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Kuntalakikoulutuksen sisältö

• Uuden lain lähtökohdat
• Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
• Mikä muuttuu ja mikä ei?
• Kunnan tehtävät ja järjestämisvastuu
• Kunta–valtio -suhde
• Kunnan organisaatio: valtuusto, kunnanhallitus, kuntakonserni
• Kunnan johtaminen
• Kuntien yhteistoiminta
• Luottamushenkilöt
• Asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistuminen
• Päätöksentekomenettely
• Talous ja tarkastus
• Kunnan toiminta markkinoilla
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Sääntely- ja toimintaympäristön muutoksia 
vuoden 1995 jälkeen

• EU jäsenyys (julkiset hankinnat, kilpailuoikeus, valtiontuki)
• Markkinaehtoistuminen
• Perustuslakiuudistus 2000 – itsehallinto, perusoikeudet
• Hallinnon rakennemuutokset – PARAS/järjestämisvastuu-palveluiden 

tuottaminen, kuntien yhteistoiminta, SOTE?
• Kuntien tehtävien lisääntyminen
• Muutokset kuntien taloudellisessa asemassa
• Konsernimaisten toimintatapojen korostuminen
• Palveluiden käyttäjien valinnanvapauksien kasvu
• Tietotekniikan kehitys 
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Uusi kuntalaki
• Uudessa laissa (410/2015) VII osaa , 17 lukua, 150 §:ää
• Kunnan hallinnon, päätöksenteon ja talouden yleislaki.

» Oikeusperiaate: erityislaki syrjäyttää yleislain.
• Mahdollistavan lain luonne säilytetään.
• Pyrkii vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin.

» Konserninäkökulma korostuu.
» ”Kunnan toiminnan” laaja määrittely.
» Poliittisen johtamisen painoarvoa lisätään.
» Suoran demokratian keinoja ajanmukaistetaan.
» Sähköinen päätöksenteko.
» Alijäämän kattamismenettelyä terävöitetään. 
» ”Kunnat ja markkinat” omaan lukuun.
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Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 1
• Voimaan 1.5.2015.
• Merkittävää osaa laista eli toimielimiä, johtamista, asukkaiden 

osallistumisoikeuksia, luottamushenkilöitä, hallintomenettelyä, 
muutoksenhakua koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin vasta 
1.6.2017 lukien. Siihen saakka noudetaan vanhan lain vastaavia 
säännöksiä.
» Luottamushenkilöiden toimikausi jatkuu uusien valintaan saakka, jollei 

halua erota vuoden 2016 lopussa. Eroilmoitus 30.11.2016 mennessä.
• Käytännössä lain vaikutukset näkyvät kuntien toiminnassa 

seuraavan vaalikauden alusta. 
• Monet säännöksistä edellyttävät kuitenkin valmistautumista 

muutoksiin jo ennen voimaantuloa. 
» Kuntaliitolta ainakin hallintosäännön, konserniohjeen, johtajasopimuksen, 

viestintäohjeen ja kuntayhtymän perussopimuksen mallit.
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Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 2
• 1.5.2015 lukien tulevat voimaan:

» 1 luku. Yleiset säännökset
» 2 luku. Kunnan tehtävät ja järjestämisvastuu
» 3 luku. Valtion ja kunnan suhde
» 8 luku. Kuntien yhteistoiminta
» 9 luku. Kunnallinen liikelaitos
» 11 luku. Henkilöstö
» 13 luku. Kunnan talous
» 14 luku. Hallinnon ja talouden tarkastus
» 15 luku. Kunnan toiminta markkinoilla

• Lukujen säännökset pääosin sellaisia, jotka eivät ole 
riippuvaisia vaalikaudesta tai niihin ei ole tullut merkittäviä 
asiallisia muutoksia verrattuna vuoden 1995 kuntalakiin. 

• Osa säännöksistä sellaisia, joiden soveltamisesta ja 
voimaantulosta on säädetty erikseen 148–150 §:ssä
» alijäämän kattaminen ja kriisikuntien arviointimenettely,  hallinnon ja 

talouden tarkastus, yhtiöittämisvelvollisuus työvoimakoulutuksessa ja 
työterveyshuollossa

7



Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 3
• Seuraavan valtuustokauden alusta eli 1.6.2017 lukien 

sovelletaan seuraavia lukuja:
» 4 luku. Valtuusto
» 5 luku. Kunnan asukkaiden osallistumisoikeus
» 6 luku. Kunnan toimielimet
» 7 luku. Kunnan johtaminen ja kunnanhallitus
» 10 luku. Luottamushenkilöt
» 12 luku. Päätöksenteko- ja hallintomenettely
» 16 luku. Oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus

• Kuntien yhteistoimintasopimukset (myös kuntayhtymän 
perussopimus) uuden lain mukaisiksi viimeistään 1.6.2017.

• Yhteistoimintaluvun säännöksistä 59 §:ää (yhtymävaltuusto), 
60.2 §:ää (yhtymäkokousedustajan valinta) ja 64.4 §:ää 
(kuntayhtymän johtavan viranhaltijan johtajasopimus sekä 
irtisanominen tai muihin tehtäviin siirtäminen) sovelletaan 
1.6.2017 lukien.
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Uusi kuntalaki: mikä muuttuu?
• Kunnan tehtävien sääntely

» Lakisääteinen yhteistoiminta, järjestämisvastuu ja palvelujen 
tuottaminen määritellään (2 luku)

• Kuntatalousohjelma uusi väline valtion ja kuntien 
neuvottelumenettelyssä (12 §)

• Pitkän aikavälin kuntastrategia lakisääteiseksi (37 §)
• Toiminnan organisointi ja johtaminen

» Kuntavaalit huhtikuuhun ja valtuuston toimikausi alkamaan 
kesäkuun alusta (15 §)

» Valtuuston koko kunnan harkintaan (16 §)
» Konserniohjaus korostuu ja omistajaohjaus terävöityy (46–48 §)
» Lautakunta voi olla valiokunta (30–31 §)
» Kunnanhallituksen puheenjohtajan asemaa vahvistetaan (40 §)
» Kunnanjohtajan johtajasopimuksesta lakisääteinen (42 §)
» Puheenjohtajiston erottaminen luottamuspulan vuoksi (34 §)
» Kunnallisen puoluerahoituksen avoimuutta lisätään (19 ja 82 §)
» Ns. vaikuttamistoimielimistä säännökset kuntalakiin (26–28 §)
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Uusi kuntalaki: mikä muuttuu?
• Luottamushenkilöt

» Päätoimisten ja osa-aikaisten luottamushenkilöiden asemaa 
vahvistetaan (33,80 ja 81 §)

» Kaikki luottamustoimet vaativat suostumuksen (70 §)
» Sidonnaisuuksien ilmoittaminen (84 §)

• Kuntien yhteistoiminta
» Mukana myös kuntayhtymien yhteistoiminta  (49 §)
» Erityisesti vastuukuntamallin tarkempi sääntely (52 §)

• Päätöksenteko- ja hallintomenettely (12 luku)
» Ainoaksi johtosäännöksi hallintosääntö (90 §)
» Otto-oikeudella asioita lain nojalla vain kunnanhallituksen 

käsiteltäväksi (92 §)
» Päätöksentekotavat: varsinainen kokous, sähköinen kokous ja 

sähköinen päätöksentekomenettely (98–100 §)
» Kunnan ilmoitusten ja viestinnän pääkanavaksi yleinen tietoverkko 

(29, 108 ja 109 §)
» Pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen yleiseen tietoverkkoon (140 §)
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Uusi kuntalaki: mikä muuttuu?

• Kunnan taloudessa alijäämän kattamissääntelyä terävöitetään 
(110, 118 ja 119 §)

• Tarkastuslautakunnan tehtäviä ja työskentelyä täsmennetään 
(121 §)

• Tilintarkastajaksi aina JHTT-yhteisö ja tytäryhteisön 
tilintarkastajaksi kunnan tilintarkastusyhteisö (122 §)

• Kunnat ja markkinat: EU-lainsäädännön kansallinen 
soveltaminen (15 luku)
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Uusi kuntalaki: mikä ei muutu?

• Erityislaki menee yleislain eli kuntalain edelle (2 §)
• Kunnan jäsenyys (3 §)
• Kunnan nimi ja kaupunkinimitys (4 §)
• Kunnanvaakuna (5 §) 
• Varavaltuutettujen lukumäärä (17 §)
• Äänioikeus (20 §); kuitenkin myös tietyin edellytyksin 

kansainvälisen järjestön palveluksessa oleva
• Kunnallisen kansanäänestyksen periaatteet (24 §), paitsi että 

aloiteoikeus 15-vuotiaalla ja aloitekynnys neljä prosenttia
• Toimielinten toimikausi ja puheenjohtajiston valinta (32-33 §)
• Tilapäisen valiokunnan rooli (35 §)
• Kunnallisen liikelaitoksen asema (9 luku)
• Poliittisen suhteellisuuden vaatimus kuntayhtymässä (58.3 §)
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Uusi kuntalaki: mikä ei muutu?
• Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)
• Vaalikelpoisuuden rajoitukset eri toimielimiin (72-77 §)

» Liiketoimintaa harjoittavan tytäryhteisön hallituksen jäsenet vaalikelpoisia 
kunnanhallitukseen (73.4 §)

• Vaalikelpoisuuden menettäminen (78 §)
• Luottamustoimen hoitamisen jatkuvuus (79 §)
• Luottamushenkilön palkkiot ja korvaukset (82 §), paitsi että todetaan 

luottamushenkilömaksujen perintävaltuutus
• Virheellisen ja rikollisen menettelyn sääntely (85–86 §)
• Henkilöstön oikeudellinen asema ( 11 luku)
• Toimivallan siirtäminen eli delegointi (91 §)
• Valtuustoasioiden valmistelu ja käsiteltäväksi ottaminen ( 93–95§), 

valtuuston kokoontuminen (94 §), laillisuusvalvonta (96 §)
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Uusi kuntalaki: mikä ei muutu?
• Esteellisyyssääntely (97 §)

» Tytäryhteisön hallituksen jäsenet esteellisiä (ei enää yhteisöjäävin 
poikkeusta) 

» Kuntayhtymissä ja liikelaitoksissa poikkeus säilyy
• Kokouksen julkisuus (101 §), päätösvaltaisuus (103 §), äänestys 

(104 §), vaali (105 §), eriävä mielipide (106 §), pöytäkirja (107 §)
• Kunnan talousarvion ja –suunnitelman periaatteet (110 §), paitsi 

alijäämän kattamissääntely
• Kirjanpidon ja tilinpäätöksen periaatteet (112-116 §), paitsi että 

konsernitilinpäätös pitää laatia aina
» Tilikausi edelleen kalenterivuosi

• Tilintarkastuskertomuksen käsittely (125 §)
• Muutoksenhaku (16 luku)
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Kuntalain tarkoitus ja lähtökohdat (1 §)

• Edellytysten luominen kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä 
osallistumisen ja vaikuttamisen toteutumiselle.

• Kunnan toiminnan suunnitelmallisuuden ja taloudellisen 
kestävyyden edistäminen.

• Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen.
• Alueen elinvoiman edistäminen.
• Asukkaiden palvelujen järjestäminen taloudellisesti, 

sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.
• Kunnan toiminta = kaikki, missä kunta on mukana = 

kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi kuntien 
yhteistoiminta ja muu omistukseen, sopimukseen ja 
rahoittamiseen perustuva toiminta (6 §)
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Kunnan tehtävät ja järjestämisvastuu (2 luku)
• Yleinen toimiala: itsehallinnon nojalla otetut tehtävät
• Erityistoimiala: laissa kunnalle säädetyt tehtävät
• Lakisääteinen yhteistoiminta: tehtävät järjestettävä 

yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa
• Kunta voi hoitaa tehtävät itse tai sopia järjestämisvastuun siirtämisestä 

toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle. Lakisääteisessä yhteistoiminnassa 
järjestämisvastuu kunnan puolesta toisella kunnalla tai kuntayhtymällä.
» Hankintalakia ei sovelleta (50 §)

• Järjestämisvastuussa oleva kunta tai kuntayhtymä vastaa palvelujen ja 
muiden toimenpiteiden
1) yhdenvertaisesta saatavuudesta;
2) tarpeen, määrän ja laadun määrittelystä;
3) tuottamistavasta;
4) tuottamisen valvonnasta; sekä
5) viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä.
» Kunnalla kuitenkin rahoitusvastuu siirretyistä tehtävistä

• Palvelujen tuottamisessa laaja harkintavalta
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Kunta-valtio –suhde: kuntatalousohjelma  (12 §)

• Osa julkisen talouden ohjausjärjestelmää sekä valtion ja kuntien 
neuvottelumenettelyä.

• Sisällöltään aiempaa peruspalveluohjelmaa laajempi.
• Kytkeytyy EU:n julkisen talouden ohjaukseen.
• Arvioidaan kuntien toimintaympäristön muutokset ja tehdään 

arvio kuntatalouden kehityksestä.
• Kuntataloudelle kokonaisuutena oma tasapainotavoite.
• Ministeriökohtainen menorajoite valtion toimista aiheutuville 

menojen muutokselle.
• Arvioidaan rahoituksen riittävyyttä kuntien tehtävien hoitamiseen 

(rahoitusperiaate).
• Esitetään konkreettiset toimenpiteet kuntatalouden 

rahoitustavoitteiden saavuttamiseksi.
• Kuntaliitto mukana ohjelman valmistelussa.
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Valtuuston koko ja vaalikausi

• Kunta päättää valtuuston koosta. Laissa kunnan asukaslukuun sidotut 
valtuutettujen vähimmäismäärät (16 §).
» Mahdollistaa valtuustojen koon pienenemisen.
» Valtuuston koko on vähimmäismäärä, jollei kunta/valtuusto muuta 

päätä. Päätöstä noudatetaan, vaikka se ei olisi lainvoimainen. 
Päätöksestä ilmoitus oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän 
vuoden loppuun mennessä.

• Kuntavaalien vaalipäivä huhtikuun 3. sunnuntai (vaalilaki), jollei 
pääsiäinen, jolloin pääsiäistä edeltävä sunnuntai. 

• Valtuuston neljän vuoden toimikausi alkaa kesäkuun alusta (15 §).
• Valtuusto valitsee kunnanhallituksen ja lautakunnat kesäkuun 

kokouksessa (32 §).
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Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja 
taloudesta (14 §)

• … sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.
» valtuuston päätösvallan ”yleisyys”.
» valtuusto voi hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa muille 

toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille (91 §).
• Valtuusto päättää: 

» kuntastrategiasta (= pitkän aikavälin tavoitteet);
» hallintosäännöstä;
» talousarviosta ja taloussuunnitelmasta; 
» omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeista;
» liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
» varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;
» sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista; 
» jne.
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Kuntastrategia johtamisen välineeksi (37 §)
• Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan 

toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. 
• Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
4. omistajapolitiikka;
5. henkilöstöpolitiikka;
6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet; sekä 
7. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. 

• Talousarvio ja -suunnitelma laadittava niin, että ne toteuttavat 
kuntastrategiaa.

• Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston 
toimikaudessa.

• Kuntastrategian sitovuus poliittista eikä hyväksymisestä voi valittaa.
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Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, 
hallintoa ja taloutta (38-39 §).

• vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja 
laillisuuden valvonnasta;

• valvoo kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, 
edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;

• edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan 
henkilöstöpolitiikasta;

• vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
» ei riipu toiminnan organisointitavasta
» otto-oikeudella asioita lain nojalla vain kunnanhallituksen 

käsiteltäväksi (hallintosäännössä voidaan antaa otto-oikeus 
lautakunnalle)

» puheenjohtajan ja edustajan läsnäolo- ja puheoikeus muissa 
toimielimissä

• vastaa kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;
• huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan 

järjestämisestä. 

21



Konsernijohto ohjaa ja valvoo
• Konsernijohto: kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormestari 

ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset.
Hallintosäännössä määrätään konsernijohdon tehtävistä ja 
toimivallan jaosta.

• Konsernijohto vastaa kuntakonsernissa omistajaohjauksen 
toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä.

• Omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta 
omistajana tai jäsenenä vaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön 
hallintoon ja toimintaan. 

• Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että mm. kunnan 
tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin 
kokonaisetu.
» Omistajaohjaus voi liittyä ainakin perustamissopimuksiin, 

yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden 
antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä muuhun kunnan 
määräysvallan käyttöön.

• Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava 
huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja 
liiketoiminnan asiantuntemus.
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Konserniohjeet lakisääteisiksi (47 §)
• Keskeinen väline omistajaohjauksessa.
• Tarpeelliset määräykset ainakin: 

» kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja 
ohjauksesta;

» konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan 
järjestämisestä;

» tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden 
tietojensaantioikeuden turvaamisesta;

» velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen 
päätöksentekoa; 

» konsernin sisäisistä palveluista
» tytäryhteisöjen hallituksen kokoonpanosta ja nimittämisestä; 
» kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta. 
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Kunnan johtaminen

• Kunnan johtaminen omaan lukuun (7 luku).
» Kuntaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian 

mukaisesti.
» Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta.
» Kunnanjohtaja/Pormestari johtaa kunnanhallituksen alaisena 

kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.
• Kunnan toiminta = kaikki, missä kunta on mukana (6 §).
• Lakiin säännökset kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä 

(40 §).
» Johtaa poliittista yhteistyötä, jota kunnanhallituksen tehtävien 

toteuttaminen edellyttää.
» Hallintosääntöön työnjako kunnan johtamisessa, 

puheenjohtajan toimivalta ja muut tehtävät.
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Johtamisen vaihtoehdot
1. Kunnanjohtaja ja ”perinteinen” kunnanhallituksen 

luottamushenkilöpuheenjohtaja (=”nykymalli”)
2. Kunnanjohtaja ja päätoiminen/osa-aikainen 

kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
» Kunta voi päättää, että puheenjohtaja/varapuheenjohtaja hoitaa 

tehtäväänsä päätoimisesti tai osa-aikaisesti (33 §).
» Päätoimisella luottamushenkilöllä oikeus saada vapaata siviilityöstään. Osa-

aikaisen sovittava työnantajan kanssa, mutta työnantajalla pitää olla 
kieltäytymiseen painavat syyt  (80 §). 

» Samat edut kuin virkasuhteessa.
» Erityisenä haasteena johtamisen työnjako/vastuu kunnanjohtajan ja 

kunnanhallituksen puheenjohtajan välillä.                                                 
 määräykset hallintosääntöön/johtajasopimukseen.

3. Pormestarimalli
» Ei virkasuhteista kunnanjohtajaa.
» Pormestari kunnanhallituksen puheenjohtaja.
» Valtuusto valitsee. Suoran vaalin mahdollisuutta valmistellaan erikseen.
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Kunnanjohtajan johtajasopimus (42 §)
• Kunnan ja kunnanjohtajan välillä on tehtävä johtajasopimus, 

jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä.
» Johtamisen ”pelisäännöt”.
» Ammatillisen ja poliittisen johdon työnjako kunnan johtamisessa.
» Kunnanjohtajan työn tavoitteet ja niiden arviointi.
» Työn tekemisen edellytykset, esim. koulutus.

• Määräykset menettelytavoista, joilla viran hoidon erimielisyydet 
ratkaistaan irtisanomismenettelyn sijasta. 

• Voidaan sopia erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hyväksyy 
valtuusto.

• Julkisoikeudellinen sopimus, jota koskevat erimielisyydet 
ratkaistaan hallintoriita-asiana hallinto-oikeudessa.
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Kuntien yhteistoiminta (8 luku)
• Yhteistoiminnan perustana on sopimus.

» Mukana myös kuntayhtymien yhteistoiminta (49 §)
» Yhteistoiminnan suhde hankintalakiin (50 §).

• Laissa määritellään julkisoikeudellisen yhteistoiminnan muodot.
» Yhteinen toimielin, yhteinen virka, sopimus viranomaistehtävien hoitamisesta, 

kuntayhtymä/liikelaitoskuntayhtymä
• Vastuukuntamallissa aina yhteinen toimielin, joka vastaa tehtävän 

hoitamisesta ( 52 §)
» Muut kunnat voivat valita osan toimielimen jäsenistä. Lakisääteisessä 

yhteistoiminnassa kunnalla vähintään yksi sen valitsema jäsen.
» Laissa säännökset yhteistoimintasopimuksen vähimmäissisällöstä.

• Kuntayhtymäsäännökset pääosin ennallaan.
» Yhtymäkokousedustajat kuhunkin kokoukseen erikseen ( 60 §).
» Tarkemmat säännökset yhtymäkokouksen tehtävistä ja yhden toimielimen 

kuntayhtymästä (60 ja 61 §).
» Kuntayhtymän johtavalla viranhaltijalla johtajasopimus (64 §) 

• voidaan irtisanoa tai siirtää muihin tehtäviin kuten kunnanjohtaja
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Luottamushenkilöt 1
• Luottamustoimeen voidaan valita vain siihen suostunut (70 §).

» Erota voi pätevästä syystä.
• Vaalikelpoisuussääntelyyn vain pieniä tarkennuksia.
• Toimielinten puheenjohtajisto voidaan erottaa, jos he tai jotkut 

heistä eivät nauti valtuuston luottamusta (34 §).
• Valtuusto voi päättää, että valtuuston puheenjohtaja, 

kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä 
lautakuntien puheenjohtajat toimivat päätoimisesti tai osa-
aikaisesti (33 §).
» Päätoimiseen luottamustoimeen oikeus saada vapaata työstään (80 §).
» Osa-aikaiseen luottamustoimeen tarvittavasta vapaasta sovittava 

työnantajan kanssa. Työnantajalla oltava painava syy kieltäytyä 
sopimasta.

» Päätoimisen ja osa-aikaisen luottamushenkilön edut samoin perustein 
kuin viranhaltijalla.
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Luottamushenkilöt 2
• Paikallisen puoluetoiminnan tukemisessa kivijalkana edelleen 

luottamushenkilömaksut.
• Läpinäkyvyyttä lisätään ottamalla järjestelmästä säännös 

kuntalakiin ja ilmoittamalla perittyjen luottamushenkilömaksujen 
määrä kunnan tilinpäätöksessä (82 §).

• Sidonnaisuuksien ilmoittaminen lakisääteiseksi (84 §).
» Johtotehtävät ja luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä.
» Merkittävä varallisuus ja muutkin sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä 

luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
» Luottamustoimet yhdistyksessä ja säätiössä.
» Ilmoitusvelvollisia:

• kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä 
hoitavan toimielimen jäsenet

• valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajisto
• kunnanjohtaja, pormestari ja apulaispormestari, esittelijät

» Ilmoitukset tehdään tarkastuslautakunnalle kahden kuukauden kuluessa 
tehtävään valinnasta.

» Sidonnaisuuksista julkinen rekisteri yleisessä tietoverkossa.
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Luottamushenkilön oikeuksia
Oikeus saada vapaata (81 §)
• Aiempaa laajempi oikeus saada vapaata toimielimen kokoukseen 

osallistumista varten
• työnantajalla tieto vähintään 14 pv ennen kokousta

• Muu luottamustoimen hoitaminen, valtuustoryhmien kokoukset: 
vapaasta sovittava työnantajan kanssa

• Työnantajan pyydettäessä annettava kirjallinen selvitys 
kieltäytymisensä perusteista

Palkkiot ja korvaukset (82 §): ei muutoksia
Tietojensaantioikeus (83 §)
• Toimessa tarpeelliset tiedot, jotka eivät vielä ole julkisia
• Konsernijohdolta sen hallussa olevat tytäryhteisöjen toimintaa 

koskevat tiedot
• Ei oikeutta salassa pidettäviin tietoihin, elleivät kuulu toimen 

hoitamiseen



Asukkaiden ja palvelujen käyttäjien 
osallistuminen ja vaikuttaminen (5 luku)

• Asenteet ja toimintatavat ratkaisevat, kuntalaki luo edellytyksiä ja 
kannustaa

• Osallistumisen edistäminen yksi kunnan strategisista tavoitteista
» Valtuustolla vastuu monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen 

mahdollisuuksista (22 §).
• Aktiivinen ote viestintään, verkkoviestintä keskiössä, päätöksenteon 

valmistelun avaaminen verkkosivuilla
• Laissa edelleen esimerkkiluettelo osallistumisen ja vaikuttamisen 

keinoista; tavoitteena kannustaa tarjoamaan ja käyttämään monipuolisia 
keinoja
» Kuntalaisraadit, asukastapaamiset, osallistuva budjetointi, palvelujen 

suunnittelu ja kehittäminen palvelujen käyttäjien kanssa.
• Äänioikeus (20 §).
• Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä 

aloiteoikeus kunnan toimintaa koskevissa asioissa (23 §).
» Myös palvelun käyttäjällä palveluaan koskevassa asiassa.

• Kunnallinen kansanäänestys ja kansanäänestysaloite (24-25 §).
» Kansanäänestys neuvoa-antava ja valtuusto päättää toimittamisesta.
» Aloiteoikeus 15-vuotiaalla.

31



32

Palvelualoite
• Palvelualoite on kunnan ulkopuoliselle taholle tarjottu 

mahdollisuus tehdä aloite siitä, miten tietty julkinen palvelu 
voitaisiin jatkossa tuottaa nykyistä tuotantotapaa 
laadukkaammin, edullisemmin, asiakasystävällisemmin, 
tehokkaammin tai saavutettavammin. 

• Ei suoraan säädetä laissa. Lain perusteluissa kuitenkin avataan 
palvelualoitteen käyttöä.

• Kunta määrittelee, otetaanko palvelualoite käyttöön ja millä 
tavalla se toteutetaan.



Viestintä (29 ja 109 §) 

• Kunnan toiminnasta on tiedotettava ja annettava riittävästi 
tietoja kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, 
päätöksenteosta sekä osallistumisen ja vaikuttamisen keinoista

• Yleiseen tietoverkkoon kunnan järjestämiä palveluja sekä kunnan 
toimintaa koskevat keskeiset tiedot  109 §

• Kunnan ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa (108 §)
• Päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle  pöytäkirja 

nähtäville yleiseen tietoverkkoon (140 §)
• Laissa raamit viestinnälle, kunnalle jää edelleen harkintavaltaa 

toteuttamisessa (kuntalaki, julkisuuslaki, hallintolaki, kielilaki, 
erityislait)
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Viestintä (29 ja 109 §) 
• Huolehdittava, että toimielinasioiden valmistelusta annetaan 

esityslistan valmistuttua yleisen tiedonsaannin kannalta 
tarpeellisia tietoja yleisessä tietoverkossa (= netti).

• Huolehdittava myös, ettei salassa pidettäviä tietoja viedä 
nettiin ja että yksityisyyden suoja henkilötietojen käsittelyssä 
toteutuu.
» onko henkilötietojen vieminen nettiin tarpeellista viestinnän 

näkökulmasta?
» henkilötiedot netissä vain tehokkaan tiedottamisen vaatiman ajan
» hallintosääntöön voidaan ottaa keskeiset periaatteet ja 

tarkemmat määräykset tietosuojasta kunnan verkkoviestinnässä
• Käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otettava 

huomioon eri asukasryhmien tarpeet
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”Vaikuttamistoimielimet” (26-28 §)
• Sääntelyn kokoaminen kuntalakiin
• Kunnanhallituksen asetettava

» Nuorisovaltuusto/nuorten vaikuttajaryhmä
» Vanhusneuvosto
» Vammaisneuvosto

• Ei kunnan ”virallisia” toimielimiä, jäsenet eivät kunnan 
luottamushenkilöitä.

• Voivat olla kuntien yhteisiä.
• Kokoonpano, valinta ja toimintatavat jäävät kunnan päätettäviksi.
• Kunnanhallituksen huolehdittava toimintaedellytyksistä. 
• Edustamansa ryhmän vaikuttamis- ja kuulemiskanavia:

» Annettava mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan 
asioissa, joilla on merkitystä edustamansa ryhmän hyvinvointiin, terveyteen, 
elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen taikka tarvittavien palvelujen 
järjestämisessä

» Ei oikeutta tehdä muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä.
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Alueelliset lautakunnat tai johtokunnat (36 §)

• Valtuusto arvioi tarpeellisuuden
• Jäsenet tai osa jäsenistä voidaan valita alueen asukkaiden 

esityksestä 
• Vaikuttamis- ja kehittämistehtävä
• Varattava mahdollisuus antaa lausunto valmisteltaessa

• kuntastrategiaa
• talousarviota ja –suunnitelmaa
• päätöksiä, joilla voi olla huomattava vaikutus kunnan 

asukkaiden ja palvelujen käyttäjien elinympäristöön, 
työntekoon tai muihin oloihin

• Valtuusto voi hallintosäännöllä antaa palvelutehtäviin   
liittyvää päätösvaltaa sekä muita tehtäviä

 HUOM! Alueellisten toimielinten suoraa vaalia valmisteltu.



Toimielimen päätöksentekotavat (98-100 §)
• Toimielimelle kuuluvista asioista voidaan päättää 

» Perinteisessä kokouspaikalla tapahtuvassa kokouksessa.
» Sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa 

(sähköinen kokous).
• edellytys: läsnä olevien oltava keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja 

ääniyhteydessä

» Sähköisesti ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely). 
• Kunta antaa hallintosäännössä määräykset 

päätöksentekotavoista ja muusta kokousmenettelystä
» Myös siitä, miten kunta huolehtii sähköiseen päätöksentekoon tarvittavista 

teknisistä välineistä ja yhteyksistä. 

• Kunnan tulee huolehtia tietoturvallisuudesta ja siitä, etteivät 
salassa pidettävät tiedot ole ulkopuolisen saatavissa.
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Sähköinen päätöksentekomenettely (100 §) 

• Sähköinen päätöksentekomenettely = ajasta ja paikasta 
riippumaton suljettu päätöksenteko ennen toimielimen 
kokousta. 

• Mahdollinen kaikissa muissa toimielimissä paitsi valtuustossa 
sekä julkisissa kokouksissa. 

• Sähköisesti käsiteltävät asiat tulee yksilöidä kokouskutsussa 
ja mainita, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. 
» Asia siirtyy kokouksen käsiteltäväksi, jos yksikin jäsen sitä vaatii tai on 

jättänyt kantansa ilmaisematta.

• Sähköinen päätöksenteko on pääsääntöisesti tarkoitettu 
rutiiniluonteisten asioiden käsittelyyn. 
» Kunnan omaan harkintaan jää se, minkä kaltaiset asiat voitaisiin käsitellä 

sähköisessä päätöksenteossa. 

• Sähköinen päätöksenteko edellyttää soveltuvan 
tietojärjestelmän käyttämistä. 
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Alijäämän kattamisvelvollisuus
• Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa 

» enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen 
vahvistamista seuraavan vuoden alusta 

» ilman mahdollisuutta taloussuunnitelmassa lykätä alijäämän 
kattamista myöhempään ajankohtaan

» siirtymäsäännös: ensimmäisen kerran tulee olla katettuna 
vuoden 2020 tilinpäätöksessä 

» Kaikkein alijäämäisimmillä kunnilla kaksi vuotta enemmän 
aikaa. 

• Alijäämän kattamisvelvollisuus ja 
”kriisikuntamenettely” ulotetaan myös kuntayhtymiin. 

• Kriisikuntamenettelyyn voi joutua, jos
» alijäämiä ei kateta säädetyssä ajassa tai
» kriisikuntakriteereiden perusteella; kriteereissä siirrytään 

konsernitason tietoihin vuonna 2017.
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Tarkastuslautakunta (121 §)
• Valmistelee:

» hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat valtuustolle.
» toimintaansa koskevat hallintosääntömääräykset ja oman 

talousarvionsa kunnanhallitukselle, joka voi poiketa esityksistä 
perustellusta syystä.

• Arvioi:
» valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen koko 

kuntakonsernissa
» toiminnan järjestämisen tuloksellisuuden ja 

tarkoituksenmukaisuuden.
• Arviointisuunnitelma ja arviointikertomus.

» ”väliarvioinnit” mahdollisia
• Hallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin 

arviointikertomus antaa aihetta.
• Sidonnaisuusilmoitukset lautakunnalle; uusi tehtävä.
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Tilintarkastus (122 §)

• Tilintarkastajaksi aina JHTT-yhteisö.
• Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on pääsääntöisesti 

valittava kunnan tilintarkastusyhteisö.
• Tilintarkastuksella on oltava edellytykset riippumattoman ja 

riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen.
• Oikeus tehtävien hoitamiseksi tarpeellisten tietojen saantiin 

salassapitosäännösten estämättä
» tarkastuslautakunnalla kunnan viranomaisilta 
» tilintarkastajalla kunnan viranomaisilta ja muilta kuntakonserniin 

kuuluvilta yhteisöiltä ja säätiöiltä
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Kunnan toiminta markkinoilla (15 luku) 

• Taustalla EU:n valtiontukisääntely, jonka tavoitteena on turvata 
tasapuolisuus ja kilpailuneutraliteetti julkisen ja yksityisen 
elinkeinotoiminnan välillä. 

• Valtiontuki = kaikki julkinen tuki 
• Kuntalain säännösten tavoitteena on selkiyttää kansallisen 

sääntelyn suhdetta EU-sääntelyyn ja lisätä tietoisuutta sen 
sisällöstä.

• Tukiviranomaisena kunnan on selvitettävä, että aiottu toimenpide 
on kuntalain ja EU:n valtiontukisäännösten mukainen.

• Sääntely on jatkoa kuntalain ja kilpailulain muutoksille, jotka 
tulivat voimaan 1.9.2013.   
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Yhtiöittämisvelvollisuus (126-128 §)
• Kunnan tulee pääsääntöisesti yhtiöittää kilpailutilanteessa 

markkinoilla harjoitettava toiminta. 
• Säännöksien sisältö vastaa 1.9.2013 voimaantulleita säännöksiä, 

joiden mukaan yhtiöittäminen ja toiminnan uudelleen järjestäminen 
tuli toteuttaa vuoden 2014 loppuun mennessä. 

• Kunta ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla mm:
» Kunta tuottaa järjestämisvastuulleen lain nojalla kuuluvia palveluja.
» Toiminta perustuu monopoliasemaan (esim. vesihuolto).
» Osallistuminen tarjouskilpailuun on kuitenkin markkinoilla toimimista 

(pl. työvoimakoulutus).
• Säännökset myös poikkeuksista yhtiöittämisvelvollisuuteen. 

Omana toimintana voidaan hoitaa tehtävää mm:
» Toiminta on vähäistä.
» Tukipalvelujen tuottaminen tytäryhteisöille.
» Toiminta kuitenkin hinnoiteltava markkinaperusteisesti.
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Kunnan myöntämät lainat, takaukset ja muut 
vakuudet (129 §)

• Aiemmin tukemista rajoitti vain toimialasäännös.
• Yleiset periaatteet tukemisessa:

» ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä
» ei saa sisältää merkittävää taloudellista riskiä
» tuelle saatava riittävät vastavakuudet

• Rajoitus: Takauksen tai muun vakuuden myöntäminen 
kielletty kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yksityisen 
yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta.
» lainan antamista rajoittaa toimialasäännös ja EU:n valtiontukisääntely

• Takaus tai muu vakuus voidaan myöntää:
» mm. kuntakonserniin kuuluville ja kuntaomisteisille yhteisöille
» liikuntalain, kulttuuritoimintalain, museolain, teatteri- ja orkesterilain ja 

nuorisolain mukaisten tehtävien edistämiseen
» erityislainsäädännön perusteella hyväksyttyyn tukiohjelmaan ja yksittäiseen 

tukeen tai palveluvelvoitteeseen (SGEI)
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Kiinteistön luovutuksen tai vuokrasopimuksen 
markkinaehtoisuuden määrittely (130 §)

• Menettelytapaa koskeva sääntely, kun ostajana tai vuokraajana on 
kilpailutilanteessa markkinoilla toimiva taho. 

• Menettelytapoja noudattamalla voidaan varmistaa luovutuksen tai 
vuokrauksen markkinaehtoisuus ja ettei niihin sisälly kiellettyä 
valtiontukea.

• Vaihtoehtoiset menettelytavat:
» Avoin tarjouskilpailu, jolle ei aseteta ehtoja.
» Puolueettoman arvioijan arvio kiinteistön markkina-arvosta tai 

markkinaperusteista vuokratasosta.

• EU:n valtiontukisäännösten huomioiminen
» Päätösten perusteluiden läpinäkyvyys ja oikeiden menettelytapojen 

noudattaminen.   
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Palveluvelvoite (131 §)
• Keino järjestää välttämättömäksi arvioidun peruspalvelun 

tuottaminen tilanteessa, jossa kunta ei tuota sitä itse ja 
markkinat eivät toimi.

• Kunta voi antaa määräaikaisen palveluvelvoitteen (ns. SGEI) 
palveluntuottajalle ja maksaa korvausta palvelun tuottamisesta.

• Menettelyyn kuuluu:
» Markkinatilanteen selvittäminen.
» Palvelun tuottamisen ja korvauksen määräytymisen keskeisten 

ehtojen määrittely.
» EU:n SGEI-säännökset otettava huomioon.
» Palveluntuottajan valinta: hankintalain mukainen kilpailutus tai avoin 

ja syrjimätön menettely.
» Joko hankintasopimus tai avustuspäätös.


