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Esipuhe  
 
Kunta-ala on monien muutosten edessä. Viime vuosina on selvitetty kuntien 
lakisääteisten tehtävien lukumääriä, joita on tällä hetkellä yli 535. Kunnat ovat 
yhtiöittäneet sellaisia toimintojaan, jotka ovat olleet kilpailluilla alueilla kuten 
energialaitokset. Kuntaliitoksia tapahtuu ja SOTE-uudistus on työn alla. 
  
Kunnissa on pohdittu ja toteutettu myös viranomaistoimintojen uudelleenorgani-
sointeja. Viranomaistoiminnoista ympäristöterveydenhuolto on jo siirtynyt seu-
dullisiin yksiköihin ja tällä hetkellä Suomessa on 64 ympäristöterveydenhuollon 
yhteistoiminta-aluetta.  
  
Valtio käy yt-neuvotteluja eri virastojensa osalta. Kuntien ja valtion viranomais-
toimintojen päällekkäisyyksiä ja tehtäväjakoa tultaneen tarkastelemaan lähivuo-
sina.  
 
Tämä kysely toteutettiin vuodenvaihteessa 2014 - 2015. Kyselyn tarkoituksena 
oli nostaa esille mikä on viranomaistehtävien vallitseva tilanne kunnissa ja mitä 
muutoksia on suunniteltu ja toteutettu, jotta päätöksentekijöille ja operatiivisille 
toimijoille olisi ajankohtaista tietoa käytettävissä. 
 
Kyselyn tuloksista voi vetää selviä johtopäätöksiä, joita esittelemme yksityiskoh-
taisemmin.  
 
KTK Tekniikan Asiantuntijoiden mielestä toiminnan muutoksia pitää ajatella ko-
konaisvaltaisesti ja pidemmän aikavälin puitteissa, ei hetkellisesti ja ideologises-
ti. 
 
Kyselyn toteutuksesta ja taustaselvityksestä vastasivat KTK Tekniikan Asian-
tuntijat ry:n alueasiamies Sampo Kilpeläinen (ins. YAMK) ja puheenjohtaja Keijo 
Houhala (ins. YAMK).  
 
Taustaselvityksessä auttoivat kunnissa työskentelevät tekniikan asiantuntijat. 
 
Toivomme, että kyselyn tuloksia hyödynnetään viranomaistoiminnan kehittämis-
työssä erilaisia muutoksia arvioitaessa!  
 
 
Helsingissä helmikuussa 2015  
 
KTK Tekniikan Asiantuntijat ry 
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1 JOHDANTO 

Kuntalaki määrittelee ja ohjaa kuntien toimintaa. Kuntalain 2 pykälässä on määri-
telty kunnan tehtävät.  
 
”Kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa ja sille laissa säädetyt teh-
tävät. Kunnille ei saa antaa uusia tehtäviä tai velvollisuuksia taikka ottaa pois teh-
täviä tai oikeuksia muuten kuin säätämällä siitä lailla. Kunta voi sopimuksen nojalla 
ottaa hoitaakseen muitakin kuin itsehallintoonsa kuuluvia julkisia tehtäviä. Kunta 
hoitaa sille laissa säädetyt tehtävät itse tai yhteistoiminnassa muiden kuntien 
kanssa. Tehtävien hoidon edellyttämiä palveluja kunta voi hankkia myös muilta 
palvelujen tuottajilta”. 
 
Teknisellä sektorilla kunnilla on monopoli kaavoituksessa ja ne valvovat muun mu-
assa rakentamista ja ympäristöoloja. Kuntien vastuulla on teiden ja katujen ylläpito 
sekä pelastustoimi. Tekniikan alueella lakisääteisiä tehtäviä on yli 100. Näistä teh-
tävistä merkittävimpiä on muun muassa puhtaan talousveden tuottaminen.  
 
Kuntien ja kuntayhtymien talous perustuu verovaroihin, joista karkeasti puolet 
muodostuu veroista, neljännes erilaisista maksuista ja myyntituloista sekä neljän-
nes valtionosuuksista. 
 
Kaavio 1. Kuntien ja kuntayhtymien tulonmuodostus vuonna 2013. 

 

 
 
Kuntaliiton julkaisemien tietojen mukaan vuonna 2015 verotus kiristyy 98 kunnas-
sa. Vuonna 2015 keskimääräinen tuloveroprosentti on 19,84. Edelliseen vuoteen 
verrattuna siinä on nousua 0,59 prosenttiyksikön verran.  
 
Kuntien väliset talouserot lisäävät kuntalaisten eriarvoisuutta maamme eri osissa 
sekä palveluissa että verotuksessa. 

 

1.1 Kuntateknisen valvonnan rooli yhteiskunnassa 
 
Kunnissa tekninen toimi vastaa, että kunta on kuntalaisille viihtyisä, terveellinen ja 
turvallinen elinympäristö. Samalla se turvaa elinkeinoelämälle toimivan infrastruk-
tuurin, jonka palveluiden ja rakenteiden ympärille yritystoiminta voidaan rakentaa.  
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Teknisen toimen viranomaispalveluja ovat muun muassa: 
 

 rakennusvalvonta ja -tarkastus 

 ympäristöolojen valvonta 

 ympäristöterveydenhuolto 

 katutilanvalvonta 

 pysäköinnin valvonta 

 jätehuollon valvonta 

 kaavoitus 

 kiinteistönmuodostus 

 mittaus ja kartoitus, paikkatiedot 
 
Kunnat ovat joutuneet tarkastelemaan toimintaansa ja asemaansa muuttuneessa 
toimintaympäristössä. Kunnat ovat luopuneet osasta omaa palvelutuotantoaan. 
Palvelutuotantoa toteutetaan entistä enemmän ostopalveluina.  
 
Kaavio 2. Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset menot (mrd€) vuosina 1997–2015. 

 

 
 
Ostopalveluiden määrä on nelinkertaistunut vuodesta 1997 lukien. Suhteellisesti 
ottaen ostopalveluiden osuus on samana ajanjaksona kohonnut 10,7 prosentista 
23,5 prosenttiin. Vastaavasti palkkakulut ovat nousseet 11,6 prosentista 21 pro-
senttiin. 
 
Ostopalveluiden myötä kunnille on tullut uusina haasteina kilpailutus, palveluiden 
laadullinen arviointi sekä kustannustehokkuuden seuranta ja arvioiminen. Palvelui-
den ulkoistamista on perusteltu muun muassa laadulla, hinnalla ja pätevän henki-
löstön saatavuudella. 
 
Muutama kunta on kokeillut tilaaja-tuottajamalleja, mutta ovat luopuneet niistä by-
rokratian ja päällekkäisten toimintojen takia. 
 
Ulkoistetuilla palveluilla yritetään myös synnyttää ja ylläpitää alueellisia palvelu-
markkinoita. Kunnilla on kuitenkin edelleen vastuu kunnallisten palveluiden järjes-
tämisestä, saatavuudesta, tehokkuudesta ja laadusta.  
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Kaavio 3. Kunnan monituottajamalli. 

 
 
Monituottajamallissa kunnan vastuulla ovat edelleen valvonta, hallinto ja toiminnan 
ohjaus sekä kilpailutus. 
 

1.2 Kuntatekniikan muutokset viime vuosina (tehtävät, rooli, rahoi-
tus) 

 
Kunnat ovat viime vuosina kehittäneet omistajapolitiikkaansa. Omistajapolitiikan 
tehtävänä on varmistaa, että voimavarat suunnataan kuntalaisten palvelujen kan-
nalta parhaalla mahdollisella tavalla. Valittujen toimintatapojen tulee olla kustan-
nustehokkaita ja laadullisesti hyviä. 
 
Viranomaistoiminnan pitää olla tasapuolista ja läpinäkyvää sekä perustua läheisyy-
teen (subsidiariteetti).  
 
Osa kunnista on siirtynyt tuottamaan viranomaispalveluita seutukunnallisesti valti-
onhallinnon ohjaksen mukaisesti.  Tällöin valvonta on etääntynyt paikalliselta tasol-
ta alueelliseksi toiminnaksi. Tästä syystä valtion ja kunnan tehtäväjakoa ja roolitus-
ta pitää tarkastella uudelleen, koska kumpikin toimii samoilla tehtäväalueilla. 
 

Seutukuntamallilla tarkoitetaan sitä, että kunnat tuottavat palvelut yhdes-
sä muodostamansa toimintayksikön kautta. Malli voi toimia isäntäkunta-
pohjaisesti tai seudullisena liikelaitoksena. 

 
Valvonnan riippumattomuus pitää turvata kaikissa olosuhteissa. Tästä syystä vi-
ranomaistoimintoja hoitamaan on perustettu erillisiä lautakuntia, joiden vastuulla 
on arvioida oikea palvelutaso ja riittävät resurssit. Lautakuntien roolia on hyvä vah-
vistaa palveluiden järjestäjinä. Niillä pitää olla osaamista palveluiden tuotteistami-
sesta, tehtävistä ja kustannuslaskennasta. Toiminnan laadukkuus voidaan taata 
osaamisella, toimivilla palveluprosesseilla ja käytännön asiantuntemuksella, jotta 
tietoa on saatavilla, vaihtoehtoja valittavana, kustannustehokkuus pysyy hallinnas-
sa. Toimintojen pitää myös huomioida seutukunnan alueelliset strategiat ja sitä 
kautta saatava elinvoimaisuus.  

2 KUNTIEN VERTAILUA   

Kuntien teknisen toimen viranomaistoimintaa pyöritetään maassa muutaman tu-
hannen henkilön työpanoksella. Kustannustehokkuutta ei toiminnasta ole saatavis-
sa henkilöstökuluista, vaan tehokkuusajattelua pitää keskittää toiminnallisiin pro-
sesseihin, lainsäädännön läpimenoaikoihin, päätöksentekojärjestelmän tarkoituk-
senmukaisuuteen ja eri viranomaistahojen toiminnan hyvään yhteistyöhön.  
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Tilastolukuja viranomaistoiminnasta: 
 
- Kuntia 316 (+1)  
- Alueellisia ympäristöterveydenhuollon yksiköitä 64 
- Rakennusvalvontayksiköitä 290 
- Seutukuntia 66 (+3)  
- Aluehallintovirastoja 6 (+1)  
- Elinkeinokeskuksia 15 (+1)  
 
Lähde: Tilastokeskus 
 
Viranhaltijoita eri tehtävä aluilla: 
- rakennusvalvonta n.1200 
- ympäristöterveydenhuolto n. 970 
- ympäristönsuojelu n. 600 
- kaavoitus, paikkatiedot, mittaus ja kartoitus n. 1100 
 
Lähde: Tilastokeskus ja STM 
 
Tulevaisuudessa osaavista rakennustarkastajista tulee pulaa, sillä käytännönlä-
heinen rakennusmestareiden koulutus lakkautettiin 1990-luvulla. Koulutus käynnis-
tettiin uudelleen 2010-luvulla, mutta opiskelijoilla ei ole alan ennakkokokemusta 
kuten aikaisemmin vaadittiin kahden vuoden kokemus alalta ennen opiskelupaikan 
saamista. Tämä vaikuttaa valmistuvien käytännön osaamiseen. 

3 KUNTIEN HENKILÖSTÖN NÄKEMYKSIÄ MUUTOKSIIN 

KTK Tekniikan Asiantuntijat ry kartoitti vuonna 2010 henkilöstön kokemuksia or-
ganisaatiomuutoksista. KTK:n selvityksen mukaan henkilöstön osallistumismahdol-
lisuus valmistelutyöryhmiin olisi pitänyt olla paljon laajempaa. Selvityksessä ilmeni, 
että ne, jotka olivat osallistuneet työryhmiin ja muutoksen valmisteluun, olivat myös 
hieman tyytyväisempiä lopputulokseen. Osallistamalla saadaan henkilöstö sitoutet-
tua todennäköisemmin muutoksen taakse. Sitouttamisessa olisi tärkeää, että kai-
kille löydettäisiin muutosprosessiin liittyvää hyödyllistä tekemistä. Valitettavan moni 
koki jääneensä ulkopuoliseksi. 
 
Johtamisen ja viestinnän ongelmat heijastuvat selvityksen mukaan kaikista vasta-
uksista. Muutoksessa tarvitaan oikeita ja osaavia johtajia, jotka kantavat vastuun 
koko muutoksen ajan. Tämän vuoksi olisi hyvä, jos johtajat pystyttäisiin valitse-
maan jo prosessin alkumetreillä. Johtamiseen ja viestintään olisi jatkossa panos-
tettava paljon enemmän.  
 
Henkilöstön mukaan yhteistoimintaneuvottelut (yt) oli käyty näennäisesti läpi ja 
pääosin virallisen muodollisesti. Oli myös löydetty hyviä malleja yhteisistä työryh-
mistä ja erilaisista suunnittelupalavereista. Yt-lain yksi peruslähtökohta on, että 
esimerkiksi henkilöstöä koskevista ratkaisuista tulisi tiedottaa hyvissä ajoin ennen 
päätöksien tekemistä. Henkilöstö haluaa, että asiat puhutaan suoraan ja kiertele-
mättä. Henkilöstön keskuudessa koetaan, että tietoja pantataan. Tähän on 
osasyynä se, että useasti kysymyksessä on ollut sanelupolitiikka ja henkilöstöllä ei 
ole ollut todellisia vaikutusmahdollisuuksia.   
 
Myös muut henkilöstöetuisuudet tulee ottaa muutoksissa huomioon, koska ne oli-
vat tuoneet henkilöstölle selvää rahallista hyötyä. Etuisuuksissa oli koettu tapahtu-
neen paljon huononnuksia. 
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Henkilöstö kokee työajan muuttumisen vaikeaksi asiaksi ja se tuleekin ottaa huo-
mioon vakavasti. Myös toimipaikan muutoksesta johtuva työmatkojen pidentymi-
nen koetaan monesti työajan pidentymisenä.  
 
Organisaation muutoksen takana olevat tunnusluvut tulee esittää ennen muutosta. 
Mitkä ovat tavoitellut hyödyt ja säästöt?  Ilman näitä on henkilöstölle turha edes 
perustella muutosta.  
 
Henkilöstö on myös pettynyt siihen, että vaikka asioista on puhumalla sovittu, ne 
eivät ole sitten pitäneetkään jatkossa. Tämä takia on erittäin tärkeää, että asiat so-
vitaan kirjallisesti, eivätkä ne jää pelkästään heitoiksi. Tämä koskee myös palkka-
usta. 
 
Henkilöstöä on kohdeltava tasa-arvoisesti muutostilanteessa. Joidenkin suosimi-
nen tässä vaiheessa tekee muutoksen onnistumismahdollisuuden melko alhaisek-
si.  

4 KYSELY VIRANOMAITOIMINTOJEN NYKYTILASTA JA 
TULEVAISUUDESTA 

4.1 Selvityksen perusta ja tausta 
 
KTK Tekniikan Asiantuntijat ry teki webropol -kyselyn kuntien teknisen toimen pää-
luottamusmiehille viranomaistoiminnan nykytilasta ja tulevaisuudesta (LIITE1 ja 
LIITE 2).  
 
Selvityksen lähtökohtana on selvittää, miten kunnissa käynnissä olevat viran-
omaistoiminnan uudistukset ovat etenemässä, edenneet ja onnistuneet. Samalla 
pohdimme mikä olisi paras toimintamalli viranomaispalveluiden toteuttamisessa.  
 
Kyselystä saamamme tiedon avulla voimme jatkossa ottaa osaa kuntakentän kes-
kusteluihin ja tuoda esiin hyviä tapoja uudistuksille. Muistuttamalla muun muassa 
huoltovarmuuden tärkeydestä ja miten tekniset viranomaispalvelut mahdollistavat 
arjen sujuvuuden niin kansalaisille, kuin elinkeinoelämälle.  

4.2 Selvityksen toteutus 
 
Selvitys toteutettiin verkkokyselynä, koska siten kysymykset oli nopea lähettää ja 
vastaukset palauttaa. Linkki kyselyn verkkolomakkeeseen lähetettiin sähköpostilla 
KTK:n luottamusmiehille, joita pyydettiin jakamaan kysely parhaalle osaajalle 
omassa kunnassa. Kyselylomakkeet ovat selvityksen liitteenä. 
 
Selvityksen ohella tutustuttiin viranomaistoiminnan nykytilanteeseen eri artikkelei-
den ja muun tausta-aineiston kautta. Tausta-aineistoa ja aiheeseen liittyvää kirjalli-
suutta arvioitiin kokemuksen kautta saatuihin käytännön näkemyksiin.  
 

Kyselylomake on tavallisin määrällisen tutkimuksen teossa käytetty tapa 
(Vilkka 2005,73). Määrällisen tutkimuksen lisäksi kysely sisälsi laadullisia 
kysymyksiä ja avoimia kommentointimahdollisuuksia, jotta vastaajien ko-
kemukset saataisiin paremmin esiin.  

4.3 Selvityksen vastaajien määrä ja edustavuus   
 
Kysely toimitettiin 298:lle kunnan KTN:n pääluottamusmiehelle ja puheenjohtajalle. 
Vastauksia saimme 53 kunnasta. 
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Kunnan asukasluku  vastanneet (lkm) edustavuus (%) 
 
alle 10 000  16 (217)      7,4 
10.000 - 20.000  12 (47)   25,5 
20.000 - 40.000    9 (32)   28,1 
40.000 - 100.000    8 (16)   50,0 
yli 100.000    6 (8)   75,0 
 
Vastanneiden kuntien yhteenlaskettu asukasluku on yli miljoona, joten kyselyn kat-
tavuus on hyvä suhteutettuna Suomen asukaslukuun. Paras edustavuus kyselyllä 
saavutettiin isoimmissa kuntayksiköissä.  
 

4.4 Selvityksen tulokset 

4.4.1 Viranomaistoiminnot on yhdistetty samaan yksikköön  
 

Kysymykseen ”mitkä seuraavista viranomaistoimista on yhdistetty samaksi toimin-
nalliseksi yksiköksi?” saatiin 39 vastausta. 

 
Eniten kunnissa oli yhdistetty rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu (25.6 %). 
Toiseksi suosituinta oli rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöter-
veydenhuollon yhdistäminen (18.75 %). Kolmanneksi suosituinta oli rakennusval-
vonnan, ympäristönsuojelun ja kaavoituksen yhdistäminen (12.5 %). 
 
Muut vastaukset olivat yksittäisiä eri valvontatehtävien yhdistelmiä.  
 
Aineiston perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että viranomaistehtävien yhdis-
tämistä on kunnissa toteutettu varsin hyvin, ilman lakisääteistä pakkoa.  

 

4.4.2 Kuntakokoluokan vaikutus viranomaistoimintojen yhdistämisiin 
 

Alle 10 000 asukkaan kunnissa oli eniten yhdistetty rakennusvalvontaa ja ympäris-
tönsuojelua (68,75 %).  Näissä kaavoitus oli mukana kahdessa (12,5 %) ja ympä-
ristöterveydenhuolto neljässä (25 %) yksikössä. 
 
Kuntakokoluokassa 10 000 – 20 000 asukasta oli rakennusvalvonta ja ympäristön-
suojelu yhdistetty neljässä (28,57 %) kunnassa, näissä yksiköissä yhdessä oli mu-
kana kaavoitus ja yhdessä ympäristöterveydenhuolto.  Ympäristöterveydenhuollon 
ja ympäristönsuojelun yhdistämisiä oli kolme (21,43 %).  
 
Kuntakokoluokassa 20 000 – 40 000 asukasta oli rakennusvalvonta ja ympäristön-
suojelu yhdistetty kahdeksassa (47,05 %) kunnassa, näissä yksiköissä kolmessa 
oli mukana kaavoitus ja neljässä yksikössä ympäristöterveydenhuolto.  Yhdessä 
näistä yksiköistä oli yhdistetty ympäristöterveydenhuoltoa lukuun ottamatta kaikki 
muu viranomaistoiminta. 
 
Kuntakokoluokassa 40 000 – 100 000 asukasta oli rakennusvalvonta ja ympäris-
tönsuojelu yhdistetty kolmessa (37,50 %) kunnassa, näissä yksiköissä yhdessä oli 
mukana ympäristöterveydenhuolto ja yhdessä katutilanvalvonta. Yhdessä yksikös-
sä oli yhdistetty katutilanvalvontaa lukuun ottamatta kaikki viranomaistoiminta. 
 
Kuntakokoluokassa yli 100 000 asukasta pelkästään rakennusvalvontaa ja ympä-
ristönsuojelua ei ollut yhdistetty yhdessäkään kunnassa, sen sijaan rakennusval-
vonta, ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto oli yhdistetty yhdessä 
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(16.67 %) kunnassa. Yhdessä kunnassa (16.67 %) on yhdistetty pelkästään ympä-
ristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto, näiden lisäksi yhdessä kunnassa (16.67 
%) on yhdistetty kaavoitus, katutilanvalvonta ja pysäköinti. 
 

4.4.3 Parhaat viranomaistoiminnan yhdistämiskäytännöt 
 

Kysymykseen ”mitkä seuraavista viranomaistoimista sinun mielestäsi pitäisi yhdis-
tää samaksi toiminnalliseksi yksiköksi? Miksi” saatiin 37 vastausta. 
 
Eniten haluttiin yhdistää rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, kaavoitus ja ympä-
ristöterveydenhuolto (13,5 %) tai vaihtoehtoisesti rakennusvalvonta ja ympäristön-
suojelu (13,5 %).  
 
Toiseksi eniten kannatettiin rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristö-
terveydenhuollon yhdistämistä (10,8 %).  
 
Kolmanneksi suosituinta oli rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja kaavoituk-
sen sekä ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon yhdistelmien kannatus 
oli vajaat 10 % molemmissa vaihtoehdoissa.  
 
Muut vaihtoehdot olivat yksittäisiä. 
 
Perusteluina edellisten vaihtoehtojen kohdalla käytettiin läheisen yhteistyön teke-
mistä ja synergiaetuja. Vastaustauksista voidaan havaita, että toteutuneissa viran-
omaistoimintojen yhdistämisissä mukana olleet viranomaistehtävät ovat niitä, mitä 
jatkossakin halutaan yhdistää.  

4.4.4 Suunnitellut viranomaistoiminnan yhdistämiset 
 

Kysymykseen ”mitkä seuraavista viranomaistoimista on suunnitelmissa yhdistää 
samaksi toiminnalliseksi yksiköksi? Perustelut miksi, jos on tiedossa?” saatiin 16 
vastausta. 

 
Mikään yksittäinen vaihtoehto ei selvästi erottunut vastauksista. Sen sijaan raken-
nusvalvonnan, ympäristönsuojelun, kaavoituksen ja ympäristöterveydenhuollon eri 
vaihtoehdot muodostivat puolet vastauksista. Yhdessä kunnassa oli suunnitelmis-
sa alueellinen rakennusvalvonta.  
 

4.4.5 Viranomaistoiminta SOTE -alueiden osana  
 

Kysymykseen ”mitkä viranomaistoiminnot voisivat olla osa valmisteilla olevia 
SOTE - alueita? Perustelut miksi, jos ovat tiedossa?” saatiin 35 vastausta. 
 
Kysymykseen tuli aika odottamattomia vastuksia. Tämä johtunee siitä, että viran-
omaistoiminnot ymmärretään laajana kokonaisuutena. Kuntien on hyvä määritellä 
ja selkiyttää itselleen viranomaistehtävät ja niiden toiminnalliset lähtökohdat, voi-
mavarat ja toteuttamismallit. 
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Kaavio 4. Viranomaistoiminta SOTE – alueiden osana.  

 
  

Suurimman kannatuksen SOTE - alueeseen liittämiseen sai ympäristöterveyden-
huolto. Perustelu todettiin sen olevan monessa paikassa jo tälläkin hetkellä osa 
sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Rakennusvalvontaa perusteltiin viranomaisyhteis-
työllä. Ympäristönsuojelua perusteltiin jo olemassa olevilla kuntarajat ylittävillä yh-
teistyökuvioilla. 

 

4.4.6 Kehittämisosaaminen 
 

Toiminnan uudelleen organisoinnin tavoitteena pitää olla toiminnan kehittyminen 
laadullisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti. 
 
Näkemyksiä kehittymisen arvioimiseksi on haettu eri väittämien avulla.  
 
Kaavio 5. Kehittämisosaamisen korostuminen suuremmissa viranomaisyksiköissä.  
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Kaavio 6. Kehittämisosaaminen yhdistetyissä viranomaisyksiköissä. 

 
 
Yhdistämisen etuina nähdään selvästi erilaisuuden ymmärtäminen, viestintä ja 
ammatillinen pätevyys. Nämä tekijät vahvistuvat suuremmissa yksiköissä. 
 
Vapaissa vastauksissa perusteltiin kehittämisosaamisen kasvamista viranomaisyh-
teistyöllä. Yhteenkuuluvuus ja yhdessä toiminen eri asiantuntijoiden kanssa lisää 
osaamista. 
 
Mikään yksittäinen väittämä ei nouse esiin erittäin merkittävänä tai turhana, vaan 
kaikki väittämät koetaan keskimäärin melko tärkeiksi. Jos väittämiä tarkastellaan 
vielä erikseen, niin viestintä tehostuu, yksinkertaistuu ja kohdentuu.  
 
Vähiten merkittävyyttä saa taulukossa esitetty ”Oma tietotaito kehittyy”.  
 
Kaavio 7. Kehittämisosaamisen yhdistämättömissä viranomaisyksiköissä.  

  
 
Vertailtaessa väittämiä ja saatuja vastauksia kaavioissa 6 ja 7 voidaan tehdä seu-
raavat havainnot: 
 
Kysyttäessä ”onko vastaajan kunnassa jo yhdistetty joitakin viranomaistoimintoja?” 
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Voidaan huomata, että yhdistymisiä tehneet arvioivat kehittämisosaamisen lähes 
samantasoisiksi merkittävyydeltään omassa ryhmässään kuin ne vastaajat, joissa 
yhdistymisiä ei ole tehty.  

 

4.4.7 Geneeriset (karttuvat) taidot, kyvykkyys 
 

Näkemyksiä on haettu eri väittämien avulla.  
 
Kaavio 8. Geneeristen taitojen korostumiseen suuremmissa viranomaisyksiköissä. 

 
 
Kaavio 9. Geneeriset taidot yhdistetyissä yksiköissä.   
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Kaavio 10. Geneeriset taidot yhdistämättömissä yksiköissä. 

 
 
Vapaissa vastauksissa perusteltiin asiaa tehtäväkentän supistumisella ja sitä kaut-
ta tehtäväkentän selkeytymisellä. Mikään yksittäinen väittämä ei nouse esiin erit-
täin merkittävänä tai turhana, vaan kaikki väittämät koetaan keskimäärin melko 
tärkeiksi. Jos väittämiä tarkastellaan, niin väittämä ”Taito yhdistää osaaminen ja 
operatiivinen toiminta paranee” saa eniten merkittävyyttä vastaajien keskuudessa. 
Vastaavasti vähiten merkittävyyttä saa väittämä ”Henkilöiden inhimilliset piirteet 
huomioidaan laajemmin eri ominaisuuksien avulla”. 
 
Kun vertaillaan kaavioita 9 ja 10 väittämiin ”onko vastaajan kunnassa jo yhdistetty 
joitakin viranomaistoimintoja?”, voidaan huomata, että viranomaistoimintojen yh-
distämisiä tehneissä kunnissa geneeriset taidot ovat hieman parempia ja merkittä-
vämpiä. Kunnat, joissa yhdistymisiä ei ole tehty, esiintyi myös turhaksi koettuja 
väittämiä. 

 

4.5 Kommentit vapaista vastauskentistä 
 

Kyselyyn saimme 16 vapaata vastausta, joista yhteenvetona voidaan todeta seu-

raavaa: 

 
En näe mitään hyvää suurten alueellisten yksiköiden muodostamisessa. Asiakkaat 
kaukana, tarkastusmatkat pidentyvät, organisaatiot kasvavat, esimiehet etäämmäl-
le, päätöksenteko hankaloituu, työ yksipuolistuu. 
 
Tiedän, että johto suunnittelee joitakin organisatorisia toimenpiteitä viranomaispal-
veluiden osalla, mutta toistaiseksi ei ole mitään tietoa mistä on kysymys. Tällä het-
kellä organisoidaan Tilakeskusta (kiinteistöhoito, kunnossapito ja rakennuttami-
nen). Meneillään olevassa organisaatiomuutoksessa tuntuu päättäjillä olevan joh-
totähtenä henkilöstön vähentäminen (oletus, että seuraavien 5 vuoden aikana elä-
köityvien tilalle ei palkata ketään). Tekninen sektori on jo voimakkaasti vähentänyt 
henkilöstöään viimeisen 10 vuoden aikana ja siksi pidän ajatusta aika utopistisena.  
Se saattaa johtaa toimintojen osittaiseen halvaantumiseen? 
Mikäli viranomaistoimintoja aletaan yhdistää myös, siinä todennäköisesti tulee 
olemaan sama ajatusmalli. Mielestäni nyt on jo niin vähän tekijöitä, että pidän sii-
näkin tapauksessa ajatusta aika outona. 
 
Turhia yhdistämisiä pitäisi välttää, vain niitä joissa on saatavissa synergiaetuja. 
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Kunnissa ei välttämättä tiedetä mikä on viranomaistoimintaa. Pääsääntöisesti aja-
tellaan, että vain rakennusvalvonta ja ympäristön suojelu kuuluvat niihin. Lisäksi 
miten kaupungin tontinluovutus on ajateltu hoitaa sillä monesti toimitusinsinööri on 
kaupanvahvistaja. Pienissä kunnissa myös tontinluovutus kuuluu samalle taholle 
kuin kiinteistönmuodostus. 
 
Samassa organisaatiossa, jos ei kasva "mammutiksi", viranhaltioiden yhteistyö te-
hostuu ja jossain määrin avoimuus lisääntyy ja tätä kautta saavutetaan synergiae-
tua asioiden jauhevoittamista ja läpimenoaikojen lyhentymistä, jos ei asioita ja pa-
pereita tarvitse kierrättää eri organisaatioiden ja organisaatiokulttuurien kautta. 
 
Teknisen toimen tilapalvelun, rakennusvalvonnan ja ympäristöterveysvalvonnan 
yhteistoimintaa olisi hyvä vielä kehittää, samoin kaavoituksen, ympäristönsuojelun 
ja ympäristöterveysvalvonnan yhteistoimintaa. 
 
Minusta olisi järkevää jakaa kahdelle eriyksikölle näitä tehtäviä. 
 
Miksi viranomaistoimet pitäisi yhdistää samaksi toiminnalliseksi yksiköksi? 
 
Suuret kokonaisuudet ovat hankalia hallita ja sisältävät paljon tyhjäkäyntiä. Kus-
tannukset kasvavat ja lopulta, kun kaikki on suurta, kukaan ei lopuksi ole enää 
vastuussa mistään. 

 

4.6 Johtopäätökset 
 

Kuntakoolla ei ole vaikutusta vastauksiin, sillä vastukset ovat samansuuntaisia 
isoissa ja pienissä kunnissa. Pienissä kunnissa on käytännön syistä jo jouduttu 
yhdistämään eri viranomaistoimintoja esimerkiksi siitä syystä, että niitä tekee yksi 
ja sama viranhaltija.  
 
Kunnat, joissa yhdistämisiä on jo tehty, suhtautuvat positiivisemmin saatuihin hyö-
tyihin. Yhdistymisiä tehneistä kunnista kannattaa ottaa mallia, koska silloin välttyy 
turhilta sudenkuopilta. Kokemuspohjaisia hyviä käytäntöjä kannattaa myös jakaa 
muiden alan toimijoiden kesken.  
 
Kehittämisosaamisen ja geneeristen taitojen koetaan kasvavan merkittävästi, kun 
viranomaistoimintoja yhdistetään ja samalla tehostetaan toimintaa. Näiden osateki-
jöiden kasvu tulee tehostamaan viranomaistoimintoja. 
 
Suurimman kannatuksen sai rakennusvalvonnan, kaavoituksen, ympäristönsuoje-
lun ja ympäristöterveydenhuollon osien yhdistelmä tai koko viranomaistoimintojen 
yhdistäminen. Viranomaistoimintojen yhdistäminen tulisi aloittaa näistä osa-
alueista. 

5 YHTEENVETO 

Selvityksen pohjalta KTK Tekniikan Asiantuntijat ry on arvioinut saatuja tuloksia ja 
päätynyt siihen, että  
 
1) kuntatekniikan arvioiminen edellyttää käytännön kokemusta.  

 
2) asioiden yhdistely ilman alan tuntemusta johtaa virheellisiin kokonaisarvioihin.  
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3) arvioinnin taustalla pitää olla myös paikallisten olosuhteiden ja erityispiirteiden 
tuntemusta kuten elinkeinorakenne, seutukunnan ja alueen ikärakenne, mark-
kinatilanne jne. 

 
Kyselyn vastauksista ja aikaisempien kokemusten perusteella kuntien on tarkoi-
tuksenmukaista huomioida seuraavat seikat, kun kuntatekniikkaa arvioidaan ja eri-
laisia kehittämistoimia suunnitellaan ja toteutetaan: 
 

1) Infrastruktuuri pitää olla yhteiskunnan vastuulla, jotta huoltovarmuus toimii ja in-
vestointivajetta ei pääse syntymään lisää. 
 

2) Kuntatekniikan osa-alueet tarvitsevat toimintamallien ja – prosessien kehittä-
mistoimia, eivät niinkään toimintojen ulkoistamisia. 
 

3) Osaavan henkilökunnan saatavuudesta on koko ajan huolehdittava. 
 

4) Kuntien teknisiä viranomaistoimintoja on hyvä kehittää yhdistämällä niitä kun-
nan ja seutukunnan erityispiirteet huomioiden. 
 

5) Viranomaistoimintojen yhdistämisiin kannattaa ottaa mallia jo toteutetuista yh-
distämisistä. Näin vältetään jo kerran tehdyt virheet.  

 
6) Toimintojen ulkoistamisissa kulujen seuranta on sekoitettu eri hallintokuntien 

kuluihin, joka vääristää todellisia teknisen toimen kulurakenteita ja niiden vertail-
tavuutta. Vertailuissa voi esiintyä tilastollista harhaa, ellei arvioija tunne kunta-
tekniikkaa ja sen toimintojen substanssia. 
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LIITTEET 

     LIITE 1(2) 

 
Tervehdys! 
  
Kuntien toimintaa ja toimintoja uudelleen organisoidaan monella tavalla lähitulevaisuudessa. 
Esimerkiksi Tampereella kootaan yksikköä, johon menevät kaikki viranomaistahot kuten ra-
kennusvalvonta, ympäristönsuojelu, kiinteistönmuodostus, katutilanvalvonta, ympäristöter-
veydenhuolto, pysäköinninvalvonta ja jätehuollon valvonta.  
  
Näistä muuttuvista syistä johtuen KTK haluaa selvittää kyselyllä miten kunnassasi hoidetaan 
viranomaistehtävät. Toivottavasti ehtisit ja voisit vastata oheisiin kysymyksiin vielä ennen 
Joulua.  
  
Oheisesta linkistä löydät muutamia kysymyksiä mitkä toiminnot ovat kunnassasi yhdistymässä 
nyt ja/tai tulevaisuudessa. 
 
https://www.webropolsurveys.com/S/86427B2E86AA8BE5.par 

 
  
Ystävällisin terveisin & rauhallista Joulun aikaa! 
  
 
KTK Tekniikan Asiantuntijat ry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.webropolsurveys.com/S/86427B2E86AA8BE5.par
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    LIITE 2 (2) 

 

Kysely viranomaistoiminnoista 

1. Vastaaja  

   Pääluottamusmies 
 

   Luottamusmies 
 

   Puheenjohtaja 
 

   Sihteeri 
 

   Muu, kuka? ________________________________ 
 

 

 

 

 

2. Kuntakoko:  

   alle 10 000 
 

   10 001-20 000 
 

   20 001-40 000 
 

   40 001-100 000 
 

   yli 100 000 
 

 

 

 

 

3. Mitkä seuraavista viranomaistoimista on yhdistetty samaksi toiminnalliseksi yksiköksi?  

 Rakennusvalvonta 
 

 Ympäristönsuojelu 
 

 Kiinteistönmuodostus / kaavoitus 
 

 Katutilanvalvonta 
 

 Ympäristöterveydenhuolto 
 

 Pysäköinninvalvonta 
 

 Jätehuolto 
 

 Kuluttajaneuvonta 
 

 Muu mikä?________________________________ 
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4. Mitkä seuraavista viranomaistoimista sinun mielestäsi pitäisi yhdistää samaksi toiminnalliseksi 

yksiköksi? Miksi?  

 Rakennusvalvonta _______________________________ 
 

 Ympäristönsuojelu ________________________________ 
 

 Kiinteistönmuodostus / kaavoitus ________________________________ 
 

 Katutilanvalvonta ________________________________ 
 

 Ympäristöterveydenhuolto ________________________________ 
 

 Pysäköinninvalvonta ________________________________ 
 

 Jätehuolto ________________________________ 
 

 Kuluttajaneuvonta ________________________________ 
 

 Muu teknisen toimen yhdistelmä ________________________________ 
 

 Muu mikä? Ja miksi? ________________________________ 
 

 

 

 

 

5. Mitkä seuraavista viranomaistoiminnoista on suunnitelmissa yhdistää samaksi toiminnalliseksi yksi-

köksi? Perustelut miksi, jos tiedossa?  

 Rakennusvalvonta ________________________________ 
 

 Ympäristönsuojelu ________________________________ 
 

 Kiinteistönmuodostus / kaavoitus ________________________________ 
 

 Katutilanvalvonta ________________________________ 
 

 Ympäristöterveydenhuolto ________________________________ 
 

 Pysäköinninvalvonta ________________________________ 
 

 Jätehuolto ________________________________ 
 

 Kuluttajaneuvonta ________________________________ 
 

 Muu teknisen toimen yhdistelmä ________________________________ 
 

 Muu mikä? Ja miksi? ________________________________ 
 

 

 

 

 

6. Mitkä viranomaistoiminnot voisivat olla osa valmisteilla olevia Sote-alueita? Perustelut miksi, jos 

tiedossa?  

 Rakennusvalvonta ________________________________ 
 

 Ympäristönsuojelu ________________________________ 
 

 Kiinteistönmuodostus / kaavoitus ________________________________ 
 

 Katutilanvalvonta ________________________________ 
 

 Ympäristöterveydenhuolto ________________________________ 
 

 Pysäköinninvalvonta ________________________________ 
 

 Jätehuolto ________________________________ 
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 Kuluttajaneuvonta ________________________________ 
 

 Muu teknisen toimen yhdistelmä ________________________________ 
 

 Ei mikään yllä olevista ________________________________ 
 

 Muu mikä? ________________________________ 
 

 

 

 

 

Mitä synergia tai muita etuja näet saavutettavan näillä viranomaistahojen yhdistämisillä? 
 

 

 

 

7. Kehittämisosaaminen?  

 
erittäin 
merkittävä 

merkittävä 
melko 
merkittävä 

ei merkittävä 
tai merkityk-
setön 

melko merki-
tyksetön 

merkityksetön turha 

Oma taitotieto kehittyy  

   
   

                     

Laatu- ja innovaatio-
osaaminen paranee  

  

                     

Viestintä tehostuu, yk-
sinkertaistuu ja kohden-
tuu  

  

                     

Erilaisuuden ymmärtä-
minen lisääntyy, kun 
tieto toisten töistä kas-
vaa  

  

                     

Ammatillinen pätevyys 
korostuu ja kohenee  

   
   
   
   

                     

Muuta, 
mitä?  

_____________ 
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8. Geneeriset (karttuvat) taidot, kyvykkyys  

 
erittäin 
merkittävä 

merkittävä 
melko 
merkittävä 

ei merkittävä 
tai merkitykse-
tön 

melko merki-
tyksetön 

merkityksetön turha 

Taito yhdistää osaa-
minen ja operatiivinen 
toiminta paranee  

  

                     

Luovuus ja innovatiivi-
suus lisääntyy  

  

                     

Itseluottamus ja 
omanarvon tunto pa-
ranee osaamisaluei-
den täsmentymisen 
kautta  

  

                     

Arvomaailma ja ohjaa-
vat toimet tiivistyvät 
täsmällisemmin koh-
teeseen  

  

                     

Arvovalta nousee, kun 
asiajohtajuus tiivistyy  

  

                     

Henkilöiden inhimilliset 
piirteet huomioidaan 
laajemmin eri ominai-
suuksien avulla  

  

                     

 
 

 
 
Muuta, mitä?  

 

   
   
   
   
   
   

  

                     

 

 

 

9. Muita terveisiä aiheeseen liittyen:  

 
 

 

 

 


