Hallitusohjelman kunta- ja
aluehallintoa koskevat kirjaukset
Lääninhallinnon perinneyhdistyksen aluehallintoseminaari
Suomen liikemiesten kauppaopisto 24.11.2011
Ylijohtaja Päivi Laajala

6.
Uudistetaan
kuntarakenteita
suunnitelmallisesti ja
alueita kokonaisuuksina
tarkastellen

5.
Vahvistetaan
kuntien elinvoimaa
sekä ehkäistään
yhdyskuntarakenteen
hajautumista erityisesti
kaupunkiseuduilla

Osasto

1.
Turvataan
kuntapalvelut
ja kansalaisten
yhdenvertaisuus
koko maassa

Miksi
valtakunnallinen
kuntauudistus
vuosina
2011-2014?

4.
Turvataan kuntapalveluiden rahoituspohjaa ja parannetaan
julkisen talouden
kestävyyttä

2.
Kootaan
kunta- ja palvelurakenteita yhteen ja
varmistetaan niiden
demokraattinen ohjaus

3.
Luodaan pohja sosiaalija terveyspalveluiden ja
muiden suurempaa
väestöpohjaa edellyttävien palveluiden
järjestämiselle
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Kunnallishallinnon rakenne –työryhmän
toimeksianto
 Rakennetyöryhmän tehtävänä on laatia
 Hallitusohjelmassa tarkoitettu selvitys kullekin alueelle
tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta
 Esitys kuntauudistuksen kriteereistä ja toteuttamistavasta,
joiden pohjalta
> hallitus määrittelee uudistuksen tarkemmat kriteerit ja etenemisen
> valmistellaan kuntarakennelaki

 Esitys on laadittava myös karttamuotoisena
 Esitys koskee myös Kainuun maakunnan sekä
metropolialueen kunta- ja palvelurakennetta (tehtävänä ei
kuitenkaan ole arvioida metropolialueen hallinnon rakenteita
koskevan erillisen lain tarvetta)

 Jäsenet eri ministeriöistä, projektipäällikkö jäseneksi
 Pysyviksi asiantuntijoiksi Suomen Kuntaliiton edustajat
 Toimikausi vuoden 2011 loppuun
Osasto
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Kuntauudistuksen aikataulusuunnitelma
2011

2012
Asiantuntijakuulemiset

Kunnallishallinnon
rakenne
-työryhmä
(Ministeri Tölli)

Kunnallishallinnon
rakenne
-työryhmä
(Ministeri
Virkkunen)

Selvitys ja
ehdotus
kriteereistä

2014

2013

Kunnallishallinnon rakennelaki
Lakiesityksen Hallituksen Lakiesitys
esitys
laatiminen
EK:ssa
Kriteerien
Kunta- vahkuule- vistamiset minen

VALMISTELUVAIHE

Osasto

Uutta kuntarakennetta koskevat ratkaisut

PÄÄTÖKSENTEKOVAIHE
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Työryhmäselvityksen alustava runko
1.

Uudistuksen lähtökohdat

2.

Aikaisemmat kuntauudistukset

3.

Kuntauudistuksen juridiset reunaehdot

4.

Tarkastelunäkökulmat ja muuttujat

5.

Alueellinen tarkastelu vahvojen kuntien määrittämiseksi

6.

Vahvojen kuntien kriteerien arviointia

7.

Uudistuksen ohjaaminen ja toteuttaminen

Osasto
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Tarkastelunäkökulmat

1. Palvelutarpeiden
kehitystarkastelu
2010-2030
2. Kuntatalouden
kehitystarkastelu
2010-2020

6. Erityistekijät

Vahvat kunnat

3. Asumisen ja
yhdyskuntarakenteen
kehitystarkastelu
2010-2030

5. Palveluiden
järjestämisen
edellytykset
4. Työssäkäynti
ja asiointi

Osasto
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Väestönmuutos 2009-2030








Muutos 2009-2030
henkilöä

Positiivisen väestönkehityksen
kunnissa väkimäärä lisääntyy
ennusteen mukaan 2009-2030
yhteensä noin 600 000
henkilöllä.











50 000





Rovaniemi
Rovaniemi







25 000




Väestöään menettävissä
kunnissa väkimäärä puolestaan
vähenee ajanjaksolla yhteensä
noin 100 000 henkilöllä.
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Oulu
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Koko maan väestönkasvu olisi
tällöin noin 500 000 henkilöä.
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Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste
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Kuntauudistuksen organisointi
 Kuntarakenneuudistusta ohjaa poliittinen
seurantaryhmä, pj on kansanedustaja Maarit FeltRanta ja jäsenet ovat hallituspuolueiden
eduskuntaryhmien nimeämiä. Toimikausi on
31.8.2012.
 Lisäksi kuntauudistusta ohjaa koko hallituskauden
poliittinen ohjausryhmä, pj. on vs Anna-Kaisa Ikonen
ja jäsenet ovat eri ministeriöiden valtiosihteereitä.
 Kuntauudistuksen projektipäälliköksi kutsuttiin
filosofian tohtori Arto Koski.
 Projektipäällikkö toimii kuntauudistuksen koordinoijana
ja vastaa yhteistoiminnassa rakennetyöryhmän kanssa
uudistuksen virkamiesvalmistelusta.
Osasto
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Kunnan talous -työryhmän toimeksianto


Tehtävänä:

 Arvioida kunnan talouden ohjausta ja tasapainotusta
koskevien kuntalain säännösten mahdollisia kiireellisiä
muutostarpeita
> ehdotukset HE-muotoon
> mahdolliset muutokset voimaan 1.1.2013

 Laatia hallitusohjelman linjaukset huomioon ottaen ehdotus
kuntalain säännöksiksi, jotka koskevat
 kunnan talouden ohjausta
 yhteistoiminnan taloutta ja konsernin ohjausta sekä
 hallinnon ja talouden tarkastusta
> kuntalain kokonaisuudistusta varten




Jäsenet eri ministeriöistä ja Suomen Kuntaliitosta, projektipäällikkö
pysyväksi asiantuntijaksi
Toimikausi vuoden 2011 loppuun

Osasto
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Uudet kunnat 2015
 Lisätietoa kuntauudistuksesta ja
taustamateriaalia:
www.kuntauudistus.fi

www.kommunreformen.fi

Osasto
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Hallitusohjelman aluehallintoa koskevia
linjauksia
 Valtion aluehallinnon toiminnan
yhdenmukaisuutta maan eri osissa
vahvistetaan. Ohjausjärjestelmässä
huomioidaan maakuntaohjelmien mukainen
alueiden oma tahtotila
 aluehallintovirastoissa mm. yhtenäistetään
menettelytapoja ja luodaan yhtenäisiä perusteita
päätöksenteolle

Osasto
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jatkuu...
 Valtion keskushallinnon ohjausjärjestelmää suhteessa
aluehallintoon selkeytetään ja yhdenmukaistetaan.
Kunkin hallinnonalan tulosvastuuta aluekehityksestä
lisätään. ELYjen ja AVIen ohjausjärjestelmää
tehostetaan ja toimintaa kehitetään niiden nykyisen
määrän ja rakenteen pohjalta.
 aluehallintovirastoissa mm. asetetaan uudessa strategiaasiakirjassa ja strategisessa tulossopimuksessa tavoitteet
ydinprosesseittain, ei enää hallinnonaloittain
 tavoitteita kootaan yhteen tulossopimukseen ja vähennetään
sitä täydentävien toiminnallisten tulossopimusten määrää

 Selvitetään kolmikantaisesti työsuojeluvalvonnan
resurssien riittävyys ja tarkoituksenmukainen
kohdentaminen, toimivaltuudet sekä hallinnolliset
tarpeet.
 STM on asettanut selvityshankkeen
Osasto
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jatkuu...
 Kansalaisen yhdenvertaisuuden
parantamiseksi alueellisissa lupakäytännöissä
ja valvontatoiminnassa Valviran koordinoivaa
ja ohjaavaa roolia suhteessa
aluehallintovirastoihin vahvistetaan ja lisätään
lainsäädännöllä ja muilla toimenpiteillä.
 valvontaohjelmat ovat keskeinen Valviran ja
aluehallintovirastojen toiminnan yhdenmukaistamisen
ja yhteisten linjausten sopimisen väline

Osasto
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jatkuu...
 Luodaan koko maassa kuntatasolle kattava
yhteispalvelupisteiden verkko. Selvitetään
kuntien mahdollisuudet toimia yhteispalvelupisteiden vastuuviranomaisena ja ainoana
keskeisenä asiakasrajapintana julkisiin
palveluihin. Määritellään vähintään
etäpalveluna saatavilla olevat eri
viranomaisten palvelut.
 linjauksen toteuttaminen vaikuttaa voimakkaasti alueja paikallishallinnon asiakaspalvelujen tarjoamisen
tapaan
Osasto
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