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1 JOHDANTO 

1.1 Johdatus tutkimusaiheeseen 

Hallitus esitteli marraskuussa 2015 linjauksen, jonka mukaan vastuu sosiaali- ja ter-

veyspalveluiden järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 18 itsehallintoalu-

eelle, maakunnille. Tarkennetussa linjauksessa 5.4.2016 hallitus korosti, että sote- ja 

aluehallintouudistuksen keskeisenä tavoitteena on julkisen talouden kestävyysvajeen 

pienentäminen. Tavoitteen saavuttamiseksi sote-menojen tulisi vähentyä kolmella mil-

jardilla eurolla valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön ennusteesta 

nykyisestä sote-menojen perusurasta vuoteen 2030 mennessä. Hallituksen esittämän 

tavoitteen mukaisesti tämä tarkoittaisi sitä, että kustannusten kasvun hillitsemiseksi 

sosiaali- ja terveydenhuollon menot saavat jatkossa kasvaa reaalisesti vain 0,9 prosent-

tia vuodessa, kun niiden ennakoidaan muutoin kasvavan keskimäärin 2,4 prosenttia 

vuosittain. (VM 2016a: 44–46; STM 2016: 1–7.) 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen taustalla on palveluiden yh-

denmukaistaminen ja taloudelliset syyt. Laajemmasta kuvasta tarkasteltuna yhtenä 

merkittävimmistä tekijöistä, jotka ovat vaikuttaneet siihen tulemaan, miksi tämä kuntia 

koskevan reformi käynnistettiin, on kaupungistumisen megatrendi. Kaupungistumi-

seen liittyy keskeisesti muuttoliike, joka voi näivettää maantieteellisesti laajojakin alu-

eita. Suomessa halutaan painottaa maakuntien ja alueiden väliseen vyöhykkeiden ke-

hittämiseen ja vuorovaikutukseen sekä saada aikaan toimiva kaupunki- ja palveluver-

kosto, joiden vetonaulana toimivat maakuntakeskukset. Kyse on tällöin myös laajem-

masta Suomea koskevasta aluepolitiikasta ja -kehittämisestä.  

Se, minkälaiset vaikutukset sote- ja maakuntauudistus synnyttää Suomen aluekehityk-

selle, kuten lisääntyykö keskittämiskehitys, on vielä täysin spekulaatioiden varassa. 

Tässä vaiheessa on yksiselitteisemmin pohdittavissa, mikä on Suomen kannalta opti-

maalisin tapa järjestää palvelut? Tulisiko palveluita keskittää vai olisiko järkevämpi 

pitää palveluyksiköiden määrät nykyisellään tai jopa lisätä eri palveluyksiköitä? Joka 

tapauksessa on huomioitava palveluiden järjestämisen ja aluekehityksen kytkeytymi-

nen läheisesti toisiinsa, etenkin pitkällä aikavälillä tarkasteltaessa. Mikä on tulevaisuu-

den kuntien rooli tässä koko Suomea koskevassa aluekehityksessä? 



7 

Tällä hetkellä Suomessa käytetään käytännössä kahdelle hallinnontasolle hajautettua 

poliittista päätöksentekoa eli niin sanottua fiskaalisen federalismin näkökulmaa, joka 

perustuu musgravelaiseen ajatteluun. Näkökulman kannalta on tärkeää selvittää, mitkä 

julkisen sektorin tehtävät tulisi hajauttaa paikallistason eli kuntien hoidettavaksi ja 

mitkä tehtävät sopivat parhaiten valtion järjestettäväksi? Yksinkertaisesti tarkasteltuna 

tutkimushaaran mukaan valtion tulisi olla vastuussa makrotason talouspolitiikasta, ku-

ten tulonjaon tasaamisesta sekä suhdannevaihtelujen tasoittamisesta. Tällöin paikallis-

hallinnon eli kuntien pääasiallisena tehtävänä on tuottaa ja tarjota sellaisia hyödykkeitä 

ja palveluita omalla vaikutusalueellaan, jolloin hyödykkeiden ja palveluiden kulutuk-

sesta aiheutuvat hyödyt rajoittuvat kyseiselle alueelle. Palveluiden järjestämisessä val-

tion tehtäväksi tulee järjestää kaikkia kansalaisia hyödyntävät julkishyödykkeet, kuten 

puolustusvoimien tuotanto. (Musgrave 1959: 5–6, Laakso & Loikkanen 2004: 388.) 

Maakuntauudistuksella valtion ja kuntien väliin syntyy uusi hallinnon taso, maakun-

tahallinto. Tämä tarkoittaa julkisen sektorin tehtävien uudelleen jakoa. Maakuntauu-

distuksen tekemiseen on varmasti vaikuttanut pitkään jatkunut useiden kuntien talou-

dellisen tilanteen heikkeneminen, jolloin paineet kuntien tehtävien ja velvoitteiden 

karsimiseksi ovat olleet suuret. Vuonna 2005 käynnistynyt Paras-hanke kunta- ja pal-

velurakenteen uudistamiseksi epäonnistui tavoitteessaan julkisten menojen hillitsemi-

sessä (Kallio, Meklin, Tammi & Vakkuri 2012: 9). Paras- hankkeen keskeinen ajatus 

oli suurempien kuntien luominen kuntaliitosten ja kuntien välisen yhteistyön avulla, 

jolloin tuotettavien palveluiden yksikkökustannukset laskisivat. Tätä ajatuspohjaa ovat 

ajaneet taloustieteen opit mittakaavaeduista ja optimaalisesta kuntakoosta. (Harjunen, 

Saarimaa & Tukiainen 2010: 1.) Erityisesti palveluiden tehostamistavoitteet kohdis-

tuivat Paras-uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalveluihin, mikä näkyi laissa määritel-

tyinä yhteistoiminta-alueiden minimiväestömäärien määrittelynä (Harjunen ym. 2010: 

13; Hytönen 2016: 14–15). Myös maakuntahallinnon valmistelu ja sitä koskeva julki-

nen keskustelu on keskittynyt lähes yksinomaan siihen, mikä on sote-palvelujen tuot-

tamisen kannalta tarkoituksenmukaisin hallinnon taso. Hytösen (2016: 14–15) mukaan 

on erittäin huolestuttavaa ja ongelmallista, että hallinnon tasoja lähdetään muokkaa-

maan vain yhden palvelusektorin, kuten sosiaali- ja terveyspalvelujen järkevän järjes-

tämisen perusteella. 
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Suomessa kuntien laissa määritettyjen tehtävien skaala on ollut valtava. On erityisen 

tärkeää huomioida, että eri tehtävät edellyttävät erilaista kuntarakennetta. Palvelun 

luonteen mukaan palvelun järjestäminen voidaan usein organisoida järkevästi melko 

pienelläkin alueella, esimerkiksi päivähoitopalvelu. Toisaalta joidenkin palveluiden 

järjestäminen, kuten vaativat erikoissairaanhoitopalvelut edellyttävät kalliita ja har-

voin tarvittavia laitteita sekä erikoistunutta osaamista, jolloin harva kunta edes pystyisi 

järjestämään palvelun yksin. Tämän tyylisten palveluiden tuottamisessa jopa maa-

kunta voi olla liian pieni yksikkö. (Hytönen 2016: 14–15.) Juuri näiden viimeiseksi 

mainittujen palveluiden tuottamisen kysymykset ovat aiemmin mainittujen mittakaa-

vaetujen ja optimaalisen kuntakoon sekä Paras-uudistuksen ytimessä. Paras-uudistuk-

sen ongelmana oli se, että yhteistoiminta-alueita muodostettiin minimiväestömäärän 

perusteella, jolloin syntyi yhdyskuntarakenteellisesti varsin epäluontevia maantieteel-

lisiä kokonaisuuksia (Hytönen 2016: 14–15). Tällainen tiettyyn minimiväestöpohjaan 

ja optimaalisen kokoon muodostunut lähestymistapa on saanut paljon kritiikkiä. Opti-

maalisen paikallishallinnon koon ongelman sijaan tärkeämmäksi kyvykkyydeksi toi-

mia tehokkaasti tulisi kiinnittää huomio paikallisen alueen rakenteeseen (efficient size) 

(Capello & Camagni 2000). 

1.2 Tutkimuksen tarkoitus 

Tutkimus on toteutettu toimeksiantona BDO Oy:lle osana yrityksen verkosto- ja ke-

hittämishankkeeseen kuuluvaan HYVE 2018 -kuntaohjelmaa. Ohjelma on kohden-

nettu pääasiassa pienille ja keskisuurille kunnille ja sen tavoitteena on tukea yksilölli-

sesti osallistujakuntien (n=41) elinvoiman, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen 

kehittämistä uusissa muuttuvissa tulevaisuuden kuntarakenteissa osana maakuntauu-

distusta. Lisäksi tavoitteena on tukea kuntien välistä verkostoitumista ja jakaa koke-

muksia yhdessä. 

Tutkimus sijoittuu HYVE 2018 -ohjelmatyössä kuntien elinvoima- ja talouden tasa-

painoteemojen ympärille. Tarkoituksena on selvittää sote- ja maakuntauudistuksen 

mahdollisia ja todennäköisiä vaikutuksia kuntien elinvoimaan ja talouden tasapai-

nokysymyksiin. Tutkimukseni tulokset auttavat ymmärtämään näiden teemojen ym-

pärillä olevia ilmiöitä, joiden pohjalta voidaan ohjelmatyön sisältöjä edelleen kehittää 

kuntalähtöisesti osaksi ohjelmatyön käytännön toteutusta. Tutkimusongelmana on, 
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miten paikallisen itsehallinnon roolin muutos vaikuttaa kuntien elinvoimaan, talouteen 

ja niiden rakenteisiin?  

1.3 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksen aineisto on kerätty HYVE 2018 -ohjelmatyössä mukana olevien kuntien 

alkukyselyn tuloksista, joita on täydennetty kahdella teemahaastattelulla. Täten tutki-

musta voidaan pitää kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena.  

1.3.1 Laadullinen tutkimus 

Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen yleisenä lähtökohtana on todellisen elämän 

kuvaaminen. Todellisuuden kuvaamiseen liittyy oleellisesti ajatus siitä, että todelli-

suus on luonteeltaan moninaista. Ihmisille on luonteenomaista asettaa kysymyksiä ja 

tulkita asioita omasta näkökulmastaan niillä tiedoilla ja ymmärryksellä, joka heillä on. 

On siis selvää, että samaa asiaa voidaan tulkita useilla eritavoilla. Niin tutkimuksissa 

kuin jokapäiväisessä elämässäkin kysymykset voidaan asettaa ja muotoilla niin, että 

niistä saadut vastaukset sisältävät joko määrällistä tai laadullista tietoa. Tutkimuksissa 

kuin arkielämässäkin ollaan kiinnostuneita molemmista tiedon lajeista. Eli mielenkiin-

tomme kohdistuu myös asioihin, joita ei voida yksiselitteisellä tavalla mitata määräl-

lisesti. Yleisesti ottaen laadullisen tutkimuksen päämääränä voidaan katsoa olevan en-

nemminkin tosiasioiden löytäminen ja paljastaminen kuin jo olemassa olevan (to-

tuus)väittämien todentaminen. (Hirsjärvi, Remes & Salavaara 2002: 151–152.) 

Laadullisen tutkimuksen pyrkimyksenä on siis jonkin todellisen elämän ilmiön tai ta-

pahtuman kuvaaminen, tietyn toiminnan ymmärtäminen tai tarjota teoreettisesti mie-

lekäs tulkinta jollekin ilmiölle. Laadullisen tutkimuksen yleisenä ominaispiirteenä on 

usein keskittyminen pieneen määrään tapauksia, joita pyritään analysoimaan mahdol-

lisimman perusteellisesti. Aineiston hankkimisen ja laadun kannalta ratkaisevassa roo-

lissa on tutkijan kyky valita tutkimukseen sopiva harkinnanvarainen tutkimusjoukko 

(näyte/otos). Tällöin laadullisen tutkimuksen näytteeksi eli tutkittaviksi henkilöiksi on 

hyvä valita sellaisia henkilöitä, jotka tietävät mahdollisimman paljon tutkittavasta il-

miöstä, heillä on kokemusta asiasta tai ilmiöllä on suoria vaikutuksia tutkittaviin. Laa-

dullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä voi olla esimerkiksi erimuotoiset 
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haastattelut tai kyselyt. Pelkistetyimmillään laadullinen aineisto voi olla ilmiasultaan 

tekstiä. (Tuomi & Sarajärvi 2002: 87–88, Eskola & Suoranta 1998: 18.) 

Tilastollisesta tutkimuksesta poiketen, laadullisessa tutkimuksessa ei aseteta tutkimus-

hypoteeseja etukäteen ennen aineiston hankintaa. Laadullisessa tutkimuksessa pyri-

tään enemminkin hypoteesittomuuteen, jolla tarkoitetaan sitä, ettei tutkijalla olisi en-

nakkoon lukkoon lyötyjä olettamuksia tutkimuskohteesta tai tutkimustuloksista. Toki 

on tiedostettava, että tutkijan havainnot ovat aina latautuneet aikaisemmilla kokemuk-

silla. Tärkeintä on, etteivät nämä kokemukset muodostaisi sellaisia asetelmia, jotka 

voisivat merkityksellisesti vaikuttaa tai rajata tutkimuksellisia toimenpiteitä. Laadul-

lisessa tutkimuksessa voidaan pitää toivottavana, että tutkija oppii ja jopa yllättyy tut-

kimuksen edetessä. Tämä edellyttää, että tutkija tiedostaa muodostuneet ennakko-ole-

tukset tutkimuskohteesta ja ne voidaan huomioida tutkimuksessa myös eräänlaisina 

esioletuksina. (Eskola & Suoranta 2002: 19–20.) 

1.3.2 Teemahaastattelu 

Aineistonkeruumenetelmänä haastattelun etuna voidaan pitää joustavuutta. Kun käy-

dään keskustelua tiedonantajan kanssa, on mahdollista avata ja tarkentaa kysymyksiä, 

tehdä vastauksien perusteella tutkimusaiheeseen liittyviä lisäkysymyksiä ja oikaista 

väärinymmärryksiä. Tällaisia mahdollisuuksia ei ole esimerkiksi lähetetyllä kyselylo-

makkeella. Jotta haastattelusta saataisiin mahdollisimman paljon tietoa halutusta asi-

asta, on perusteltua toimittaa haastattelukysymykset tai aiheet tiedonantajille jo etukä-

teen tutustuttavaksi. Tämä tietysti edellyttää haastatteluluvan kysymistä ja haastatte-

luajankohdan sopimista. Tutkimuksessa on toimittu juuri edellä mainitun tavoin. On 

myös mahdollista, että ihmiset eivät lupaudu haastateltaviksi tutkimukseen, jos he ei-

vät tiedä mistä tutkimuksessa on kyse. Yleensä, kun haastattelusta on sovittu henkilö-

kohtaisesti etukäteen, niin tiedonantajat harvoin enää kieltäytyvät haastattelusta tai 

haastattelun käyttämisestä tutkimusaineistona. Henkilökohtaisesti sovitun haastattelun 

merkittävimpänä etuna on kuitenkin jo edellä mainittu valinnan mahdollisuus siitä, 

ketä haastatteluun valitaan tutkittaviksi. (Tuomi & Sarajärvi 2002: 75–76.) 

Tutkimuksessa käytetään teemahaastattelua eli puolistrukturoitua haastattelua. Tee-

mahaastattelussa haastattelu kohdennetaan joihinkin etukäteen valittuihin tiettyihin 
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teemoihin ja näihin liittyviin tarkentaviin lisäkysymyksiin, joista keskustellaan. Oleel-

lisinta on, että haastattelu etenee keskeisten teemojen varassa, eikä niinkään tietyn ky-

selyrungon mukaan, kuten lomakehaastattelussa. Tällöin ei voida kysellä ihan mitä 

tahansa, koska vaarana olisi eksyä raiteelta. Teemahaastattelussa haastattelija ohjaa 

keskustelua, jolloin haastattelusta pyritään löytämään merkityksellisiä vastauksia tut-

kimuksen tarkoituksen ja ongelmanasettelun tai tutkimustehtävän mukaisesti. (Tuomi 

& Sarajärvi 2002: 76–78, Hirsjärvi & Hurme 2000: 47–48.) 

Tutkittavien ihmisten tulkinnat asioista ja tutkimusaiheesta sekä heidän näille anta-

mansa merkitykset ovat tutkimuksen kannalta keskeisiä. Tutkimuksen päämäärästä ja 

luonteesta riippuen myös keskustelussa syntyneen vuorovaikutuksen merkitys voi olla 

merkityksellinen. Teemahaastattelun voidaan katsoa lähtevän oletuksesta, että kaikkia 

tutkittavan henkilön kokemuksia, uskomuksia, käsityksiä, ajatuksia ja jopa tuntemuk-

sia voidaan tutkia ja analysoida tällä menetelmällä. (Hirsjärvi & Hurme 2000: 47–48.) 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Luvuissa kaksi ja kolme tarkastellaan tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä niitä 

ilmiöitä, jotka ovat vaikuttaneet Suomen aluekehitykseen ja siten siihen tulemaan, 

miksi sote- ja maakuntauudistus on vireillä. Luvun kaksi ydinsanomana on talouden 

ja väestön keskittävä kehitys, joista on muodostunut maailmanlaajuinen kaupungistu-

misen megatrendi. Keskittävää kehitystä kuvataan taloustieteen teorioilla ja malleilla, 

joiden tarkoituksena on kuvata pelkistetysti ideaa, miksi joistakin alueista on muodos-

tunut talouden ja väestön keskittymiä, mutta tutkimuksen näkökulmasta erityisesti 

myös sitä, minkälaisia vaikutuksia keskittämiskehityksestä on muille aluille. Tällöin 

laajemmasta kuvasta tarkasteluna sote- ja maakuntauudistuksen lähtökotaisena syynä 

on laajojen alueiden väestökato ja köyhtyminen ilman tulonsiirtoja. 

Luvussa kolme tuodaan aluksi esille Suomen aluekehityksen trendejä. Luvun teoreet-

tisen viitekehyksen keskiössä on pääasiallisesti 2000-luvulla alkanut tavoite julkisen 

talouden menojen hillitsemiseksi ja palvelutuotannon tehokkuuden parantamiseksi. 

Tavoitteen saavuttamiseksi keskeisimpänä tekijänä on nähty suuruuden ekonomian 

hyödyntäminen suurempia paikallishallintoja luomalla, jolloin ajatellaan tuotettavien 
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palveluiden yksikkökustannusten laskevan. Tutkimuksessa tämän ajatusmallin poh-

dinta on tuotu esille optimaalista paikallishallinnon kokoa kuvaavassa teoriassa. Tähän 

liittyy läheisesti myös fiskaalinen federalismi. Luvun lopuksi palvelutuotannon tehok-

kuutta kuvaillaan palveluiden saavutettavuuden ja palvelutuotannon optimilaajuuden 

kautta. 

Luvun neljä tarkoituksena on havainnollistaa kunnan olemassaolon tarkoitus ja tuoda 

esille kunnan tämän hetkisen toiminnan ja talouden lähtökohdat ennen sote- ja maa-

kuntauudistusta. Seuraavassa luvussa on analysoitu HYVE 2018 -ohjelmatyössä mu-

kana olevien kuntien alkukyselyn tuloksia. Tulokset on jaettu elinvoimainen kunta, 

elinkeinoelämä sekä talous ja toiminta teemoihin. 

Luvussa kuusi tuodaan esille sote- ja maakuntauudistuksen odotettuja vaikutuksia kun-

tien elinvoimaan ja talouteen. Luku toimii samalla seuraavan luvun teemahaastattelui-

den teoreettisena pohjana. Teemahaastatteluilla tarkoituksena on saada selville sellai-

sia sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia, joita ei aiemmassa kirjallisuudessa ole 

tuotu esille. Tutkielman viimeisessä luvussa kootaan yhteen tutkimuksen johtopäätel-

mät. 

Vaikka haastattelut on rajattu suhteellisen pieneen otantaan, voidaan haastattelijoiden 

asiantuntemukseen vedoten tehdä ohjelmatyön kannalta tärkeitä havaintoja ohjelma-

työn sisällön kehittämiseksi. Haastatteluiden tarkoituksena on tuoda esille kuntaläh-

töisiä kokemuksia ja näkökulmia sote- ja maakuntauudistuksen mahdollisista ja toden-

näköisistä vaikutuksista kuntien elinvoiman ja talouden tasapainokysymyksiin. Tämän 

pohjalta voidaan kehittää ohjelmatyötä yksilöllisesti osallistujakuntien elinvoiman, 

hyvinvoinnin ja talouden tasapainon edistämisen tukemiseksi ja rakentaa kuntien vä-

listä verkostoitumista jaettavien näkemysten ja kokemusten perusteella. 
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2 TEOREETTISET JA TALOUSTIETEELLISET LÄHESTYMISTAVAT 

Alue- ja sijaintikysymykset eivät ole perinteisesti kuuluneet valtavirtataloustieteeseen. 

Tilanne muuttui 1990-luvulla, jolloin Paul Krugmanin (1991a) artikkeli antoi keskei-

sen sysäyksen uuden talousmaantieteen (new economic geography) synnylle (Tervo 

1999; 2000b; Laakso, Loikkanen & Lönnqvist 2002). Krugmanin (1991a) artikkelin 

tarkoituksena oli mallintaa tuotannon alueellisen sijainnin ja aluekehityksen keskittä-

vän kehityksen havainnot reaalimaailmaa vastaaviksi. Uudessa talousmaantieteessä on 

pelkistäen kyse endogeenisen keskuspaikkateorian luomiseen tähtäävästä teorianmuo-

dostuksesta, joka on rakentunut aikaisempien kaupunki- ja alueteorioiden pohjalta. 

Walter Christaller kehitti jo vuonna 1933 keskuspaikkateorian vastaamaan niihin lain-

alaisuuksiin, jotka määräävät ja selittävät syntyvien asutuskeskusten eli kaupunkien 

kokoa ja rakennetta sekä jakautumista lukumääräisesti. Tällöin keskeisessä roolissa on 

pyrkimys selvittää hierarkkisen kaupunkiverkoston syntyminen, jossa kaupungit poik-

keavat toisistaan paitsi kooltaan, myös tuotannon ja kulutuksen rakenteeltaan. (Fujita 

& Thisse 1996, Laakso & Lönnqvist 2002.) 

Krugmanin ja muidenkin uuden talousmaantieteen koulukuntaan kuuluvien taloustie-

teilijöiden mallit perustuvat lähestulkoon aina agglomeraatio- eli kasautumisetuja syn-

nyttävään dynaamiseen itseään vahvistavaan elementtiin eli oletukseen keskittävän ke-

hityksen itse itseään vahvistavista voimista. Uuden talousmaantieteen teorian mukai-

sesti voidaan siis ennustaa alueellisen kehityksen etenevän keskittävästi. Tällöin alue-

kehityksen luonnollisena lopputuloksena on muutaman vahvan alueen muodostama 

aluerakenne ja talous, joiden kehitystä tukevat hierarkkinen kaupunkiverkosto. Siihen, 

mitkä alueet ovat päätyneet tai muodostuvat vahvoiksi alueiksi, vaikuttavat luonnon-

olosuhteiden lisäksi erityisesti jotkin aluksi jopa vähäpätöisiltä näyttäneet tapahtumat 

alueen historiassa. Nämä pienet tekijät kasvavat kasvaviin tuottoihin nojautuvien kas-

vuprosessien takia kumulatiivisesti, joiden seurauksena alueiden väliset kehityserot 

kasvavat suuriksi. (Tervo 1999, Tervo 2000b, Laakso ym. 2002.) 

Uuden talousmaantieteen mallien yksi tavanomaisista agglomeraatioetuja synnyttä-

vistä elementeistä on olettamus siitä, että kaupungin asukkaiden hyvinvointi lisääntyy 

hyödykekirjon eli myös palveluiden kasvaessa. Olettamus perustuu marshallialaiseen 

ulkoisvaikutukseen (Marshallian external economies) suuresta paikallismarkkinoiden 
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koosta. Tämä synnyttää niin sanotun takaisin kytkeytymisen (backward linkage), jossa 

kaupunkialueen väestön kasvun seurauksena uusien ja parempien hyödykkeiden 

luoma kysynnän kasvu houkuttelee alueelle lisää asukkaita ja yrityksiä. Samalla aja-

tellaan, että paikallisesti tuotettujen hyödykkeiden osuus kasvaa suhteessa koko hyö-

dykekirjoon nähden. Tämä johtaa paikallisesti tuotettujen hyödykkeiden alempiin yk-

sikkökustannuksiin kasvattaen reaalituloja ja siten lisäten paikallisen väestön hyvin-

vointia. Hyödykekirjon kasvu ja reaalitulojen lisääntyminen synnyttävät eteenpäin 

kytkennän (forward linkage) vaikutuksia. Jo kasvaneeseen keskukseen alkaa muuttaa 

muiden alueiden väestöä paremman hyvinvoinnin houkuttelemana. Tällöin ammatti-

taitoisten työntekijöiden on helpompi löytää itselleen sopivia työnantajia ja toisinpäin. 

(Krugman 1998, Laakso & Loikkanen 2004: 42.) 

Eri kokoisten kaupunkien syntymisen ja hierarkkisen kaupunkiverkoston muodostu-

misen taustalla on viime kädessä yksittäisten yritysten sijainti- ja tuotantopäätökset 

sekä yksittäisten ihmisten asuinpaikan valinnat, jonka taustalla vaikuttaa yleensä työ- 

ja opiskelupaikkojen saatavuus. Kaikki tämä perustuu siihen, että ihmiset eivät ole 

omavaraisia. Ihmisillä on tarpeita, joiden tyydyttämiseksi kulutamme hyödykkeitä 

(tuotteita ja palveluita). Maksimaalisen tarpeen tyydytyksen saamiseksi on käytävä 

vaihdantaa, kuten työpanoksen vaihtaminen hyödykkeisiin. Vaihdanta edellyttää aina 

erikoistumista ja vaihdannan hyödyt mahdollistuvat alueellisessa keskittymisessä, 

muun muassa alhaisten kuljetuskustannusten vuoksi. Laakso ja Loikkanen (2004: 69) 

esittävät, että keskittävän kehityksen eli kaupunkien olemassaolon ja kasvun taustalla 

on ennen kaikkea tuotannon mittakaavaedut ja agglomeraatioedut.1 

2.1 Talouden ja aluekehityksen keskittävä kehitys 

Vaikka alueet ja sijainti eivät ole kuuluneet valtavirtataloustieteen pariin ennen 1990-

lukua, kuitenkin idean alueelliseen keskittymiseen johtavasta kumulatiivisesta kausaa-

lisuudesta – keskittävän kehityksen syntyyn vaikuttavista kasaantumisen itse itseään 

vahvistavista voimista – (circular and cumulative causation) esitti jo 1950-luvulla 

                                                
1 Laakson ja Loikkasen (2004: 69) mukaan myös alueiden absoluuttiset ja suhteelliset edut kuuluvat 

kaupunkien syntyselityksen ytimeen, mutta tässä tutkielmassa niiden tarkastelu jätetään ulkopuolelle. 
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Gunnar Myrdal (Tervo 2000b, Tohmo 2007). Myrdal (1963: 23) uskoi, että kumula-

tiivinen kasvuprosessi on tärkein tekijä, kun tutkitaan alueen kehittymistä tai alikehit-

tymistä. Kumulatiivisessa kausaalisuudessa jokin ulkoinen tekijä voi aiheuttaa alueen 

negatiivisen (myös positiivisen) kierteen. Kyseinen ulkoinen tekijä saa aikaan uusia 

aluetta lamauttavia tekijöitä muodostaen ”noidan kehän.” Esimerkkinä Myrdal käyttää 

alueen elinvoimaisuuden kannalta tärkeän tehtaan tuhoutumista, joka johtaa alueen tu-

lojen ja kysynnän laskuun, joiden seurauksesta edelleen alueen työttömyyteen ja köy-

hyyteen. Negatiivisen noidan kehän kierteestä on erittäin hankala päästä pois ilman, 

että jokin toinen ulkoinen tekijä, kuten uuden yrityksen tulo alueelle, muuttaisi kier-

teen. Lopulta ihmisten ja yritysten kynnys alkaa etsiä parempia markkinoita ja elin-

oloja kasvaa. Useimmiten osa asukkaista päättää muuttaa pois ja näin tapahtuessa alue 

lamautuu entisestään. Tämän seurauksena yleensä myös alueen ikärakenne muuntuu 

epäsuosiollisemmaksi. (Myrdal 1963: 11, 23.) 

Lisäksi Myrdal (1963: 26–29) kiinnitti huomionsa siihen, että markkinavoimat ajavat 

alueita epätasa-arvoon kumulatiivisessa prosessissa. Markkinavoimien vaikutuksesta 

toiminnot ja ihmiset keskittyvät nopeasti kehittyville kasvualueille. Hänen mukaansa 

on helposti havaittavissa, että onnekkailla kasvualueilla on niin sanottuja ”backwash” 

vaikutteita muhin alueisiin. Tällä hän tarkoittaa, että kasvukeskusten kehittymisen kus-

tannuksena on muiden alueiden regressio ja lamautuminen. Toisin sanoen kehittyneet 

alueet saavuttavat kasvunsa jälkeen jäävien alueiden kustannuksella. Lisäksi kasvu-

keskukset hyödyntävät sisäisiä ja ulkoisia mittakaavaetuja, jolloin kehityksen kasau-

tuvat ja kausaaliset luonteet saavat aikaan kasvukehityksen kierteen. (Myrdal 1963: 26 

– 29.) 

Tärkeimpänä tekijänä kehittyvien ja alikehittyneiden alueiden muodostumisessa voi-

daan pitää muuttoliikettä, joka tapahtuu aina selektiivisenä. Muuttoliikkeessä alikehit-

tyneiltä alueilta muuttaa pois etenkin nuorta väestöä – joiden merkitys alueelle olisi 

ollut suuri – kehittyneille alueille, jolloin alueille muodostuva ikäjakauma suosii kas-

vukeskuksia ja on epäsuosiollinen alikehittyneille aluille. Pääomien ja vaihdannan aja-

tellaan myös siirtyvän kasvukeskuksiin muuttoliikkeen mukaisesti, koska nähdään, 

että kasvukeskusten markkinoiden koko ja kasvu synnyttävät suuremman kysynnän 

ansiosta paremmin lisätuloja investoinnille ja joiden seuraksensa muodostuu kilpai-
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luetuja lisäten tuottavuutta. Alueiden välille kehittyvä ero näkyy myös rikkaiden ke-

hittyneiden alueiden parempana kykynä tuottaa ja järjestää palveluita, kuten tervey-

denhuoltoa ja koulutusta sekä kasvukeskusten liikennejärjestelmän ja infrastruktuurin 

kehittymisenä. Kasvukeskuksilla on myös myönteisiä ”spread” (hajauttavia ja levit-

täviä) vaikutuksia ympäröiville alueille. (Myrdal 1963: 29–33.) 

Krugman (1995: 26–27) kritisoi Myrdalin kumulatiivista kausaalisuutta muun muassa 

siitä, että perusperiaatteeltaan samanlainen teoria on esitetty jo 1920-luvulla Allyn 

Youngin toimesta sekä siitä, ettei teoriaa ole esitetty formaalissa muodossa. Yksiselit-

teisesti silloisella taloustieteellä ei ollut tarvittavia työkaluja, jotka olisivat kuvanneet 

reaalimaailman spatiaalisia ilmiöitä mallituksella, sillä se edellyttää vakioskaalatuot-

tojen ja täydellisen kilpailun oletuksista luopumista (Tervo 1999). Kuitenkin Krugma-

nin (1991a) mukaan Myrdalin kumulatiivinen kausaalisuus teoriana on ilmeinen selit-

tämään yritysten ja väestön keskittymistä sekä kumulatiivista kasvuprosessin kierrettä. 

Taloustieteen teorioiden ja tarvittavien työkalujen kehitys on mahdollistanut Krugma-

nia (1991a) luomaan formalisoidun ydin-periferia -mallin aluekehityksen muokkautu-

misesta. Artikkelissaan (1991a) hän kiteytti huomionsa kysymykseen: miksi tuotanto 

yleensä keskittyy tietylle tai muutamalle ydinalueelle jättäen muut alueet maatalouden 

rooliin periferioiksi? Malli juontaa juurensa 1900-luvun alkuun, jolloin maantieteilijät 

havaitsivat, että Yhdysvaltojen teollisuustuotanto on keskittynyt alueellisesti suhteel-

lisen pienelle tuotantovyöhykkeelle (manufacturing belt) maan koillisosaan. Alueella 

tuotettiin käytännössä kaikki teollinen tuotanto, jota ei ollut sidottu johonkin tiettyyn 

sijaintiin esimerkiksi raaka-aineiden saatavuuden ja hyödyntämisen takia. (Krugman 

1991a, 1991b: 11–13.) 

Teollisen tuotantovyöhykkeen havainnon ja ydin-periferia -mallin selittämisessä ko-

rostuvat kysynnän, kasvavien tuottojen, kuljetuskustannusten ja tuotannontekijäliik-

keiden (muuttoliike) merkitys ja näiden nivoutuminen yhteen alueellisen keskittävän 

kehityksen muovaajana. Krugman onnistui sisällyttämään (pääasiassa pekuniaariset, 
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mutta myös teknologiset) ulkoisvaikutukset2 ja hyödyntämään Dixitin ja Stiglitzin 

(1977) kehittämän monopolistisen kilpailun mallin, luodakseen reaalimaailmaa vas-

taavan tilanteen agglomeraatioetujen keskittävästä voimasta spatiaalisessa tilassa. 

Ydin-periferia -mallissa tarkastellaan ja oletetaan maan muodostuvan pelkistetysti 

vain kahdesta alueesta (ytimestä ja periferiasta), joilla on mahdollista tuottaa vain maa-

talous- ja teollisuustuotantoa. (Krugman 1991a, 1991b: 11–15.) 

Ydin-periferia -mallissa maataloustuotanto ja maanviljelijät ovat sidottuina maahan eli 

ne eivät voi liikkua alueiden välillä. Maatalouden tuottamisesta saadaan vakioiset 

skaalatuotot, sillä se toimii täydellisen kilpailun markkinoilla. Maataloustuotanto ja 

maanviljelijät ovat jakaantuneet tasaisesti alueiden kesken. Lisäksi oletetaan, että maa-

taloustuotteet ovat homogeenisiä ja niistä ei synny kuljetuskustannuksia, koska muu-

ten alueiden väliset hinnat ja palkat eivät pysyisi samoina. (Krugman 1991a, 1991b: 

14–17.) 

Sen sijaan, teollisuustuotanto toimii monopolistisen kilpailun markkinoilla ja jokainen 

alan yritys tuottaa omaa yksilöityä tuotetta. Tuotteiden erilaisuuden vuoksi yrityksillä 

on mahdollisuus kasvaviin skaalatuottoihin. Teollisuustuotanto voi sijaita kummalla 

alueella tahansa, jolloin alan yritykset valitsevat alueiden väliltä optimaalisen sijain-

nin. Voimakkaiden mittakaavaetujen vallitessa yritykset valitsevat sijaintinsa siten, 

että ne pystyvät vastaamaan koko kansallisen markkinoiden kysyntään tehokkaasti yh-

destä sijainnista sekä voivat hyödyntää oman ja muiden alueiden tuotannontekijöitä. 

Sijainniksi valikoituu alue, jonka paikallinen kysyntä on jo valmiiksi suurta kuljetus-

kustannusten minimoimiseksi. Tehdastyöläisten liikkuminen alueiden välillä oletetaan 

vapaaksi, jolloin suurempien reaalituottojen ja työn tarjonnan seurauksena työvoima 

keskittyy teollisuussektorille. Tällöin työvoiman liikkuvuus toimii keskittävän kehi-

tyksen moottorina Myrdalin tavoin. Käytännössä siis aiemmin mainitut takaisin- ja 

                                                
2 Scitovsky (1954, Fujita & Thisse 1996) erotti ulkoisvaikutukset teknologisiin ja pekuniaarisiin ulkois-

vaikutuksiin. Pekuniaarinen eli rahamääräinen ulkoisvaikutus toimii ainoastaan epätäydellisillä mark-

kinoilla. Yhden yrityksen hyödykkeen hinnan muutos vaikuttaa muidenkin yritysten hinnan muodos-

tukseen ja siten myös hyödykkeen kysyntään. Krugman olettaa siis ulkoisvaikutusten vaikuttavan kes-

keisesti alueelliseen keskittymiseen, mutta ne huomioidaan mallissa näkymättömästi, jotta siitä saadaan 

konkreettisempi; esimerkiksi, miten pitkälle teknologian ”läikkyminen” vuotaa (technological spillo-

ver) (Krugman 1991a). 
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eteenpäin kytkennät muodostavat suuren kotimarkkinoiden vaikutuksen vetäen yrityk-

siä ja väestöä kasvukeskuksien puoleen. (Krugman 1991a, 1991b: 14–17.) 

Mallin tarkastelussa voidaan päätyä useaan eri tasapainotilan mahdollisuuteen riip-

puen muun muassa kuljetuskustannusten suuruudesta. Toisin sanoen, ei ole selvää, että 

teollinen tuotanto jakaantuu vain toiselle alueelle. (Krugman 1998.) Vaikka agglome-

raatiota ei välttämättä tapahtuisi niin Fujitan ja Morin (2005) mukaan on hyvinkin 

mahdollista, että juurikin jotkin pienet tekijät tai ensiedut voivat muuttaa jopa kahden 

symmetrisen alueen siten, että toisesta alueesta muodostuu teollisen tuotannon ydin eli 

kasvukeskus ja toisesta maatalousvaltainen teollistumaton periferia. Kumulatiivisestä 

kausaalisuudesta on tullut viime vuosikymmenien aikana entistä merkittävämpi tek-

nologian kehittymisen myötä (Krugman 1991b: 26). 

2.2 Skaala- ja mittakaavaedut 

Keskittävän kehityksen eli kaupunkien olemassaolon ja kasvun taustalla on ennen 

kaikkea kasvavat skaalatuotot ja agglomeraatioedut (Fujita & Thisse 1996, Laakso & 

Loikkanen 2004: 34–35, 71). Taloustieteessä puhutaan skaalatuotosta (returns to scale) 

silloin, kun tarkastellaan organisaation tuotantoprosessia. Tuotantoprosessissa organi-

saation on käytettävä erilaisia tuotantopanoksia saadakseen aikaan halutunlaisen tuo-

toksen. Skaalatuotolla viitataan kaikkien tuotantopanosten prosentuaalisen muutoksen 

vaikutusta saatavaan tuotokseen eli tuotantoprosessin tuottavuuteen, jota luonnehdi-

taan tuotantofunktion avulla. Yksinkertaisin tapaus on vakioskaalatuottojen olettamus, 

jossa kaikkien tuotantopanosten lisääminen kasvattaa tuotosta vakioisessa eli lineaari-

sessa suhteessa, jolloin ei voida kasvattaa suhteellista tuotosta panoksia lisäämällä. 

Yleensä reaalimaailman tapauksissa ollaan kuitenkin kiinnostuneempia muuttuvista 

skaalatuotoista, jolloin tuotantopanoksien lisääminen joko kasvattaa tai vähentää suh-

teellista tuotosta. Esimerkiksi kasvavien skaalatuottojen tapauksessa tuotantopanosten 

kaksinkertaistaminen johtaa yli kaksinkertaiseen tuotannon kasvuun. Skaalatuottojen 

oletetaan aluksi kasvavan, mutta lopulta tuotantopanoksia lisätessä suhteellinen tuotos 

reagoi alenevasti. (Dollery, Byrnes & Crase 2008.) 

Väestön ja yritysten keskittymisen selittäjänä voidaan pitää suurtuotannosta saatavia 

etuja eli mittakaavaetuja (Laakso & Loikkanen 2004: 34–35, 71). Julkistaloudellisessa 
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kirjallisuudessa mittakaavaetuja kuvaillaan myös suuruuden ekonomiana. Julkisen 

sektorin poliittisessa päätöksenteossa on usean vuoden ajan näkynyt kuntasektorin uu-

distamisen pyrkimys, jonka tavoitteena on ollut etenkin julkisen talouden menojen hil-

litseminen ja palvelutuotannon tehokkuuden parantaminen. Tavoitteen saavutta-

miseksi keskeisimpänä tekijänä on nähty suuruuden ekonomian hyödyntäminen suu-

rempia kuntia luomalla, jolloin ajatellaan tuotettavien palveluiden (etenkin sote-pal-

veluiden) yksikkökustannusten laskevan. Tätä ajatusmallia käytettiin vuonna 2005 

käynnistyneessä Paras-hankkeessa ja hankkeen loppumisen myötä uudistusta jatka-

maan tehdyllä kuntarakennelailla, joka astui voimaan vuonna 2013. Sama kaava näyt-

tää jatkuvan myös sote- ja maakuntauudistuksessa.  

Taloustieteessä mittakaavaetuihin (economies of scale) viitatessa kuvaillaan juurikin 

kustannusten ja tuotoksen välistä suhdetta, kun skaalatuotot ilmaisevat yksinomaan 

tuotantopanosten ja tuotoksen fyysistä suhdetta. Mittakaavateoriassa muunnetaan 

skaalatuottojen informaatiot rahamääräisiksi arvoiksi. Mittakaavaedun taloudellinen 

hyöty johtuu organisaation keskimääräisten kustannusten alenemisesta, kun tuotantoa 

kasvatetaan. Toisin sanoen, mittakaavaedun johdosta, esimerkiksi tuotannon kaksin-

kertaistaminen on mahdollista ilman kustannusten kaksinkertaistamista. (Dollery & 

Fleming 2006.) 

Mittakaavaetuja tarkastellessa erotetaan usein sisäiset ja ulkoiset mittakaavaedut toi-

sistaan, jota kuvailin jo Myrdalin mallissa. Sisäisillä mittakaavaeduilla tarkoitetaan or-

ganisaation oman tuotantoprosessin tehostumista ja toiminnan kehittämistä. Organi-

saation kokoa kasvattamalla ja tuotantomäärää lisäämällä voidaan alentaa hyödykkeen 

tuottamisen yksikkökustannuksia ainakin tiettyyn rajaan saakka (Laakso & Loikkanen 

2004: 71). Taloustieteen yksi keskeisimpiä olettamuksia on, että organisaation kannat-

taa kasvattaa tuotoksen määrää, kunnes sen marginaalikustannus on yhtä suuri kuin 

sen marginaalitulo, jolloin organisaatio maksimoi voittonsa. Tämä perustuu siihen, 

että organisaatio maksimoi voittonsa, kun sen voiton kasvuvauhti (= kokonaistulojen 

kasvuvauhti – kokonaiskustannusten kasvuvauhti) on nolla. Toisin sanoen tuotannon 

lisääminen tähän määrään asti on optimaalista, koska tulot kasvavat enemmän kuin 

kustannukset; mutta organisaation ei kannata tuottaa tämän määrän yli, koska silloin 

kustannukset kasvaisivat enemmän kuin tulot. 
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Organisaation tuotantoprosessin kokonaiskustannukset syntyvät kiinteistä ja muuttu-

vista kustannuksista, jolloin tuotettavan hyödykkeen ominaisuudet ja luonne ovat kes-

keisessä roolissa organisaation mahdollisuuksiin saavuttaa mittakaavaetuja. Kiinteät 

kustannukset eivät muutu tuotannon volyymin muuttuessa ja näiden sopeuttaminen 

tuotantomäärää vastaavaksi on hankalaa lyhyellä aikavälillä. Mikäli hyödykkeen tuot-

tamisen kokonaiskustannuksista suurin osa muodostuu kiinteistä kustannuksista, on 

organisaatiolla paremmat mahdollisuudet mittakaavaetuihin, koska lisäyksiköiden 

tuottaminen ei nostata kiinteitä kustannuksia, vaan jo syntyneet kustannukset voidaan 

jakaa kaikkien tuotettujen tuotosyksiköiden kesken, jolloin yksikkökustannukset pie-

nenevät. Kuitenkin mittakaavaetu voi hävitä tuotannon kasvaessa liian suureksi. 

Yleensä mittakaavaetuja voidaan saavuttaa parhaiten pääomaintensiivisten hyödyk-

keiden tuotannossa, kuten kunnallisen vesi- ja viemäriverkoston rakentamisessa. Kun 

taas paljon työvoimaa vaativien hyödykkeiden tuotanto, varsinkin asiakasorientoitu-

neiden palveluiden, synnyttää huomattavasti vähemmän mahdollisuuksia mittakaava-

etuihin, koska tuotannon volyymin kasvattaminen vaatii samassa määrin lisää työnte-

kijöitä. Terveysalan palvelut ovat tällaisia työvoimavaltaisia paikallishallinnon tuotta-

mia tai järjestämiä palveluita. (Tuomala 2009: 115, Dollery & Fleming 2006, 9–10.) 

2.3 Kasautuminen ja agglomeraatioedut 

Sisäisten mittakaavaetujen lisäksi yritykset pyrkivät optimoimaan toimintaansa valit-

semalla sijaintinsa siten, että ne voivat hyödyntää valitsemansa alueen resursseja ja 

ominaisuuksia. Yrityksen sijainnista saamia ja ympäristöstä tulevia etuja nimitetään 

ulkoisiksi mittakaavaeduiksi, jotka liittyvät läheisesti yrityksen kokemiin hyötyihin, 

joita taloustieteessä kuvaillaan yleisemmin kasautumis- eli agglomeraatioeduiksi. 

(Laakso & Loikkanen 2004: 71.) 

Oletetaan, että yritykset valitsevat sijaintinsa Krugmanin esittämällä tavalla, jolloin 

pääsääntöisesti taloudelliset toimijat nivoutuvat yhteen ydin-periferia -muotoon. Fu-

jita, Krugman ja Venables (1999: 1–5) näkevät, että kaikenlaiset keskittymisen muo-

don syntymiset ja säilymiset selittyvät ja perustuvat jonkinlaisella agglomeraation 

muodolla. Agglomeraatio on eräänlainen taloudellisen toiminnan spatiaalinen ry-

kelmä, joka luo ja hyödyntää kasautumisen kierrettä antaen taloudelliselle toiminnalle 

suotuisan ympäristön. Agglomeraatio voi siis ilmetä monella tasolla; paikallisesta 
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markkinasta, jonka toiminta kattaa ympäröivät alueet aina taloudellisesti ja toiminnal-

lisesti merkittävään edelläkävijä alueeseen, jonka vaikutus heijastuu koko maailman 

markkinoille. Jälkimmäistä kuvaa parhaiten Boston-Washingtonin metropoli käytävä 

sekä luultavimmin maailman merkittävin teknologia- ja innovaatioklusteri Piilaakso 

(Silicon Valley). (Fujita, Krugman ja Venables 1999: 1–5.) 

Agglomeraatio ei ole ”täydellinen” keskittämisen voima, koska muuten kaikki yrityk-

set toimisivat ja ihmiset asuisivat muutamassa kaupungissa tai jopa vain yhdessä kau-

pungissa (Fujita ym. 1999: 1–5, Krugman 1998). Krugman (1998: 8) kuvailee tilan-

netta köydenvedolla (tug of war), jossa kahdensuuntaiset voimat taistelevat pyrkimyk-

sestä keskittävään tai hajauttavaan aluekehitykseen.  Keskihakuiset (centripetal) ag-

glomeraatiovoimat selittävät miksi ylipäätään väestöllä ja taloudellisella toiminnalla 

on tapana kasautua alueellisesti jo olemassa olevia kasvukeskuksia kohti (Kurgman 

1998, Fujita & Thisse 1996). Tätä voidaan selittää ulkoisvaikutusten olemassaololla, 

jotka syntyvät taloudellisten toimintojen keskittymisen lumipalloefektistä. Alfred 

Marshall (1890/1920: 225) on kiteyttänyt agglomeraatioprosessin erittäin osuvasti alla 

olevalla huomiolla: 

”When an industry has thus chosen a location for itself, it is likely to stay there long: 

so great are the advantages which people following the same skilled trade get from 

near neighborhood to one another. . . . A localized industry gains a great advantage 

from the fact that it offers a constant market for skill. . . . Employers are apt to resort 

to any place where they are likely to find a good choice of workers with the special 

skill which they require; while men seeking employment naturally go to places where 

there are many employers who need such skills as theirs and where therefore it is likely 

to find a good market.” (Marshall (1890/1920: 225, Fujita & Thisse 1996) 

Keskipakoiset (centrifugal) dispersiovoimat pyrkivät säilyttämään hajautuneen alue-

kehityksen. Keskipakoisten voimien tärkeimpinä selittäjinä ovat liikkumattomat teki-

jät, kuten jotkin luonnonvarat ja maaperä sekä myös osa ihmisistä. Lisäksi alueellinen 

keskittyminen kasvattaa asuntojen ja maan kysyntää, joka johtaa näiden hintojen nou-

suun. Myös puhtaat agglomeraatiohaitat, kuten ruuhkautuminen luo hajauttavia voi-

mia. Tällöin kasvukeskusten ulkopuolelle voi syntyä tai ainakin osa olemassa olevista 
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markkinoista säilyy hajauttavien voimien vaikutuksesta, jolloin tuotantoa on myös 

näillä periferia-alueilla. (Krugman 1998.) 
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3 SUOMEN ALUEKEHITYS 

Suomi sijaitsee maantieteellisesti Euroopan pohjoisosassa, suhteellisen kylmässä il-

manalassa. Suomi ei ole väestöltään verrattain suuri ja suomalaiset ovat pääsääntöi-

sesti levittäytyneet hajautetusti koko maan alueelle, jolloin asutuskeskusten välimatkat 

ja koko maan asukastiheys poikkeaa monilta osin EU:n keskimääräisestä. Nämä omi-

naisuudet aiheuttavat monilta osin lisäkustannuksia niin yhteiskunnalle kuin yksityi-

sille yrityksille ja kansalaisille. 

Suomen aluerakenne on ollut voimakkaiden muutospaineiden alla viime vuosikym-

meninä. Viimeisten vuosikymmenien aikana väestö- ja aluekehitys on ollut selvästi 

keskittynyttä kohti Etelä-Suomea ja muutamia muita kasvukeskuksia. Kyseinen kehi-

tys on syntynyt ja muovautunut pitkälti taloudellisen toiminnan tuloksena. Samanai-

kaisesti, kun kasvukeskukset kehittyvät niin alueellisesti kuin väestöllisesti, taajamien 

ulkopuolisten maaseutualueiden kokonaisväestömäärä on pienentynyt merkittävästi. 

Väestön keskittymisen myötä palveluiden kysyntä ja tarve on määrällisesti lisääntynyt 

kasvukeskuksissa, kun taas maaseuduilla palveluiden määrällinen kysyntä on vähen-

tynyt. Palveluiden tarve ei ole kuitenkaan kadonnut maaseuduilla, vaikka väestökehi-

tys on johtanut myös palveluiden keskittämiseen kasvukeskuksien ympärille. Suomen 

aluerakenteen muutokset, kuntien taloudelliset ongelmat ja palveluiden turvaaminen 

koko maan tasolla ovatkin olleet pinnalla poliittisissa keskusteluissa jo useamman 

vuoden ajan. 

3.1 Suomen aluerakenne ja sen kehitys 

Viimeisten vuosikymmenien aikana Suomen aluerakenne on vaiheittain muuttunut ja 

muovautunut pitkälti taloudellisten toimintojen aikaansaamana. Suomessa alkoi voi-

makas maan sisäinen muuttoliike 1970-luvulla, jota Hätälä ja Rusanen (2010: 7-8) ku-

vaavat maassamuuton vuosikymmeneksi. Tuolloin asutuista ruuduista jopa 70 prosent-

tia koki väestön vähenemistä tai autioitumista. 1980-lukua voidaan pitää voimakkaan 

taajamoitumisen vuosikymmenenä, sillä pientaloasumisen buumi laajensi taajama-

alueita nopeasti, jonka seurauksena myös taajamien asukastiheys laski. (Hätälä & Ru-

sanen 2010: 7-8.)  



24 

Suomen jäykähköjä aluetaloudellisia rakenteita ravistelleet kansalliset ja globaalit ta-

pahtumat ovat pakottaneet Suomen muuttamaan toimintatapojaan ja talouden toimin-

taympäristöjä viimeistään 1990-luvulta lähtien. Poliittisessa päätöksenteossa alettiin 

korostaa sekä tutkimus ja kehittämistoiminnan ja teknologian merkitystä, että viennin 

ja verkostoitumisen tärkeyttä Suomen selviytymisessä maata kohdanneesta lamasta. 

Suomen liityttyä EU:hun vuonna 1995 alueiden merkitys omina talousyksikköinä on 

kasvanut. Integraatioprosessin myötä alueet kilpailevat keskenään, jolloin kilpailuetua 

haetaan omista vahvuuksista. Toisin sanoen sen sijaan, että Suomessa oltaisiin 

1990luvun alun lamasta noustua pyritty koko maan kattavaan talouden tasaisuusta-

voitteeseen, Suomessa korostettiin kilpailukykyä, painotettiin innovaatioita ja harjoi-

tettiin osaamispainotteista politiikka, joilla on ollut aluetalouksien kannalta lähinnä ta-

louden tehokkuutta edistävä vaikutus. (Tohmo 2007.) 

Suomen aluekehityksen pitkän aikavälin tarkastelu osoittaa, että 1970-luvulla alka-

neen voimakkaan muuttoliikkeen myötä Suomen kaupunkialueiden kasvuvauhdeissa 

on ollut valtavia eroja. Yleensä aluekehityksen ilmiöitä tarkastellaan sijaintirakentei-

den, kuten tuotannon, työllisyyden tai väestön kehityksen kautta. Sijaintirakenteiden 

mittaustapaa kutsutaan myös aluelähtöiseksi mittaustavaksi, koska sillä pyritään pal-

jastamaan, miten keskittävää tai hajauttavaa aluekehitys on ollut. Keskeisenä huo-

miona Suomen aluekehityksessä voidaan pitää kaupunkialueiden työpaikkojen muu-

toksen vertailua. Kaikki työpaikkoja menettäneet alueet ovat pieniä tai keskisuuria 

kaupunkialueita, joiden elinkeinorakenne on voimakkaasti yhden tai muutaman perus-

teollisuuden, kuten metsäteollisuuden varassa. Vaikka joissakin kaupungeissa työpaik-

kojen menetys selittyy suljetuilla teollisuuslaitoksilla, keskeisimpänä tekijänä on kui-

tenkin ollut teollisuusalojen tuotantomäärien ja tuottavuuden kasvun myötä tapahtunut 

työpaikkojen vähentäminen. Näille alueille ei ole juurikaan tapahtunut elinkeinoraken-

teen muutoksia uusien yritysten sijoittumisella alueelle, eikä omilla alueen sisäsyntyi-

sillä tekijöillä ole pystytty vastaamaan työllisyyden heikentymiseen. Sen sijaan kaikki 

työpaikkojen määrää kasvattaneet alueet ovat olleet suuria tai keskisuuria monipuoli-

sen elinkenorakenteen omaavia kaupunkialueita. (Tervo 2000a, Laakso & Loikkanen 

2004: 113–114.) 



25 

Suomen sijaintirakenteiden tarkastelu kertoo työpaikkojen, tuotannon ja väestön siir-

tyneen kohti etelää, pääasiassa pääkaupunkiseudulle ja muutamiin muihin voimakkai-

siin kasvukeskuksiin (Tervo 2000b). Kaikkien kasvaneiden kaupunkiseutujen yhtenäi-

senä selittävänä tekijänä on ollut alueen alkuperäisten toimialojen merkittävä kasvu. 

Myös alueelle sijoittuneet uudet toimialat ovat lisänneet työpaikkojen määrää sekä 

suoraan että välillisesti muille toimialoille. Nopeasti kasvavien toimialojen yritystoi-

minnan sijoittuminen kasvukeskuksiin on johtanut suuriin pysyviin tai tilapäisiin kas-

vueroihin alueiden välillä. Näillä nopeasti kasvavilla alueilla työvoiman kysyntä on 

suurta, johon ei oman alueen väestön työvoiman tarjonnalla pystytä vastaamaan. Tämä 

luo tilaa kaupunkialueen ulkopuoliselle työn tarjonnalle eli alueiden väliselle muutto-

liikkeelle. Lukuisissa tutkimuksissa on pystytty osoittamaan, että työpaikkojen mää-

rällisen kasvun ja muuttoliikkeen välillä on selvä pitkän aikavälin positiivinen yhteys. 

Toisin sanoen merkittävä osa alueiden välisistä muuttovirroista pystytään selittämään 

alueiden välisillä työllisyyden ja palkkojen eroilla. (Laakso & Loikkanen 2004: 113–

117.) Voidaan siis todeta jo aiemmassa luvussa käsiteltävien keskittävien trendien ol-

leen voimakkaita myös Suomessa tällä tavalla mitattuna (Tervo 2000b). 

Alue-erojen kehittymistä voidaan tarkastella myös ”ihmislähtöisemmän” tavan kautta, 

jolloin mielenkiinnon kohteina ovat eri alueilla asuvien ihmisten elinolot. Tällöin tar-

kastelun kohteina ovat esimerkiksi alueelliset elinolo-, hyvinvointi-, tulotaso- tai työt-

tömyyserot alueiden välillä ja niiden kehitys. Tällöin mittareina käytetään yleensä 

työllisyys-, tulo- ja tuotannontasoa mittaavia indikaattoreita. (Tervo 2000a.) Useat tut-

kimukset ovat osoittaneet, että Suomen alueiden väliset hyvinvointi- ja tulotasoerot 

eivät ole erityisen suuria ja ne ovat itse asiassa pienentyneet pitkällä aikavälillä (Tervo 

2000b; Widgren, Alho, Kotilainen, Nikula & Kaitila 2007: 21).  

Riippuen tarkastelu- ja mittaustavasta Suomen aluekehitys näyttäisi siis hyvinkin eri-

laiselta. Tätä voidaan tulkita siten, että sijaintirakenteiden keskittävistä trendeistä huo-

limatta Suomen aluekehityksen pitkän aikavälin trendinä onkin ollut alueiden välisten 

tulotasoerojen tasoittuminen eli konvergoituminen. On kuitenkin huomioitava, että eri 

tulokäsitteiden välillä on oleellisia eroja. Vaikka tulotasoerot ovat konvergoituneet, se 

ei tarkoita sitä, että alueet olisivat yhtä menestyksekkäitä ja kilpailukykyisiä. Esimer-

kiksi pelkästään Helsingin seudulla tuotetaan noin kolmasosa maamme bruttokansan-
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tuotteesta, joka näkyy alueellisissa palkka- ja pääomatuloeroissa. Alueiden välistä hy-

vinvointi- ja tulotasoerojen tasoittumista voidaan selittää suurimmilta osin tulonsiir-

roilla ja julkisilla palveluilla. (Tervo 2000ab, Tohmo 2007, Widgren ym. 2007: 21.) 

Kaupungistuminen – jonka yhtenä tärkeimmistä syy-seuraussuhteista voidaan pitää 

muuttoliikettä –  on ollut viime vuosikymmeninä voimakas aluerakennetta muovaava 

kehityssuunta. Muuttoliike on monen tekijän summa, mutta siihen on erityisesti vai-

kuttanut suoraan elinkeinorakenteen muutos perusteollisuudesta kohti kasvavia toimi-

aloja, kuten elektroniikkateollisuus ja liike-elämän palvelujen tuotanto. (Ympäristö-

ministeriö 2015: 17, Widgren ym. 2007: 21, Laakso & Loikkanen 2004: 113–117.) 

Pääasiassa työ- ja opiskelupaikkojen houkuttelemana maan sisäinen muuttoliike on 

johtanut yhä selvemmin vain monipuolista koulutusta ja asiantuntijatyötä tarjoavien 

suurimpien kaupunkialueiden kasvuksi. Eikä siis ole ihme, että suurin muuttajien 

ryhmä on nuorten ja nuorten aikuisten ikäluokat. (YM 2015: 16–18.)  

Suomen aluekehityksessä on ollut havaittavissa sekä voimakkaan kaupungistumisen 

että laajan autioitumisen ilmiöt (Tervo 2000ab, YM. 2015: 17–18). Tervon (2000b) 

mukaan yksilöiden toteutuneet muuttopäätökset ovat varmasti olleet optimaalisia yk-

silön näkökulmasta, mutta onko kyseinen aluekehitystrendi optimaalista koko Suomen 

kannalta erityisesti pitkällä aikavälillä tarkasteltaessa? Suomen aluekehityksen ja alue-

talouksien näkökulmasta sijaintirakenteiden kehitystrendit nousevat tärkeämpään roo-

liin kuin ”ihmislähtöisemmät” elintasoeroja kuvaavat kehitykset. Kaupungistumisen 

syntyyn vaikuttavat kumulatiivisen kasvuprosessin kierteet näivettävät ja jopa autioit-

tavat laajoja alueita. Vaikka tulonsiirroilla ja julkisilla palveluilla pidettäisiin yllä tai 

jopa kavennettaisiin alueiden välisiä hyvinvointi- ja elintasoeroja, on selvää, että Suo-

men hajautettu ja ”tasapainoinen” aluerakenne kärsii tai on ainakin muuttumassa. On 

myös hyvinkin mahdollista, että tyhjeneville alueille jäävien ihmisten elinolot heikke-

nevät ainakin palveluiden saavutettavuudelta ajan saatossa, mikä tulee näkymään alue-

erojen kehityksessä negatiivisesti. Joka tapauksessa, voimakkaista muuttotappioista 

kärsivien alueiden fyysisten pääomien menetys voi olla väliaikaista, mutta sen sijaan 

inhimillisen pääoman menetys on pysyvää, sillä kerran autioituessaan alue ei palaa 

ennalleen. (Tervo 2000ab.) Ei ole yllätys, että suomalaisessa aluekehityskeskustelussa 

on ollut jo usean vuoden ajan havaittavissa jännitteitä keskittämisen ja maan pitämisen 

tasaisesti hajautettuna välillä. 
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Kaupungistumisen ja taloudellisen kasvun välillä on kiistaton yhteys ja nämä ilmiöt 

vahvistavat toisiaan. Toisin sanoen kaupungistuminen eli kasautuminen edistää talou-

dellista kasvua ja taloudellinen kasvu johtaa suurempaan kaupungistumiseen. (vrt. 

esim. Black & Henderson 1999, Laakso & Loikkanen 2004: 21–22, 107.) Suomalai-

sessa aluepolitiikassa nähdään, että suurkaupunkien roolien kasvu sekä alueiden väli-

sen verkoston ja yhteistyön olevan tärkeä kilpailukykyä ja talouskehitystä ajava tekijä 

globalisoituvassa maailmassa. Viimeisten vuosikymmenten aikana kaupungeissa ja 

niiden kehysalueella asuvien osuus Suomen väestöstä on kasvanut 70 prosenttiin. Ke-

hityssuunta on ollut selvä, vaikka Suomessa kaupungistuminen on ollut hieman hi-

taampaa kuin esimerkiksi Ruotsissa. (YM. 2015: 17–18, 30–33.) 

Väestön kasautumisen ja keskittymisen ohella on alkanut ilmetä myös kaupunki- ja 

yhdyskuntarakenteen hajautumista. Suurimpien kaupunkikeskusten vaikutus-, työssä-

käynti- ja asiointialueet ovat laajentuneet huomattavasti, mikä edellyttää ja on toimi-

vien liikenneverkostojen tulosta. Myös etätöiden lisääntyminen antaa lisää vaihtoeh-

toja asuinpaikkavalintoihin ja mahdollistaa tai ainakin helpottaa monipaikkaista asu-

mista. Nykyisin ja myös tulevaisuuden asuinpaikkavalinnoissa korostuvat erityisesti 

elinympäristö, liikkumismahdollisuudet ja asumiskustannukset. Yleisesti tällaisia 

mahdollisuuksia tarjoavat maaseutumaiset kunnat, jotka sijaitsevat kasvukeskusten 

pääliikenneväylien läheisyydessä, niin sanotuilla kehityskäytävillä. Tämä on johtanut 

suurimpien kaupunkien toiminnallisen alueen laajentumiseen, joka on näkynyt muut-

toliikkeenä kaupunkien reuna ja lievealueille. Nämä kaupunkien kehysalueen alakes-

kukset vastaavat monilta osin jo pieniä kaupunkikeskuksia. Esimerkiksi pääkaupunki-

seudun ja Oulun vaikutusalueiden ympäryskunnissa väestön- ja uudisrakentamisen 

kasvu on ollut voimakasta jo useamman vuoden ajan. (Hätälä & Rusanen 2010: 8, YM. 

2015: 18–20.) 
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Kuvio 1. Suomen monikeskuksinen aluerakenne vuonna 2050 (YM 2015: 31). Kuvan käyttöoi-

keuteen saatu lupa. 

Ympäristöministeriön (2015: 28) julkaisussa on esitetty, että Suomen maantieteellis-

ten olosuhteiden ja väestön koon takia tavoite Suomen aluerakenteen monikeskuksi-

suudesta ja verkostoitumisesta nähdään välttämättömänä. Suurimmat kaupunkikes-

kukset ja etenkin Helsingin metropolialue ovat elinkeino ja yritysrakenteeltaan moni-

puolisia innovatiivisen toiminnan ja osaamisen ympäristöjä, jotka toimivat Suomen 

kilpailukyvyn ja taloudellisen kehityksen moottoreina. Vahvojen kasvukeskusten ja 

näitä tukevien keskisuurten kaupunkien sijoittumisella maan eri osiin koetaan hyödyn-

tävän parhaiten kasvun logiikkaa, sillä mahdollisuudet kilpailukyvyn ja taloudellisen 

kasvun parantamiseen perustuvat alueiden kykyyn erikoistua sekä toimia yhteistyössä 
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ja vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Lisäksi monikeskuksinen aluerakenne luo hei-

jastusvaikutuksia mahdollisimman laajoille alueille. Jokainen aluekeskus on erityyp-

pinen ja sillä on omat vahvuudet sekä tärkeä ja toisia keskuksia täydentävä rooli mo-

nikeskuksisessa aluerakenteessa ja kaupunkiverkostossa. (YM. 2015: 28–33.) 

Globaalissa kilpailukyvynkentässä ja teknologiapainotteisen digitaalitalouden vahvis-

tuessa alueen osaamisrakenteet – oppilaitokset, tutkimuslaitokset, yritykset – korostu-

vat yhä enenevässä määrin aluekehityksen vetureina. Tämä luo entisestään kiristyvää 

kilpailua osaajista ja korkean teknologian toiminnoista, joiden seurauksena pääasialli-

sesti yliopistokaupunkien osaamisvalmiudet ja vetovoimaisuudet kehittyvät koko ajan. 

(YM 2015: 9, 16.) 

On odotettavissa, että koko kansalliseen oppilaitosverkostoon kohdistuu keskittäviä 

muutospaineita, jolloin lukio-opetus ja ammatillinen opetus vähenevät pienillä paik-

kakunnilla. Tarkoituksena on kuitenkin säilyttää pääpiirteittäin nykyisen mallin mu-

kaisesti koulutukseen, osaamiseen ja hyvinvointiin liittyvät palvelut suhteellisen tasa-

painoisesti eri puolilla maata. Koulutustarjonnan levittäytyminen käytännössä koko 

maan laajuisesti luo hyvät edellytykset monikeskuksiselle aluerakenteelle, sillä koulu-

tusmahdollisuus on tärkeä tekijä alueen elinvoimaisuudelle ja osaavan työvoiman saa-

tavuuden turvaamiselle. (YM 2015: 16, 28.) 

3.2 Julkisen sektorin tehtävien jakautuminen 

Vapaan markkinatalouden - kuten kuluttajien ja tuottajien välinen vaihdanta kysynnän 

ja tarjonnan mukaan vapailla markkinoilla - katsotaan edistävän ihmisten ja kansanta-

louden hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla. Näkökulma on peräisin jo 1700-

luvulta, jolloin taloustieteen oppi-isä Adam Smith vaikutti erityisesti teoksellaan Kan-

sojen varallisuus (1776, The Wealth of Nations). Markkinat voivat kuitenkin epäon-

nistua tai toimia tehottomasti joissakin asioissa. Julkisen sektorin perustavan laatui-

sena tehtävänä voidaankin todeta olevan yksityisen sektorin epäonnistumisen korjaa-

minen.  
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Richard Musgrave (1959: 5–6) esitti julkisen sektorin tehtävien haarautuvan (bran-

ches) kolmeen osaan, joita ovat stabilisaatio-, allokaatio- ja distribuutiotehtävä. Stabi-

lisaatio- eli taloudenvakauttamistehtävässä pyritään ylläpitämään muun muussa täys-

työllisyyttä ja matalaa inflaatiotasoa, jolloin kyse on suhdannepolitiikasta. Distribuu-

tiotehtävässä huolehditaan hyvinvoinnin ja tulonjaon jakautumisesta. Käytännössä tätä 

toteutetaan Suomessa progressiivisella verotuksella ja tulonsiirroilla, kuten työttö-

myystuella. Allokaatio- eli voimavarojen kohdentamistehtävässä varmistetaan tietty-

jen investointien sekä kulutus- ja tuotantopäätöksien toteutuminen. (Musgrave 1959: 

5–6.) Tarkoituksena on turvata julkishyödykkeiden ja meriittihyödykkeiden (hyvin-

vointipalveluiden) saanti. Toisaalta tarkoituksena voi olla myös pyrkimys vähentää tai 

ehkäistä jotakin tiettyä kulutusta tai tuotantoa, johon liittyy negatiivistä ulkoisvaiku-

tusta. (Laakso & Loikkanen 2004: 387–391.) Esimerkiksi kaupunki investoi julkisen 

liikenteen parantamiseen, jolla pyritään vähentämään yksityisautoilua keskustassa. 

Olson (1969) ja Oates (1972) jatkoivat musgravelaista ajattelua täsmentäen, mille hal-

linnon tasolle kyseiset tehtävät kuuluvat ja paljonko näitä julkisen sektorin yksiköitä 

tulisi olla eri tasoilla. Myöhemmin julkisen sektorin tehtävien jako on vakiinnuttanut 

asemansa länsimaisissa yhteiskunnissa fiskaalisen federalismin näkökulman mukai-

sesti (Laakso & Loikkanen 2004: 387–388). Oates (1972: 11–13, 35–36) sisällytti aja-

tuksensa desentralisaatio- eli hajauttamisteoreeman kautta, jonka mukaan lähtökohtai-

sesti julkisen palvelutuotannon hajauttaminen on aina kannattavampaa kuin keskittä-

minen, mikäli keskittämisellä ei pystytä merkittäviin kustannussäästöihin. Toisin sa-

noen, jos palvelutuotannon keskittämisellä pystytään saavuttamaan kustannussäästöjä 

esimerkiksi mittakaavaetujen kautta niin ainoastaan silloin palvelutuotannon keskittä-

minen voisi olla parempi vaihtoehto kuin hajautettu. (Oates 1972: 11–13, 35–36.) 

Fiskaalisen federalismin kirjallisuudessa keskushallinnon tulisi olla vastuussa makro-

tason tehtävistä eli kokonaisuudessaan stabilisaatiotehtävistä ja pääsääntöisesti distri-

buutiotehtävistä. Alue- tai paikallishallinnon tehtävänä on huolehtia allokaatiotehtä-

vistä, jotka hyödyntävät sen oman vaikutusalueen väestön hyvinvointia. (ks. esim. Oa-

tes 1999 tai Laakso & Loikkanen 2004: 387–391.) Oatesin (1972: 35–36) hajauttamis-

teoreemassa paikallishallinto pystyy tuottamaan julkishyödykkeet ja palvelutuotannon 
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paretotehokkaasti,3 sillä sen oletetaan kykenevän huomioimaan oman tuotantoraken-

teensa ja alueensa asukkaiden preferenssit. Tällä hetkellä Suomessa julkisen sektorin 

tehtävät ja poliittinen päätöksenteko jakautuvat kahdelle hallinnon tasolle, valtiolle ja 

kunnille. Maakuntauudistuksen astuttua lainvoimaiseksi syntyy valtion ja kuntien vä-

liin uusi hallinnon taso, maakuntahallinto. Tämä edellyttää julkisen sektorin tehtävien 

uudelleen jakoa.  

3.3 Optimaalinen paikallishallinnon koko 

Edellä käytiin läpi julkisen sektorin tehtävien jakautumista ja sitä, mitä tehtäviä kunkin 

hallinnontason tulisi hoitaa. Kun kerran päätös tehtävien hajauttamisesta on tehty, 

esille nousee kysymys; minkä kokoisia kyseisten paikallis- tai aluehallintojen tulisi 

olla? Käytännössä koko voi tarkoittaa sekä paikallishallinnon maantieteellistä tai vä-

estömäärällä mitattua kokoa. (King 1984: 50.) Kuitenkin julkistaloudellisessa kirjalli-

suudessa ja Suomen kuntareformia koskevassa päätöksenteossa käytetään lähestul-

koon ainoastaan asukaslukua mittaamaan ja tulkitsemaan optimaalista paikallishallin-

non kokoa. Viime vuosien aikana tämä on ollut selvimmin esillä Paras-uudistuksen 

myötä tulleilla kuntaliitoksilla ja sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alu-

eilla, joiden minimiväestömäärät on laissa määritelty sekä vireillä olevasta sote- ja 

maakuntauudistuksesta. Voidaanko paikallishallinnon kokoa (väestömäärää) kasvatta-

malla saavuttaa palveluiden tuotantokustannusten aleneminen hyödyntämällä suuruu-

den ekonomiaa? 

Lähtökohtaisesti voidaan ajatella, että suurempi paikallishallinto voi tuottaa tai järjes-

tää palvelunsa pientä paikallishallintoa tehokkaammin. Tällöin asukasluvun oletetaan 

korreloivan keskeisesti palveluiden tuottamisesta tai järjestämisestä aiheutuvien kus-

tannusten kanssa eli oletetaan, että asukasmäärän muutos vaikuttaa ja selittää palvelu-

tuotannon yksikkökustannuksia oleellisesti. Keskeisimmät argumentit paikallishallin-

non koon ja palvelutuotannon tehokkuuden välisessä vuorovaikutuksessa ovat aikai-

                                                
3 Resurssien allokaation katsotaan olevan paretotehokasta, kun ei ole enää madollista parantaa kenen-

kään hyvinvointia vähentämättä jonkun muun hyvinvointia. (Tuomala 2009: 35–36.) 
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semmin käsitellyt mittakaavaedut ja -haitat. Tämän perusteella paikallishallinnon ko-

koa kasvattamalla eli väestöpohjaa laajentamalla voidaan alentaa palvelutuotannon 

yksikkökustannuksia ainakin johonkin rajaan saakka. Kun puhutaan optimaalisen pai-

kallishallinnon koon saavuttamisesta, tarkoitetaan väestöpohjan kasvusta johtuvaa yk-

sikkökustannusten alenemista palveluiden tuottamisessa. (vrt. esim. Dollery & Crase 

2004, Harjunen ym. 2010: 1–2, 6–7.) 

Kansainvälisissä tutkimuksissa on löydetty todisteita siitä, että paikallishallinnon koon 

ja asukasmäärään suhteutettujen palvelutuotannon kokonaiskustannusten välillä on 

yhteys (OECD 2014: 36). Holzerin ym. (Holzer, Fry, Charbonneau, Van Ryzin, Wang 

& Burnash 2009: 1, 7) julkaisusta käy ilmi, että useissa eri tutkimuksissa on tehty löy-

döksiä, joiden mukaan väestömäärältään alle 25 000 asukkaan kunnat ovat hieman te-

hottomampia ja yli 250 000 väestöpohjan omaavat kunnat selvästi tehottomampia kuin 

kunnat, jotka ovat asukasmäärältään tältä väliltä. Havaintojen perusteella on esitetty, 

että paikallishallinnon koko ja palveluiden tuottamisesta syntyvät yksikkökustannuk-

set muodostavat U-käyrän muotoisen kuvion (kuvio 2). Tällöin yksikkökustannukset 

optimoiva kuntakoko on käyrän minimipisteessä, missä palveluiden yksikkökustan-

nukset minivoituvat. (vrt. esim. Holzer ym. 2009: 7–8, Harjunen ym. 2010: 6–7.) 

 

Kuvio 2. Paikallishallinnon koon ja palveluiden yksikkökustannusten suhde. 
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Palveluiden yksikkökustannukset kuvaavat paikallishallinnon tehokkuutta palveluiden 

tuottamisessa. Kuvion mukaisesti väkiluvultaan pienet paikallishallinnot voivat saa-

vuttaa mittakaavaetuja eli lisätä palvelutuotannon tehokkuutta kasvattamalla kokoaan. 

Palveluiden yksikkökustannuksia on mahdollista vähentää väestöpohjaa kasvattamalla 

vain tiettyyn rajaan asti eli kunnes saavutetaan niin sanottu optimaalinen paikallishal-

linnon koko. Tämän rajan ylittyessä ei saavuteta enempää mittakaavaetujen mahdol-

listamia tehokkuus hyötyjä, vaan suuri väestön määrä voi aiheuttaa mittakaavahaittoja, 

jolloin paikallishallinnon toiminnan tehostamiseksi asukasmäärää tulisi pienentää. 

(Holzer ym 2009: 7–8, Harjunen ym. 2010: 6–7.) 

OECD:n (2014: 36–38) tekemässä tutkimuksessa selvitettiin, onko asukasmäärään 

suhteutetuissa palvelutuotannon kokonaiskustannuksissa eroja suomalaisten kuntien 

välillä. Tutkimuksen mukaan Suomessa alimpiin kustannuksiin pystyivät 20000–

40000 asukkaan kunnat (kuvio 3). Toisaalta on huomioitava, että useat eri tekijät vai-

kuttavat kuntien välisiin kustannuseroihin, kuten ikärakenne, taloudelliset resurssit, 

julkisten palveluiden laatu, sairastavuus ja sosioekonomiset tekijät. (OECD 2014: 36–

38.) Tästä voidaan siis todeta, ettei asukaskoon ja asukaskohtaisten menojen välinen 

yhteys ole yksiselitteinen. Lisäksi on havaittu, että väestöltään saman kokoisten kun-

tien asukaskohtaisissa nettomenoissa on suuria eroja. (Moisio 2006.) 

 

Kuvio 3. Kuntien menot henkilöä kohden eri kuntakoon luokissa (mukaillen OECD 2014: 37). 

Kuvan käyttöoikeuteen saatu lupa. 
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Optimaalisen koon teoria on saanut osakseen paljon kritiikkiä. Hendersonin (1996) 

näkemyksen mukaan joka ikinen kunta on yksilö, joten ne poikkeavat toisistaan niin 

olosuhteiltaan kuin toiminnoiltaan ja erikoistumiseltaan. Richardson (1972) vertasi op-

timaalisen koon ongelmaa yrityksen teoriaan. Hänen mielestään ei ole järkevää olettaa, 

että jokaisella yrityksellä olisi sama tuotantofunktio ja sen perusteella määrittyvä op-

timaalinen tuotannon taso, jolloin jokainen yritys olisi käytännössä saman kokoinen. 

Miksi siis olettaisimme, että jokainen kunta on jo olosuhteiltaan ja lähtökohdiltaan sa-

massa asemassa ja että kunnille olisi olemassa vain yksi tietty koko ja väestöpohja? 

(Richardson 1972.) 

Optimaalisen koon sijaan Capello ja Camagni (2000) painottavat, että kunnan olosuh-

teilla ja omalla rakenteella (efficient size) on suurimmat merkitykset, jotka joko mah-

dollistavat tai hankaloittavat kunnan kykyä toimia tehokkaasti. Kunnat toimivat vuo-

rovaikutuksessa toisten kuntien ja yritysten kanssa, josta muodostuu erityinen paikal-

listalouden spatiaalinen tila ja verkosto. Tällöin syntyy paljon erilaisia ulkoisvaikutuk-

sia, joiden todellisia vaikutuksia on mahdotonta mitata. On tärkeää ymmärtää, että 

koolla on merkitystä kunnan kustannustehokkuuden kannalta, mutta koon tehokkuutta 

ja vaikutusta ei voida tarkasti määritellä ilman, että ainakin edellä mainitut tekijät huo-

mioidaan. On siis erittäin ristiriitaista olettaa, että pystyttäisiin saavuttamaan paras 

mahdollinen kustannustehokkuus jossakin tietyssä optimaalisessa kuntakoossa. (Ca-

pello & Camagni 2000.) 

Moision (2006) mukaan kuntien välisten asukaskohtaisten menojen suora vertailu on 

myös kaikkea muuta kuin ongelmatonta, johtuen muun muassa kuntien erilaisista käy-

tännöistä menojen kirjaamisesta ja toimintatavoista yleensäkin. Lisäksi kunnat eroavat 

olosuhteiltaan ja asukkaiden palvelutarpeilta, jotka vaikuttavat asukaskohtaisten me-

nojen suuruuteen. Erot selittyvät suurimmalta osin maantieteellisillä ja demografisilla 

tekijöillä, kuten muuttovoittokuntien suotuisammalla ikärakenteella. (Moision 2006.) 

Myöskään kansainvälisistä tutkimuksista ei voida vetää suoria johtopäätöksiä paikal-

lishallinnon koon vaikutuksesta palvelutuotannon asukaskohtaisten menojen suuruu-

teen, koska maiden väliset poliittis-hallinnolliset järjestelmät eroavat toisistaan eten-

kin paikallishallintojen vastuulla olevien tehtävien laajuudelta. Mittakaavaetujen ja si-
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ten palvelutuotannon kustannustehokkuus ajatus on suhteutettava siihen, kuinka pal-

jon ja mitä palveluita tuotetaan sekä minkälaisessa ympäristössä palvelutuotanto ta-

pahtuu. (Vakkuri, Tammi, Kallio, Meklin & Helin 2010: 38). 

Kuntien yksiselitteisen optimikoon määrittämistä vaikeuttaa myös kuntien järjestä-

mien palveluiden moninaisuus. Todennäköisesti eri palveluiden, kuten päivähoidon ja 

perusterveydenhuollon, järjestämisestä tai tuottamisesta syntyvien yksikkökustannus-

ten ja kuntakoon välinen suhde on erilainen. Tällöin on käytännössä mahdotonta mää-

rittää yhtä tiettyä kuntakokoa, jossa kaikkien palveluiden yksikkökustannukset mini-

moituvat. (Harjunen ym. 2010: 7, Harjunen & Saarimaa 2011: 3-4.) 

Paikallishallinnon olosuhteista etenkin asukastiheys vaikuttaa keskeisesti siihen, min-

kälaiset palveluiden tuotanto- tai järjestämismahdollisuudet tällä on. On itsestään sel-

vää, että väestömäärältään saman kokoisilla alueilla palvelutuotanto on mahdollista 

järjestää kustannustehokkaammin kunnassa, jonka asukastiheys on korkea kuin kun-

nassa, jonka väestö on sijoittunut hajautuneesti laajalle maantieteelliselle alueelle. Ti-

heään asutussa kunnassa palveluiden keskittäminen on suotavaa mittakaavaetujen saa-

miseksi, mutta harvaan asutuilla seuduilla samanlaisia mahdollisuuksia ei ole, koska 

tarvitaan useampia palveluyksiköitä tai muuten asukkaiden etäisyydet palveluyksi-

köistä kasvavat kohtuuttomiksi. (Fox & Gurley 2006: 9.) Esimerkiksi on hyvinkin 

mahdollista, että tiheään asuttu noin 20 000 asukkaan paikalishallinto voi tuottaa pal-

velunsa kustannustehokkaammin kuin väestömäärältään huomattavasti pienempi alle 

5000 asukkaan paikallishallinto, jonka asukastiheys on sama. On kuitenkin epätoden-

näköistä, että väestömäärältään samankokoisessa noin 20 000 asukkaan paikallishal-

linnossa, jonka väestö on hajautunut maantieteellisesti hyvinkin laajalle – esimerkiksi 

väestö on sijoittunut 50 kilometrin päässä toisistaan oleviin useisiin pienempiin kes-

kuksiin ja niiden reuna-alueisiin - pystyisi tuottamaan palvelunsa samalla kustannus-

tehokuudella kuin saman kokoinen tiheään asuttu vertailukohteensa. (Harjunen & 

Saarimaa 2011: 4.) 
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3.4 Palveluiden saavutettavuus ja kuntien palvelutuotannon optimilaajuus 

Pitkät välimatkat ja pieni väestön koko asettavat useille, lähinnä maaseutumaisille 

kunnille haasteita palveluiden järjestämiselle ja saavutettavuudelle minkä tahansa pal-

velun kannalta. Sen sijaan väestöpohjaltaan isoissa kunnissa joudutaan miettimään en-

sisijaisesti tarvittavien palveluyksiköiden määrää ja kokoa. Onko suuren tai pienen vä-

estökeskittymän kannalta usea palveluyksikkö ja siten läheinen sijainti optimaalisin 

vaihtoehto vai sittenkin yksi iso palvelukeskus tai -keskittymä, joka kattaa koko kun-

nan alueen palvelut? Suomen harvaan asutuilla seuduilla kuin myös tiheään asutuissa 

kaupungeissa on tärkeää pystyä järjestämään palvelut kustannustehokkaasti ja vaikut-

tavasti. Tällöin palveluyksiköiden optimaalisimmat sijainnit, määrät ja koot on kyet-

tävä määrittämään potentiaalisista mahdollisuuksista, jotta etäisyys palveluihin pysyisi 

kohtuullisena ja palvelun järjestämisen kustannuksista ei syntyisi liian suurta rasitetta. 

Saavutettavuuden (accessibility) käsite on moniulotteinen, mutta yksinkertaisimmil-

laan määriteltynä saavutettavuus voidaan kuvata tarkoittavan mahdollisuutta saavut-

taa jokin tietty paikka tai sijainti (Moseley 1979: 56). Saavutettavuus on kuitenkin eri 

asia kuin saatavuus (availability), joka liittyy lähinnä palvelujen ja tuotteiden valikoi-

maan (Rehunen, Rantanen, Lehtola, & Hiltunen 2012: 15). Yleensä kuntapalveluiden 

saavutettavuuteen vaikuttaa keskeisesti maantieteellinen etäisyys, jolloin palvelun 

käyttämiseksi edellytetään liikkumista kahden paikan välillä. Se minkälainen jonkin 

palvelun saatavuus on, ei siis vielä kerro sitä, kuinka hyvin se on eri paikoissa asuvien 

ja erilaisten ihmisten kannalta saavutettavissa.  

Optimaalisen kuntakoon tarkastelukehikossa kiinnitettiin huomiota paikallishallinnon 

väestön optimaaliseen kokoon ja siihen, miten väestön muutos vaikuttaisi mittakaava-

etujen saavuttamiseen eli tuotettavien palveluiden yksikkökustannusten alentamiseen. 

Tästä voidaan todeta, ettei ole olemassa yhtä ainoaa kuntakokoa, jossa kaikkien pal-

veluiden yksikkökustannukset alenisivat tai olisivat optimissa. Sen sijaan Hannu Lau-

rilan (2013) artikkelissa käsitellystä kuntien palvelutuotannon optimilaajuudesta on 

mahdollista tehdä selkeämpiä käsityksiä kuntien tuottamien palveluiden kustannuk-

sista. Optimaalisen kuntakoon teoriassa huomio kiinnitetään väestönkokoon ja sen 

muutokseen, kun taas kuntien palvelutuotannon optimilaajuuden mallissa väestöpohja 
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ja siten palveluiden käyttäjien määrä oletetaan vakioiksi kunnissa. Nyt huomion ei tar-

vitse kiinnittyä yhteen tiettyyn kuntakokoon, vaan tarkastelu tapahtuu yksittäisten pal-

veluyksiköiden, kuten päivähoidon tai perusterveydenhuollon mukaan. (Laurila 2013.) 

3.4.1 Kunnan budjettitalouden näkökulma 

Kuntien palvelutuotannon optimilaajuuden mallissa tavoitellaan myös palvelutuotan-

non kustannusten minimoimista mittakaavaeduilla perinteistä tuotantoteoriaa sovel-

taen. Mallin tarkastelu on helpointa aloittaa puhtaasti kunnan budjettitalouden näkö-

kulmasta eli palvelutuotannon uudelleenjärjestely tapahtuu julkisten kustannusten mi-

nimoimisen kautta. Koska julkishallinnon pitkän aikavälin budjettitasapainossa menot 

vastaavat tuloja niin kunnan menot kuvaavat myös tarvittavaa tulokertymää eli kunta-

laisten verorasitusta.4 Täten kustannusten aleneminen heijastuu suoraan kuntalaisten 

verorasituksen pienenemiseen ja on siten lähtökotaisesti kuntalaisten edun mukaista. 

(Laurila 2013.) 

Mallissa kunnan väestö ja maantieteellinen alue otetaan vakioina ja asukastiheyden 

oletetaan jakaantuvan tasaisesti kunnan alueelle. Tällöin palveluita ja niistä syntyviä 

kustannuksia voidaan tarkastella pelkistäen mediaanikuntalaisen näkökulmasta. Mit-

takaavaetujen hakeminen on pääasiallisesti alueellinen kysymys, jolloin ainoa tapa 

palvelutuotannon kustannusten alenemiseen on palveluyksikköjen koon ja lukumäärän 

muuttamisen kautta. Yksittäiset palveluyksiköt sovitetaan kasvavien tai laskevien 

skaalatuottojen mukaisesti eli palvelujen uudelleen järjestämisellä pyritään pidemmän 

aikavälin skaalaoptimointiin. 

Lisäksi oletetaan, että palveluyksiköt sopeuttavat muuttuvat kustannukset tehokkaasti, 

jolloin palveluyksiköiden määrä- ja sijaintipäätöksillä voidaan toteuttaa kunnan palve-

lutuotanto optimaalisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa palveluverkoston uudelleenjär-

                                                
4 Mallissa käytetään pelkistäen tasaveroa (Laurila 2013.) 
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jestelyä, joko palveluiden keskittämisen tai hajauttamisen kautta. Palveluiden keskit-

tämisen seurauksena kuntalaisten etäisyys palveluista kasvaa. Palveluyksiköitä lisä-

tessä vaikutus on päinvastainen. (Laurila 2013.) 

Mallin tarkastelu tapahtuu siis pitkällä aikavälillä alueellisesti, kun mittakaavatuotto-

jen käsite sovitetaan kunnan maantieteelliseen alueeseen eli palveluiden fyysiseen saa-

vutettavuuteen. Kuntien tuottamat palvelut ovat pääsääntöisesti paikallisia julkispal-

veluita, joiden kulutusta ei voida irrottaa ajasta ja paikasta. Kuviossa 4 esitetään mit-

takaavatuottojen ja palveluiden maantieteellisen etäisyyden suhdetta. Käyrä act esittää 

julkisia kustannuksia asukasta kohden eli kuntalaiseen kohdistuvaa verorasitusta. 

Käyrä act mukailee eri palvelutuotannon järjestämisvaihtoehdoissa syntyviä kustan-

nuksia, jotka riippuvat palveluetäisyydestä d eli käytännössä siitä, miten paljon palve-

luita keskitetään. Palveluiden keskittämisen seurauksena palveluyksiköiden tuotanto-

määrät kasvavat, jolloin ne voivat hyödyntää mittakaavaetuja aina johonkin rajaan 

saakka. Koska muuttuvien kustannusten oletetaan sopeutuvan tehokkaasti valittuun 

tuotantomäärään, mallissa ”pelataan” palveluiden tuottamisesta syntyvillä kiinteillä 

kustannuksilla. (Laurila 2013.) 

 

Kuvio 4. Optimietäisyys julkisten tuotantokustannusten kannalta (Laurila 2013). Kuvan käyttö-

oikeuteen saatu lupa. 
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Kuviossa 4 act käyrä lähtee liikenteeseen – pystyakselin läheisyydestä – tilanteesta, 

jossa palvelu on tuotettuna jokaisen asukkaan välittömässä läheisyydessä, jolloin pal-

veluyksiköitä on suuri määrä. Äärimmäisen hajautetun palvelutuotannon keskimääräi-

set kustannukset ovat tämän myötä hyvin korkeat ja niissä tuotetaan vain pieniä määriä 

palveluita. Palveluyksiköt ovat siten mittakaavaetujen näkökulmasta liian pieniä. 

Skaalaoptimoinnin perusteella kunnan on järkevä vähentää palveluyksiköiden määrää 

ja keskittää kyseinen palvelu suurempiin yksiköihin. Liika keskittäminen johtaa kui-

tenkin skaalatuottojen alenemiseen ja siten act käyrän nousuun. Tämä johtuu palvelu-

tehtävän hoitamisen kannalta liian raskaista ja jopa turhista kiinteistä kustannuksista. 

Kyseisen palvelun optimilaajuus löytyy käyrän act minimikohdasta ac1, jossa julkiset 

tuotantokustannukset ovat minimissä sekä tuotantomäärän että palveluetäisyyden d 

suhteen. Tällöin palvelutuotannon optimietäisyys on d1. (Laurila 2013.) 

Suuremmissa kunnissa palveluyksiköiden koolla, lukumäärällä ja sijainnilla on enem-

män pelivaraa, kun taas pienissä kunnissa optimoinnin tuloksena palvelut keskitetään 

lähes poikkeuksetta kuntakeskuksissa sijaitseviin sopivan kokoisiin palveluyksiköi-

hin. On huomioitava, että kaikkia palveluita ei voida tuottaa kuin tarpeeksi laajoilla 

väestöpohjilla. Esimerkiksi ei ole järkevää, että jokaisessa kunnassa olisi isot erikois-

sairaanhoidon tuottamiseksi tarvittavat tilat, henkilöstö ja laitteet. Mallissa kunnan 

koolla on väliä, mutta sitä ei pyritä muuttamaan, vaan jokainen palvelu pyritään so-

peuttamaan kunnan väestöpohjaan. (Laurila 2013.) 

3.4.2 Kokonaiskustannukset 

Edellä kuntien palvelutuotannon optimilaajuuden mallia kuvailtiin yksinkertaistaen 

vain kunnan budjettitalouden näkökulmasta. Kyseinen katsantokanta on myös valitet-

tavan yleinen kuntareformia koskevassa päätöksenteossa. Tämä tarkastelutapa on kui-

tenkin puutteellinen ainakin siltä osin, ettei se huomioi kuntalaisten kokonaiskustan-

nuksia eli niitä kustannuksia, jotka syntyvät verorasituksena koituvien julkisten kus-

tannusten – palveluiden tuottamisen ja saatavuuden – lisäksi. Nimittäin laajemmasta 

näkökulmasta katsottuna myös palvelun luokse pääsystä syntyy aina myös yksityisiä 

kustannuksia, jotka riippuvat suoraan palveluetäisyydestä. Yksityiset kustannukset 

ovat pääpiirteittäin matka- ja kulkuvälinekustannuksia sekä myös ajanmenetyksestä 
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koituvia vaihtoehtoiskustannuksia. Tällöin palveluiden keskittämisellä on kustannuk-

sia etenkin palvelun saavutettavuuden nimissä. (Laurila 2013.) Yksinkertaistettuna 

Laurila (2013) on saanut tiivistettyä ongelman yhteen lauseeseen: 

”Palveluyksikköjen karsimiseen johtava kuntataloudellinen kustannusminimointi hei-

kentää palvelujen saavutettavuutta ja tarkoittaa itse asiassa julkisten kustannusten 

vyöryttämistä budjetin ulkopuolisiksi yksityisiksi kustannuksiksi.” 

Kuntapalveluiden luonteen (kuluttaminen tapahtuu pääsääntöisesti samassa ajassa ja 

tilassa sekä palveluiden tuottamisesta ja kuluttamisesta vastaavat kuntalaiset) vuoksi 

saavutettavuuden kustannusmerkitys on erityisen suuri. Kuvio 5 esittää palveluiden 

tuottamisen optimilaajuutta kuntalaisten kokonaiskustannusten perusteella pitkällä ai-

kavälillä. Kuviossa 5 on otettu huomioon edellä mainittu ongelma lisäämällä act käy-

rän lisäksi yksityisiä kustannuksia kuvaava acp käyrä, joka nousee palveluetäisyyden 

d kasvun myötä. Käyrän acp jyrkkyys riippuu pitkälti palvelun käytön toistuvuudesta, 

jolloin se vaihtelee palveluittain. Tällöin on perusteltua olettaa, että joissakin palve-

luissa, kuten koulu- ja päivähoitopalveluissa yksityiset kustannukset kasvavat kiihty-

västi palveluetäisyyden pidentyessä. Kuitenkin johtopäätösten tekemiseksi riittää ole-

tus, että yksityiset kustannukset kasvavat, ei niinkään se kuinka nopeasti ne kasvavat. 

(Laurila 2013.) 

 

Kuvio 5. Optimietäisyys kokonaiskustannusten kannalta (Laurila 2013). Kuvan käyttöoikeuteen 

saatu lupa. 
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Kun kustannuskäyrien act ja acp arvot lasketaan yhteen pystysuunnassa jokaisella pal-

veluetäisyyden d arvolla, niin tulokseksi saadaan kuntalaisen kokonaiskustannuksia 

mukaileva käyrä ac, joka on esitettynä kuviossa Y. Myös tämän kokonaiskustannuksia 

kuvaavan käyrän palvelutuotannon optimilaajuus löytyy käyrän minimikohdasta, jol-

loin kuntalaisen kokonaiskustannusten suuruudeksi saadaan ac2 etäisyysmuuttujan ar-

volla d2. Saatu palvelun optimilaajuus on selvästi pienempi kuin mitä palveluetäisyys 

d1 on eli optimilaajuus silloin, kun pelkät julkiset tuotantokustannukset huomioidaan. 

Kuvion Y keskeisin huomio kohdistuukin juuri optimietäisyyteen kokonaiskustannus-

ten kannalta. Jos kunnassa päädytään järjestämään tai tuottamaan palvelu pelkästään 

kunnan budjettitalouden näkökulmasta, palvelut keskitettäisiin tämän näkökulman 

kannalta optimitasolle d1, josta aiheutuisi kokonaiskustannuksia ac’ verran yhtä pal-

velun käyttäjää kohden. Kun kaikki kyseisen palvelun käyttäjät lasketaan yhteen, pu-

hutaan todella merkittävistä summista niin yhden kunnan kuin myös koko Suomen 

julkistalouden näkökulmasta. Kunnan pyrkimys kustannussäästöihin johtaakin ylisuu-

riin palvelumenoihin ja pitempiin etäisyyksiin palvelun saavuttamiseksi. (Laurila 

2013.) 

3.4.3 Palvelun saavutettavuuden kysyntä 

Tähän asti kunnan palvelutuotannon tehokkuutta on tarkasteltu lähinnä vain siitä syn-

tyvien kustannusten perusteella. Kun tutkitaan kunnan palvelutuotantoa ja ennen kaik-

kea, kun päätetään, miten kunnan palvelut järjestetään, on huomioitava syntyvien kus-

tannusten lisäksi kunnan palveluiden päämääräinen tarkoitus. Tällöin kunnan toimin-

nan taloudellista tehokkuutta tulisi mitata viime kädessä palveluiden aikaansaamilla 

hyvinvointivaikutuksilla, joista kustannukset muodostavat lähinnä vain rajoitepuolen. 

Mikäli – palvelun saatavuuden kärsimättä – palvelun saavutettavuudesta syntyy pal-

veluiden käyttäjille hyvinvointivaikutuksia, on saavutettavuus huomioitava markkina-

taloudessa toimivan kunnan tehokkuusperiaatteisiin taloustieteen perusoppien mukai-

sesti. (Laurila 2013.) 

Useimmat kunnan tuottamista tai järjestämistä palveluista ovat luonteeltaan sellaisia, 

että käyttäjät arvostavat niiden helppoa saavutettavuutta. Kuvioon 6 tuodaan mukaan 

käyrä au, joka esittää ja mukailee kuntalaisen kokemaa suoraa hyötyä palvelun etäi-

syyden d eli palvelun saavutettavuuden suhteen. Käyrän lasku perustuu siihen, että 
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kuntalaiset arvostavat palveluiden, kuten päivähoidon tai perusterveydenhoidon, fyy-

sistä läheisyyttä eli niin sanottuja lähipalveluita etäällä sijaitsevia palveluita enemmän. 

Lähtökohtaisesti käyrä au ilmaisee siis palveluiden keskittämisen negatiivisen vaiku-

tuksen kuntalaisen kokemaan hyötyyn. Toisaalta joissakin palveluissa, kuten jätevesi-

puhdistamon kohdalla hyötykäyrä au todennäköisesti alkaisi pystyakselilla jopa nega-

tiivisena ja etäisyyden kasvun myötä se nousisi. (Laurila 2013.) 

 

Kuvio 6. Optimietäisyys hyvinvoinnin kannalta (Laurila 2013). Kuvan käyttöoikeuteen saatu 

lupa. 

Kunnan toiminnan tehokkuusperiaatteen mukainen palvelutuotannon optimilaajuus 

saadaan maksimoimalla kuntalaisen palvelun saavutettavuudesta kokeman hyödyn ja 

kokonaiskustannusten nettosummana. Taloustieteen oppien mukaisesti tämä saadaan 

palveluetäisyyden d arvolla, jossa kuntalaisen rajahyöty ja rajakustannus ovat pienen 

etäisyyden muutoksen suhteen yhtä suuret, jolloin optimin ehtona on, että käyrien au 

ja ac kulmakertoimet ovat täsmälleen samat. Palvelun keskittäminen on perusteltua 

siihen saakka, kunnes siitä saatava kustannussäästö vielä juuri kompensoi palveluetäi-

syyden kasvusta syntyvää haittaa. Kuviossa 6 tämä toteutuu palveluetäisyydellä d3, 

joka saadaan au3 ja ac3 erotuksen nettosummasta. (Laurila 2013.) Tällä tehokkuuspe-

riaatteen mukaisella palveluiden keskittämisen asteella käyrien au ja ac etäisyys toi-

sistaan on pystysuunnassa mahdollisimman suuri, joka tarkoittaa sitä, että palvelun 

kokonaiskustannukset ovat minimissään ja saavutettavuudesta koettu hyvinvointi on 

maksimissaan palveluetäisyyden eli palvelun keskittämisen suhteen. 
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4 KUNNAN TOIMINTA JA TALOUS 

Kunnat ovat osa julkista sektoria, jonka vaikutus maamme toimintaan ja talouteen on 

merkittävä. Tällä hetkellä kuntien lisäksi julkiseen sektoriin luetaan mukaan valtio, 

kuntayhtymät, Ahvenanmaan maakuntahallinto ja sosiaaliturvarahastot. Viime vuosi-

kymmenten aikana julkisen sektorin rooli on kasvanut merkittävästi. Sen menojen 

osuus bruttokansantuotteestamme on jo tällä hetkellä yli puolet (Suomen virallinen 

tilasto 2014). Julkisen sektorin menot alkoivat kasvaa enenevässä määrin 1970-luvulta 

alkaen johtuen maan tarkoituksellisesta palvelurakenteellisesta muutoksesta kohti hy-

vinvointivaltion edellyttämää ylläpitoa ja kehitystä. (Lauslahti 2003: 25–26.) 

Tutkittaessa kuntia ja kuntien taloutta on tärkeää tietää, mitä termillä kunta tarkoite-

taan. Kunta on julkisoikeudellinen yhteisö, joka tarjoaa palveluita alueensa asukkaille 

(Matikainen 2014). Lauslahden (2003: 41) mukaan kunnan rajat ovat etenkin tässä 

mielessä tärkeät, koska ne määrittävät sen, mitä aluetta kunnan tulee hallita ja hoitaa 

sekä ketkä ovat sen kuntalaisia. Hänen mielestään kuntaa voidaan pitää myös pakko-

yhteisönä, sillä jokaisen Suomen kansalaisen on oltava jonkin kunnan jäsen eli asukas. 

Kunnan jäseneksi luetaan myös yhteisöt ja säätiöt joiden kotipaikat ovat kunnassa sekä 

se, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa (KuntaL 1:3.2–3§). Kuntien 

tulopohjan ja kustannusten muodostuminen tekevät jäsenmäärittelystä olennaisen 

(Lauslahti 2003: 41).  

Kunnallisen itsehallinnon ytimen muodostavat verotusoikeus sekä kuntalaisten oikeus 

päättää hallinnostaan ja taloudestaan (Matikainen 2014). Kunnan hallinnon tulee pe-

rustua perustuslain 121 § nojalla kunnan asukkaiden itsehallintoon. Itsehallintoaluei-

den historia ulottuu Euroopassa kauas keskiajalle, aikaan jo ennen keskusvaltojen lu-

jittumista5. Itsehallinto perustuu siihen, että paikallista hallintoa hoitavat ne, joita ky-

seisen hallinnon on tarkoitus palvella. Paikallisen itsehallinnon katsotaan edistävän 

julkisen hallinnon kansainvaltaisuutta. Kunnat voivat ottaa keskitettyä hallintoa pa-

                                                
5 Nykyisin kunnallisoikeudellisessa kirjallisuudessa itsehallinnon määrittämisessä käytetään pääasiassa 

Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan (SopS 66/1991) kolmannen artiklan määritelmää (ks. 

esim. Ryynänen 2004: 42). 
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remmin huomioon päätöksenteossaan oman alue- ja väestörakenteensa, jolloin palve-

lutuotanto pystytään sopeuttamaan paikallisiin oloihin ja preferensseihin. (Oulasvirta 

1996: 1–3.) Kuntalaisille kunnan itsehallinto tarkoittaa velvollisuutta maksaa kunnal-

lis- ja yhteisöveroja sekä mahdollisuutena vaikuttaa kunnan toimintaan demokraatti-

sen järjestelmän kautta (Lauslahti 2003: 41). Se voi myös näkyä yksilölle yhteisölli-

syytenä ja lisätä alueen yhteenkuuluvuutta (Oulasvirta 1996: 1–3).   

Kunnan voi erottaa muista kunnista nimen, alueen, jäsenistönsä ja historian perus-

teella. Näiden lisäksi jokainen kunta on toisistaan erotettava talousyksikkö. (Oulasvirta 

1996: 1–3.) Kuntatalous muodostuu kokonaisuudesta menoja ja tuloja, jotka kohdis-

tuvat kuntaan. Tähän kokonaisuuteen voidaan laajimmillaan ajatella liittyvän kaiken-

laisen paikallisen inhimillisen toiminnan ja suunnittelun välinen vuorovaikutus. Pää-

sääntöisesti yhdyskuntataloudellisen toiminnan arviointikriteerinä käytetään taloudel-

lisuutta eli edullisuutta. Hallinnon tekemät valintapäätökset perustuvat saatavilla ole-

viin tietoihin, joiden tulisi kattaa koko ”talouden kenttä” eli miten kaikki tulot ja menot 

jaetaan ja kohdistetaan eri osapuolille ja ajanjaksoille. (Koski 2008: 9.) 

4.1 Kunnan tehtävät ennen sote- ja maakuntauudistusta  

Historiallisesti tarkasteltuna kunnat ovat kehittyneet vähitellen nykymuotoonsa aina 

varhaiskeskiajalta nykypäivään. Kuntalaitosten taival voidaan katsoa alkavan seura-

kunnallisista pitäjä- ja käräjähallinnoista, joille oli saatu kuninkaan myöntämiä erioi-

keuksia ja vapauksia. Näiden toiminta ja tarpeellisuus perustuivat lähinnä välttämättö-

mistä turvallisuus-, järjestys- ja köyhäinhoitotehtävistä. (Oulasvirta & Brännkärr 

2001: 8.)  

Kuntien kehityksen taustalta voidaan erottaa kaksi päälinjaa. Ensimmäinen on it-

senäistymisen jälkeen tapahtunut jatkuva kasvu ja eriytyminen palvelutuotannossa ja 

sen vaatimassa hallinto-organisaatiossa. Kehittymisen taustalla on maailmanlaajuinen 

teollistumisen, talouden ja väestön kasvu sekä erityisesti suomalaisen hyvinvointival-

tion rakentaminen. Hyvinvointivaltion rakentamisessa kunnat olivat keskeisessä roo-

lissa hyvinvointipalvelujen tuottajina ja rakentajina. Ajan saatossa kuntien lakisääteis-

ten tehtävien määrää kasvatettiin (kuvio 7), kun valtiolle kuuluneita tehtäviä ja alun 
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perin kunnan vapaaehtoisesti ottamia toimintoja siirrettiin erityislainsäädännöllä eri-

tyistoimialan piiriin.  Selviytyäkseen tehtävistään kuntien henkilöstön määrää kasva-

tettiin ja koulutettiin tehtävien vaatimalle pätevyys ja erikoistumistasolle, palvelupis-

teitä ja yhdyskuntatekniikkaa rakennettiin sekä säädettiin kunnallistaloudet vastaa-

maan kehityksen vaatimaa tasoa. (Oulasvirta 1996: 3–5, 43.) 

 

Kuvio 7. Kuntien tehtävien määrän muutos vuosikymmenittäin (mukaillen VM 2013: 19). 

Toiseksi, itsehallinnon toimivuuden kannalta välttämätön kehityslinja koski kunnallis-

lakien (1917-1919) tuomaa mahdollisuutta. Lain asettamisen jälkeen kaikilla oli mah-

dollisuus osallistua demokraattisesti kunnalliseen päätöksentekoon, kun aikaisemmin 

se oli mahdollista vain kunnallisveroa maksaville. (Oulasvirta & Brännkärr 2001: 8–

9.) 

Kunnan olemassaolon oikeutus lähtee kuntalaisista ja juridisesta yhteisöstä, jolloin 

kunnan toiminta-ajatuksen perimmäisenä tarkoituksena tulisi olla kuntalaisten hyvin-

voinnin turvaaminen (Lauslahti 2003: 34–35). Näiden toteutumisen takaaminen on 

kuntalain ydintarkoitus. Kuntalaissa esitetäänkin, että kunnan tehtävänä on asuk-

kaidensa hyvinvoinnin ja alueensa elinvoiman edistäminen sekä asukkaidensa palve-

luiden järjestäminen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. 

(KuntaL 1:1.1–2 §.)  
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4.1.1 Kunnan palvelutehtävä 

Kunnan tehtävien kokonaisuus muodostuu kunnan itsehallinnon nojalla itselleen otta-

mista tehtävistä ja sille erikseen laissa säädetyistä tehtävistä. Pääosa kunnan tehtävistä 

on kuitenkin lakisääteisiä, joita kuvataan erityistoimialan tehtäviksi. Kunnan lakisää-

teiset palvelutehtävät voidaan jaotella tehtävien velvoittavuuden ja kunnan käytettä-

vissä olevan harkinnan perusteella kolmeen osaan seuraavasti: subjektiivisiin oikeuk-

siin kuuluvat, pakolliset ja harkinnanvaraiset tehtävät. (Sallinen, Majoinen & Salenius 

2012: 87–88.) 

Subjektiivisiin oikeuksiin liittyvät tehtävät ovat luonteeltaan sellaisia hyvinvointi- tai 

peruspalveluita, joiden saanti halutaan turvata koko maassa yhdenvertaisesti ja tasa-

arvoisesti. Kunnan järjestämisvastuulla olevia subjektiivisia oikeuksia ovat esimer-

kiksi perustuslain 16 § ja 19 § (2:16.1 & 2:19.3 §) nojalla määräytyvät riittävät sosi-

aali- ja terveyspalvelut sekä perusopetus. Näiden tehtävien turvaamiseksi kunnalla on 

ehdoton järjestämisvelvollisuus. Toisin sanoen kunta ei voi esimerkiksi kieltäytyä pal-

velun järjestämisestä vedoten resurssien puutteeseen. (Sallinen ym. 2012: 87–88, 

Lauslahti 2003: 42.) 

Erityslainsäädännön velvoittamana kuntien vastuulla on hoitaa pakolliset tehtävät. Pa-

kollisten tehtävien järjestämisvelvollisuudessa kunnilla on käytössä harkintavaltaa toi-

minnan laajuuden ja siihen varattavien resurssien suhteen. Osa näistä palveluista on 

kuitenkin sellaisia, joita ilman kuntalainen ei tule toimeen, eikä voitaisi edes puhua 

hyvinvointiyhdyskunnasta. Tällaisia palveluita ovat muun muussa perus- ja yhdyskun-

tarakenteen ylläpitämis- ja kehittämistehtävät (jätehuolto, ympäristönsuojelu, pelas-

tustehtävät, jne.). Harkinnanvaraiset tehtävät kuuluvat myös erityislainsäädännön pii-

riin. Kunnilla ei kuitenkaan ole lakisääteistä järjestämisvelvoitetta näitä tehtäviä koh-

taan, mutta otettaessa kyseenomaisia tehtäviä hoidettavakseen, kunnan on noudatet-

tava erityislainsäädäntöä.  Yleisimpiä harkinnanvaraisia tehtäviä ovat esimerkiksi lu-

kio- ja ammatillisen peruskoulutuksen opetuspalvelut sekä joukkoliikenne. (Sallinen 

ym. 2012: 87–88, Lauslahti 2003: 42.) 

Kunnat voivat halutessaan järjestää laissa säädettyjen palveluiden lisäksi vapaaehtoi-

sia tehtäviä. Nämä tehtävät on luokiteltu yleisen toimialan tehtäviksi. Vapaaehtoiset 
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tehtävät ovat jokaisen kunnan omavastuisen harkintakyvyn varassa ja näiden tehtävien 

tarkoituksena on täydentää lakisääteisiä tehtäviä sekä edistää kunnan asukkaiden hy-

vinvointia ja kunnan kehitystä. Vapaaehtoiset tehtävät ovat luonteeltaan kunnan 

yleistä etua lisääviä tehtäviä, jotka liittyvät usein kunnan elinkeinoelämän parantami-

seen. (Sallinen ym. 2012: 89, Suorto 2008: 10.) 

Nykyään kunnan rooli palveluiden järjestämisen suhteen on joustavaa siinä mielessä, 

että kunnan organisaation ja henkilöstön ei välttämättä tarvitse itse olla palvelun tuot-

tajana. Kunnalla on useita eri mahdollisuuksia järjestää palveluita kuntalaisilleen, ku-

ten palveluiden ostaminen yksityiseltä sektorilta, toiselta kunnalta tai kuntayhtymältä 

tai mahdollisesti palvelun tuottaminen yhteistyössä muiden kuntien kanssa. (Oulas-

virta 1996: 43–45.) Esimerkiksi yleisessä käytössä olevassa tilaaja-tuottaja -mallissa 

yksi kunta järjestää muidenkin kuin oman kunnan pelastuspalvelut (Harjunen, Saari-

maa & Tukiainen 2010: 16).  

4.1.2 Viranomaistehtävä 

Kunnat ovat julkisia viranomaisia, joilla on oikeus käyttää julkista valtaa.6 Jäsenis-

tönsä kannalta tämä näkyy erityisesti kunnan itsehallinnollisena oikeutena määrätä 

kunnallisveroprosenttinsa. Kunta myöntää myös alueensa rakennusluvat. Itsenäisenä 

oikeushenkilönä kunnalla on mahdollisuus olla osallisena yksityisoikeudellisissa so-

pimuksissa, kuten kiinteistökaupoissa ja urakkasopimuksissa.  (Oulasvirta 1996: 1.) 

4.1.3 Poliittinen tehtävä 

Kunnan toiminnan ytimenä ja elinehtona on kunnan asukkaista lähtöisin oleva toimiva 

ja elävä demokratia. Suomessa poliittista demokratiaa toteutetaan pääosin edustuksel-

lisesti eli välillisellä demokratialla. Kunnan asukkaat valitsevat neljän vuoden välein 

kunnallisvaaleissa edustajansa valtuustoon, jonka päällimmäisenä tehtävänä on vastata 

                                                
6 ”Julkisen vallan käytöllä tarkoitetaan lakiin tai asetukseen perustuvaa toimivaltaa antaa kansalaista 

velvoittava määräys tai päättää toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta tai tosiasiallisesti puuttua 

toisen etuun tai oikeuteen (Sallinen ym. 2012: 88–89).” 
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kunnan taloudesta ja toiminnasta.7 Valtuusto toimii kunnan asukkaiden edustajina it-

sehallinnon toteuttamisessa, joka perustuu valtuuston lainvoimaisen päätösvallan ylei-

syydelle, ellei valtuusto ole itse siirtänyt toimivaltaansa kunnan muille viranomaisille. 

Kunnan valtuutetut ovat asukkaiden valitsemia luottamushenkilöitä, jotka saavat pää-

sääntöisesti toimeentulonsa muualta. (Oulasvirta 1996: 21–24, Korhonen & Merisalo 

2008: 11–13.) 

Kunnan poliittisena tehtävänä on toimia paikallisen demokratian areenana, jonka ydin 

on kansainvaltaisessa ohjauksessa. Kansainvaltaisuuden ohjaus perustuu avoimuu-

delle ja viestinnälle, jotta asukkaat olisivat tietoisia vireillä olevista asioista, siitä mitä 

kunnassa on päätetty ja minkälaisia toimenpiteitä on suunnitteilla tulevaisuuden va-

ralle. (Korhonen & Merisalo 2008: 11.) Paikallishallintona kunta on väestön läheisin 

julkishallinnon elimellinen osa, jolloin sen toimintaan kohdistuu erityisesti legitiimiy-

den vaatimus. Se, minkälaisena kunta näyttäytyy asukkaiden silmissä ja miten tiiviissä 

vuorovaikutussuhteessa edustuksellinen demokratia on kuntalaisiin, vaikuttaa suoraan 

siihen, miten luottamus julkishallintoon rakentuu tai jää rakentumatta. Mikäli kunnan 

asukkaat eivät koe kunnan toimintaa oikeana tai riittävänä, voi puutteellinen legitimi-

teetti ilmetä muun muassa alhaisina äänestysprosentteina, median ja sanomalehtien 

mielipidekirjoituksina sekä asukkaiden vieraantumisena ja passivoitumisena. (Korho-

nen & Merisalo: 18–19, Hytönen 2016: 15.) 

4.2 Kunta taloudellisena toimijana 

Kunnan taloudellisen toiminnan lopullisena tarkoituksena on kuntalaisten tarpeiden 

tyydyttäminen.8 Teknologian kehitys ja talouskasvu ovat mahdollistaneet suuremman-

tarpeiden tyydytystason kuin esimerkiksi sata vuotta sitten. Tämä perustuu hyödyk-

keiden – etenkin palveluiden – lukumäärän kasvusta, eikä niinkään siitä, että kuluttai-

simme samoja hyödykkeitä moninkertaisesti. Tuolloin nykyään kuluttamistamme hyö-

                                                
7 Kunnan valtuuston tehtävistä säädetään tarkemmin Kuntalaissa (4.14 §). 
8 Ihmisten tarpeiden tyydytys on biologisesti tai yhteiskunnallisesti määräytynyttä, vaikka joissakin ta-

pauksissa ero ei ole selvä. Tarpeet tyydytetään kuluttamalla hyödykkeitä, kuten vettä (aineellinen hyö-

dyke) tai terveydenhoitoa (aineeton hyödyke eli palvelu). (Pohjola 2010: 14.) 
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dykkeistä tunnettiin vain noin kolmasosa. Tämä kehitys on näkynyt selvästi myös kun-

nan tehtävien kasvussa (luku 4.1). Ei ole merkkejä siitä, että tarpeemme olisi nykyisin 

täydellisesti tyydytetty, vaan päinvastoin. Tarpeiden tyydyttämisen jatkuva kasvu ja 

käytettävissä olevien taloudellisten voimavarojen rajallisuus eli niukkuus estävät täy-

dellisen tarpeiden tyydyttämisen tason. (Pohjola 2010: 14–15.) 

Kuntatalous on perusluonteeltaan toimeksiantotaloutta. Lähtökohtaisesti kunta toimii 

kuntalaisia ja heidän tarpeitaan varten, jolloin kunnan tärkeimpänä toimintana on kun-

talaistensa palveluiden järjestäminen (menot), jotka toteutetaan pääosin kuntalaisten 

varoilla (tulot). Tasapainoinen ja kestävällä pohjalla oleva talous on kunnan menes-

tyksen ja kuntalaisten hyvinvoinnin perusedellytys. Niukkuuden vallitessa kaikkia 

kuntalaisten tarpeita ei kuitenkaan voida täyttää, joten on tärkeää osata allokoida ra-

jalliset voimavarat kuntalaisten tarpeita vastaaviksi. Tällöin niukkuuden ja tarpeentyy-

dytyksen – sekä toisaalta toiminnan ja talouden – välinen suhde muodostavat kuntata-

louden jäsentämisen lähtökohdan. (Pohjola 2010: 14–15; Sinervo, Meklin & Vakkuri 

2012.)  

Kuntien on suunniteltava taloutensa käyttöä niin pitkän aikavälin strategioissaan kuin 

vuosittaisessa talousarviossaan. Päätöksissään kunnat pyrkivät käyttämään voimava-

ransa mahdollisimman tehokkaasti, mikä edellyttää allokointia eli valintoja mille teh-

täville rahoitusta kohdennetaan. Oleellista on huomioida myös paras mahdollinen tapa 

järjestää palvelut. Tarkoituksena on saada aikaan käytettävissä olevilla resursseilla 

mahdollisimman suuri tarpeentyydytys ja sen seurauksena kuntalaisten hyvinvointi. 

(Sinervo ym. 2012; Meklin, Rajala, Sinervo & Vakkuri 2009.) 

Jotta julkistalouden toimista saataisiin paras mahdollinen vastike verovaroille, on tie-

dettävä, mikä on kuntalaisten näkökulmasta oikeudenmukaista voimavarojen hallin-

taa.  Tämä edellyttää saatavilla olevan informaation käyttöä ihmisten tarpeista. Ongel-

mana on ihmisten erilaisten tarpeiden priorisointi ja arvottaminen, mikä vaihtelee pää-

sääntöisesti ihmisten elinkaaren mukaan. Toisin sanoen, tulisiko kunnan panostaa esi-

merkiksi ensisijaisesti lasten päivähoitoon vai vanhainkodin rakentamiseen tai missä 

järjestyksessä nämä toteutetaan. (Sinervo ym. 2012; Meklin ym. 2009.) 



50 

Kuntataloudessa voimavarojen hallintaan kytkeytyy tiiviisti oikeudenmukaisuus. Jo-

kainen ihminen määrittää oman arvomaailman mukaisesti oikeudenmukaisuuden kä-

sitteen. Kuntien päätökset resurssien oikeudenmukaisesta jakautumisesta eivät siis 

välttämättä ole yksiselitteiset. Kuntien keskeisten tavoitteiden, tulojen ja menojen sekä 

toiminnan tuloksellisuuden määrittäminen perustuvat arvioon mahdollisimman suu-

resta hyödystä. Toiminnan arvioinnista syntyy kuntaorganisaation tuloksellisuusta-

voite taloudellisuudesta, tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta. (Sinervo ym. 2012, Mek-

lin ym. 2009.) Kunnan toiminnan taloudellisuus edellyttää palveluiden tuotantopro-

sessin järjestämistä niin, että suoritteiden aikaansaamiseksi on kulutettu vähimmäis-

määrä kustannuksia (kustannukset/suoritteet). Toiminnan on myös vastattava asetet-

tuja tavoitteita ja tukea ihmisten tarpeiden tyydytystä, jotta saadaan aikaiseksi toivot-

tavia vaikutuksia eli vastaamaan kunnan keskeisiä (tuloksellisuus)tavoitteita. Esimer-

kiksi terveydenhuollon pyrkimyksenä on potilaiden tarvetta vastaava laadukas hoito ja 

siten asukkaiden terveydentilan kohentaminen, eikä niinkään hoitopäivien tuottami-

nen.  (Meklin ym. 2009, Oulasvirta 1996: 178–179.)    

Kuntalaisilla on oikeus vaatia maksamiltaan veroilta ja maksuilta sekä kunnan saa-

milta valtionosuuksilta mahdollisimman tehokasta käyttöä ja toimintaa kuntaorgani-

saatiolta. Toisin sanoen tästä syntyy kuntaorganisaation tuloksellisuustavoite toimin-

nan taloudellisuudesta, tuottavuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. (Sinervo ym. 2012.) 

4.3 Kunta talousyksikkönä 

Kunnan valtuuston yhtenä tärkeimmistä tehtävistä on laatia ja hyväksyä jokaisen vuo-

den loppuun mennessä seuraavalle kalenterivuodelle talousarvio ja -suunnitelma seu-

raavaksi kolmeksi (tai useammaksi) vuodeksi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa val-

tuuston on otettava huomioon kunnan (ja kuntakonsernin) taloudelliset vastuut ja vel-

voitteet siten, että laadintaprosessi toteuttaa kuntastrategiaa ja luo edellytykset tehtä-

vien hoitamiseksi. (KuntaL 13:110.1–2 §.) Talousarvion ja -suunnitelman osana val-

tuusto hyväksyy kunnan talouden ja toiminnan keskeisimmät tavoitteet, kuten palve-

lujen ja yhdyskuntakehityksen tavoitteet (Korhonen & Merisalo 2008: 13).  

Kuntatalouden rakenteen muodostavat menot ja tulot, jotka kirjataan kuntien kirjanpi-

dossa tehtävittäin sekä meno- ja tulolajeittain. Kirjanpidosta laadittavissa toiminta- ja 
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taloustilastoissa kunnan tehtäväluokat jakaantuvat yleishallintoon, sosiaali- ja terveys-

toimeen, opetus- ja kulttuuritoimeen sekä muihin palveluihin. Päätehtäväluokat voi-

daan jakaa edelleen osatehtäviin, kuten perusterveydenhoitoon ja erikoissairaanhoi-

toon. Menolajeittain käyttötalouden menot ovat palkat ja henkilöstömenot, erilaiset 

palveluiden ja tavaroiden ostot, avustukset sekä kunnan muut toimintamenot. Näiden 

lisäksi kunnilla voi syntyä menoja investoinneista sekä lainanhoidosta ja -antamisesta 

muille yhteisöille. (Sallinen ym. 2012: 154–155.)  

Tulolajeittain kuntatalouden tulot muodostuvat verotuloista, valtionavuista ja toimin-

tatuloista sekä muista tuloista. Toimintatuloja kunta saa järjestämiensä palvelujen 

käyttömaksuista ja myyntituloista sekä avustuksista, tuista ja muista toimintatuloista. 

Koko kuntasektoria tarkastellessa kunnan omien tulojen osuus kaikista tuloista on 

merkittävä, joten kunnat pystyvät kohtuullisen hyvin pyörittämään toimintaansa oma-

ehtoisesti, jolloin valtionosuuksien suhteellinen merkitys jää pieneksi. Kuntakirjo on 

kuitenkin laaja ja kunnat eroavat toisistaan niin rakenteiltaan ja väestön kooltaan kuin 

talouksiltaan. Omien tulojensa lisäksi noin kolmannekselle kunnista valtionosuus on 

välttämätön tulonlähde toimintojen turvaamiseksi. (Moisio 2015: 13, Sallinen ym. 

2015: 154–155.) 

4.3.1 Kunnan menot 

Moision (2015: 24) mukaan kunnan järjestämien palvelutuotosten määrä ja palvelui-

den yksikkökustannusten muutokset vaikuttavat oleellisesti kunnan menorakentee-

seen. Kuntien väliset menotasot ja -rakenteet kuitenkin vaihtelevat huomattavasti kun-

tien palvelutarpeen mukaan. Palvelutarpeiden väliset erot aiheutuvat pääsääntöisesti 

erilaisista ikärakenteesta ja sosiaalisesta rakenteesta, jotka muodostavat palvelujen ky-

synnän ja tarjonnan. (Oulasvirta 1996: 180.) Toisin sanoen palvelutuotosten määrään 

yksittäinen kunta ei voi juurikaan vaikuttaa, mutta palvelutuotannon yksikkökustan-

nuksiin puolestaan kunnan omilla päätöksillä voi olla merkittävä vaikutus. Tuotetta-

vien palveluiden yksikkökustannuksiin vaikuttavat tuottavuuskehitys ja/tai pa-

noshintojen, kuten palkkojen ja vuokrien muutokset.  Tuottavuuskehitys on kytkök-

sissä toimintayksiköiden kokoon ja toiminnan organisointiin, kun taas panoshintoihin 

vaikuttavat erityisesti ulkoiset tekijät, kuten keskitetyt palkkaratkaisut. Esimerkiksi 
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vuodesta 2001 alkaen sosiaali- ja terveysmenojen nimellishintaiset menot ovat kasva-

neet keskimäärin viisi prosenttia vuodessa. (Moisio 2015: 24.)  

Julkisen palvelusektorin poliittisessa viitekehyksessä on keskitytty käytännössä pel-

kästään menojen hillitsemiseen palveluiden tuottavuuskehityksen parantamisella. 

Viime vuosina palvelurakenteen uudistamisien keskeinen ajatus on lähtökohtaisesti 

aina ollut yksikkökustannusten minimoiminen palvelujen keskittämisellä ja palvelu-

yksiköiden kokojen kasvattamisella. Tätä ideologiaa on tarkasteltu luvussa kolme op-

timaalisen paikallishallinnon koon teoriassa ja kuntien palvelutuotannon optimilaajuu-

den mallissa. 

Kuntien menot siis muodostuvat kunnan toiminnan laajuudesta, johon vaikuttaa kes-

keisesti kunnan vastuulla olevat tehtävät. Kuntien menot ovat viime vuosikymmeninä 

kasvaneet voimakkaasti tehtävien ja velvoitteiden määrällisen kasvun seurauksena. 

(Moisio2015: 23–24.) Myös lisääntyneet palvelutarpeet ja kasvavat laatuvaatimukset 

ovat nostattaneet kuntien menoja (Meklin ym. 2009). Näiden seurauksena kuntasekto-

rin osuus on kasvanut noin kahteen kolmasosaan kaikista julkisista kulutusmenoista ja 

investoinneista (Moisio 2011: 2).  

Kunnat ovat viime vuosien aikana pyrkineet tekemään säästöjä ja tehostamaan toimin-

taansa menojen hillitsemiseksi. Kuntasektorin omavastuinen talous ja omien tulojen 

merkityksen painottuminen kaikista tuloista pääsääntöisesti hillitsee menojen kasvua. 

Kuntatalouden yleisenä ongelmana on ollut kuitenkin menoleikkauksien toteuttaminen 

laskusuhdanteissa. Myös kuntatalouden tulopohja on voimakkaasti riippuvainen suh-

danteista. Tästä on seurannut käyttötalouden kaventunut liikkumavara ja kuntasektorin 

menojen myötäsyklisyys, mitkä ovat osaltaan lisänneet kuntien tarvetta velan kasvat-

tamiselle. Kireistä taloudellisista tilanteista huolimatta kuntien lainakanta on jatkanut 

kasvuaan korkean investointitason johdosta. (Moisio 2011: 2; Valtiovarainministeriö 

2015: 9.) 

Kuntaliiton (2017a) laskelmien pohjalta on kuviossa 8 esitetty kuntien ja kuntayhty-

mien kokonaismenojen jakaantuminen prosentuaalisesti menolajeittain vuonna 2015. 

Laskelmat perustuvat Tilastokeskuksen talous- ja toimintatilaston tietoihin kuntien ja 

kuntayhtymien tulos- ja rahoituslaskelmista. Laskelmat kuvaavat koko kuntasektorin 
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eli kuntien ja kuntayhtymien taloudellista kehitystä vuosien 2009-2015 välillä. Käyte-

tyissä laskelmissa on eliminoitu keskinäiset erät. (Kuntaliitto 2017a.) 

 

Kuvio 8. Kuntien ja kuntayhtymien kokonaismenojen jakaantuminen prosentuaalisesti menola-

jeittain vuonna 2015. 

Pääosa kuntasektorin menoista syntyi kiinteistä kustannuksista. Palkat ja palkkiot sekä 

henkilöstön sivukulut kuuluvat kiinteisiin kustannuksiin, joiden osuus kokonaisme-

noista oli noin puolet. Kiinteisiin kustannuksiin ei vaikuta kunnan järjestämien palve-

lutuotosten määrät ja palveluiden yksikkökustannusten muutokset. Tästä syystä kiin-

teitä kustannuksia voi olla vaikeaa muuttaa lyhyellä aikavälillä. Edellä mainittujen li-

säksi kiinteiksi kustannuksiksi luetaan muun muassa investointien poistot ja vuokrat.  

(Lauslahti 2003: 97–98, Kuntaliitto 2017a.) 

Palveluiden ja materiaalin ostot ulkopuolisilta tahoilta olivat lähes kolmanneksen kun-

tasektorin menoista (kuvio 8). Kyseiset menot kuuluvat kunnan muuttuviin kustannuk-

siin. Lauslahden (2003: 97–98) mukaan muuttuvat kustannukset ovat erinomaisia kus-

tannusjohtamisen näkökulmasta, koska ne syntyvät ja muuttuvat täysin toiminnan vo-

lyymin mukaan. Toisin sanoen ulkopuoliselta hankittavia palvelutuotantoja voidaan 

pitää kustannustehokkaina siinä mielessä, että ne eivät synnytä hukkakapasiteettiä. 

Esimerkiksi, jos kunnan oma palvelutuotanto on rakennettu vastaamaan korkeimman 
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kysyntäpiikin mukaista palvelutasoa palveluiden turvaamiseksi kaikissa tilanteissa 

niin matalamman kysynnän ajanjaksolla syntyisi hukkakapasiteettiä korkeamman yk-

sikkökustannusten takia. Näin on mahdollista säilyttää korkea palveluiden laatu ja saa-

tavuus sekä saavuttaa kustannussäästöjä. (Lauslahti 2003: 97–98.) 

Kuntasektorin yhteenlasketut ulkoiset menot olivat vuonna 2015 noin 44 miljardia eu-

roa. Kuntasektorin toiminta- ja taloustilastoissa nähdään kunnan tehtäväluokittaiset 

menot. Kokonaismenoista melkein puolet meni sosiaali- ja terveystoimen menoihin 

(noin 48 prosenttia). Seuraavaksi merkittävin menoerä koostui opetus- ja kulttuuritoi-

men menoista, jotka muodostivat lähes kolmanneksen menoeristä. Muiden tehtävien 

sekä rahoitustoiminnasta syntyvien menojen yhteen laskettu osuus oli noin viidennek-

sen. (Kuntaliitto 2017a.) 

Moision (2011: 1–9, 2015: 4–9) mukaan valtion pyrkimykseen vaikuttaa paikallishal-

linnon taloudenpidon kurinalaisuuteen finanssipolitiikan säännöillä on oleellista huo-

mioida kunnan hoitamien perus- ja hyvinvointipalveluiden tärkeys. Mitä enemmän ja 

vastuullisempia tehtäviä kunnat hoitavat, sitä suurempi on mahdollisuus, että valtio 

joutuu tulemaan taloudellisesti kunnan avuksi. Ei ole uskottavaa, että valtio pystyisi 

noudattamaan niin sanottua ”no bailout” -politiikkaa eli valtio pakottaisi kunnan toi-

mimaan täysin omillaan, jolloin kunnan olisi suhteutettava menonsa käytettävissä ole-

viin tuloihin, koska kyseessä on koko yhteiskunnan kannalta merkittävien palvelujen 

turvaaminen. Yksittäisillä kunnilla voi olla kannustin siirtää omista toimenpiteistä joh-

tuvia kustannuksia valtion ja muiden kuntien hoidettavaksi. Tällaisesta pehmeän bud-

jettirajoitteen ongelmasta löytyy paljon käytännön esimerkkejä. Finanssipolitiikan 

säännöillä on kuitenkin mahdollista vaikuttaa paikallishallinnon budjetin tasapainotta-

miseen, velanottoon, veroasteisiin ja menoihin lisäten taloudenpidon kurinalaisuutta. 

(Moision 2011: 1–9, 2015: 4–9.) 

4.3.2 Kunnan tulot 

Kuntien menot rahoitetaan pääsääntöisesti joko toimintatuloilla tai verotuksella kerät-

tävistä varoista; verotuloista ja valtionosuuksista. Katetaanko tietyn palvelun kustan-

nukset julkisin varoin vai toimintatuloista, on pitkälti tarkoituksenmukaisuuskysymys 

siitä, miten rasitukset jaetaan. Koska kunnat ovat osa julkista taloutta, lähtökohtana 
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on, että kaikki kunnan menot peritään takaisin tavalla tai toisella. Kunnan toimintatu-

lojen ja verotuksella saatavien tulojen olennaisin ero on siinä, että toimintatulot, kuten 

maksut voidaan kohdistaa maksuvelvollisella saamastaan hyödystä. (Hallipelto, Helin, 

Oulasvirta & Ruuska 1992: 49–55.) 

Kunnallisen itsehallinnon yksi peruspilareista ja omavastuisen talouden mahdollistaja 

on kuntien verotusoikeus (Oulasvirta 1996: 1). Kuntien verotusoikeus perustuu oikeu-

teen verottaa asukkaitaan ja kiinteistönomistajia alueellaan. Kunnat saavat myös osuu-

den alueellaan toimivien yhteisöjen tuloveroista (yhteisövero). (Sallinen ym. 2012: 

157.) Verotusoikeus on kuulunut jo 1800-luvun puolivälin jälkeen paikallisen itsehal-

linnon kokonaisuuteen. Kunnan verotusoikeutta ei kuitenkaan pidä ymmärtää vain 

kunnan asukkaiden velvollisuutena, vaan heidän oikeuksien mahdollistajana. (Prättälä 

1998: 76.)  

Kuviossa 9 on esitetty Kuntaliiton (2017a) laskelmien mukaiset kuntien ja kuntayhty-

mien tulos- ja rahoituslaskelmiin perustuvien ulkoisten kokonaistulojen jakaantumi-

nen prosentuaalisesti tulolajeittain. Laskelmat kuvaavat koko kuntasektorin rahoituk-

sen tilannetta vuonna 2015.  

 

Kuvio 9. Kuntien ja kuntayhtymien tulos- ja rahoituslaskelmiin perustuvien ulkoisten kokonais-

tulojen jakaantuminen prosentuaalisesti tulolajeittain vuonna 2015. 
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Kunta-alan rahoituksesta selvästi suurimman osuuden kokonaistuloista muodostavat 

kunnan tuloverot eli kunnallisverot noin 42 prosentilla. Verorahoituksesta eli verotu-

loista ja valtionavuista saatavien tulojen merkitys kuntataloudelle on välttämätön; lä-

hes kaksi kolmasosaa kokonaisrahoituksesta. Kuntakonsernin toimintatulot muodosti-

vat yli viidenneksen kaikista tuloista. Kunta- ja kuntayhtymäkohtaisesti toimintatulo-

jen osuuden suuruuteen vaikuttaa pitkälti kunnan tai kuntayhtymän omistamien liike-

laitosten tuottavuus (Lauslahti 2003: 81). Laskelmista selviää, että myyntitulot ovat 

laskeneet jopa yli kahdella miljardilla (noin 40 prosenttia) viime vuosiin nähden. Suo-

ria johtopäätöksiä ei voida kuitenkaan tehdä tilastouudistuksen ja liikelaitosten yhti-

öittämisen johdosta, jolloin tarkasteluvuosi ei ole täysin vertailukelpoinen aikaisem-

pien vuosien kanssa. Maksutuloja käytetään kunnan palvelujen rahoittamisessa ja 

maksuista valtaosa kertyykin sote-palveluiden asiakasmaksuista, jotka ovat pitkälti 

laissa säänneltyjä (Korhonen & Merisalo 2008: 109). Laskelmissa on huomioitu myös 

lainanotto kuntien ja kuntayhtymien tuloina, vaikka vuonna 1995 voimaan tulleen kun-

talain myötä lainaa ei lueta tuloiksi, koska se on toimintaa rahoittaville tahoille takaisin 

maksettava erä (Lauslahti 2003: 81).  
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5 HYVE-KYSELY 

Tässä luvussa käyn läpi HYVE 2018 -ohjelmatyössä mukana olevien kuntien alkuky-

selyn tuloksia, keskittyen kuntien elinvoima- ja talouden tasapainoteemoihin (liite 1). 

Kyselyssä on käytetty sekä asteikkoihin eli skaaloihin perustuvia strukturoituja kysy-

myksiä, että avoimia kysymyksiä. Tutkimuksen aineistona on käytetty vain kunnan 

johtoryhmään kuuluvien henkilöiden (n=145) vastauksia. 

5.1 Elinvoimainen kunta 

Kuntalain (KuntaL 1.2 §) mukaan kunnan tehtävänä on edistää alueensa elinvoimaa. 

Viime vuosien aikana elinvoimasta on muodostunut muotisana ja -ilmiö, jonka todel-

linen tarkoitus voi kuitenkin jäädä epäselväksi tai tulkinnanvaraiseksi. Kunnan rooli 

elinvoiman edistäjänä voi sekoittua helposti elinkeinopolitiikkaan. Elinvoima eroaa 

kuitenkin oleellisesti elinkeinosta ainakin sillä, että elinkeinoelämän edistäminen on 

kunnalle vapaaehtoista (katso luvut 4.1.1 ja 6.1), mutta elinvoiman edistäminen on 

säädetty laissa kunnan tehtäväksi. Tästä huolimatta elinkeinon voidaan katsoa liittyvän 

tai olla osana elinvoimaisuutta.  

”Elinvoima koostuu tiivistetysti uskottavasta elinkeinopolitiikasta, jossa vaikutetaan 

yritysten toimintaympäristöön, osaavan työvoiman riittävyyteen ja niillä keinoin edis-

tetään työpaikkojen syntymistä toimiviin ja uusiin yrityksiin…” 

*** 

”…elinvoima ei siis missään nimessä ole pelkästään taloudelliseen toimeliaisuuteen 

liittyvä, kuten se monesti väärin ymmärretään. Käsite on huomattavasti tätä laajempi 

kokonaisuus.” 

Useiden kuntien johtoportaaseen kuuluvien henkilöiden mukaan kunnan elinvoimai-

suus lähtee kuntalaisista ja se on sosiaalisesti ja yhteisöllisesti rakentunutta. Etenkin 

pienten kuntien elinvoimaisuuden luojana on yhteen hiileen puhaltava ”me -henki.” 

Näissä tapauksissa paikallisen alueen sosiaalinen yhteenkuuluvuus on merkittävä te-

kijä kunnan elinvoimaisuuden kehittymisessä tai lamaantumisessa. 
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”…elinvoiman kehittäminen ja ylläpito on pitkäjänteistä työtä ja se on kaikkien kun-

talaisten yhteinen asia ja tahtotila. Ei ole vain esim. kunnanvaltuuston, viranhaltijoi-

den tai yrittäjien tehtävä pitää kuntaa elinvoimaisena vaan se syntyy yhteistyöllä.” 

*** 

”Elinvoiman lähde ovat ihmiset, joten kunnan elinvoima edellyttää sitä, että sen ikä-

rakenne on tasapainoinen ja että kunnassa asuu aktiivisia ja aloitteellisia ihmisiä, 

jotka omalla työ- ja harrastustoiminnallaan luovat elinvoimaa.” 

Vastauksien perusteella on yleistettävissä, että elinvoimaisessa kunnassa asukkailla on 

hyvä elää ja olla. Kunnan tehtävänä on palveluiden tarjoaminen kuntalaisille, jolloin 

elinvoimaisessa kunnassa asukkaat saavat tarkoituksenmukaista ja laadukasta palve-

lua. Kuntalaisilla on oikeus vaatia maksamilleen verovaroilleen parasta mahdollista 

vastiketta. Toisin sanoen kunnan elinvoimaisuuteen kitkeytyy myös kuntalaisten hy-

vinvoinnin edistäminen, joka on kunnan olemassaolon päällimmäisin tarkoitus. 

Elinvoimaisessa kunnassa myös väestörakenne on terveellä pohjalla. Tällöin kunta 

koostuu niin työssäkäyvistä kuin lapsista ja eläkeläisistä. Kuitenkin niin, että kunnan 

taloudellinen huoltosuhde on kestävällä pohjalla. Myös väestön kasvukehitys on va-

kaalla pohjalla. Toisin sanoen kunta ei kärsi merkittävistä muuttotappioista ja alueen 

syntyvyys-/kuolleisuussuhde pitää yllä luonnollista tervettä kehitystä.  

”Elinvoima ja hyvinvointi linkittyvät toisiinsa: ilman elinvoimaa ei ole hyvinvointia ja 

päinvastoin…” 

*** 

”Elinvoimainen kunta on houkutteleva ja kiinnostava asuinpaikka jonka asukasmäärä 

kyetään pitämään vakaana. Laadukkaasti toteutetut kunnan peruspalvelut mahdollis-

tavat elinvoimaisen kunnan…” 
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Vaikka elinvoiman edistäminen eroaa käsitteellisesti elinkeinoelämän parantamisesta, 

voidaan näiden silti katsoa kitkeytyvän toisiinsa. Alueen elinkeinoelämä on ratkaise-

vassa roolissa kunnan elinvoimaisuuden luomisessa. Tämän vuoksi useissa kunnissa 

panostetaan elinkeinoelämän johtamiseen ja eri sidosryhmien vuorovaikutukseen, 

joilla pyritään rakentamaan pitkäjänteistä ja tuloksellista menestystä. Kunnan strate-

giana alueensa elinvoimaisuuden kehittämisessä on usein yritysten ja asukkaiden pitä-

minen ja houkutteleminen alueelle. Tarkoituksena on luoda sellaiset ympäristölliset ja 

paikallisen talouden olosuhteet, jotka luovat alueellista vetovoimaisuutta ja houkutte-

levuutta. Kyselyn vastauksissa nähtiin, että kunnan vakaa taloudellinen asema nähdään 

tämän kaltaisen elinvoimaisuuden voimavarana tai edellytyksenä.  

”Kunta houkuttelee asukkaita ja työpaikkoja tarjoavia yrityksiä. Kunnassa tapahtuu, 

kunta elää, kunta ei näivety.” 

*** 

”Vakaalla pohjalla olevan talouden turvin kyky edistää yrittäjyyttä ja houkuttele-

vuutta.” 

Vastauksien repertuaarista voidaan helposti todeta, ettei kunnan elinvoimaisuuden kä-

site esiinny yksiselitteisenä myöskään tutkittavien henkilöiden vastauksien perus-

teella. Elinvoimaisuuden voidaan nähdä muodostuvan vastaajan kokemuksista ja siitä, 

mikä on vastaajan toimintaympäristön kannalta oleellista. Tämä voi näkyä myös vas-

taajan mieltymyksestä siihen, miten hän tulkitsee kuntansa näkökulmasta oleelliset 

vahvuudet ja/tai kehittämistarpeet. Tiivistetysti vastauksien perusteella elinvoimaisuu-

den käsite voidaan jakaa kunnan kykyyn toimia organisaationa sekä siihen, miten 

asukkaat ja yritykset kokevat kunnan paikallisyhteisönä ja -taloutena. Elinvoimaisuu-

den käsitteellä voidaan siis kuvata kokonaisvaltaisesti ”hyvää kuntaa”, jonka tarkempi 

määrittely muodostuu yksilön kokemusten, tiedon ja ymmärryksen suhteista. 

”Elinvoima koostuu mm. palvelujen saatavuudesta yhdessä kestävän taloudenpidon 

kanssa.  Kunnan tulee suunnitella investoinnit riittävän pitkällä aikavälillä ja tiedottaa 

kehittämistoimista laajalti.  Eri kuntalaisryhmille suunnattujen palvelujen laatu ja 

saatavuus vaikuttaa kunnan houkuttelevuuteen asuin- ja työssäkäyntikuntana.” 
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Toisaalta kunnan elinvoimaisuuden käsitettä ei ole hedelmällistä purkaa ja lokeroida 

johonkin tiettyyn konseptiin, koska mielestäni sen tarkoituksena on auttaa kunnan 

päättäjiä pohtimaan omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Elinvoimaisuuden käsit-

teen voidaan tulkita tällöin olevan muuntautuvainen ajassa ja tilassa. 

5.2 Elinkeinoelämä 

Edellä kävin läpi elinkeinopolitiikan ja elinvoiman välistä suhdetta. Kuvailisin alueen 

elinkeinoelämää kunnan elinvoimaisuuden taloudellisena osana. Se minkälaiseksi alu-

een elinkeinoelämä ja -politiikka on rakentunut ja kehittyy tai mihin suuntaa sitä halu-

taan viedä, määrittää pitkälti sen minkälaiset taloudelliset mahdollisuudet kunnan elin-

voiman edistämisellä on. Alueen elinkeinoelämä kuvastaa siis paikallistalouden tilaa.   

Kyselyyn vastanneissa HYVE-kunnissa pyritään pääsääntöisesti tekemään määrätie-

toista työtä elinkeinoelämän edistämiseksi. Vain alle kymmenen prosenttia vastan-

neista oli jokseenkin tai täysin eri mieltä siitä, että vastaajan kunnassa pyrittäisiin mää-

rätietoisesti kehittämään kunnan elinkeinoelämää. Useissa kunnissa yhtenä tärkeim-

pänä strategiana alueen elinkeinoelämän edistämisessä ja elinympäristön kehittämi-

sessä nähtiin vapaaehtoisten tapahtumien järjestäminen yhdessä alueen yritysten 

kanssa sekä muu ruohonjuuritason toimintaa. Tämän koetaan edistävän kunnan ja eri 

sidosryhmien välistä vuorovaikutusta. Etenkin alueella toimivien yritysten ja kunnan 

välinen yhteistyö nähtiin merkitykselliseksi elinkeinoelämän rakentumisessa, mutta se 

nähtiin myös tärkeäksi kehittämiskohteeksi kunnan elinkeinoelämän kannalta. 

”Kunnan ja yrittäjien välinen yhteistyö ja vuoropuhelu on tärkeimpiä elinkeinoelämän 

edellytyksiä luova asia kunnassa. Miellä on elinkeinotyöryhmä yrittäjien kanssa ja jär-

jestämme tapahtumia yhdessä.” 

*** 

”Yhteistyötä yrittäjien kanssa edelleen tehostettava ja kehitettävä menetelmiä, kana-

via, joilla yrittäjien mielipiteitä saataisiin nykyistä laajemmin kanavoitua päätöksen-
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tekoon. Houkuttelevia tontteja yrityselämälle saatava lisää. Kaupungin elinkeinotoi-

men organisaatio on ohut. Harkittava, tarvittaisiinko elinvoimajohtaja tai vastaava 

kehittämistoimintaan.” 

Kuntien elinkeinoelämän edistämisen ja johtamisen näkökulmasta saatiin yllättäviä tu-

loksia siitä, kuinka kaikkien vastauksien perusteella kunnat pyrkivät houkuttelemaan 

aktiivisesti uusia asukkaita ja yrityksiä alueilleen. Vastauksien perusteella vain puolet 

(72/144 vastaajista jokseenkin tai täysin samaa mieltä) vastaajista koki, että heidän 

kunnassaan pyritään aktiivisesti ja määrätietoisesti houkuttelemaan uusia asukkaita 

kuntaansa. Vastaajista hieman yli puolet kaikista vastanneista (56 prosenttia) näkivät, 

että yritysten houkutteleminen on kunnan aktiivista toimintaa. Onko niin, että niissä 

kunnissa, joissa ei pyritä aktiivisesti houkuttelemaan yrityksiä ja asukkaita – vaikka 

kuitenkin haluttaisiin enemmän asukkaita ja yrityksiä alueella – ei ole riittävästi re-

sursseja tai käytettävissä olevia työkaluja toimenpiteisiin? Vai onko usko markkina-

voimiin sekä luonnolliseen ja passiiviseen vetovoimaan niin kova, ettei ole järkevä 

kamppailla ja hukata resursseja aktiiviseen toimintaan? 

”Kuntalaisia tulisi saada kuntaan ja samalla vähentää kunnasta poismuuttoa saa-

malla kuntamme houkuttelevaksi mm. yrittäjille a) tarjoamalla tontteja/halleja ym. ja 

b) lisäämällä yhteistyötä oppilaitosten kanssa.” 

*** 

”Uusien yritysten haalimisessa pitäisi kunnan näkyä selvästi enemmän. Olemassa 

oleva yrityskenttä tarvitsisi enemmän tukea (ei rahallista vaan henkistä).” 

*** 

”Kunnan aseet nykyään vähäiset, infra ja neuvontapalvelut mahdollisia. Resurssi-

puute. Panostus omaan vai alueelliseen?” 

*** 
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”Paikkakunnalla pitää olla toimija, jolla on aikaa elinkeinoasioihin. Resurssia on 

liian vähän. Kuntalaiset pitäisi saada ymmärtämään oman paikkakunnan palveluiden 

käytön merkitys.” 

*** 

”Hankala edistää kun ympärillä isot kaupungit (radan, päätien varressa olevat) vievät 

parhaat! ! Mitkään rahat eivät riitä yritysten houkuttelemiseen!” 

Joka tapauksessa vastauksien perusteella voidaan yleistää, että useissa kunnissa näh-

dään, että suurin riski ja uhka kunnan alueen elinkeinoelämän lamauttajaksi on asuk-

kaiden ja yritysten pois muutto muille alueille. Osalla kunnista on käytössä hyvin yk-

sipuolinen elinkeinorakenne, sillä koko alueen toiminta ja talous voi pyöriä vain yhden 

luonnonvaran tai yrityksen varassa. Tällöin alueen elinkeinoelämän kannalta suurena 

riskinä on, että kyseinen yritys lopettaa toimintansa kunnan alueella. Myös globaaleilla 

markkinavoimilla katsotaan olevan merkitystä. Esimerkiksi, jos alue on vain puuteol-

lisuuden varassa, on vaarana, että puun markkinahinnan alenemisella tai kysynnän 

heikkenemisellä syystä tai toisesta, on suoria vaikutuksia alueen taloudelliselle menes-

tykselle. Lisäksi vastaajat kokevat, että suurena uhkana heidän alueensa elinkeinoelä-

mään on yleisesti globaali eli koko maailman kattava heikko taloudellinen tila ja ulko-

maan kauppa. Toisin sanoen suhdannevaihteluilla ja viennin hiipumisella uskotaan 

olevan merkittäviä vaikutuksia alueen taloudelliseen menestykseen. 

”keskittymiskehitys kasvukeskuksiin, yritykset ja työvoima muuttavat kasvukeskuk-

siin.” 

*** 

”Rakennusten alaskirjaukset. Yrityksiltä olevien vuokrasaatavien alaskirjaukset kon-

kursseissa ja yrityssaneerauksissa. Kunnalla on yhtiömuotoinen teollisuusalue, jonka 

talous heijastuu myös kuntaan. Yleisenä riskinä on alueen hiljainen hiipuminen ja elin-

voiman keskittyminen isoihin keskuksiin kauas meistä.” 

*** 
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”Mikäli sahateollisuudelle tulee ongelmia.” 

On selvää, että muuttotappiokierteeseen joutuessa kunnan on enää hyvin vaikea nousta 

suosta. Tällä koetaan olevan suuri merkitys myös siihen, miten ja mitä palveluita pys-

tytään järjestämään asukkaille. Etenkin pienissä kunnissa toivottaisiin, että kuntalaiset 

käyttäisivät oman alueensa tuotteita ja palveluita, jotta näiden tarjonta pystyttäisiin pi-

tämään ennallaan. Lisäksi koetaan, että alueen lamautuminen vaikeuttaa ammattitai-

toisen työvoiman saantia tulevaisuudessa. 

Muuttotappio ja yritysten poistuminen muille alueille on uhka sekä alueen elinkei-

noelämän, että koko kunnan elinvoimaisuuden kannalta. Kunnan lamaantuminen, niin 

sosiaalisesti, taloudellisesti kuin ympäristöllisesti, vaikuttaa oleellisesti myös alueen 

asuntojen hintoihin. Alueen lamaantumisen myötä riskinä on, että asuntojen hinnat ro-

mahtavat merkittävästi jopa lyhyellä aikavälillä katsottuna. Uhka asuntojen hintojen 

alenemiselle on etenkin pienten, sijainniltaan syrjässä olevien kuntien ongelma. Us-

kallan esittää, että kysymys on myös siitä, haluavatko yksityiset ihmiset sitoutua alu-

eelle, jossa asunnon arvon aleneminen on hyvinkin mahdollista? 

”Jos kunta ei kasva, se kuihtuu. Vähenevä väestömäärä ei pysty ylläpitämään edes 

nykyistä palvelutasoa.” 

*** 

”Asuntojen hinnan arvon alennus syrjäseudulla, palveluiden häviäminen tulevien uu-

distusten myötä..” 

Jotta uhkaskenaariot eivät toteutuisi ainakaan juuri siinä omassa kunnassa, kunnissa 

(kunnan johdossa) pyritään edistämään alueen elinkeinoelämää strategisilla toimenpi-

teillä. Pääsääntöisesti kunnissa tehdään aktiivisesti työtä työllisyyden edistämiseksi, 

sillä ainoastaan alle seitsemän prosenttia näkee, ettei vastanneen kunnassa tueta yri-

tysten toimintaedellytyksiä aktiivisella ja tavoitteellisilla toimenpiteillä kunnan työlli-

syyden ja elinkeinoelämän edistämiseksi. Myös koulutus, kuten ammatillisen koulu-

laitoksen säilyminen kunnassa nähdään elintärkeänä kunnan elinkeinoelämän säilymi-

selle, vetovoimaisuudelle ja väestörakenteen säilymiseen terveellä pohjalla. 
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Strategiat työllisyyden ja alueen elinkeinoelämän parantamiseksi vaihtelevat kunnan 

sijainnin ja rakenteen mukaan. On äärimmäisen tärkeää löytää ja kyetä tunnistamaan 

kunnan omat vahvuudet, mutta myös heikkoudet, jotta kunnan rajalliset resurssit eivät 

valuisi hukkaan. Osassa kunnissa matkailu kuuluu tärkeänä osana kunnan elinkei-

noelämän rakenteisiin. Näissä kunnissa strategiana on kehittää matkailun toiminta-

edellytyksiä ja toimintakykyä.  

Kuntien yleisenä tavoitteena on saada lisää näkyvyyttä ja houkuttelevuutta muun mu-

assa markkinoinnin avulla. Vastanneiden mukaan kuntien elinkeinoelämän edellytyk-

siä edistäisi oleellisesti liikenneverkoston kehittyminen. Varsinkin raideliikenteen pa-

rantamiselle uskotaan olevan suuri merkitys elinvoimaisuuden ja elinkeinoelämän ko-

hentamisessa. Tämä parantaisi alueiden välistä yhteistyötä, kun on paremmat mahdol-

lisuudet olla osana kansallista verkostoa. Tällöin kunnan ulospäinsuuntautuneisuus 

voimistuisi ja kunta saisi lisää näkyvyyttä sekä olisi helpommin saavutettavissa. Myös 

järkevällä kaavoituksella ja maankäytön suunnittelulla pyritään edistämään alueen ve-

tovoimaisuutta ja siten alueen pyrkimystä alueen elinkeinoelämän parantamiseksi.  

”Matkailun kehittämiseen tulisi panostaa voimakkaasti.” 

*** 

”Logistiset yhteydet ovat yksi suuri haaste, joita tulee kehittää. Lisäksi valokuitu mah-

dollistaisi paremmat edellytykset yritysten toiminnalle.” 

*** 

”Raideliikenteen linkittyminen Luumäen kuntaan pitäisi saada paljon entistä vahvem-

maksi. Kaksoisraidehankkeen jälkimmäinen osa pikaisesti toteutukseen ja mahdolli-

suudet pistoraiteisiin ja henkilöliikenteeseen Luumäellä.” 

*** 

”Kaavoituksella ja aktiivisella maanhankinnalla.  Kunnan kaksi teollisuusaluetta ovat 

keskeneräisiä eivätkä houkuttele tulijoita. Kaivostoimintaan tulisi varautua aktiivisesti 
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ainakin tehtaan alueen maankäytön suunnittelulla ja liikennejärjestelyin. Muutoin 

vaarana on, että kiinnostuneet yrittäjät hakeutuvat muualle taikka joudutaan teke-

mään yhden yrittäjän ratkaisuja - jolloin kokonaisuus ei toimi pitkällä aikavälillä.” 

Useissa kunnissa panostetaan elinkeinoelämän johtamiseen ja eri sidosryhmien vuo-

rovaikutukseen, joilla pyritään rakentamaan pitkäjänteistä ja tuloksellista menestystä. 

Kunnan strategiana alueensa elinvoimaisuuden kehittämisessä on usein yritysten ja 

asukkaiden pitäminen ja houkutteleminen alueelle. Tarkoituksena on luoda sellaiset 

ympäristölliset ja paikallisen talouden olosuhteet, jotka luovat alueellista vetovoimai-

suutta ja houkuttelevuutta. Kyselyn vastauksissa nähtiin, että kunnan vakaa taloudel-

linen asema nähdään tämän kaltaisen elinvoimaisuuden voimavarana tai edellytyk-

senä.  

5.3 Talous ja toiminta 

Kunnan elinvoima ja asukkaiden hyvinvointi edellyttävät, että kunnan toiminta ja ta-

lous ovat pitkällä aikajänteellä kestävällä pohjalla. Kunnan toiminnan turvaamiseksi 

on kunnan valtuuston yhtenä tärkeimmistä tehtävistä laatia ja hyväksyä jokaisen vuo-

den loppuun mennessä seuraavalle kalenterivuodelle talousarvio sekä taloussuunni-

telma seuraavaksi kolmeksi (tai useammaksi) vuodeksi. Talousarviossa ja -suunnitel-

massa valtuuston on otettava huomioon kunnan (ja kuntakonsernin) taloudelliset vas-

tuut ja velvoitteet siten, että laadintaprosessi toteuttaa kuntastrategiaa ja luo edellytyk-

set tehtävien hoitamiseksi. (KuntaL 13:110.1–2 §.) Talousarvion ja -suunnitelman 

osana valtuusto hyväksyy kunnan talouden ja toiminnan keskeisimmät tavoitteet, ku-

ten palvelujen ja yhdyskuntakehityksen tavoitteet (Korhonen & Merisalo 2008: 13). 

HYVE-kyselyssä kysyttiin kuntien tämänhetkisen talouden kantokykyä rasittavia te-

kijöitä. Vastauksien perusteella voidaan nostaa esiin kolme merkittävintä tekijää: vä-

estörakenteen muutos, korjausvelka ja valtionosuuden muutokset. Nämä tekijät saivat 

niin keskiarvoltaan (3,92-3,97) kuin määrällisestikin jokseenkin tai täysin samaa 

mieltä olevilta vastauksilta lähes samanlaiset tulokset. Kolme neljästä vastaajasta 

(106/144, 108/144 ja 105/143) piti väestörakenteen muutosta, korjausvelkaa tai valti-

onosuuden muutosta yhtenä keskeisempänä kunnan taloutta rasittavana tekijänä. Vas-
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tauksien perusteella vähiten kuntien taloutta rasittavat hyvinvointierojen kasvu ja elin-

keinorakenteen muutos. Tämän perusteella kuntien päättäjillä on selkeät näkemykset 

oman kuntatalouden rasittavista tekijöistä. 

HYVE-kyselyssä kysyttiin kuntien taloudellisen tilan ymmärrystä ja hallintaa. HYVE-

kunnissa päättäjistä on nähtävissä selvä kahtiajako niin avoimien vastauksien kuin 

strukturoitujen asteikkokysymysten perusteella. Osa päättäjistä kokee olevansa hyvin 

perillä oman kuntansa taloudellisesta tilasta ja heidän mukaansa kunnassa pystytään 

hallitsemaan kunnantaloutta niin, että se toteuttaa kunnan omaa strategiaa. Tarkalleen 

ottaen hieman alle puolet vastaajista oli sitä mieltä, että heillä on riittävä ymmärrys 

kunnan taloudellisesta tilasta (69/144 vastaajaa).  

”Käymme kuukausittain läpi kunnanhallituksessa kuntatalouden kehittymisen talous-

arvion pohjalta ja vähintään neljännesvuosittain tehdään korjaavat/suuntaavat toi-

menpiteet. Lautakunnat käsittelevät säännöllisesti raportoinnit. Informaatio on kat-

tava ja siinä huomioidaan, paitsi kunnan oman talouden kehitys, myös ulkopuoliset 

tekijät.” 

Positiivista oli huomata, että vaikka nämä vastaajat kokivat tietonsa riittäviksi, ovat he 

silti valmiita kehittämään kunnan toimintatapoja entisestään. Useissa vastauksissa toi-

vottiin ajankohtaisempaa ja säännöllisempää tietoa talouden tilasta. Lisäksi nähtiin, 

että kuntien tulisi kiinnittää tarkempaa huomioita kuntatalouden ja riskien analysoin-

tiin eli pyrkiä selvittämään tekijöiden syy-seuraussuhteet siitä, mitä kunnassa on tehty 

oikein tai väärin ja miten tätä tietoa voidaan käyttää hyväksi, jotta kunnan toimintaa 

voitaisiin kehittää ja tehostaa entisestään. Myös yhtenä tavoitteena voi olla esimerkiksi 

avoimuuden ja keskustelun lisääminen niin organisaation sisällä kuin ulkopuolellakin 

omille kuntalaisille. Tästä huolimatta vain kolmekymmentä prosenttia vastaajista oli 

sitä mieltä, että vastaajan kunnassa on helppo tehdä taloutta tasapainottavia päätöksiä. 

Syitä tälle voi olla useita, kuten kuntien laaja-alaiset vastuut ja velvoitteet tai se, ettei 

pienen budjetin kunnissa ole suuria liikkumavaroja.   

”Olen saanut riittävästi tietoa kunnan talouden tilanteesta, ehkä analyysiä (syitä, seu-

rauksia, vaikutuksia) niiden pohjalta voisi tuoda enemmänkin.” 
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*** 

”Ajantasaista tietoa talouden toteutumisesta. Riskianalyysien kautta ohjautuminen jo-

kapäiväiseksi.” 

*** 

”Syy-seuraussuhteet ovat tärkeitä toiminnan analysoinnissa ja johtopäätösten teossa. 

Pelkkä info ei riitä, jollei pystytä johtopäätöksiin.” 

*** 

”Kunnan taloutta tulisi kuvata kuntalaisille selkeällä ja visuaalisella tavalla. Nykyisin 

saatavilla olevin työkaluin sen toteuttaminen olisi melko yksinkertaista...” 

Toista osaa vastaajista ei voida kuvailla yhtä positiiviseen sävyyn, vaikka myös paljon 

myönteisiäkin asioita vastauksien perusteella voidaan löytää. Noin joka kolmas (31 

prosenttia) vastaajista koki, ettei heillä ole riittävää ymmärrystä kunnan taloudellisesta 

tilasta. Kyselyn perusteella useat vastaajat toivovat saavansa paremman tietoisuuden 

oman kuntansa taloudellisesta tilasta. Näissä vastauksissa toivotaan selkeämpiä ja yk-

sinkertaisempia työkaluja selittämään kunnan taloudellista tilaa, jotta asiasta saataisiin 

helpommin täysivaltainen ymmärrys. Yleisenä ehdotuksena on kehittää vertailukel-

poisia tunnuslukuja. On myös huomioitava, ettei myöskään riitä, että tuotetut talous-

informaatiot ovat helposti saatavilla ja käytettävissä, jos niitä ei osata käyttää tai niiden 

sanomaa ei pystytä tulkitsemaan. Osa vastaajista toivoisikin riittävän pelkistetysti esi-

tettyjä tietoja talousanalyyseista ja -raporteista. 

”Talousraportit ovat päättäjille liian monimutkaisia. Olemassa olevia hyviä talous-

järjestelmiä ei osata käyttää kaikissa tulosalueissa. Talouden tunnuslukua ei osata 

analysoida tai analysointi on puutteellista.” 

*** 

”Saan tarvitsemani tiedon, jos vain osaan sitä hyödyntää.” 
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Kuntien johtoportaisiin kuuluvat henkilöt pystyvät kuitenkin muodostamaan suurim-

milta osin jonkin näköisen käsityksen kunnan toiminnan tuloksellisuudesta kunnan ta-

loutta ja toimintaa koskevan raportoinnin pohjalta. Silti näkisin, että tulevaisuudessa 

jokaisessa kunnassa olisi hyvä käydä yhdessä läpi tuotettu talousinformaatio ja pyrkiä 

avoimempaan keskusteluun esimerkiksi siitä, tulisiko omassa kunnassa tuottaa selke-

ämpiä talousraportteja. 

Saadut tulokset selittyvät ainakin osittain sillä, että alle puolet vastaajista (noin 42 pro-

senttia) kuuluvat päätoimialaltaan kunnan konserninjohtoon ja yleishallintoon (hal-

linto, talous, konserni jne.). Kyseisillä viranhaltijoilla tulisikin olla viran puolesta selvä 

käsitys kunnan taloudellisesta tilasta ja kunnan strategisten suunnitelmien edellyttä-

mistä talouden hallintatavoista, jotta kunnan toiminta pystyttäisiin turvaamaan pitkällä 

aikajänteellä. Tästä ei kuitenkaan voida vetää yksiselitteistä johtopäätöstä, sillä voi 

hyvinkin olla, että myös tähän kategoriaan kuuluvat henkilöt tuntevat tarvitsevansa 

lisää tietoa ja selvityksiä kunnan taloudellisesta tilasta. Loput vastaajista kuuluvat kun-

nan muille toimialoille, kuten sivistystoimialaan, joten heidän ydintoimenkuvat kes-

kittyvät toisaalle, vaikka myös heidän käsitys kunnan taloudellisesta tilasta ja sitä edel-

lyttävistä toimenpiteistä katsotaankin eduksi.   

Kysymyksessä numero 23 kysyttiin avoimena kysymyksenä kunnan talouden kanto-

kykyyn vaikuttavia keskeisiä uhkia ja mahdollisuuksia seuraavavan valtuustokauden 

aikana. Vastaukset painottuivat selvästi enemmän koskemaan kuntien talouden kanto-

kyvyn uhkatekijöihin kuin mahdollistaviin tekijöihin. Talouden kantokyvyn uhkateki-

jöiksi seuraavalla valtuustokaudella nähtiin suurimmalta osin samoja tekijöitä kuin 

mitä tämänkin hetkiset rasittavat tekijät ovat. Käsittelin näitä vastauksia jo aiemmin 

strukturoitujen asteikkokysymysten perusteella. Näiden kolmen kuntataloutta eniten 

rasittavan tekijän lisäksi kyseisissä avoimissa vastauksissa tuli esiin velkaantumisen 

kasvu ja lisääntyvät investointitarpeet. Tosin nämä usein liittyvät toisiinsa sekä edellä 

mainittuihin väestörakenteen muutokseen, korjausvelkaan ja valtionosuuden muutok-

siin. 

”Investointien suuri määrä. Tämä johtuu korjausvelasta. Korkojen nousu on uhka, 

koska velka kasvaa, että saadaan kaikki tarpeelliset investoinnit tehtyä…” 
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*** 

”Verotulojen kasvun hiipuminen ja valtionosuusuudistukset. Investointitarpeet on 

kunnan kantokykyyn nähden liian suuret, niitä pitäisi saada alemmalle tasolle. Aiempi 

kiinteistöjen korjausten laiminlyönti näkyy. Samoin lisätilojen rakentamistarve kunta-

keskustassa. Kustannukset on muutoin olleet hallinnassa.” 

Myös talouden kantokykyä mahdollistavia tekijöitä tuotiin esille. Vastauksien perus-

teella mahdollisuuksina nähtiin alueen elinkeinoelämän edistyminen ja kunnan yleisen 

elinvoimaisuuden kehittyminen. Näiden mahdollistavina tekijöinä katsottiin olevan 

muun muassa alueen väestörakenteen kasvu ja kehittyminen, työllisyyden paranemi-

nen esimerkiksi uusien yrittäjien ja asukkaiden sijoittumisella kuntaan, matkailualan 

piristyminen sekä liikenneverkoston toimivuuden ja tehokkuuden edistäminen. Eten-

kin pienille maaseutumaisille kunnille matkailualan potentiaaliset ennusteet lupaavat 

hyviä mahdollisuuksia alueen elinkeinoelämän kohentumiselle. Ulkomaalaisia – 

miksei myös suomalaisiakin – turisteja houkuttelee Suomen luonnon puhtaus ja hiljai-

suus. Myös kansallisen ja globaalin talouskehityksen parantumisella koettiin olevan 

merkitys kunnan talouden kantokyvyn kannalta.  

”…Mahdollisuutena piristyvä aluetalous ja työllisyystilanteen paraneminen sekä li-

sääntyvä tulomuutto.” 

*** 

”Kansallinen ja globaali talouskehitys, elinkeinopolitiikan onnistuminen ja kunnan 

vetovoimaisuuden kasvattaminen laadukkaana ja turvallisena asuin- ja yritysympäris-

tönä.” 

*** 

”…Mahdollisuuksia uusi yritystoiminta, sijainti maakuntakeskuksen vieressä, liiken-

neyhteydet.” 
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Vaikka useimmat vastaajista käsittelivät kysymykseen vastatessaan kuntansa talouden 

kantokyvyn mahdollisia uhkia, niin näkisin, että kunnissa olisi hyvä keskustella myös 

niistä positiivisista mahdollisuuksista, joilla olisi talouden kantokykyä edistäviä vai-

kutuksia. Tällöin kuntastrategialla on paremmat edellytykset toteuttaa yhdessä laadit-

tua visiota paremmasta elinvoimaisesta kunnasta.    

Toisaalta puolet kysymykseen vastanneista henkilöistä (58/116) mainitsivat vastauk-

sessaan sote- ja maakuntauudistuksen, joka nähtiin sekä uhkana että mahdollisuutena. 

Ainakaan tämän kyselyaineiston perusteella ei voida tehdä täysin yksiselitteisiä johto-

päätöksiä siitä, miten HYVE-kuntien johtoportaaseen kuuluvat henkilöt kokevat sote- 

ja maakuntauudistuksen vaikuttavan kuntansa talouden kantokykyyn. Tämä johtuu ky-

symyksen asettelusta, sillä samaan kysymykseen on sisällytetty vastaajan näkemys 

uhista ja mahdollisuuksista. Toisin sanoen, mikäli vastaaja ei ole maininnut selvästi, 

että hän näkee sote- ja maakuntauudistuksen kuntansa talouden kantokyvyn kannalta 

joko uhkana tai mahdollisuutena, jättää vastaus tällöin liikaa tulkinnanvaraa. Toki jot-

kin yksittäiset vastaukset eivät jätä tulkinnan varaa siitä, näkeekö vastaaja tulevan uu-

distuksen hyvänä vai huonona asiana kuntansa talouden kantokyvylle. Vastauksista 

myös ilmenee, että useilla vastaajilla ei ole tietoa uudistuksen mahdollisista tai toden-

näköisistä vaikutuksista.  

”Sote- uudistuksen jälkeen on mahdollisuus keskittyä vain sivistys- ja teknisen lauta-

kunnan asioiden hoitamiseen. Voimavarat saadaan kohdennettua paremmin.” 

*** 

”SOTE ja sen vaikutus kunnan toimintaan sekä kiinteistöjen osalta niiden tyhjilleen 

jäämisen riski SOTEn myötä ovat suurimmat uhat…” 

*** 

”Kuntatalous maakuntauudistuksen jälkeen? Rahoitusasema? Sote kiinteistöt (tehty 

mittavat korjaukset)?” 
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6 SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN ODOTETUT VAIKUTUKSET 

Valmisteilla olevan sote- ja aluehallintouudistuksen myötä koko julkinen hallintomme 

on perustavanlaatuisesti muuttumassa kaksitasoisesta, valtionhallintoon ja kuntiin pe-

rustuvasta järjestelmästä kohti kolmitasoista hallintoa. Uusien maakuntahallintojen 

perustamisella on erityisen voimakas vaikutus kuntien roolin muutokseen tehtäväken-

tän kaventumisen johdosta. Uusien itsehallintoalueiden toiminnan on tarkoitus käyn-

nistyä vuoden 2019 alussa, jolloin merkittävä osa aiemmin kuntien ja myös valtion 

järjestämisvastuulle kuuluneita tehtäviä ollaan siirtämässä maakunnille. Sote- ja maa-

kuntauudistuksen keskeisimpinä tavoitteina on julkisen kestävyysvajeen pienentämi-

nen sekä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen parantamalla palveluiden toimi-

vuutta ja yhdenvertaisuutta Suomessa.  

”Maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollosta, pelastustoimesta, ympäristö-

terveydenhuollosta, alueellisista kehittämistehtävistä ja elinkeinojen edistämisen teh-

tävistä, alueiden käytön suunnittelun edistämisestä, maakunnallisen identiteetin ja 

kulttuurin edistämisestä sekä maakunnalle lain perusteella annettavista muista alueel-

lisista palveluista (VM 2017b: 8).” 

Sote- ja aluehallintouudistuksen valmistelu on saanut aikaan ristiriitaisia tunteita. Jul-

kisissa keskusteluissa on herännyt pelko kuntaperusteisen hallintojärjestelmän merki-

tyksen katoamisesta suomalaisen hyvinvointivaltion perustana ja paikallisen demokra-

tian kenttänä. Toisaalta uudistus on nähty välttämättömänä toimenpiteenä, eräänlai-

sena pelastusrenkaana kunnille, jotka ovat vaarassa joutua kriisikuntamenettelyyn tai 

menestyisivät huonosti tulevaisuuden haasteista. Myös lainsäädännöllisen tehtäväken-

tän kaventumisen myötä oletetaan, että kuntien toimintamahdollisuudet elinvoimai-

suuden edistämisessä vahvistuvat. 

Kuntakenttään kohdistuvan reformin lisäksi kuntien kykyä muokkautua ja kohdistaa 

rajalliset voimavaransa testataan nyt toden teolla myös nopeasti kehittyvän kansainvä-

lisen ja kansallisen toimintaympäristön muokkautumisen johdosta. Näistä keskeisim-

piä tekijöitä ovat muun muassa viestintä- ja tietoteknologian nopea kehitys, työn luon-

teen ja elinkeinorakenteiden muutokset, kaupungistuminen ja väestörakenteen kehit-

tyminen sekä ihmisten elämäntapojen muutokset.  Lisäksi talouden globalisoitumisen 



72 

johdosta talouden kehityskulun ennustettavuus on heikentynyt. Paikallinen elinkeino-

rakenne ja paikallistalous ovat enenevässä määrin sidoksissa maailmanlaajuisiin avoi-

miin työ- ja elinkeinomarkkinoihin, joissa korostuu alueen kilpailukyvyn ja vetovoi-

maisuuden merkitys. Uudistuksen vaikutusten laaja-alaisuuden vuoksi keskityn tässä 

tutkielmassa kuntiin kohdistuvista taloudellisista muutoksista sekä kuntien todennä-

köisesti vahvistuvaan rooliin taloudellisen elinvoiman ja elinkeinopolitiikan edistä-

jinä. 

6.1 Kunnan rooli elinvoimaisuuden ja elinkeinopolitiikan luojana 

Valtionvarainministeriön Tulevaisuuden kunta -raportissa (VM 2017b: 9,11) on esi-

tetty, että kunnan laaja-alaisen elinvoimatehtävän hoitamisen sekä sivistys- ja elinkei-

nopolitiikan roolit tulevat korostumaan sote-tehtävien siirron myötä. Voimassa olevan 

kuntalain perusteella kunnan roolia alueensa elinvoimaisuuden edistäjänä voidaan pi-

tää myös nykyisin vahvana, sillä lain ensimmäisessä pykälässä (KuntaL 1.2 §) tode-

taan, että: ”Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä jär-

jestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä 

tavalla.” Lähtökohtaisesti kyse on juurikin alueen elinvoiman edistämisen roolin ko-

rostumisesta, eikä niinkään kunnan roolin muuttumisesta tältä osin. 

Kunnan elinkeinopoliittiset toimet ovat keskiössä kunnan alueen elinvoiman edistämi-

sessä, vaikka kyseiset toimet eivät ole kunnan lakisääteisiä tehtäviä. Elinkeinopoliitti-

set toimet kuuluvat kunnan itsehallinnon nojalla kunnan itselleen vapaaehtoisesti otta-

miin tehtäviin, niin sanottuihin yleisen toimialan tehtäviin. Perustettaville maakunnille 

ei ole tarkoitus antaa samanlaista rajoittamatonta yleistä toimialaa, vaan maakuntahal-

linnot hoitavat aluekehitykseen ja elinkeinoelämään liittyviä tehtäviä vain, jos tehtä-

vien toteuttaminen on asetettu maakuntien järjestämisvastuulle erityislainsäädännössä. 

(VM 2017b: 8). Tällä on suuri merkitys kunnan olemassaolon tarkoituksen kannalta 

tulevaisuudessa. 

Kunnan vetovoimaisuus rakentuu ja näyttäytyy useista eri tekijöistä niin yritysten, 

asukkaiden ja matkailijoiden näkökulmasta. Tällöin vetovoiman voidaan katsoa syn-

tyvän muun muassa saavutettavissa olevista ja toimivista palveluista, viihtyisistä 
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asuinalueista, hyvistä liikenneyhteyksistä, kattavasta paikallistaloudesta sekä luotta-

muksesta paikkakunnan kehittymiskelpoisuuteen. Kunnan strategisilla toimilla pyri-

tään vaikuttamaan alueen vetovoimaisuuden säilyttämiseen ja parhaimmillaan lisää-

miseen. Vetovoimaisuuden säilyminen on kunnan elinehto ja yksi sen elinvoimaisuu-

den keskeisimmistä tavoitteista. (Valanta 2017, Huovinen2017.) Huovisen (2017) mu-

kaan elinvoiman käsitteellä tarkoitetaan: ”paikallisyhteisön kykyä uudistua sekä gene-

roida työtä, toimeentuloa ja hyvinvointia.” Elinvoimaisuuden edistämisen kannalta 

ratkaisevaa on, miten hyvin suunnittelulla ja strategisilla toimenpiteillä onnistutaan yl-

läpitämään ja houkuttelemaan elintärkeitä yritys-, asukas- ja osaamisvirtoja alueelle. 

Tavoitteena on luoda toimenpiteillä kunnan vetovoimasta sellainen kokonaisuus, että 

kunta vaikuttaa yritysten, yhteisöjen ja kuntalaisten toimintaan siten, että yksityiset 

kuntalaiset ja yritykset ovat valmiita omilla investointipäätöksillään toteuttamaan kun-

nan elinvoiman rakentumista. (Valanta 2017, Huovinen 2017.) 

Elinvoiman voi ymmärtää kaiken kattavana iskusanana, joka pitää sisällään kunnan 

asukkaiden hyvinvoinnin ja kunnan menestymisen organisaationa ja paikallisyhtei-

sönä sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen mukaisesti. 

Jos kuvailtaisiin sitä, minkälainen ihminen on elinvoimainen, päällimmäisenä tulee 

mieleen terve ja hyvinvoiva henkilö. Mitä pidemmälle analyysiä viedään ja kenen sil-

mistä asiaa tarkastellaan niin elinvoima alkaa rakentua useista eri palikoista muodos-

taen laaja-alaisen kokonaisuuden. 

Eero Holstila (2012: 8-16) on jäsentänyt elinvoimapolitiikan ulottuvuuksia tekijöihin, 

jotka eniten vaikuttavat kunnan taloudelliseen menestykseen ja joihin kunta voi aidosti 

omilla toimenpiteillä vaikuttaa: 

- Saavutettavuuden varmistaminen: Kunnat toimivat osana laajempaa talous-

maantieteellistä kaupunki- ja kuntaverkostoa. Alueiden välisen vuorovaikutuk-

sen ja toimijoiden liikkuvuuden kasvun seurauksena kunnan saavutettavuu-

desta on syntynyt entistä tärkeämpi menestystekijä. 

- Sijaintietujen hyödyntäminen ja toimiva infrastruktuuri: Maankäytön ja kaa-

voituksen suunnittelulla tähdätään asumisen viihtyvyyteen, toimivaan liiken-

nejärjestelmään ja tarkoituksenmukaiseen toimitilatonttien tarjontaan. 
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- Vetovoimasta ja viihtyvyydestä huolehtiminen: Kunnan kasvu perustuu aina 

väestönkasvuun ja menestyvään yritystoimintaan. Kunnan kyky houkutella 

yritystoimintaa, asukkaita ja turisteja ratkaisee menestyksen. Tulevaisuuden 

kasvu perustuu entistä enemmän muuttoliikkeeseen. 

- Osaava työvoima: perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen laadun varmis-

taminen. Tarvitaan enenevässä määrin yhteistyötä paikallisten elinkeinoelä-

män toimijoiden ja oppilaitosten välille. 

- Yritysten uusiutumisen ja innovaatiokyvyn tukeminen: Paikallishallinnon roo-

lina on luoda alueensa yrityksille toimintaedellytykset ja toimia alueensa yh-

teistyön edistäjänä.  

- Kuntien oman toiminnan uudistaminen ja hankinnat elinkeinopoliittisena vi-

puna: Kuntien, oppilaitosten ja yritysten yhteispelillä kunnat voivat hyödyntää 

uutta tieto- ja ympäristöteknologiaa oman toimintansa tehostamiseksi ja uudis-

tamiseksi. 

- Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyskulttuuriin voidaan kunnissa vaikuttaa 

mm. yritysten neuvontapalveluilla. Osana päätöksentekoa kunnissa olisi syytä 

ottaa käyttöön yritysvaikutusten arviointimenettely. 

Hänen mukaansa elinvoiman johtaminen on kunnan alueen tärkein menestystekijä, jol-

loin näkemys kunnan tulevaisuuden tavoitteellisesta kokonaisuudesta on kyettävä 

muotoilemaan yhteiseksi visioksi (Holstila 2012: 7). Kuntien kykyjä ja mahdollisuuk-

sia alueensa elinvoiman edistäjinä ei pidä kuitenkaan yliarvioida. 

Osana Suomen Kuntaliiton Elinvoiman eväät – kunta elinvoiman johtajana -hankeko-

konaisuutta Paananen, Haveri ja Airaksinen (2014: 8, 14) ovat omassa julkaisussaan 

jakaneet kuntien elinvoiman johtamisen resurssiperusteiseen, vuorovaikutuksen ja tu-

levaisuuden näkökulmiin. Resurssiperusteinen on tästä kolmikosta perinteisin tapa 

hahmottaa ja tarkastella kunnan elinvoimaa, sillä tyypillisesti näitä tekijöitä voidaan 

arvioida erilaisin mittarein ja laskelmin. Tämän myötä resurssiperusteinen tapa on 

myös yksiselitteisimmin tulkittavissa. Heidän mukaansa kunnan elinvoiman resurs-

seina voidaan tulkita ja mitata ainakin: ”väestön määrää ja ikärakennetta, työllisyyttä, 

työvoiman määrää ja osaamista, elinkeinorakennetta ja kunnallistalouden tilannetta.”  
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Elinvoiman vuorovaikutuksen näkökulmassa huomio kohdistuu kuntajohtamiseen. 

Tässä tavassa kunnan elinvoima voidaan ymmärtää sosiaalisena pääomana, joka on 

rakentunut ja kehittyy muun muassa paikallisen yhteisön hyvinvoinnin, yhteisöllisyy-

den ja osallisuuden kautta. Keskeistä näkökulmassa on, että asukkaiden ja yritysten 

arjessa tapahtuvat vuorovaikutukset luovat perustan kunnan elinvoimaisuudelle ja me-

nestykselle. (Paananen ym. 2014: 8, 48-49.) 

Kunnan elinvoimajohtamiseen kytkeytyy myös tulevaisuusnäkökulma, joka voidaan 

ymmärtää jatkuvana uutta luovana ilmiönä. Kunnan haasteena on jäädä polkuriippu-

vaiseksi eli juurrutaan samoihin menettelyihin ja toimintatapoihin, jotka ovat muodos-

taneet kunnan tämän hetkiset rakenteet. Elinvoiman johtamisen tulevaisuuden näkö-

kulmassa tavoitteena on proaktiivisuus, jolloin kunnan tulevaisuus ei ole historian ja 

tulevaisuuden ulkoisten tekijöiden tapahtumakulkujen summa, vaan kunnan toimi-

joilla ja johtamisteoilla on aina vaikutusta siihen, minkälaiseksi kunnan tulevaisuus 

muodostuu. Elinvoimajohtamisen perusideana on vakiintuneiden käytäntöjen haasta-

minen, innovointi ja kasvun tukeminen pitkäjänteisellä työllä. (Paananen ym. 2014: 8, 

66.) 

Kunnan elinvoimaa on siis luonnollista tarkastella ulkoapäin kunnan elinkelpoisuuden 

muodostamien resurssien kautta. Kyseisiä resursseja mitataan tietyin kriteerein, joiden 

täyttymisen tai niiden puitteissa menestymisen perusteella pyritään tunnistamaan tiet-

tyjä elinkelpoisuuden määritteitä kuntien elinvoimaisuudesta tulkitsemiseksi. Paana-

nen ja kumppanit luokittelevat seuraavat kriteerit, kun kuntien elinvoimaisuutta tar-

kastellaan elinkelpoisuutena (Paananen ym. 2014: 16, 32.): 

- Kuntatalouden tila ja kantokyky perustehtävien, kuten palvelujen turvaa-

miseksi 

- Kunnan väestönkehitys ja osaavan työvoiman saatavuus 

- Kunnan liikenneverkon toimivuus ja yhdyskuntarakenteen tiiviys 

- Paikallisen elinkeinoelämän rakenne ja vireys sekä sitä tukevan elinkeinopoli-

tiikan johtaminen 
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Kunnan elinkeinoelämän rakenne ja sitä tukeva kunnan harjoittama elinkeinopoli-

tiikka muodostavat yhden osan, tosin hyvin keskeisen sellaisen, kunnan elinvoimapo-

litiikan perustana ja elinvoimaisuuden rakentumisena. Elinkeinopolitiikalla toteute-

taan kunnan tavoitetta turvata ja huolehtia alueensa asukkaiden, yritysten ja organisaa-

tioiden hyvinvointi. Yleisesti elinkeinopolitiikkaa voidaan pitää paikallistason toimen-

piteinä, joiden pyrkimyksenä on parantaa yritysten toimintaedellytyksiä. Tällöin kun-

tien elinkeinotoimintojen keskiössä on yritysten kilpailukyvyn edistäminen ja toimin-

taympäristön kehittäminen tavalla, joka tarjoaa mahdollisimman hyvät edellytykset 

kannattavan yritystoiminnan harjoittamiselle. (Paananen ym. 2014: 44, Huovinen 

2017, Viinamäki & Katajamäki 2015: 35-36.) 

Yrittäjyydestä rakentuva paikallisen elinkeinoelämän vireys katsotaan olevan kuntien 

elinehto. Tässä mielessä yrittäjyys tuo kuntaan sekä verotuloja että kunnan asukkaille 

työpaikkoja. Vaikka kuntien elinkeinopolitiikan yleisenä tavoitteena voidaan pitää 

edellä mainittujen resurssien ylläpitäminen ja edistäminen, kuntien strategiat ja toi-

mintojen organisointi tulisi muodostaa yksilöllisesti kunnan toimintaympäristön tar-

peita vastaavaksi. Esimerkiksi maaseutumaisissa kunnissa tärkeimmiksi elinkeinopo-

liittisiksi panostuksiksi yleensä mielletään matkailun kehittäminen, teollisuustilojen 

tarjonta, pienyritystoiminnan neuvontapalvelut sekä yhteistyö alueen yritysten kanssa, 

kuten tapahtumien järjestäminen. Kun taas isoimmissa kaupungeissa tähdätään kau-

pungin, yliopiston ja alueen yritysten väliseen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyh-

teistyöhön, jonka tarkoituksena on synnyttää alueellinen innovaatioekosysteemi eli 

klusteri, joka kasvattaa alueen vetovoimaisuutta ja voimistaa alueen kansainvälistä kil-

pailukykyä. (Paananen ym. 2014: 44, Huovinen 2017.) 

Paikallisen elinkeinoelämän ja alueen vetovoimaisuuden kehittämisen näkökulmasta 

on tärkeää, että kunnat pystyvät keskeisillä, osittain strategisillakin toimilla toteutta-

maan elinvoimapolitiikkaansa. Kunnilla onkin tarkoitus pääsääntöisesti säilyttää tär-

keimmät yhdyskuntapoliittiset tehtävät, kuten maankäytön, rakentamisen ja kaupun-

kisuunnittelun ja asuntopolitiikan tehtävät sekä työllisyyden hoidon ja edistämisen teh-

tävät (VM 2017b: 9). Maakunnat hoitavat aluekehittämisviranomaisen tehtävät eli 

maakunnat vastaavat maakuntakaavoitukseen ja aluekehityksen ohjaamiseen liitty-

vistä tehtävistä. Tämä voi tarkoittaa kuntien vaikutusmahdollisuuksien heikentymistä, 

ellei maakuntakaavoituksen laadintaprosessiin sisällytetä menettelykeinoja kuntien ja 
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maakunnan välisestä yhteistyöstä, jotka antavat myös kunnille vaikutusmahdollisuu-

den. Tarkoituksena onkin mahdollistaa kuntien osallistuminen alueiden kehittämi-

sessä. Myös maakuntastrategian laadinnassa kuntien ja maakunnan välisen yhteistyön 

ja vuorovaikutuksen tarve korostuvat, jotta se vastaisi mahdollisimman hyvin maakun-

nan eri osien kehittymisen tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. (VM 2017b: 30, Huovinen 

2017.) 

Maamme johtaviin aluetutkijoihin lukeutuva Timo Aro (2013: 3) käsittelee tutkimuk-

sessaan Suomen suurimpien kaupunkiseutujen ja kuntien demografista kilpailukykyä 

eli väestöllistä kehitystä. Kuntien menestymisen, elinvoiman ja vetovoimaisuuden tul-

kinnassa kunnan alueen demografinen kilpailukyky jää usein kuntataloutta kuvaile-

vien käsitteiden varjoon. Demografiset tekijät, kuten muuttoliike kuitenkin tarjoavat 

yhdenlaisen tulokulman kunnan menestymisen tai menestymättömyyden logiikan ym-

märtämiselle. Kunnan väestönkehityksessä muuttoliike toimii eräänlaisena vipuvar-

tena ja se tapahtuu usein ”näkymättömästi” ja hitaasti. Tästä syystä kunnan demogra-

fisen kehityksen syy- ja seurausketjuihin ja laaja-alaisiin kerrannaisvaikutuksiin ei 

osata välttämättä varautua tai reagoida riittävän nopeasti, jolloin tilanne on jo kunnan 

kannalta kriisiytymässä. (Timo Aro 2013: 3.) 

Lähtökohtaisesti alueen muuttoliikkeestä voidaan tehdä tulkintoja sekä määrällisesti 

esimerkiksi alueen nettomuuttojen määrästä, että laadullisesti yksilöiden ominaisuuk-

siin ja muuttopäätöksiin paneutumalla. Tapojen yhdistämisellä voidaan tehdä luotetta-

vimmat johtopäätökset alueen muuttovirtojen suunnasta kuvaamaan kunnan menes-

tystä, elinvoimaa ja vetovoimaisuutta. On kuitenkin huomioitava, että muuttoliike toi-

mii vain yhtenä indikaattorina alueiden välisten houkuttelevuuserojen selittämisessä ja 

että alueen elinvoima rakentuu useista eri tekijöistä, jolloin yksilöiden muuttopäätök-

set voivat suuntautua ”paperilla” ei niin houkutteleville aluille. (Timo Aro 2013: 3-4.) 

6.2 Vaikutukset rahoitukseen ja resursseihin 

Toteutuessaan ehdotetusti sosiaali- ja terveyspalvelu- ja maakuntauudistus muuttaa 

kuntaorganisaation tehtävien rahoitus- ja järjestämisvastuun perusteita ennennäkemät-

tömällä tavalla ja sen seurauksena kuntien tuloja ja menoja. Uudistuksen myötä kun-

tien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden maakunnille siirtyvien tehtävien 
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rahoituksesta siirtyy valtiolle. Kuntien käyttötalouden kustannuksista tehdyn avion 

mukaan kokonaisuudessaan noin 17,7 miljardia euroa kuntien menoista siirtyy maa-

kunnille. Rahalla mitattuna tämä tarkoittaa yli puolta kuntien tehtävistä. Uudistuksessa 

pyritään estämään kokonaisveroasteen nousu, jolloin maakunnille siirtyvien tehtävien 

menoja vastaava määrä kuntatalouden tuloja osoitetaan maakuntien rahoitukseen. Läh-

tökohtaisesti tämä tarkoittaa niin sanottujen sote-perusteisten valtionosuuksien ja osan 

kuntien verotuloista siirtämistä maakuntien rahoitukseen. Lisäksi maakunnat saavat 

sote-palvelujen tuottamisesta syntyvät käyttömaksu- ja myyntitulot. (VM 2017b: 33, 

VM 2017a: 1, Sinervo & Meklin 2017.) 

Taulukko 1. Verorahoituksen jakautuminen sote- ja maakuntauudistuksessa (mukaillen Sinervo 

& Meklin 2017). 

 

Kuntien verope-

rusteiset tulot 

2016, mrd. € 

Osuus verora-

hoituksesta 

ennen uudis-

tusta 

Siirtyy 

maakun-

nille, mrd. € 

Kunnille 

jää, mrd. € 

Osuus verora-

hoituksesta uu-

distuksen jäl-

keen 

Kunnallisvero 18,9 61,4 % 11,3 7,7 58 % 

Yhteisövero 1,3 4,2 % 0,5 0,8 6 % 

Kiinteistövero 1,7 5,5 % - 1,7 13 % 

Verot yhteensä 21,9 71,1 % 11,8 10,2 77,3 % 

Peruspalvelujen val-

tionosuudet 8,9 28,9 % 5,9 3 22,7 % 

Verorahoitus yh-

teensä 30,8 100 % 17,7 13,2 100 % 

Prosentteina 100 %   57 % 43 %   

Jotta koko maan tasolla maakunnille siirtyvien kustannuksien ja tulojen määrä vastaisi 

toisiaan niin vuoden 2016 tasolla kuntien valtionosuuksista noin 5,9 miljardia euroa 

siirtyy maakunnille. Jäljelle jäävien tehtävien hoitamiseksi sekä kuntia koskevan ra-

hoitusperiaatteen toteutumisen varmistamiseksi loput reilun kolmen miljardin euron 

edestä valtionosuuksia on tarkoitus säilyttää kunnilla. Valtionosuuksien lisäksi kuntien 

tämän hetkisistä verotuloista siirretään maakunnille noin 11,3 miljardia euroa kunnal-

lisveroista ja puoli miljardia yhteisöveroista. Kokonaisveroasteen eli suomalaisten ve-

rorasituksen pitämiseksi ennallaan, jokaisen kunnan tuloveroprosenttia alennetaan lain 

nojalla saman verran, joka on arviolta 12,31 prosenttiyksikköä. (VM 2017a: 1-2.) 
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Vaikka koko maan tasolla kuntien ja valtion välinen rahoituksellinen suhde onnistut-

taisiin pitämään kustannusneutraalina, kunnittaiset kustannuserot asukasta kohti las-

kettuna tulisivat olemaan suuret automaattimuutoksina. Maakunnille siirtyvissä sote-

kustannuksissa ja tuloissa on kuntien välillä suuria eroja, eivätkä siirtyvät tulot ja me-

not juuri missään kunnassa kompensoi toisiaan. Kustannuseroina tarkasteltuna kuntien 

välinen sote-kustannusten ero on enimmillään jopa 2,4 -kertainen, kun suurimmat 

sote-nettomenot ovat Sallassa 5 495 euroa/asukas ja pienimmät Pornaisissa 2 285 eu-

roa/asukas. (VM 2017a: 1-2, Sinervo & Meklin 2017.) 

Tasasuuruisen tuloveroprosentin alentamisen vaikutuksesta maakuntarahoitukseen 

siirtyvien tulojen määrät jakaantuvat epätasaisesti. Erot tulojen siirrossa kasvavat jopa 

yli kolmenkertaiseksi asukasta kohti laskettuna, sillä eniten verotulot alenevat Kau-

niaisissa, 4 526 euroa/asukas, vähimmillään Merijärvellä, 1 434 euroa/asukas. On siis 

selvää, ettei yksittäisten kuntien osalta maakunnille siirtyvien tehtävien kustannukset 

ja siirtyväksi lasketut tulot vastaa toisiaan. Automaattimuutoksena tämä näkyisi kun-

nan talouden tasapainotilassa eli kunnan poistojen jälkeisessä vuosikatteessa. Uudis-

tuksen siirtymävaiheessa sote-siirrosta aiheutuvia taloudellisia muutoksia rajataan si-

ten, ettei yksittäisen kunnan kohdalla talouden tasapaino juurikaan muutu. (VM 

2017b: 33, VM 2017a: 1-2, Sinervo & Meklin 2017.) 

Lähtökohtaisesti siis uudistus vaikuttaa jokaisen kunnan meno- ja tulorakenteeseen 

yksilöllisesti, mutta kuntakohtaisia eroja pyritään tasaamaan valtionosuusjärjestel-

mään esitetyillä pienillä muutoksilla. Nykyisestä vuonna 2015 voimaan tulleesta val-

tionosuusjärjestelmästä on tarkoitus säilyttää ainakin perusrakenne ja valtaosa kritee-

reistä. Järjestelmän olennaisin muutos on jaettavan rahan määräytyminen suurimmilta 

osin 0-15 vuotiaiden ikäluokkien perusteella. Lisäksi tarve- ja olosuhde-eroperustei-

siin valtionosuuskriteereihin esitetään, että työpaikkaomavaraisuuden tilalle tulisi hy-

vinvoinnin ja terveyden edistämisen kriteeri eli niin sanottu HYTE-kerroin. (VM 

2017b: 33, VM 2017a: 1-2.) 
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Valtionosuusjärjestelmään sisältyvään kuntien verotuloerojen tasaamiseen käytettä-

vään valtionosuuden tasausjärjestelmän peruslogiikkaan9 ja tasausrajaprosenttiin ei 

tehdä muutoksia, mutta järjestelmän tasauslisä- ja vähennysprosentteihin tehdään sen 

sijaan kuntakohtaisesti isohkoja muutoksia. Kunnallisveron ja yhteisöveron siirtojen 

johdosta tasausraja alenee ”automaattisesti” merkittävästi. Vuoden 2016 tasolla ta-

sausrajan muutos on noin -2200 euroa. Ilman valtionosuusjärjestelmään tehtäviä muu-

toksia tasauslisää saavat kunnat menettäisivät suuren osan tasauslisistään. Toisaalta 

muutokset olisivat päinvastaiset korkean verotulon tasausvähennystä maksavissa kun-

nissa, mutta se ei kuitenkaan vastaisi maakuntiin siirtyvien verotulojen määrää. (VM 

2017a: 2.) 

Lähtökohtaisesti tasauslisää saavien pienen verotulon ja tasausrajan alenemisesta kär-

siviä kuntia hyödyttää tasauslisäprosentin nostaminen nykyisestä 80 prosentista 90 

prosenttiin, joka maksetaan tasausrajan ja kunnan laskennallisen verotulon erotuk-

sesta. Myös tasausvähennystä maksavat kunnat hyötyvät tasausjärjestelmään tehtä-

vistä muutoksista. On esitetty, että tasausvähennysprosentti laskisi kiinteään 15 pro-

senttiin nykyisestä 30 prosentista (30 % ja lievä progressio). Myös kiinteistöveron tuo-

toista puolet sisällytetään jatkossa tasausjärjestelmään, kun sitä ei ole aiemmin huomi-

oitu. Ydinvoimalaitoksia lukuun ottamatta muiden voimalaitosten, kuten vesivoima-

laitosten kiinteistövero jätetään tasauksen ulkopuolelle. (VM 2016b: 30, VM 2017a: 

2.) 

Edellä kuvatut kriteerimuutokset kohdistuvat tasauksen perusjärjestelmään, jonka ra-

dikaaleillakaan muutoksilla ei kuitenkaan pystyttäisi välttämään kohtuuttoman suuria 

kuntakohtaisia muutoksia. Tämän vuoksi järjestelmän toiminnan parantamiseksi esi-

tetään kriteerimuutosten lisäksi sote-kustannusten ja -tulojen siirrosta johtuvan muu-

toksen pysyvää rajoitinta. Rajoittimen on tarkoitus lieventää kunnan kustannusten ja 

                                                
9 Kuntakohtaiset verotulot vaihtelevat merkittävästi kunnittain, jonka takia eroja tasataan valtionosuu-

teen sisältyvällä tasausjärjestelmällä. Kyse on kuntien välisestä tuloerojen tasauksesta, jolloin kuntien 

ja valtion välinen rahoitussuhde pysyy tältä osin neutraalina. Tasausrajana käytetään 100 prosenttia, 

joka saadaan, kun kaikkien kuntien yhteenlasketut laskennalliset verotulot jaetaan koko maan asukas-

määrällä. Vuoden 2017 euromääräinen tasausraja on 3708 euroa asukasta kohden. Mikäli kuntakohtai-

nen laskennallinen verotulo alittaa kyseisen tasausrajan, kunta on oikeutettu tasauslisään. Vastaavasti 

verotulojen ylittäessä tasausrajan, on kunta tasausvähennyksen maksaja. Tänä vuonna tasauslisää saa 

265 kuntaa ja tasausvähennystä maksaa 30 kuntaa. (Kuntaliitto 2017b.) 
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tulojen siirron epäsuhtaa kuntien välillä. Rajoittimessa huomioidaan pelkästään puh-

taasti sote-siirrosta aiheutuvat muutokset ja verotulojen tasausrajan alenemisen vaiku-

tus, joiden hyötyjä ja menetyksiä rajoitetaan symmetrisesti 60 prosenttia. Tällöin uu-

distuksen tuomista positiivisista tai negatiivisista taloudellisista muutoksista kunnan 

omalle vastuulle jää 40 prosenttia. (VM 2016b: 25-26, VM 2017a: 2-3.) 

Suurten kuntakohtaisten muutosten minimoimiseksi uudistuksen voimaantulovuonna 

ja sitä seuraavien vuosien siirtymävaiheen aikana käytetään kunnan talouden tasapai-

notilan maksimimuutoksen rajaamista, niin sanottua siirtymätasausta. Käytännössä 

tämä tarkoittaa sitä, että lähtökohtaisesti kuntien taloudellinen asema voi laskennalli-

sesti muuttua vain hyvin vähän uudistusta edeltävän vuoden tilanteesta. Uudistuksen 

voimaantulon jälkeen siirtymätasauksen maksimimuutoksen rajaus ei riipu siitä, onko 

kunnan talous tasapainossa vai ei. Toisin sanoen, mikäli kunnan taloudellinen tilanne 

on laskennallisesti heikko eli alijäämäinen ennen uudistusta, pysyy se lähtökohtaisesti 

myös sellaisena uudistuksen jälkeenkin, koska uudistuksen siirtymätasauksella ei py-

ritä kääntämään heikon taloudellisen tilanteen kuntia tasapainoisiksi, eikä myöskään 

kattamaan kuntien kertyneitä alijäämiä. (VM 2017b: 33, VM 2017a: 3.) 

Valtiovarainministeriön (2017a: 3) mukaan siirtymätasausmenettely toimii eräänlai-

sena kannustimena kunnille tasapainottaa talouttaan ennen uudistusta. Toisaalta uudis-

tusta edeltävän vuoden sote-menojen kasvu voi olla hyvinkin kohtalokas kunnantalou-

den tasapainolle tulevaisuudessa (katso sivu 85). Etenkin hankalasti arvioitavissa ole-

vasta erikoissairaanhoidon kustannuksen noususta voi muodostua pienille kunnille 

jopa talouden tasapainon räjäyttävä ”pommi” tuleivaisuudessa. Toisaalta sote-meno-

jen lasku on myös mahdollinen. Joka tapauksessa on selvää, että kunnan talouden ta-

sapainotilanne luo merkittävät lähtökohdat kunnan tulevaisuudelle uudistuksen astu-

essa voimaan. On kuitenkin muistettava, että yleisellä talouskehityksellä ja kuntien 

omilla toimilla voidaan luonnollisesti uudistuksen jälkeenkin vaikuttaa kunnan tasa-

painotilanteen kehitykseen (VM 2017b: 33, VM 2017a: 3). 

Sinervo ja Meklin (2017) ovat tiivistetysti listanneet tekijöitä, jotka helpottavat tai vai-

keuttavat kuntien taloutta sote- ja maakuntauudistuksen voimaantulon siirtymävai-

heessa ja sen jälkeen: 
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Siirtymävaiheen (2019-2023) aikaiset vaikutukset 

- Lähtökohtaisesti kuntien taloudellinen tasapaino voi muuttua vain hyvin vähän 

siirtymävaiheessa. Kunnan vuosikate suhteessa poistoihin on ankkuroitu muut-

tumaan korkeintaan sata euroa asukasta kohden, joka vastaa alle yhtä kunnan 

tuloveroprosenttia. 

- Kunnat joutuvat maksamaan maakunnille siirtyvien sote-kuntayhtymien kerty-

neet alijäämät. Siirron myötä samalla kunnan omaisuus (taseeseen merkitty 

hankintameno) pienenee kuntayhtymän jäsenosuuden poistuttua. Myös kun-

tien peruspääomaa on tarkoitus laskea vastaavalla määrällä. (VM 2016b.) 

- Kuntakonsernien mahdollinen velka pienenee, kun sote-kuntayhtymien osuus 

poistuu 

- Kuntien omistamien sote-kiinteistöjen tulevaisuus on epävarma. On todennä-

köistä, että kaikkia tällä hetkellä käytössä olevia sote-kiinteistöjä maakunnat 

eivät tule käyttämään. Kiinteistöjen saneeraaminen voi tulla etenkin pienten 

väestöään menettävien kuntien eteen lähitulevaisuudessa. Uudistuksen jatko-

valmisteluissa on tarkoitus löytää sellaiset kansalliset ratkaisut, ettei käyttä-

mättä jäävät sote-kiinteistöt koidu yksittäisen kunnan rasitteeksi. 

Tulevaisuus, viiden vuoden siirtymävaiheen jälkeen 

- Lähtökohtaisesti kuntien talous vakautuu. Kuntien menot ovat tulevaisuudessa 

helpommin arvioitavissa, kun sote-kustannukset ja väestön ikääntymisestä joh-

tuvat kasvavat palvelutarpeet siirtyvät maakuntien harteille. Kunnille jäävät 

hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisen tehtävät ovat suhteellisen vakaita ja 

helposti ennustettavissa. Suhdanteista riippuvien kunnallis- ja yhteisöverojen 

osuudet pienevät, kun taas vakaamman kiinteistöveron osuus kasvaa merkittä-

västi. Lisäksi jäljelle jäävien tehtävien valtionosuudet säilyvät pääsääntöisesti 

ennallaan, johon on sisällytetty tasauselementit. 

- Suppeampien tehtävien johdosta kunnan tulot ja menot pienenevät, joiden puit-

teissa kunnan talouden tasapainottamistoimenpiteet on tehtävä. 

- Pienemmällä tulorahoituksella on toteutettava investoinnit ja hoidettava lainat. 

Toisaalta vuosikate suhteessa poistoihin ei pitäisi muuttua kovinkaan paljon. 

Lisäksi kuntien vastuulta poistuvat sote-investoinnit. 
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- Kuntien mahdollisuudet räätälöidä ja vaikuttaa asukkaidensa sote-palveluihin 

heikkenevät. Vaikka on vielä epävarmaa, miten maakunnat järjestävät sote-

palvelut, on oletettavissa, että tavoiteltujen kustannussäästöjen saavuttamiseksi 

kansalliseen palveluverkostoon tehdään muutoksia. 

- Kuntien tehtävien supistuminen ei ainakaan suoraan vaikuta kunnan toimin-

nasta aiheutuviin yhteiskustannuksiin, joilla voi olla oleellisia vaikutuksia kun-

nan talouteen. Esimerkiksi kunnan hallinnolliset kustannukset eivät jakaannu 

kuntien ja maakuntien kesken, vaan maakuntiin tulevat uudet hallintokustan-

nukset. Lisäksi kunnat tarvitsevat jatkossakin tukipalveluita, vaikka sote-pe-

rusteiset tukipalvelut siirtyvätkin maakunnille. 
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7 TEEMAHAASTAATELUT: UTAJÄRVI JA VAALA 

Tässä luvussa tuon esille Vaalan ja Utajärven kunnanjohtajien näkemyksiä sote- ja 

maakuntauudistuksen kokonaisvaltaisista ja taloudellisista vaikutuksista heidän edus-

tamilleen kunnille. Vaikka haastattelut on rajattu suhteellisen pieneen otantaan, voi-

daan haastattelijoiden asiantuntemukseen vedoten tehdä ohjelmatyön kannalta tärkeitä 

havaintoja ohjelmatyön sisällön kehittämiseksi. Haastatteluiden tarkoituksena on 

tuoda esille kuntalähtöisiä kokemuksia ja näkökulmia sote- ja maakuntauudistuksen 

mahdollisista ja todennäköisistä vaikutuksista kuntien elinvoiman ja talouden tasapai-

nokysymyksiin. Tämän pohjalta voidaan kehittää ohjelmatyötä yksilöllisesti osallistu-

jakuntien elinvoiman, hyvinvoinnin ja talouden tasapainon edistämisen tukemiseksi ja 

rakentaa kuntien välistä verkostoitumista jaettavien näkemysten ja kokemusten perus-

teella. 

Utajärvi ja Vaala ovat lähtökohdiltaan hyvin samankaltaisia kuntia. Yleisellä tasolla 

molempaa kuntaa voi luokitella maaseutumaiseksi pieneksi kunnaksi. Kunnat ovat 

naapurikuntia ja ne sijaitsevat Oulunjoen varrella noin 60 ja 90 kilometrin päästä Ou-

lusta Kajaanin suuntaan. Alla olevassa taulukossa on esiteltynä tärkeimpiä kyseisiä 

kuntia kuvaavia lähtötekijöitä. Lisäksi yhdistävänä tekijänä on väestömäärän vähenty-

minen, jota kuvataan kuviossa 10. Samankaltaisuuksien vuoksi on mielekästä ja he-

delmällistä tutkia, miten kyseisten kuntien kunnanjohtajat näkevät sote- ja maakunta-

uudistuksen vaikuttavan kuntaansa.  

Taulukko 2. Vaalan ja Utajärven avainlukuja (mukaillen Tilastokeskus 2017). 

 Utajärvi Vaala Koko maa 

Taajama-aste, %, 2015 46,6 42,2 85,4 

Väkiluku, 2016 2824 3040 5 503 297 

Työllisyysaste, %, 2015 61,2 58,8 67,8 

Työttömien osuus työvoimasta, %, 2015 17,4 19,7 14,2 

Eläkeläisten osuus väestöstä, %, 2015 34,7 41,1 24,9 

Taloudellinen huoltosuhde, 2015 201,8 224,3 143,2 
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Kuvio 10. Vaalan ja Utajärven väkiluvun muutos ajalla 1987-2016 (Tilastokeskus 2017). 

Väestömäärän väheneminen koetaan olevan selvä ja jopa merkittävin uhka pienten 

harvaanasuttujen kuntien elinvoimaisuudelle ja talouden kantokyvylle. Kyseessä on 

pitkälti jo aiemmin käsitellystä laaja-alaisesta kaupungistumisen megatrendistä, johon 

liittyy keskeisesti muuttoliike. Lisäksi länsimaissa syntyvyys on keskimääräisesti pie-

nentynyt merkittävästi, jolloin luonnollinen väestönkasvu ei pysty pitämään yllä väes-

tömäärää kaikissa Suomen kunnissa pitkällä aikavälillä. On kuitenkin selvää, että kun-

nissa pyritään tekemään niitä oikeita asioita ja päätöksiä kunnan elinvoiman edistä-

miseksi ja asuttuna pitämiseksi sekä houkuttelemaan uusia asukkaita ja yrityksiä alu-

eelleen olemassa olevilla resursseilla ja lainsäädännöllä.   

”Kaikista suurin uhka on juuri tää väestömäärän väheneminen. Meillähän on vähen-

tynyt pitkään noin prosentin vuosivauhtia. Se on suurin uhka ja se koskee käytännössä 

kaikkia Pohjois- ja Itä-Suomen kuntia. Ja sitten on siihen liittyen tämä syntyvyyden 

väheneminen, mikä on myös uhka täälläpäin Suomea ja oikeastaan koko Suomessakin, 

kun vertaa vaikkapa muihin pohjoismaihin.”   
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7.1 Kunnan taloudellinen tila 

Molemmat sekä Utajärven että Vaalan kunta omaavat pääsääntöisesti hyvän ja tukevan 

taloudellisen pohjan ennen sote- ja maakuntauudistusta. Molempien kuntien talous on 

kehittynyt erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Haastateltavien mukaan ke-

hityksen taustalla on ollut yksinkertaiset säästötoimenpiteet sekä myös tulojen lisään-

tyminen talouden tasapainottamiseksi. Kuntien talouden näkökulmasta suurin ero on 

lainan määrässä. Vaalalla on huomattavasti enemmän velkaa, jota selittää vuonna 2012 

valmistunut koulukeskus. 

Taulukko 3. Utajärven ja Vaalan arvioidut taloudelliset muutokset sote- ja maakuntauudistuksen 

astuttua voimaan.  

  

 

Arvio 2017 €/asukas 

 

 

Arvio 2019 €/asukas 

 

Tuloslaskelma 

Uta-

järvi Vaala 

Koko 

maa 

Uta-

järvi Vaala 

Koko 

maa 

Sote-kustannukset (netto) -3983 -4423 -3191 0 0 0 

Muut kustannukset (netto) -3270 -3014 -2052 -3270 -3014 -2052 

Toimintakate (pl. poistot) -7253 -7437 -5243 -3270 -3014 -2052 

Kunnallisvero 2377 2721 3407 1037 1263 1366 

Yhteisövero 290 185 284 188 120 184 

Kiinteistövero 932 877 325 932 877 325 

verotulot 3599 3783 4016 2157 2260 1875 

Valtionosuudet 4030 4306 1558 1481 1398 500 

Verorahoitus 7629 8089 5574 3638 3658 2375 

Vuosikate 381 612 394 385 616 398 

Vuosikate - poistot (tasapaino) -10 288 7 -6 292 12 

Kumulatiivinen yli/alijäämä (TP 

2015) 1430 635 1726 1430 635 1726 

Tunnuslukuja             

Lainakanta 2353 4325 2825 2353 4325 2825 

Lainanhoitokate 1,1 1,0 1,2 1,1 1,0 1,2 

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 40 54 54 74 103 111 

Omavaraisuusaste, % 56 49 60 46 42 57 

Kunnallisveroprosentti 20,5 21,5 19,92 8,03 9,03 7,45 

Taulukosta 3 on nähtävillä myös arvioidut taloudelliset muutokset sote- ja maakunta-

uudistuksen astuttua voimaan vuonna 2019. Laskelmat ovat arvioita ja suuntaa anta-

via, eikä niissä ole huomioitu esimerkiksi sitä, miten sote-kustannusten nousu tai lasku 

vaikuttaisi kunnan talouteen. Laskelmat ovat peräisin valtiovarainministeriön (VM 

2017c) teettämästä valtionosuussimulaattorista, jossa on kyllä mahdollisuus tehdä eri-

laisia spekulaatioita muun muassa sote-kustannusten nousun tai laskun vaikutuksesta 
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kunnan saamiin valtionosuuksiin tulevaisuudessa. Esimerkiksi Utajärvellä viiden pro-

sentin sote-kustannusten nousu kasvattaisi siirtyviä sote-kustannuksia 199 eurolla asu-

kasta kohden. Valtionosuusjärjestelmän muutosrajoittimesta johtuen kunta saisi tule-

vaisuudessa valtionosuutta 119 eurolla vähemmän asukasta kohden laskettuna, mitä se 

saisi, jos kustannukset eivät kasvaisi vaan ne pysyisivät muuttumattomana. Tämä hei-

kentäisi kunnan tulevaisuuden tasapainoa merkittävästi. On kuitenkin huomioitava, 

että jos kunnat onnistuvat vähentämään sote-perusteisia kustannuksia ennen uudis-

tusta, on siitä selviä taloudellisia hyötyjä tulevaisuudessa. Yhtenä lähtökohtaisena on-

gelmana onkin, että tulevaisuuden talousarviot pitää ainakin osittain tehdä spekulaati-

oiden varassa.  

Kunnan lakisääteisenä tehtävänä on laatia jokaiselle kalenterivuodelle talousarvio sekä 

taloussuunnitelma seuraavaksi kolmeksi (tai useammaksi) vuodeksi. Kuntien näkökul-

masta katsottuna on erityisen tärkeää pystyä ennakoimaan ja valmistautumaan uudis-

tuksen tuomaan kunnantalouden rakennemuutokseen. Kuntien näkökulmasta tulevai-

suuden talousarvioiden ja -suunnitelmien tekemistä hankaloittaa edellä esitetyt mah-

dolliset sote-kustannusten muutokset ennen uudistusta. Tämä herättää kysymyksen, 

miten kunnat valmistautuvat tulevaan muutokseen? Yhtenä tapana voi olla varautumi-

nen pahimman mahdollisen skenaarion varalle, jolloin sote-kustannukset nousevat en-

nen uudistusta ja talous heikkenee maksimimuutoksen verran. Toisaalta, lähtökohtai-

sena oletuksena voi olla myöskin sekin, ettei uudistuksella ole juurikaan välittömiä 

vaikutuksia kunnan talouden tasapainotilaan, johtuen muun muassa siirtymätasauk-

sesta ja muutosrajoittimesta.  

”Ja sitten se, että miten se käytännössä nyt sitten se vuoden 2023 tasapaino muodos-

tuu. … mitä enemmän meillä sote-menot nyt nousee näinä kahtena viimeisenä vuotena, 

niin sitä heikommassa asemassa me ollaan sitten vuonna 2023. Ja tavallaan kuntajoh-

tajana, kun sitä taloutta suunnittelee, niin on ajatellut tämmöisellä pessimisti ei pety 

asenteella, että tehdään nyt silleen, että 100 euroa per asukas lähtee. Niin silloin me 

tiedetään kuitenkin, et se on kumminkin se perälauta, mutta kun me ei tiedetä sitä mi-

hin tasoon me arvioidaan sitä. Niin se on tässä niinku se yks ongelma.” 

*** 
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”Kyllä tämä kuntien talouden tilan muuttuminen, niin tuota siinä ei nyt oikeestaan 

ole sen kummempaa huolta ei isoilla eikä pienillä kunnilla. Saa rajattua ne muutok-

set hyvinkin tällä leikkurilla, ettei ne paljoo ole. Mitä me katottiin noita meidänkin 

kunnan lukuja niin tuota, ei meillä ole sen kummempaa hätää tässä.” 

Haastattelijana oli yllättävää huomata, kuinka usein haastateltavat olivat eri mieltä 

sote- ja maakuntauudistuksen niin kokonaisvaltaisista kuin myös taloudellisista vai-

kutuksista, vaikka kyseessä on lähtökohtaisesti hyvin samankaltaiset naapurikunnat. 

Toki myös yhteneviä mielipiteitä löytyi, joista kunnan talouden näkökulmasta nousi 

esiin erityisesti erikoissairaanhoidon ennalta-arvaamattomien kustannusten poistumi-

nen ja kiinteistöveron merkityksen kasvu. Näitä tekijöitä voidaankin pitää kuntien ta-

louden vakauttamisen ja ennustettavuuden näkökulmasta uudistuksen merkittävim-

pinä tekijöinä. Erityisesti Utajärvellä ja Vaalassa, mutta myös muissakin kunnissa 

kiinteistöveron osuus verorahoituksesta peräisin olevista tuloista kasvaa merkittävään 

osaan verorahoituksesta peräisin olevista tuloista. Yllä olevien talousarvioiden perus-

teella Vaalassa ja Utajärvellä kiinteistöveron osuus nousee aiemmasta hieman yli 

kymmenestä prosentista jopa noin 25 prosentin tuntumaan.  

Kiinteistövero on ehkä kunnan tuloista vakain, sillä siitä saatavat tulot eivät riipu 

kiinteistön omistajan asuinkunnasta, eikä se myöskään ole suhdanneherkkä (King 

1984: 210-211). Toisaalta kiinteistöveron lisääminen verotulojentasausjärjestelmään 

voi aiheuttaa voimakkaita mielipiteitä esimerkiksi sellaisissa kunnissa, joiden elin-

keinorakenne perustuu kausityöllisyyteen. Vaalan ja Utajärven näkökulmasta on eri-

tyisen tärkeää, että voimalaitosten kiinteistövero jätetään tasausjärjestelmän ulkopuo-

lelle. 

”Sinällään hyvää siinä on, että tämä erikoissairaanhoidon kulu vaihtelu poistuu. [...] 

Sitten valtionosuuksissahan tapahtu vuonna 2012 hyvä muutos eli meidän kaltaisille 

kunnille joille kiinteistöverotuotto on erittäin merkittävä, niin se irrotettiin verotulo-

tasausjärjestelmästä ja se oli meille erittäin hyvä uudistus. Mut nythän sitä ollaan ta-

kaisin muuttamassa sitten, mut mehän taisteltiin tosi kovasti sitten siitä, että se voi-

malaitos kiinteistövero mene mistään osuudesta.... Kyllä me lobattiinkin sitä… Meille 
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kaikista eniten ois vaikuttanut se, että siitä voimalaitosverosta ois tullut niinkun ylei-

sen kiinteistöveron perusteella se puolet ja se kiinteistöveron osuus on niin merkit-

tävä meille.” 

*** 

”Tulopuoli on nyt siinä mielessä meillä ehkä vähän erityylinen, että me saamme pal-

jon kiinteistöveroa, ennen kaikkea tuolta voimayhtiön kautta…se että me on saatu 

tämä status tämän kiinteistöveron suhteen, niin se on vaatinut aikamoista taistelua… 

Viimenen taisto käytiin viime syksynä, jolloin tuli esitys, että se otetaan puolittain 

mukaan tähän tasaukseen, mutta se saatiin torjuttua. Ja jos tämä taistelu ois toisin 

päättynyt, niin meidän taloustilanne olisi heikentynyt aika tavalla. Eli yksittäinen te-

kijä on ollut tulopuolella sellainen, että se on meille älyttömän hyvä tasapainon kan-

nalta.” 

7.2 Uudistuksen vaikutukset palveluiden saavutettavuuteen ja aluekehitykseen 

Palveluiden saatavuuden parantamiseksi ja ennen kaikkea kustannussäästöjen etsinnän 

seurauksena on todennäköistä, että joitakin tällä hetkellä toiminnassa olevia sosiaali- 

ja terveydenhoidon palveluyksiköitä tullaan lakkauttamaan. Vaalan ja Utajärven koh-

dalla näin on esitetty tapahtuvan kunnissa toimivien vuodeosastojen kohdalla, sillä ai-

nakaan vielä sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluissa ei ole määriteltynä erikseen 

lähipalveluiden turvaamista. Näkemykset vuodeosastohoitojen keskittämisestä jakoi-

vat haastateltavien näkemykset ääripäihin. 

”Mutta se on kaikkien tunnustettava, että päätöksiä tarvitaan ja onko tämmöinen pie-

nen asiakasmäärän vuodeosasto, onko se järkevää, että se on tässä, tässä ja tässä? 

Mää luulen, että ei ole. Niin ei se ole tärkeää, että onko se siinä samalla kirkonkylällä 

tämä osasto vai onko se vaikka Oulussa. Koska ihmiset eivät kuitenkaan siellä ole 

kovinkaan pitkiä aikoja, sillä ne hoidetaan tehokkaasti.”  

*** 
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”Uhka on selkeesti palveluiden huonontuminen meidän kunnan kannalta. Vuodeosas-

ton lakkauttaminen, mikä on nyt esityksenä jo tullut tuolta Pohjois-Pohjanmaalta ja 

sehän tarkoittaa niin kuin sairaanhoitajien työpaikkojen vähenemistä, se tarkoittaa 

meidän terveyskeskuksen keittiön sulkemista, se tarkoittaa sitä, että todennäköisesti 

kukaan ei vuokraa niitä tiloja täältä eli miten me kustannetaan sitten se vuokran me-

netys, kun se on käytännössä maksettu se tilojen ylläpito. Ja nää tukipalvelut eli siir-

tyykö tukipalvelut sekä talous- ja palkkahallinto, siivous- ja ruokapalvelut se henkilö-

kunta niinku panos jonnekki muualle sitten? Se tekkee meillä kuitenkin aika mittavan 

määrän työpaikkoja ja se vaikuttaa meidän verotuloihin ja kiinteistöjen ylläpitokului-

hin sitten. Et sillä tavalla se suoraan vaikuttaa meillä.” 

Lähtökohtaisesti palveluiden saavutettavuuden parantuminen voi tapahtua kahdella 

tavalla; joko tuomalla palvelut ihmisten lähelle, kuten palveluyksiköiden lisäämisellä 

ihmisten asuinpaikkojen läheisyyteen tai ihmisten muuttamisella palveluiden lähei-

syyteen. Kuten jo aiemmin olen tuonut esille tässä tutkimuksessa, ihmiset arvostavat 

palveluiden helppoa saavutettavuutta ensisijaisesti tietyissä peruspalveluissa, kuten 

perusterveydenhoidossa ja päivähoidossa. Pelko palveluiden liiallisesta keskittämi-

sestä ja siten oman kunnan palveluiden heikkenemisestä on yksi yleisimpiä huolenai-

heita, mitkä kohdistuvat sote- ja maakuntauudistukseen. Mikäli palveluita karsitaan 

oleellisesti, eikä uudistuksessa pystytä takaamaan lähipalveluiden saavutettavuuden 

matalaa kynnystä, on mahdollista, että ihmiset muuttavat niille alueille, joissa palve-

lut ovat lähellä. Tällä hetkellä pienten kuntien yhtenä tärkeimmistä vetovoimateki-

jöistä on ollut hyvät ja laadukkaat palvelut. Uudistuksen myötä kunnilla ei ole enää 

mahdollisuutta vaikuttaa terveyspalveluiden laatuun tai saavutettavuuteen. 

”Jos sää laitat vaakakuppiin, et sulla on ollu mahdollisuus ite vaikuttaa siihen palve-

lurakenteeseen, versus se, että sulta viedään se mahdollisuus pois niinku vaikuttaa 

siihen ja sulla sulaa iso osa elinvoimasta myös pois, että sulta niinkun korkeasti kou-

lutetut sairaanhoitajat ja lääkärit lähtee. Ja sulle tulee tilalle tämmöinen minimi pal-

veluiden sotekeskus. […] Ja tavallaan itteä harmittaa se, että sote-uudistusta markki-

noidaan sillä, että palveluitten laatu ja yhtenäistäminen paranee. Meillä on ollut val-

tavan hyvät palvelut, niin nyt ne vaan huononee meillä. Sote-uudistuksen myötä kun-

tamme asukkaiden palvelut huononevat. Se on valitettava tosiasia.”   
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Sote- ja maakuntauudistuksessa palveluiden järjestämisessä pyritään hyödyntämään 

nopeasti kehittyviä terveysteknologian eli healthtech laite- ja ohjelmistoratkaisuja 

sekä liikkuvia terveyspalveluyksiköitä, erityisesti niillä alueilla joilla etäisyys palve-

luihin muutoin kasvaisi kohtuuttoman suuriksi. On kuitenkin yksilöistä kiinni, miten 

he kokevat tämän kaltaisten palveluiden laadun. On mahdollista, että kyseiset ratkai-

sut voivat parantaa joidenkin ihmisten palveluiden laatua ja helpottaa palvelun saa-

vutettavuutta. Toisaalta pahimmassa skenaariossa palveluyksiköiden keskittäminen 

voi johtaa kokonaisen kunnan palveluiden heikkenemiseen, niin laadun kuin saavu-

tettavuuden näkökulmasta. 

”Minusta tämä on oikea tie, mihin ollaan menossa. Avohoidon kaltaiset hoitomuodot 

kehittyvät koko ajan ja ihmisiä hoidetaan yhä enemmän kotona. Nythän pitää muistaa 

sekin, että nyt ei ratkota tämän päivän ongelmia, vaan nimenomaan rakennetaan 

tuonne kahdenkymmenen vuoden päähän ja jopa pitemmälle tätä uutta systeemiä. On 

täysin selvää, että digitalisaatio kehittyy niin rajusti, ettei sitä edes tiedetä miten se 

kehittyy. On ennakoitu, että tulevaisuudessa jokainen koti on määrätyn tyyppinen ter-

veyskeskus, jopa jokainen ihminen määrätyn tyyppinen terveyskeskus. Silloin käytössä 

on erilaisia laitteita, mitkä mittaa ihmisen toimintaa, hälyttää jne. Eli ei tartteta enää 

semmoisia seiniä läheskään niin paljoa kuin tällä hetkellä.” 

Itse näen, että terveysteknologian kehittymisen tärkeimmät vaikutukset kohdistuvat 

sairauksien nopeaan havaitsemiseen, ennaltaehkäisyyn ja vaikuttavampaan hoitoon 

sekä omaseurantaan. Kuvittele, että pystyisit tulevaisuudessa saamaan selville alka-

van syövän tai sydän- ja verisuonitaudin jo puhkeamisvaiheessa. Tällöin alkanut sai-

raus pystyttäisiin hoitamaan jo varhaisessa vaiheessa. Pitkälle edenneiden vakavien 

sairauksien hoitoon uppoaa todella paljon erikoissairaanhoidon kustannuksia. Lisäksi 

sairauden hoitaminen alkuvaiheessa on huomattavasti ihmisystävällisempää. 

Sairauksien havaitsemisen lisäksi on mahdollista, että omaseuranta kehittyy siten, 

että vastuu yksilön omasta terveydestä siirtyy enenevässä määrin yhteiskunnalta yk-

sittäisille ihmisille. Esimerkiksi liikalihavuuteen liittyvät sairaudet ovat tällaisia. 

Näissä tapauksissa yhteiskunnan pyrkimyksenä on saada aikaan elämäntapamuutok-
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sia eli ennaltaehkäisyä, joilla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä ja en-

nen kaikkea elämän laadun parantumisia. Tämän tyylisessä hyvinvoinnin edistämi-

sessä kunnilla voi olla jatkossakin merkittävä rooli. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannussäästöjen ja ihmisten hyvinvoinnin näkökul-

masta sairauksien ennaltaehkäisy ja tarkoituksenmukaisen hoidon kehittyminen ovat 

pitkän aikavälin merkittävimmät tekijät. On kuitenkin huomioitava, että teknologian 

kehittymisen asteita on äärimmäisen hankala ennustaa.  

Palveluiden optimilaajuuden teorian näkökulmasta keskeiseksi kysymykseksi nou-

see, miten sosiaali- ja palvelurakenneuudistuksessa otetaan huomioon kokonaiskus-

tannusten ja -hyötyjen suhde? Toisin sanoen, mikä tulee olemaan palveluiden keskit-

tämisaste ja miten uudet palvelumuodot, kuten liikkuvat palveluyksiköt ja etänä suo-

ritettavat digitaaliset verkkopalvelut otetaan vastaan. Joka tapauksessa Suomen sosi-

aali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta muokataan ennennäkemättömällä tavalla. 

Tässä vaiheessa on vielä epäselvää, minkälainen palvelurakennekokonaisuus Suo-

messa jää voimaan tai syntyy uudistuksen myötä. Selvää on kuitenkin se, että sosi-

aali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen vaikutukset Suomen aluekehi-

tykseen luovat sekä mahdollisuus- että uhkaskenaarioita. 

”Ei missään nimessä ole tarkoitus, että tämä ois keskittämistä edistävä tekijä, vaan 

päinvastoin. Tää osaltaan antaa mahdollisuuksia, että keskittymisvauhti oli niin kova. 

Koska voidaan siirtää jopa näitä erikoissairaanhoidon palveluita aivan tuonne ky-

lille.” 

*** 

”…Jos samaan aikaan näitä palveluita sitten keskitetään ja lakkautetaan tai jotain 

palveluita maakuntien sisällä keskitetään Ouluun. Nyt hän sitä kiihdytetään sitä kes-

kittymiskehitystä, mutta sitähän ei kukaan näe ongelmana.”  

Kuntien, etenkin pienten maaseutumaisten kuntien kohdalla Suomen aluekehityksellä 

ja -politiikalla on erityisen suuri rooli. Aluekehitystä koskevissa keskusteluissa on jo 

useamman vuoden ajan ollut väittely aluekehityksen keskittämisen ja hajauttamisen 
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välillä. Käynnissä oleva sote- ja maakuntauudistus ei ole osaltaan ainakaan hillinnyt 

keskusteluita hajauttavan ja keskittävän kehityksen politiikasta. Keskittävässä kehi-

tyksessä painottuu etupäässä globaalin kilpailukyvyn merkitys ja agglomeraatio-

eduista saatavat hyödyt, kun taas hajauttamista edistävällä ja ylläpitävällä kehityksenä 

pyritään takamaan mahdollisimman tasainen, koko maan kattava aluekehitys.  

”Suomihan menettää ihan hirveästi siinä, että jos me ei saada näitä resursseja täältä 

yhteiseen hyvään, että jos puu ei kulje, maito ei liiku ja kaikki muu niinku jämähtää, 

soraa ei kuljeteta, niin millä se Suomi sitten elää? […] Valtion toimenpiteet ei sais 

ainakaan kiihdyttää sitä keskittämiskehitystä.” 

*** 

”Valtion sitoutuminen alueiden kehittämiseen ja tämmöinen kokonaisvaltainen strate-

gia ja strateginen tarkastelu, niin se puuttuu valtiolta. […] Minä näen tällä tavalla, 

että tuota, kun on vääjäämätön tosiasia, että tulee näitä valkeita länttejä (asumattomia 

alueita). Koko ajan tulee lisää Pohjois- ja Itä-Suomeen. Mutta minä olen käyttänyt 

esimerkkinä tämmöistä, että ihmiskehon kunnossapidosta, jos raajasta nämä verisuo-

net kuihtuu, tulee vaikka kolesterolia ja ynnä muuta. Ja jos se tukkeutuu koko raaja 

kuolee, mutta jos ne on kunnossa niin raaja on pysyvässä kunnossa. Minä olen käyt-

tänyt esimerkkinä, että sama koskee aluekehitykseen, jos me pystymme pitämään nämä 

vyöhykkeet elossa, vaikkapa näiden maakuntakeskuksien välillä niin kuin nytten on 

Oulu ja Kajaani, niin se elinvoimainen vyöhyke säteilee sitä elinvoima hyvinvointia 

sitten laajemmallekin alueelle. En minäkään varmasti näe järkeväksi ja mahdolliseksi, 

että jokainen ruutu pidetään asuttuna, jokainen kylä kehittyy jne., mutta, että ne alueet 

pysyisivät elossa. Ja tämä vyöhyketyö, minkä äskön mainittin, mitä on tehty täällä 

näin, musta se ois hyvä väline tähän. Eli valtion pitäisi kattoa alueiden kehitystä stra-

tegiselta kannalta ja että kaikki toimenpiteet tähtäävät sen elossa pysymiseen ja pa-

nostaa näitten vyöhykkeiden elinvoimaan. Ja tähän vielä liittyy näitten kuntien rooli.” 

7.3 Kuntien elinvoiman kehittämisen rooli 

Haastatteluiden perusteella mielestäni tärkeimmäksi esille tulleeksi asiaksi nousi elin-

voiman roolin kehittäminen ja etenkin se, miten lainsäädäntöä tulisi muokata niin, että 
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kunnat voivat harjoittaa ja toteuttaa niille laissa säädettyä tehtävää. Nyt, kun on jo 

käytännössä varmaa, että sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen siirtyy maakun-

nille, kuntia ei mielletä tulevaisuudessa samassa määrin palveluiden tarjoajana. On 

selvää, että kunnan muut roolit tulevat kasvamaan tämän myötä. 

Paikallishallintona kunta on väestön läheisin julkishallinnon elimellinen osa, jolloin 

kuntien roolin tärkeys ja merkitys määrittävät ratkaisevasti sen, miten luottamus jul-

kishallintoon rakentuu tai jää rakentumatta. Tällöin vuorovaikutus kunnan ja asukkai-

den välillä korostuu. Koska kunnat eivät voi vaikuttaa tulevaisuudessa terveyspalve-

luiden laatuun ja järjestämiseen niin vuorovaikutus rakentuu kunnan muiden tehtävien 

ja roolien kautta. Erityisesti useissa väestömäärältään pienissä kunnissa kunta on ollut 

iso osa paikallisen yhteisön identiteetin rakentumista. Mikäli kunnan toiminta aiotaan 

jatkossakin pitää oikeana tai riittävänä, tulee kunnilla olla jatkossakin tärkeä rooli 

osana julkista sektoria. Parhaiten tämä voi tapahtua hyvinvoinnin ja erityisesti elinvoi-

man edistäjänä, jossa korostuu niin sanottu taloudellinen elinvoima. 

Kunnan elinvoima rakentuu kuntalaisten hyvinvoinnin varaan, jolloin elinvoiman ra-

kentumisen yhtenä tärkeänä perustana on työpaikkojen pitäminen ja lisääminen kun-

nassa, johon liittyy läheisesti myös osaavan työvoiman saaminen. Tämän vuoksi on 

erityislaatuisen tärkeää kehittää ja antaa kunnille sellaiset instrumentit, että kunnat voi-

vat edistää elinvoimaansa esimerkiksi elinkeinopolitiikalla oman alueensa elinkei-

noelämän edistämisellä. Kuten jo mainitsin, erityisesti pienet kunnat tarvitsevat uusia 

työkaluja, joilla kunnat voisivat kehittää omaa paikallistalouttaan. Mikäli tältä osin la-

kiuudistuksia ei tehdä, on vaarana, että kunnat joutuvat levittelemään käsiään, kun ei-

vät voi vaikuttaa oleellisesti niille laissa säädettyyn elinvoiman edistämiseen. 

”Täälläpäin Suomea, missä ei ole voimakasta valtion sektoria eikä yksityissektoria, 

niin kunnat on tämän alueen kehittämisen primus moottori. Ja se pitäisi tunnustaa ja 

tunnistaa valtion taholta, niitten pitäis vaikkapa valtionjohtamisjärjestelmän avulla 

pitää pystyä pitämään kunnat niin elävinä, että ne pystyy panostamaan sitten tähän 

kehittämiseen eli, että kuntien tehtävä ei ole pelkästään kuntapalvelujen tuottaminen 

tai järjestäminen, vaan nimenomaan, että niitten tehtävä on elinvoiman ja hyvinvoin-

nin edistäminen. Perusasia on tämä, että kun kunnilla olisi niin kuitenkin sen verran 

isot tulot, että ne vois pyörittää tätä kehittämistoimintaa. Se tarkoittaa käytännössä 
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sitä, että me pystymme pitämään tarpeellisen määrän työntekijöitä ja virkamiehiä ke-

hittämistyössä mukana. Toinen asia on sitten se, että lainsäädäntö pitäis olla semmoi-

nen, että kunnilla olis mahdollisuutta panostaa vaikkapa tilojen rakentamiseen, hank-

keitten eteenpäin viemiseen ja että se byrokratia ois mahdollisimman vähäinen.” 

*** 

”Valtion pitäisi luoda joku instrumentti, kun puhutaan aluepolitiikasta siitä, että luo-

daan myös tämän alueen yrityksille mahdollisuus niihin investointeihin. Jollakin ta-

kausjärjestelmällä, joka sitten mahdollistais näitten alueiden kasvun. Ja toinen on se 

osaava työvoima, jotta täällä yritykset voi kasvaa…” 
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8 YHTEENVETO 

Sosiaali- ja terveyspalvelu- ja maakuntauudistus on todennäköisesti kautta aikain suu-

rin kuntiin kohdistuva reformi. Uudistus muokkaa perustavanlaatuisesti kunnan laki-

sääteistä tehtäväkenttää ja siten myös kuntien talouden kokonaisuutta. Sote- ja maa-

kuntauudistuksen todellisia tai ainakaan tarkkoja vaikutuksia kuntien elinvoimaan ja 

talouteen - puhumattakaan uudistuksen kokonaisvaltaisista vaikutuksista - on mahdo-

tonta tässä vaiheessa ennustaa, eikä vähiten sen takia, että uudistuksen lopullinen ra-

kenne on yhä kesken niin lainsäädännön kuin toteutuvan palvelurakenneverkoston 

osalta. Toisaalta, etenkin näin laajan ja merkityksellisen suunnittelutyön ei voida olet-

taa koskaan olevan valmis, koska Suomen sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristölliset 

rakenteet muuttuvat ajassa ja tilassa. 

Suomen aluerakenne on muuttunut ja se muovautuu edelleen kaupungistumisen, muut-

toliikkeen ja elinkeinorakenteen muutoksen johdosta. Väestön keskittyminen kaupun-

keihin ja kaupunkien vaikutusalueille on lisännyt paineita infrastruktuurin kehittä-

miseksi ja kasvattanut kaupunkiseutujen palveluiden investointitarpeita asukkaiden ja 

siten palveluiden käyttäjämäärien lisääntymisen johdosta. Samanaikaisesti taajamien 

ulkopuolisten maaseutualueiden kokonaisväestömäärä on pienentynyt merkittävästi ja 

näiden alueiden palveluiden määrällinen kysyntä on vähentynyt. Palveluiden tarve ei 

ole kuitenkaan kadonnut maaseuduilla ja itse asiassa väestön ikääntymisen johdosta 

palvelutarpeet voivat jopa kasvaa ajan saatossa. Suomen aluerakenteen muutoksesta ja 

kasvavista palvelutarpeista, kuten ikääntymisestä johtuen palveluiden turvaaminen 

koko maan tasolla ja julkisen sektorin kustannusten kiihtyvän kasvun pysäyttäminen 

on suuri haaste.  

Sosiaali- ja terveyspalvelu- ja maakuntauudistuksella pyritään vastaamaan tähän haas-

teeseen turvaamalla ja yhdenvertaistamalla palvelut koko maan tasolla. Lisäksi palve-

lut aiotaan järjestää kustannustehokkaammin, mihin aiemmin on kyetty. Sote- ja maa-

kuntauudistuksen kustannustavoitteen saavuttamiseksi palveluyksiköiden määrää tul-

laan todennäköisesti vähentämään keskittämällä palveluyksiköitä tietyille alueille. 

Esimerkiksi Utajärven ja Vaalan kohdalla on esitetty vuodeosaston keskittämistä Ou-

luun. Palvelutuotannon optimilaajuuden näkökulmasta tarkasteluna herää epäilys pal-
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veluiden keskittämistä kohtaan. Onko sote- ja maakuntauudistuksen keskiössä hyvin-

vointivaikutusten lisääminen palveluita yhdenvertaistamalla ja vaikuttavuutta kehittä-

mällä vai julkisen sektorin kustannusten pienentäminen budjettitalouden näkökul-

masta katsottuna? Joka tapauksessa julkisen sektorin toiminnan taloudellista tehok-

kuutta tulisi mitata viime kädessä palveluiden aikaansaamilla hyvinvointivaikutuk-

silla, joista kustannukset muodostavat lähinnä vain rajoitepuolen. 

Pahimmassa tapauksessa pienten syrjäisten kuntien sosiaali- ja terveyspalveluyksiköi-

den lakkauttaminen tarkoittaa kokonaisen kunnan palveluiden laadun ja saavutetta-

vuuden heikkenemistä sekä kyseisen hoitoalan työpaikkatarjonnan siirtymistä kasva-

viin kaupunkeihin. Hoitoalan työpaikkojen lisäksi myös muiden toimialojen henkilöt, 

kuten siivoojat ja keittiöhenkilökunta voivat menettää työpaikkansa. Tällöin kyseisten 

henkilöiden ja heidän perheensä kynnys alkaa etsiä parempia markkinoita ja elinoloja 

kasvaa. Useimmiten osa asukkaista päättää muuttaa pois ja näin tapahtuessa alue me-

nettää asukkaita entisestään ja lopulta näivettyy. Toisin sanoen palveluiden keskittä-

misen vaarana on, että työpaikkojen siirto aiheuttaa Myrdalin kumulatiivisen kausaa-

lisuuden mukaisen noidan kehän. Tällöin uuden talousmaantieteen teorian mukaisesti 

aluekehityksen luonnollisena lopputuloksena on muutaman vahvan alueen muodos-

tama aluerakenne ja talous, jotka ovat saaneet kasvunsa muiden alueiden kustannuk-

sella. 

Toisaalta valinnanvapaus voi tuoda alueelle yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan 

yrityksen, joka säilyttää osittain alueen työn tarjonnan ja pysäyttäisi noidan kehän kier-

teen. Kuitenkaan palveluiden valinnanvapaus tuskin tulee toteutumaan suunnitellusti 

pienten syrjäisten kuntien alueella, jolloin kuntalainen voisi valita palvelun yksityisen 

ja julkisen palveluntuottajan väliltä. 

Suomen aluekehityksen tulevaisuutta pohdittaessa on huomioitava, että keskittämis-

kehitystä ajava agglomeraatiovoima ei ole täydellinen. Tätä kehitystä vastaan taistelee 

keskipakoiset dispersiovoimat, jotka pyrkivät pitämään aluekehityksen hajautettuna. 

Toisin sanoen ei ole odotettavissa, että Suomen aluekehityksen kohtalona olisi täydel-

linen kaupungistuminen, vaikka palveluiden keskittäminen mahdollisesti tätä edis-

täisikin. 
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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sote- ja maakuntauudistuksen mahdollisia ja 

todennäköisiä vaikutuksia kuntien elinvoimaan ja talouden tasapainokysymyksiin. 

Lähtökohtaisesti maakunnille siirtyvien tehtävien vaikutus kunnan roolin muutokseen 

vaikuttaa tässä vaiheessa yksinkertaiselle. Sen sijaan kuntiin kohdistuvat taloudelliset 

muutokset sekä mekanismit ja käytännöt muutoksen toteuttamiselle eivät ole yhtä hel-

posti tulkittavissa. Kuntien näkökulmasta tulevaisuuden talousarvioiden ja -suunnitel-

mien tekemistä hankaloittaa mahdolliset sote-kustannusten muutokset ennen uudis-

tusta. Esimerkiksi uudistusta edeltävien vuosien sote-kustannusten nousu voi heiken-

tää kunnan talouden tasapainoa merkittävästi tulevaisuudessa.  

Uudistus pitää sisällään merkittäviä kuntataloutta vakauttavia tekijöitä. Kuntien menot 

ovat tulevaisuudessa helpommin arvioitavissa, kun sote-kustannukset ja väestön 

ikääntymisestä johtuvat kasvavat palvelutarpeet siirtyvät maakuntien harteille. Kun-

nille jäävät hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisen tehtävät ovat suhteellisen vakaita 

ja helposti ennustettavissa. Lisäksi kiinteistöveron suhteellinen lisääntyminen vakaut-

taa kunnan tulopuolta. 

Kunnan laaja-alainen elinvoimatehtävän hoitamisen rooli tulee korostumaan sote-teh-

tävien siirron myötä. Kunnan elinkeinopoliittiset toimet nousevat keskiöön kunnan 

alueen elinvoiman edistämisessä, vaikka kyseiset toimet eivät ole kunnan lakisääteisiä 

tehtäviä. Elinvoimaisuuden edistämisen kannalta ratkaisevaa on, miten hyvin suunnit-

telulla ja strategisilla toimenpiteillä onnistutaan ylläpitämään ja houkuttelemaan elin-

tärkeitä yritys-, asukas- ja osaamisvirtoja alueelle. Erityisesti pienten kuntien yhtenä 

keskeisenä tavoitteena on luoda toimenpiteillä kunnan vetovoimasta sellainen koko-

naisuus, että kunta vaikuttaa yritysten, yhteisöjen ja kuntalaisten toimintaan siten, että 

yksittäiset kuntalaiset ja yritykset ovat valmiita omilla investointipäätöksillään toteut-

tamaan kunnan elinvoiman rakentumista. Tarkoituksena on luoda kunnan elinvoimai-

suuden kehittämisestä koko kunnan läpäisevä teema, jolloin näkemys kunnan tulevai-

suuden tavoitteellisesta kokonaisuudesta on kyettävä muotoilemaan yhteiseksi visi-

oksi.  

Kuntien tämän hetkisiä kykyjä ja mahdollisuuksia alueensa elinvoiman edistäjinä ei 

pidä kuitenkaan yliarvioida. Haastatteluiden perusteella mielestäni tärkeimmäksi esille 
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tulleeksi asiaksi nousi elinvoiman roolin kehittäminen ja etenkin se, miten lainsäädän-

töä tulisi muokata niin, että kunnat voivat harjoittaa ja toteuttaa niille laissa säädettyä 

tehtävää. Mikäli Suomessa halutaan painottaa maakuntien ja alueiden väliseen vyö-

hykkeiden kehittämiseen ja vuorovaikutukseen sekä saada aikaan toimiva kaupunki- 

ja palveluverkosto, on kuntien merkitys pidettävä ennallaan ja jopa kasvatettava maa-

seutumaisilla harvaanasutuilla alueilla, jotta ihanne monikeskuksisesta Suomesta säi-

lyisi. Tämän vuoksi on erityislaatuisen tärkeää kehittää ja antaa kunnille sellaiset inst-

rumentit, että kunnat voivat edistää elinvoimaansa esimerkiksi elinkeinopolitiikalla 

oman alueensa elinkeinoelämän edistämiseksi. Erityisesti pienet kunnat tarvitsevat uu-

sia työkaluja, joilla kunnat voisivat kehittää omaa paikallistalouttaan. Mikäli tältä osin 

lakiuudistuksia ei tehdä, on vaarana, että kunnat joutuvat levittelemään käsiään, jos ne 

eivät voi vaikuttaa oleellisesti niille laissa säädettyyn elinvoiman edistämiseen. 
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