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Aluehallintouudistus kuntien
näkökulmasta
Maanrakennuspäivä 29.9.2016
Varatoimitusjohtaja Timo Reina

Aluehallintouudistus kuntien
näkökulmasta
• Kysymys on pääosin kuntien (ja
kuntayhtymien) tehtävien ja resurssien
uudelleenorganisoinnista.
• Uudistus näyttäytyy erilaiselta eri kunnissa
johtuen mm. siitä, miten sote-tehtävät nyt
hoidetaan.
• Kuntien elinvoimatehtävät, kuten vastuu
infrasta, eivät vähene. Tähän liittyviä tehtäviä
siirtyy valtion aluehallinnosta (ELY-keskuksilta)
itsehallinnon piiriin.
• Kuntien tuleva rooli on osin selkiintymätön,
mutta silti selkeämpi kuin maakuntien.
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Väliaikainen toimielin:
Jäseninä viranhaltioita maakunnan
liitosta, sairaanhoitopiiristä,
kunnista, erityishuoltopiiristä,
pelastuslaitoksesta, ELY- ja TEkeskuksesta
Päätökset määräaikaisia
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Maakunnille siirtyvät tehtävät
ja henkilötyövuodet
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Huomioita eräistä tehtävistä
• Maakuntakaavoituksen siirtymisestä
maakunnan liitoilta maakunnille seuraa tarve
tarkastella maankäyttö- ja rakennuslain
kaavajärjestelmää laajemminkin.
• ELY-keskusten liikennetehtävät ml. alueellinen
tienpito siirtyvät pääosin maakunnille.
» Selvitettävän valtion liikenneverkkoyhtiön (LIVE)
vaikutukset avoinna.

• Kaupunkiseutujen ja valtion suoraa
neuvottelumenettelyä kasvusopimus- ja MALasioissa syytä kehittää edelleen.
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Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen

?
?
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Kuntajohtamisen kokonaisuus
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Timo Kietäväinen

Maakuntia ja tulevaisuuden kuntia tulee valmistella
samanaikaisesti
VALTIO
Ohjaus ja resurssit

Ohjaus ja resurssit

Vuoro‐
vaikutus

Vuoro‐
vaikutus

MAAKUNNAT

KUNNAT

Yhdyspintakysymykset ja palvelut: esim. hyte, tukipalvelut,
Roolit

oppilashuolto, työllisyys, , kaavoitus, rakentaminen, joukkoliikenne, kotouttaminen,
elinvoima,, asuminen, järjestöyhteistyö , osallisuus, johtaminen jne.

Roolit

Vuorovaikutus ja neuvottelumenettely
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Kunnan ja maakunnan
yhteistoiminta
•

Kuntien ja maakuntien yhteistyö ja mahdollisuus sopia palvelujen
hoitamisesta pitää turvata

•

Maakunnan ja kuntien välisen yhteistyön ja sopimisen sekä
tehtävien hoitamisen tulee olla mahdollista samaan tapaan kuin
yhteistyö kuntien kesken on kuntalain mukaan mahdollista

•

Maakuntien ja kuntien joustava mahdollisuus sopia tehtävistä on
perusteltua myös siksi, että se mahdollistaa maakuntien
keskuskaupunkien ja suurimpien kaupunkiseutujen erityisroolin
huomioimisen

•

Kunnilla tulee olla mahdollisuus sosiaali- ja terveydenhuollon
valinnanvapauden piirissä olevien palveluiden tuottamiseen
omistamissaan yhtiöissä

•

Yhteistoiminta edellyttää ehdotettua kiinteämpää
neuvottelumenettelyä kuntien ja maakuntien välille
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Kuntien ja kuntayhtymien talous nyt ja tulevaisuudessa
Arvio vuodelle 2016:

Palkat
35 %

Muut henk.menot 11 %
Materiaalin
ostot 8 %
Palvelujen
ostot 23 %
Avustukset
6%
Lainanhoito 6 %
Investoinnit
10 %
Muut
Muut menot
menot 22 %
%

Hahmotelma vuodesta 2019:

(mukana sote-uudistus, perustoimeentulotuen
siirto Kela:lle, kiky-sopimus)

Sosiaali- ja
terveystoimi
49 %,
noin 23 mrd. €

Verotulot 48 %
Siitä:

Kunnallisvero 41%
Yhteisövero 3 %
Kiinteistövero 4 %

(toimintamenot +
investoinnit)

Opetus- ja
kulttuuritoimi
29 %,
noin 13 mrd. €

Valtionosuudet
19 %

(toimintamenot +
investoinnit)

Muut henk.menot 9%
Materiaalin ostot 7%

Toimintatulot
23 %

Muut tehtävät
16 %,
noin 7 mrd. €

Palkat
35 %

Palvelujen ostot
12%
Avustukset 5%
Lainanhoito 11%

Rahoitus ym.6 %

Lainanotto 6 %
Muut tulot 4 %

Investoinnit
17 %
Muut menot 4 %

Opetus- ja
kulttuuritoimi
59 %,
noin 14 mrd. €
(toimintamenot +
investoinnit)

Verotulot 47 %
Siitä:

Kunnallisvero 34 %
Yhteisövero 5 %
Kiinteistövero 8 %

Valtionosuudet 12 %

Muut tehtävät
29 %,
noin 7 mrd. €
Rahoitus ym.12 %

Toimintatulot
26 %
Lainanotto 8 %
Muut tulot 7 %

Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset tulot Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset
tulot ja ulkoiset menot noin 23 mrd. €
noin 45,8 mrd. € ja ulkoiset menot noin 45,7 mrd. €
31.8.2016

Lähde: Kuntaliitto

Kuntien rahoituksen haasteita
• Ei riittäviä laskelmia kunnan talouden
kestävyydestä
• Taseet pienentyvät suhteessa velkoihin ja
vastuisiin, suhteellinen velkaantuneisuus
kasvaa
• Kuntien oikeutta päättää veroprosentistaan
(2019-2021) ei pidä rajoittaa
• Uuden valtionosuusjärjestelmän valmistelu
pitää aloittaa heti
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Omaisuusjärjestelyjen arviointia
• Kuntien sote-kiinteistöjen vuokra-ajan tulisi olla
vähintään 5 vuotta
• Siirtymäajan jälkeen riskit kunnille jäävistä
kiinteistöistä tulee hajauttaa kuntien, maakuntien ja
valtion kesken (esim. kohdennetut avustukset)
• Kuntayhtymien kiinteistöjen maapohjien tulisi jäädä
kuntien omistukseen (pitkäaikaiset
käyttötarkoitukseen sidotut vuokrasopimukset
maakuntien kanssa)
• Vaihtoehtoiset ratkaisumallit jääneet liian vähälle
huomiolle (omaisuuden siirto korvausta vastaan tai
kuntien ja maakuntien yhteiset kiinteistöyhtiöt)
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Kuntien infraverkosto-omaisuus
• Liikenneväyliä
» 30 000 kilometriä katuja
» 11 000 kilometriä yksityisteitä (kuntien yläpitämät)
» 16 000 kilometriä erillisiä kevyenliikenteen väyliä

• Vesihuollon verkostoja
» 100 000 km vesijohtoa
» 50 000 km jätevesiviemäreitä

• Kaukolämpöverkostoja (Suomessa yhteensä)
» 14 000 km, josta noin 80% kuntien tai niiden
yhtiöiden ja laitosten omistuksessa
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Kunnat infran rakennuttajana
• Kuntien infrarakentamisen arvo on vajaat 3 miljardia
euroa vuodessa, eli noin kolmannes maamme
infrarakentamisen volyymista
• Aluehallintouudistus ei muuta kunnan vastuita infran
osalta, eli kunnat ovat merkittäviä infran
rakennuttajia ja kunnossapitäjiä myös jatkossa
• Infran rakentamisen ja kunnossapidon palveluja
hankitaan yhä enemmän yksityissektorilta
• Kunta ratkaisee palvelustrategiassaan tuotantotavat
- myös oma tuotanto voi olla osa kokonaisuutta
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Elinvoiman edistäminen ydintehtävä
• Toimiva ja turvallinen infra on kuntien olennainen
elinvoimatekijä ja ”peruspalvelujen peruspalvelu”
niin asukkaille kuin elinkeinoelämälle
• Aluehallintouudistuksen myötä sen merkitys kunnan
tehtäväkentässä korostuu
» kunnan vastuut infran osalta eivät muutu
» päättäjien kiinnostus lisääntyy?

• Valtion väylänpidon siirtyminen ELY-keskuksista
maakuntiin ei vaikuttane suoraan kuntiin
» rajapinnoista huolehdittava kaikilla tasoilla (väylien
kunnossapito, tiedonsiirto, digiratkaisut)
» yhteiset rakentamisen ja kunnossapidon hankinnat
mahdollisia jatkossakin erityispiirteet huomioon ottaen
» kunnille ei pidä aiheutua kustannuksia valtion väylistä
17

[pvm]

Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma

Kuntaliiton linjaukset, 28.4.2016
”Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä
tulevaisuuden kunnassa”
»
»
»
»
»

Asumisen ja yrittämisen edellytyksistä huolehtiminen
Sujuvan arjen mahdollistaminen
Kaikille sopivan elinympäristön turvaaminen
Resurssiviisaaseen yhdyskuntaan pyrkiminen
Talouden ja rahoituksen hallinta yhdyskuntien
kehittämisessä
» Hyötyjä kaikille yhteistyöllä ja kumppanuudella
http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutisia/2016/Sivut/2016-05yhdyskuntien-linjaukset.aspx
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