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Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä
— mitä pois?
1. JOHDANTO: MISTÄ ON KYSYMYS?

Kuntien lakisääteisten tehtävien määrä on kasvanut hurjasti.
Kuntien tehtävien lukumäärän kehitys 1930—2012
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Lähde: Kuntien tehtävien kartoitus, valtiovarainministeriön raportti, 2013

Vuodesta 1990 kuntien lakisääteisten tehtävien määrä on kaksinkertaistunut. Tammikuussa 2013 julkaistiin VM:n raportti ”Kuntien tehtävien kartoitus” (VM julkaisuja
2/2013). Sen mukaan tehtäviä on nyt 535. Raportin julkaisemisen jälkeen kunnille on
tullut vielä noin 30 tehtävää lisää. Lisäksi kunnilla on peräti 974 näistä tehtävistä johtuvaa velvoitetta. Samaan aikaan on keskusteltu julkisen sektorin varojen riittävyydestä erityisesti väestön ikääntyessä.
Valtiovarainministeriön raportissa velvoite määritellään seuraavasti:
”Velvoite määriteltiin siten, että sillä tarkoitetaan laissa tai lainsäädännön
nojalla asetuksessa kunnalle säädettyä kuntia velvoittavaa määräystä siitä,
miten lakisääteinen tehtävä tulee toteuttaa.”
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Velvoitteita on asetettu mm. seuraaviin asioihin: henkilöstömäärän määrittelyyn, palvelujen käyttäjien ryhmäkokojen määrittelyyn, henkilöstön kelpoisuusmäärittelyihin,
palvelujen saatavuuden määräajassa määrittelyyn, velvoite toimintoa koskevan suunnitelman tekemiseen, viranomaisyhteistyövelvoitteita ja tiedonantamisvelvoitteita. Esimerkiksi henkilöstöön liittyvät tiukat velvoitteet rajaavat kuntien toimintavapautta ja
lisäävät myös kustannuksia.
Kehitys on kestämätön. Kunnallisia palveluita säädellään ylhäältä annetuilla ohjeilla —
normeilla. Monesti ne estävät kaikki uudet ideat, jouston ja luovuuden. Tällainen kuvitteellinen normi voi olla määräys, että päivähoidossa olevalle lapselle on annettava
kaurapuuroa kaksi kertaa päivässä 2 senttiä syvältä lautaselta.
Lisääntyvät lakisääteiset tehtävät vievät kunnissa voimavarat kehittämistyöstä ja esimerkiksi tehokkaasta elinkeinopolitiikasta, jolla luodaan omia tuloja ja elinvoimaa
kuntiin. Toisaalta liian tiukka sääntely hidastaa toimivien palvelumarkkinoiden syntymistä ja kehittymistä.
Kunnille pitää antaa mahdollisuus avata palvelumarkkinoita yrityksien tuottamiksi paljon vapaammin kuin tällä hetkellä on mahdollista. Laatu syntyy eri tuottajien välisestä
reilusta ja avoimesta kilpailusta, ei normituksesta. Kaavamainen pakko pahimmillaan
ajaa palvelutuotantoa suunnitelmatalouden suuntaan.

Kuntien tehtävät ja velvoitteet ministeriöittäin
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Lähde: Kuntien tehtävien kartoitus, valtiovarainministeriön raportti, 2013
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Tuore esimerkki kuntien tehtävien lisäämisestä on ajokorttilain uudistus, joka tuli
voimaan tammikuussa. Kaikkia autoilijoita koskenut optikon tekemä näkökyvyn tarkastus 45 vuoden iässä poistui.
Näkötarkastukset aiotaan nyt siirtää julkiselle terveydenhuollolle, mikä heikentää
optikkoliikkeiden toimintaedellytyksiä. Julkiselta terveydenhuollolta tehtävästä
suoriutuminen puolestaan edellyttää merkittäviä investointeja ja henkilöstön
osaamisen lisäämistä.
Kuntien kannalta tarkoituksenmukaista olisi ollut investointien sijaan hankkia näkökyvyn mittaukset optikoilta. Vastaavaa yritysten kannalta negatiivista kehitystä on
ollut viime aikoina mm. sairaankuljetuksen ja jätekuljetuksen saralla, tuoreimpana
joukkoliikenteessä.

2. KUNTIEN TEHTÄVISTÄ USKALLETTAVA KESKUSTELLA

Yrittäjillä on velvollisuus esittää oma näkökulmansa ja synnyttää rakentavaa
keskustelua kuntien tulevaisuudesta.
Suomen Yrittäjät kävi kuntien tehtäväkenttää lävitse osana elinkeinopoliittista vaikuttamistyötä. Suomen Yrittäjillä on 116 000 jäsenyrittäjää, ja olemme järjestön yli 400
paikallisyhdistyksellä läsnä kaikissa Suomen kunnissa ja alueilla. Viime syksyn kunnallisvaaleissa Suomen kuntien ja kaupunkien valtuustoihin valittiin 2020 yrittäjätaustaista valtuutettua. Katsomme, että yrittäjillä on velvollisuus tuoda tähän keskusteluun
oma näkökulmansa ja synnyttää rakentavaa keskustelua kuntien tulevaisuudesta.
Kuntauudistus on kokonaisuus, jonka keskeiset elementit ovat kuntarakennelaki, kuntien valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmän uudistus, kuntalain kokonaisuudistus, sosiaalija terveydenhuollon järjestämislaki, metropoliratkaisu ja kuntien tehtävien arviointi.
Kyse on mittavasta kokonaisuudesta, mutta keskustelua kuntien roolista ja vastuista
tulevaisuudessa ei käydä vielä riittävästi.
Tämän vuoksi tehtiin tämä asiakirja, jonka tarkoitus on ensisijaisesti herättää keskustelu kuntien roolista tulevaisuudessa. Keskustelun virittämiseksi Suomen Yrittäjät teki
asiakirjan lopussa olevan listauksen kuntien tehtävistä. Listassa on esitetty tehtävävastuiden uudelleenjakoa seuraavalla ryhmittelyllä:
•
•
•
•
•

tehtävän poisto/tarvitaanko normiohjausta (P)
tehtävän poisto/kunta harkitsee pitääkö tehtävän vapaaehtoisesti itsellään (P/HV)
tehtävän siirto toiselle taholle (S)
tehtävän ulkoistaminen (U)
tehtävät, joissa on paljon ulkoistamispotentiaalia (MU).

Esitykset tehtävien karsimisesta, poistamisesta tai ulkoistamisesta on tehty siinä tarkoituksessa, että asiakirjaan perehtyvät voivat omalta osaltaan pohtia, mikä tehtävä
on välttämätöntä hoitaa kunnan toimesta ja mikä ei.
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Kunnilta valtiolle siirtyvät tehtävät ovat sinänsä kaikki julkisen sektorin sisällä tapahtuvia kustannustensiirtoja. Elinkeinopolitiikka, yrityksien toimintaedellytyksien parantaminen ovat kärsineet, kun kunnat on tukehdutettu yli 500 tehtävällä ja niistä seuranneilla velvoitteilla. Arviomme mukaan erilaiset viranomais- ja valvontatehtävät on
mahdollista hoitaa tehokkaammin suuremmissa kokonaisuuksissa valtion aluehallinnon
toimesta. Tämä vapauttaa myös kuntien resursseja oman alueensa kehittämiseen.
Asiakirjan luonteen vuoksi tarkkoja juridisia tai taloudellisia vaikutuksia ei ole pyrittykään tekemään. Myös valtiovarainministeriön kuntien tehtäviä selvittäneessä raportissa
todetaan, että näiden vaikutusten arviointi on ilman erillistä ja syvällisempää selvitystä mahdotonta.
Valtiovarainministeriön raportti toteaakin seuraavaa:
”Lainsäädännössä on usein monien lakimuutosten ja uusien täydentävien ja
uusien täydentävien lakien myötä syntynyt aikamoinen määritelmien, tehtävien ja osatehtävien, lisätehtävien ja täydentävien tehtävien verkko, ja asiantuntijankin voi olla vaikeaa hahmottaa, miten tehtävähierarkia aukottomasti rakentuisi niin, että jokin tehtävä ei tule useampaan kertaan tai jokin
tehtävä ei jää pois kokonaisuudesta.”
Edelleen raportissa todetaan:
”Sen sijaan voi kysyä, mikä merkitys on loputtoman tuntuisella eri palvelumuotojen lakisääteistämisellä. Voitaisiinko ajatella, että jos ja kun tiedetään, mitä on tarkoitus saada aikaan, ei kaikkia tehtäviä tarvitsisi kirjata lakiin?”
Aineiston tarkoitus on herättää keskustelua tästä ajankohtaisesta teemasta. Keskustelu
jatkuu tilaisuuksissamme ja verkossamme osoitteessa www.yrittajat.fi/kunta.

3. MIKSI AIHE ON AJANKOHTAINEN?
Valtiovarainministeriö selvitti kuntien tehtävät niitä arvioivan työryhmän työn pohjaksi. Valtaosa tehtävistä painottuu sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen tehtäviin. Tehtävistä juontuu edelleen valtava määrä velvoitteita — peräti 947.
Hallitus linjasi huhtikuun kehysriihessä kuntien tehtävistä seuraavasti:
”Toteutetaan vuosina 2014—2017 toimintaohjelma, jolla vähennetään kuntien
lakisääteisten tehtävien perusteella säädettyjä velvoitteita. Toimintaohjelman tavoitteena on saavuttaa yhden miljardin euron kokonaisvähennys kuntien ja kuntayhtymien toimintamenoihin vuoteen 2017 tasolla. Ministeriöt valmistelevat lokakuun 2013 loppuun mennessä ministeriökohtaisen toimintaohjelman vuosille 2014—2017.
Velvoitteiden vähentämisen toimintaohjelman tueksi käynnistetään vuoden
2014 alusta paikallisia kokeiluja, joissa kokeilun avulla vähennetään velvoitteita. Paikallisissa kuntakokeiluissa ministeriöt ja kunnat sopivat yhdessä palveluja koskevat tavoitteet. Käynnistetään lähipalveluiden kehittämishanke
yhteistyössä Kuntaliiton, STM:n ja OKM:n kanssa.”
Ajankohtaisuuteen liittyvät luonnollisesti myös koko kuntauudistuksen kokonaisuus.
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4. SUOMEN YRITTÄJIEN PERUSLINJAUKSET

Kunnilla ja julkisella vallalla tulee olla jatkossakin vastuu palveluiden järjestämisestä. Kunnat päättävät, miten palvelut tuotetaan.
Kuntien on välttämätöntä löytää joustavia tapoja tuottaa palveluita. Samalla kun haetaan uusia ja kustannustehokkaita tuotantomalleja, tulee huolehtia tuottavuudesta ja
palvelurakenteiden toimivuudesta.
Useat selvitykset ja tutkimukset tukevat käsitystä, että kansalaisille ei ole merkityksellistä, kuinka ja kuka palvelut tuottaa. Kansalaisille on tärkeintä palveluiden saatavuus
ja laatu. Kun keskustellaan lisääntyvästä kuntien tehtävämäärästä, samalla tulee avata
rohkeasti keskustelu myös erilaisista subjektiivisista oikeuksista.
Suomessa on uskallettava käydä keskustelua myös yksilön ja yhteiskunnan välisen vastuunjaon päivittämisestä. Tämä tarkoittaa avointa keskustelua palveluiden rahoittamisvastuun osittaisesta siirtymisestä kuntalaiselle edellyttäen, että samalla voidaan lisätä kuntalaisten vapaata valintaa palveluiden suhteen. Väistämätöntä on myös pohtia
joidenkin palveluiden poistamista kokonaan.
Jos jatketaan palveluvelvoitteiden lisäämisen tiellä, kokonaisveroasteen kasvun haitat
nousevat väistämättä suuremmiksi kuin yksittäiset hyödyt yhteiskunnan vastuiden lisäämisestä. Siksi suuntaa on muutettava ja kuntien palvelukenttää on kyettävä ravistelemaan reippaasti.
Samassa yhteydessä on myös rohjettava avata keskustelu kuntien tuotantoorganisaatioiden hallitusta purkamisesta. Kuntien kustannustaakkaa voidaan keventää
purkamalla kuntien omaa tuotantoa yritysten ja järjestöjen tehtäväksi. Tämä edellyttää myös kuntien kustannustenlaskennan kehittämistä.
Tiivistetysti Suomen Yrittäjät tavoittelee seuraavaa:
1. On purettava normeja ja velvoitteita, jotka ovat johtaneet kaavamaisiin mitoituksiin, lisävelvoitteisiin ja lisätehtäviin.
2. Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen tulee eriyttää. Kunnan oman tuotannon
kustannukset on avattava.
3. Kuntalaisten valinnanvapautta on lisättävä, ja sitä kautta kunnan tuotantoorganisaatio kevenee.

5. JÄRJESTÄMINEN JA TUOTTAMINEN ERILLEEN — JULKINEN JA YKSITYINEN
KUMPPANEIKSI

Miten luodaan edellytykset sille, että kunnan rooli kehittyy yhä enemmän
palveluiden järjestämisen suuntaan?
Kunnille on määritelty sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu, mutta samalla
on jätetty kuntien omaan harkintaan se, kuinka järjestämisvastuulla olevat palvelut
tuotetaan. Nyt pitäisi edistää palveluiden järjestämis- ja tuotantovastuun selkeyttämistä ja eriyttämistä kunnissa. Tämä edesauttaa palvelumarkkinoiden tasapainoista
kehittymistä sekä sitä, että yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat ovat tasapuolisessa asemassa palvelutuottajina.
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Hallitusohjelmassa on myös kiinnitetty huomiota kuntien järjestämis- ja tuottamisvastuuroolien eriyttämiseen. Hallitusohjelmassa on asiasta seuraavanlainen kirjaus:
”Edistetään palveluiden järjestämis- ja tuotantovastuun selkeyttämistä ja
eriyttämistä kunnissa.”
Kuntien tulee osata jatkossa entistä paremmin markkinoiden hallitseminen ja niiden
kehittäminen. Tarvitaan avoimuutta, julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuutta, joka rakentaa vahvan osaamisen palveluiden järjestämiseen, tilaamiseen ja
tuottamiseen.
Kunnalla pitää olla tulevaisuudessa entistä selkeämpi vastuu markkinoiden toimivuudesta. On kunnan etu, ettei se päästä syntymään alueelleen yksityistä monopolia millekään toimialueelle eikä toisaalta itse ylläpidä julkista monopolia vaan avaa palveluitaan yhä enemmän muiden tuottamiksi. Jotta toiminta markkinoilla olisi mahdollista,
kunnilla pitää olla entistä tarkempaa tietoa ja analyysiä omista kustannuksista.
Kunnissa tiedostetaan hyvin se, että kuntapalveluiden todelliset kustannukset pitää
kertoa kansalaisille ja päättäjille. Hintalappujen kautta kuntien on helppo miettiä, mitä palveluita kannatta hoitaa itse ja mitä kannatta antaa yritysten hoidettavaksi.
Hallitusohjelma linjaa kuntien kustannuslaskennasta seuraavasti:
”Kuntien kustannuslaskentaa kehitetään todellisten yksikkökustannusten arvioimiseksi ja avaamiseksi asiakkaille, palveluiden kehittämiseksi ja kustannustietoisuuden lisäämiseksi.”
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on ryhdyttävä entistä voimakkaampiin toimiin.

6. SUUNNITTELUVELVOITTEITA KARSITTAVA

Kuntien tehtävien lisääntyminen on johtanut myös merkittäviin suunnitteluvelvoitteisiin kunnissa.
Tällä hetkellä kunnilla on erilaisia suunnitteluvelvollisuuksia jo 85. Suunnitelmat ovat
myös johtaneet edelleen lisääntyvään normiohjaukseen ja kaavamaisiin mitoituksiin,
velvoitteisiin ja tehtäviin.
Nykyiset lukuisat suunnitteluvelvoitteet korostavat hallinnon ja eri sektorien erillisyyttä, joka johtaa eri toimintojen ja tehtävien yhteensovittamisen osalta runsaaseen hallinnolliseen työhön. Suomen Yrittäjät on esittänyt, että lakisääteisellä palvelustrategialla korvattaisiin useita näitä pelkästään sektorikohtaisia suunnitteluvelvollisuuksia (ks.
seuraava luku).
Yritysten kannalta suuri huolenaihe on myös se, että usein suunnitelmissa näytetään
keskittyvän pelkästään julkisten hyvinvointipalveluiden kehittämiseen, kun pitäisi linjata se, miten palvelutuotanto monipuolistuu ja uudistuu. Palveluiden käyttäjän näkökulmasta oleellista on se, että palvelut ovat laadukkaita ja ne toimivat. Palveluiden
kehittämistä ei saa tehdä järjestelmäkeskeisesti unohtaen kuntalaiset.
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Suunnitteluvelvoitteet ministeriöittäin
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Lähde: Kuntien tehtävien kartoitus, valtiovarainministeriön raportti, 2013

7. KUNTIIN PALVELUSTRATEGIAT KUNTALAIN PAKOTTAMANA

Palveluiden tuottavuus ja uudet tavat löytyvät uusien kumppanuuksien
kautta.
Palveluprosesseja tulee uudistaa hyödyntäen yksityistä sekä kolmatta sektoria kuntalaisten palvelujen tuottajina entistä enemmän. Hallittu muutos tarvitsee selkeät suuntaviivat kuntien palvelumarkkinoiden kehittyessä.
Selkeät linjat ovat myös tärkeä viesti yrityksille, jotka miettivät jatkuvasti, mikä on
kuntien tahtotila sekä kyky sitoutua yhteistyöhön ja ostaa palveluita yrityksiltä. Kuntien kanssa yhteistyötä tekevät ja yhteistyötä suunnittelevat yritykset odottavat kunnilta linjavetoja, sillä ne osaltaan antavat varmuutta investoida ja kehittää yritystoimintaa.
Kuntalaki on kunnan hallintoa, päätöksentekomenettelyä ja taloutta koskeva yleislaki.
Nykyinen laki on vuodelta 1996. Uudistetun lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015
alussa. Vaikka kunnilla on yli 500 tehtävää, joita monia säädellään erityislainsäädännöllä, vaikuttaa kuntalain uudistus merkittävästi yritysten toimintaedellytyksiin. Kunta
kun on yksittäisen yrityksen tärkein ja lähin julkisen sektorin yhteistyökumppani.
Kuntalakia uudistavat hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen nimeämät parlamentaarinen seurantaryhmä, työvaliokunta ja neljä valmistelujaostoa. Suomen Yrittäjillä
on edustus Kunnat ja markkinat -valmistelujaostossa. Jaosto valmistelee tarvittavat
säännökset, joilla selkeytetään EU-kilpailuoikeuden vaikutuksia kuntien toimintaan,
erityisesti kuntien yhteistoimintaan, sekä kunnan mahdollisuuksiin tukea yritystoimintaa.
Suomen Yrittäjät on esittänyt, että kuntalakia uudistettaessa kunnat tulisi velvoittaa
laatimaan palvelustrategia samalla tavalla kuin nyt toiminta- ja taloussuunnitelma. SY
näkee lailla määrittelyn tärkeäksi siksikin, että nykyisin palvelustrategia-nimellä laadi-
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tut asiakirjat harvoin sisältävät linjauksia palvelutuotannon uudistamiseksi vaan ne
ovat lähinnä nykytilanteen kuvauksia.
Lain kirjaus voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen: Valtuuston on kunkin valtuustokauden ensimmäisenä vuotena hyväksyttävä kunnalle palvelustrategia useammaksi (esim.
8) vuodeksi. Strategiassa kunnan tulisi määritellä, mitä palveluita kunta tuottaa itse,
mitä yhteistyössä muiden kuntien kanssa ja mitä (ja erityisesti miten) kunta ostaa yksityisiltä toimijoilta.
Palvelustrategialla tulee korvata useita sektorikohtaisia suunnitteluvelvollisuuksia. Tämä tavoite on linjassa hallituksen ”normitalkoiden” kanssa. Palvelustrategian avulla
kunta nimittäin itse määrittää oman palvelutuotantonsa tulevaisuuden, järjestämis- ja
tuottamisvastuun roolit sekä palvelujen tuottamistavan. Hyvä palvelustrategia itsessään vastaa normitalkoisiin kunnan purkaessa strategian avulla nykyisiä palvelutuotannon rakenteita.
Palvelustrategiassa tulee olla vastaukset ainakin seuraaviin asiakokonaisuuksiin:
•
•
•
•
•
•
•

Mitä palveluita kunta tuottaa, mitä ei ja mihin keskitytään?
Linjaukset karsittavista palveluista ja palveluista, joita vahvistetaan.
Linjaukset palveluiden järjestämis- ja tuotantotavoista sekä palveluprosesseista.
Mitä tuotetaan itse, mitä yhteistyössä muiden julkisten toimijoiden kanssa ja mitä
ostetaan ulkopuolelta?
Miten kehitetään kansalaisten valinnanvapautta ottamalla käyttöön esimerkiksi
palveluseteleitä yhä useammissa palveluissa?
Miten kehitetään palvelujen kustannuslaskentaa ja kansalaisten tietoisuutta palveluiden todellisista kustannuksista?
Mitä tavoitteita asetetaan uusien palvelukonseptien ja palveluinnovaatioiden kehitykseen?

Palvelustrategialla ohjataan palveluiden järjestämistä, palveluverkkoa ja palveluiden
laatua. Samalla sillä linjataan kunnan palvelurakenteen ja palvelutuotannon kehittämistä. Palvelustrategian perspektiivin tulee olla riittävän pitkällä, sen aikavälin on oltava yhtä valtuustokautta pidemmällä. Palvelustrategiassa tulee tunnistaa ja avata ne
palvelukokonaisuudet, joita strategia koskee. Tätä kautta toteutuksessa päästään käsiksi keinoihin, joilla halutut tavoitteet voidaan saavuttaa.
Hyvä palvelustrategia on ytimekäs ja linjakas — strategia, josta käyvät selville kunnan
tavoitteet ja linjat palvelujen tuottamiselle ja palvelutuotannon kehittämiselle. Hallitusohjelmassa linjataan palvelustrategioista seuraavasti:
”Kuntien tulee laatia palvelustrategia, johon sisältyvät kunnan järjestämisvastuulla olevat palvelut sekä palvelut, jotka kunta on ottanut järjestettäväkseen. Palvelustrategian tulee toteuttaa, konkretisoida ja tarkentaa palvelujen kehittämistä koskevia linjauksia.”

8. UUSI VAPAAKUNTAKOKEILU
Hallitus linjasi puolivälitarkastelussaan, että kuntarakennelain tavoitteet täyttäville
kunnille annetaan lisää vastuuta ja vapautta toimia. Suomen Yrittäjien mukaan linjaus
on oikea. Nyt kaivataan rohkeita kokeiluja, joissa kunta voi jopa poiketa laissa ja asetuksissa määritellyistä säännöksistä palveluitten tuottamiseksi

Mannerheimintie 76 A | PL 999, 00101 Helsinki | 09 229 221 | toimisto@yrittajat.fi

11

12

Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä — mitä pois?

Hyvänä esimerkkinä on 1988 annettu laki vapaakuntakokeilusta. Siinä tavoitteiden toteuttamiseksi kunnille annettiin oikeus poiketa lakien ja asetusten säännöksistä sekä
valtion viranomaisten antamista määräyksistä.
Nyt pitäisi rohjeta mennä vielä pidemmälle. Kokeilussa kunnat voisivat selvittää, mitä
palveluita yritykset ja järjestöt voisivat tuottaa nykyistä enemmän. Tehtävien ja kunnan itsensä tuotettujen tehtävien lisäämisen tie on käyty loppuun. Tarvitaan kuntia,
jotka uskaltavat muuttaa toimintatapojaan radikaalisti.

9. JULKISEN SEKTORIN ELINKEINOTOIMINTA — ONKO SE KUNTIEN TEHTÄVÄ?
Suomen Yrittäjät on jo vuosien ajan tunnistanut useita ongelmia liikelaitosten kilpailuhaitoista. Suomen Yrittäjien tavoitteena on se, että kunnat keskittyvät palveluiden järjestämiseen ja hyödyntävät yksityistä palvelutarjontaa mahdollisimman laajasti. Tavoitteena on myös se, että markkinat toimivat ja markkinahäiriöt saadaan poistettua.
Valtiovalta on kiinnittänyt huomiota samaan asiaan. Kuntalakiin sekä kilpailulakiin on
kirjattu velvoitteita koskien kuntien toimintaa markkinoilla ja julkisen sektorin elinkeinotoimintaa. Markkinoita häiritsevälle toiminnalle on asetettu yhtiöittämisvelvoite, ja
jatkossa kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo julkisen sektorin elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteettia. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien kuntien tulee käydä läpi koko
palvelutuotanto ja määrittää, onko olemassa palveluita, jotka tulee yhtiöittää. Yhtiöittämisiä pohdittaessa on samalla syytä aina arvioida se, onko yhtiöittäminenkään tarpeen vai olisiko parempi lopettaa yritysten kanssa kilpaileva liiketoiminta kokonaan.
Hallitus esittää yhtiöittämisvelvoitteelle siirtymäaikaa vuoden 2014 loppuun saakka.
Tämä tarkoittaa sitä, että kunnissa on edessä iso urakka. Vuonna 2011 kunnilla oli vielä
172 liikelaitosta, ja monet näistä aiheuttavat yrityksille jatkuvaa kilpailuhaittaa.
Siirtymäaikana on syytä seurata ainakin seuraavia asioita:
1. Hoidetaanko yhtiöittämiset asiallisesti ilman perusteettomia pääomituksia?
2. Käyvätkö kunnat virastomuodossa harjoitetun toimintansa markkinoilla läpi?
3. Keskustellaanko kunnissa toimintojen lopettamisesta ja markkinoiden kehittämisestä yhtiöittämisiä arvioitaessa?

10. ESIMERKKEJÄ JA HUOMIOITA MINISTERIÖ- JA TEHTÄVÄKOHTAISESTI
Tässä asiakirjassa kuntien tehtävien ”karsintalistassa” ulkoistetut palvelut ovat lukumääräisesti pienempiä kuin valtiolle siirrettävät tehtävät. Ulkoistettavien tehtävien sisällä on suurin määrä velvoitteita ja niillä on merkittävää taloudellista vaikutusta. Lisäksi kunta voi ulkoistaa muutenkin runsaasti järjestämisvastuullaan olevia tehtäviä.
Esimerkkinä voidaan mainita mm. sosiaali- ja terveysministeriö, jonka hallinnonalalta
kunnille on asetettu 194 tehtävää ja 524 velvoitetta. Kuntien kyky ohjata palvelurakennettaan ja hyödyntää ulkoisia palvelutuottajia on riittämätön, koska normien määrä
on valtava ja normeista syntyvät suunnitteluvelvoitteet johtavat kaavamaisiin mitoituksiin, säännöksiin ja velvoitteisiin, jotka edelleen kaventavat mahdollisuuden avata
palvelutuotantoa yksityisille yrityksille.
Kunnilta valtiolle siirtyvät tehtävät ovat sinänsä kaikki julkisen sektorin sisällä tapahtuvia kustannustensiirtoja.
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Kuten asiakirjassa aiemmin todetaankin, lisääntyvä tehtävien määrä on vienyt voimavaroja kunnan elinvoiman kehittämisestä. Elinkeinopolitiikka, yrityksien toimintaedellytyksien parantaminen ovat kärsineet, kun kunnat on tukehdutettu yli 500 tehtävällä
ja niistä seuranneilla velvoitteilla.
Kuntien tehtävien yhteydessä on aina syytä puhua myös kuntien ja valtion suhteesta.
Arviomme mukaan erilaiset viranomais- ja valvontatehtävät on mahdollista hoitaa tehokkaammin suuremmissa kokonaisuuksissa valtion aluehallinnon toimesta. Tämä vapauttaa myös kuntien resursseja oman alueensa kehittämiseen.
Esimerkin omaisesti voidaan mainita, että iso kokonaisuus on palo- ja pelastustoimen
siirtäminen valtiolle. Katsomme, että se on perusturvallisuustehtäviin kuuluva iso palvelukokonaisuus, joka kuuluu poliisin tavoin valtiolle. Sen sijaan emme ole esittäneet
esimerkiksi kuntien kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyviä lupa-asioita pois kunnilta,
koska niiden syytä olla lähellä yrittäjiä ja kuntalaisia. Niillä pystytään vaikuttamaan
kunnan elinvoimaisuuteen.
Lisäksi asiakirjassa käsitellään kokonaan poistettavia tehtäviä.
Liikenne- ja viestintäministeriö
•
•
•
•
•

Joukkoliikennelain soveltamisen myötä ei saa syntyä uusia julkisia viranomaistehtäviä kunnille.
Joukkoliikenne voi toimia pääosin markkinaehtoisesti, ja sitä täydentää kuntien ja
valtion tukema ostoliikenne.
Joukkoliikenteen liikennöinnin, suunnittelun, toteuttamisen ja siihen liittyvien tietojärjestelmien tulee olla markkinaehtoisten yritysten tehtäviä.
Ajoneuvojen siirtäminen tulee ulkoistaa yrityksille.
Yksityistieasiat voitaisiin siirtää suurelta osin valtiolle (ely-keskuksiin). Osan tehtävistä voisi ulkoistaa alan asiantuntijajärjestöille.

POIS KUNNILTA: 27 TEHTÄVÄÄ
Maa- ja metsätalousministeriö
•

Maataloushallinnon tehtävät tulisi yhdistää useamman kunnan vastuulle tai siirtää
kokonaan valtion aluehallinnolle (ely-keskuksiin) ja osin alan neuvontajärjestölle.
Tällöin asiantuntemus ja resurssit koottaisiin yhteen.

POIS KUNNILTA: 18 TEHTÄVÄÄ
Oikeusministeriö
•

Oikeusministeriön alalla suurin yksittäinen tehtävän poistaminen kunnilta on pysäköinnin valvonnan ulkoistaminen yksityisille yrityksille.

POIS KUNNILTA: 5 TEHTÄVÄÄ
Opetus- ja kulttuuriministeriö
•
•

Ammattikorkeakoulujen ylläpito tulisi siirtää kunnilta valtiolle.
Kunnilla tulee olla vapaus päättää, haluavatko ne ylläpitää taiteen perusopetusta,
kansalaisopistoja, kansanopistoja ja kesäyliopistoja.
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•

Kunnilla tulee olla vapaus päättää, haluavatko ne ylläpitää teatteri- ja orkesteritoimintaa.

POIS KUNNILTA: 21 TEHTÄVÄÄ
Sisäasiainministeriö/Puolustusministeriö
•

Suurimpana kokonaisuutena on palo- ja pelastustoimi, joka kuuluu valtion vastuulla
oleviin turvallisuustehtäviin (poliisi, ym.).

POIS KUNNILTA: 24 TEHTÄVÄÄ
Sosiaali- ja terveysministeriö
•

•
•

Kuntalaisten valinnanvapautta lisätään ennen muuta palvelusetelien avulla. Siten
kuntien omaa tuotanto-organisaatiota voidaan keventää ja siirtää hallitusti yksityiselle sektorille. Tämä onnistuu, jos kunnat laativat huolella palvelustrategiat, joissa määritellään pitkällä linjauksella kunnan palvelutuotannon suunta ja tapa.
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta tulevista tehtävistä kunnille on hyvin
suuri ulkoistamisen potentiaali, jota on mm. seuraavissa tehtävissä: kotihoidon
palvelut, päivähoito, palveluasuminen, laitoshuollon tehtävät.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta tulee nostaa keskusteluun subjektiivisten oikeuksien rajaaminen, mm. päivähoidossa.

POIS KUNNILTA: 71 TEHTÄVÄÄ
Valtiovarainministeriö
•
•

Kuntien ja valtion tietojärjestelmät tulee sovittaa yhteen pitkällä aikavälillä. Valtion (VM) tulee ottaa vastuu tästä.
Tietojärjestelmäratkaisuissa tulisi tehdä laaja ratkaisu, jossa kuntien ja valtion tietojärjestelmiä yhdistetään, luodaan avoimet rajapinnat ja järjestelmät "keskustelevat" keskenään. On arvioitu, että kuntien ja valtion tietojärjestelmien integroimisella saataisiin aikaan liki miljardin säästöt.

POIS KUNNILTA: 4 TEHTÄVÄÄ
Ympäristöministeriö
•
•

Valvonta- ja tarkastustehtäviä voitaisiin koota yhteen useamman kunnan yhdessä
hoidettavaksi tai siirtää valtiolle (elyt/avit).
Sen sijaan monet rakentamiseen liittyvät luvat ja palvelut on syytä pitää peruskuntien palveluissa.

POIS KUNNILTA: 7 TEHTÄVÄÄ

POIS KUNNILTA YHTEENSÄ 178 TEHTÄVÄÄ
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11. LISTA KUNTIEN TEHTÄVISTÄ
Listassa on esitetty tehtävävastuiden uudelleenjakoa seuraavalla ryhmittelyllä:
•
•
•
•
•

tehtävän poisto/tarvitaanko normiohjausta (P)
tehtävän poisto/kunta harkitsee pitääkö tehtävän vapaaehtoisesti itsellään (P/HV)
tehtävän siirto toiselle taholle (S)
tehtävän ulkoistaminen (U)
tehtävät, joissa on paljon ulkoistamispotentiaalia (MU).

Tämän asiakirjan tarkoitus on herättää keskustelu kuntien roolista tulevaisuudessa. Esitykset kuntien
tehtävien karsimisesta, poistamisesta tai ulkoistamisesta on tehty siinä tarkoituksessa, että asiakirjaan
perehtyvät voivat omalta osaltaan pohtia, mikä tehtävä on välttämätöntä hoitaa kunnan toimesta ja mikä ei.
Asiakirjan luonteen vuoksi tarkkoja juridisia tai taloudellisia vaikutuksia ei ole pyrittykään tekemään.
Aineiston tarkoitus on herättää keskustelua tästä ajankohtaisesta teemasta. Keskustelu jatkuu tilaisuuksissamme ja verkossamme osoitteessa www.yrittajat.fi/kunta.

Vastaava
taho

Tehtävän nimi lainsäädännössä sille annetun
nimikkeen mukaisesti (tarvittaessa erikseen
rinnakkaisnimike tai lyhyt selvennys)

LVM

Joukkoliikenteen palvelutason määrittely

Joukkoliikennelaki 13.11.2009/869

Kutsujoukkoliikenneluvan myöntäminen

Joukkoliikennelaki 13.11.2009/869

Reittiliikenneluvan myöntäminen

Joukkoliikennelaki 13.11.2009/869

EU:n palvelusopimusasetuksen mukaiset tehtävät

Joukkoliikennelaki 13.11.2009/869
Joukkoliikenteen valtionavustuksista annettu valtioneuvoston asetus (124/2012)

Joukkoliikenteen järjestäminen

Joukkoliikennelaki

Viranomaistehtävien hoidosta sopiminen 14 §

Laki ajoneuvojen siirtämisestä

Velvollisuus siirtää ajoneuvo onnettomuuspaikalta. 4 § 2

Laki ajoneuvojen siirtämisestä

U

Siirto pysäköimistä koskevan säännöksen perusteella. 5 §

laki ajoneuvojen siirtämisestä

U

Siirto tietyön tai tapahtuman perusteella 6 § 1

Laki ajoneuvojen siirtämisestä

U

Hylätyn ajoneuvon siirto 7 §

laki ajoneuvojen siirtämisestä

U

Romuajoneuvon siirto, ajoneuvojen siirtolain 8 §

laki ajoneuvojen siirtämisestä

U

Ajoneuvon siirtyminen kunnan omistukseen 12 §

Laki ajoneuvojen siirtämisestä

U

Ajoneuvon siirrosta ilmoittaminen ja siirtopäätös 9 §

Laki ajoneuvojen siirtämisestä

U

Korvaus siirtokustannuksista, ajoneuvojen siirtolaki 10 §

Laki ajoneuvojen siirtämisestä

Kunnan varasto 3 §

Laki ajoneuvojen siirtämisestä (808/2008)

U

Tietojärjestelmän ylläpito 6 §

Laki tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä

S/MU

Tietojärjestelmän perustaminen 5 §

Laki tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä
(991/2003)

S/MU

Kuljetus ja tilapäinen säilytys kuljetusketjussa

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta, luku 3, 12 §

S > ely

Alueelliset kuljetusrajoitukset (vaarallisten aineiden
kuljetusrajoitukset)

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta, luku 4, 14 b
§

S > ely

Kunnanavustus yksityisteille 95 §

Laki yksityisistä teistä

S > ely

Tien käyttöä koskevan päätöksen yhteydessä kunta antaa
luvan liikennemerkin asettamiseen 101 a §

Laki yksityisistä teistä

Laki, johon tehtävä perustuu
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Tielautakunta 6 §

Laki yksityisistä teistä

P

Yksityistietoimituksesta ilmoittaminen ym. 44 §

laki yksityisistä teistä

S > ely

Alueellinen yksityistietoimitus; 38 c §

Laki yksityisistä teistä

S > ely

Asianosaiset yksityistietoimituksessa; 39 §

laki yksityisistä teistä

S > ely

Tielautakunnan päätösvaltaan kuuluvat tehtävät 52 §

Laki yksityisistä teistä

S > ely

Laki yksityisistä teistä

S > ely

Laki yksityisistä teistä

S > ely

Laki yksityisistä teistä

S > ely

Tielautakunnan toimitus 53 §

Laki yksityisistä teistä

S > ely

Kunnan velvollisuus ottaa tienpito hoidettavakseen 3 § 3

Laki yksityisistä teistä (358/1962) 3 § 3

S > ely

Tietoimituksen vireillepano kunnan kiinteistörekisterin
pitäjänä 41 § 3

Laki yksityisistä teistä ja kiinteistönmuodostamislaki

S > ely

Vuorovaikutus yleis- ja tiesuunnitelmaa laadittaessa 27 §

Maantielaki

Tutkimuksissa saapuvilla olo ja lausunto 16 §

Maantielaki

Kunnan lausunto vähäisissä tiehankkeissa 28 §

Maantielaki

Entisen tiealueen siirtyminen kunnan omistukseen ja sitä
koskevat menettelyt 91—92 §

Maantielaki

Muutoksenhaku 105 §

Maantielaki

Kuuluttaminen 108 §

Maantielaki

Tienvarsimainonta ja —ilmoittelu 52 §

Maantielaki

Tienpitäjän tekemien päätösten tiedoksi antaminen ja
tiedoksisaanti 103 §

Maantielaki

Tien suunnittelu ja alueidenkäytön suunnittelu 17 §

Maantielaki

Lumiaita 51 §

maantielaki

Tien suunnittelu ja alueidenkäytön suunnittelu 17 §

Maantielaki

Kunnan lausunto lossien aikataulusta 6 § 3

Maantielaki (503/2005)

Huvivenesatamien jätehuollon valvonta 12 luku 5 §

Merenkulun ympäristönsuojelulaki 29.12.2009/1672

Huvivenesataman jätehuoltosuunnitelman hyväksyminen
9 luku 4 §

Merenkulun ympäristönsuojelulaki 29.12.2009/1672

Postilaatikon paikka 44 §

Postilaki

Tutkimusoikeus 9 §

Ratalaki

Vuorovaikutus yleis- ja ratasuunnitelmaa laadittaessa 22 §
2

Ratalaki

Menettely vähäisissä ratahankkeissa 23 §

Ratalaki

Alueen luovuttaminen kunnalle rautatien lakkauttamisen
yhteydessä 80 §

Ratalaki

Muutoksenhaku 92 §

Ratalaki

Päätösten tiedoksi antaminen 90§

Ratalaki

Tien sulkeminen esim. nopeuskilpailun vuoksi, lupaviranomaisena toimiminen

Tieliikenneasetus 182/2982

Kevyen liikenteen väylät 53 §

Tieliikennelaki

Liikenteen ohjaajat 49 §

Tieliikennelaki

Liikenteen ohjauslaitteen asettaminen 51 §

Tieliikennelaki

Pysäköintikiekon käyttövelvollisuus 28 a §

Tieliikennelaki (267/1981)

Tarpeellisten yhteyksien järjestäminen kevyelle liikenteelle

Tieliikennelaki 267/1981

Telekaapelin sijoittamiseen kohdistuva valvonta 110 §

Viestintämarkkinalaki

Rakennusvalvontaviranomaisen päätös 106 §

Viestintämarkkinalaki (393/2003)

Kunnan avustusta saaneen tien auki pitäminen, tien
käytön kieltäminen ja rajoittaminen 96 §
Tielautakunnan asiakirjojen toimittaminen ja puheenjohtajan kuuleminen maaoikeudessa 104 §
Kunta voi pyytää asiantuntijalausunnon tieyksikköjen
jaosta 103 a §

U

P/U

P
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MMM

Elintarvikehuoneistojen ja alkutuotantopaikkojen elintarvikevalvonta

Elintarvikelaki (23/2006 ja Eläinlääkintähuoltolaki
(765/2009)

S > ely

Peruseläinlääkäripalvelut

Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009)

U

Eläinlääkäripäivystys

Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009)

U

Irrallaan tavattujen pieneläinten talteenotto

Eläinsuojelulaki (247/1996)

U

Kiinteistörekisterin pitäminen

Kiinteistörekisterilaki 392/1985

S > ely

Hukkakauran torjunta

Laki hukkakauran torjunnasta 195/2002, laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa
30.3.2010/210

S > ely

Kaupanvahvistus

Laki kaupanvahvistajista (573/2009)

S

Maatalouden ympäristö- ja eläinten hyvinvointituet sekä
luonnonhaittakorvaukset

Maa- ja puutarhatalouden kansalliset tuet
Eläintenpitäjän rekisteröinti
Tulvavahinkojen korvauskäsittely
Satovahinkojen korvauskäsittely
Erityistuet
Tilatuet
Hulevesi-, vesistö- ja meritulvariskien hallinta
Riistavahinkojen korvauskäsittely
Siemenkauppalain noudattamisen valvonta

OM

17

Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista
1440/2006, laki maaseutuhallinnon järjestämisestä
kunnissa 30.3.2010/210
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista
28.12.2001/1559, laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 30.3.2010/210
Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa
30.3.2010/210
Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 18.3.1983/284, laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 30.3.2010/210
Laki satovahinkojen korvaamisesta 21.12.2000/1214,
laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa
30.3.2010/210
Laki tilatukijärjestelmän toimeenpanosta 557/2005,
laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa
30.3.2010/210
Laki tilatukijärjestelmän toimeenpanosta 557/2005,
laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa
30.3.2010/210
Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010)
Riistavahinkolaki 27.2.2009/105, laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 30.3.2010/210
Siemenkauppalaki 728/2000, laki maaseutuhallinnon
järjestämisestä kunnissa 30.3.2010/210

S > ely

S > ely
S > ely
U
S > ely
S > ely
S > ely
S > ely
S > ely
S > ely

Maataloustuotannon valmiussuunnittelu

Valmiuslaki 1552/2011

Vesihuollon kehittäminen

Vesihuoltolaki (119/2001)

Vesihuollon järjestäminen

Vesihuoltolaki (119/2001)

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksyminen

Vesihuoltolaki (119/2001)

Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen

Vesihuoltolaki (119/2001)

Nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittäminen

Laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä, lastensuojelulaki 24 § ja 30 §

Kansainvälinen adoptiopalvelu

Adoptiolaki (22/2012)

S

Adoptioneuvonta

Adoptiolaki (22/2012) (ent. laki lapseksiottamisesta)

S

Isyyden selvittäminen ja vahvistaminen
Turvata perustuslaissa säädetty jokaisen oikeus käyttää
viranomaisessa omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia

Velvollisuus toteuttaa yksityishenkilön kielellisiä oikeuksia oma-aloitteisesti
Kaksikielisen kunnan tulee palvella yleisöä suomeksi ja
ruotsiksi

Isyyslaki 700/1975, sitä ennen L avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista 173/1922
Kielilaki (423/2003) ja laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003), jotka on
säädetty perustuslain 17 §:n pohjalta, lisäksi perusopetuslaki, terveydenhoitolaki, sosiaalihuoltolaki ja
moni muu laki
Kielilaki (423/2003) ja laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003), jotka on
säädetty perustuslain 17 §:n pohjalta, lisäksi perusopetuslaki, terveydenhoitolaki, sosiaalihuoltolaki ja
moni muu laki
Kielilaki (423/2003) ja laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003), jotka on
säädetty perustuslain 17 §:n pohjalta, lisäksi perus-
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Viranomaisten kaksikielisessä kunnassa asettamien kilpien, liikennemerkkien ja muiden yleisölle suunnattujen
vastaavien opasteiden tekstien on oltava suomen- ja
ruotsinkielisiä, jollei kansainvälisen käytännön mukaisesti
käytetä pelkästään vierasta kieltä

opetuslaki, terveydenhoitolaki, sosiaalihuoltolaki ja
moni muu laki
Kielilaki (423/2003) ja laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003), jotka on
säädetty perustuslain 17 §:n pohjalta, lisäksi perusopetuslaki, terveydenhoitolaki, sosiaalihuoltolaki ja
moni muu laki
Kielilaki (423/2003) ja laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003), jotka on
säädetty perustuslain 17 §:n pohjalta, lisäksi perusopetuslaki, terveydenhoitolaki, sosiaalihuoltolaki ja
moni muu laki
Kielilaki (423/2003) ja laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003), jotka on
säädetty perustuslain 17 §:n pohjalta, lisäksi perusopetuslaki, terveydenhoitolaki, sosiaalihuoltolaki ja
moni muu laki
Kielilaki (423/2003) ja laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003), jotka on
säädetty perustuslain 17 §:n pohjalta, lisäksi perusopetuslaki, terveydenhoitolaki, sosiaalihuoltolaki ja
moni muu laki
Kielilaki (423/2003) ja laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003), jotka on
säädetty perustuslain 17 §:n pohjalta, lisäksi perusopetuslaki, terveydenhoitolaki, sosiaalihuoltolaki ja
moni muu laki
Kielilaki (423/2003) ja laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003), jotka on
säädetty perustuslain 17 §:n pohjalta, lisäksi perusopetuslaki, terveydenhoitolaki, sosiaalihuoltolaki ja
moni muu laki

Käräjäoikeuden lautamiehet

Käräjäoikeuslaki

Viranomaisen velvollisuus huolehtia henkilöstön riittävästä kielitaidosta

Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta
kielitaidosta (424/2003), jotka on säädetty perustuslain 17 §:n pohjalta

Pysäköinninvalvonta

Laki pysäköinninvalvonnasta

Kaksikielisen kunnallisen viranomaisen tulee sekä palvelussaan että muussa toiminnassaan osoittaa yleisölle
käyttävänsä molempia kieliä
Kaksikielisen kunnallisen viranomaisen tulee yhteydenotoissaan yksityishenkilöihin ja oikeushenkilöihin käyttää
näiden kieltä, suomea tai ruotsia, jos se on tiedossa tai
kohtuudella selvitettävissä, taikka molempia
Kaksikielisen kunnan valtuuston kokouskutsu ja pöytäkirja
on laadittava suomen ja ruotsin kielellä

Kaksikielisen kunnan johtosäännöt ja vastaavat säännöt
on annettava suomen ja ruotsin kielellä

Kunnallisen viranomaisen yleisölle suunnatussa tiedottamisessa on kaksikielisessä kunnassa käytettävä suomen ja
ruotsin kieltä

Neuvotteluvelvoite saamelaiskäräjien kanssa. Koskee
muun ohella saamelaisten kotiseutualueen kuntia (Enontekiö, Inari, Sodankylä, Utsjoki) ja kuntayhtymiä
Viranomaisen velvollisuus turvata perustuslaissa säädetty
saamelaisten oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään
ja kulttuuriaan
Saamelaisalueen kuntien toimielinten kokouksissa tulee
tarvittaessa järjestää tulkkaus
Viranomaisen on henkilöstöä palvelukseen ottaessaan
huolehdittava siitä, että sen henkilöstö kussakin virastossa tai muussa toimipaikassa pystyy palvelemaan asiakkaita myös saameksi
Viranomaisen tulee toiminnassaan oma-aloitteisesti
huolehtia siitä, että tämän lain turvaamat kielelliset
oikeudet toteutuvat käytännössä
Viranomaisen (myös kunnan) tulee osoittaa yleisölle
palvelevansa myös saameksi

P

U

Laki saamelaiskäräjistä 9 §; taustalla perustuslain 17
§:n 3 momentti ja 121 §:n 4 momentti
Saamen kielilaki (1086//2003), joka on säädetty
perustuslain 17 §:n pohjalta, lisäksi perusopetuslaki
ja usea muu laki
Saamen kielilaki (1086//2003), joka on säädetty
perustuslain 17 §:n pohjalta, lisäksi perusopetuslaki
ja usea muu laki
Saamen kielilaki (1086//2003), joka on säädetty
perustuslain 17 §:n pohjalta, lisäksi perusopetuslaki
ja usea muu laki
Saamen kielilaki (1086//2003), joka on säädetty
perustuslain 17 §:n pohjalta, lisäksi perusopetuslaki
ja usea muu laki
Saamen kielilaki (1086//2003), joka on säädetty
perustuslain 17 §:n pohjalta, lisäksi perusopetuslaki
ja usea muu laki

Viranomaisten on yleisölle suunnatussa tiedottamisessa,
ilmoituksissa, kuulutuksissa ja julkipanoissa sekä mm.
tiedotteissa, opasteissa ja lomakkeissa käytettävä myös
saamen kieltä

Saamen kielilaki (1086//2003), joka on säädetty
perustuslain 17 §:n pohjalta, lisäksi perusopetuslaki
ja usea muu laki

Viranomaisen on huolehdittava siitä, että henkilöstöllä on
viranomaisen tehtävien edellyttämä saamen kielen taito

Saamen kielilaki (1086//2003), joka on säädetty
perustuslain 17 §:n pohjalta, lisäksi perusopetuslaki
ja usea muu laki

Viranomaisten ilmoituksissa, kutsuissa ja kirjeissä, jotka
lähetetään asianosaiselle ja vastaaville henkilöille käytetään vastaanottajan omaa kieltä, jos se on tiedossa tai
kohtuudella selvitettävissä, taikka sekä suomen että
saamen kieltä

Saamen kielilaki (1086//2003), joka on säädetty
perustuslain 17 §:n pohjalta, lisäksi perusopetuslaki
ja usea muu laki
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Viranomaisen on käytettävä saamen kieltä vastatessaan
sille saamen kielellä toimitettuihin kirjallisiin yhteydenottoihin ja edistettävä saamen kielen käyttämistä
Kunnassa, jossa saamenkielisten osuus on suurempi kuin
yksi kolmasosa, kunnan toimielimen tulee käyttää myös
saamen kieltä sellaisissa pöytäkirjoissa ja muissa yleisissä
asiakirjoissa
Kun asian suullisessa käsittelyssä käytetään saamen kieltä, on käsitteleminen pyrittävä antamaan saamen kielen
taitoisen henkilön hoidettavaksi tai viranomaisen on
huolehdittava tulkkauksesta

Saamen kielilaki (1086//2003), joka on säädetty
perustuslain 17 §:n pohjalta, lisäksi perusopetuslaki
ja usea muu laki

Kunnallisvaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen

Vaalilaki 1998/ 714

Vaalien toimittaminen

Vaalilaki 1998/714

Keskusvaalilautakunnan asettaminen

Vaalilaki 1998/714

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen

Vaalilaki 1998/714

Vaalitoimitsijoiden määrääminen

Vaalilaki 1998/714

Vaalisalaisuuden turvaaminen pienillä äänestysalueilla

Vaalilaki 1998/714

Vaalituloksen laskenta kunnallisvaaleissa

Vaalilaki 1998/714

Ehdokashakemusten käsittely ja ratkaiseminen kunnallisvaaleissa

Vaalilaki 1998/714

Ennakkoäänestyksen järjestäminen

Vaalilaki 1998/714

Vaalipäivän äänestyksen järjestäminen

Vaalilaki 1998/714

Varautumisvelvollisuus

Valmiuslaki 1552/2011

Lapsen edun selvittäminen valvontarangaistuksen valmistelussa
Vangin lapsen sijoittaminen vankilaan / Lapsen sijoittaminen vankilan perheosastolle

Valvontarangaistuksesta annettu laki 8 §, Lastensuojelulaki 20 §

Kotikuntakorvausta koskevien tietojen toimittaminen
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
mukaisten tietojen toimittaminen
Rahoituslain mukaisten tietojen toimittaminen
Ammattikorkeakoulun ylläpitäminen
Kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen
Maakuntakirjastotehtävä
Keskuskirjastotehtävä

Saamen kielilaki (1086//2003), joka on säädetty
perustuslain 17 §:n pohjalta, lisäksi perusopetuslaki
ja usea muu laki
Saamen kielilaki (1086//2003), joka on säädetty
perustuslain 17 §:n pohjalta, lisäksi perusopetuslaki
ja usea muu laki

Vankeuslaki 4 luku 10 §, Lastensuojelulaki 13 a §
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
1704/2009
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
1705/2009
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
1705/2009
Ammattikorkeakoululaki (351/2003)

S

Kirjastolaki 904/1998. Laki kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta 1704/2009
Kirjastolaki 904/1998. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009
Kirjastolaki 904/1998. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 170572009

S

Ammatillinen aikuiskoulutus, oppilaitosmuotoinen koulutus

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998)

Ammatillinen koulutus, oppilaitosmuotoinen koulutus

Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998),

Oppisopimuskoulutus

Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998), laki
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998)

Kunnan kulttuuritoiminta (yleinen kulttuuritoiminta)

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (728/1992)

Kunnan omarahoitusosuus ammattikorkeakoulutoiminnan
käyttökustannuksiin

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
(1705/2009)
Laki taiteen perusopetuksesta (633/1998), Laki
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
(1705/2009)

Taiteen perusopetus

19

S

P
P/HV

Kansalaisopistot

Laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998)

P/HV

Kansanopistot

Laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998)

P/HV

Kesäyliopistot

Laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998)

P/HV

Edellytysten luominen kuntalaisten liikunnalle

Liikuntalaki (1054/1998)

P

Liikuntapaikkojen tarjoaminen

Liikuntalaki (1054/1998)

Lukiokoulutus nuorille

Lukiolaki (629/1998)
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Lukiokoulutus aikuisille

Lukiolaki (629/1998)

Maksuton ateria päätoimiselle lukio-opiskelijalle

Lukiolaki (629/1998)

Maksuton asuntola-asuminen lukiokoulutuksessa

Lukiolaki (629/1998)

Museotoiminta

Museolaki 729/1992

Nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisoryhmien tuki

Nuorisolaki (72/2006)

Kasvatuksellinen ohjaus 7 §

Nuorisolaki (72/2006)

Nuorisotilat ja nuorison harrastaminen 7 §

Nuorisolaki (72/2006)

Tieto- ja neuvontapalvelut 7 §

Nuorisolaki (72/2006)

P/HV

Kuntien nuorisopoliittinen ohjelmatyö 4 §

Nuorisolaki 2006/72

P/HV

Kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta 7 §

Nuorisolaki 2006/72

P/HV

Etsivä nuorisotyö 7 §

Nuorisolaki 2006/72

Nuorten ympäristökasvatus 7 §

Nuorisolaki 2006/72

Nuorten osallistuminen ja kuuleminen 8 §

Nuorisolaki 2006/72

Monialainen yhteistyö 7 §

Nuorisolaki 2010/693

Liikunnallinen ja kulttuurinen nuorisotoiminta 7 §

Nuorisolaki 72/2006

P/HV

Työpajat 7 §

Nuorisolaki 72/2006

P/HV

Tukiopetus

Perusopetuslaki (628/1998)

Osa-aikainen erityisopetus

Perusopetuslaki (628/1998)

Tehostettu tuki

Perusopetuslaki (628/1998)

Erityinen tuki

Perusopetuslaki (628/1998) 17 §

Lisäopetus

Perusopetuslaki (628/1998)

Maksuton ateria perusopetuksessa

Perusopetuslaki (628/1998)

Maksuton koulukuljetus perusopetuksessa tai oikeus
riittävään avustukseen

Perusopetuslaki (628/1998)

Maksuton majoitus perusopetuksessa

Perusopetuslaki (628/1998)

Maksuton ateria lisäopetuksessa

Perusopetuslaki (628/1998)

Maksuton koulukuljetus lisäopetuksessa tai oikeus riittävään avustukseen

Perusopetuslaki (628/1998)

Maksuton ateria esiopetuksessa

Perusopetuslaki (628/1998)

Maksuton kuljetus esiopetukseen tai oikeus riittävään
avustukseen

Perusopetuslaki (628/1998)

Maksuton majoitus esiopetuksessa

Perusopetuslaki (628/1998)

Välipala aamu- ja iltapäivätoiminnassa olevalle lapselle

Perusopetuslaki (628/1998)

Maksuton ateria muiden kuin oppivelvollisten perusopetuksessa

Perusopetuslaki (628/1998)

Esiopetus

Perusopetuslaki (628/1998)

Perusopetukseen valmistava opetus

Perusopetuslaki (628/1998)

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuslaki (628/1998)

Perusopetus muille kuin oppivelvollisille

Perusopetuslaki (628/1998)

Joustava perusopetus

Perusopetuslaki (628/1998)

Opetuskieli perusopetuksessa

Perustuslaki (731/1999), Perusopetuslaki (628/1998)

Sairaalaopetus

Perustuslaki (731/1999), Perusopetuslaki (628/1998)

Oppivelvollisten perusopetus

Perustuslaki (731/1999), Perusopetuslaki (628/1998)

Orkesteritoiminta

Teatteri- ja orkesterilaki 730/1992

P/HV

Teatteritoiminta

Teatteri- ja orkesterilaki 730/1992

P/HV

Kutsuntaan liittyvät kunnan tehtävät Kunnan tulee järjes-

Asevelvollisuuslaki (1438/2007)

P/HV

P/HV

P/HV

P/HV

S
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tää aluetoimiston esityksestä asevelvollisten ennakkoterveydentarkastus terveyskeskuksessa tai muussa tarkastukseen soveltuvassa paikassa
Terveydenhuollon järjestäminen puolustusvoimissa

SM

Vastaanottokeskuksen perustaminen ja vastaanottopalvelut
Vastaanotto laajamittaisen maahanmuuton yhteydessä
Säilöönottoyksikön perustaminen ja ylläpito

Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa (322/1987)
Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta
(746/2011)
Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta
(746/2011)
Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja
säilöönottoyksiköstä (116/2002)

Sosiaaliviranomaisen tiedonantovelvollisuus

Laki ulkomaalaisrekisteristä (1270/1997)

Terveydenhuoltoviranomaisen tiedonantovelvollisuus

Laki ulkomaalaisrekisteristä (1270/1997)

Oppilaitoksen tiedonantovelvollisuus

Laki ulkomaalaisrekisteristä (1270/1997)

Pelastuslain mukaisten korvausten suorittaminen pelastustehtävässä turmeltuneista tai hävinneistä henkilökohtaisista vaatteista, varusteista ja työvälineistä 102 §
Velvollisuus päättää uhkasakosta ja teettämisuhasta
pelastuslain nojalla 105 §
Pelastustoimen laitteiden sijoittaminen rakennuksiin 108
§
Viranomaisradioverkon käytettävyyttä varmentavista
toimenpiteistä määrääminen 109 §
Kuntien velvollisuus huolehtia pelastustoimesta yhteistoiminnassa pelastustoimen alueilla 24.1 §
Alueen pelastustoimen velvollisuus ylläpitää pelastuslaitosta
Alueen pelastustoimen vastuu pelastustoimen palvelutasosta, pelastuslaitoksen toiminnan ja nuohouspalvelujen asianmukaisesta järjestämisestä
Pelastuslaitoksen velvollisuus huolehtia pelastustoimelle
kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta
Pelastuslaitoksen velvollisuus huolehtia väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä siihen
tarvittavasta hälytysjärjestelmästä
Pelastuslaitoksen velvollisuus huolehtia pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä
Pelastuslaitoksen velvollisuus huolehtia pelastustoimen
valvontatehtävistä
Ensihoitopalveluun kuuluvien tehtävien suorittaminen
pelastuslaitoksen toimesta (pelastuslaitoksen osalta
harkinnanvarainen tehtävä)
Pelastuslaitoksen velvollisuus huolehtia öljyntorjunnasta
ja muistakin muussa laissa (kuin pelastuslaissa) alueen
pelastustoimelle säädetystä tehtävästä
Pelastuslaitoksen velvollisuus tehdä sammutusvesisuunnitelma

S

Pelastuslaki (379/2011)

S

Pelastuslaki (379/2011)

S

Pelastuslaki (379/2011)

S

Pelastuslaki (379/2011)

S

Pelastuslaki (379/2011)

S

Pelastuslaki (379/2011) 25 §

S

Pelastuslaki (379/2011) 27.1 §, 29 §, 59 §

S

Pelastuslaki (379/2011) 27.2 §

S

Pelastuslaki (379/2011) 27.2 §

S

Pelastuslaki (379/2011) 27.2 §, 32 §

S

Pelastuslaki (379/2011) 27.2 §, 78-82 §

S

Pelastuslaki (379/2011) 27.3 §

U

Pelastuslaki (379/2011) 27.3 §

S

Pelastuslaki (379/2011) 30 §

S

Pelastuslaitoksen velvollisuus laatia hälytysohje

Pelastuslaki (379/2011) 33 §

S

Pelastuslaitoksen velvollisuus suorittaa palontutkinta

Pelastuslaki (379/2011) 41 §

S

Pelastuslaki (379/2011) 43 §

S

Pelastuslaki (379/2011) 45 §

S

Pelastuslaki (379/2011) 52 §

S

Pelastuslaki (379/2011) 64 §

S

Pelastuslaki (379/2011) 77 §

S

Pelastuslaki (379/2011) 84 §

S

Pelastuslaki (379/2011) 96 §

S

Pelastuslaitoksen velvollisuus huolehtia onnettomuuskehityksen seurannasta
Pelastuslaitoksen velvollisuus antaa tarvittaessa apua
toiselle pelastuslaitokselle ja laatia yhteistyösuunnitelmat
Pelastuslaitoksen velvollisuus edistää vapaaehtoistoimintaa
Pelastuslaitoksen velvollisuus varautua toimintansa hoitamiseen poikkeusoloissa
Pelastuslaitoksen velvollisuus huolehtia poikkeusolojen
johtamistilojen järjestämisestä
Pelastusviranomaisten valmiustarkastukset
Maksujen periminen eräistä pelastuslaitoksen suoritteista
(harkinnanvarainen)
Sosiaaliviranomaisen lausunto oleskeluluvasta perhesiteen
perusteella

Ulkomaalaislaki (301/2004)
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Terveydenhuoltoviranomaisen lausunto oleskeluluvasta
perhesiteen perusteella
Kunnan määräämän toimielimen tehtävänä tutkimus,
seuranta ja valistus
Kuntalaisen ja kuntalaiseen rinnastettavan erikoissairaanhoidon saamisesta huolehtiminen
Ilman kotipaikkaa Suomessa olevan kiireellisen erikoissairaanhoidon saamisesta huolehtiminen

Ulkomaalaislaki (301/2004)
Asetus toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi
225/1977

P/HV

Erikoissairaanhoitolaki (1062/1989)
Erikoissairaanhoitolaki (1062/1989)

Yliopistollinen sairaala

Erikoissairaanhoitolaki (1062/1989)

Sairaalat ja sairaanhoidon toimintayksiköt erikoissairaanhoidon järjestämiseksi

Erikoissairaanhoitolaki (1062/1989)

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluminen

Erikoissairaanhoitolaki (1062/1989)

Kansanterveystyön toimeenpanosta vastaava elin

Kansanterveyslaki (66/1972)

Tiettyjen asiakasryhmien sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelukokonaisuuksien muodostaminen laista poikkeavasti (kotihoito)

Kansanterveyslaki (66/1972)

Kansanterveystyöstä huolta pitäminen

Kansanterveyslaki (66/1972)

Terveyskeskus

Kansanterveyslaki (66/1972)

MU

Kemikaalilaki 744/1989

S > AVI

Kemikaalilaki 744/1989

S > AVI

Kemikaalilaki 744/1989

S > AVI

Kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen määrääminen tai
siitä sopiminen
Kemikaalien markkinavalvonta; valvontaviranomainen
menee kohteeseen (vähittäismyyntipaikka yms.)
Kunnan ympäristösuojeluviranomaisen olosuhdevalvonta;
kunnan ympäristösuojeluviranomainen menee kohteeseen
(laitos yms.)
Kehitysvammaisten tutkimus

L kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977

Kehitysvammaisten terveydenhuolto

L kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977

Tarpeellinen ohjaus, kuntoutus sekä toiminnallinen valmennus
Henkilökohtaisten apuneuvojen ja apuvälineiden järjestäminen
Yksilöllinen hoito ja muu huolenpito
Henkilön aviopuolison, vanhempien ja muiden perheenjäsenten, muun huoltajan ja hänelle muuten läheisen
henkilön ohjaus ja neuvonta
Tiedotustoiminnan harjoittaminen erityishuoltopalveluista
Muu vastaava erityishuollon toteuttamiseksi tarpeellinen
toiminta

L kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977
L kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977
L kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977
L kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977
L kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977
L kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977

Kehityshäiriöiden ehkäisy

L kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977

Erityishuollon järjestäminen

L kehitysvammaisten erityishuollosta

Työtoiminnan ja asumisen järjestäminen (kehitysvammaisten)
Asiakastyöryhmä kehittää viranomaisten, muiden yhteisöjen ja laitosten yhteistyömuotoja
Asettaa kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän
Asiakastyöryhmä sopii viranomaisten ja palvelujen järjestäjien keskinäisen yhteistyön periaatteista ja menettelytavoista
Asiakastyöryhmä käsittelee kuntoutujan asiakasyhteistyötä koskevia asioita
Asiakasyhteistyöryhmä etsii kuntoutustarpeita vastaavia
vaihtoehtoja
Asiakastyöryhmä huolehtii tietojen vaihtamisesta sekä
käsittelee muita kuntoutuksen järjestämistä koskevia
yhteisiä asioita
Asiakastyöryhmä suunnittelee, edistää ja seuraa asiakkaiden kuntoutuksen toteuttamista
Tutkimus epäillyn lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen
selvittämiseksi ja haitan arvioimiseksi
Kotihoidon & yksityisen hoidon tuen korvaaminen KELA:lle

MU

L kehitysvammaisten erityishuollosta

MU

L kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä 497/2003

P

L kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä 497/2003

P

L kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä 497/2003

P

L kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä 497/2003

P

L kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä 497/2003

P

L kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä 497/2003

P

L kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä 497/2003

P

L lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä(1009/2008)
l lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta
1996/1128

Mannerheimintie 76 A | PL 999, 00101 Helsinki | 09 229 221 | toimisto@yrittajat.fi

Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä — mitä pois?

STM

Alueellisen eettisen toimikunnan tehtävänä tutkimuseettisten kysymysten käsittely
Palvelusetelin käytöstä päättäminen sote-palveluissa
Yksityisten palveluntuottajien hyväksyminen tuottajiksi
joiden palveluja voidaan maksaa palvelusetelillä
Palvelusetelin arvon määrääminen
Rekisterinpito palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa
syntyvien potilas- ja asiakasasiakirjoista
Sosiaalihuollon asiakkaiden oikeuksien edistäminen ja
toteuttaminen

23

L lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999
L sosiaali- ja terveydenhuollon
569/2009
L sosiaali- ja terveydenhuollon
569/2009
L sosiaali- ja terveydenhuollon
569/2009
L sosiaali- ja terveydenhuollon
569/2009

P/HV

palvelusetelistä
palvelusetelistä
palvelusetelistä
palvelusetelistä

L sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

Sosiaalinen luototus

L sosiaalisesta luototuksesta 1133/2002

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001

P/HV

Aktivointisuunnitelma (kuntouttavassa työtoiminnassa)

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001

P/HV

Kuolemasta ilmoittaminen (terveydenhuollon toimintayksikön/lääkärin velvoite)
Kustannukset lääketieteellisestä kuolemansyyn selvittämisestä
Lääketieteellisestä ruumiinavauksesta päättäminen (päätöksen tekee terveyskeskuksen/sairaanhoitolaitoksen
ylilääkäri/ vastaava lääkäri)

Laki kuolemansyyn selvittämisestä (459/1973)
Laki kuolemansyyn selvittämisestä (459/1973)
Laki kuolemansyyn selvittämisestä (459/1973)

Lasten päivähoidon järjestäminen

laki lasten päivähoidosta (36/1973)

Erityispäiväkotihoito

Laki lasten päivähoidosta (36/1973)

Kuntoutussuunnitelma erityistä hoitoa tarvitsevalle lapselle

Laki lasten päivähoidosta (36/1973)

Päiväkotihoito

Laki lasten päivähoidosta (36/1973)

MU

Perhepäivähoito

Laki lasten päivähoidosta (36/1973)

MU

Leikkitoiminta

Laki lasten päivähoidosta (36/1973)

MU

Muu päivähoitotoiminta

Laki lasten päivähoidosta (36/1973)

MU

Yksityisen henkilön tai yhteisön päivähoitotoiminnan
valvominen

Laki lasten päivähoidosta 36/1973

S > AVI

Omaishoitajalle järjestettävä vapaa

Laki omaishoidontuesta 937/2005

Sijaishoito omaishoitajan vapaan ja muun poissaolon
aikana

Laki omaishoidontuesta 937/2005

Hoitopalkkio

Laki omaishoidontuesta 937/2005

Hoito- ja palvelusuunnitelma

Laki omaishoidontuesta 937/2005

Omaishoitosopimus

Laki omaishoidontuesta 937/2005

Potilaan oikeuksien edistäminen ja toteuttaminen

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992

Tietojen antaminen Valviralle valvontaa varten
Sopeutumisvalmennus
Kuntoutusohjaus
Kuljetuspalvelu (+ saattajapalvelu)
Päivätoiminta
Henkilökohtainen apu
Taloudellinen tukitoimi
Palveluasuminen
Asunnon muutostöistä ja asuntoon kuuluvista välineistä ja
laitteista korvaus
Yksityisen palvelun tuottajan tilojen, laitteiden, sairaankuljetusajoneuvon ja varustuksen tarkastaminen ennen
käyttöönottoa (7§)

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista
629/2010
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä
palveluista ja tukitoimista 380/1987
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä
palveluista ja tukitoimista 380/1987
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä
palveluista ja tukitoimista 380/1987
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä
palveluista ja tukitoimista 380/1987
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä
palveluista ja tukitoimista 380/1987
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä
palveluista ja tukitoimista 380/1987
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä
palveluista ja tukitoimista 380/1987
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä
palveluista ja tukitoimista 380/1987
Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990)
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Yksityisten sosiaalipalveluiden valvonta

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011

Ehkäisevä lastensuojelu

Lastensuojelulaki 417/2007

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen

Lastensuojelulaki 417/2007

Tuki koulunkäyntiin

Lastensuojelulaki 417/2007

Yksilö- ja perhekohtaisen lastensuojelun järjestäminen

Lastensuojelulaki 417/2007

Lastensuojeluilmoitusrekisterin ja asiakasrekisterin ylläpito

Lastensuojelulaki 417/2007

Avohuolto (lastensuojelussa)

Lastensuojelulaki 417/2007

Kunnan ilmoitus sijoitettavasta lapsesta toimielimelle
(kun lapsi sijoitettu toisen kunnan alueelle)

Lastensuojelulaki 417/2007

Lapsen kiireellinen sijoitus

Lastensuojelulaki 417/2007

Huostaanotto

Lastensuojelulaki 417/2007

Sijaishuolto

Lastensuojelulaki 417/2007

Sijaishuollon valvonta

Lastensuojelulaki 417/2007

Jälkihuolto

Lastensuojelulaki 417/2007

Luvan myöntäminen nikotiinivalmisteiden myyntiin

Lääkelaki (395/1987)

S > AVI

Lääkelaki (395/1987)

S > AVI

Lääkelaki (395/1987)

S > AVI

Mielenterveyspalvelujen järjestäminen

Mielenterveyslaki (1116/1990), terveydenhuoltolaki
1326/2010, sosiaalihuoltolaki 710/1982

MU

Hoito tahdosta riippumatta (psykiatrinen sairaalahoito)

Mielenterveyslaki 1116/1990

Nikotiinivalmisteiden varastointi- ja myyntipaikkojen
tarkastaminen ja nikotiinivalmisteiden myynnin valvominen
Sairaala-apteekin tai lääkekeskuksen perustaminen sairaalaan tai terveyskeskukseen

Velvoite päästää Valviran ja aluehallintoviraston tarkastaja mielenterveystyön toimintayksikön ja toimipaikan
tiloihin ja esittää pyydetyt asiakirjat
Rikoksesta syytetyn mielentilatutkimuksen suorittaminen
ja hoito tahdosta riippumatta
Rangaistukseen tuomitsematta jätetyn hoito tahdosta
riippumatta

Mielenterveyslaki 1116/1990
Mielenterveyslaki 1116/1990
Päihdehuoltolaki 1986/41

Hoito henkilön tahdosta riippumatta (päihdehuollossa)

Päihdehuoltolaki 1986/41

Palvelujen kehittäminen päihdehuollossa

Päihdehuoltolaki 1986/41

Elinolosuhteisiin ja elämäntapoihin vaikuttaminen

Päihdehuoltolaki 1986/41

Asumispalvelut
Lastenvalvojalle säädettyjen tehtävien ja muiden isyyden
selvittämiseen ja vahvistamiseen järjestämisestä huolehtiminen
Sosiaalilautakunnan tehtävänä sosiaalisten olojen kehittäminen ja epäkohtien ehkäisy ja poistaminen
Ohjaus ja neuvonta etuuksista ja niiden hyväksikäyttämisestä
Monijäsenisen toimielimen tehtävänä sosiaalihuollon
toimeenpano

MU

Mielenterveyslaki 1116/1990

Päihdehuollon järjestäminen

Monijäsenisen toimielimen tehtävänä ohjaus-, koulutus-,
tiedotus-, valistus- ja neuvontatoiminta
Monijäsenisen toimielimen tehtävänä raittiustyön toimeenpano
Monijäsenisen toimielimen tehtävänä raittiuden edistäminen
Monijäsenisen toimielimen tehtävänä alkoholiolojen
seuraaminen

S > AVI

Raittiustyöasetus 233/1983

P/HV

Raittiustyölaki 828/1982

P/HV

Raittiustyölaki 828/1982

P/HV

Raittiustyölaki 828/1982

P/HV

Sosiaalihuoltolaki 710/1982

MU

Sosiaalihuoltolaki 710/1982
Sosiaalihuoltolaki 710/1982 , sosiaalihuoltoasetus
607/1983
Sosiaalihuoltolaki 710/1982
Sosiaalihuoltolaki 710/1982

Monijäsenisen toimielimen tehtävänä edustaa kuntaa

Sosiaalihuoltolaki 710/1982

Monijäsenisen toimielimen tehtävänä valvoa kunnan
oikeutta

Sosiaalihuoltolaki 710/1982

Monijäsenisen toimielimen tehtävänä käyttää puhevaltaa

Sosiaalihuoltolaki 710/1982
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sosiaalihuollon yksilöllistä toimeenpanoa koskevissa
asioissa
Monijäsenisen toimielimen tehtävänä sopimusten ja
oikeustoimien teko
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Sosiaalihuoltolaki 710/1982

Kasvatus- ja perheneuvonta

Sosiaalihuoltolaki 710/1982

Kotipalvelut

Sosiaalihuoltolaki 710/1982

MU

Laitoshuolto

Sosiaalihuoltolaki 710/1982

U

Toimenpiteet lapsen elatusavun vahvistamiseksi

Sosiaalihuoltolaki 710/1982

Sosiaalihuollon ja sosiaaliturvan tiedotustoiminnan järjestäminen
Sosiaalihuollon tarpeen arviointi kiireellisissä tapauksissa
viipymättä

Sosiaalihuoltolaki 710/1982
Sosiaalihuoltolaki 710/1982

Yli 75 vuotiaiden sosiaalihuollon tarpeen arviointi

Sosiaalihuoltolaki 710/1982

Sosiaaliavustusten suorittaminen asukkaille

Sosiaalihuoltolaki 710/1982

Sosiaalihuollon koulutus, tutkimus, kokeilu- ja kehittämistoiminta

Sosiaalihuoltolaki 710/1982

Vammaisten työllistymistä tukeva toiminta ja työtoiminta

Sosiaalihuoltolaki 710/1982

Perheasioiden sovitteluun kuuluvien toimenpiteiden
järjestämisestä huolehtiminen

Sosiaalihuoltolaki 710/1982

Perhehoito

Sosiaalihuoltolaki 710/1982

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen
täytäntöönpanossa toimitettavaan sovitteluun kuuluvien
toimenpiteiden järjestämisestä huolehtiminen

Sosiaalihuoltolaki 710/1982

Sosiaalityö
Opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoito

Sosiaalihuoltolaki 710/1982, Lastensuojelulaki,
Vammaispalvelulaki, kehitysvammalaki, Toimeentulotukilaki, Laki kuntouttavasta työtoiminnasta,
Päihdehuoltolaki, Laki sosiaalisesta luototuksesta
STM:n asetus opioidiriippuvaisten vieroitusja korvaushoidosta eräillä lääkkeillä 33/2008

Solariumlaitteen valvonta (sis. myös K-18 kiellon valvonta)

Säteilylaki 592/1991

Tartuntatautien vastustamistyö osana kansanterveystyötä

Tartuntatautilaki (583/1986)

Yleiset pakolliset rokotukset

Tartuntatautilaki (583/1986)

Yleiset vapaaehtoiset rokotukset

Tartuntatautilaki (583/1986)

Toimet yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi sen todetuksi tultua tai jos sen esiintyminen on
perustellusti odotettavissa
Määräys tartuntatautiin sairastuneen henkilön ansiotöistä
tai päivähoitolaitoksesta ja oppilaitoksesta poissaolemiseen
Määräys yleisvaaralliseen tartuntatautiin sairastuneen tai
sairastuneeksi perustellusti epäillyn henkilön eristämiseksi sairaalaan
Välttämätön päätös henkilön tai tavaran määräaikaisesti
karanteeniin määräämiseen

U

Tartuntatautilaki (583/1986)
Tartuntatautilaki (583/1986)
Tartuntatautilaki (583/1986)
Tartuntatautilaki (583/1986), kansainvälinen terveyssäännöstö (2005, IHR)

Alueellinen varautuminen

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 38 §

Sairaanhoito

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Terveydenhuollossa yhtenäisen hoidon perusteiden toteutumisen seuraaminen yhteistyössä kuntayhtymän sairaanhoitopiirin kanssa
Terveydenhuollon palveluiden saavutettavuudesta ja
yhdenvertaisesta saatavuudesta huolehtiminen
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten huomioon ottaminen
päätöksenteossa

P

S > AVI

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Terveysneuvonta ja terveystarkastukset

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Merenkulkijoiden terveydenhuolto

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Iäkkäiden neuvontapalvelut terveydenhuollossa

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Todistukset terveydenhuollossa

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Mannerheimintie 76 A | PL 999, 00101 Helsinki | 09 229 221 | toimisto@yrittajat.fi

U

MU

26

STM

Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä — mitä pois?

Kotisairaanhoito

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

MU

Terveydenhuollon yhteistyö ja alueelliset palvelut

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

MU

Terveyden, toimintakyvyn ja sosiaalisen turvallisuuden
edistäminen alueellisesti

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Laajennettu kiireettömän hoidon hoitopaikan valinta

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Tietojenantovelvollisuus koulutuskorvauksen käytöstä

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Terveydenhuollon toimintaedellytysten turvaaminen

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Työterveyshuolto

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Ympäristöterveydenhuolto

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Terveyskeskusten kehittäminen, koulutus ja tutkimus

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Terveydenhuollon alueellinen varautuminen

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Suun terveydenhuolto

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Ensivastetoiminta osana ensihoitopalvelua

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Kiireettömän hoidon hoitopaikan valinta

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Kiireellinen hoito

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Ennakkolupa hoitoon hakeutumiseen EU- tai ETA-alueella
tai Sveitsissä
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkuntien tasausjärjestelmä asiakas ja potilaskustannuksissa
Sosiaali- ja terveysalan koulutus- ja tutkimustoimintaan
osallistuminen

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Potilaan siirtokuljetus

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Terveydenhuoltopalvelujen kieli
Ensihoidon järjestäminen (ent. ensihoitokeskus)
Ensihoitopalvelun järjestäminen
Laatu ja potilasturvallisuus terveydenhuollossa

Neuvolapalvelut

Kouluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto
Oikeuslääketieteellisten ruumiinavausten edellyttämät
tilat sekä oikeuslääkeopillisista tutkimuksista maksettavat korvaukset ja palkkiot
Seulonnat, valtakunnallisen ohjelman mukaiset ja vapaaehtoiset
Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

MU

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Puolustusvoimien terveydenhuolto

Lääkinnällinen kuntoutus

S

Terveydenhuoltolaki (1326/2010), asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta 1015/1991
Terveydenhuoltolaki (1326/2010), Kielilaki
(423/2003),Saamen kielilaki (1096/2003)
Terveydenhuoltolaki (1326/2010), SosTMA ensihoitopalvelusta 340/2011
Terveydenhuoltolaki (1326/2010), SosTMA ensihoitopalvelusta 340/2011
Terveydenhuoltolaki (1326/2010), SosTMA laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta
laadittavasta suunnitelmasta
Terveydenhuoltolaki (1326/2010), VNA neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta
sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011)
Terveydenhuoltolaki (1326/2010), VNA neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta
sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011)
Terveydenhuoltolaki (1326/2010), VNA neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta
sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011)
Terveydenhuoltolaki (1326/2010), VNA oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista
(842/2004)
Terveydenhuoltolaki (1326/2010), VNA seulonnoista
339/2011
Terveydenhuoltolaki (1326/2010), VNA terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta (337/2011)

S

U
U
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Erityistason sairaanhoidon järjestäminen erikoissairaanhoidon yhteensovittamiseksi

STM

Erityistason sairaanhoito

Kuntoutus

Terveydenhuoltolaki (1326/2010), VNA terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta (337/2011)
Terveydenhuoltolaki (1326/2010), VNA terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta (337/2011)
Terveydenhuoltolaki 1326/2010, Työterveyshuoltolaki 1383/2001, Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä 497/2003, laki vammaisuuden
perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987, Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977, Sosiaalihuoltolaki
710/1982

Toiminnanharjoittajien valvonta, terveystarkastaja menee
lähtökohtaisesti kohteeseen

Terveydensuojelulaki 763/1994

S

Terveydensuojelun edistäminen ja valvominen

Terveydensuojelulaki 763/1994

S

Terveydensuojelulaki 763/1994

S

Terveydensuojelulaki 763/1994

S

Terveydensuojelulaki 763/1994

S

Terveydensuojelulaki 763/1994

S

Terveydensuojelulaki 763/1994

S

Terveydensuojelulaki 763/1994

S

Terveydensuojelulaki 763/1994

S

Terveydensuojelulaki 763/1994

S

Terveydensuojelulaki 763/1994

S

Terveydensuojelulaki 763/1994

S

Terveydensuojelulaki 763/1994

S

Kunnan varautuminen erityistilanteiden aiheuttamiin terveyshaittoihin
Toiminnanharjoittajan tilailmoitusten vastaanottaminen ja
päätöksenteko
Jätteistä, jätevedestä ja kuolleista eläimistä aiheutuvan terveyshaitan ehkäiseminen
Talousveden valvonta ja talousvettä toimittavan laitoksen
hyväksyminen
Asunnossa ja muussa oleskelussa esiintyvän terveyshaitan
valvonta
Yleisillä alueilla, rakennuksissa ja laitoksissa esiintyvän terveyshaitan valvonta (esim. uimarannat, uimahallit)
Uimaveden säännöllinen valvonta
Hautaamisesta aiheutuvan terveyshaitan valvonta (hautausmaat)
Asunnossa tms. terveyshaitan poistamiseksi ja rajoittamiseksi
toimenpiteisiin ryhtyminen
Oikeus antaa yksittäisiä kieltoja ja määräyksiä terveyshaitan
poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi
Uhkasakko sekä teettämis- ja keskeyttämisuhka (terveydensuojelussa)

TEM

27

Toimeentulotuen myöntäminen

Toimeentulotukilaki 1412/1997

Tupakkatuotteiden varastointi- ja myyntipaikkojen tarkastaminen, tupakkatuotteiden myynnin ja mainonnan valvominen
sekä Tupakointikieltojen ja rajoitusten noudattaminen

Tupakkalaki (693/1976)

S

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvan myöntäminen

Tupakkalaki (693/1978)

S

Tupakkalain ja sen nojalla annettujen säännösten valvonta
alueella

Tupakkalaki (693/1978)

S

Paikallinen toiminta tupakoinnin vähentämiseksi

Tupakkalaki (693/1978)

S

Varauduttava elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviäviin
epidemioihin

Valtioneuvoston asetus elintarvikkeiden ja
veden välityksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä 1365/2011

S

Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvonta

Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) (16 §)

Maakunnan liiton perustaminen aluekehitysviranomaiseksi ja
jäsenyys
Maakunnan yleinen kehittäminen ja yhteistyö valtion viranomaisten kanssa
Maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman laatiminen
ja hyväksyminen
Valtion aluehallintoviranomaisten strategiseen suunnitteluun
osallistuminen
Alueellisten rakennerahasto-ohjelmaehdotusten laatimisesta
vastaaminen
Alueellisten koulutustarpeiden ennakoinnin yhteensovittamisesta ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelusta vastaaminen
Laaja-alaisten liikennejärjestelmiä ja ympäristöä koskevien
suunnitelmien suunnittelun prosessivastuu

Laki alueiden kehittämisestä
Laki alueiden kehittämisestä
Laki alueiden kehittämisestä
Laki alueiden kehittämisestä
Laki alueiden kehittämisestä
Laki alueiden kehittämisestä
Laki alueiden kehittämisestä
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Koulutuksen järjestäjien hanke-esitysten kiireellisyysjärjestyksen laatiminen

Laki alueiden kehittämisestä

Alueellisten taidetoimikuntien asettaminen

Laki alueiden kehittämisestä

Yhteispalvelun edistäminen alueella

Laki alueiden kehittämisestä

Kuntien ja maakuntien yhteistyön edistäminen

Laki alueiden kehittämisestä

Ennakoinnin yhteensovittaminen

Laki alueiden kehittämisestä

Toimielimen perustaminen kielellisten palvelujen kehittämiseksi

Laki alueiden kehittämisestä

Aluekehitystehtävä, aluekehitysviranomainen

Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009)

Kuntoutus-, koulutus- tai työntekomahdollisuuksien järjestäminen
’Aluevelvoite’, Alueellisesti tasapainoisesta työllisyydestä
huolehtiminen

Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön ohjelmien ja hankkeiden hallinnoinnista
Laki julkisesta työvoimapalvelusta
30.12.2002/1295
Laki julkisesta työvoimapalvelusta
30.12.2002/1295

Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen paikallistasolla

Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010)

Talous- ja velkaneuvonta

Laki talous- ja velkaneuvonnasta (713/2000)

Rakennerahastotehtävä

Rakennerahastolaki (1401/2006)

Kiinteistöveroprosentin ilmoittaminen

Kiinteistöverolaki (654/1992)

Ilmoitusvelvollisuus

Kotikuntalaki (201/1994) 8 §

Rahoituksen myöntäminen, maksaminen ja valvonta

VM

Yhteisten tietoteknisten ratkaisujen käyttövelvoite
Perustietojärjestelmien tietojen hyödyntämisvelvoite
Tietojärjestelmien yhteentoimivuus
Tietojärjestelmäkuvausten ja määritysten saatavilla pitovelvoite
Lausunnon pyytäminen tietohallintoa koskevasta hankinnasta.
Tietojärjestelmien muuttaminen
Avustavien asiakaspalvelutehtävien järjestäminen
Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauskyselyyn vastaaminen
Kunnallisveroprosentin ilmoittaminen
Verosta vapauttaminen
Hyvä tiedonhallintatapa
Rekisterimerkinnän tekeminen väestötietojärjestelmään.
Tietojen ilmoittamisvelvollisuus rekisterinpitäjälle

Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011)
Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011)
Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011)
Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011) 12 §
Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011) 4 §
Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011) 9 §
Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta
(223/2007)
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
1704/2009

S

S

S

Laki verotusmenettelystä (1558/1995)
Laki verotusmenettelystä 88 pykälän 1 momentti
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
(621/1999)
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009) 22
§
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009) 23
§ ja 25 §

Tiedonantovelvollisuus (tilastolain mukainen)

Tilastolaki (280/2004) 14 ja 15 §

Verotuskustannuksiin osallistuminen

Verohallintolain (503/2010) 6. luku

Kiinteistötietojen toimittaminen Verohallinnolle kiinteistöveron määräämistä varten

Verotusmenettelylaki (1558/1995), 18 pykälään
ja 5. momenttiin

Velvoite järjestää tilat ja muut tarvittavat fasiliteetit

Väestölaskentalaki 8.4.1938/154

ARA-asuntojen tuotanto ja ylläpito

Aravalaki (1189/1993), laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta (604/2001) ja laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi
(1281/2004)

Suorituskyvyttömyysvakuutta koskevan todistuksen puuttumisesta ilmoittaminen Kuluttajavirastolle

Asuntokauppalaki 1994/843

Kunnan etuosto-oikeus

Etuostolaki (608/1977)
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VM

Jätehuollon yleinen valvonta
Asumisessa syntyvän muun kuin vaarallisen jätteen jätehuolto
(keräys, kuljetus, hyödyntäminen ja loppukäsittely)
Asumisessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely

YM

29

Jätelaki 646/2011
Jätelaki 646/2011
Jätelaki 646/2011

Jäteneuvonta

Jätelaki 646/2011

Roskien toissijainen siivoamisvelvollisuus

Jätelaki 646/2011

REACH-asetuksen noudattamisen valvominen kemikaalien
ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi

Kemikaalilaki 744/1989

Asumisoikeuden haltijaksi hyväksyminen

Laki asumisoikeusasunnoista (650/1990)

Korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustusten myöntäminen

Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005)

Asunto-olojen kehittäminen

Laki asunto-olojen kehittämisestä (919/1985)

Kadun ja yleisen alueen kunnossa- ja puhtaanapito

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978)

Poikkeamispäätösten ratkaisutoimivalta rantarakentamista
lukuun ottamatta kunnalle Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla
sekä Turussa

Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta

Rakennus- ja huoneistotietojen välittäminen väestötietojärjestelmään

Laki oman asunnon hankintaan myönnettävien
lainojen korkotuesta (639/1982)
Laki omistusasuntolainojen korkotuesta
(1204/1993)
Laki rakennuksen energiatodistuksesta
(487/2007)
laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004), 4 §
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta (604/2001) ja aravarajoituslaki (1190/1993)
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta (604/2001) ja aravarajoituslaki (1190/1993)
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta (604/2001) ja laki
avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi (1281/2004)
Laki väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista

Luonnon- ja maisemansuojelun edistäminen kunnan alueella

Luonnonsuojelulaki 1096/1996

Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen kunnan alueella tai
yksityismaalla

Luonnonsuojelulaki 1096/1996

Maa-ainesten ottamislupa

Maa-aineslaki 555/1981

Maa-ainesten ottamiseen liittyvä valvonta

Maa-aineslaki 555/1981

Suunnittelutarvealueen määrittäminen

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Erillisen tonttijaon laatiminen

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Kadunpito ja muun yleisen alueen toteuttaminen

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Rakentamiskehotus

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Kehittämisalue

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Rakennetun ympäristön hoito ja korttelialueen järjestely

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lainavarojen käytön valvonta ASP-järjestelmässä
Omakotikorkotuen myöntäminen
Rakennusten energiatodistusten esille laitto
Osallistuminen vesienhoidon ja merenhoidon järjestämiseen
Vuokranmäärityksen valvonta ARA-asunnoissa
Asukasvalinnan valvonta ARA-asunnoissa

ARA-asuntohankkeiden käsittely

Kevyttä rakennelmaa ja pienehköä laitosta koskeva poistamistai muuttamismääräys
Rakennusten palomääräykset hoitolaitoksissa, kouluissa, päiväkodeissa, virastorakennuksissa

S

S

MU

Maankäyttö- ja rakennuslaki
Maankäyttö- ja rakennuslaki

Maakuntakaavan laatiminen ja kehittäminen

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Yhteisen yleiskaavan laatiminen

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Asemakaavan ajan tasalla pitäminen

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999
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Asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999

Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999

Kehittämiskeskustelu

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999

Kaavoittaja kunnassa

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999

Pääkaupunkiseudun yhteinen yleiskaava

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999

Kansalliset kaupunkipuistot

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999

Ranta-asemakaavan laatiminen

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999

Rakennuksen kunnossapitoa koskeva määräys

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999

Rakentamisen ohjaus ja valvonta

Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132

Rakentamisen yleinen ohjaus ja neuvonta

Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132

Rakennusluvat

Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132

Toimenpideluvat

Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132

Toimenpideilmoitukset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132

Purkamis- ja maisema-työluvat

Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132

Rakennustyönjohdon hyväksyminen

Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132

Viranomaiskatselmukset rakennuspaikalla

Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132

Rakennusrasitteet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132

Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta päättäminen

Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132

Veden johtamiseen ja ojittamiseen liittyvät päätökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132

Yhdyskuntateknisten laitteiden muuttamisesta tai poistamisesta päättäminen

Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132

Yhteisjärjestely

Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132

Luonnollisen vedenjuoksun muuttamiseen liittyvät ratkaisut

Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132

Rakennuksen kunnossapidon laiminlyöntiin liittyvät määräykset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132

Ympäristönhoito ja korttelialueen järjestely

Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132

Kevyen rakennelman tai pienehkön laitoksen poistamista tai
muuttamista koskeva määräys
Keskeneräiseen tai hylättyyn rakennukseen liittyvät määräykset
Rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevat poikkeamispäätökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132
Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132
Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132

Rakennustuotteisiin liittyvä markkinavalvonta

Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132

Rakennustyön keskeyttäminen

Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132

Suunnittelutarveratkaisut

Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132

Rakennusten energiatehokkuusmääräykset opetusrakennuksissa, päiväkodeissa, liikuntahalleissa, sairaaloissa
Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelmasta päättäminen ja
pitäjän hyväksyminen
Luvan myöntäminen maastossa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuviin kilpailuihin ja harjoituksiin

Maankäyttö- ja rakennuslaki

S

S

Maastoliikennelaki 1710/1995, 15 §
Maastoliikennelaki 1710/1995, 30 §

Yleiskaavan laatiminen

MRL 132/1999

Asemakaavan laatiminen

MRL 132/1999

Ulkoilureitin pitäminen ja laatiminen

Ulkoilulaki 606/1973

Ulkoilureittitoimituksen hakeminen

Ulkoilulaki 606/1973

Ulkoilureitin käyttöä koskevien määräysten ja ohjeiden antaminen
Kunnan leirintäalueviranomaisena toimiminen, leirintäalueita
koskevan säännösten ja määräysten noudattamisen valvonta

P

Ulkoilulaki 606/1973
Ulkoilulaki 606/1973

S

Tarpeellinen ympäristön tilan seuranta

Ympäristönsuojelulaki 86/2000

S

Ympäristölupahakemuksen ratkaiseminen

Ympäristönsuojelulaki 86/2000
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Meluselvityksen laatiminen

ympäristönsuojelulaki 86/2000

Meluntorjuntasuunnitelman laatiminen

Ympäristönsuojelulaki 86/2000

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Ympäristönsuojelulaki 86/2000
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