvelu helpottaa asiantuntijaresurssien suuntaamista 

tehokkaammin niihin kohteisiin, joissa niitä todella tarvitaan (HaVM 2/2006 vp—VNS 

2/2005 vp). 

Myös kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevasta laista ilmenee, että valtio ja kunnat 

kehittävät ja ottavat käyttöön tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja hyödyntävän organisaatio- ja 

hallinnonalarajat ylittävän yhteispalvelumallin (HaVM 31/2006 vp— 



 

HE 155/2006 vp). Tässä yhteydessä on syytä viitata lisäksi kihlakuntahallintoon liittyen 

hallintovaliokunnan mietintöön Ha VM 24/2006 vp koskien poliisin hallinnosta annetun lain 

muuttamista (110/1992). 

Käsiteltävänä olevaa lakiehdotusta julkisen hallinnon yhteispalvelusta on tarkoitus 

soveltaa valtion viranomaisille, kunnallisille viranomaisille ja Kansaneläkelaitokselle 

kuuluvien avustavien asiakaspalvelutehtävien järjestämiseen ja hoitamiseen viranomaisten 

yhteistyönä. Säädettävään lakiin sisältyy avustavia asiakaspalvelutehtäviä koskeva rajaus, 

joka estää sellaisten tehtävien järjestämisen yhteispalvelulla, joihin sisältyy 

päätöksentekovallan käyttöä tai jotka lain mukaan edellyttävät palvelun käyttäjän 

henkilökohtaista käyntiä toimivaltaisessa viranomaisessa. Näin ollen kysymys ei ole tehtävien 

rajoituksettomasta hoitamisesta yhteispalvelulla eikä myöskään julkista valtaa sisältävän 

toimivallan siirrosta. Yhteispalvelussa hoidettavat avustavat asiakaspalvelutehtävät on 

määritelty laissa riittävän täsmällisesti. 

Valiokunta pitää tärkeänä sisäasiainministeriön asettaman yhteispalvelun tehosta-

mishankkeen työtä, jossa pyrkimyksenä on nykyisten yhteispalvelupisteiden palveluva-

likoiman saaminen nykyistä merkittävästi laajemmaksi ja yhtenäiseksi. Tällä tavalla voidaan 

parantaa valtion palveluiden saatavuutta monissa osissa maata merkittävästi. 

Yhteispalvelussa noudatetaan sitä yleis- ja erityislainsäädäntöä, joka koskee kulloinkin 

kyseessä olevaa yhteispalyelutehtävää. Saadun selvityksen perusteella 

esityk- 

vaa yleis- tai erityislainsäädäntöä olisi tarpeen täydentää tai muuttaa. 

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että yhteispalvelua hoitavien henkilöille annetaan 

tehtävien vaatima koulutus ja huolehditaan asianmukaisen tukimateriaalin laatimisesta. 

Neuvontatilanteessa on voitava myös turvautua toimivaltaisen asianomaisen viranomaisen 

tukeen. Valiokunta toteaa, että esimerkiksi kielilaki (423/2003) koskee yhteispalveluna 

tarjottavia palveluja ja säädettävän lain soveltamisalaan kuuluvia viranomaisia. Valiokunta 

tähdentää kielilain edellyttämien kielitaitovaatimusten merkitystä kansalaisten kielellisten 

oikeuksien turvaamisessa. 

 sen valmistelussa ei ole noussut (sellaisia erityistarpeita, joiden johdosta voimassa ole-     jy 



 

Valiokunnan saaman selvityksen perusteella yhteispalvelun henkilöstö on yhteis-

palvelun toimeksisaajan palveluksessa. Sääntelyllä ei ole tarkoitus puuttua työnantajan 

direktio-oikeuteen, yhteispalvelun osapuolten oikeuteen rekrytoida henkilöstöä tai henkilöstön 

palvelussuhteen ehtoihin. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen pe-

rusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 
 
 
Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, 

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. 


