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Esipuhe

Tämän oppaan tarkoituksena on antaa mahdollisimman käytännönläheisiä
ja hyödyllisiä vinkkejä kuntien luottamushenkilöille luottamustehtävän
hoitamiseen. Hallintoakatemia on kouluttanut lukuisia kuntien
luottamushenkilöitä ja tämän oppaan teemat on valittu eri koulutuksissa ja
keskusteluissa nousseista asioista.
Minkälaisiin tilanteisiin tarvitaan tulkintoja?
Missä tilanteissa on ollut vaikea löytää oikeaa vastausta?
Luottamushenkilötyössä tarvitaan useita erilaisia tietoja ja taitoja. Kunnan
luottamushenkilötyössä korostuu lakien ja ohjeiden mukaan toimiminen,
mutta myös ideoivaa, strategista ja suunnittelevaa otetta tarvitaan. Nyt
onkin hyvä hetki tehdä
luottamushenkilötyötä, kun meneillään on monia uudistuksia ja rakennetaan
tulevaisuuden kuntia.
Kiitän kaikkia oppaan kirjoittamiseen osallistuneita. Jokainen oppaan luku
muodostaa oman kokonaisuutensa.
Oppaan kirjoittamiseen ovat osallistuneet Hallintoakatemian asiantuntijat
Ulla Tirronen, Antti Vuolanne, Jussi Mikkonen ja Henrik Koivula.
Tsemppiä luottamustehtävän hoitamiseen ja paremman hallinnon
edistämiseen Suomen kunnissa.
Parkanossa 27.7.2017
Tuuli Tarukannel,
Hallintoakatemia
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Miten kunta toimii ja miten kuntaa johdetaan?
Tuuli Tarukannel
Miten kunta toimii?
Kunta toimii monellakin eri tavalla ja monessa eri ulottuvuudessa. Kuntalaisille kunta on esimerkiksi
asuinpaikka ja palvelujen tuottaja. Yrittäjille kunta on sijaintipaikka ja monesti myös yksi
yhteistyökumppani. Viranhaltijoille ja työntekijöille kunta on työpaikka. Luottamushenkilöille kunta voi
olla vaikka kaikkea tätä ja siihen päälle vielä parhaimmillaan elämäntapa. Kuitenkin tässä alussa
puhutaan kunnan toiminnasta rakenteiden ja päätöksenteon näkökulmasta. Vaikka kunnan toiminta on
meille hyvin paljon muutakin. Oppaan edetessä käsitellään myös näitä muita puolia.
Kuntien itsehallinto nousee aika-ajoin keskusteluun. Vielä toistaiseksi kuntien itsehallinto on
murentumaton ja voimakas taustalla vaikuttava perusarvo, joka lähtee perustuslain tasolta asti.
Perustuslain 121 §:n mukaan kunnan hallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon.
Lailla pitää turvata kunnan päätöksentekojärjestelmän kansanvaltaisuus eli se, että kunnissa on
suoraan kuntalaisten vaaleilla valitsemia henkilöitä päättämässä kunnan keskeisimmistä asioista.
Kunnan asukkailla on oikeus vaikuttaa valitsemiinsa hallintoelimiin sekä siihen, että päätösvalta
kunnissa kuuluu asukkaiden valitsemille toimielimille. Lisäksi perustuslain mukaan kunnilla on
verotusoikeus sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Kuntien verotusoikeus ja siihen liittyen
kuntien oikeus päättää omasta taloudestaan kuuluvat perustuslailla suojatun itsehallinnon keskeisiin
ominaispiirteisiin. (HE 1/1998.)
Perustuslaki 121 §:
Kunnallinen ja muu alueellinen itsehallinto
Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon.
Kuntien hallinnon yleisistä perusteista ja kunnille annettavista tehtävistä säädetään lailla.
Kunnilla on verotusoikeus. Lailla säädetään verovelvollisuuden ja veron määräytymisen
perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta.
Itsehallinnosta kuntia suuremmilla hallintoalueilla säädetään lailla. Saamelaisilla on
saamelaisten kotiseutualueella kieltään ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto sen mukaan kuin
lailla säädetään.
Kunnan toiminnassa on siis keskeistä se, että asukkaat saavat itse osallistua päätöksentekoon ja itse
äänestämällä päättää, ketkä kunnan asioita hoitavat. Lisäksi tärkeää on myös se, että kunnilla on
monin tavoin vapaat kädet kuntalaissa määritellyllä tavalla päättää siitä, miten kunnan toiminta
organisoidaan. Viime vuosina kunnat ovatkin lähteneet entistä enemmän eriytymään toisistaan. Osa
kunnista toimii hyvinkin konsernimaisesti, joissakin kunnissa on vahvistettu valtuuston asemaa
esimerkiksi valiokuntamallilla ja osa kunnista toimii perinteisellä lautakuntamallilla.
Kunnan ylin toimielin, valtuusto, saa valtuutensa kuntalaisilta kuntavaaleissa. Valtuusto päättää, mitä
toimielimiä kunnassa on ja miten toimivalta ja tehtävät jaetaan kunnan viranomaisten kesken.
Jokaisessa kunnassa on kuntalain mukaan oltava hallintosääntö, jossa annetaan tarpeelliset
määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä.
Kuntalain mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia, edistää alueensa
elinvoimaa, järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä
tavalla.
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Kuntalaki 1 §:
Tämän lain tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle kunnan toiminnassa. Lain
tarkoituksena on myös edistää kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista
kestävyyttä.
Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen
palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.
Kunta ja kuntien toiminnan ajatus nähdään nykyisin aikaisempaa laajempana, kunnan rooli palvelujen
järjestämisessä ja alueen elinvoiman kehittämisessä ovat korostuneet uuden kuntalain myötä. Kunnan
toiminnalla tarkoitetaan kaikkea sitä, missä kunta on mukana eli kunta, kuntakonserni, kuntien
yhteistoiminta, omistukseen, sopimukseen ja rahoitukseen perustuva toiminta. (kuntalaki 6 §.)
Aikaisempaa laajempi näkökulma kunnan toimintaan ja esimerkiksi kunnan johtamista,
omistajaohjausta sekä tietyin osin myös osallistumista ja vaikuttamista koskevia pykäliä olisikin siis
tarkoitus soveltaa kuntaan tässä laajemmassa merkityksessä. Käytännön tarkoituksena olisi se, että
koko konsernia ohjattaisiin yhtenäisin periaattein ja myös luottamushenkilöillä olisi näin enemmän
mahdollisuuksia vaikuttaa tietyin rajoituksin (esimerkiksi osakeyhtiölaki) koko konsernin toimintaan.
Tämä uudistus korostaa erityisesti kunnan kasvanutta tarvetta ohjata kunnan toimintaa
kokonaisuutena ja myös tukea kuntia erilaisten yhteisöjen ohjaamisessa. (HE 268/2014.)
Kuntien keskeisenä tehtävänä on tuottaa kansalaisten peruspalvelut. Tämän valtuustokauden
alkaessa kuntien tehtävänä on järjestää muun muassa sosiaali- ja terveydenhuolto, opetus- ja
sivistystoimi, kasvatus, ympäristö sekä tekninen puoli. Paljon huomiota saaneesta
sote/maakuntauudistuksesta johtuen, tähän voi kuitenkin olla tulossa muutoksia. Tilanne muuttuu ja
etenee sen verran nopeaan tahtiin, että siihen on syytä olla pureutumatta tässä oppaassa tämän
tarkemmin.
Perustuslain mukaan kunta hoitaa itselleen ottamansa ja sille laissa säädetyt tehtävät. Kunnille ei saa
antaa uusia tehtäviä tai velvollisuuksia taikka ottaa pois tehtäviä tai oikeuksia muuten kuin säätämällä
siitä lailla. Kunnan asukkaiden itsehallinnon periaatteeseen kuuluu, että kunnan tulee voida itse
päättää tehtävistä, joita se itsehallintonsa nojalla ottaa hoidettavakseen, ja että muuten kunnalle
voidaan antaa tehtäviä vain lailla. Olennaista on, ettei kunnille voida antaa tehtäviä lakia
alemmanasteisilla säädöksillä. (HE 1/1998.)
Kunta voi sopimuksen nojalla itse ottaa hoidettavakseen muitakin kuin itsehallintoonsa kuuluvia
julkisia tehtäviä.
Kunnalla on aina järjestämisvastuu lakisääteisistä tehtävistä (kuntalaki, 8 §) Kunta voi järjestää sille
laissa säädetyt tehtävät itse tai sopia järjestämisvastuun siirtämisestä toiselle kunnalle tai
kuntayhtymälle. Lakisääteisessä yhteistoiminnassa järjestämisvastuu on kunnan puolesta toisella
kunnalla tai kuntayhtymällä.
Järjestämisvastuu tarkoittaa käytännössä sitä, että tehtävien hoidosta järjestämisvastuussa oleva
kunta tai kuntayhtymä vastaa järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden:
yhdenvertaisesta saatavuudesta; tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä; tuottamistavasta;
tuottamisen valvonnasta sekä viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä. Kunta vastaa
tehtäviensä rahoituksesta, vaikka järjestämisvastuu on siirretty toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle.
Palvelujen tuottaminen (kuntalaki, 9 §) ja järjestämisvastuu on erotettava toisistaan. Palvelujen
tuottamisessa kunnalla on laaja harkintavalta päättää, millä tavoin kunta haluaa tuottaa palvelunsa.
Korostan tätä jo ehkä liikaakin, mutta en malta vielä olla korostamatta, että eri tuottamistavoissa
järjestämisvastuu säilyy kunnalla tai kuntayhtymällä.
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Kunta voi tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat palvelut mm.:
-itse
-perustamalla kuntayhtymän
-sopimalla tuottamisesta yhteistoiminnassa toisen kunnan tai kuntayhtymän kanssa
-olemalla osakkaana osakeyhtiössä tai muussa yksityisoikeudellisessa yhteisössä
-hankkimalla palvelun valtiolta tai muulta julkisyhteisöltä
-hankkimalla palvelun yksityiseltä palvelujen tuottajalta
-antamalla palvelusetelin palvelun käyttäjälle
Se on kuitenkin hyvä muistaa, että julkista valtaa ei voida antaa yksityisen hoidettavaksi. Näin siis
sellaisia tehtäviä, joissa käytetään julkista valtaa, ei saa siirtää kunnan ulkopuoliselle toimijalle.
Tässä oli katsaus kunnan toiminnan keskeisiin lähtökohtiin perustuslain ja kuntalain näkökulmasta.
Luottamustehtävän hoitamisessa tämä näkyy taustalla. Kuitenkin esimerkiksi strategiaa laadittaessa,
hallintosääntöä uudistaessa, hallinnon uudistusta pohtiessa tai vaikka kuntayhteistyötä pohdittaessa
nämä kysymykset ovat hyvin merkittävässä roolissa.

Kuka kuntaa johtaa?
Hallintosäännössä määrätään kunnan eri viranomaisten toimivallan jaosta ja tehtävistä. Valtuusto
käyttää kuntalain perusteella aina kunnan ylintä päätösvaltaa. Kunnan päätösvallalla tarkoitetaan
kunnan hoidettavaksi lain mukaan tai muuten kuuluvia asioita, joissa kunta voi tehdä tai joissa sen
edellytetään tekevän päätöksiä. Valtuusto johtaa kuntaa ja päättää sen keskeisimmistä asioista.
tärkeimmissä asioissa valtuusto ei voi antaa päätösvaltaansa alemmalle toimijalle. (HE 268/2014)
Valtuusto tekee toimivallan siirtoa koskevat päätökset aina hallintosäännöllä. Toimivaltaa ei voida
siirtää erillisellä valtuuston päätöksellä. Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että kun valtuusto on
kerran antanut jonkun tehtävän hallintosäännössä muun toimielimen päätettäväksi taikka
viranhaltijalle, valtuusto ei voi ottaa pelkällä päätöksellä tehtävää pois. Valtuuston on muutettava sitä
varten hallintosääntöä. Hallintosäännöllä valtuusto myös määrittelee oman asemansa päätösvallan
käyttäjänä, toimielinten ja viranhaltijoiden välisen työnjaon ja ratkaisee annetaanko kunnan
viranomaiselle valta omalla päätöksellään siirtää toimivaltaansa edelleen.
Toimivaltaa ei voi siirtää, jos laissa määrätään, että toimivalta on valtuustolla tai muulla nimetyllä
kunnan viranomaisella. Kuntalaissa on määritelty esimerkiksi valtuuston, hallituksen ja
tarkastuslautakunnan tehtävät. Lisäksi muussa lainsäädännössä voidaan määritellä asioita, joista
jonkin tietyn kunnan toimielimen tulee päättää.
Valtuusto
Kunnassa on valtuusto, joka vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan
päätösvaltaa. Alla on lueteltu ne valtuuston tehtävät, jotka kuntalaissa määrätään valtuuston
tehtäviksi ja joita valtuusto ei voi antaa muun toimielimen tai viranhaltijan päätettäviksi.
Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää:
1) kuntastrategiasta;
2) hallintosäännöstä;
3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
6) varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;
7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
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10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
12) tilintarkastajien valitsemisesta;
13) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;
14) muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.
Hallitus
Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta sekä yhteensovittaa kunnan toimintaa.
Hallintosäännöllä annetaan tarkemmat määräykset hallituksen muista tehtävistä. Kuntalain 39 §
määrittelee hallitukselle tehtäviä. Hallituksen poliittisesta näkökulmasta keskeinen tehtävä on myös
kunnan edun valvonta ja edustaminen. Ajatuksena onkin monesti se, että jos kukaan muu ei toimi,
kunnanhallituksen on toimittava.
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee:
1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;
3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen
puhevaltaa;
4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;
5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;
7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.
Tarkastuslautakunta
• Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin
järjestämistä varten.
• Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:
• valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
• arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa
toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
• arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan
taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
• huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteen sovittamisesta;
• valvoa sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle
tiedoksi;

Kunnan johtaminen eroaa monesta muusta organisaatiosta siinä, että kunnan johtaminen jakautuu
poliittiseen ja ammattijohtamiseen. Poliittiseen johtamiseen kuuluu tavoitteenasettelu, toiminnan
suuntaviivoista päättäminen, vastuu kuntalaisille. luottamushenkilöt päättävät strategisista
kysymyksistä, siitä mihin tulee keskittyä ja miten toimintaa tulee kehittää; heille kuuluu strateginen
johtaminen. Ammatillinen johtaminen puolestaan on tiivistettynä valmistelu- ja täytäntöönpanoorganisaation johtamista. Viranhaltijat päättävät luottamushenkilöiden tekemien päätösten pohjalta
käytännön toiminnasta ja operatiivisesta johtamisesta.

Kunnan itsehallinnon ja laajan tehtäväkentän vuoksi johtamistehtävät kunnassa jakaantuvat
luottamushenkilö- ja ammattijohtamiseen: valtuustoissa, hallituksissa ja lautakunnissa toimiville
luottamushenkilöille sekä kunnanjohtajille, muille johtaville viranhaltijoille ja lähiesimiehille.
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Kunnan johtamisessa tulee huomioida monia eri piirteitä. Kunnan johtaminen on kaikkia niitä
toimenpiteitä, joilla varmistetaan kunnan perustehtävän toteutuminen. Lisäksi kuntajohtaminen on
myös vastuun kantamista kunnan asukkaiden hyvinvoinnista, paikallisesta elinvoimaista sekä
kestävästä kehityksestä. Kuntalaissa korostetaan valtuuston roolia koko kunnan toiminnan
ohjaamisesta ja johtamisesta entistä pitkäjänteisemmin, strategisemmin ja realistisemmin.
Lainsäädännön merkitys on suuri.
Kuntien toiminta on tarkkaan laissa säädettyä.
Kuvio 1 kuvaa keskeisimpiä kuntien toimintaan, hallintoon ja päätöksentekoon vaikuttavia lakeja sekä
ohjeita.
Kuvio 1 kuntaa ohjaavasta lainsäädännöstä

Uutta kuntaa johdetaan uudella kuntastrategialla
Kunnan johtamista ohjaavat lait muuttuivat myös uuden kuntalain myötä. Aikanaan voimassaolleen ja
kauan sitten unohdetunkin kunnallislain (953/1976) mukaan kunnalla tuli olla vähintään viideksi
vuodeksi laadittu suunnitelma kunnan olojen kehittämisestä, hallinnon ja talouden hoitamisesta sekä
toimintojen sijoittamisesta. Suunnitelmaan sisältyvät tavoitteet eivät olleet sitovia ilman erillisiä
päätöksiä. Seuraavaa kuntalakia säädettäessä katsottiin, että poliittisen arvokeskustelun
herättäminen ja sen pohjalta lähtevä tavoitteiden ja strategioiden määrittely ei edellytä lakiin
perustuvaa ohjausta (HE 192/1994). Nyt viimeisintä uutta Kuntalakia säädettäessä lähdettiin siitä, että
kuntien toimintaympäristön muuttuminen ja monimutkaistuminen edellyttää kunnissa vahvaa
strategista johtamista, jotta kunnat selviytyvät tulevaisuuden haasteista ja kykenevät uudistamaan
rakenteita ja toimintatapoja niiden edellyttämällä tavalla. Lainsäädännön tavoitteeksi muodostui
kehittää kuntien johtamisjärjestelmää strategisempaan suuntaan. (HE 268/2014.)
Kuntalain mukaan jokaisen kunnan tulee hyväksyä kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan
toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet. Jatkossa kaikissa kunnissa on oltava säännöllisesti
tarkasteltava ja päivitettävä kuntastrategia. Valtuuston on otettava kerran valtuustokaudessa kantaa
kuntastrategian ajankohtaisuuteen ja tavoitteisiin. Strategian-ulottuvuus vahvistuu kuntalaissa myös
sitä kautta, että siinä määritellään kunnan toiminta -käsite, joka sisältää kuntakonsernin lisäksi kuntien
yhteistyöhön tai kunnan omistukseen, sopimuksiin tai rahoittamiseen perustuvan kunnan toiminnan.
Kuntastrategiaa koskevia säännöksiä sovelletaan kuntaan jatkossa tässä laajemmassa
merkityksessä. (HE 268/2014.)
Strategian nostaminen kuntalakiin lakisääteiseksi kunnan johtamisen ja ohjaamisen välineeksi
muuttaa osaltaan strategian merkitystä kunnan johtamiselle, päätöksenteolle ja hallinnolle. Kuntalain
37 § velvoittaa valtuustoa ottamaan selkeästi kantaa siihen, mihin kunnan resurssit suunnataan.
Strategiassa ilmaistujen kannanottojen tulee jatkossa selkeästi ohjata kunnan taloussuunnittelua ja
myös valtuuston omia talouteen liittyviä päätöksiä esimerkiksi talousarviokäsittelyn yhteydessä.
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Kuvio 2 uuden kuntastrategian laatiminen ja käyttäminen

Mihin uutta kuntastrategiaa ihan oikeasti tarvitaan?
Yleinen kysymys kuntalakikoulutuksissani on viime aikoina ollut, että mihin me tarvitsemme
kuntastrategiaa, kun meillä on talousarvio ja -suunnitelma? Ympäripyöreitä ”kaikkea hyvää kaikille”
strategioita ei välttämättä tarvitakaan. Sen sijaan kuntalain muutoksessa on kyse koko strategiaajattelun ja strategiaprosessin muutoksesta. Tai sanotaan, että ainakin pyrkimyksestä siihen.
Uusinta Kuntalakia säädettäessä lähdettiin siitä, että kuntien toimintaympäristön muuttuminen ja
monimutkaistuminen edellyttää kunnissa vahvaa strategista johtamista, jotta kunnat selviytyvät
tulevaisuuden haasteista ja kykenevät uudistamaan rakenteita ja toimintatapoja niiden edellyttämällä
tavalla. Lainsäädännön tavoitteeksi muodostui kehittää kuntien johtamisjärjestelmää strategisempaan
suuntaan.
On siis kuljettu pitkä tie ja palattu takaisin laissa säädettyyn velvoitteeseen laatia strategia. Strategian
nostaminen kuntalakiin lakisääteiseksi kunnan johtamisen ja ohjaamisen välineeksi muuttaa osaltaan
strategian merkitystä kunnan johtamiselle, päätöksenteolle ja hallinnolle. Kuntalain 37 § velvoittaa
valtuustoa ottamaan selkeästi kantaa siihen, mihin kunnan resurssit suunnataan. Strategiassa
ilmaistujen kannanottojen tulee jatkossa selkeästi ohjata kunnan taloussuunnittelua ja myös
valtuuston omia talouteen liittyviä päätöksiä esimerkiksi talousarviokäsittelyn yhteydessä. Eihän tuo
koulutuksissa kysytty kysymys täysin kaukaa haettu ole, mutta selvää on se, että strategian
laatimisesta, strategisesta ajattelusta ja ajan varaamisesta strategiseen keskusteluun ja asioiden
suunnitteluun ei ole hukkaan heitettyä aikaa.
Kuntien strategioista ja strategiaosaamisesta on noussut aika ajoin keskustelua. Tai sanotaan, että
osaamattomuudesta. Näissä keskusteluissa usein rinnastetaan kunnan strategia yrityksen strategiaan
taikka nähdään strategia yritysstrategian kaltaisena jaksamatta edes tehdä tätä rinnastusta. En sano,
ettenkö olisi nähnyt huonoa johtamista. Tästä huolimatta keskustelussa on linjoja, joiden toivoisin
avautuvan paremmin.
Kuntaa johdetaan demokraattisesti. Jokainen meistä on jonkun kunnan jäsen ja osaltaan vastuussa
siitä, miten kuntaa johdetaan. Suomessa on kolme puoluetta (meinasi olla neljäkin), joiden kannatus
vaihtelee 20 % tuntumassa. Näin siis kunnissakin on kohtuullisen suuria ryhmiä, jotka haluavat viedä
kuntaansa kuntalaisten valtuutuksella tiettyyn suuntaan. Jokainen näistä suunnista on heidän
näkökulmastansa oikea ja perusteltu. Vaikka en itse kannattaisi joitakin asioita, ymmärrän kyllä minkä
takia joku esimerkiksi pitää tärkeänä palvelujen keskittämistä, joku toinen puolestaan ajattelee hajaasutusalueiden näkökulmasta asiaa, joku pitää valinnanvapautta tärkeänä ja toinen tasapuolisuutta.
Ei mikään mullistava ajatus? Ei minustakaan. Miksi tämä sitten unohtuu, kun kuntien strategioita ja
strategista johtamista moititaan? Meillä on perustellusti erilainen näkemys siitä, mihin kunnat ovat
menossa, mihin niiden pitäisi olla menossa ja miten kokonaisuutta johdetaan. Vasta nyt
kuntastrategiaan tuodaan kuntalain velvoittamana sisään ajattelutapa, että kuntastrategian olisi
muistutettava yksityisen sektorin strategiaa, jossa me otamme terävämmän vision ja linjan.
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Kunnan hallinto ja toiminta järjestetään hallintosäännöllä
Kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämistä, päätöksenteko- ja hallintomenettelyä sekä valtuuston
toimintaa ohjataan jatkossa keskitetysti hallintosäännöllä. Muita johtosääntöjä ei enää uuden
kuntalain myötä ole. Jatkossa on siis vain yksi hallintosääntö, jolla kunnan toimintaa ohjataan. Tämä
selkiyttää hallintosäännön käyttöä ja kokoaa määräykset yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi.
Hallintosääntöön otettavat määräykset on myös ryhmitelty uudella tavalla. Määräykset koskevat
hallinnon ja toiminnan järjestämistä, päätöksenteko- ja hallintomenettelyä sekä valtuuston toimintaa.
Hallintosäännössä tulee olla lisäksi tarpeelliset määräykset taloudenhoidosta, hallinnon ja talouden
tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta. Hallintosääntöön pitäisi ottaa myös
sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvä tehtävien ja vastuun jako kunnan sisällä.

Kuvio 3 verkkokurssi
sihteereille

Kunnan johtaminen ja kunnan toiminnan organisointi
Luin joskus, että rakenteiden sijaan pitäisi puhua sisällöistä. Hallintoihmisenä näen asian niin, että
vasta sitten kun meillä on toimivat rakenteet, voidaan alkaa puhumaan sisällöistä.
Asioiden pitää tapahtua organisoidusti, yhtenäisin säännöin ja periaattein. Niillä täytyy olla ympärillään
jokin rakenne. Kaikkien pitää tietää tehtävänsä ja paikkansa organisaatiossa. Meillä on oltava
organisaatio. Sinällään on aika ajattelematonta väittää, että suurissa uudistuksissa on epäonnistuttu
keskittymällä liikaa rakenteisiin.
Ilman toimivaa tapaa organisoida kunnan palvelut, meillä ei myöskään pystyttäisi sisällölliseen työhön
tai sen kehittämiseen. Käydessäni terveyskeskuksessa, huomasin käyttäneeni yhteen käyntiini
ajallisesti ja määrällisesti useampaa hallinnon palvelua kuin hoitotyöhön liittyvää palvelua.
Puhutaan yhtä aikaa rakenteista ja sisällöistä. Ilman toista ei olisi toista. Vaikka moni hallintoon
negatiivisemmin suhtautuva toisin ajattelee, niin kyllä me hallinnon ammattilaiset ymmärrämme, että
ilman sisältöjä ei olisi tarvetta hallinnolle. Mutta asiaa voisi toisinaan lähestyä niinkin, että hallinto on
yksi merkittävä osa hyvän palvelun ja hyvän palvelukokemuksen kokonaisuudessa.
Luottamuksensuoja on merkittävä osa vastuullista päätöksentekoa
Luottamuksensuoja on merkittävä osa vastuullista kunnan toimintaa, organisointia ja päätöksentekoa.
Terminä se on toki hiukan jäykkä, mutta ajatuksena erinomainen. Yksi suosikkipykäläni on hallintolain
hallinnon oikeusperiaatteita koskeva 6 § ja siinä erityisesti luottamuksensuojaperiaate.
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Tieteen termipankki määrittelee luottamuksensuojan meille näin:
”Hallinto-oikeudellinen periaate, jonka mukaan viranomaisen velvollisuutena on suojata
oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia
Hallintolain 6 §:ssä määritelty periaate turvaa yksityisen perusteltuja odotuksia ja asemaa etenkin
suhteessa viranomaistoiminnan odottamattomiin ja yksityisen kannalta haitallisiin tai muuten
epäedullisiin muutoksiin. Viranomainen ei siten saa toimenpiteillään puuttua voimassa oleviin
oikeussuhteisiin tai muihin oikeutettuihin odotuksiin, ellei siihen ole lakiin perustuvaa toimivaltaa.
Luottamuksensuojan kohteena olevat odotukset kohdistuvat paitsi voimassa olevien oikeussuhteiden
pysyvyyteen myös siihen, että viranomainen noudattaa sillä olevia velvollisuuksia ja sitoumuksia.”
Luottamuksensuojaa tarvitaan, jotta ihmiset pystyvät luottamaan siihen, että viranomaisten päätökset
ovat oikeita, lainmukaisia ja pysyviä. Ihmisellä on oltava myös turva viranomaisten toiminnan
odottamattomia muutoksia vastaan. Kun päätös tehdään, sen pitäisi olla pysyvä.
Viime aikoina on sanottu, että päätöksenteko on entistä poukkoilevampaa ja jo tehtyjä päätöksiä
muutetaan entistä kevyemmin perustein. Luottamus päätöksiin syntyy sitä kautta, että ne tehdään
huolellisesti, oikein ja ilman vääriä taustavaikuttimia ja muuta mielivaltaa. Tätä kautta se synnyttää
myös turvallisuuden tunnetta. Viranomaisella on hommat hallussa ja kaikki toimii. Toisin sanoen
luottamuksensuoja suojaa meitä siis monelta asialta. Kyse on paljon moniulotteisemmasta asiasta
kuin virallinen määritelmä antaisi ymmärtää. Sen merkitys korostuu myös poliittisessa
päätöksenteossa ja ennen kaikkea siinä, että strategiselle suunnittelulle ja johtamiselle on annettu
uudessa kuntalaissa entistä suurempi painoarvo.
Mitä on hyvä päätöksenteko?
Hyvä päätöksenteko tähtää riittävään asioiden selvittämiseen, sisällöllisesti oikeaan päätökseen sekä
lainmukaiseen päätökseen. Hyvässä päätöksenteossa ratkaisut punnitaan huolella, valmistellaan
yhteistyössä ja vältetään vääriä vaikuttimia päätöksenteossa. Hyvä päätöksenteko suojaa jokaisen
kuntalaisen oikeusturvaa, mutta samanaikaisesti on myös päätöksentekijälle mielekäs ja järkevä
prosessi. Sekä lainsäädäntö että kunnan omat hallintosäännöt ohjaavat päätöksentekoa.
Seuraavassa kuviossa kuvataan sitä, kuinka asian käsittely etenee kunnassa.

Kuvio 4 asian käsittelyn vaiheita

11

Kunnissa tehdään sekä toimielinpäätöksiä että viranhaltijapäätöksiä. Tehtävien päätösten määrä on
suuri. Kunnissa tehdään hyvin erilaisia päätöksiä, asianosainen, kuntalainen ja ”julkisuus” näkee eri
puolen kunnan päätöksenteosta.
Kun olen pohtinut viime aikoina useiden erilaisten ja eri puolella Suomea olevien kuntien
hallintosääntöjä yhdessä kuntien kanssa, olen huomannut, että suhtautuminen päätöksentekoon on
erilaista. Silti pyrkimys mahdollisimman joustavaan, saumattomaan ja sujuvaan päätöksentekoon on
yhtenäinen. Itse uskon, että mitä isommista ja merkittävämmistä asioista valtuusto päättää ja mitä
vähemmän rutiiniasioita tulee toimielinkäsittelyyn, sitä korostuneempi on poliittisen päätöksenteon
merkitys ja sitä sujuvampaa viranhaltijatyö. Valtuusto päättää suuret strategiset linjaukset, hallitus
hiukan täsmentää näitä päätöksiä, lautakunnan toimialojensa keskeiset linjaukset ja viranhaltijat
päättävät käytännössä asioista näiden toimielinten tekemien linjausten pohjalta.
Tehtiinpä päätös missä tahansa viranomaisessa, on laatuvaatimukset päätöksenteolle ja itse
päätökselle samat. Jokaisen oikeusturvaan kuuluu saada hyvin valmisteltu, laadittu ja perusteltu
päätös. Hyvä hallinto ja hyvä päätöksenteko luo luottamusta, oikeusturvaa ja turvallisuutta jokaiselle
kuntalaiselle. Tämä on ehkä kuitenkin keskeisin asia myös päätöksenteon järjestämisessä – turvata
jokaisen oikeus hyvään päätökseen.

Kuvio 5 hyvän päätöksenteon ABC
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Luottamushenkilön oikeudet ja vastuut
Tuuli Tarukannel
Mitä on luottamushenkilön virkavastuu?
Luottamushenkilöt hoitavat tehtäviään lain nojalla ja heidän on noudatettava lakia kaikessa
toiminnassaan. Luottamushenkilöt myskin toimivat tehtävässään virkavastuulla. Rikoslain 40. luvun
11 §:n mukaan virkarikossäännöksiä sovelletaan myös julkista luottamustehtävää hoitavaan
henkilöön. Kunnan virkavastuulla toimivia luottamushenkilöitä ovat muun muassa valtuutetut,
hallituksen jäsenet, varajäsenet ja puheenjohtajistot sekä lautakuntien ja johtokuntien jäsenet,
varajäsenet ja puheenjohtajistot.
Rikoslain 40. luvussa säädetään muun muassa virkasalaisuuden rikkomisesta ja virkasalaisuuden
tuottamuksellisesta rikkomisesta, virka-aseman väärinkäytöstä ja törkeästä väärinkäytöstä sekä
virkavelvollisuuden rikkomisesta ja tuottamuksellisesta rikkomisesta. Myös rikoslain 40. luvun
lahjusrikossäännökset koskevat kunnan viranhaltijoita, työntekijöitä sekä luottamushenkilöitä. Tämä
tarkoittaa muun muassa sitä, että viranhaltija tai luottamushenkilö ei saa vaatia, ottaa vastaan tai
hyväksyä sellaista taloudellista tai muuta etua, josta säädetään rikoslain 40. luvussa. On vältettävä
menettelyä, joka on omiaan heikentämään luottamusta viranomaistoiminnan tasapuolisuuteen.
Luottamushenkilön pitää lisäksi ottaa huomioon toiminnassaan myös hyvän hallinnon perusteet.
Hyvästä hallinnosta säädetään hallintolain 2. luvussa. Hyvän hallinnon periaatteiden mukaan
hallinnossa asioivia on kohdeltava tasapuolisesti, käytettävä toimivaltaa hyväksyttäviin tarkoituksiin,
toimittava puolueettomasti, annettava asiakkaille hallintoasiaan liittyvää neuvontaa sekä käytettävä
ymmärrettävää ja selkeää kieltä.
Yksi tärkeä huomioitava asia on muistaa myös yhdenvertaisuuslaki, jossa taataan yhdenvertainen
kohtelu. Yhdenvertaisuuslain 6 §:n nojalla viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää
yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja
toimintatavat, joilla varmistetaan yhdenvertaisuuden edistäminen asioiden valmistelussa ja
päätöksenteossa. Päätöksiä tehdessä ja tehtäviä hoitaessaan luottamushenkilön tulee toimia yleisen
edun mukaisesti, eikä toiminnassa saa esimerkiksi edistää omaa etua tai yksittäisten henkilöiden tai
ryhmien etuja tavoitteena suora tai välillinen henkilökohtainen hyöty. Muun muassa tämän takia laissa
onkin säädetty esteellisyydestä.

Kuntalaki 69 §
Kunnan luottamushenkilöt
Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan toimielimiin valitut
jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitsemat jäsenet sekä muut kunnan
luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtävänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu
kunnan viranhaltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.
Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä toimia
luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.
Kunnan valtion luottamustoimeen valitsemaan henkilöön sovelletaan, mitä kunnan
luottamushenkilöstä säädetään.
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Esittelijän vastuu ja luottamushenkilön vastuu on yhteistä
Viranhaltijan ja luottamushenkilön yhteistyö on keskeinen osa hyvää päätöksentekoa. Molempien rooli
ja asema määräytyvät pitkälti lainsäädännön kautta ja asioiden hyvä ja oikea käsittely on molempien
etu. Heitä molempia koskee virkavastuu, joka on erityistä ja yksilöllistä oikeudellista vastuuta
toiminnastaan. Virkavastuun perusteena on se, että lakia ei ole noudatettu tai muita velvollisuuksia on
rikottu. Virkavastuu voi syntyä siitä, että viranhaltija tai luottamushenkilö toimivat tehtävässään lain
tai virkavelvollisuuksien vastaisesti taikka laiminlyövät tehtäviään.
Luottamushenkilöillä on vielä lisäksi poliittinen vastuu, joka toteutuu valtuutetuilla kuntavaaleissa ja
muilla luottamushenkilöillä sen mukaan nauttivatko he valtuuston luottamusta. Jos kunnan
toimielimen jäsen tai jäsenet menettävät valtuuston luottamuksen, valtuusto voi erottaa toimielimen
jäsenet.
Viranhaltijan vastuusta puhuttaessa nostetaan esiin monesti esittelijän vastuu. Esittelijän on
toimittava aina virkavastuulla. Esittelijä ei vapaudu päätöksen tuottamasta oikeudellisesta vastuusta
pelkästään sillä, että hänen päätösehdotuksensa on ollut toinen kuin toimielimen tekemä päätös.
Esittelijä vastaa aina päätöksestä, jollei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettä. Esittelijänä kunnan
toimielimessä toimii yleensä viranhaltija. Poikkeuksellisesti asiat voidaan ratkaista toimielimeen
kuuluvan luottamushenkilön, yleensä puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Esittelijän erityinen vastuu
ei koske luottamushenkilöesittelijää, joka toimielimen jäsenenä voi myös äänestää asiassa.
Toimielimen viranhaltijaesittelijä vastaa myös esittelemiensä asioiden valmistelusta. Esittelijä vastaa
siitä, että päätöksenteon pohjaksi annetut tiedot ovat oikeat ja riittävät, vaikka hän jättäisi eriävän
mielipiteen. Näin ollen hän ei voi vapautua siitä vastuusta, että asiat olisi valmisteltu väärin. Esittelijä
on aina vastuussa siitä, että hän on antanut toimielimelle riittävästi oikeaa tietoa ja että hänen
esityksensä on lakien mukainen.
Käytännön toiminnassa luottamushenkilöt ja viranhaltijat tekevät paljonkin erityisesti suurimpien ja
merkittävimpien asioiden valmistelutyötä yhdessä. Tällöin yleensä puhutaan alustavasta
valmistelusta, poliittisen linjan vetämisestä, strategisesta valmistelusta ja suunnittelusta. Lopullinen
valmistelu syntyy kuitenkin viranhaltijavetoisesti esittelijän virkavastuulla ja päätös puolestaan syntyy
toimielimen päätöksellä.
Luottamushenkilön rooli onkin pitkälti tässä tilanteessa poliittisen ja strategisen arvojohtajan rooli,
linjan vetäjä, suunnan näyttäjä. Viranhaltijoilla puolestaan on oman toimialansa ammatillinen
tuntemus ja esimerkiksi laintuntemus sekä faktat käsiteltäviin asioihin. Luottamushenkilöt tarvitsevat
viranhaltijoiden ammatillista tuntemusta suoriutuakseen tehtävässään mahdollisimman hyvin.
Kehittyvässä ja muuttuvassa kuntamaailmassa on varmistettava, että viranhaltijat saavat
tehtävissään luottamushenkilöjohdon tuen. Viime aikoina on liikaa esimerkkejä siitä, mitä käy, kun
luottamus on menetetty puolin ja toisin.
Mitä tarkoittaa luottamushenkilön arvokas käytös?
Aito yhteistyökyky ja aito halu toimia oikein, edistää hyvää hallintoa ja kaikkien kuntalaisten parasta ei
tietenkään synny siitä tai edes saa syntyä siitä, että laki edellyttää niin. Välillä on kuitenkin hyvä
muistaa pohtia sitä, että myös laki edellyttää luottamushenkilöltä kunnan asukkaiden parhaaksi
toimimista ja arvokasta käytöstä.
Kuntalaki 69 §:
”Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia
luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.”
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Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että luottamushenkilön edellytetään kohtelevan asukkaita
tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Luottamushenkilön käytös ei saa olla yleisesti hyväksyttyjen
käytösnormien vastaista. Käyttäytymissäännös on toimintaohje, joka korostaa toiminnan arvoja.
Tarkoituksena on vahvistaa kansalaisten luottamusta kunnallishallintoon. Tarkoituksena on vahvistaa
sitä, että jokaisen asioita käsitellään asiallisesti, arvokkaasti ja asian vaatimalla vakavuudella.
Kenenkään asiat eivät ole oikeusvaltiossa (lehmän)kauppatavaraa.
Suurin osa tapaamistani luottamushenkilöistä on lähtenytkin mukaan toimintaan siksi, että tahtoo
edistää kunnan parasta. Halu toimintaan syntyy juuri siitä, mitä laki ja hyvä hallintokin edellyttää.
Välillä kuitenkin nousee esiin muitakin tapauksia, kuten Kittilää tai vastaavia. On meidän kaikkien
yhteinen etu, että nämä ovat vain poikkeuksia ja motivaatio toimintaan syntyy muusta.
Kuvio 6 luottamushenkilötyön hyvät edellytykset

Luottamushenkilöllä onkin myös vastuu hyvästä toimintakulttuurista. Luottamushenkilön yhtenä
tehtävänä on myös edistää kunnan etua, elinvoimaa sekä palveluorganisaation ja hallinnonalojen
toimintaa sekä niiden henkilökunnan motivaatiota. Hyvä luottamushenkilö pystyy vaikuttamaan
toimielimensä valmistelukulttuuriin, keskustelukulttuurin ja hyviin toimintatapoihin.
Luottamushenkilökauden vaihteessa onkin hyvä hetki kehittää toimintatapoja ja muuttaa käytäntöjä
tarvittaessa entistä paremmiksi, kunhan noudattaa lakeja ja kunnan omia johtosääntöjä. Asioiden
käsittelykin sujuu paremmin ja kuntalaisten luottamus päätöksentekoon pysyy hyvänä, kun
toimielimessä on ongelmanratkaisusta kiinnostunut, johdonmukainen, tasapuolinen ja keskusteleva
ilmapiiri. Kaikessa päätöksenteossa ja luottamushenkilötyössä tavoitteena on oltava kunnan etu,
kuntalaisten hyvinvointi ja laadukkaat päätökset eikä henkilökohtainen etu.
Luottamushenkilön esteellisyys
Uusien luottamushenkilöiden koulutuksissa on herännyt paljon keskustelua esteellisyystilanteista.
Esteellisyydet ovat kieltämättä välillä vaikeasti tulkittavia tilanteita.
On mielenkiintoista huomata, kuinka pitää itsestäänselvyytenä joitakin asioita, jotka eivät sitä ole. Kun
on katsonut maailmaa tietystä näkökulmasta; julkishallintoa opiskelleena ja sen parissa koko
(työ)elämänsä työskennelleenä ja vielä ison osan vapaa-aikaakin luottamustehtävissä käyttäneenä,
hallintoasiat on hyväksynyt ja niihin tottunut. Viimeaikainen keskustelu esteellisyydestä, sen
merkityksestä ja syntymisestä tuntui siksi erikoiselta. ”Sehän sanotaan ihan selvästi laissa”. Mutta
ehkä se ei kuitenkaan ole niin yksiselitteinen asia, pitää välillä astua itsensä ulkopuolelle katsomaan
asioita.
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Muutama asia esteellisyydessä kuitenkin on selvää. Hallinnon tavoitteisiin kuulumattomat tai
päätöksenteolle vieraat perusteet eivät saa vaikuttaa asian käsittelyyn. Esteellisyyssäännöksillä
turvataan liian läheiset yhteydet asian käsittelijän ja asianosaisten/asian välillä sekä poistetaan
eturistiriita yleisen edun ja asian käsittelijän edun välillä. Julkista tehtävää hoitavat tekevät päätöksiä
muiden rahoilla, yhteisillä verorahoilla. Valvonnan alla ovat päättäjät ja palvelussuhteiset
toimistosihteeristä tai kunnan lautakunnan jäsenestä kunnanjohtajaan.
Esteellisyys syntyy, kun puolueettomuus vaarantuu yksittäisen asian käsittelyssä. Mikäli henkilöllä on
sellainen suhde viranomaisessa käsiteltävään asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen
puolueettomuutensa, hän on esteellinen. Vaikka esteellisyys ei aina välttämättä vaikuttaisi tai edes
voisi vaikuttaa, on yleisen luottamuksen turvaamiseksi esteellisyystilanne otettava huomioon.
Esteellisyysepäily ei siis tarkoita sitä, että joku tosiasiallisesti olisi rikkonut jotakin tai saanut hyötyjä.
Esteellisyysepäily tarkoittaa sitä, että hänen asemassaan oleva henkilö olisi voinut niin halutessaan
toimia puolueellisesti. Pelkkä epäily tai mahdollisuus riittää. Epäilyä ei kuitenkaan voi heittää tyhjästä,
vaan perusteen on aina löydyttävä laista. Meillä on hyvä hallintolaki, jossa selkeästi määritellään
tällaiset tilanteet.
Esteellisyys määräytyy eri tavoin valtuutetulla ja muulla luottamushenkilöllä. Valtuutetun
esteellisyydestä valtuustossa säädetään kuntalaissa ja muun luottamushenkilön esteellisyydestä
hallintolaissa. Luottamushenkilö on siis ”herkemmin” esteellinen esim. hallituksessa kuin
valtuustossa.
Hallinnon tavoitteisiin kuulumattomat tai päätöksenteolle vieraat perusteet eivät saa vaikuttaa asian
käsittelyyn. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi vaikka ystävien suosinta, oman hyödyn tavoittelu,
taloudellisten etujen tavoittelu jne. Luottamushenkilön on oltava objektiivinen ja päätöksenteon
päämääränä tulee olla oikea ratkaisu ja lakien oikea soveltaminen.
Jos esteellinen on mukana asian käsittelyssä, on se päätöksenteon virhe ja päätöksen
kumoamisperuste.
Esteellisyyttä arvioidaan ajallisesti siten, että esteellisyyttä arvioidaan juuri arviointihetken tilanteen
mukaan. Jokaisella on itse velvollisuus arvioida omaa esteellisyyttään. Esteellisyysasiat on siis syytä
tuntea hyvin. Jokaisella on velvollisuus ottaa itse huomioon oma esteellisyytensä ja kertoa
mahdollisesta esteellisyysepäilystä tai esteellisyydestä. Joku muukin voi esittää epäilyn toisen
esteellisyydestä. Väite esteellisyydestä voidaan esittää missä tahansa vaiheessa asian käsittelyä.
Esteellisyyskysymys pitää aina ratkaista välittömästi. Vaikka väitettä pidetään aiheettomana, on silti
velvollisuus ratkaista kysymys eli esteellisyysväitteeseen on aina annettava ratkaisu.
Käytännön esimerkkejä:
KHO:9.3.1995 T: 751 Koko kuntayhtymän henkilökuntaa koskenut ratkaisu ei koskenut yksittäistä
kuntayhtymän palveluksessa olevaa valtuutettua henkilökohtaisesti.
KHO 22.11.1994 T 5732 Päätös ei koskenut virkasuhteessa olevaa valtuutettua henkilökohtaisesti, kun
otettiin huomioon, että päätös koski yli sataa vakinaista viranhaltijaa.
KHO 1984-II-27 Urheiluseuran puheenjohtaja ei ollut esteellinen kaupunginhallituksen puheenjohtajana
ja kaupunginvaltuuston jäsenenä osallistumaan kaupungin urheiluhallin rakentamista ja
rakennusurakkaa koskevan asian käsittelyyn lautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja
kaupunginvaltuustossa.
KHO 1986 II 33: Kunnanhallitus oli päättänyt tarjota kunnanviraston henkilöstölle ilmaisen päiväkahvin
tai teen ilman kahvileipää. Kahviedun vähäisyyden vuoksi kunnanhallituksen jäsen, joka itse ja hänen
vaimonsa työskentelivät kunnan virastossa, ei ollut esteellinen.
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Hallintolaki 28 §:
Esteellisyysperusteet
Virkamies on esteellinen:
1) jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen;
2) jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on
odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
3) jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen 2 momentin 1
kohdassa tarkoitetulle läheiselleen;
4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa
asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
5) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston
tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa
sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle
asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
6) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä kuuluu viraston tai laitoksen
johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys on asiasta, joka liittyy tämän viraston
tai laitoksen ohjaukseen tai valvontaan; tai
7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.
Läheisellä tarkoitetaan 1 momentissa:
1) virkamiehen puolisoa ja virkamiehen lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa, isovanhempaa ja
virkamiehelle muuten erityisen läheistä henkilöä samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa;
2) virkamiehen vanhempien sisarusta sekä hänen puolisoaan, virkamiehen sisarusten lapsia ja
virkamiehen entistä puolisoa; sekä
3) virkamiehen puolison lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa ja isovanhempaa samoin kuin
tällaisen henkilön puolisoa sekä virkamiehen puolison sisarusten lapsia.
Läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä
avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.
HUOM: Tämä pykälä koskee viranhaltijan ja muun luottamushenkilön kuin valtuutetun esteellisyyttä.,
Kohta 6 ei koske kuntia.
Kuntalaki 97 §
Esteellisyys
Valtuutettu on valtuustossa esteellinen käsittelemään asiaa, joka koskee henkilökohtaisesti häntä
taikka hänen hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua läheistään. Jos valtuutettu ottaa osaa
asian käsittelyyn muussa toimielimessä, häneen sovelletaan, mitä kyseisen toimielimen jäsenen
esteellisyydestä säädetään.
Muun luottamushenkilön, tilintarkastajan sekä kunnan viranhaltijan ja työntekijän esteellisyydestä
säädetään hallintolain 27—30 §:ssä.
Hallintolain 28 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu palvelussuhde kuntaan ei kuitenkaan tee
luottamushenkilöä, viranhaltijaa eikä työntekijää esteelliseksi asiassa, jossa kunta on asianosainen.
Jos luottamushenkilö on palvelussuhteensa perusteella esitellyt tai muuten vastaavalla tavalla
käsitellyt asiaa, hän on kuitenkin esteellinen.
Hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohtaa ei sovelleta kunnan luottamushenkilöön, viranhaltijaan tai
työntekijään, vaikka tämä olisi mainitussa lainkohdassa tarkoitetussa asemassa kunnallisessa
liikelaitoksessa tai kuntayhtymässä. Henkilö on kuitenkin esteellinen, jos kunnan edut ovat ristiriidassa
liikelaitoksen tai kuntayhtymän etujen kanssa taikka asian tasapuolinen käsittely edellyttää, ettei
henkilö osallistu asian käsittelyyn. Myöskään hallintolain 28 §:n 1 momentin 6 kohtaa ei sovelleta
kunnassa.
Esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään. Henkilön on lisäksi toimielimen pyynnöstä
esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa.
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Luottamushenkilön muita oikeuksia ja velvollisuuksia
Luottamustoimen hoitaminen
Kuntalaissa säädetään, että luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen
jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen
luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. Toimeen valitun
luottamushenkilön on myös hoidettava tointaan siihen saakka, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu,
jos luottamushenkilövaalista tehdään valitus; eroa ei ole myönnetty; tai kunnanhallitus on 96 §:n
nojalla jättänyt valtuuston vaalipäätöksen täytäntöön panematta. (kuntalaki 79 §)
Tarkoituksena on se, että luottamustehtävää hoidetaan tosissaan ja ne ovat pysyviä. Kuitenkin on
huomioitava se, että kauden aikana voi tulla yllätyksiä ja muuttuvia elämäntilanteita. Jos tulee tarve
erota ja ero myönnetään, niin tehtävää on hoidettava kuitenkin siihen saakka, kunnes toimeen on
valittu toinen. Luottamustoimi voi tulla kesken toimikauden avoimeksi monesta eri syystä, esimerkiksi
vaalikelpoisuuden menetyksen, eron myöntämisen, erottamisen tai kuoleman johdosta. Avoimeksi
tulleeseen luottamustoimeen pitää valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. Tämä
ei koske kuitenkaan valtuutettuja, koska heidät valitaan kuntavaaleissa ja valtuutetun sijalle kutsutaan
varavaltuutettu kuntavaalituloksen mukaisesti. (HE 268/2014)
Toimen hoitamiseen liittyen on tärkeää myös se, että toimen hoitamiseen sitoudutaan ja edistetään
omalla toiminnalla hyvää päätöksentekoa ja päätösten eteenpäin menemistä. On esimerkiksi tärkeää
osallistua kokouksiin ja esteen sattuessa kertoa siitä ja pyytää varajäsenet paikalle. Tämäkin osaltaan
edistää asioiden käsittelyä.
Oikeus saada vapaata työstä luottamustoimen hoitamiseksi
Luottamustoimen hoitaminen on oikeus mutta myös velvollisuus. Jos luottamustehtävä niin
edellyttää, on toimeen valitun yleensä saatava työstään vapaata. Kunnan luottamushenkilöllä on
kuntalain perusteella oikeus saada vapaata työstään kunnan toimielimen kokoukseen osallistumista
varten, jos vapaasta sovitaan työnantajan kanssa erikseen. Tämä koskee puheenjohtajaa,
varapuheenjohtajaa ja toimielimen jäseniä. Oikeus vapaaseen koskee ainoastaan kuntalain mukaisten
kunnan toimielinten virallisia kokouksia. Kunnan toimielimiä ovat kuntalain mukaan valtuusto,
kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat. Esimerkiksi
valtuustoryhmien kokoukset ja budjettiseminaarit eivät sen sijaan ole kunnan toimielinten kokouksia.
Myöskään puheenjohtajan edustustehtävät tai muut seremonialliset tehtävät eivät oikeuta lain
perusteella saamaan työstä vapaata. Työnantajilla voi olla erilaisia toimintatapoja näiden tulkintojen
suhteen. Luottamushenkilöllä ei siis ole lakiin perustuvaa oikeutta saada vapaata työstään tällaisten
syiden vuoksi. (Kuntalaki 81 §, HE 268/2014.)
Työnantaja ei voi ilman työhön liittyvää painavaa syytä kieltäytyä sopimasta työntekijän
osallistumisesta kunnan toimielimen kokoukseen. Työnantaja ei voi vedota kieltäytymisen perusteena
tavanomaisiin, työhön yleensäkin liittyviin seikkoihin, vaan kieltäytymisen syyltä edellytetään erityistä
painavuutta. Se, että luottamushenkilöllä on varajäsen, ei ole laissa tarkoitettu työhön liittyvä painava
syy. Lähtökohtana on, että luottamustehtävää hoitaa tehtävään valittu toimielimen varsinainen jäsen.
Luottamushenkilö saa uuden kuntalain myötä aiempaa vahvemman oikeuden saada vapaata työstään,
koska työnantaja voi kieltäytyä myöntämästä vapaata vain siinä tilanteessa, että työnantaja ei ole
saanut tietoa kokouksesta ja tarvittavasta vapaasta 14 päivää ennen kokouspäivää ja että
työnantajalla tämän lisäksi on kieltäytymiselleen työhön liittyvä painava syy. Toimielimen varsinaisten
kokousten ajankohdat ovat yleensä tiedossa hyvissä ajoin, joten käytännössä työnantaja voi harkita
kieltäytymistä, kun toimielin pitää ylimääräisiä kokouksia, joista työnantajalle ei voida antaa tietoa 14
päivää etukäteen. Työstä johtuvalla painavalla syyllä tarkoitetaan kuten 80 §:n 3 momentin osalta sitä,
ettei työnantaja voi kieltäytymisen perusteena vedota tavanomaisiin työhön yleensäkin liittyviin
seikkoihin. Kokoukseen osallistumista varten myönnettävä vapaa koskee myös matkustusaikaa
työpaikalta kokouspaikalle ja kokouspaikalta työpaikalle. (HE 268/2014.)
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Työnantaja ei voi ilman työhön liittyvää painavaa syytä kieltäytyä sopimasta työntekijän
osallistumisesta kunnan toimielimen kokoukseen. Työnantaja ei voi vedota kieltäytymisen perusteena
tavanomaisiin, työhön yleensäkin liittyviin seikkoihin, vaan kieltäytymisen syyltä edellytetään erityistä
painavuutta. Se, että luottamushenkilöllä on varajäsen, ei ole laissa tarkoitettu työhön liittyvä painava
syy. Lähtökohtana on, että luottamustehtävää hoitaa tehtävään valittu toimielimen varsinainen jäsen.
Luottamushenkilö saa uuden kuntalain myötä aiempaa vahvemman oikeuden saada vapaata työstään,
koska työnantaja voi kieltäytyä myöntämästä vapaata vain siinä tilanteessa, että työnantaja ei ole
saanut tietoa kokouksesta ja tarvittavasta vapaasta 14 päivää ennen kokouspäivää ja että
työnantajalla tämän lisäksi on kieltäytymiselleen työhön liittyvä painava syy. Toimielimen varsinaisten
kokousten ajankohdat ovat yleensä tiedossa hyvissä ajoin, joten käytännössä työnantaja voi harkita
kieltäytymistä, kun toimielin pitää ylimääräisiä kokouksia, joista työnantajalle ei voida antaa tietoa 14
päivää etukäteen. Työstä johtuvalla painavalla syyllä tarkoitetaan kuten 80 §:n 3 momentin osalta sitä,
ettei työnantaja voi kieltäytymisen perusteena vedota tavanomaisiin työhön yleensäkin liittyviin
seikkoihin. Kokoukseen osallistumista varten myönnettävä vapaa koskee myös matkustusaikaa
työpaikalta kokouspaikalle ja kokouspaikalta työpaikalle. (HE 268/2014.)
Työnantajan tulee luottamushenkilön pyytäessä antaa kirjallinen selvitys kieltäytymisensä perusteista.
Vastaavasti myös luottamushenkilön on ilmoitettava ajoissa mahdollisista työajan päälle menevistä
kokouksista työnantajalleen. Luottamushenkilön on ilmoitettava toimielimen kokousajankohdat ja
kunnan määräämät luottamustehtävät työnantajalle viipymättä sen jälkeen, kun hän on itse saanut ne
tietoonsa.
Luottamushenkilöiden palkkiot ja muut korvaukset
Kuntalain mukaan luottamushenkilöille maksetaan kokouspalkkiota sekä korvausta
ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen
palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä, omaishoidosta tai muusta syystä. Lisäksi
luottamushenkilöille maksetaan tarvittaessa ja sovittaessa korvauksia matkakustannuksista sekä
päivärahaa. Luottamushenkilöille voidaan myös suorittaa palkkiota määräajalta sekä muita
erillispalkkioita. Valtaosa kunnista maksaa myös korotettua palkkiota, jos kokous ylittää tietyn rajan.
Yleensä aikarajana on pidetty kolmen tunnin rajaa.
Korvausten ja palkkioiden suuruudesta ei erikseen säädetä kuntalaissa, vaan näiden perusteista
päättää valtuusto. Luottamushenkilöille kertyy myös vanhuus -tai työkyvyttömyyseläkettä rajamäärän
ylittävistä palkkioista.
Luottamushenkilöpalkkiojärjestelmän avulla pyritään takaamaan taloudelliset ja osittain myös
ajankäytölliset edellytykset luottamustehtävän täysimittaiseen hoitamiseen. Puolueet saattavat
joissakin kunnissa periä osansa luottamushenkilöiden kokouspalkkioista niin sanottuna puolueverona.
Useissa kunnissa hallituksen ja valtuuston puheenjohtajille maksetaan korotettua kokouspalkkiota ja
erillinen vuosipalkkio. Myös lautakuntien puheenjohtajat voivat saada korotettua kokouspalkkiota.
Kuntalaissa säädetään myös luottamushenkilömaksusta. Kunta voi luottamushenkilöltä saadun
valtuutuksen perusteella periä luottamushenkilölle maksetuista palkkioista luottamushenkilömaksun,
joka on tilitetty puolueelle tai puolueen paikallisyhdistykselle. Tällainen luottamushenkilömaksu on
myös tuloverolain 31 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan verotuksessa vähennyskelpoinen.
Järjestelmän läpinäkyvyyttä lisätään uudessa kuntalaissa siten, että kunnan perimien
luottamushenkilömaksujen määrä pitää ilmoittaa kunnan tilinpäätöksessä eli lähinnä sen
liitetiedoissa.
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Sidonnaisuusilmoitukset
Uuden kuntalain mukaan luottamushenkilöllä on velvollisuus tehdä sidonnaisuusilmoitus.
Ilmoitusvelvollisia ovat kunnan päätöksenteon ja valmistelun kannalta keskeiset luottamushenkilöt ja
viranhaltijat eli kunnanhallituksen ja kaavoitusasioita hoitavan toimielimen jäsenet, valtuuston ja
lautakuntien puheenjohtajisto, pormestari, apulaispormestari, kunnanjohtaja sekä kunnanhallituksen ja
lautakuntien esittelijät.
Ilmoitusvelvollisuus koskee johtotehtäviä ja luottamustoimia elinkeinotoimintaa harjoittavissa
yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävää omaisuutta sekä muita sidonnaisuuksia, joilla voi olla
merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan liike- ja
ammattitoimintaa. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluisivat yrityksen tai muun yhteisön johtotehtävät
eli ainakin toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan tehtävät. Luottamustoimilla tarkoitetaan yhteisön
tai yrityksen toimielinten jäsenyyttä eli keskeisimmin yrityksen hallituksen tai siihen rinnastettavan
toimielimen jäsenyyttä. Muilla sidonnaisuuksilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi merkittäviä
kiinteistöjen tai asunto-osakeyhtiön osakkeiden omistuksia. Ilmoitusvelvollisuus koskee sellaisia
tietoja, joilla voidaan objektiivisesti arvioiden voivan olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien
hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus koskee vain sellaisia jäsenyyksiä tai omistuksia, joita
asianomaisella luottamushenkilöllä tai viranhaltijalla itsellään on eli ei läheisten henkilöiden
jäsenyyksiä tai omistuksia. (HE 268/2014)
Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa valinnasta, lisäksi myös olosuhteissa tapahtuneista
muutoksista pitää muistaa ilmoittaa. Ilmoitus pitää tehdä tarkastuslautakunnalle, joka saattaa tiedoksi
valtuustolle. Sidonnaisuusrekisteri pidettävä yleisessä tietoverkossa (ei salassa pidettäviä asioita)
Päätöksentekoon ja valmisteluun liittyviä sidonnaisuuksia arvioidaan lisäksi vaalikelpoisuus- ja
esteellisyyssäännösten perusteella. On siis hyvä muistaa, että jatkossakin esteellisyyden
ilmoittaminen edelleen henkilön omalla vastuulla.
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Luottamushenkilön tiedonsaantioikeudet ja
mistä missäkin saa puhua?
Tuuli Tarukannel
Uuden valtuustokauden alussa korostuvat myös asioiden julkisuuteen ja salassapitoon liittyvät
kysymykset. Yksi näistä kysymyksistä on luottamushenkilön tiedonsaantioikeuden laajuus. Kunnan
luottamushenkilöllä on oikeus saada tietoja moneenkin eri lakiin ja pykälään perustuen.
Luottamushenkilöllä on julkisuuslain perusteella aivan samanlainen tiedonsaantioikeus kuin kenellä
tahansa meistä. Eli esimerkiksi oikeus julkisiin asiakirjoihin. Lisäksi kuntalaissa on kunnan
luottamushenkilöille vielä tätäkin laajempi tiedonsaantioikeus. Tämänkään tiedonsaantioikeuden
käyttäminen ei ole yksiselitteistä, mutta riittävän selvää kuitenkin.
Mikä tiedonsaantiin vaikuttaa ja miten sitä tulkitaan? Kuntalaissa säädetään luottamushenkilön
tiedonsaantioikeudesta. Luottamushenkilön tietojensaantioikeus on julkisuuslaissa kaikkia koskevaa
tietojensaantioikeutta laajempi. Kuntalain 83 §:n mukaan luottamushenkilöllä on oikeus saada kunnan
viranomaisilta tietoja, joita hän toimessaan pitää tarpeellisina, mutta jotka eivät ole vielä julkisuuslain
mukaan julkisia. Poikkeuksen tästä muodostavat salassa pidettävät tiedot. Luottamushenkilö voi
saada siis tietoonsa asioita ennen niiden julkiseksi tuloa, mikäli ne ovat tarpeen hänen tehtävänsä
hoitamisessa.
Lähtökohtana on se, että luottamushenkilö arvioi itse tiedontarpeensa. Kuitenkaan ihan mihin tahansa
tietoihin tämäkään arviointi ei oikeuta. Arvioinnissa vaikutusta on sillä, missä toimielimessä
luottamushenkilö toimii. Esimerkiksi valtuutetulla ja kunnanhallituksen jäsenellä toiminta koskee
kunnan kaikkea toimintaa ja voi oikeuttaa laajempaankin tiedonsaantiin. Lautakunnan jäsenen
tiedonsaantioikeus sen sijaan koskee tiettyä rajatumpaa tehtäväaluetta. Tietoja voi saada esimerkiksi
päätöksenteon perusteeksi käsiteltävässä asiassa, mutta kunnan muiden toimialojen tietoja ei voi
saada esimerkiksi pelkästään huvikseen yleistä valvontatehtävää varten.
Salassapitosäännökset rajaavat siis edelleen luottamushenkilön tietojensaantioikeutta.
Luottamushenkilöllä on kuitenkin aina oltava oikeus niihin salassa pidettäviin tietoihin, jotka kuuluvat
hänen varsinaisten tehtäviensä hoitamiseen ja joita tarvitaan esimerkiksi päätöksenteon perusteena
toimielimen käsiteltävänä olevassa asiassa. Luottamushenkilöllä ei ole oikeutta saada toisen
toimielimen ja viranhaltijan päätöksiin sisältyviä salassa pidettäviä tietoja kyseisen tehtäväalueen
yleistä seurantaa ja valvontaa varten. Toimielimellä sen sijaan on oikeus saada alaisestaan
toiminnasta valvonta- ja johtovastuunsa perusteella myös salassa pidettäviä tietoja, jotka ovat
tarpeellisia sisäisessä valvonnassa. (HE 268/2014.)
Luottamushenkilöä koskevat julkisuuslaissa säädetyt asiakirjasalaisuuden säilyttämisvelvollisuus
sekä vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto. Jos luottamushenkilö on luottamustoimen
hoitamiseen liittyen saanut salassa pidettäviä tietoja, hän ei saa luovuttaa salassa pidettäviä tietoja
sivulliselle. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että luottamushenkilö ei voi esimerkiksi
käyttää salassa pidettäviä tietoja kunnallisvalituksen perusteena käyttäessään kunnan jäsenen
valitusoikeutta. On myös hyvä muistaa, että kyse on lainkin mukaan vakavasti otettavasta asiasta.
Rikoslaissa säädetään rangaistus virkasalaisuuden tahallisesta ja tuottamuksellisesta rikkomisesta.
(julkisuuslaki 23 §, rikoslaki 40. luvun 5 §.)
Luottamushenkilön tiedonsaantioikeus ulottuu olemassa olevaan tietoon. Luottamushenkilö ei voi
vaatia luottamushenkilön tiedonsaantioikeuden perusteella erilaisia koonteja, yhteenvetoja tai
selvityksiä. Tietojensaantioikeus ulottuu julkisiin ja ”ei vielä julkisiin asiakirjoihin”. Kun lakia tulkitaan
ihan tiukasti lain sanamuodon pohjalta, niin kuntalaissa oleva luottamushenkilön tiedonsaantioikeutta
koskeva pykälä ei velvoita antamaan esimerkiksi kopioita tai tulosteita.
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Lisäksi luottamushenkilöllä on oikeus saada kunnan konsernijohdolta konsernijohdon hallussa olevia
kunnan tytäryhteisöjen toimintaa koskevia tietoja, mutta ei kuitenkaan yhtiöiden julkisuuslain mukaan
salassa pidettävät tiedot. Tiedonsaantioikeus koskee konsernijohdon hallussa olevia asiakirjoja.
Konserniohjeissa tulisi antaa tarkemmat määräykset tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden
tietojensaantioikeuden turvaamisesta.
Luottamushenkilö on velvollinen pitämään saamansa tiedot salassa. Salassapito- ja
vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta on säädetty rangaistus rikoslaissa.
Sananvapaus ei oikeuta ketään toimimaan lainvastaisesti ja uskon, että suurin osa meistä pystyy kyllä
hyvin pitkälti arvioimaan omaa toimintaansa laillisuuden sekä hyvän hallinnon toteutumisen
näkökulmasta. Kun sananvapautta saadaan käyttää, pystytään taata avoin ja demokraattinen kunta
sekä yhteiskunnallinen keskustelu. Avoin keskustelu hallinnon tilasta ja hallinnon kehittämisestä voi
omalta osaltaan myös lisätä kuntalaisten kiinnostusta yhteisiin asioihin.
Suomessa eletään avoimessa yhteiskunnassa, jossa sananvapaus on turvattu ja tiedonsaanti sujuvaa.
Uuden valtuustokauden alkaessa uusi kuntalaki tulee kokonaan voimaan. Tämä tarkoittaa
vaivattomampaa tiedonsaantia kunnan asioista. Kunnan toiminta ja viestintä siirtyvät entistä
enemmän nettiin. Myös luottamushenkilön on aiempaa vaivattomampi seurata kunnan toimintaa ja
saada tietoja, kun niitä tulee aiempaa laajemmin myös nettiin.
Kunnan on tuotava esityslistat heti niiden valmistuttua nettiin etenkin kuntalaisia yleisesti
kiinnostavista asioista. Kunnan on julkaistava keskeisimmät pöytäkirjat ja päätökset liitteineen
netissä. Myös viranhaltijapäätöksiä tulee nettiin aiempaa enemmän monissa kunnissa. Kunnan on
vietävä myös merkittävimmät asiakirjat, kuten hallintosäännöt, strategiat ja sidonnaisuusilmoitukset
nettiin. Kuntalainen saa jatkossa enemmän tietoa siitä, miten kunnassa toimitaan, tehdään päätöksiä
ja käytetään verorahoja. Lisäksi kunnan tulee aktiivisesti myös tiedottaa toiminnastaan ja edistää
hyvää tiedonsaantia. Sananvapaus ja hallinnon avoimuus korostuvat.
Kaikki asiat kunnissa eivät ole julkisia, vaikka niin monesti mielletäänkin. Jos joku ei ole julkista, siitä
säädetään selkeästi laissa ja siihen täytyy olla painavat syyt, kuten esimerkiksi yksityiselämän suoja
tai liikesalaisuudet. Perusteen pitää aina löytyä laista, sillä kuitenkin peruslähtökohtana meillä
julkisessa hallinnossa on aina julkisuusmyönteinen ajattelu.
Tästä johtuen esimerkiksi asioiden käsittely on meillä julkista. Kokousten pöytäkirjat ovat julkisia ja
niistä voi ”salata” asioita vain laista tulevilla perusteilla. Tällöinkin tulee jatkossa nähdä toimielimen
listalta, että mitä asiaa siellä on käsitelty ja mihin salassapito perustuu.
Uusi kuntalaki ohjaa meitä siis vieläkin entistä julkisuusmyönteisemmiksi ajattelijoiksi.
Tätä korostetaan myös sillä, että valtuuston kokoukset ovat julkisia ja niiden kiinnostavuutta
yritetäänkin kunnissa monesti lisätä esimerkiksi striimaamalla. Muiden toimielinten kokoukset ovat
julkisia vain, jos toimielin päättää näin. Salassa pidettävät asiat on käsiteltävä aina suljetussa
kokouksessa. Tämä ei ole oman päätöksen tai maalaisjärjen käytön asia, vaan suoraan laista tuleva
velvoite.
Onko sananvapauden kannalta ongelma, jos ei saada jakaa tietoa siitä, mitä suljetussa kokouksessa
on keskusteltu?
Suljettuja kokouksia ei ole erikseen säädetty julkisiksi eikä salaisiksi ja siksi kysymykseen ei olekaan
helppoa vastausta. Kun kokous on suljettu, sillä turvataan mahdollisuus luottamuksellisiin
keskusteluihin. Kunnalla on samalla tehtävänä suojata myös jokaisen meistä henkilötietoja ja
yksityiselämää.
Kokouksessa käsitellyistä asioista pitääkin käydä avointa julkista keskustelua. sen sijaan kenenkään
ei pidä kertoa julkisuuteen muiden esittämiä mielipiteitä tai muiden yksityiselämään liittyviä asioita.
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Avoimuus ja oikeus tietoon tasapainottelevat yksityiselämän suojaamisen kanssa. Näin siis ei
julkisessa kokouksessa esitettyjä julkisiakaan puheenvuoroja tai mielipiteitä ei saa käsitellä
julkisuudessa. Omia mielipiteitään ja puheenvuoroja voi kertoa, mutta niissäkin tulee muistaa rajat.
Esimerkiksi kertominen ei saa paljastaa jonkun muun mielipidettä tai puheenvuoroa eikä se saa olla
hyvän tavan vastaisesti esitetty.
Kuntalaki 83 §:
Tietojensaantioikeus
Luottamushenkilöllä on oikeus saada kunnan viranomaisilta tietoja, joita hän toimessaan
pitää tarpeellisina ja jotka viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 6
ja 7 §:n mukaan eivät ole vielä julkisia, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu.
Luottamushenkilöllä on oikeus saada kunnan konsernijohdolta konsernijohdon hallussa
olevia kunnan tytäryhteisöjen toimintaa koskevia tietoja, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu.
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Mikä on tulevaisuuden kunta?
Tuuli Tarukannel
Kuntien toimintakenttä monimutkaistuu koko ajan. Kunnan poliittisesta johtamisestakin tulee koko
ajan haastavampaa. Toisaalta tämä on myös mahdollisuus olla mukana johtamassa isoja muutoksia
ja viemässä omaa kuntaa kohti uutta maailmaa. Yhteiskunnan kompleksisuus, läpinäkyvyys ja
vuorovaikutteisuus ovat kasvaneet monesta syystä, kuten esimerkiksi paljon puhutun digitalisaation ja
globalisaation myötä. Lisäksi meillä on myös paljon käytännöllisempiä haasteita, kuten väestön
ikääntyminen sekä aluerakenteen muutos, jotka synnyttävät paineita erityisesti kuntien talouteen.
Kuntalaisten palveluodotukset muuttuvat, tarvitaan aiempaa vaativampia palveluita muutoinkin.
Lisäksi yhtenä piirteenä on ollut jo pitkään se, että palveluiden käyttäjät haluavat entistä
yksilöllisempiä palveluja.
Toinen iso muutos on siinä, että kunnat toimivat erilaisina konserneina tai tekevät koko ajan enemmän
yhteistyötä tai toimivat osana verkostoja. Lisäksi aika näyttää, mitä valmisteilla oleva sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistus ja maakunta-uudistus tulevat vaikuttamaan koko kokonaisuuteen.
Palvelutuotanto muuttuu mahdollisesti perinteisestä yksitasoisesta kuntahallinnosta
itsehallintoalueiden kaksitasoiseksi. Kuntien rooli ja perustehtävä ovat muutoksessa myös tätä kautta.
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakunta-uudistusten valmistelun yhteydessä on käyty
paljon keskustelua kuntien tehtävien ja roolin muutoksesta. Myös kuntien johtamiseen kohdistuu
merkittäviä odotuksia ”Kuntien uudistumiskyky on kuntien omassa vaikutusvallassa” todetaan
Tulevaisuuden kunta -hankkeen parlamentaarisen työryhmän raportissa (VM 2017). Kuntien katsotaan
“luovan itse tulevaisuuttaan” ja kuntiin kohdistuvien muutosten katsotaan aiheuttavan
kehittämistarpeita kunnan toimintatavoille.
Keskustelussa on noussut entistä suurempaan osaan kuntien elinvoimatehtävä. Uudistukset ovat
osaltaan johtaneet siihen, että elinvoiman edistämisen nähdään olevan tulevaisuudessa jopa
kuntajohtamisen päätehtävänä. Kyse on kunnan toiminnan ja resurssien turvaamisesta, yritysten,
työvoiman ja osaajien houkuttelemisesta kuntaan. Elinvoima liittyy myös paikallisyhteisöjen,
verkostojen ja kuntalaisten osallisuuteen, identiteettiin sekä erilaisiin elämäntapavalintoihin ja
kulttuuriin. Lisäksi se nähdään strategisina valintoina, joiden avulla kunnat asemoivat itsensä
uudelleen.
Elinvoima
Kunnan tuleva tehtävä keskittyy entistä enemmän elinvoiman, yhteisöllisyyden ja osallisuuden
luomiseen. Monesti kuitenkin kysellään, toteutuuko tämä kunnissa ja osallistuvatko ihmiset asioihin
oikeasti tai kiinnostaako kunnan toiminta ylipäänsä.
Perinteisesti kunta on luonut tai ainakin pyrkinyt luomaan yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Kunnassa
yhteisöllisyys syntyy myös itsestään. Yhteisöllisyys ja osallisuus ei aina välttämättä ole sitä, että
jokainen haluaa osallistua kunnallispolitiikkaan, käydä seuraamassa valtuuston kokouksia tai vastata
webropol-kyselyyn. Se voi näkyä monella eri tavalla. Siksi onkin hyvä, että uusikin kuntalaki tarjoaa
valtuustolle vastuun monipuolisista vaikuttamisen tavoista ja jättää harkinnan siitä kunnalle.
Hollolassa tehtiin sovellus, Parkanossa mummot neuloivat pupuja lapsipotilaille, Joensuussa toimii
Hanke Aki ja Kuhmossa kokoonnutaan yrittäjien aamupuurolle. Tapoja ja mahdollisuuksia on monia.
Ensimmäinen kokeilu voi epäonnistua ja valtuuston videosyötettä seuraakin vain kolme ihmistä, mutta
seuraava kerta onkin ehkä menestys. Parasta tässä on se, että jokainen kunta voi löytää oikean tavan
itse.
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Pohdin usein Suomea kiertäessäni kuntien elinvoimaa. Työmatkoilla ehtii katsella ja nähdä junan ja
auton ikkunasta paljonkin hyviä esimerkkejä elinvoimaisista ja uskaliaista kunnista/alueista, mutta
joskus myös niitä päinvastaisiakin esimerkkejä. Ei olla välttämättä uskallettu tai haluttu uudistua.
Kuntien korostuva elinvoimatehtävä tuntuu innostavalta, mutta samaan aikaan haastavalta. Raja
hullun riskin ja innostavan idean välillä on häilyvä. Samanaikaisesti pitäisi pystyä ottamaan sekä
riskejä että turvata kuntalaisten hyvinvointi. Siinäpä tasapainoteltavaa jokaiselle kunnalle.
Silti olen innostuksen puolestapuhuja. Joskus pitää kokeilla. Voidaan epäonnistua pari kertaa, mutta
pitää myös tietää milloin on parempi luovuttaa. Onkin hienoa huomata, että ympäri Suomea on otettu
elinvoiman miettiminen ihan tosissaan. Talkoisiin ei olla kuitenkaan valmiita, sillä vastuukysymykset ja
kuntalaisen oikeudet kiinnostavat kaikkia. Kuntaa ei voida rakentaa talkootyön varaan. Mutta uusia
toimintatapoja, uusia ideoita, oikeaa kehittämistä yritetään nyt oikeasti löytää ja tuoda näkyväksi.
Vaikuttaakin siltä, että on huomattu, ettei näin "entisellään" voi jatkua. Jos ei uudistuta ja kehitetä, ei
selvitä tulevasta. Mutta on myös otettu vastuu omiin käsiin. Se on hienoa ja siitä voi olla ylpeä. Se on
oikeastikin meistä itsestämme kiinni.
Aloin pohtimaan tarkemmin sitä miten me ylipäänsä ymmärrämme elinvoiman ja mistä ajattelemme
sen syntyvän. Itse ymmärrän elinvoiman laajempana asiana kuin yritysten ja yrittäjyyden ympärillä
olevana ilmiönä. Elinvoima liittyy yrittäjyyteenkin, mutta se liittyy myös kuntaan, yhteisöllisyyteen,
kuntalaisiin ja vireyteen. Siihen, että ollaan osa jotakin mitä muutkin haluavat olla.
Ajattelin listata erilaisia löytämiäni elinvoimatekijöitä. Niitä on runsaasti. Mutta mikään ei muuta sitä
faktaa, että samat kunnat kilpailevat samoista ihmisistä ja samasta elinvoimasta. Se on ydinkysymys,
johon pitäisi löytää vastaus ennen kuin reuna-alueet oikeasti tyhjenevät.
Elinvoimaa syntyy ainakin seuraavista asioista:
Keskustojen elävöittäminen ja houkuttelevuuteen panostaminen, asuinalueiden houkuttelevuus ja
niihin panostaminen;
Kunnan houkuttelevuus -mielikuvan luominen: mm. tasa-arvon, suvaitsevuuden edistäminen,
opiskelijakaupunkikonsepti, lapsiystävällinen kunta, hyvän tahdon kunta, vihreä kunta, eläkeläiskylät,
jne.
Kunnan ja alueen vetovoiman kehittäminen, tapahtumat, matkailun aito edistäminen silloin kun se on
realismia, kahvila- ja ravintolakulttuuriin panostaminen, tienvarsipaikkojen hyödyntäminen,
kuntalaisten olohuoneet, kuntalaisten virtuaaliset tilat;
Kuntalaisten aktivoiminen, kuntalaisia kiinnostavat tapahtumat, aidot vaikuttamismahdollisuudet,
talkoot, kaupunginosatapahtumat, kyselyt, asukasillat, sähköiset tavat…
Harrastustoiminnan edistäminen, kulttuurin ja liikunnan edistäminen, panostaminen tiloihin, tukiin,
tasapuolisuuteen, monipuolisuuden huomioiminen, yhteisöllisyys, yhdistystoiminta;
Osaava työvoima: koulutus, houkuttelevuus, työnantajamaine, aito panostaminen rekrytointiin,
markkinoinnin ja rekrytoinnin yhteistyön kehittäminen;
Tonttitarjonta, liikenneratkaisut, hyvin toimiva kaavoitus, kunnan rooli kiinteistömarkkinoilla;
Kunnan helppo/hyvä saavutettavuus ja sen hyödyntäminen, tietoliikenneyhteydet;
Yritysten tukeminen mm. oppilaitosyhteistyö, paikkakunnan teollisten yritysten mahdollisuudet,
hankkeet, ohjelmat, hautomot;
Yrittäjyyden edistäminen, yritysneuvonta ja muu tuki, hankintoihin panostaminen ja pk-yritysten
osallistumismahdollisuuksien parantaminen, toimitiloihin panostaminen, tilojen uusiokäyttö,
kehittämishankkeet, alueen markkinointi, markkinointiviestintä;
Elinvoiman strateginen ajattelu: kunnan kaikkien toimialojen selkeä ymmärrys omista
elinvoimatehtävistään ja mahdollisuuksistaan;
Elinvoimaa voi lisätä myös elinvoimaa haittaavien toimintatapojen karsimisella: uutta pitää uskaltaa
yrittää, joten riitelyyn ja kyttäämiseen ei pidä käyttää yhtään aikaa.
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Uusi kunta on täällä
Kuntaliitolla oli vuonna 2009 käynnissä Uusi kunta 2017 hanke, jossa olin mukana. Uusi kunta 2017 on
nyt täällä ja yritin miettiä, mikä hankkeen tavoitteista ja ajatuksista on toteutunut ja mikä ei. Hyviä
ajatuksia, hyviä ennusteita, joista moni on toteutunut ja yhtä moni ei. Kiinnostava hanke ja kiinnostava
raportti, mutta sen avulla en pystyisi uutta kuntaa määrittelemään.
Tämän huomattuani, aloin miettimään mitä olen vuoden 2009 jälkeen OPPINUT kiertäessäni kuntia.
Olen varmasti nähnyt satoja kuntia, tavannut tuhansia kuntaihmisiä ja kuullut yhtä monta
kuntatarinaa/elämäntarinaa. Kaikki tämä on johtanut eri suuntaan, kuin vuonna 2009 ajattelin. Vuoden
2009 minä olisi liittänyt kunnat yhteen, käsitellyt sitä hallinnollisena uudistuksena, jossa joku häviää ja
joku voittaa ja koko muutoksen positiivinen tulos näkyy ehkä kymmenen vuoden päästä.
Kaikki kokemukset eivät ole olleet positiivisia ja kaikki nähty ei ole onnistunut vakuuttamaan
itsehallinnon ja kuntien erilaisuuden säilyttämisen puolesta. Se, minkä olen oppinut, on kuntien
asukkaiden tarpeiden erilaisuus ja erityisesti asuinpaikan valinnalla haettu elämäntavan erilaisuus. Me
ei ehkä julkisen hallinnon ja talouden näkökulmasta tarvita pieniä kuntia, joissa tehdään pieniä
päätöksiä valtuustotasolla, tullaan juuri ja juuri toimeen ja ei pärjätä missään vertailuissa. Pieniä
kuntia tarvitaan niitä ihmisiä varten, jotka oikeasti haluavat asua ja elää omassa kotipaikassaan,
päättää omista asioistaan ja vaikuttaa lähellään tapahtuviin asioihin. Tai niitä ihmisiä, jotka haluavat
vielä palata kotiinsa. Huomiota kannattaa kiinnittää myös siihen, että moni on valmis maksamaan
tästä esimerkiksi korkeampina veroina, pidempinä matkoina ja heikompina palveluina. Olen oikeastaan
jopa vaikuttunut siitä, miten omaa kuntaa puolustetaan.
Kuinka moni kuntalainen miettii, minkä tahon palvelua käyttää, kenen bussilla matkustaa tai kuka
ylläpitää jalkapallokenttää tai auraa teitä? Silloin, kun asiat sujuvat, ei tarvitse tietää vastausta näihin
kysymyksiin. Vasta silloin kun ongelmia ilmestyy, aletaan miettiä kuka asiasta oikein vastaa.
Merkittävä asia kuntalaisen näkökulmasta on kuntalaisuudessa ja identiteetissä. Kunta on monelle
esimerkiksi asuinkunta, syntymäkunta tai opiskelukunta. Itsekin olen Helsingissä syntynyt
jyväskyläläinen, joka on opiskellut Joensuussa ja muuttanut Keravalta nykyiseen asuinkaupunkiin
Parkanoon. Kaikilla kunnilla on eri merkitys, mutta – kuntakiinnostuksestani huolimatta – en mieti
näitä kaupunkeja palvelujen, hallinnon tai politiikan kautta. Ajattelen esimerkiksi millaista missäkin
kaupungissa on ollut asua ja mitä missäkin paikassa on tapahtunut. Syystä tai toisesta – lähes
kaksikymmentä vuotta muuton jälkeen – ajattelen sisimmässäni olevani yhä jyväskyläläinen.
Mielestäni kunnan rooli ja olemassaolon oikeutus muodostuu siitä, mitä se tekee ja miten se
tehtävässään onnistuu. Oikeutus kunnan olemassaoloon syntyy myös osallisuuden tunteesta ja siitä,
mitä kunta oikein saa aikaan ja miten se onnistuu palvelutehtävässään.
Varmastikin nyt sote/kunta/itsehallinto-uudistuksessa puhutaan pitkälti palvelutehtävien
uudelleenjärjestelyistä. Mutta kun kunta ei ole kuitenkaan terveyskeskus suurimmalle osalle meistä,
vaan kunta voi määritellä identiteettiämme tai sitä, miten meihin suhtaudutaan. Kunta voi jopa
määrittää kasvatustyyliä taikka elämäntapaa.
Vaikka mikä tahansa uudistus kuntapalveluihin on tulossa, kuntalaisuuteen liittyvää identiteettiä
kukaan ei voi viedä meiltä pois. Ja osana elinvoimatehtävää sen merkitys tulee korostumaan. Kunnille
jää hyvin keskeinen tehtävä, jos mietitään sitä, mikä ihmisen elämään oikeasti vaikuttaa.
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Tulevaisuuden kuntapolitiikka ja demokratia
Voltaire kysyi: onko politiikka muuta kuin taitoa valehdella sopivalla tavalla?
En välttämättä uskalla lähteä vastaamaan Voltairelle, mutta yleisesti ajateltuna politiikassa voi olla
kyse juuri tästä. Kun mietitään, miksi kunnallispolitiikka tai miksi kuntavaaliehdokkuus ei kiinnosta,
kuulee vastauksena lähinnä sen, että politiikka on riitelyä, valehtelua ja nurkkakuntaista touhua.
Muuttuuko politiikka tai maailma ikinä, jos kukaan meistä ei osallistu sen muuttamiseen tai huonon
kehityksen vastustamiseen? Onko politiikka pelkkää riitelyä tai valehtelua?
Emmekö pysty korjaamaan asioita yhdessä, ottamalla vastuuta ja muuttamalla huonoja käytäntöjä?
Asiat näyttävät myös erilaisilta riippuen mistä niitä katsoo. Politiikassa joudutaan monesti tekemään
kompromisseja tai valintoja monen vaikean päätöksen välillä. Viime aikoina ei ole ollut ylimääräistä
jaettavaa. Päinvastoin; on jouduttu valitsemaan, mitä ainakin säilytetään. Siitä huolimatta, tämä on
uutisoitu vain siitä näkökulmasta, mitä on hävitetty. Jokainen ehdokas, jokainen kuntapoliitikko,
jokainen äänestäjä ovat tärkeitä. Silti toivoisi keskittymistä asiaan ja keskittymistä kuntien
kehittämiseen sekä sitä, että ne meistä, jotka eivät lähde mukaan, muistaisivat päätöksenteon
vaikeuden.
Voltairen kysymys ei ollut huono, mutta lähdetään siitä, että politiikka on kaikkea muuta.
Kuvio 7 luottamushenkilötyön kehittäminen

Osana tulevaisuuden kuntapolitiikkaa näkyy varmasti myöskin kuntalaisten osallistumisen ja
vaikuttamisen merkityksen korostuminen. Uusi kuntalaki pyrkii osaltaan vaikuttamaan siihen, että
osallisuutta kehitetään ja siihen kiinnitetään huomiota.
Asukkailla ja palvelun käyttäjillä on kuntalain mukaan oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan
toimintaan. Valtuustolla on vastuu monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.
Edelleen vanhan kuntalain tavoin kunnalla on laaja harkintavalta toteuttamistavoissa. Käytännössä se
tarkoittaa, että jokainen kunta itse pohtii sen, mitkä ovat kunnassa riittävät, hyvät ja monipuoliset tavat
ja kanavat. Kunnissa voidaan toteuttaa osallisuutta hyvinkin eri tavoin. Kuntalaki siis on tältä osin
mahdollistava laki, se luo edellytyksiä ja kannustaa osallistamiseen.
Kuntalaissa on esimerkkiluettelo osallistumisen ja vaikuttamisen keinoista:
• Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet, kuntalaisraadit
• Käyttäjien edustajien nimeäminen kunnan toimielimiin
• Mahdollisuudet osallistua kunnan talouden suunnitteluun (esim. osallistuva budjetointi)
• Käyttäjälähtöisen vaikuttamisen keinot, esim. yhteinen suunnittelu ja palvelumuotoilu
• Asukkaiden, järjestöjen, muiden yhteisöjen toiminnan tukeminen
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Monipuolisilla osallistumismahdollisuuksilla on tarkoitus edistää eri asukasryhmien ja eri palveluiden
käyttäjien osallistumista itselleen sopivalla tavalla ja tarjota eri asiakokonaisuuksiin ja tilanteisiin
sopivia joustavia ja vaikuttavia osallistumisen muotoja.
Monipuolisuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tarjotaan pitkäaikaisia vaikuttamisen keinoja sekä
lyhytaikaisia ja satunnaisempia vaikuttamismahdollisuuksia. Esimerkiksi voidaan tarjota ”helppoa”
kuulemista ja keskustelua voi toteuttaa myös sähköisiä kanavia, esimerkiksi internetin ja sosiaalisen
median mahdollistamia muotoja hyödyntämällä. Mielipiteitä voidaan selvittää eri tavoin, kyselyin ja
mielipidetiedusteluin, keskustelutilaisuuksia järjestämällä tai järjestämällä esimerkiksi kunnallisia
kansanäänestyksiä.
Talouteen osallistuminen voi tapahtua esimerkiksi avaamalla kunnan talouden suunnittelua erilaisissa
tilaisuuksissa ja sähköisissä sovelluksissa tai vaikka osallistuvan budjetoinnin menetelmän avulla.
Tämä voi tarkoittaa vaikka sitä, että kunnan viranomainen ja alueen asukkaat suunnittelevat ja
päättävät vuorovaikutteisen systemaattisen prosessin muodossa siitä, mihin kohteisiin tietyt varat
käytetään. Osallistuvaa budjetointia käyttämällä voidaan lisätä kansalaisten ja viranomaisten välistä
vuorovaikutusta ja keskustelua, kansalaisten tietämystä sekä viranomaisvalmistelun ja poliittisen
päätöksenteon avoimuutta. Osallistuva budjetointi voi olla apuväline tunnistaa monenlaisten
kuntalaisten ja eri asukasryhmien sekä kunnan eri osa-alueiden asukkaiden tarpeita ja tuoda niitä
näkyviksi.
Yhteinen palvelujen suunnittelu voi koskea yksittäisiä palveluja tai laajempia palvelukokonaisuuksia.
Se voisi suuntautua suppealle tai laajalle alueelle ja olla muodoltaan pitkäkestoista tai projektimaista.
Käyttäjälähtöisen vaikuttamisen keinoja voivat olla muun muassa asiakaspalautteen kerääminen,
asiakastyytyväisyyden mittaaminen, erilaiset ideointi- ja visiointimenetelmät ja -tilaisuudet, kokeilut,
yhteissuunnittelu sekä palvelumuotoilu, jossa palveluja suunnitellaan yhdessä niiden käyttäjien
kanssa. Palvelumuotoilun menetelmät toimivat työkaluina erityisesti luotaessa ja arvioitaessa uusia
palvelukonsepteja.
Palvelujen kehittäminen voi tapahtua myös uudenlaisen kansalaistoiminnan kautta esimerkiksi
erilaisissa projekteissa, kampanjoissa ja verkostoissa. Kehittäminen voi tapahtua yhdessä palvelujen
käyttäjiä edustavien järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa.
Kuvio 8 kuinka parantaa osallisuutta kunnissa
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KOKOUKSET – IHMISEN
PARASTA AIKAA
Ulla Tirronen
Kunnissa pidetään monenlaisia kokouksia: virallisia päätöskokouksia sekä epävirallisia neuvotteluja,
seminaareja, ryhmäkokouksia ja niin edelleen. Tässä osiossa keskitytään erityisesti virallisiin
päätöskokouksiin eli toimielinten kokouksiin.
Kuntalain 12 luvusta löytyy kaikkia toimielimiä koskevat säädökset kokousten osalta (98-107 §).
Kunnan omasta hallintosäännöstä löydät kokousten yksityiskohtaiset määräykset. Valtuuston
kokoontumisen perusteista on säädetty myös kuntalaissa, mutta yksityiskohtaisemmin myös
valtuuston kokouksista määrätään kunnan hallintosäännössä.
Tiivistettynä: päätöskokouksia ryhdittää sekä kuntalaki, kunnan hallintosääntö sekä erittäin vahva
kokoustraditio. Kokousmenettelysäännösten tuntemisella varmistat, että vältetään yleisimmät
kokousmenettelyjen virheet, jotka voivat pahimmillaan kumota päätöksen.
Kokousmenettelyt ovat kohtuullisen helppo ottaa haltuun, jonka jälkeen voikin keskittyä siihen
vaikeampaan osuuteen, eli hyvien päätösten tekemiseen.
Toimielinten kokoukset pidetään yleensä kokoustilassa paikan päällä niin, että kaikki kokousedustajat
ovat läsnä kokoustilassa. Vaihtoehtona on myös sähköinen kokous. Sähköisessä kokouksessa
kokoukseen osallistutaan sähköisen yhteyden avulla osallistujan valitsemasta paikasta ja osallistujien
on oltava keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä. Kunta päättää itse, mihin toimielimiin
sähköistä kokousmahdollisuutta käytetään. Jos kokous on julkinen, tulee yleisöllä olla mahdollisuus
seurata kokousta.
Tämän lisäksi ennen varsinaista kokousta voidaan tehdä päätöksiä sähköisessä
päätöksentekojärjestelmässä, jos kunta on ottanut käyttöön tämän kokoustavan ja tähän on hankittu
soveltuvat välineet. Sähköistä päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää muiden toimielinten
kokouksissa, paitsi ei valtuuston kokouksissa eikä julkisissa kokouksissa. Sähköinen
päätöksentekomenettely tarkoittaa käytännössä sitä, että rutiiniluonteisia päätöksiä voidaan päättää
ennen toimielimen kokousta sähköisessä ympäristössä. Sähköisesti käsiteltävä asia yksilöidään
kokouskutsussa ja käsittelylle annetaan määräaika. Jos yksikin kokousedustaja haluaa, että asia
käsitelläänkin varsinaisessa kokouksessa, siirtyy asia perinteisen kokouksen päätöslistalle.
Jotta selviät kokouksista voittajana (tai edes hengissä), niin tutustu näihin:
-oman kunnan hallintosääntö
-oman kunnan mahdolliset viestintäohjeet
-kuntalain 98-107 §:t.

Kuvio 9 tärkeät kuntalain pykälät
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MITEN SAAN ASIOITA ETEENPÄIN KOKOUKSISSA?
Kokousten kannalta erittäin olennainen asiakirja on esityslista. Esityslista tulee yleensä kokouskutsun
yhteydessä samassa paketissa, ja siihen kannattaa perehtyä huolella, sillä siihen nojaten toimielimen
jäsenet tulevat tekemään varsinaisen päätöksen kokouksessa. Esityslista välittää valmistelun tulokset
eteenpäin kirjallisessa muodossa ja kokouksessa asioita käsitellään esityslistan pohjalta. Aineistoa
voidaan jakaa myös tarvittaessa kokouspaikallakin, erityisesti salassa pidettävien asioiden kohdalla
näin saatetaan usein menetellä, jotta vältetään aineiston joutumista ulkopuolisten käsiin (Tarukannel
2008, 12).
Esityslistasta tulee ilmetä jokaisen asian kohdalla valmistelussa selvitetyt ratkaisuun vaikuttavat
tosiasiat ja sovellettavat oikeussäännökset. Esityslistassa tulee olla pääsääntöisesti myös esittelijän
päätösehdotukset. Tästä poikkeuksena on luottamushenkilövalinnat, jossa esitykseksi riittää
luottamushenkilövaalin pito. Esittelijä voi kuitenkin muuttaa esitystään vielä kokouksessa suullisesti.
Kun toimielimen esityslista on valmistunut, tulee siitä antaa yleisen tiedonsaannin kannalta
tarpeelliset tiedot myös kunnan nettisivuilla. Useimmiten tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että
esityslistat julkaistaan myös kunnan nettisivuilla.
Miten kokous etenee
Varsinainen kokous etenee puheenjohtajan johdolla ja edetään esityslistan järjestyksen mukaisesti.
Kokouksen alussa puheenjohtaja vastaa kokouksen järjestäytymisestä ja esityslistan alussa
kokouksen laillisuutta ja päätösvaltaisuutta koskevassa kohdassa puheenjohtaja toteaa läsnä olevat
sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kokouksessa tulee olla läsnä tarpeeksi toimielimen jäseniä, jotta kokouksessa voidaan tehdä
päätöksiä eli jotta kokous on päätösvaltainen. Valtuusto on päätösvaltainen kun 2/3 valtuutetuista on
paikalla, muut toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun paikalla on enemmän kuin puolet toimielimen
jäsenistä. Päätösvaltaisuuden takia kannattaa olla nopealiikkeinen silloin, jos itse on estynyt
saapumasta kokoukseen, ilmoituksesta esteestä, jotta varajäsen saadaan kutsuttua paikalle.
(Tarukannel 2008, 15.)
Jokaisen esityslistan kohdalla puheenjohtaja toteaa asian aiheen, antaa mahdolliset
asiantuntijapuheenvuorot tai esittelijän esityslistaa avaavat puheenvuorot (eli asia esitellään) ja kertoo
päätösehdotuksen. Tämän jälkeen puheenjohtaja avaa keskustelun asiasta. Tämän jälkeen on
varsinainen ”vaikuttamisen” paikka eli kokouksen osallistujat pääsevät esittämään omat
kommenttinsa ja mahdolliset erilaiset päätösehdotuksensa. Keskustelun kuluessa on toimielimen
kokouksen osallistujille annettava pyydetyt puheenvuorot: luottamushenkilön puheoikeutta ei voi
”rajata” eli puheenvuorojen määrää ei voi rajata. Asiassa tulee kuitenkin pysytellä aina. Jos asiassa ei
pysytä, tulee puheenjohtajan huomauttaa asiasta. Kunnan omassa hallintosäännössä voidaan myös
tarvittaessa rajata valtuuston puheenvuorojen kestoja, mikäli koetaan, että tämä on tarpeellista.
Luottamushenkilö voi kuitenkin aina pyytää uuden puheenvuoron. Hyvänä ohjenuorana kannattaa
pitää, että ei pyydä puheenvuoroa, ellei ole jotakin uutta annettavaa keskusteluun: uutta tietoa,
näkökulmaa tai päätösehdotusta.
Kun pyydettyjä puheenvuoroja ei enää ole, puheenjohtaja päättää keskustelun, jonka jälkeen hän
kertaa keskustelun aikana mahdollisesti tulleet ehdotukset (niin kannatetut kuin kannattamattomina
rauenneet ehdotukset). Jos kannatettuja ehdotuksia on tullut, eikä toimielin ole asiasta yksimielinen,
puheenjohtaja ehdottaa äänestysjärjestystä ja siirrytään äänestykseen. Lopuksi puheenjohtaja toteaa
päätöksen ja päättää asian käsittelyn. (Harjula-Prättälä 2015, 701-702.) Heti päätöksenteon jälkeen eli
kun puheenjohtaja on todennut päätöksen, päätöstä vastaan äänestänyt tai vastaehdotuksen tehnyt
toimielimen jäsen voi jättää päätökseen eriävän mielipiteen. Myös esittelijällä on oikeus eriävään
mielipiteeseen, jos päätös poikkeaa hänen tekemästä pohjaesityksestä. (Tarukannel 2008, 18.)
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Kuvio 10 asian käsittely kokouksessa

Kokouksissa saadaan asioita eteenpäin siis erityisesti keskusteluosiossa, silloin voi esittää omia
päätösehdotuksia. Useimmiten varsinainen vaikutustyö on kuitenkin tehty ja muualla: seminaareissa,
iltakouluissa, valtuustosopimuksessa ja niin edelleen. Hyvä näin. Onnistunut kunnan virallinen kokous
onkin tehokas päätöksentekokokous, jossa asiat on valmisteltu huolella eri näkökulmat selvittäen ja
suuremmista suuntaviivoista on ehditty puhua jo monta kertaa eri tilanteissa ja työstää asiaa yhdessä
ennen kuin asia päätetään lopulta virallisesti kokouksessa.
Erilaiset puheenvuorot ja esitykset
Puheenjohtaja jakaa puheenvuorot kokouksessa pyydetyssä järjestyksessä. Tietyt puheenvuorot
voidaan antaa kuitenkin ”jonon ohi”. Asian mahdollinen esittelypuheenvuoro tulee ennen varsinaista
keskustelua: tämän pitää yleensä asian esittelijä. Tässä kohden voidaan kuulla myös muita paikalle
kutsuttuja asiantuntijoita. Välttämättä esittelypuheenvuoroja ei käytetä ollenkaan, jos asia tulee
tarpeeksi hyvin esitellyksi jo esityslistatekstin kautta. Esittelyn jälkeen siirrytään varsinaiseen
keskusteluun, jonka kuluessa voi pyytää puheenvuoroja. Puheenvuoroissa voidaan esimerkiksi esittää
uusia ehdotuksia, kysyä lisätietoja asiasta ja vastata esitettyihin kysymyksiin. Puheenjohtaja voi antaa
vastauspuheenvuoron kysymykseen myös heti. Valtuuston kokouksissa isoissa kysymyksissä on
usein tapana antaa keskustelun alkuun ns. ryhmäpuheenvuorot: tällöin valtuustoryhmä päättää, kuka
pitää heidän ryhmästään tällaisen puheenvuoron. Ns. normaalien puheenvuoropyyntöjen ohi menee
työjärjestyspuheenvuoro, joka tarkoittaa käytännössä ei aiheeseen liittyvää vaan asian
käsittelyjärjestykseen liittyvää puheenvuoroa: tässä kohden voi ehdottaa esimerkiksi kokoustaukoa tai
huomauttaa mahdollisesta kokousteknisestä menettelyvirheestä. Jotkut puheenvuorot voivat olla
kannatuspuheenvuoroja, joissa kannatetaan jotakin kokouksessa tehtyä ehdotusta pohjaehdotuksen
sijaan. Repliikkipuheenvuoro on puolestaan nopea, muutaman sanan mittainen repliikki edelliseen
puheenvuoroon. Puheenjohtaja antaa repliikkipuheenvuorot yleensä pidettäväksi heti.
Varsinaisen päätöksenteon jälkeen on myös mahdollista sanoa eriävä mielipide tai tehdä ponsiesitys.
Ponsiesityksestä voidaan käyttää myös nimeä toimenpidealoite. Ponsiesitys ei saa olla ristiriidassa
tehtyyn päätökseen, eikä saa muuttaa tai laajentaa päätöstä. Ponsiesityksellä ohjataan päätöksen
täytäntöönpanoa tai esitetään pyyntö selvittää tai valmistella jokin asia päätettäväksi. (Pauni 2013,
50-53.)
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Kuvio 11 puheenvuorot

Jos asia halutaan siirtää päätettäväksi seuraavassa kokouksessa, voi ehdottaa asian pöydälle
jättämistä eli pöytäämistä. Tällaisen esityksen jälkeen puheenjohtajan tulee pyytää seuraavat
puheenvuorojen pitäjät keskustelemaan vain tästä pöytäämisehdotuksesta ja asia tulee ratkaista
ennen kuin voidaan palata takaisin asiasta keskustelemiseen. Mikäli pöytäämistä kannatetaan ja
asiasta ei olla yksimielisiä, tulee äänestää, että jatketaanko keskustelua vai ei. Äänestetään siis asian
jättämisestä pöydälle tai keskustelun jatkamisen välillä. Mikäli asian jättäminen pöydälle voittaa, asian
käsittely siirtyy seuraavaan kokoukseen. Tässä kannattaa huomioida, että asia tulee päätettäväksi
sellaisenaan takaisin, eli lisävalmistelua ei tapahdu, jos asia jätetään pöydälle. Jos sen sijaan nähdään,
että asiaa tulisi valmistella lisää, on tämä eri asia ja silloin kannattaakin ehdottaa asian palauttamista
valmisteluun pöytäämisen sijaan. (Lehkonen 1997, 50-53.)
Toimielimen työskentelyä ja mahdollisimman onnistunutta kokoustamista varten on hyvä sopia
yhteisistä pelisäännöistä kauden alussa. Pelisäännöissä voidaan sopia esimerkiksi käytettävistä
teknisistä välineistä kokouksissa, etukäteistiedonsaannista, ristiriitatilanteissa toimimisesta,
toimielimen jäsenten rooleista ja puheenvuorojen tiiviinä pitämisestä. (Pauni 2013, 54-55.)

Mitä eroa on äänestyksellä ja vaalilla?
Kunnan kokoustilanteissa tulee esille kahdenlaisia tilanteita, joissa tulee äänestää. Käytännössä
kyseeseen tulee joko äänestäminen asiasta tai sitten henkilövalinnoista käytävä vaali. Äänestyksestä
ja vaalista määrätään kuntalaissa (104 § ja 105 §). Kunnan omassa hallintosäännössä voi olla näistä
vielä yksityiskohtaisemmat määräykset.
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Äänestys
Äänestys käydään silloin kun toimielin ei ole yksimielinen ja kokouksen päätöksen keskusteluosiossa
on tullut kannatettuja vastaehdotuksia esittelijän ehdotukselle eli pohjaehdotukselle. Toimielimen
puheenjohtaja johtaa kokousta ja toteaa tässä vaiheessa ne ehdotukset, joista ei äänestetä, koska
niitä ei ole kannatettu sekä ne ehdotukset, joista äänestetään. Pohjaehdotus pääsee aina
äänestykseen. Puheenjohtaja hyväksyttää äänestystavan ja mahdollisen äänestysjärjestyksen silloin
kun tulee toimittaa useampia äänestyksiä. Äänestysjärjestyksellä tarkoitetaan sitä, missä
järjestyksessä ehdotuksista äänestetään. Äänestyksessä äänestetään joko ”jaa” tai ”ei”. Äänestys
toimitetaan aina avoimesti eli tulee tietää, että kuka äänestää mitenkin. Lopulliseksi päätökseksi tulee
se ehdotus, joka on saanut eniten ääniä. Jos äänestystulos menee tasan, äänestyksen voittaa se
ehdotus, jota puheenjohtaja on äänestänyt.
Vaali
Henkilövalintoja tehtäessä käydään puolestaan vaali. Vaali käydään näennäisesti silloinkin, kun
toimielin on asiasta yksimielinen eikä varsinaista äänestystoimenpidettä tarvita suorittaa. Vaalissa
pohjaehdotuksella ei ole erityisasemaa (vrt. äänestys). Vaalissa valituksi tulee se henkilö (tai henkilöt),
joka on saanut eniten ääniä. Vaali tulee toimittaa suljetuin lipuin, jos kyseessä on suhteellinen vaali tai
vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Jos äänet menevät vaalissa tasan,
lopputuloksen ratkaisee arpa.
Luottamushenkilöiden vaali tulee toimittaa suhteellisena, jos ”sitä vaatii läsnä olevista toimielimen
jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä
lisättynä yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään kokonaislukuun”
(kuntalaki 105 §). Suhteellinen vaalitavan käyttämisellä halutaan yleensä taata ehdokkaiden valinta
valtuustoryhmien voimasuhteiden mukaisesti. Ensisijaisesti myös luottamushenkilövaali käydään
enemmistövaalina, mutta suhteellinen vaali voidaan käydä silloin kuin valitaan kaksi tai useampi
luottamushenkilö ja kokouksessa vaatii riittävä määrä suhteellista vaalia (Kuntaliiton Yleiskirje
19/80/2012).

33

KOKOUKSEN ERI ROOLIT
Kunnan toimielinten kokouksissa on ainakin seuraavat roolit: kokouksen puheenjohtaja, kokouksen
sihteeri, esittelijä(t), pöytäkirjantarkastaja, kokouksen osallistujat. Tämän lisäksi kokoukseen voi
kutsua asiantuntijoita paikalle tarpeen mukaan.
Toimielimen kokoukset ovat yleensä suljettuna kokouksia. Tämä tarkoittaa sitä, että kokouksessa ei
saa olla läsnä yleisöä eikä muita sivullisia. Kunnan hallintosäännössä määrätään yleensä muiden kuin
toimielinten jäsenten läsnä- ja puheoikeudesta, mutta valtuusto voi antaa päätösvallan tästä myös
toimielimelle itselleen. Kokoukseen kutsutut asiantuntijat ovat lähtökohtaisesti paikalla vain heidän
kuulemisensa ajan tietyssä kokouksen päätöskohdassa. Kuulemisen jälkeen asiantuntijat poistuvat
kokouksesta. Itse päätöksenteko-osioon voi ottaa osaa vain toimielimen jäsenet, mutta muut läsnä
olevat voivat ottaa osaa keskusteluun ennen päätöksentekoa.
Kokouksen puheenjohtajan vastuulla on kokouksen johtaminen. Kokouksen puheenjohtaja vastaa
myös kokouskutsun lähettämisestä sekä esityslistasta viime kädessä, vaikka käytännössä kutsun ja
esityslistan tekee ja lähettää yleensä kokouksen sihteeri ja esittelijä. Puheenjohtaja vastaa myös
kokouksen pöytäkirjan sisällön paikkansapitävyydestä. Puheenjohtajan vastuulla on kokouksen
onnistuneisuus: hänen vastuullaan on myös pitää yllä kokousjärjestystä. Varapuheenjohtaja hoitaa
puheenjohtajan tehtäviä silloin kuin puheenjohtaja on estynyt tai esteellinen.
Esittelijä on vastuussa kokousten päätösten valmistelusta sekä valmistelun johtamisesta. Esittelijä on
yleensä yksi johtavista viranhaltijoista ja hänellä voi olla apunaan valmistelussa muita valmistelijoita.
Toimielimen päätökset tehdään esittelijän esittelystä.
Kokouksen sihteerin vastuulla on kokoukseen liittyvät käytännön asiat. Näitä ovat tyypillisesti
kokouskutsun ja asialistan kokoaminen, kokouskutsun toimittaminen ajoissa kokouksen osallistujille,
kokoustila- ja tekniikkavalmistelut. Sihteeri kirjoittaa myös pöytäkirjan ja huolehtii pöytäkirjan
allekirjoittamisesta ja tarkastamisesta.
Pöytäkirjantarkastajiksi valitut henkilöt tarkastavat tehdyn pöytäkirjan paikkansapitävyyden
toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjalla on kunnassa suuri merkitys, sillä lähtökohtana on, että
asia on niin kuin se lukee pöytäkirjassa. Pöytäkirja allekirjoittaa sekä puheenjohtaja ja
pöytäkirjanpitäjä ennen kuin se tarkastetaan. Pöytäkirjantarkistuksesta lähtee kulumaan
muutoksenhaku- ja valitusajat ennen kuin päätökset tulevat lainvoimaisiksi.
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KUNTATALOUS:
ELINVOIMAA, VAIKUTTAVUUTTA JA
VASTUULLISUUTTA
Antti Vuolanne
KUNTA ON MERKITTÄVÄ TALOUDELLINEN TOIMIJA
Viime vuosina (vuoteen 2016 saakka) kuntien tulos tilinpäätöksissä on yhteenlaskettuna ollut
positiivinen, mutta kuntien taloudellisessa kantokyvyssä on suuria eroja. Kuntatalouden lainakanta on
kasvanut. Velkaantumisen kasvu on aiheuttanut huolta etenkin siksi, että verotulojen kasvu on ollut
vähäistä. Investointien kasvu on ollut varovaista, mutta kuntayhtymien puolella se on ollut
rohkeampaa.
Ennen maakunta- ja sote-uudistuksen mahdollisesti tulevaisuudessa aiheuttamia muutoksia, on hyvä
muistisääntö, että lähes puolet kunnan tuloista tulee kunnallisverotuksesta, eli kuntalaisten palkoista
sekä kunnassa sijaitsevista kiinteistöistä ja yrityksiltä, ja lähes viidennes valtion kunnille maksamista
valtionosuuksista.
Suomessa viidennes palkansaajista työskentelee kuntien palveluksessa, ja noin puolet kunnan
menoista menee henkilöstön palkkaamiseen. Noin puolet kuntien menoista kuluu sosiaali- ja
terveyspalveluihin, joihin kuuluvat sairaaloiden ja terveyspalveluiden lisäksi mm. vanhustenhuolto ja
muut sosiaalialan palvelut. Lähes neljännes kuntien kuluista kohdistuu opetukseen ja kulttuuriin,
suurimpana toimintalohkonaan perusopetus. Tekninen puoli, vesihuolto, kadut, energiahuolto sekä
palo- ja pelastustoimi edustavat alle viidennestä kuntien kokonaismenoista.
TIUKKENEVA TALOUDEN KEHYS ON HYVÄ ENNAKOIDA
Ikääntyminen, palvelujen tarpeen kasvu, rahoitusmahdollisuuksien kapeneminen globaalissa
kilpailutaloudessa ja vapaakaupassa tuovat tummia pilviä toiminnan rahoituksesta vastaavien
kuntapäättäjien taivaalle. Jatkuva taloudellisten resurssien lisääntyminen ei ole automaatio. Lisäksi
valtio, maakunnat ja kunnat muodostavat rahoitusrasitteen globaaleilla markkinoilla toimiville
yrityksille ja yksityiselle sektorille verotuksen ja erilaisten maksujen kautta. Huterasti hoidettu talous ja
resurssien heikkotasoinen kohdentaminen syövät yhteistä talouden liikkumavaraa. Vastaavasti
julkisen sektorin rooli, joka on hyvin suunniteltu ja resurssien käytön kannalta tuottava, tehokas ja
vaikuttava, edesauttaa kasvua ja luo uusia kasvuimpulsseja.
Kunnat ovat pitkään painineet talousongelmien parissa. Huoltosuhde on heikentymässä joissakin
kunnissa huolestuttavasti. Työssäkäyvän ja verotuloja maksavan väestön osuus kunnan koko
väestöstä on monissa kunnissa ollut laskussa pitkään, ja arvioidaan laskevan edelleenkin. Väestön ja
yritysten poismuutto on joillekin alueille todellinen ongelma.
VALINNANVARAA JA VALINTOJA
Kuntataloudessa joudutaan tekemään jatkuvasti valintoja, jotka ovat arvovalintoja. Koska kaikkea ei
voi valita, on jotain jätettävä pois toisen päämäärän eduksi. Se, mitä asioita arvostetaan toisten edelle,
on demokraattisesti valittujen luottamushenkilöiden ja päättäjien tehtäväkuvan ydinaluetta. Koska
resurssit ovat rajalliset, on tehtävä valintoja siitä, mitä asioita jätetään valitsematta tai vähemmälle
huomiolle, jotta joihinkin muihin asioihin jäisi enemmän varaa ja mahdollisuuksia.
Toisaalta, aina ei päätöksenteossa valita kahden hyvän tavoitteen keskinäisestä painosuhteesta.
Toisinaan päättäjät saattavat päätöksillään mahdollistaa myös resurssien hukkaamiseen silloin, kun
ne eivät ole parhaassa mahdollisessa käytössään. Resurssien huonosta hoidosta ei välttämättä saada
vastineeksi mitään hyvää tai hyötyä toisaalla. Tällöin haaskataan valinnan mahdollisuuksia pelkästään
järjestämällä asioita epätaloudellisesti tai epäjärkevästi.
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Talousongelmien keskellä on vuosikymmenien ajan puhuttu tehokkuusvetoisista kasvustrategioista.
Niiden idea on siinä, että vaikka resurssit eivät jatkuvasti ja automaattisesti taloudessa
lisääntyisikään, olisivat ne mahdollisimman tuottavassa käytössä. Taloudellinen tehokkuus resurssien
käytössä tähtää samalla myös taloudellisuuteen: Pyrkimyksenä on saavuttaa toiminnan ja tuotannon
tavoitteet mahdollisimman pienin uhrauksin, kustannuksin ja panoksin. Tarpeisiin ja haluihin nähden
niukkojen ja harvojen käyttöön saatavien resurssien hyödyntäminen mahdollisimman suuren
tuotannon aikaansaamiseksi on tällöin ydintavoite.
Koska julkinen sektori ja kuntatalous on merkittävä lohko koko talouden toimintaa, on tehokkaasti
toteutettu kunnallisten palvelujen tuotanto ja organisointi merkittävä asia koko kansantalouden ja
talouden yleisen kilpailukyvyn kannalta. Taloudellisuuden ja tehokkuuden tavoitteet vaativat hyvää,
rohkeaa ja realistista suunnitelmaa ja toteutusta palvelujen tuotannossa ja hallinnon järjestämisessä.
Tehokkuus ja taloudellisuus eivät synny itsestään, vaan voidaan jopa toisinaan nähdä päinvastainen
trendi, resurssien tehokkaan ja taloudellisen hyödyntämisestä pois liukuminen, ellei päätöksenteko ja
johtaminen ole ajan tasalla ja strategisesti oikein asetettua. Osaaminen on tässäkin asiassa
avainasemassa.
TUOTTAVUUDESTA JA TULOKSELLISUUDESTA VAIKUTTAVUUTEEN
Yleensä kuntaorganisaatioita ja maakuntaorganisaatioita käsitellään palvelujen tuotannon järjestävinä
organisaatioina. Sitä ne yleensä ovatkin. Mutta jos halutaan tarkastella sijoitettuja veroeuroja astetta
vaativammalla tavalla, on tarkasteltava avoimesti myös sitä, mitä julkinen sektori oikeasti saa aikaan
siihen sijoitetuilla veroeuroilla ja muilla panoksilla. Mikä on sen tuottama todellinen hyöty. Vaikka
palvelutuotanto olisi tehokkaasti, taloudellisesti ja tuottavasti järjestetty, ja vaikka sen tuloksena
syntyisi pienistä resursseista paljonkin, on vielä tässä vaiheessa käsittelemättä se kysymys, ovatko
vaikutukset toivottuja ja suunnitellun mukaisia.
Tavoiteltujen vaikutusten saavuttaminen on julkisen sektorin toiminnan ydin. Mikäli haluttuja
vaikutuksia ei synny, on se sekä inhimillinen että taloudellinen ongelma. Tuottavuuden tarkastelua voi
terävöittää, muuttamalla kunnan toimintojen tarkastelukulman julkisten palvelujen tuotantoorganisaatiosta sijoitusalaksi. Tällä näkökulmalla tarkoitetaan sitä, että ajattelemmekin jokaista
julkisesti käytettyä veroeuroa sijoituksena, jonka yhteiskunta kohdentaa saadakseen aikaan tietyn
halutun vaikutuksen. Tällöin voimme puhua vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta.
Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut eivät ole yhteiskunnalle vain eräs tuotannonala, vaan koska ne
käyttävät veronmaksajien rahoja runsain mitoin, myös eräänlainen sijoitus, jossa panosten
lopputuloksena tulee tarkastella niillä saavutettua vaikutusta kansalaisten terveyteen ja hyvinvointiin.
Yhtenäiset vaikuttavuuden mittarit ovat hankala asia. Monen vaikutuksen mittaaminen on
tosielämässä erittäin vaikeaa. Mittaamisen haasteet eivät kuitenkaan missään tapauksessa tarkoita,
että vaikutusarvioinneista pitäisi nykyaikaisessa taloussuunnittelussa luopua, saati vähätellä niiden
merkitystä.
TALOUDELLISET VALINNAT JA KEHITYKSEN LAATU
Teoriassa, jos tehokkuuteen pyritään, kannattaa asioita aina kehittää ja edistää niin pitkälle, kuin siitä
ei aiheudu kustannuksia tai haittoja kenellekään tai millekään muulle taholle tai pyrkimykselle. Kun
tiettyyn asiaan panostaminen alkaa näkyä kustannuksina ja haittoina muiden tavoitteiden
saavuttamisessa, joudutaan jälleen valintatilanteisiin. Tällöin tarvitaan päättäjiä, demokraattisesti
valittuja luottamushenkilöitä, ratkaisemaan arvostuksiin liittyviä kysymyksiä. Jälleen ollaan
arvostusten ja arvovalintojen alueella, ratkaisemassa kipeitä kysymyksiä, joihin ei yksiselitteisen
ainoita oikeita ratkaisuja ole olemassakaan. On tasapainoiltava erilaisten tavoitteiden välillä.
Tavoitteiden saavuttamisen välillä joudutaan käymään vaihtokauppaa, jonka luonteesta voi olla jo
monia erilaisia näkemyksiä.
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Kunnan tasapainoisessa kehittämisessä ajatellaan usein, että tuottavuuden ja tehokkuuden lisäksi
tulisi valinnoissa ottaa huomioon ainakin kehityksen ja palvelujen laatu sekä työelämän laatu.
Taloudellisuutta ja tuotannollista tehokkuutta pidetään yleisesti hyveenä, ja sitä tarkastellaan
tuotosten ja panosten välisenä suhteena. Kuntapäättäjä joutuu ottamaan kuitenkin huomioon paljon
laajemmin ja monipuolisemmin useita tekijöitä, joihin päätöksensä perustaa.
Työvoimavaltaisessa palvelutuotannossa tehottomuudet eivät useinkaan johdu yksinomaan
esimerkiksi huonoista teknisistä ja tuotannollisista järjestelyistä. Myös motivaatio, kyky nähdä
organisaation strategiset tavoitteet ja palvelutuotannon laadun kriteerit asiakaslähtöisesti, ovat
tärkeitä tekijöitä. Vanhentuneiden menetelmien ja huonon organisoinnin syynä saattaa olla
kangistuminen totuttuihin ajattelu- ja toimintakaavoihin, muutosvastarinta ja rohkeuden puute
uudistumiseen ja riskien ottamiseen, joita muutokseen aina myös sisältyy.
Henkilöstön käyttö resurssina ei ole yksinkertainen asia. Lisää tuottavuutta ja tehokkuutta ei
ihmisresursseista ole irrotettavissa pelkällä käskyttämisellä tai yksipuolisesti ylhäältä käsin
tapahtuvalla suunnittelulla tai johtamistyylillä. Tuottavuuteen vaikuttavat etenkin motivaatio, oman
tehtävän sisäistäminen ja pääsy mielekkäällä tavalla itse vaikuttamaan työnsä kuvaan.
Työpaikan jännittynyt ilmapiiri, turvallisuuden ja hyväksynnän puute ihmissuhteissa tai jatkuva
tulosten korostaminen kaiken muun kustannuksella, saattavat heikentää tuottavuutta, vaikka
alkuperäinen tavoite on ollut päinvastainen. Epäluottamus organisaatiossa maksaa rahaa, ja
vastaavasti keskinäinen luottamus lisää tuottavuutta ja palkitsee. Jaksaminen, reiluuden kokemukset,
työhyvinvointi, kuunteleminen, vuorovaikutus, osallistaminen ja arvostus ovat kullan arvoisia
menestystekijöitä hyvässä organisaatiossa.
KUNTALAKI SUITSII VELKAANTUMISTA
1990-luvun alun talousvaikeudet, kuten nopea työttömyyden ja valtion velan kasvu, loivat yhä
lisääntyvää tarvetta ohjata julkisesta taloudesta päättäviä pitäytymään vastuulliseen ja kestävään
talouslinjaan. Vuoden 2008 lopulta alkanut maailmanlaajuinen talouskriisi on edelleen vahvistanut
painotuksia julkisen talouden rahoituksellisen kestävyyden merkityksestä, ja talouskuria korostavia
elementtejä on lakiin lisätty edellisten jatkoksi. Monet esimerkit epätoivoisesti velkautuvista valtioista
ovat synnyttäneet varoittavia äänenpainoja kestämättömällä pohjalla olevien julkistalouksien
vahingollisista vaikutuksista rahoitusmarkkinoille, ja edelleen yleisille kasvun ja työllisyyden
edellytyksille koko Euroopassa.
Talouden kasvun notkahdukset toivat selkeästi esille ongelman, että yleinen talouden kasvu ei ole
jatkuvasti taattua, eikä kasvavaa julkista kulutusta voi nojata taloudelliseen liikkumavaraan, joka
katettaisiin jatkuvasti lisääntyvillä verotuloilla, puhumattakaan siitä, että minkään maan tai julkisen
organisaation julkinen kulutus ja investoinnit voisivat jatkuvasti nojata lisääntyvään yhteisvastuuseen
itse aiheutetuista veloista. Taloudelliset kriisit ovat koruttomalla tavalla paljastaneet monien julkisten
talouksien heikkouksia ja liian ohuet varannot varautumisesta rahoitusmarkkinoiden epävakauksiin ja
yksityisen tuotannon kasvun vähentymiseen, sekä kykyyn selvitä talouden laihoista vuosista ehjänä.
Pitkäjänteisesti julkisen sektorin taloudelliseen tasapainoon pyrkimiseksi jo edelliseen lakiin otetut
alijäämän kattamisvelvollisuudet otettiin nykyiseen kuntalakiin tiukennettuina kattamissäännöksinä ja
niiden ulottamisena kuntayhtymiin. Konserninäkökulma on vahvistunut. Vähintään kolmen vuoden
mittaisella suunnitelmakaudella taloussuunnitelman tulee olla vähintään tasapainossa, tai
ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa viimeistään neljän vuoden kuluessa
tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.
Kuntalaki korostaa velvollisuutta hakeutua talouden osalta tasapainoon, ja jos tulojen ja menojen
tasapainotus ei heti näytä mahdolliselta, pitää taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä
toimenpiteistä, joilla alijäämä katetaan. Velkautua ei siis voi vain oman harkintansa ja päätöshalujen
varassa, vaan on osoitettava realistinen tie ulos talouden epätasapainotilanteesta, jos sellainen eteen
tulee.
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Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Se ja taloussuunnitelma on
laadittava niin, että ne toteuttavat kuntastrategiaa, ja että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen
turvataan.
KUNTA HALUAA VAIKUTTAA TULEVAISUUTEENSA
Kunnan taloutta voi tuskin tasapainottaa pelkillä jatkuvilla veronkorotuksilla. Lisäksi voimakkaatkaan
menojen leikkaukset eivät vielä itsessään takaa kestävän taloudenpidon perustaa kunnalle.
Varsinainen viisastenkivi on mahdollisimman monen kuntalaisen säilyminen veronmaksajana ja
uusien kuntalaisten houkuttelu.
Ihmiset muuttavat usein työn tai opiskelupaikan perässä. Jos näitä ei kunnasta löydy, työikäinen väki
vähenee. Ilman työllistävien elinkeinojen elinvoimaisuutta ei mikään kunta kauaa talouspaineissa
jaksa. Kunnalla on siis suuri intressi ja halu vaikuttaa elinkeinojen elinvoimaisuuteen. Tässä kunnan
eteen on asetettu lukuisia merkittäviä pidäkkeitä ja jopa esteitä. Kunnan elinvoima ja
elinkeinopolitiikka tulee nojata realistisiin vahvuustekijöihin. Sen sijaan kunta itse ei voi vapaasti
osallistua elinkeinotoimintaan, mikäli se tapahtuu tasapuolisuuden turvaaminen yksityisen ja julkisen
elinkeinotoiminnan välillä.
Kunnan toiminalle on sekä Suomen että Euroopan unionin lainsäädännössä asetettu rajoja.
Lakisääteiset, ns. erityistoimialaan kuuluvat tehtävät ja niihin liittyvien palvelujen järjestäminen
kuuluvat ilman muuta kunnan tehtäviin. Sen sijaan tätä laajempien tehtävien ottaminen kunnan
tehtäväksi ei ole niin yksinkertaista, kuin voisi ehkä luulla. Omilla päätöksillään kunnan itsensä
hoidettavaksi ottamat tehtävät ovat rajattuja etenkin silloin, kun kyse on toiminnasta
kilpailutilanteessa markkinoilla, tai yritystoiminnan tukemisesta, vaikka omasta näkökulmasta kyse
olisikin elinkeinopolitiikan edistämisestä, siis juuri niiden kovasti kaivattujen työpaikkojen
synnyttämisestä.
Markkinatalouden eräs pääperiaate tasapuolinen ja reilu kilpailu. Kuluttajat ostavat halunsa ja kykynsä
mukaan tarvitsemiaan hyödykkeitä ja tuottajat tuottavat niitä siellä, missä se on kannattavinta. Jos
julkinen valta puuttuu tähän mekanismiin, on vaarana syyllistyä kilpailun vääristämiseen. Tukien tai
epäreilujen kilpailuetujen tarjoaminen työllistäville yrityksille, jos ne sijoittavat tuotantoaan jonkun
tietyn kunnan alueelle, on rajoitettua.
Tämä ei missään nimessä tarkoita, että kunnan täytyisi, tai kannattaisi, jättäytyä passiiviseksi
elinkeinojen ja työllisyyden, ja sitä kautta verotulojen kasvattamisen suhteen. Päinvastoin,
markkinoiden muutosten armoille ei kannata kokonaan heittäytyä, vaan muutoin tapahtuvalle
kehityskululle voi kunnan omilla päätöksillä luoda vastakkaisia voimia.
Jos alueellinen kehitys on sellaista, että väki muuttaa pois, ja yritykset siirtävät toimintojaan muualle,
on silti kunnan ydintehtävänä järkevän ja realistisen elinkeinopolitiikan keinoin edistää alueen
vetovoimaa, kilpailukykyä ja halukkuutta sijoittua paikkakunnalle. Kilpailulaki rajaa kuitenkin kunnan
toimintaa. Määräävää markkina-asemaa ei saa käyttää väärin eikä vääristää kilpailua. Kunta ei saa
toimia kilpailuilla markkinoilla hyödyntäen kilpailijoihin nähden edullisempaa asemaansa. Hyvien
toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle on sallittua, mutta sen tulee olla yleistä ja
tasapuolista.
Elinkeinopolitiikka ja elinvoiman edistäminen ovat edelleenkin kunnan tärkeimpiä tehtäviä. Alueellinen
yhteistyö markkinoinnissa ja yhteisten palvelujen suunnittelussa kannattaa. Energia, vesi,
kunnallistekniikka kuuluvat edelleen kunnan perustyökalupakkiin. Alueen palveluyritykset ja tarjonta,
kuten vaikkapa apteekki, ravintola, motelli, ne kaikki ovat osa onnistunutta kunnan talousstrategiaa ja
elinvoimapolitiikkaa, joiden tuloksena syntyvät alueelle hyvät palvelut, jotka houkuttelevat väkeä ja
näkyvät myös palveluelinkeinojen liiketoiminnan kasvuna. Samoin kunnan maine, kuntalaiset itse,
ilmapiiri, kulttuuri, yhteisöjen vireys sekä ikäihmisille ja lapsiperheille tarjottavat palvelut, ovat yhtä
lailla tärkeitä vetovoimatekijöitä ja elinvoiman lähteitä kunnalle.
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Luottamushenkilön some-etiketti
Jussi Mikkonen
Sosiaalinen media on erittäin tärkeä työkalu suurelle osalle kunnallisista luottamushenkilöistä.
Sosiaalisessa mediassa on mahdollista esimerkiksi ylläpitää vuoropuhelua itselleen tärkeistä asioista,
keskustella äänestäjien kanssa, jakaa tietoa, sekä viestiä toimistaan luottamushenkilönä. Erilaiset
sosiaalisen median kanavat, kuten esimerkiksi Facebook, Twitter, Instagram, Youtube ja blogit ovat
tehokas ja nopea tapa viestiä vuorovaikutteisesti mahdollisesti laajallekin yleisölle. Sosiaalista mediaa
luottamushenkilönä käytettäessä on kuitenkin hyvä pitää mielessä luottamushenkilön some-etiketti.
Mitä kunnallisen luottamushenkilön sitten tulisi muistaa sosiaalista mediaa käyttäessään?
Ehdottomasti tärkein asia on muistaa, että kaikesta jää jälki. Tätä ei voi koskaan painottaa tarpeeksi.
Nopeastikin poistettu teksti tai kuva on saattanut tallentua jo lukemattomiin paikkoihin, joten kerran
julkaistua asiaa ei saa koskaan täydellisesti poistettua tietoverkkojen syövereistä. Pikaistuksissa, tai
ajattelematta julkaistu tai jaettu teksti tai kuva saattaa nousta esiin vuosienkin jälkeen, vaikka sen olisi
poistanut nopeasti omilta kanaviltaan. Sen vuoksi on erittäin suositeltavaa pohtia julkaisunsa
mahdollisia seurauksia, ennen lähettämistä eteenpäin.
Hyvä lähtökohta some-käyttäytymiselle on kuntalain 29 §:ssä määritelty luottamushenkilön
käyttäytymissäännös. Sen mukaan luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua
sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla (Kuntalaki). Tämä on
hyvä pitää mielessä kaikessa sosiaalisen median käytössä. Luottamushenkilön odotetaan siis
käyttäytyvän asemansa mukaisesti, ja kohtelevan kunnan asukkaita tasapuolisesti ja reilusti.
Epäasiallinen käytös ei missään tapauksessa ole arvokasta käytöstä, ja siitä saattaa olla ikäviä
seurauksia kunnan imagolle tai jopa kunnan edulle.
Kunnilla on myös enenevässä määrin omia viestintä- ja some-ohjeistuksia, joihin on erittäin suotavaa
tutustua luottamushenkilökauden alkaessa. Niissä on usein määritelty hyvin tarkasti viestinnästä
vastuulliset tahot eri tilanteissa, sekä kunnan luottamustoimia hoitavien viestinnän säännöistä.
Kaikissa kunnissa tällaista ohjeistusta ei tietenkään ole, joten tällaisessa tapauksessa olisi erittäin
suotavaa sopia toimielimen kesken yhteisistä pelisäännöistä sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa
viestintää koskien. Näin taataan työrauha kaikille, ja luodaan parhaat edellytykset kunnan toiminnan
edistämiselle.
Luottamushenkilön some-etiketti luottamustehtäviä hoidettaessa perustuu hyvin pitkälti erilaisiin
lakisääteisiin rajoituksiin. Kokouksissa käsitellään julkisuuslain 24 §:n mukaan salassa pidettäviä
asioita, joista ei tietenkään voi kertoa mitään kokouksen ulkopuolisille henkilöille, saati sitten jakaa
kyseessä olevia asioita sosiaalisessa mediassa. Kokoukset itsessään saattavat olla suljettuja, jolloin
niissä käydyt keskustelut ja käsitellyt asiat ovat luottamuksellisia. Ne eivät ole julkisuuslain mukaan
salassa pidettäviä, mutta luottamuksellisista asioista ei voi viestiä sosiaalisessa mediassa, vaikka aihe
olisi kuinka keskustelua tai huomiota herättävä.
Edellä mainituista asioista voi julkaista sosiaalisessa mediassa sen jälkeen, kun asioista on päätetty ja
päätökset tulevat julkisiksi kaikille, eli kun pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu. Asioista ei voi
kuitenkaan kertoa enempää, kuin mitä julkaistussa pöytäkirjassa on kerrottu.
Kunnanvaltuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia, joten niistä voi kertoa sosiaalisessa mediassa
vapaasti. Monella kunnalla on myös oma sosiaalisen median kanava, josta voi seurata suorana
valtuuston toimintaa ja päätöksentekoa kokouksessa. Tämä on tuonut erityisen kiinnostavia aiheita
käsitteleville kokouksille suuriakin seuraajamääriä, esimerkiksi Tampereen raitiotiestä päättänyttä
valtuuston kokousta seurasi 46133 eri katsojaa verkon välityksellä. (Tampereen kaupungin Twitter-tili.)
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Keskeneräisten asioiden osalta tulee myös käyttää tarkkaa harkintaa, mitä luottamushenkilö jakaa
sosiaalisessa mediassa. Kunnalla on julkisuuslain nojalla päätäntävalta siitä, mitä asioita julkisuuteen
annetaan. Tällaisessa tapauksessa kannattaa varmistaa, saako asiaa levittää julkisesti ennen sen
jakamista. Luottamushenkilöllä on luonnollisesti oikeus ottaa henkilökohtaisesti kantaa keskeneräisiin
asioihin, mutta sen täytyy tapahtua paljastamatta vielä salassa pidettäviä asioita.
Kunnan luottamushenkilön sosiaalisen median käyttö rajoittuu harvoin ainoastaan luottamustehtävien
hoidosta viestimiseen, joten on tärkeää pitää mielessä myös yleisen tason some-etiketti. Suomessa
jokaisella on sananvapaus eli vapaus mielipiteensä vapaaseen ilmaisuun, mutta kannattaa pitää
mielessä sen rajoitukset. Kenenkään ihmisoikeuksia, yksityisyyttä tai kunniaa ei saa missään
olosuhteissa loukata.
On hyvä pitää mielessä, että sosiaalisessa mediassa kirjoituksesi saattavat levitä aiottua suuremmalle
lukijakunnalle. Koska suurin osa sosiaalisen media kanavista näyttää kirjoittajan nimen, saattaa
esimerkiksi yksityisessä ryhmässä kirjoitettu viesti levitä todella laajalle. Pienen sisäpiirin vitsi saattaa
näyttäytyä aivan erilaisena eri kontekstissa, joten ollessasi julkisessa asemassa, kannattaa tarkkaan
miettiä mitä somessa kirjoittaa. Luottamushenkilönä luot jatkuvasti kuvaa itsestäsi äänestäjillesi ja
suurelle yleisölle, joten kannattaa miettiä onko esimerkiksi kyseenalainen vitsi järkevää jakaa edes
suljetussa ryhmässä.
Internetissä liikkuu valtava määrä uutisia ja tietoa, joten kannattaa olla erityisen tarkka ennen
uskottavaltakin näyttävän uutisen jakamista. On suositeltavaa olla jakamatta sellaista tietoa, jonka
todenperäisyydestä ei ole täyttä varmuutta. Väärän tiedon levittäminen huomataan usein nopeasti, ja
sillä saattaa olla huomattavan negatiivisia vaikutuksia poliittiseen imagoosi. Myös väärän tai
panettelevan tiedon jakamisesta toisista tulee pidättäytyä. Kenenkään kuvaa tai henkilötietoja ei
myöskään saa missään tapauksessa jakaa. Tekijänoikeudellista materiaalia ei myöskään saa jakaa,
paitsi jos siihen on asianmukainen lupa.
Eräs tärkeimmistä asioista some-etiketissä on asiallisen keskustelun ylläpitäminen. Internetissä
keskustelut käyvät usein hyvin kuumina, sillä ihmisten on helppo kirjoittaa hyvin jyrkkiäkin mielipiteitä
oman kotinsa suojista näkemättä keskustelukumppaniaan. Ei siis kannata hermostua epäasiallisesta
keskustelusta, eikä varsinkaan lähteä mukaan loanheittoon. Parasta tällaisessa tapauksessa on pohtia
sanojaan ja näkökulmaansa, ja antaa vastineensa tunteiden hieman viilennyttyä. Mikäli katsoessasi
asiaa toiselta kantilta huomaat tehneesi virheen, kannattaa se myöntää rehellisesti ja pahoitella asiaa.
Sosiaalisessa mediassa on vaikea välttyä kritiikiltä, mutta toisten syyttelyyn ei koskaan kannata
sortua.
Kaikkea kritiikkiä ei kuitenkaan tarvitse ottaa vastaan, sillä tietoverkoista löytyy erittäin paljon niin
sanottuja häiriköitä eli ”trolleja”, joiden ainoana tarkoituksena on ärsyttää ja kiusata toisia
seurauksista huolimatta. Tällainen nettikiusaaja kannattaa jättää huomiotta, ja mahdollisuuksien
mukaan estää hänen pääsynsä omille sosiaalisen median kanavillesi. Aina heidän estämisensä ei ole
mahdollista, mutta ei myöskään kannata lähteä väittelemään tällaisen henkilön kanssa.
Sosiaalinen media on parhaimmillaan hieno vuorovaikutteinen viestintätyökalu, ja luottamushenkilön
some-etikettiä seuraamalla on mahdollista myös pitää se sellaisena. Eli maalaisjärkeä ja harkintaa
peliin, ja hyvä tulee!
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Hyvät neuvottelutaidot
Henrik Koivula
Sosiaalinen kanssakäyminen kuuluu meidän jokaisen elämäämme. Toimimme erilaisissa
toimintaympäristöissä ja erilaisten ihmisten kanssa. Jokainen meistä on kohdannut joskus
arjessamme konflikteja ja olemme myös ratkaisseet niitä. Luottamushenkilönä toimiessamme nämä
asioiden väliset konfliktit pyritään ratkaisemaan ja niiden ratkaisu saattaa usein vaatia hyviä
neuvottelutaitoja.
Miksi meidän pitäisi neuvotella mistään?
Toiminta luottamushenkilönä on erittäin vastuullista ja kuten tiedämme suuri vastuu tarkoittaa, että
hallussamme on myös suurta voimaa. Kunnan luottamushenkilönä on mahdollisuus vaikuttaa
välillisesti jopa kymmenien tuhansien ihmisten elämään. Mikäli kaikki päätökset tehtäisiin täysin oman
maun mukaan, neuvottelematta kenenkään kanssa, törmäisimme jatkuviin toimintaongelmiin ja jo nyt
ajoittain tehottomaksi haukuttu kunnan toiminta varmasti muuttuisikin oikeasti tehottomaksi. On
meidän kaikkien etu, että asioista neuvotellaan ja rakennamme päätöksiä yhdessä neuvottelemalla
muiden kanssa.
Kenen kanssa neuvottelemme?
Luottamushenkilölle tärkeitä neuvottelukumppaneita ovat toiset luottamushenkilöt, kunnan työntekijät
ja sidosryhmät sekä tietenkin kunnan asiakkaat ja asukkaat. Tässä kohtaa voi herätä kysymys siitä,
miksi asukkaiden kanssa kannattaisi neuvotella enää mistään, kun kuntavaalit ovat jo takana päin ja
heidän näkemyksensä saattavat olla hyvinkin subjektiivisia tai yksitahoisia. Neuvottelu asukkaiden
kanssa on kuitenkin tärkeässä osassa luottamushenkilön tehtävää. Luottamushenkilöllä on
mahdollisuus löytää erittäin hyvin perusteltuja mielipiteitä ja samalla myös itse viestiä omaa
näkemystään ja hahmottaa kuulijalle suurempia kokonaisuuksia tavoitteista. Kokemus kuulluksi
tulemisesta on omiaan vahvistamaan asukkaiden luottamusta luottamushenkilön toimintaan. Kaikista
tärkeimmät neuvottelut käydään kuitenkin useimmiten luottamushenkilöiden välillä ja ne
edellyttävätkin kaikista eniten hyviä neuvottelutaitoja.
Mitä ovat hyvät neuvottelutaidot?
Meillä kaikilla on varmasti itse rakentamamme käsitys hyvistä neuvottelutaidoista ja ne saattavat
erota paljonkin jonkun toisen arvostamista neuvottelutaidoista, mutta on silti mahdollista nostaa esiin
muutamia hyviä ja tärkeitä neuvotteluun kytkeytyviä piirteitä.
Neuvotteluun valmistautuminen
Tapaamiseen viisi minuuttia myöhässä, väsyneenä ja paikan päällä voikin sopivasti kuitata univelkaa
pienillä torkuilla. Ei tietenkään. Jokaiseen neuvotteluun on valmistauduttava tarkoituksenmukaisesti.
Mikäli oman kannan esittäminen vaatii laajempaa ymmärrystä, on hyvä tuoda mukana faktaa
taustatyöstä. Henkilön nimeämisessä tehtävään taas on hyvä listata jo etukäteen nimeämistä tukevia
faktoja tämän henkilön taustasta tai osaamisesta. Myös toisten neuvottelutahojen asioihin, jotka
eroavat omasta kannasta on hyödyllistä perehtyä ja tehdä itselleen muistiinpanoja tai selvennystä
vaativia kysymyksiä. Tämä viimeinen kohta on toki mahdollista tehdä myös neuvottelutilanteessa, jos
etukäteen jaettu informaatio on ollut rajattua tai sitä ei ole ollut saatavilla.
Kuuntelu ja oman asian esittäminen
Neuvottelu ei ole neuvottelua, tai se on kovin yksipuolista, mikäli neuvoteltaessa ei kuunnella toisen
mielipidettä asiaan. Hyvä neuvottelija kuuntelee eroavat mielipiteet ja syyt mihin ne pohjautuvat, sekä
esittelee oman kantansa rauhallisesti ja ymmärrettävällä tavalla. Mikäli neuvotellessa joku asia jää
hämärän peittoon on erittäin tärkeää uskaltaa kysyä selvennystä asiaan.
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Maltti on aina valttia neuvotteluun lähdettäessä ja asian pohjustaminen riittävän ymmärrettävästi nopeuttaa
itse neuvottelun käyntiä, kun tärkeää tietoa ei puutu.
Analyysi
Hyvä neuvottelija analysoi kriittisesti ja puolueettomasti omaa ja ”vastapuolen” kantaa neuvoteltavaan
asiaan. Hyvä neuvottelija voi tätä kautta löytää asiasta hyvät piirteet, ilmeiset virheet ja kehityskohdat.
Näiden korjaaminen yhteistyössä neuvottelun toisen tai toisten osapuolten kanssa saattaa rakentaa jo
yhteisen ja jaetun mielipiteen asiaan. Analyysi kannattaa aloittaa suurista kokonaisuuksista ja edetä
vähitellen pienemmälle tasolle. Liian pieniin yksityiskohtiin puuttuminen ei aina ole järkevää
kokonaisuuden kannalta.
Yhteistyöhalukkuus
Asioista neuvoteltaessa kaiken keskiössä ovat käsitellyt asiat, eivätkä niitä käsittelevät ihmiset.
Valitettavan usein ihmiset kokevat eriävät mielipiteet tai kritiikin asiaansa kohtaan henkilökohtaisena
kritiikkinä heitä itseään kohtaan. Tämä on hyvä ymmärtää sekä asiaansa esittäessä että sen saaman
kritiikin vastaanottamisessa. Luottamushenkilö pyrkii tekemään oikeita asioita suuren yhteisen hyvän
eteen ja mikäli tähän prosessiin sekoitetaan ennakkoluuloja tai ristiriitoja toisia henkilöitä kohtaan,
ollaan jo ajauduttu kauas kuntalainkin esittämästä kunnan ja sen asukkaiden edun edistämisestä.
Yhteistyössä asiat eivät aina mene juuri omasta mielestä parhaalla tavalla, mutta opimme jo nuorena,
että joskus asiat vaativat kompromisseja. Kyvykkyys kompromisseihin on poikkeuksetta tärkeä taito,
jota jokainen luottamushenkilö joutuu varmasti soveltamaan toiminnassaan. Yhteistyössä on usein
löydettävä kultainen keskitie, joka saattaa olla neuvotteluun osallistuneille hajuton, mauton, ehkä
tylsäkin, mutta se ajaa paikallisten etua parhaiten ja kaikki sidosryhmät huomioiden. Halukkuus toimia
yhteistyössä muiden kanssa luo kuntaan hyvää neuvottelukulttuuria, joka paitsi nopeuttaa asioiden
etenemistä, myös mahdollistaa kunnan resurssien säästön välittömästi esimerkiksi kokouspalkkioissa
tai välillisesti esimerkiksi palkatussa kunnan henkilökunnassa.
Lopuksi hyvistä neuvottelutaidoista
Nyt on hyvä hetki pienelle itsetutkiskelulle. Valmistaudunko neuvotteluihin riittävällä tavalla? Annanko
muille mahdollisuuden tulla kuulluksi ja esitänkö oman asiani riittävän selkeästi ja perustellusti?
Analysoinko näkökulmia riittävästi vai ohitanko automaattisesti omasta mielipiteestäni eroavat
mielipiteet? Haluanko toimia yhteistyössä vai pyrinkö painostamaan oman näkökulmani läpi?
Luovutanko mielipiteeni suhteen, jos kohtaan vastarintaa? Loukkaannunko, jos jonkun mielipide eroaa
vahvasti omastani?
Meillä jokaisella on varmasti varaa kehittyä neuvottelijoina, mutta se vaatii halukkuutta poisoppia
huonoista tavoista ja tahtoa tarkastella kriittisesti omaa toimintaansa neuvoteltaessa. Toisten
ihmisten tapaa neuvotella voi olla vaikea muuttaa, mutta omalla hyvällä esimerkillään jokainen meistä
voi näyttää tietä kohti parempia neuvottelutaitoja myös muille.
Kun sovellamme hyviä neuvottelutaitoja itse käymissämme neuvotteluissa, rakennamme kuntaamme
parempaa neuvottelukulttuuria. Jokainen meistä on joskus ollut neuvottelutilanteessa, joka ei ole
tuottanut hedelmää, koska jonkun tai joidenkin henkilöiden neuvottelutaidot ovat olleet puutteelliset.
Huonoilla neuvottelutaidoilla myös hyvätkin asiat saattavat jäädä kuulematta. Siksi onkin
äärimmäisen tärkeää, että otamme vastuun omista taidoistamme, niiden kehittämisestä, ja pyrimme
sitä kautta edistämään asioitamme.
Täydellisessä maailmassa neuvottelu olisi helppoa, mutta joudumme hyväksymään sen, että meillä
jokaisella on omanlaisia mielipiteitämme, jotka saattavat rajata halukkuuttamme tiettyihin
lopputuloksiin. Hyvillä neuvottelutaidoilla voimme paitsi päästä haluamaamme lopputulokseen, myös
opettaa muita tai oppia itse muiden näkökulmista uutta ja täten löytää ihanteellisimman ratkaisun
neuvottelemaamme tilanteeseen.
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