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Sisältö 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne-
uudistus 

• Kuntarakennelaki 

• Valtionosuusuudistus 

• Kuntalain kokonaisuudistus 

• Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentä-
minen 
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Lisätietoja 

• www.stm.fi  > palvelurakenneuudistus  

• www.kuntauudistus.fi  

• www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/0107_kuntauudi
stus/07_vos/index.jsp  

• http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/0107_kun
tauudistus/095_tehtavat/index.jsp  

• www.kunnat.net > kuntien tehtävien ja 
velvoitteiden vähentäminen  

•  www.kunnat.net > kuntaliiton lausunto 
sosiaali- ja terveydenhuollon* 
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Jatkovalmistelu 

• Jatkovalmistelua varten on perustettu  
» Perustuslaillisia kysymyksiä käsittelevä jaosto 

» Sote-erva-jaosto 

» Hankinnat ja kilpailutusjaosto  

• Valmisteluryhmän loppuraportti ja ehdotus 
hallituksen esitykseksi sote-järjestämislaiksi ja 
siihen liittyväksi muuksi lainsäädännöksi 
valmistuu 12/2013  
» Loppuraportista pyydetään lausunnot  

• Lausuntojen perusteella viimeistelty HE  
annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella 
2014  
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Aikataulu 

• Lain hyväksymisen jälkeen kuntia kuullaan 

» Järjestämisvastuun toteuttamisesta  

» Sote-alueiden, perustason alueiden ja erva-alueiden 
muodostamisesta 

• Kuulemisen perusteella valmistellaan alueiden 
muodostamiseksi annettava valtioneuvoston asetus, 
joka annetaan syksyllä 2014 

• Tavoitteena on, että sote-järjestämislaki ja siihen 
liittyvät muut lait tulevat voimaan 1.1.2015 

• Sote-alueet, perustason alueet ja erityisvastuu-
alueet aloittavat toimintansa viimeistään 1.1.2017. 
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Kuntaliiton lausunto sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämislain 
valmisteluryhmän väliraportista 



Yleistä 

• Kunta- ja sote-rakenneuudistuksen eteneminen 
yhtä aikaa tärkeää 

• Molemmissa lähtökohtana vahvat peruskunnat 

• Muissa tapauksissa hyvin tiivis yhteistyö sote-
alueiden ja perustason alueiden välillä 

• Peruskunnilla parhaat mahdollisuudet laaja-alaiseen 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja 
kuntalaisten osallistamiseen 
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Sosiaali- ja terveystoimen  
järjestämisen hallintomallit 
1.1.2013 

Vastuukuntamalli, 34 aluetta, 97 kuntaa,  1 554 322 asukasta, n. 28,7 % väestöstä 

Kuntayhtymä, 27 aluetta, 117 kuntaa,  851 575 asukasta, n. 15,7 % väestöstä 
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Sosiaali- ja terveystoimen yhtenäisyys 
1.1.2013 

Kunta järjestää sosiaali- ja terveystoimen itse, 90 kuntaa 

Yhteistoiminta-alue järjestää kaikki sosiaali- ja terveystoimen  
tehtävät, pl. päivähoito, 105 kuntaa  

Yhteistoiminta-alue järjestää kaikki sosiaali- ja 
terveystoimen tehtävät, myös päivähoidon, 22 kuntaa  

Yhteistoiminta-alue järjestää kaikki terveystoimen 
tehtävät ja yksittäisiä sosiaalitoimen tehtäviä, 54 kuntaa  

Yhteistoiminta-alue järjestää sosiaalitoimen tehtäviä,  
2 kuntaa  

Yhteistoiminta-alue järjestää terveystoimen tehtävät, 
31 kuntaa  

Ahvenanmaa, 16 kuntaa 

Kuntien välinen yhteistoiminta 

Huom. Kunnat eivät 
muodosta yhteistoiminta-
aluetta, vaan järjestävät 

palvelut itsenäisesti 



Sote-alueiden ja perustason 
alueiden muodostaminen 

• Tavoitteena yhtenäisiin, luontaisiin työssäkäynti- ja 
asioimisalueisiin pohjautuvat sote-alueet ja 
perustason alueet 
» Perustason alueet pidettävä kokonaisina  

» Samat palvelut saatava kuntarajasta riippumatta 

• Tavoitteena perustason tiiviit  toiminnalliset 
kokonaisuudet ja hyvä horisontaalinen integraatio 

• Työryhmän on esitettävä vaihtoehtoinen 
etenemistapa, mikäli mahdolliset perustuslailliset 
esteet estävät etenemisen väliraportissa esitetyllä 
tavalla 

• Kielelliset ja harvaan asutukseen liittyvät 
erityistekijät huomioitava 
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• Kuntaliitto kantaa huolta siitä, että erityistason 
palvelut eivät uudistuksen yhteydessä hajaannu 
nykyisestä 

• Mikäli kunnat eivät keskenään pysty 
muodostamaan eheitä, toiminnallisia 
kokonaisuuksia, valtioneuvostolla on oikeus 
määrätä alueesta 
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Hallintomalli 

• Tehokkaasti toimiva vastuukunta tai 
kuntayhtymä, joka toimii suhteessa palvelujen 
käyttäjiin yhtenäisesti ja yhdenmukaisesti 

» Huomio hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen 
molemmissa malleissa 

• Kuntien mahdollisuutta ohjata perustason, sote-
alueen ja erva-alueen toimintaa ja taloutta 

» Kuntalain valmistelun yhteydessä 
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Sosiaali- ja 
terveystoimen 
järjestäminen 
1.1.2013 

Terveydenhuollon kuntayhtymä, 10 kuntaa 

Sosiaalitoimen yhteistoiminta-alue, 2 kuntaa 

Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue, 202 kuntaa 

Kunta järjestää palvelut itse, 90 kuntaa 



Sosiaali- ja 
terveystoimen 
ratkaisun 
väestöluokittelu 
1.1.2013 
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Kunnan ratkaisun väestöpohja on alle 20 000 asukasta, 98 kuntaa 
648 077 asukasta, n. 12,0 % väestöstä. 

Kunnan ratkaisun väestöpohja on yli 20 000 asukasta,  
mutta alle 50 000 asukasta, 153 kuntaa, 1 715 841 asukasta, 
n. 31,8 % väestöstä 

Kunnan ratkaisun väestöpohja on yli 50 000 asukasta, 53 kuntaa 
3 008 995 asukasta, 55,7 % väestöstä 

Ahvenanmaa, 16 kuntaa, 28 354 asukasta, n. 0,5 % väestöstä 
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Maakunnittain 2020

Kuntajako 2010, Väestöennuste 2009

Väestöllinen huoltosuhde 2020

Uusimaa

Pirkanmaa

Varsinais-Suomi

Itä-Uusimaa

Ahvenanmaa

Pohjois-Pohjanmaa

Keski-Suomi

Kanta-Häme

Pohjanmaa

Lappi

Pohjois-Savo

Päijät-Häme

Etelä-Karjala

Kymenlaakso

Pohjois-Karjala

Etelä-Pohjanmaa 

Keski-Pohjanmaa

Satakunta

Kainuu

Etelä-Savo

Koko maa

54,2

63,7

65,4

65,7

65,8

68,7

68,8

69,7

70,7

71,8

71,8

72,7

72,8

72,9

73,9

75,2

75,3

76,7

77,4

81,6

65,4
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HelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinki

RovaniemiRovaniemiRovaniemiRovaniemiRovaniemiRovaniemiRovaniemiRovaniemiRovaniemi

OuluOuluOuluOuluOuluOuluOuluOuluOulu

KajaaniKajaaniKajaaniKajaaniKajaaniKajaaniKajaaniKajaaniKajaani

JoensuuJoensuuJoensuuJoensuuJoensuuJoensuuJoensuuJoensuuJoensuu

KuopioKuopioKuopioKuopioKuopioKuopioKuopioKuopioKuopio

KokkolaKokkolaKokkolaKokkolaKokkolaKokkolaKokkolaKokkolaKokkola

VaasaVaasaVaasaVaasaVaasaVaasaVaasaVaasaVaasa

SeinäjokiSeinäjokiSeinäjokiSeinäjokiSeinäjokiSeinäjokiSeinäjokiSeinäjokiSeinäjoki

JyväskyläJyväskyläJyväskyläJyväskyläJyväskyläJyväskyläJyväskyläJyväskyläJyväskylä

MikkeliMikkeliMikkeliMikkeliMikkeliMikkeliMikkeliMikkeliMikkeli

LappeenrantaLappeenrantaLappeenrantaLappeenrantaLappeenrantaLappeenrantaLappeenrantaLappeenrantaLappeenranta

TampereTampereTampereTampereTampereTampereTampereTampereTamperePoriPoriPoriPoriPoriPoriPoriPoriPori

TurkuTurkuTurkuTurkuTurkuTurkuTurkuTurkuTurku KotkaKotkaKotkaKotkaKotkaKotkaKotkaKotkaKotkaPorvooPorvooPorvooPorvooPorvooPorvooPorvooPorvooPorvoo
MaarianhaminaMaarianhaminaMaarianhaminaMaarianhaminaMaarianhaminaMaarianhaminaMaarianhaminaMaarianhaminaMaarianhamina

Huoltosuhde 2020

100 -   (20)

90 - 100   (51)

80 - 90  (101)

70 - 80  (105)

- 70   (65)

VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE: 
 
(0-14 –vuotiaat + yli 64 –vuotiaat) 

15-64 -vuotiaat 

 => Väestöllisessä huoltosuhteessa  
verrataan lasten ja vanhuseläkeikäisten  
määrää työikäisen väestön määrään.  
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Yo-sairaalat ja ervat 

• Sote-ervan hallinto yhdistettävä yo-sairaaloiden 
hallintoon 

• Yo-sairaalat kuntayhtymiä, jonka muodostavat 
sote-alueet 

• Toimintaa kehitettävä monialaisen sote-
kuntayhtymän suuntaan 

• Sote-ervoille ei tule keskittää palveluja, jotka 
sopivat luontevammin sote-alueen tehtäväksi 

• Tutkimus-, koulutus- ja kehittämispanokset 
kohdennettava palvelurakenteen kaikille tasoille 
ja palvelemaan väestön tarpeita  
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Rahoitus 

• Peruspalvelujen valtionosuudet kunnille 

• Kunnilla mahdollisuus päättää sote-alueen 
kuntien välisen laskutuksen perusteista 

» Ellei sovintoon päästä, perälautana uusien vos-
perusteiden mukainen kapitaatiolaskutus 

• Muut palvelut suoriteperusteisen laskutuksen 
mukaan  
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Erityiskysymyksiä 

• Asiakastietojärjestelmät ja tiedonkulku saatava 
tukemaan integroituvaa palvelujärjestelmää 

» Tietosuojalainsäädäntö 

» Rekisterinpidon vastuut  

» Henkilörekisterien yhdistäminen  

» Tietojärjestelmien uudistaminen samassa yhteydessä 
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VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE: 
 
(0-14 –vuotiaat + yli 64 –vuotiaat) 

15-64 -vuotiaat 

 => Väestöllisessä huoltosuhteessa  
verrataan lasten ja vanhuseläkeikäisten  
määrää työikäisen väestön määrään.  
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Väestöllinen huoltosuhde 2010
Kuntajako 2010, Väestöennuste 2009

Uusimaa

Pirkanmaa

Varsinais-Suomi

Lappi

Ahvenanmaa

Keski-Suomi

Itä-Uusimaa

Pohjois-Karjala

Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Savo

Päijät-Häme

Kanta-Häme

Etelä-Karjala

Kymenlaakso

Kainuu

Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

Satakunta

Etelä-Pohjanmaa 

Etelä-Savo

Koko Suomi 

Maakunnittain 2010

44,2

51,1

52,2

52,6

53,3

53,4

53,5

54,2

54,3

54,3

54,5

55,5

55,6

56,0

56,5

57,3

57,6

57,7

58,4

59,9

51,6
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TurkuTurkuTurkuTurkuTurkuTurkuTurkuTurkuTurku KotkaKotkaKotkaKotkaKotkaKotkaKotkaKotkaKotkaPorvooPorvooPorvooPorvooPorvooPorvooPorvooPorvooPorvoo
MaarianhaminaMaarianhaminaMaarianhaminaMaarianhaminaMaarianhaminaMaarianhaminaMaarianhaminaMaarianhaminaMaarianhamina

Huoltosuhde 2010

70 -   (37)

65 - 70  (58)

60 - 65  (98)

55 - 60  (86)

- 55   (63)
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Maakunnittain 2020

Kuntajako 2010, Väestöennuste 2009

Väestöllinen huoltosuhde 2020

Uusimaa

Pirkanmaa

Varsinais-Suomi

Itä-Uusimaa

Ahvenanmaa

Pohjois-Pohjanmaa

Keski-Suomi

Kanta-Häme

Pohjanmaa

Lappi

Pohjois-Savo

Päijät-Häme

Etelä-Karjala

Kymenlaakso

Pohjois-Karjala

Etelä-Pohjanmaa 

Keski-Pohjanmaa

Satakunta

Kainuu

Etelä-Savo

Koko maa

54,2

63,7

65,4

65,7

65,8

68,7

68,8

69,7

70,7

71,8

71,8

72,7

72,8

72,9
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75,2
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MaarianhaminaMaarianhaminaMaarianhaminaMaarianhaminaMaarianhaminaMaarianhaminaMaarianhaminaMaarianhaminaMaarianhamina

Huoltosuhde 2020

100 -   (20)

90 - 100   (51)

80 - 90  (101)

70 - 80  (105)

- 70   (65)

VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE: 
 
(0-14 –vuotiaat + yli 64 –vuotiaat) 

15-64 -vuotiaat 

 => Väestöllisessä huoltosuhteessa  
verrataan lasten ja vanhuseläkeikäisten  
määrää työikäisen väestön määrään.  

11.11.2013 Tarja Myllärinen 22 



Tarja Myllärinen 

Negatiivinen 

Positiivinen alle 100 %  

100 – 199 % 

200 – 615 % 

(84 kpl) 

(156 kpl) 

(77 kpl) 

(19 kpl) 

Kuntien vuosikatteet %:a poistoista 2012 
Lähde: Tilastokeskus 

Vuosikate ei riittänyt poistoihin 240 kunnassa 
(Manner-Suomessa 231 ja Ahvenanmaalla 9 kuntaa) 

Vuosikate % poistoista: 

Koko maa keskimäärin 71 % 
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Kuntien lainakanta 31.12.2012 

(25 kpl) 

500 – 2 000 €/as. 

Lähde: Tilastokeskus 

Lainakanta, €/asukas: 

(117 kpl) 2 001 – 3 000 €/as. 

(65 kpl) Yli 3 000 €/as. 

Alle 500 €/as. 

Suurimmat lainat asukasta kohti: 
Kökar 10 245 €/as. ja Reisjärvi 5 842 €/as. 

© Kuntarajat: Tilastokeskus. 

(129 kpl) 

Koko maa keskimäärin 2 261 euroa/asukas 

Velattomia kuntia on 5 kpl (Enonkoski, Juuka, 
Luumäki, Suomenniemi ja Valtimo) 
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Tarja Myllärinen 

Kuntien kertynyt yli-/alijäämä 
31.12.2012, €/as. 

(79 kpl) Ylijäämää alle 500 €/as. 

Alijäämäisiä kuntia yhteensä 91 
(Manner-Suomessa 89 ja Ahvenanmaalla 2) 

Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas: 

© Kuntarajat: Tilastokeskus. 

Alijäämää yli 500 €/as. 

(115 kpl) Ylijäämää 500 – 1 500 €/as. 

(51 kpl) Ylijäämää yli 1 500 €/as. 

(36 kpl) 

Alijäämää alle 500 €/as. 

Suurimmat ylijäämät, €/as.: 
Föglö 8 583, Eurajoki 7 960 ja Kaskinen 7 048 

Koko maa keskimäärin 1 224 euroa/asukas 

Suurimmat alijäämät, €/as.: 
Lavia -2 350, Jalasjärvi -2 059 ja Yli-Ii -2 007 

(55 kpl) 
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Kuntaliiton lausunto kuntien 
tehtävien ja velvoitteiden 
vähentämisestä 



Lähestymistapa 

• Kuntaliitto pitää kuntien tehtävien ja niiden toteuttamistapaa 
koskevien velvoitteiden purkamista väistämättömänä keinona 
tasapainottaa kuntataloutta. 

 

• Kuntien tehtävien vähentäminen ja uudelleen määrittely on 
suuri yhteiskuntapoliittinen kysymys. 

 

• Edellyttää poliittisia päätöksiä ja mittavaa lainvalmistelutyötä. 
 

• Kyse ei ole mekaanisesta ”turhien” tehtävien yliviivaamisesta 
”kuntien tehtäväluettelosta”. 

 

• Poliittiset päätökset kuntien tehtävistä kuuluvat maan 
hallitukselle ja eduskunnalle. 

 

• Kuntaliiton lausunnossa käydään läpi periaatteita, joiden 
pohjalta valmistelun tulisi edetä ja työkaluja valmistelun 
käytännön toteutukseen. 
 
 
 

11.11.2013 Tarja Myllärinen 27 



Lähtökohtana perustuslaissa 
turvattu rahoitusperiaate 

• Rahoitusperiaatteen toteutuminen on tällä 
hetkellä alati lisääntyneiden tehtävien ja 
velvoitteiden sekä mittavien 
valtionosuusleikkausten vuoksi vakavasti 
uhattuna  

 

• Tulisi mahdollisimman pian sopia yleisesti 
hyväksytystä mekanismista, jonka pohjalta 
voitaisiin arvioida kuntien tehtäviä ja niiden 
rahoituksen tasapainoa perustuslaissa turvatun 
rahoitusperiaatteen toteutumisen näkökulmasta 
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Sääntelypoliittinen viitekehys (1) 

 

• Kuntapolitiikkaa tulisi hallitusohjelmaa laadittaessa 
tarkastella yhtenä kaikki palvelusektorit kattavana 
kokonaisuutena, jota toteutetaan käytettävissä olevien 
voimavarojen rajoissa.  

 

• Peruspalveluohjelman ohjausvaikutusta osana 
valtiontalouden kehysmenettelyä tulee tehostaa siten, 
että säädetyistä tehtävistä kunnille aiheutuville 
enimmäiskustannuksille määritellään katto jo 
hallitusohjelmaa laadittaessa.  
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Sääntelypoliittinen viitekehys (2) 

• Sitovassa norminannossa (lait, asetukset ja 
alemmanasteiset normit) tulisi määritellä vain toiminnan 
tavoitteet ja oikeudellisesti velvoittavat sisällöt. 
Toimintatavat ja keinot tavoitteiden ja sisältöjen 
toteuttamiseksi tulee pääsääntöisesti jättää kuntien 
päätösvaltaan.  
» Esim. laatusuositukset 

 

• Kuntia koskevassa norminannossa kunta tulee nähdä 
yhtenä oikeussubjektina, joka organisoidaan ja jota 
johdetaan yhtenä kokonaisuutena. Eri palvelusektoreita 
koskevassa lainsäädännössä ei tule säätää kuntien 
hallinnosta, johtamisesta ja toiminnan suunnittelusta.  

 

• Alemman asteisia normeja tulee käyttää vain perustuslain 
80 §:n 2 momentin mukaisissa tilanteissa. Alemman 
asteiset normit on tarkoitettu lähinnä teknisiä ja vähäisiä 
yksityiskohtia koskevaan sääntelyyn. 
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Sääntelypoliittinen viitekehys (3) 
• Asetusten ja alemmanasteisten oikeudellisesti sitovien 

määräysten kustannusvaikutus-arvioinneissa tulee 
sekä sisällöllisesti että menettelyllisesti noudattaa 
samoja periaatteita kuin hallituksen esitysten 
kustannusvaikutus-arvioinneissa (käsitellään myös 
PPO:ssa ja Kuthanekissa).  

 

• Eri sektoreiden kansallisissa kehittämisohjelmissa tulee 
arvioida niiden toteuttamisen aiheuttamat 
kustannusvaikutukset 
» Esim. Kehas, Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma  

 

• Tuottavuusnäkökulma otetaan mukaan jokaiseen 
lainsäädäntöhankkeeseen. 
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Sääntelypoliittinen viitekehys (4) 

• Suositukset on palautettava alkuperäisen tarkoituksensa 
mukaisesti suositusten asemaan. Niitä ei tule käyttää 
tulkinta-aineistona tuomioistuimissa ja 
lainvalvontaviranomaisissa. Suosituksia laadittaessa tulee 
arvioida kustannukset, jotka suosituksista aiheutuisivat, jos 
niitä noudatettaisiin valtakunnallisesti.  

 

• Toimintaa koskevat arviointijärjestelmät on palautettava 
alkuperäiseen tarkoitukseensa eli luotettavan 
arviointitiedon tuottamiseksi päätöksenteon tueksi.  

 

• Valtion tulisi pidättyä toimenpiteistä, joilla se siirtää 
kunnille vastuuta niille lainsäädännön mukaan 
kuulumattomissa tehtävissä (esim. valtion riittämätön 
panostus sen vastuulle kuuluvien tiehankkeiden 
rahoitukseen). 
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Kokeilut 

• Kuntaliitto katsoo, että tehtävien ja velvoitteiden 
purkuun mennään joko suoraan ilman 
kokeiluvaihetta aina, kun purkamiseen voidaan 
löytää toteuttamiskelpoinen toimintamalli, tai 
kokeilun kautta.  

 

• Kokeiluilla tulee rohkaista kuntia uusiin 
toimintatapoihin ja kokeiluissa tulisi hakea 
väljentyneen normiston mahdollistamia 
tuottavuushyötyjä.  

 

• Kokeilut voivat myös nostaa esille sellaisia normien 
purkutarpeita, joita ei ole aikaisemmassa vaiheessa 
huomattu. 
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Yhteiskuntapoliittinen viitekehys (1) 

• Tehtäviä ja velvoitteita vähennettäessä on 
pidettävä huolta, ettei vaaranneta 
perustuslaissa perusoikeuksiksi säädettyjä 
peruspalveluita. 

 

• Peruspalvelut (-tehtävät) ja niitä täydentävät 
oheis- tai tukitoiminnot on erotettava 
toisistaan.  

 

• Rahoitusperiaatteen toteutuminen on 
nostettava tehtävien ja velvoitteiden arvioinnin 
keskiöön.  
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Yhteiskuntapoliittinen viitekehys (2) 

• Yksilön omaa vastuuta suhteessa yhteiskunnan 
vastuuseen on arvioitava tehtäviä 
vähennettäessä.  

 

• Pitkän aikavälin vaikutukset on otettava 
huomioon tehtäviä ja velvoitteita 
vähennettäessä.  

 

• Asiakaslähtöisyys on otettava huomioon 
palvelujärjestelmän kokonaisuuden yhteydessä  

» eri palveluista muodostuvat palveluketjut ja 
läheisyysperiaate.  
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Kustannusvaikutukset ja niiden 
jakaantuminen 

• Normipurussa kustannusvaikutusten arvioinnin 
lähtökohtana tulee olla siitä kuntasektorille 
aiheutuva pysyvä kustannusten nettovähennys  

 

• Otettava huomioon, että säästöjen todellinen määrä 
riippuu paikallisen tason päätöksistä  

 

• Eroteltava toimenpiteiden vaikutukset koko julkiseen 
talouteen ja toisaalta kuntatalouteen 

 

• Normien kustannusvaikutusarviointeja parannettava 
 

• Taloudellisia vaikutuksia arvioitaessa on otettava 
huomioon koko sääntelyketju (muiden säädösten 
sekä ves- ja tes–sopimusten vaikutus) 
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Kuntien tehtävien ja 
velvoitteiden vähentäminen 



Taustaa 

• Hallituksen kehyspäätös vv. 2014-2017  

» Velvoitteiden vähentämisen toimintaohjelman tueksi 
käynnistetään vuoden 2014 alusta paikallisia 
kokeiluja, joissa kokeilun avulla vähennetään 
velvoitteita.  

» ministeriöt ja kunnat sopivat yhdessä palveluja 
koskevat tavoitteet.  

• Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma 

» Velvoitteiden vähentämisen tueksi käynnistetään 
vuoden 2014 alusta paikallisia kokeiluja rakennelain 
tavoitteet täyttäville kunnille. 
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Kokeilukonsepti 

• Kokeiluissa selvitetään, miten kunnat voisivat 

» poikkihallinnollisesti kehittää palvelurakennettaan ja 

» säästää kustannuksiaan  

• Riippumatta kunnille asetetuista velvoitteista  

• Lainsäädännön mukaisesta palvelujen 
tavoitellusta vaikuttavuudesta tinkimättä. 

• Tarkoituksena palvella käynnistyviä kuntien 
yhdistämisselvityksiä sekä 

• Toimia osana sote-uudistuksen vastuukuntien 
palvelurakenteiden ja toimintamallien suunnit-
telua  
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Keskusteluissa esille nousseita  
yleisiä teemoja 

• Moniammatillisten palvelumalllien ja kuntalais- ja 
asiakaslähtöisten palveluorganisaatioiden 
kehittäminen 

• Tietosuoja- ja salassapitosäädösten jäykistävä 
vaikutus 

• Valvonnan yksityiskohtaisuus 

• Suositusten normimaisuus 
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Kiitos! 
Tarja.myllarinen@kuntaliitto.fi 


