
YKSITYISTÄMISEN RAJOITUKSET KUNNASSA

Kunnallistalous

Pro gradu -tutkielma

Kunnallistieteiden laitos

Tampereen yliopisto

Joulukuu 2000

Petri Syvänen



TIIVISTELMÄ

Tampereen yliopisto

Kunnallistieteiden laitos

SYVÄNEN, PETRI: Yksityistämisen rajoitukset kunnassa

Avainsanat: yksityistäminen, yksityistämisen rajoitukset, julkinen– ja yksityinen sektori

Pro gradu –tutkielma, 136 sivua, 12 liitesivua

Kunnallistalous

Joulukuu 2000

Tutkielmassa on tarkasteltu niitä rajoituksia, jotka rajoittavat tai estävät kuntien
toimintojen ja palveluiden yksityistämistä. Tarkastelun kohteena ovat olleet kaikki
yksityistämistä rajoittavat tekijät. Rajoitukset jakautuvat kolmelle eri tasolle, jotka ovat
teoria, lainsäädäntö ja käytäntö. Teoreettisia rajoituksia on tarkasteltu yksityistämistä
käsittelevien teoreettisten tutkimusten pohjalta. Lainsäädännön rajoituksia on tarkasteltu
suoraan lainsäädännön sekä lakien kommentaarien avulla. Käytännön rajoitusten
tutkimisessa on käytetty kirjallisuuden ohella case -kunta tarkastelua, jossa
haastatteluiden kohteena ovat olleet Oriveden kaupungin johtavat viranhaltijat.

Tutkielman lähtökohtana ovat teoreettiset yksityistämisen rajoitukset. Ideologiat ja
teoriat ovat ylin taso yksityistämistä rajoittavista tekijöistä. Hyödykkeiden jakautuminen
ryhmiin sekä markkinoiden epäonnistuminen ovat merkittävimmät rajoitukset.
Julkisella sektorilla on rooli yhteiskunnan toimintaa ohjaavana tekijänä. Palveluiden
tuotannon yksityistämistä teoriat eivät rajoita, jos kunta huolehtii palvelun
järjestämisestä.  Jokin teoria vaikuttaa aina lainsäädännön kehitykseen. Laeissa kunnille
on annettu mahdollisuus kohtuullisen vapaasti järjestää oma palveluiden tuotantonsa.
Viranomaistoimintojen yksityistäminen ei ole kuitenkaan mahdollista. Samoin joillakin
erityisaloilla kuten koulutuksessa ja terveydenhoidossa on joitakin yksittäisiä
palveluiden yksityistämistä rajoittavia määräyksiä, jotka edellyttävät kunnallista
toimintaa.

Teorian ja lainsäädännön rajoitusten ulkopuolelle jääviä toimintoja ja palveluita on
tarkasteltu käytännön rajoitusten tasolla.  Lainsäädäntö mahdollistaa monia sellaisia
palveluita yksityistettäväksi, joita ei käytännössä voida hankkia yksityisiltä.
Rajoittavina tekijöinä case -kunnassa ovat erityisesti tarjonnan ja kilpailun puute.
Kunnan pienestä koosta johtuen yksityisiä palveluiden tuottajia ei ole välttämättä edes
sellaisilla aloilla, joissa ei tarvita erityisosaamista. Kuitenkin kunnassa uskotaan
yksityistämisen lisääntyvän ja erityisesti kolmannen sektorin tuottajien merkityksen
korostuvan.  Poliitikoilla on myös oma merkittävä asemansa yksityistämisen käytössä.
Poliitikkojen vastustuksesta johtavilla viranhaltijoilla oli kaksi täysin toisistaan
poikkeavaa käsitystä. Talousjohtajan mukaan valtuutetut vastustavat yksityistämistä,
kun taas kaupunginjohtajan mukaan valtuusto suhtautuu myönteisesti yhteistyöhön
yksityisen sektorin kanssa. Kuitenkaan toimintoja uudelleen järjestettäessä ei erikseen
ajatella yksityistämistä itsenäisenä tekijänä, vaan paremminkin on kyse palveluiden
uudelleenjärjestämisestä.  Yksityistämisen käsite on hämärtynyt. Toimintatavoista
valitaan sellainen, joka on edullisin ja joka turvaa kuntalaisten palveluiden saannin
mahdollisimman laadukkaina.
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1.  YKSITYISTÄMISEN TUTKIMISEN PROBLEMATIIKKA

1.1.  Lähtökohdat

1.1.1.  Mitä tutkitaan

Tämän tutkimuksen aiheena on kuntien toiminnan markkinaistuminen, yleisesti hyvin

vallitsevaksi tullut markkinaistumisen puhuri, josta varsinkin yksityistäminen on

varsinaisen tarkastelun kohteena.  Pääasiallisina tutkimuksen kohteina ovat

yksityistämisen rajoitukset.  Toisin sanoen tärkeimmän tutkimuksen kohteen

muodostavat kunnan yksityistämisen mahdollisuudet ja esteet, jotka rajoittavat

yksityistämistä kunnissa.

Yksityistäminen on käsitteellisesti laaja ja monitahoinen kysymys, jonka roolista ja

merkityksestä kuntien toimintojen ja palveluiden järjestämisessä on melkein yhtä monta

mielipidettä ja käsitystä kuin on miestä ja naistakin.  Yksityistämisen kysymys on

oikeastaan kaikkein merkittävin ja keskeisin kysymys kaikissa yhteiskunnissa.

Taustalla kaikissa päätöksissä on aina kulloinkin kyseessä olevassa yhteiskunnassa

omaksuttu linja yksityisen ja julkisen sektorin välisestä työnjaosta, ja siitä kuinka paljon

yhteisvastuullisesti tarjotaan erilaisia palveluita kansalaisille ja kuntalaisille.

Yksityistämisen käsitteen moninaisuudesta johtuen käsitteestä on oltava hyvin tarkka

käsitemäärittely, jota koko tutkimuksen tekemisen ajan tiiviisti seurataan.  Kyseisestä

määrittelystä riippuu paljon se mitä asioita ja asiakokonaisuuksia sekä mitä tekijöitä

tutkimuksessa voidaan käsitellä ja ottaa tarkastelun kohteeksi.  Käsitteen määrittely jo

sinällään voisi muodostaa osan tutkimuksen tarkastelusta, koska yksityistämisen ja

ulkoistamisen käsitteen laajuudesta on olemassa erilaisia käsityksiä.  Yksityistäminen

voidaan ymmärtää laajasti tai suppeasti.

Tässä yhteydessä voitaisiin sanoa, että yksityistämisessä toimintojen tai palveluiden

suorittaminen ja tuottaminen siirtyy yksityiselle tuottajalle, kun sen sijaan
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ulkoistamisessa voi tuottajaksi kyseisen kunnan tilalle vaihtua esimerkiksi toinen kunta

yksityisen ohella sopimuksen perusteella.  Näin ollen pääasiallisena tarkastelun

kohteena on yksityistäminen ja sen rajoitukset.

1.1.2.  Tutkimuksen tausta

1990 –luvun lama aiheutti itsessään kuntien talouden ajautumisen huonoon tilaan.

Tämän lisäksi samasta syystä aiheutunut valtion menojen supistamispyrkimys aiheutti

myös kuntien saamien valtionapujen leikkauksia.  Nämä johtivat erilaisiin pyrkimyksiin

kunnissa toimintojen kustannusten ja kulujen alentamiseksi.  Tämän kaltaiset tekijät

yhdessä ideologisen muutoksen kanssa johtivat kuntien toiminnassa

markkinahenkisyyden voimistumiseen, jonka keskeisenä tekijänä on toimintojen

yksityistäminen eli palveluiden tuotannon hankkiminen yksityisiltä yrityksiltä tai

kunnallisten yritysten myyminen.  Siitä on etsitty monissa kunnissa keinoa päästä ulos

taloudellisesta ahdingosta.  Tausta-ajatuksena on ollut yksityisten yritysten ja

toimijoiden tehokkaampi ja taloudellisempi tapa toimia ja järjestää palveluidensa

tuotanto.

Yksityistämällä saadaan esimerkiksi toiminnan volyymiä laskettua ja mahdollisesti

syntyvän kilpailun kautta alhaisempia kustannuksia toiminnan tehostuessa.  Tältä

kannalta katsottuna aihe on kunnissa ajankohtainen.  Myös valtion viimeaikaiset

pyrkimykset ja toimet omaisuutensa yksityistämiseksi ovat säilyttäneet teeman

ajankohtaisuuden julkisesta sektorista käydyssä keskustelussa.  Tässähän on

perimmältään kysymys perustavaa laatua olevasta kysymyksestä hyvinvointivaltion

säilyttämisestä ja sen mahdollisista muutoksista.

Yksityistäminen voidaan nähdä erilaisena käsityksenä yhteiskunnasta, jossa yksilöllä on

enemmän vastuuta omasta elämästään.  Toisaalta yksityistämisen on katsottu olevan

myös keino säilyttää pohjoismainen hyvinvointivaltio.  Tämän ohella yksityistämisen

tarkastelulla on merkitystä myös yksityistämisen roolin suhteen, kuntien pyrkiessä sen

avulla taloudellisen tilanteensa parantamiseen.  Kaikella tällä voidaan perustella aiheen

merkitystä tutkimuksen kannalta.  Yksityistäminen ei ole unohdettu tekijä kuntien

jokapäiväisessä toiminnassa.
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Yksityistämistä ei ole unohdettu, mutta kuitenkin väittäisin, ettei sitä ole myöskään

kunnissa kovin paljon käytetty.  Sanoisin että varsinaista yksityistämistä tai mitä sillä

suppeimmillaan ymmärretään ei ole kovin merkittävästi tapahtunut.  Laajemmin

ymmärrettynä, kuten tässä tutkimuksessa käytetään, yksityistämistä on käytetty

sellaisissa toiminnoissa, jotka ovat kertaluonteisia, yksinkertaisia ja kunnan omalle

organisaatiolle liian paljon lisätyötä aiheuttavia.  Perinteiset ostopalvelut ovat selvästi

lisääntyneet, mutta omasta toiminnasta luopuminen, esimerkiksi liikelaitosten

myyminen on ollut erittäin harvinaista.  Jotkin tekijät ovat siis rajoittaneet

yksityistämistä.  Näitä tekijöitä tässä tutkielmassa tullaan kartoittamaan.

Privatisoitumiseen sisältyy julkisen sektorin palveluiden uudelleenjärjestämisen lisäksi

myös huomattava määrä ideologiaa.  Individualismilla ja liberalismilla on merkittävä

rooli yksityistämisen taustalla vaikuttavina 1990-luvulla vahvistuneina ideologioina.1

Ilman ajattelussa tapahtuvaa muutosta ei ryhdytä miettimään toimintatapojen

uudistamista.  Ideologialla on suuri merkitys yksityistämisen käyttöönotossa, mutta

myös kaikessa muussa toiminnassa, jossa muutetaan vanhoja käytäntöjä ja

toimintatapoja.

1.1.3.  Aiheen merkitys

Yksityistämistä on aikaisemmissa tutkimuksissa tarkasteltu pääasiassa teoreettiselta

kannalta.  Niillä ei ole ollut sellaista käytännön toimintaa ohjaavaa ja tutkivaa asemaa

kuin olisi voinut olla.  Lähinnä tämä käytäntöön liittyvä näkökulma yksityistämisen

teemassa kiinnostaa tätä tutkimusta ajatellen.  Käytännön kunnallista päätöksentekoa

palvelevan tiedon tuottaminen ja käytännön toiminnan tutkiminen ovat ne näkökulmat,

joista tätä kysymystä kiinnostaa tarkastella ja joista ei ennalta ole olemassa kovin paljon

tutkimuksia.  Käytännön toiminnan ja päätöksenteon näkökulmaan liittyvää

yksityistämistä tutkittaessa osaltaan luodaan uutta tietoa tutkittavasta aiheesta ja

toisaalta täydennetään ja vahvistetaan aiempia teoreettisia sekä empiirisiä tutkimuksia.

                                                
1 Salminen, Ari 1993, 151-153; Rasinmäki, Jorma 1997.
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Yksityistämistä käsittelevä pro gradu -tutkielma, jossa arvioidaan erilaisten tekijöiden

vaikutuksia yksityistämisen toteuttamisen mahdollisuuksiin ja sen kannattavuuteen,

rakennetaan empiirisessä osassa erityisesti yhden kunnan tilannetta kartoittaen.

Tällaisessa tapaustutkimuksessa eli case –tutkimuksessa on mahdollista antaa

tarkastelun kohteena olleelle kunnalle jossakin määrin uutta tietoa päätöksentekonsa

pohjaksi.  Jollakin tasolla tällainen tutkimus vaikuttaa ja helpottaa ainakin taustalla

kunnan päätöksentekoprosessia.  Yksityistämisen rajat ja mahdollisuudet tulee olla

kaikkien tiedossa muutenhan sitä ei voida lainkaan ottaa käyttöön.

Case -tutkimuksen tapaukseksi valitun kunnan kannalta tutkimuksella voi olla hyvinkin

paljon merkitystä.  Toisaalta käsillä oleva tutkimus kartoittaa yksityistämisen rajoituksia

käytännössä perustuen vain toimielinten tekemiin päätöksiin ja viranhaltijoilta saatuihin

tietoihin.  Näin ollen käytännön toiminnassa havaitut yksityistämisen rajoitukset ovat

muutenkin kunnan päätöksentekijöiden tiedossa.  Tutkimuksella on merkitystä muiden

kuntien kannalta, jotka voivat vertailla tutkimuksen avulla niitä syitä ja rajoituksia, joita

heidän kunnassaan on havaittu yksityistämiselle, case –kunnassa oleviin rajoituksiin.

Teorian ja lainsäädännön asettamat rajoitukset ovat kaikille kunnille käyttökelpoisia

tarkasteluja.

1.2.  Tutkimusongelma

1.2.1.  Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen lähtökohtaisena tarkastelun kohteena on selvittää mitä palveluita,

toimintoja tai omistamiaan yrityksiä kunnat voisivat yksityistää, toisin sanoen siirtää

yksityisten hoidettavaksi.  Jokaisen tutkimuksen piiriin valittavan palvelun, toiminnon

ja yrityksen osalta selvitetään, voidaanko se yksityistää esim. lainsäädännön ja

käytännön tekijöiden puolesta.  Lähtöoletuksena on se, että kunnissa vaikuttaa erilaisia

tekijöitä, jotka rajoittavat kuntien mahdollisuuksia yksityistää palveluitaan ja

toimintojaan.  Yksityistämistä ei ole käytetty niin paljon kuin olisi voinut olettaa.

Tutkimuksen tehtävänä on kaikin puolin selvittää sitä, missä määrin kunnissa voidaan

käyttää yksityistämistä toimintoja kehitettäessä ja uudelleen organisoitaessa.  Tällöin
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kysymyksessä on yksityistämisen rajojen etsintä.  Tärkeimpänä kysymyksenä on

kysymys siitä, mitkä tekijät rajoittavat yksityistämisen käyttöönottoa.  Tätä kysymystä

voi lähestyä kolmella eri tasolla.  Ylimpänä tasona on teoreettinen pohja yksityisten ja

julkisten hyödykkeiden ja palveluiden välisistä eroista, sekä niistä seikoista, jotka

teoriassa rajoittavat yksityistämistä.  Tässä on kysymyksessä yleisesti käytetty teoria

erilaisten palveluiden jakautumisesta yksityisen ja julkisen tuottajan välille.  Seuraavan

tason muodostaa Suomen lainsäädännön luomat rajoitukset kuntien mahdollisuuksille

yksityistää toimintojaan.  Nämä kaksi tasoa luovat ne rajat, joiden puitteissa kunta voi

itse harkita toimintojensa yksityistämistä.  Teoria ja lainsäädäntö kulkevat aina jossakin

määrin käsi kädessä siten, että teoriat ohjaavat lainsäädännön linjoja ja niiden kehitystä.

Yksityistämistä rajoittavat tekijät ovat sen kaltaisia että voidaan perustellusti puhua

rajoituksista eikä esimerkiksi rajoista tai rajoitteista.  Rajat tulevat kysymykseen tässä

tutkielmassa ainoastaan lainsäädännön yhteydessä, koska lait asettavat toiminnalle rajat.

Teorian ja empirian asettamat esteet yksityistämiselle ovat rajoituksia, joista voidaan

päästä eroon olosuhteiden muuttuessa.  Toisaalta myös lainsääntöä voidaan muuttaa

vähemmän rajoittavaan suuntaan.  Mutta lakien muuttaminen ei ole kuntien tehtävissä

toisin kuin käytännössä yksityistämistä rajoittavien tekijöiden muuttaminen.

Rajoituksiin voidaan vaikuttaa omalla toiminnalla, mutta rajat ovat pysyviä pidemmällä

aikavälillä.  Esimerkiksi maanteillä ajonopeutta rajoitetaan nopeusrajoituksilla, mutta

todellisen rajan nopeudelle asettaa kulkuvälineen huippunopeus.

Teoriatason oletukset ja lähtökohdat eivät luonnollisesti rajoita käytännön toimintaa niin

kuin lainsäädäntö.  Tosin sen ajatukset ovat niin korkealla tasolla, ettei esimerkiksi

maan turvallisuuden takaajasta ole ainakaan vielä epäselvää sen suhteen onko se

julkinen vai yksityinen.  Nämä kaksi ylintä tasoa muodostavat tutkimuksen teoreettisen

viitekehyksen.  Niiden pohjalta tarkastelun kohteena ovat lisäksi yksityistämisen

käytännölliset rajoitukset.

Kuntakohtaisia käytännön yksityistämismahdollisuuksia tarkastellaan

tapaustutkimuksen eli case –tutkimuksen pohjalta.  Tällä kolmannella tasolla

tarkastellaan yksittäisen kunnan mahdollisuuksia yksityistää toimintojaan.  Teoria

osuudessa luotujen rajojen ulkopuolelle jäävät toiminnot ovat tällöin päämielenkiinnon

kohteena.  Kyseiset toiminnot ovat silloin sellaisia, joiden hankkimisesta kunta voi
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päättää itse oman harkintansa perusteella.  Luonnollisesti tällaisilla tuloksilla ei ole

muille kunnille yleistettävää arvoa, koska samankokoisetkin kunnat ovat aina

yksilöllisiä, varsinkin niiltä käytännön syiltään, joiden takia yksityistämistä ei käytetä.

Empiirisen osan kunnan yksityistämisen mahdollisuuksien tarkastelussa tulee erilaisten

tekijöiden suhteen arvioida kunkin toiminnon ja palvelun yksityistämisen

mahdollisuuksia.  Tällaisia huomioon otettavia seikkoja ovat esimerkiksi yksityisten

palveluiden tarjonta kyseisellä paikkakunnalla, jotta syntyy kilpailua, sekä

vaihtoehtoisten yksityisten palveluiden laatu ja hinta.  Eräänä merkittävänä rajoituksena

kunnan yksityistämismahdollisuuksille on kunnan kunkin palvelun ja toiminnon

henkilöstön ja päättäjien tietoisuus sen omista kustannuksista.  Luonnollisesti

politiikalla on oma merkittävä vaikutuksensa.

Lisäksi tarkastelussa tulisi kartoittaa niitä vaikutuksia, joita yksityistämisestä aiheutuisi

kunnan omalle henkilöstölle, kuntalaisille ja palveluiden käyttäjille,

toimintaympäristölle sekä erityisesti palveluissa mahdollisesti tapahtuville laadun

muutoksille.  Nämä tekijäthän ovat oikeastaan nähtävissä myös eräänlaisina rajoituksina

yksityistämiselle.  Jos yksityistäminen ei ole eri kriteereiden perusteella arvioituna

järkevää niin silloin yksityistämisen käyttöönotto on hyvin rajoitettua.  Näitä seikkoja

käsitellään muiden tekijöiden yhteydessä, eikä niitä tarkastella itsenäisenä osana.

Tutkimuksen tuloksena saavutetaan selviä vastauksia niistä tekijöistä, jotka ovat

rajoittaneet ja edelleen rajoittavat kunnan mahdollisuuksia yksityistää toimintojaan.

Käytännölliset yksityistämisen rajoitukset koskevat luonnollisesti vain case –kuntana

toimivan Oriveden kaupungin tilannetta.  Teoreettiset ja lainsäädännön asettamat

rajoitukset koskevat yhtä lailla kaikkia Suomen kuntia.  Käytännöllisiä rajoituksia

voivat muut kunnat vertailla omiin yksityistämisen rajoituksiinsa sen suhteen ovatko

omat kokemukset samanlaisia vai onko eri kunnissa erilaisia tekijöitä, jotka estävät

yksityistämistä.  Luultavasti on olemassa monille kunnille yhteisiä yksityistämisen

rajoituksia, sekä sellaisia tekijöitä, jotka ovat ominaisia pelkästään kyseiselle kunnalle.
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1.2.2.  Tutkimuksen rajaus

Tutkimuksen päähuomio keskittyy kuntien mahdollisuuksiin yksityistää erilaisia

toimintojaan.  Erityisesti tulen tarkastelemaan erilaisten kuntalaisille tuotettavien

palveluiden hankkimista yksityisiltä palveluiden tuottajilta.  Keskityn pääasiassa

erilaisiin hyvinvointipalveluihin.  Niiden lisäksi tarkastelun kohteena ovat puhtaat

julkishyödykkeen, varsinkin siltä osin kuin ne sisältävät sellaisia toimintoja, joiden

hankkimiseen yksityisiltä on otettu kantaa teoriassa, lainsäädännössä tai käytännön

toiminnassa.  Kuntien kohdalla puhtaat julkishyödykkeet sisältävät lähinnä erilaisia

viranomaistehtäviä, joissa käytetään julkista valtaa.  Hyvinvointipalveluihin sisältyvät

lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvat tehtävät, koulutuspalvelut sekä

muut sellaiset palvelut, joista kunnilla on asukkailleen järjestämisvastuu.  Lisäksi

tarkastelen tutkielman empiirisessä osassa niitä käytännöllisiä rajoituksia, jotka

rajoittavat teknisen sektorin yksityistämisen mahdollisuuksia.  Tämä poikkeus

hyvinvointipalveluista johtuu siitä, että yleensä on katsottu tekniselle sektorille

kuuluvien palvelujen olevan helpoiten yksityistettävissä.

Tutkimuksen teoria-osaan kuuluvassa lainsäädännön tarkastelussa huomio kiinnittyy

edellä mainittuihin hyvinvointipalveluiden alueisiin.  Empiria puolella suoritettavassa

case -kunta tarkastelussa myös muiden kunnan tehtävien tarkastelu, kyseistä kuntaa

koskien, on mahdollista ja joissakin tapauksissa välttämätöntä.  Edellä mainitut tekniset

palvelut ovat tällöin tarkastelussa.  Kuitenkin myös empiirisessä osassa päähuomio on

teoria-osuuden mukaisesti hyvinvointipalveluissa.  Kuntien toimintoja ja palveluja ei

tarkastella siltä osin kun on kyse muista kuin hyvinvointipalveluista.  Tällaisia

toimintoja ovat esimerkiksi vapaa-aikatoimen palvelut.

1.2.3.  Tutkimuksen aineisto ja menetelmä

Tutkimustehtävän ratkaisemiseen soveltuvaa aikaisempaa tutkimusta on olemassa

varsinkin oikeuden alalta.  Kunnallisoikeuden ja hallinto-oikeuden aloilla on tutkittu

nimenomaan lainsäädännön asettamia rajoituksia yksityistämisen käyttöönotolle.
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Rasinmäen väitöskirja vuodelta 1997 on hallinto-oikeudellinen tutkimus yksityistämisen

oikeudellisista taustoista, edellytyksistä, rajoituksista, muodoista ja vaikutuksista.

Kuten voi päätellä kyseisessä tutkimuksessa kiinnostavat erityisesti rajoitukset, joita

yksityistämisen käyttöönotolle on löydetty.  Kirjassa on myös hyviä lähteitä, joiden

perusteella omankin tutkimuksen lainsäädännön rajoja voi tarkastella.  Tässä yhteydessä

on luonnollisesti tarkasteltava myös suoraan lainsäädännön rajoituksia ja tehtävä niistä

omia johtopäätöksiä.2

Turun yliopistossa tehdyssä Nina Granqvistin väitöskirjassa on yksityistämistä tutkittu

teorian ja käytännön kannalta.  Tutkimuksessa on lähinnä tarkasteltu yksityistämisen

yleisyyttä Suomen kunnissa, sekä minkä tyyppisissä kunnissa yksityistämistä on

käytetty eniten.  Tutkimuksen tuloksena oli muun muassa kohtuullisen vähäinen

yksityistämisen käyttäminen Suomen kunnissa.  Teoreettista taustaa ja alkupohdintaa

kirjassa on myös.  Tutkimus perustuu lähinnä public choice eli julkisen valinnan

teorialle, jossa kollektiivisesti tehdään päätökset myös yksityistämisestä.  Tähän liittyy

myös Niskasen näkemykset julkisen hallinnon byrokratiasta, joka hänen mukaansa

pyrkii vain oman etunsa ajamiseen.  Omaankin tutkimukseen näitä teorioita jossakin

määrin sovelletaan, ovathan ne myös rajoituksia yksityistämiselle.  Tutkimuksessa on

myöskin jonkin verran käsitelty yksityistämisen mahdollisuuksien problematiikkaa.3

Niskasen byrokratia malliin liittyen voi siteerata Mcleania.  ”It does not necessarily

claim that bureaucrats waste recourses in the ordinary sense, but merely that bureaucrats

produce more, leaving fewer recourses available for producing other goods, than would

be the case under perfect competition” 4.  Suomessa ei kuitenkaan tällä hetkellä ole

ongelmana resurssien puute vaan edelleen korkea työttömyys.

Public choice lähestymistapaa yksityistämiseen on käyttänyt Stephen Martin kirjassaan

Impact Of Privatization.  Kirjassa Martin on lähinnä perehtynyt Englannissa

yksityistettyihin valtion yhtiöihin, mutta teorian osalta tutkimus on omaan tutkimukseen

                                                
2 Rasinmäki, 1997.
3 Granqvist, Nina 1997.
4 Mc Lean, Ian 1987, 89.
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kohtuullisesti soveltuva.  Siinä on muun muassa tarkasteltu niitä syitä minkä vuoksi

julkinen toiminta on tehottomampaa kuin yksityinen.  Public choice teoriaan liittyy

myös aika vahvasti olettamus tai näkemys siitä ettei julkisesti ihmiset yhdessä pysty

aina tekemään oikeita ja parhaita päätöksiä.  Varsinkin Niskasen byrokratia malli

suhtautuu tähän aika kriittisesti.  Onko yksityinen todellisuudessa tehokkaampi kuin

julkinen palveluiden tuottaja, on hyvä kysymys.5

Empiirisessä osassa tarkasteltaessa case kunnan mahdollisuuksia yksityistää

palveluitaan, teoriaosuudessa esitettyjen teorioiden ja lainsäädännön rajoitusten

pohjalta, tulee palvelurakennetta tarkastella sellaisten tutkimusten kautta, joissa on

pohdittu erilaisten palveluiden soveltuvuutta yksityisten palveluiden tuottajien

tuotettavaksi.  Tällaisia tutkimuksia on eri aloilta kuten koulutoimesta, sosiaali- ja

terveydenhoidosta sekä tekniseltä sektorilta.  Tähän yhteyteen liittyvät myös talouteen

painottuvat tutkimukset yksityistämisen taloudellisista edellytyksistä.

Hyvä esimerkki yksityistämisen mahdollisuuksiin liittyvistä tarkasteluista on Tarja

Toivosen raportti siitä mitä vaaditaan ihmiseltä tai ihmisiltä, jotka ovat perustamassa tai

suunnittelemassa perustavansa yrityksen tuottamaan kunnalle hyvinvointipalveluita.

Erityisen tarkastelun kohteena ovat varsinkin erilaiset sosiaalipalvelut kuten kodinhoito

ja erilaiset asumispalvelut.  Tarkastelu on rakennettu aika pitkälle alalle perustettavan

yrityksen näkökulmaan.  Tutkimuksessa on tarkasteltu kaikkia niitä mahdollisuuksia ja

ongelmia, joita mahdollisesti ilmenee palveluyrityksen perustamisessa ja hoitamisessa.6

Samoja ongelmia on tarkastellut myös muun muassa Härkki tutkimuksessaan, joka

painotti kunnan näkökulmaa palveluiden ostajana yksityiseltä sektorilta ja sitä mitä

ongelmia kuntien sosiaalijohtajat ovat palveluiden hankinnassa havainneet.7

Yksityistämistä käsittelevän tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana ovat yleiset

yksityistämisestä tehdyt tutkimukset, joissa on selvitetty sitä mistä yksityistämisessä on

pohjimmiltaan kysymys.  Tähän liittyy myös laajahko pohdinta siitä kuinka

                                                
5 Martin, Stephen 1997.
6Toivonen, Tarja 1999.
7 Härkki, Taija 1996.
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yksityistäminen tulisi käsitteellisesti määritellä ja ymmärtää.  Teoria osuudessa on

käytetty niitä kirjallisuudessa esitettyjä yksityistämisen teoreettisia rajoituksia, jotka

soveltuvat aiheen tarkasteluun kuntien yhteydessä.  Materiaalia löytyy kohtuullisen

runsaasti sekä kotimaisten tutkijoiden kirjoittamana että myöskin ulkomaalaisten

julkaisemana.

Pääteoriasta löytyy paljon kirjallisuutta.  Toisaalta kaikki teoriat ovat tasaveroisessa

asemassa toisiinsa nähden.  Niin hyödyketeoriassa, talousteoriassa kuin myös public

choisen yhteyteen rakennetussa yksityistämisen problematisoinnissa on yksityistämistä

rajoittavia piirteitä.  Monissa julkisen talouden peruskirjoissa ja julkaisuissa on esitetty

teoria erilaisten hyödykkeiden ja palveluiden tuottajien jakautumisesta julkisiin ja

yksityisiin.  Pääasiallisena teoria osuuden aineistona on käytetty kotimaista ja

ulkomaista teorioivaa kirjallisuutta yksityistämisestä.

Myös lainsäädäntöä selvitetään lähinnä kotimaisen kirjallisuuden avulla.  Sekä

suoranaisesti lakien että lakien kommentaarien avulla.  Lisäksi olen käyttänyt erilaisia

yleisesityksiä yksityistämisestä, joissa on esitetty myös lainsäädännön asettamia

rajoituksia yksityistämisen käyttöönotolle kuntien palveluiden järjestämisessä.  Yleisesti

ottaen lainsäädännön ja yleensä kotimaisen oikeuden alalla yksityistämisen rajoituksia

on jonkin verran tutkittu.  Näitä teoksia on luonnollisesti myöskin käytetty

lainsäädännön asettamien rajoitusten tarkastelussa.

Empiirisen puolen case -tarkastelun lähteet muodostuvat erilaisista soveltuvista

lähteistä, kuten case kunnan toimintakertomuksista.  Niiden avulla teorian kautta

johtamalla saadaan päätelmät siitä, minkälaisia rajoituksia ja mahdollisuuksia

yksityistämisellä paikkakunnalla on eri tekijöiden suhteen.  Tähän käytetään myös

aikaisempia soveltuvia tutkimuksia, sekä kunnan kaikkia muitakin mahdollisia

julkaisuja kuten talousarvioita, puolivuotisraportteja ja tilinpäätöksiä.  Merkittävimmän

osan käytännöllisten yksityistämisen esteiden lähteistä muodostavat Oriveden

kaupungin muutaman johtavan virkamiehen haastattelut, joista kävivät selville

kaupunginjohtajan, talousjohtajan ja merkittävimpien sektoreiden johtajien ajatukset

yksityistämisen mahdollisuuksista omassa kunnassaan, sekä niistä yksityistämisen
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rajoituksista, joihin kunnan käytännön toiminnassa on törmätty.  Käsitykset rajoittuvat

näin ollen ainoastaan johtaviin virkamiehiin muiden näkemyksiä ei ole kerätty.

Luottamushenkilöiden ja mahdollisesti kuntalaisten ajatuksia olisi myös voinut

sisällyttää tutkielmaan.  Laajemmallakin tarkastelulla on tosin aina rajoituksensa.

Tutkimuksen menetelmänä tutkielman alkuosan teoreettisista rajoituksista sekä

lainsäädännön asettamista yksityistämisen rajoituksista on raportoiva ja kuvaileva

esitys.  Teoriaosuudessa teoria ja lainsäädäntö hahmottelevat sen yleisen kehikon, jonka

puitteisiin empiirisen osan case tarkastelu rakentuu.  Tutkimuksen empiirisen osan

käsittelylle muodostuu siten todellisuuspohjaa aikaisempien tutkimusten kautta.  Lisäksi

teoriaosuudessa käytetään aikaisempia tutkimuksia, joita on tehty yksityistämisen

mahdollisuuksista käytännön tasolla.  Näitä kirjallisuudessa esitettyjä näkemyksiä

vertaillaan niihin yksityistämisen rajoituksiin, joita Oriveden kaupungissa on.

Tutkimuksen empiirisen osan muodostaa case -tutkimus Oriveden kaupungista, jonka

palvelurakenteesta ja eri toiminnoista selvitys on laadittu.  Yksityistämisen

mahdollisuuksia sekä siitä mahdollisesti aiheutuvia vaikutuksia arvioidaan jokaisen

toiminnon suhteen erikseen, jotta voidaan lopulta mahdollisesti sanoa minkä toiminnon

yksityistäminen on mahdollista rajoitustenpuitteissa.  Tutkimuksella on tällöin myös

arviointitutkimukselle ominaisia piirteitä.  Empiirinen case kunta tarkastelu on

tapaustutkimus, joka perustuu haastatteluihin.  Empiirisen osan tiedot case -kunnasta on

kerätty pääasiassa haastattelemalla kaupungin johtavia virkamiehiä, varsinkin

yksityistämisen rajoitusten ja mahdollisuuksien osalta.  Lisäksi olen tutustunut kunnan

palvelurakenteeseen lähinnä erilaisten kunnan toimintaa käsittelevien raporttien kuten

tilinpäätösten ja talousarvioiden pohjalta.  Näiden osalta tutkielman tyyli on kuvailevaa.

Case tutkimusta käytetään usein tarkasteltaessa esimerkiksi tietyn organisaation

toimintaa jonkin tekijän suhteen.  Kuvailevaan tutkimukseen, jollainen tämäkin

tutkielma on, case tutkimus sopii, koska tällöin ei välttämättä pyritä kuvaamaan

kaikkien samanlaisten toimijoiden toimintaa vaan nostetaan eräänlaiseksi esimerkiksi

yksi tai muutamia kohteita.  Tapaustutkimus pyrkii vastaamaan kysymykseen miten ja

miksi, tässä tutkielmassa myös negatiivisesti miksi ei.  Yin on määritellyt case

tutkimuksen seuraavalla tavalla.  ”Case tutkimus tutkii tämän päivän ilmiöitä sen
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todellisessa kontekstissa, kun kontekstin ja ilmiön rajapinta ei ole selkeä, ja jossa

käytetään monia evidenssin lähteitä”8.9 10

Tapaustutkimuksella on luonnollisesti myös ongelmia, jotka tulee ottaa huomioon

tutkimusta tehtäessä.  Ehkä merkittävin case tutkimuksen ongelma on, ettei yhden

tutkimuksen kohteen perusteella voida yleistää havaintoja koskemaan myös muita

mahdollisia tutkimus kohteita.  Tässä tutkielmassa saatuja Oriveden kaupunkia koskevia

yksityistämisen rajoituksia voidaan käyttää ainoastaan vahvistamaan tai kumoamaan

teoriassa esitettyjä käytännöllisiä yksityistämisen rajoituksia.  Toisena merkittävänä

case tutkimuksen puutteena on pidetty sitä, että se mahdollistaa aika laajan ja

rajoittamattoman tarkastelun vailla tieteellistä kurinalaisuutta.  Toisaalta on myös

todettu että mitä enemmän tutkimuksessa on kurinalaisuutta sitä vähemmän

tutkimuksesta saaduilla tuloksilla on relevanssia ja päinvastoin.11

Mitkä asiat tekevät case tutkimuksesta hyvän?  Yin korostaa tutkimuksen

merkittävyyttä, täydellisyyttä, vaihtoehtoisia näkemyksiä sekä riittävää evidenssiä.

Täydellisyyden vaatimuksella tarkoitetaan kohteen rajaamista eli ilmiön ja sen

ympäristön rajan tunnistamista.  Väitteiden tulee tulla perustelluiksi ikään kuin rivien

välissä.  Tällöin tutkija ja raportin lukija päätyvät samoihin lopputuloksiin.

Käytännössä tällaisten vaatimusten täyttäminen on kuitenkin vaikeaa.  Raporttiin on

erityisen vaikea saada sisällytettyä sellaista ainesta, joka lisää lukijan mielenkiintoa

jatkaa eteenpäin.  Mutta jatkakaa te kuitenkin lukemista.12

Tapaustutkimusten aineisto kerätään yleensä kyselyillä, haastatteluilla tai tutustumalla

dokumentteihin.  Tässä tutkielmassa empiirisessä osassa käytetään dokumentteja ja

pääasiassa haastatteluja selvitettäessä Oriveden kaupungin käytännön yksityistämisen

rajoituksia.  Dokumentteja käytetään pääasiassa selvittämään kaupungin

palvelurakennetta sekä tulojen muodostusta.  Dokumentteja ei ole mahdollista käyttää

varsinaisten yksityistämisen rajoitusten tarkasteluun, koska sellaisia asiakirjoja ei ole

olemassa, joista selviäisi haluttuja asioita.  Kaupungissa ei ole tehty mitään sellaista

                                                
8 Yin, R.K. 1989.
9 Järvinen, Pertti & Järvinen, Annikki 1996, 55.
10 Katso myös Sapsford, Roger 1999.
11 Järvinen & Järvinen 1996, 55-59.
12 Järvinen & Järvinen 1996, 59.
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poliittista periaatepäätöstä, josta selviäisi aiheen yleiset linjaukset.  Niinpä haastattelut

ovat ainoa mahdollisuus selvittää yksityistämisen rajoituksia.

Tyylillisesti tutkielmaa varten tehdyt Oriveden kaupungin viranhaltijoiden haastattelut

olivat lähimpänä teemahaastatteluita, koska niissä ei kysytty välttämättä samoja asioita

kaikilta henkilöiltä eikä tietyssä järjestyksessä.  Teemahaastattelu on avoimen

haastattelun ja strukturoidun haastattelun välimuoto.  Haastatteluissa käsiteltävät asia-

alueet olivat etukäteen tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto oli tilanteiden mukaan

muuttuva.  Joissakin tapauksissa tilanteet lähentyivät myös avointa haastattelua

keskustelun omaisuutensa vuoksi.

Kullekin viranhaltijalle kohdistetut kysymykset oli muotoiltu sektorille ja kyseisen

henkilön tehtäviin sopiviksi noudattaen kuitenkin aina tiettyä kaavaa.  Haastatteluissa

jokaiselta sektorilta pyrittiin määrittelemään ensinnäkin sektorin koko ja rooli kunnan

palvelutuotannossa.  Toisekseen selvitettiin yksityisiltä toimijoilta hankittavien

palveluiden määrä ja merkitys kyseisellä sektorilla sekä viranhaltijan näkemykset

yksityistämisen rajoituksista Oriveden kaupungissa ja näkemykset sen aseman

mahdollisista muutoksista.  Lähes kaikissa haastatteluissa sektoria koskevien

kysymysten lisäksi käsiteltiin myös koko kaupungin mittakaavassa yksityistämisen

roolia ja rajoituksia sekä merkitystä.  Luonnollisesti nämä näkökulmat korostuivat

varsinkin kaupunginjohtajan ja talousjohtajan haastatteluissa.  Lisäksi kaikissa

haastatteluissa nousi esiin kysymyksiä sekä vastauksia tarkentavia seikkoja.  Useissa

tapauksissa haastatteluissa tuli esiin myös ennalta odottamattomia aineksia, jotka

laajensivat yksityistämisen näkökulmia.

Haastattelulla on muutamia ominaisia piirteitä, jotka tekevät siitä muista aineiston

keruun menetelmistä poikkeavan.  Merkittävin ero muihin nähden on tutkijan ja

haastateltavan välitön kielellinen vuorovaikutus.  Kyseinen tekijä aiheuttaa myös

menetelmän suurimmat hyödyt ja haitat.  Tärkeä ja keskeinen haastattelu menetelmän

hyöty on sen joustavuus.  Haastattelu tilanteessa on mahdollista tehdä tarkentavia

jatkokysymyksiä, joihin ei ole mahdollisuutta lomakkeilla toteutettavassa kyselyssä.

Samoin tilanteessa voidaan saada sellaisia tietoja, joita ei alun perin tutkimusta

aloitettaessa osattu odottaa.  Myös vastausten tulkinnalle on paremmat mahdollisuudet,

koska haastatteluissa voidaan havainnoida muitakin tekijöitä kuin ainoastaan vastausten
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sisältöä.  Tällaisia muita tekijöitä ovat esimerkiksi haastateltavan ilmeet ja hänen

käyttämänsä äänen sävy.  Näistä seikoista voidaan päätellä erilaisia piilomerkityksiä.13

Haastattelun hyvinä puolina on pidetty myös sitä, että ihminen voidaan tällöin nähdä

subjektina, jolla on tutkimuksessa merkityksiä luova ja aktiivinen rooli.  Myös vähän

kartoitetuissa asioissa case tutkimuksella on myönteisiä mahdollisuuksia uuden tiedon

tuottamiseen.  Tällöin on mahdollista saada syvempää tietoa, koska mielipiteille

voidaan pyytää perusteluja ja tarkempia käsityksiä.  Myös tilanteissa, joissa halutaan

tutkia mahdollisesti arkoja ja vaikeita asioita case tutkimus on perusteltu aineiston

hankinta menetelmä.  Haastateltavat on myös mahdollista tavoittaa myöhemminkin, jos

haluaa saada joistakin asioista lisätietoja.14

Haastattelun joustavuus sisältää positiivisten tekijöiden lisäksi myös joitakin ongelmia.

Ensinnäkin haastattelut vievät aikaa, samoin kuin kysymysten ja haastattelun

valmistelu.  Haastateltava saattaa kokea tilanteen myös uhkaavana ja pelottavana

joissakin tapauksissa.  Usein on myös epäilty haastateltavan halua kertoa kaikkia

aiheeseen liittyviä asioita, mahdollisesti suuri osa keskustelusta voi olla värittynyttä.

Haastateltava saattaa antaa myös itsestään tietävän ja hyvän kuvan kertomalla

paikkaansa pitämättömiä asioita.  Joissakin asiayhteyksissä on myös mahdollista ettei

haastateltava halua puhua joistakin asioista.  Haastattelu saatetaan kokea myös

työpaikalla johdon uudeksi kontrollivälineeksi, jolla halutaan selvittää alaisten

motivaatiota ja suhtautumista operatiivisen johdon tekemiin ratkaisuihin.15

Luonnollisesti ongelmana ovat myös tekijät, jotka liittyvät haastattelijan taitoon esittää

oikeat ja oikein muotoillut kysymykset, jotta saataisiin mahdollisimman hyvää tietoa

mahdollisimman runsaasti kohtuullisen lyhyessä ajassa.16

Tässä tutkielmassa haastattelut on toteutettu yksilöhaastatteluina, jossa kerrallaan

haastateltiin yhtä johtavaa viranhaltijaa.  Kaikkiaan haastatteluita oli yhteensä viisi

käsittäen keskushallinnon johtavat viranhaltijat.  Haastattelut on tehty viranhaltijoiden

työpaikoilla työaikana.  Tästä johtuen niihin on sisältynyt myös erilaisia häiriötekijöitä,

                                                
13 Hirsjärvi, Sirkka, Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula 2000, 191-192.
14 Hirsjärvi ym. 2000, 192-193.
15 Hirsjärvi ym. 2000, 193-195.
16 Fink; Arlene 1995, 12-17.
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jotka joissakin tapauksissa haittasivat haastattelun etenemistä.  Suurin yksittäinen

keskittymistä häiritsevä tekijä olivat melkein kaikissa haastatteluissa toistuneet

työpuhelut.  Kuitenkin haastateltavat suhtautuivat haastatteluihin positiivisesti ollen

aidosti kiinnostuneita käsiteltävänä olevasta asiasta.  Monessa tapauksessa aiheen

käsittely sai aikaan jatko pohdintoja käsiteltyjen teemojen ympärillä antaen näin uusia

virikkeitä myös haastatelluille.

Tutkielman teoreettisessa osassa on tarkasteltu teorian, lainsäädännön ja käytännön

yksityistämisen rajoituksia.  Teorian asettamat yksityistämisen rajoitukset on raportoitu

luvussa 2.  Luvussa teoreettinen viitekehys ja teoreettiset yksityistämisen rajoitukset

kietoutuvat erottamattomasti toisiinsa.  Kolmannessa luvussa on tarkasteltu

lainsäädännön yksityistämiselle asettamia rajoituksia lakien ja lakien kommentaarien

avulla.  Jokaista palvelukokonaisuutta on tarkasteltu omana alueenaan.  Kirjallisuudessa

esitettyjä käytännössä yksityistämistä rajoittavia tekijöitä on käsitelty neljännessä

luvussa.  Luvut 5 ja 6 kuuluvat tutkielman empiiriseen osaan.  Niissä on tarkasteltu

Oriveden kaupungin yksityistämisen rajoituksia teoria osuuden teorioiden,

lainsäädännön ja käytännön rajoitusten sekä viranhaltijoiden haastatteluiden kautta.

Lisäksi on tarkasteltu kaupungin tulorakennetta sekä palvelurakenteen jakautumista eri

palveluiden kesken.  Viimeisessä luvussa 6 ovat lyhyesti tutkimuksen tulokset sekä

tulevaisuuden tutkimushaasteet yksityistämisen alueella.
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2.  YKSITYISTÄMISEN TEOREETTISET ULOTTUVUUDET JA

RAJOITUKSET

2.1.  Keskeiset käsitteet

2.1.1.  Yksityistäminen

Yksityistämisessä eli privatisoinnissa tapahtuu aina jonkinlainen muutos julkiselta

sektorilta yksityiselle sektorille.  Käsitteenä se on huomattavasti laajempi kuin pelkkien

palvelujen yksityistämistä koskevat erilaiset keinovaihtoehdot.  Privatisoinnissa

tapahtuu aina jonkinlainen -onnistunut tai epäonnistunut - muutos, jolla pyritään

siirtämään julkisen sektorin tuottamia palveluja yksityiselle sektorille.  Käsitteen

moninaisista tarkoituksista ja erilaisista sisällöistä johtuen sen kulloinenkin sisältö on

joka kerta määriteltävä erikseen epäselvyyksien estämiseksi.  Jokainen voi antaa

yksityistämiselle erilaisen sisällön, joten aina kun pyritään yksityistämään joitakin

toimintoja, tulisi käytännössäkin selvästi ilmaista yksityistämisellä tarkoitettavat

toimenpiteet.17

Tutkimuksessani käytän yksityistämistä/privatisointia Ari Salmisen määrittelyn

mukaisesti.  Määrittelyssä on useampia yksityistämisen asteita sen syvyyden ja

laajuuden suhteen.  Yhtä ainoaa merkitystä yksityistämiselle ei voida antaa, ikään kuin

sillä olisi yksiselitteinen ja samoista lähtökohdista arvioitava sisältö ja tavoiteperusta.18

Salminen(1993) jakaa yksityistämisen käsitteen kuuteen eri kohtaan seuraavasti:

A. Myydään julkista omaisuutta yksityisille, jolla pyritään kasvattamaan julkisen

laitoksen tuloja tai supistamaan julkisen vallan osuutta suhteessa yksityiseen

sektoriin eli vyörytetään rajoja takaisin.

B. Pyritään pienentämään julkisen sektorin kansantaloudellista kokoa, jolloin

vähennetään valtion ja kuntien palveluita, tehtäviä, menoja ja henkilöstöä.

                                                
17 Salminen 1993, 151.  Katso myös liite 1.
18 Ryynänen 1987, 3.
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C. Vähennetään tai poistetaan julkisen vallan antamia säännöksiä eli deregularisoidaan,

tällöin annetaan yksityiselle toiminnalle vapaammat toiminta edellytykset ennen

säännellyillä aloilla.

D. Otetaan julkisella sektorilla käyttöön kaikin puolin kilpailullisemmat toimintatavat,

jolloin julkista hallinto- ja palvelukulttuuria pyritään muuttamaan

markkinahenkisemmäksi ja enemmän perinteisten yritysten toimintatapoja

käyttäväksi.

E. Organisoidaan hallinto uudelleen julkisen ja yksityisen sektorin välillä siten että

yksityistetään julkiset palvelut osittain, ostamalla yksityisen sektorin tuottamia

palveluja ja jakamalla niitä asukkaille kuten itse tuotettujakin palveluita, edellyttäen

kuitenkin julkisen viranomaisen hallintaa ja valvontaa.

F. Privatisoitumista, jolloin palveluiden tuotanto palaa takaisin erilaisille yhteisöille.

Tällöin korostuu yksilön, perheen ja yhteisön omavastuu palveluiden tuottamisessa.19

Hyvin samankaltaista jaottelua on käyttänyt myös Jorma Rasinmäki väitöskirjassaan.

Rasinmäki on jakanut yksityistämisen käsitteen neljään osaan.  Osat ovat ensinnäkin

formaalinen, jolla tarkoitetaan yksityistämisen periaatteiden soveltamista kunnan oman

hallintokoneiston sisällä.  Tällöin se on hyvin epäsuoraa, välillistä ja muodollista.

Toinen osa on organisatorinen, jolla tarkoitetaan hallinnon perinteisten rakenteiden

hajauttamista.  Tässä osassa yksityistäminen nähdään lähinnä kunnallisten yritysten

organisaation muutoksena ensin yhtiöksi liikelaitoksesta tai hallintokunnasta ja sen

jälkeen omistajuuden muutoksena yksityiseen suuntaan erilaisilla osuuksilla aiemmin

julkisesti omistetusta yhtiöstä.  Funktionaalinen yksityistäminen käsittää kunnan

hankkimat ostopalvelut yksityisiltä yrityksiltä ja palveluiden tarjoajilta.

Kilpailuttaminen on tässä osassa hyvin tärkeässä osassa.  Neljännen ja samalla

viimeisen osan muodostaa materiaalinen yksityistäminen, jossa kunta myy tai antaa pois

omaisuuttaan.  Osuuteen kuuluu myös ajatus julkisen hallinnon toiminnan

kaikkinaisesta supistamisesta niin, että joitakin toimintoja jätetään kokonaan pois

kunnan toiminnan ulkopuolelle.20

Yksityistäminen eroaa ulkoistamisesta sikäli, että yksityistämisessä palveluiden

tuottaminen siirretään julkiselta sektorilta yksityiselle sektorille.  Ulkoistamisessa sen

                                                
19 Salminen 1993, 151-153.
20 Rasinmäki 1997, 40-51.
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sijaan palveluiden tuotanto voidaan siirtää myös toiselle julkiselle toimijalle.

Ulkoistaminen on yksityistämistä laajempi käsite sisältäen yksityiselle toimijalle

siirtämisen lisäksi myös palveluiden tuotannon siirtämisen muualle julkiselle sektorille.

Yksityistämisen ryhmittelyä erilaisiin käsitteellisiin osioihin on tehnyt myös Kaarlo

Tuori.  Tuori katsoo yksityistämisellä tarkoitettavan kolmea eri asiaa.  Ensimmäiseksi se

voi tarkoittaa julkisten palvelujen tuotannon ja jakelun alistamista

markkinamekanismille, joko siirtämällä ne yksityisille organisaatioille tai omaksumalla

julkisten tuotanto- ja jakeluorganisaatioiden toiminnassa markkinaperiaatteita.

Toisaalta yksityistämiseen voi liittyä tietty yksilöllisen omavastuun korostus

esimerkiksi sosiaaliturvajärjestelmää arvioitaessa.  Kolmanneksi Yksityistämisen

vaatimus saattaa sisältää myös eräänlaisen itsehallintoidean, vaatimuksen turvautua

esimerkiksi sosiaalisten ongelmien ratkaisemisessa sosiaalibyrokratian sijasta

lähiyhteisöihin tai vapaisiin kansalaisjärjestöihin.21

Salmisen ja Rasinmäen yksityistämisen käsitteen määrittelyä on käytetty monissa alalla

tehdyissä tutkimuksissa, tai paremminkin edellä mainittujen tutkimusten määrittelyt on

otettu ja sovellettu aikaisemmista tutkimuksista.  Kuitenkin tärkeintä on, että käsite on

usein jaettu useampaan osaan, siitä ei voi tehdä yhteen lauseeseen sopivaa määrittelyä

tai muuten siinä ei ole huomioitu kaikkia eri näkökulmia ja näkemyksiä.  Kuitenkin

määritelmiä on useita erilaisia.  Esimerkiksi Nina Granqvist on yksityistämistä

käsittelevässä kirjassaan lainannut P. Starrin määritelmää, jossa yksityistämistä on mikä

tahansa toimintojen muutos julkiselta yksityiselle puolelle.  Lisänä määritelmässä on

kuitenkin vielä hyödykkeiden ja palveluiden tuotannon siirtyminen julkiselta

yksityiselle sektorille.22

Yksityistämisen jaottelusta voidaan tehdä eräänlainen kokoava määrittely siten, että

yksityistämisen käsite jaetaan kolmeen osaan.  Ensimmäisen osan muodostaa

yhteistuotanto, jossa kansalaisten vaikutusvaltaa on lisätty ja kansalaisaktiivisuuden ja

omaehtoisuuden eri muodot korostuvat.  Muodollinen yksityistäminen muodostaa toisen

osa-alueen.  Muodollisessa yksityistämisessä on kyse julkisen sektorin lisäämistä

                                                
21 Tuori, Kaarlo 1984, 290-291.
22 Granqvist, Nina 1997, 49; Starr, P. 1989.
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yksityisen sektorin toimintaedellytysten parantamisesta.  Tällöin tuetaan yksityisten

yritysten toimintaa niitä koskevaa sääntelyä ja rajoituksia poistamalla.

Tyypillisesti varsinkin Keski-Euroopassa yksityistämisen yhteyteen ajatuksellisena

kysymyksenä on liitetty deregularisointi. 23  Näillä kahdella käsitteellä on merkittävä

suhde toisiinsa.  Yksityistäminen edellyttää aina jollakin tasolla tapahtuvaa säädösten ja

aikaisempien linjausten muuttamista eli deregularisointia.  Säännösten purkamisella oli

ja on merkittävä asema kunnan uudelleen järjestellessä toimintojaan.  Deregularisoinnin

merkittävä asema korostui varsinkin entisten sosialistimaiden siirtyessä kohti

markkinataloutta.  Tätä kautta sitä on ryhdytty korostamaan myös länsimaissa tehdyn

yksityistämisen yhteydessä.24  Toisaalta kunta voi myös toimintansa rahoittamisessa

ottaa käyttöön erilaisia yksityiselle sektorille tyypillisiä rahoitusmuotoja, jotka myös

kuuluvat muodollisen yksityistämisen piiriin.25

Kuviossa 1. on kyseiset edellä ja jäljempänä kuvatut yksityistämisen määritelmät jaettu

omiin osa-alueisiinsa eräänlaiseksi yksityistämisen sukupuuksi.

                                                
23 Moran, Michael & Prosser, Tony 1994,  9.
24 Donnes, Engels, Hamm, Möschel, Neumann & Sievert 1993, 14.
25 Harisalo 1988, 93.

Yksityistäminen

Muodollinen
yksityistäminen

Palveluiden yksityistäminen Yhteistuotanto

Sääntely

Rahoituksellinen
yksityistäminen

LuopuminenPalveluiden
suuntaaminen

Rinnakkaistoiminta

- Toimilupa
- Sopimus
- Palveluiden

tukijärjestelmä

KUVIO 1.  Yksityistämisen käsite                                     Lähde: Harisalo 1988, 93.
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Yksityistämisen kolmannen osion muodostaa palveluiden yksityistäminen.  Tämä

yksityistäminen jakaantuu edelleen rinnakkaistoimintaan, palveluiden suuntaamiseen ja

luopumiseen.  Rinnakkaistoiminnassa on kysymys siitä, että yksityiset palveluiden

tuottajat voivat tuottaa samoja palveluja, joita tuottaa myös julkinen sektori.

Palveluiden suuntaamisessa julkinen valta antaa palveluiden tuottamisen yksityisen

sektorin tehtäväksi.  Ostopalvelut kuuluvat tähän ryhmään.  Rinnakkaistoiminnalle ja

palveluiden suuntaamiselle on ominaista julkisen vallan yksityiselle tuottajalle antamat

toimiluvat sekä varsinkin ostopalveluissa osapuolten välillä tehtävät sopimukset

palveluiden tuottamisesta.  Palveluista luopumisessa on kyse siitä, ettei kunta enää sen

jälkeen huolehdi kyseisen palvelun tuottamisesta, ei palvelun järjestämisestä eikä

tuottamisesta.  Yksityinen voi ottaa tällaiset tehtävät hoitaakseen tai olla ottamatta.26

Luopumisessa kunta täydellisesti luopuu kyseessä olevan palvelun tuottamisesta.

Luopumisesta on yleensä myös seurauksena se, ettei kunta kovin pian tämän jälkeen ota

jälleen kyseistä tehtävää hoidettavakseen.

Tätä tutkimusta ajatellen voidaan sanoa, että käytän yksityistämistä tutkimuksessani

lähinnä siinä merkityksessä, että julkinen sektori ostaa palveluja yksityiseltä sektorilta,

tai myy omaisuuttaan sille ja luopuu koko toiminnasta.  Toisin sanoen päähuomion

kohteena ovat palveluiden uudelleen suuntaaminen ja luopuminen.  Pääasiallisen

huomion kohdistuessa palveluiden uudelleensuuntaamiseen.  Kun erilaisia palveluja ja

toimintoja hankitaan yksityiseltä sektorilta kunta ei tuota sitä silloin itse, jolloin

kyseinen toiminto on yksityistetty.  Tällöin toiminto on yksityistetty kun kyseisen

palvelun tuotanto hankitaan yksityiseltä sektorilta.  Tästä eteenpäin määrittelyssä

mentäessä yksityistämisen aste syvenee, jolloin se on myös helpommin havaittavissa ja

ymmärrettävissä.

Tässä tutkimuksessa yksityistämistä on palveluiden hankkiminen yksityisiltä

palveluiden tuottajilta.  Tällöin yksityinen tuottaja korvaa kunnan oman tuotannon.

Tätä voisi kutsua eräänlaiseksi tarjonnan yksityistämiseksi.  Kunnan omassa

toiminnassa yksityistäminen ilmenee kaikkinaisena yksityisen toiminnan edistämisenä,

ja sen mahdollisuuksien parantamisena siltä osin kuin se on kunnan oman

päätöksenteon ja toiminnan piirissä mahdollista.  Lainsäädäntö asettaa tälle kuitenkin

                                                
26 Harisalo 1988,  93-94.
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omat rajoituksensa.  Joka tapauksessa – palvelusta ja toiminnosta riippuen – kunnalle

jää jonkinlainen ja jonkinasteinen valvova ja ohjaava rooli silloin kun lainsäädäntö sitä

siltä edellyttää.

Muut yksityistämisen käsitteeseen kuuluvat sisällöt ja merkitykset tulevat kyseisten

toimien kautta todellisiksi, tai kuuluvat ennen reaalisia toimia kehitettyyn hallinnon

uuteen toimintojen järjestämisstrategiaan.  Tähän liittyvät nimenomaan erilaiset

yksityisen sektorin toimintaedellytyksiä parantavat toimenpiteet.

2.1.2.  Tehokkuus

Tutkimuksessani käytän tehokkuutta lähinnä samassa merkityksessä kuin tuottavuutta,

jolla voidaan kuvata saman tuotoksen tuottamiseen käytettyjen erilaisten

tuotantotapojen aiheuttamaa suoritteiden ja tuotannontekijöiden erilaisia suhteita.

Julkisen ja yksityisen sektorin tuotantoa vertaillaan yleensä juuri tehokkuus eroilla.

Tehokkuutta käytän tutkimuksessani sellaisella tavalla, että se toimii eräänlaisena

kuvaajana, jonka avulla voidaan verrata julkisen ja yksityisen sektorin tuotantoa sen

suhteen kumpi tuottaa palvelut paremmin eli tehokkaammin.  Mitä tehokkaampi

tuotanto on sitä parempi, ja sitä enemmän saadaan aikaan suoritteita samoilla tai samalla

määrällä tuotannontekijöitä.  Tehokkuus käsitteen merkitys on tällöin

makrotaloudellinen jossa tuotannon ollessa mahdollisimman tehokasta se aiheuttaa

mahdollisimman vähän taloudellisia kustannuksia eli tehokkuustappioita.27

2.1.3.  Yksityinen sektori

Yksityisellä sektorilla voidaan käytännössä tarkoittaa eri asioita.  Kyse voi olla suurista

esimerkiksi ylikansallisista tai pienistä yksityisistä yrityksistä, mutta myös

vapaaehtoisjärjestöistä tai perheistä ja kansalaisista itsestään. 28  Yksityisen sektorin

omistus on kaikissa tapauksissa yksityisillä tahoilla.

                                                
27 Mäki, Tuomo 1995, 15.
28 Honkanen, Pertti 1995, 13.
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Tässä tutkimuksessani yksityisellä toimijalla ja –sektorilla tarkoitan pääasiassa

markkinoita ja kotitalouksia sekä näiden väliin sijoittuvia palveluiden tuottajia.  Näistä

kahdesta ääriryhmästä ylöspäin edettäessä yksityisen ja julkisen välinen raja hämärtyy.

Tälle harmaalle alueelle sijoittuvat toimijat sijoitan tapauskohtaisesti joko yksityiseen

tai julkiseen sektoriin sen mukaan, mitkä niiden ominaispiirteet ovat.  Jätän kyseisen

ongelman tässä tutkimuksessani taka-alalle.  Tällainen hahmottelu ongelma on

kuitenkin olemassa ja otan sen huomioon, siltä osin kuin sillä on tämän tutkimuksen

kannalta merkitystä, mutta keskityn pääasiassa sellaisiin selviin tapauksiin, joiden

määrittelystä ja kuulumisesta tiettyyn ryhmään ei synny ongelmaa tämän asian suhteen.

Katson yksityiseen sektoriin kuuluvan siihen selvästi kuuluvien toimijoiden lisäksi

sellaiset harmaan alueen toimijat, jotka selvästi ovat irrallaan julkisesta sektorista ja

joilla ei ole virallista asemaa julkisen vallan käyttäjänä.  Näin ollen teoria osuudessa

olleen Niemelän kuviosta jalostetun kuvion mukaiselta harmaalta alueelta en katso

yksityiseen sektoriin kuuluviksi julkisen vallan omistamia yrityksiä, varsinkin sen

vuoksi, että tässä tutkimuksessani päähuomion kohteena ovat kunnat ja niiden

yksityistämisen rajoitukset.

2.2.  Yksityistämisen rajoitukset talousteorian kannalta

Yksityistämisen yhteydessä on yleensä käytetty teoriaa julkisesta valinnasta eli public

choice –teoriaa.  Se tarkastelee lähinnä eri markkinoilla toimivien yhteisöjen

päätöksentekoa.  Public choice teoriassa lähdetään siitä, että ihmiset tekevät päätöksiä

kollektiivisesti.  Yhteiset päätökset muodostuvat yksilöiden näkemyksistä, jotka ovat

selkeitten valintojen tulos erilaisten vaihtoehtojen välillä.  Ihmiset pyrkivät

mahdollisimman korkeaan hyötyyn mahdollisimman pienillä kustannuksilla.

Muutenkin ihmisten toiminta on itsekästä omien etujen ajamista.29

Päätöksentekoakin merkittävämpi on yksityistämisen ongelmakenttään liittyvä ja

oikeastaan siihen aivan perustavana kysymyksenä kuuluva tarkastelu siitä mitkä julkis-

tai osittaisjulkishyödykkeet ovat sellaisia, jotka kunta tuottaa ja mitkä hyödykkeet ovat

                                                
29 Dunleavy, P. 1991, 3.
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sellaisia, jotka kuuluvat paremminkin yksityisen sektorin toimialaan.  Tätä asiaa

tarkastelee läheisesti hyödyketeoria, joka nimenomaan tekee jaon erilaisiin

hyödykkeisiin sen mukaan, mikä on kulloinkin katsottu olevan tietyn tyyppisten

hyödykkeiden soveliain tuottaja, tai laajemmin tarkasteltuna kulloinkin kyseessä olevan

hyödykkeen tarjoaja.

Hyödyketeorian lähestymiseen liittyy yksityistämisen kannalta asiaa tarkasteltaessa

ajatus siitä, että palveluiden ryhmittely eri lokeroihin kuuluvien palveluiden ja

toimintojen jaottelu menee uusiksi siten, että palvelut siirtyvät luokista toiseen.  Tämän

mahdollistavat ajattelutavan muutokset sekä uudenlaiset näkemykset ja kehityksen

mukanaan tuomat mahdollisuudet, jotka mahdollistavat yhä uudenlaisten palveluiden

ryhmittelyn jaettaviin ja poissulkeviin.  Hyödyketeoriahan perinteisesti tarkastelee ja

ryhmittelee erilaiset palvelut ja toiminnot sen mukaan erilaisiin ryhmiin kuinka jaettavia

ja kuinka hyvin kyseisten palveluiden käytöstä voidaan sulkea pois ihmisiä eli tässä

tapauksessa kuntalaisia.

Hyödyketeorian ohella tarkastelen talousteorian esittämiä näkemyksiä siitä minkä

vuoksi julkisen sektorin toimintoja pitäisi siirtää yksityisen sektorin järjestämiksi tai

ainakin sen tuottamiksi.  Public choice –teorian sisältämä lähestymistapa

yksityistämiseen liittyy lähinnä kunnissakin hyvin vahvana olevaan ongelmaan siitä,

että vaikeita päätöksiä jollaiseksi yksityistäminenkin voidaan katsoa ei pystytä aina

tekemään, jolloin mahdolliset hyvätkin päätökset kyseisellä toimintojen uudelleen

järjestämisen alueella jäävät tekemättä.  Toisaalta myös kuntalaiset pyrkivät

maksimoimaan etujaan ja omaa parastaan, jolloin yksityistäminen on nähty

voimakkaasti joko tai toimintana.  Yksityistämisen katsotaan tuovan itselle jotain lisää

tai ottavan jotain pois.  Päätökset tehdään tämän mukaisesti kummasta kulloinkin

katsotaan olevan kysymys.
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 2.2.1.  Hyödyketeoria

Hyödyketeoriassa julkisen sektorin roolin muutosta talouden toimintakentässä

tarkastellaan erityisesti yksityisen toiminnan ja julkisen toiminnan tuottamien

hyödykkeiden näkökulmasta.  Hyödyketeorian piirissä suurin mielenkiinto

yksityistämisen näkökulmasta katsottuna kohdistuu sellaisiin hyödykkeisiin, jotka

voidaan siirtää julkiselta puolelta yksityisen tuottajan hoidettavaksi.  Tällöin

yksityistetään toiminta siirtämällä palvelun järjestäminen yksityisen toimijan

hoidettavaksi.  Esimerkiksi terveydenhoito voidaan antaa kokonaisuudessaan yksityisen

sektorin hoidettavaksi, jolloin siitä tulee puhdas markkinahyödyke perittäessä

kustannukset markkinoilla.  Niin kauan kuin julkinen sektorikin tuottaa ihmisille

terveydenhuollon palveluita todellisia kustannuksia alempaan hintaan kuuluu

terveydenhuolto tältä osin osittain julkishyödykkeiden ryhmään.

Perinteisesti erilaiset hyödykkeet ryhmitellään neljään eri osaan taulukon 1. mukaisesti.

Ryhmittely perustuu pääasiassa ajatukselle kyseisten hyödykkeiden erilaisuudesta

TAULUKKO 1. Hyödykkeiden jako                          Lähde: Salminen 1986, 11.

      Jaettavuus

           Kyllä Ei

1.  Markkinahyödykkeet 2.  Osittain julkishyödykkeet

Autot, kodinkoneet, elintarvikkeet,      Opetus, terveydenhoito,

henkilökohtaiset palvelut,       joukkoliikenne,

puhelin ja tele       radio, teatteri, tv ja

      puistot

3.  Luonnonvarat 4.  Puhtaat julkishyödykkeet

Vesi, ilma, mineraalit,     Yleinen järjestys,

luonnonvaraiset eläimet ja kasvit      maanpuolustus ja

     oikeuslaitos

Ei

Kyllä

Poissulkevuus
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niiden poissulkevuuden ja jaettavuuden suhteen.  Poissulkevuus viittaa käyttäjäryhmän

tunnistamiseen.  Jos poissulkevuus toimii, voidaan sanoa, ketkä hyödykkeitä käyttävät.

Poissulkevuuskriteerin mukaan käytöstä voidaan sulkea pois jonkin kriteerin perusteella

esimerkiksi maksun maksamisen perusteella.  Jaettavuudella taas tarkoitetaan sitä,

kuinka hyödykkeitä käytetään; käytetäänkö hyödykettä yhdessä, jolloin kunkin

käyttämää osuutta ei voida osoittaa vai erikseen, jolloin voitaisiin sanoa kunkin

käyttäjän käytön määrä.  Näiden käsitteiden kautta hyödykkeet yleensä on ryhmitelty

markkina- eli yksityishyödykkeisiin ja toisaalta kollektiivihyödykkeisiin eli

julkishyödykkeisiin.30

Hyödyketeorian mukaisessa hyödykkeiden jaossa ensimmäisen ryhmän muodostavat

niin sanotut puhtaat markkinahyödykkeet, joista tiedetään ketkä niitä käyttävät ja kaikki

käyttäjät voidaan sulkea pois niiden käytöstä.  Esimerkiksi autolla, jonka joku ostaa ei

voi kukaan muu ajaa samanaikaisesti, eli hyödyke voidaan jakaa.  Toisaalta kuka vain

voi ostaa itselleen auton, jos on rahaa sen maksamiseen.  Tällöin kuluttaja voidaan pois

sulkea hyödykkeen kulutuksesta sen hinnan maksamisen perusteella.  Puhtaissa

markkinahyödykkeissä käyttäjien poissulkevuuden ja tuotteiden ja palveluiden

jaettavuuden kriteerit toimivat.

Puhtaissa markkinahyödykkeissä on niiden laadun sekä tuotettavan määrän arviointi

helppoa.  Kyseisissä palveluissa asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa kuluttamansa

hyödykkeen määrään ja laatuun.  Asiakas saa sen suuruisen ja tietyn laatuisen palvelun,

josta hän on valmis maksamaan.  Puhtaiden markkinahyödykkeiden tapauksessa hinta

liittyy siis kulutuksen määrään ja kaikkien asiakkaiden kulutuksen määrä voi olla

hyvinkin yksilöllistä.  Tämän johdannaisena on lopputulema, että kulloinkin kyseessä

olevan palvelun tai hyödykkeen kohdalla markkinat määräävät sen kulloisenkin

tuottamisen. 31  Tällaisten markkinoilla tuotettavien palveluiden suhteen asiakkaat

poikkeavat toisistaan makutottumustensa, kulutustottumustensa ja varsinkin

varallisuutensa suhteen.  Esimerkkeinä puhtaista markkinahyödykkeistä voidaan käyttää

esimerkiksi autoa, asumista, vaatteita, ruokaa, sekä parturi- ja kampaamopalveluita.

                                                
30 Salminen, Ari 1986, 8-11.
31 Kovalainen, Anne & Simonen, Leila 1996, 69.
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Toisen ryhmän muodostavien osittain julkishyödykkeiden kulutusta ei voida jakaa

mutta käyttäjät voidaan sulkea pois.  Osittain julkishyödykkeistä käytetään myös

nimitystä klubihyödykkeet.  Kaupungin puisto on kohtuullinen esimerkki osittain

julkisesta hyödykkeestä.  Puiston käyttäjät voidaan sulkea pois esimerkiksi

edellyttämällä pääsymaksua, jota vastaan pääsee sisälle puistoon.  Sen jälkeen kun

kuluttaja on päässyt puistoon, ei voida sanoa, kuinka paljon kukin käyttäjä sitä käyttää

vaan kaikki kuluttavat puistoa kollektiivisesti.  Kyseiseen ryhmään hyvän esimerkin

muodostaa moottoritie, jonka käytöstä peritään tietullia, joka muodostaa kohteen

poissulkevuuden kriteerin.  Osittain julkishyödykkeiden ryhmään kuuluvat myös

terveyspalvelut, opetus, joukkoliikenne sekä radio- ja televisiokanavat ja urheiluhallit.

Kaikissa näissä voidaan sulkea niiden käytön ulkopuolelle jollakin kriteerillä, mutta

niiden käyttö on yhteistä.

Kolmas hyödykeryhmä muodostuu luonnonvaroista.  Niiden käytöstä ketään henkilöä ei

voida periaatteessa sulkea pois.  Kaikki saavat vapaasti nauttia ja hengittää puhdasta

ilmaa.  Kuitenkaan kukaan ei hengitä juuri sitä samaa annosta ilmaa kuin joku toinen.

Tällöin luonnonvarojen käyttö voidaan jakaa yksilöille.  Samoin kaivostoimintaa voi

kuka tahansa suunnitella käynnistävänsä ja myöskin käynnistää, kun siihen vaadittavat

edellytykset ovat kunnossa.  Tällöin kukaan toinen ei voi kuitenkaan käyttää samaa

aluetta esimerkiksi soran ottoon, koska sora on alueelta jo kaivettu ja hyödynnetty.

Luonnonvaroissa toteutuu toisin sanoen jaettavuuden kriteeri mutta poissulkevuus ei

toteudu.

Puhtaat julkishyödykkeet muodostavat neljännen hyödykkeiden ryhmän.  Ryhmään

kuuluvat palvelut, joiden käyttäjiä ei voida sulkea pois eikä hyödykkeiden käyttöä voida

myöskään jakaa.  Tällaisia hyödykkeitä ovat esimerkiksi maanpuolustus ja yleinen

järjestys.  Suomen armeijan maanpuolustuspalvelun piiristä ei voida sulkea ketään

Suomessa asuvaa pois eikä myöskään voida sanoa sitä, kuka palvelua käyttää, eli

hyödykettä käytetään kollektiivisesti.  Puhtaat julkishyödykkeet eivät ole näin ollen

jaettavissa eikä ketään voida sulkea niiden käytön ulkopuolelle hyödyketeorian mukaan.

Perinteisesti on puhtaita julkishyödykkeitä kuvaamaan käytetty sellaisia palveluita kuin
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yleinen järjestys, poliisi, maanpuolustus sekä oikeuslaitos.  Oikeastaan kaikkein

puhtaimmat julkishyödykkeet rajoittuvat juuri näihin sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden

varmistamiseen liittyviin toimintoihin.

Puhtaisiin julkishyödykkeisiin kuuluvien sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden sekä

erilaisten sopimusten takaamisen on katsottu olevan tärkeitä kansalaisten

perusvapauksia.  Näiden toteutuminen on tärkeää yksityisten ihmisten ja yritysten

kannalta.  Kansalaisten negatiivisia vapauksia korostavat poliittisen filosofian

suuntaukset erityisesti korostavat näiden merkitystä.  Tällöin kyseisten palveluiden

turvaaminen kansalaisille ei riipu yksittäisten kansalaisten maksukyvystä.  Stiglitzin

määritelmän mukaan puhtaat julkishyödykkeet ovat sellaisia, joiden käyttöä ei ole

mahdollista säännöstellä eikä niiden käytön säännöstely ole suotavaakaan. 32

Puhtaiden julkishyödykkeiden laadun ja määrän arviointi on vaikeaa.  Palveluiden

laatua ei myöskään toisaalta voi asiakas valita, vaan hän saa kulloinkin kyseessä olevan

palvelun sen laatuisena ja sen verran kuin sen tuottamisesta on poliittisessa

päätöksenteossa päätetty.  Puhtaille julkishyödykkeille on ominaista niiden

maksuttomuus siten, ettei niiden hinta perustu kulutukseen.  Kyseiset palvelut

maksetaan yhteisöllisesti suoraan kunnallisveroina ja valtion verojen kautta

kierrätettyinä valtionosuuksina, joita valtio maksaa kunnille niiden tuottamista

palveluista.  Koska palveluiden käyttö tapahtuu yhteisöllisesti, myös kyseiset palvelut

kulutetaan yhteisöllisesti.33

Puhtaissa julkishyödykkeissä on yksi merkittävä eroavuus suhteessa puhtaisiin

markkinahyödykkeisiin.  Kun yksityishyödykkeen kysyntä määräytyy markkinoilla,

missä määräytyy julkishyödykkeen kysyntä?  Yksilöllä ei ole mahdollisuutta sopeuttaa

julkiseen hyödykkeeseen kohdistamaansa kysyntää.  Tällöin joudutaan miettimään onko

yksilön edun mukaista paljastaa maksuhalukkuutensa julkishyödykkeestä.  Jos henkilö

olettaa häntä verotettavan maksuhalukkuutensa perusteella, maksuhalukkuus pyritään

esittämään erittäin alhaiseksi.  Jollei henkilö katso maksuhalukkuutensa vaikuttavan

                                                
32 Tuomala, Matti 1997, 58-59.
33 Kovalainen & Simonen  1996, 69.
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häneltä perittäviin veroihin, maksuhalukkuus on oikealla tasolla.  Jos henkilön etujen

mukaista ei ole paljastaa omia preferenssejään julkishyödykkeen osalta, on

kysymyksessä vapaamatkustajan ongelma.34

Hyödyketeorian mukaiset ryhmittelyt eivät ehkä ole pysyviä.  Varsinkin palvelut, jotka

sijoittuvat luonnonvaroihin ja osittain julkishyödykkeisiin ovat sellaisia, että ne voivat

siirtyä päätöksenteon tuloksena joko kohti puhtaita markkinahyödykkeitä tai puhtaita

julkishyödykkeitä.  Tältä kannalta katsottuna suurin mielenkiinto tässä tutkimuksessa

kohdistuu sellaisiin hyödykkeisiin ja palveluihin, jotka siirtyvät puhtaista

julkishyödykkeistä kohti osittain julkisia hyödykkeitä sekä edelleen osittain

julkishyödykkeistä puhtaisiin markkinahyödykkeisiin.  Tällöin on kysymyksessä

palveluiden yksityistäminen.

Toisaalta jos hyödyketeorian ajatuksia tarkastellaan tiukasti sen esittämien näkemysten

mukaan hyödykkeiden siirtyminen lohkosta toiseen ei ole mahdollista.  Osittain

julkishyödykkeet ovat aina ominaisuuksiltaan poissulkevia ja ei jaettavia.  Tämä johtuu

teorian taustalla olevista lähtöoletuksista, joiden mukaan yhteiskunnassa tulee olla tietty

oikeudenmukaisuus sen kansalaisten välillä.  Tämä taas edellyttää tiettyjen palveluiden

kustannusten kattamista kollektiivisesti.  Kuten edellä totesin kyseisten palveluiden

siirtyminen lohkosta toiseen edellyttää poliittisia valintoja ja taustaoletusten sisältämien

periaatteiden muutoksia.

Myös luonnonvarojen muuttuminen puhtaiksi markkinahyödykkeiksi on mahdollista

julkisen sektorin tällaista kehitystä tukevan politiikan ansiosta.  Politiikalla on

merkittävä rooli myös osittain julkisten hyödykkeiden kohdalla.  Osittain

julkishyödykkeisiin sisältyy niin paljon hyvinvointipalveluita, jotka kuuluvat julkisen

sektorin hoidettaviin, että näissä ei tapahdu edellä kuvatun laista muutosta ilman

julkisen sektorin merkittävää myötävaikutusta.

                                                
34 Tuomala 1997, 61-62.



29

Palveluiden ja tuotteiden tuottamista huolehtivan tahon muuttuessa julkisesta

yksityisesti omistetuksi, siirtyy palvelu puhtaisiin markkinahyödykkeisiin jos sen

kustannukset peritään täysimääräisesti markkinoilla.  Tällöin on kyse kyseisen palvelun

yksityistämistä.  Kyseistä nykyisin yhteiskuntaa kuvaavaa kehitystä on luonnehdittu

eräänlaiseksi markkinaistumisen puhuriksi, jota kuvaa julkishyödykkeistä

markkinahyödykkeiden suuntaan kulkeva nuoli.  Konkreettisesti ajatellen se kuvaa

hyvin yksityistämisessä tapahtuvaa muutosta julkiselta yksityiselle sektorille.  Samalla

kun kehitys johtaa kohti markkinoita tapahtuu myös palveluiden muutos julkiselta

sektorilta yksityiselle sektorille.

Tämän tutkimukseni tarkastelu kohteenahan ovat ne rajoitukset, jotka estävät ja

rajoittavat kuntien mahdollisuuksia yksityistää toimintojaan.  Hyödyketeorian kannalta

asiaa tarkasteltaessa kysymyksessä on tällöin niiden rajoitusten etsiminen, jotka

rajoittavat sekä puhtaiden että osittaisten julkishyödykkeiden ja palveluiden siirtymistä

kohti markkinoilla tapahtuvaa tuotantoa.  Mikä kunnan toiminnassa estää

markkinaistumisen puhurin käynnistymisen.  Mitkä seikat edesauttavat hyödyketeorian

mukaisen hyödykkeiden jaon pysymistä ennallaan.  Ja toisaalta miltä osin kunnallisten

hyödykkeiden ja palveluiden siirtyminen markkinahyödykkeiden puolelle on

mahdollista.

2.2.2.  Public choice –teoria

Public choice teoria pyrkii määrittelemään sen tavan ja tavat, joilla erilaisia palveluita ja

hyödykkeitä tuotetaan yhteiskunnassa.  Julkisen valinnan perusteella tehdään julkisella

sektorilla päätökset kaikista asioista, mitä kunnassa toteutetaan.  Palveluista

päättäminen on merkittävin ja suurimman ajan vievä osuus kunnallisessa

päätöksenteossa.

Tuotantotavan valinta perustuu kollektiivisesti tehtyihin päätöksiin.  Keskeisenä

kysymyksenä tässä on juuri julkisen ja yksityisen välinen suhde erilaisten palveluiden

tuottajana.  Salminen on hahmotellut Ostromiin perustuen yhdeksän erilaista

palveluiden ja hyödykkeiden järjestämisen rakennelmaa.  Vaihtoehdot ovat seuraavat.

A) Julkinen hallinto tuottaa ja organisoi kaikki palvelut.  B) Julkiset organisaatiot
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järjestävät keskenään palvelutoiminnan ostamalla tai vuokraamalla toisiltaan palveluita.

C) Julkiset organisaatiot tekevät palvelusopimuksia yksityisen sektorin kanssa.  D)

Julkinen hallinto luovuttaa tuotantomonopolin yksityiselle yritykselle.  E) Julkinen

hallinto avustaa tuottajia.  F) Julkisen vallan toimesta rohkaistaan tietyntyyppistä

kulutusta antamalla avustuksia suoraan ko. kuluttajille.  G) Kuluttaja itse valitsee

palvelut ja julkinen valta ei lainkaan puutu tuotantoprosessiin.  H) Palvelutoiminta

perustuu vapaaehtoistyöhön yksityisen toiminnan myötävaikutuksella.  I) Jokainen

yksilö itse tuottaa tarvitsemansa palvelut.35

Salmisen ryhmittelyssä on menty yksityiskohtaiseen tarkasteluun.  Kokoavasti voitaisiin

sanoa, että kolmannesta kohdasta eteenpäin eri vaihtoehdot ovat vain yksityisen

palveluiden tuottajan käytännön toteutuksen erilaisia variaatioita.  Ryhmittelyn kohdat

A) ja B) ovat julkisen toimijan omaa toimintaa.  Kohdissa C) ja D) on selvästi kyse

yksityistämisestä.  Kohdasta E) eteenpäin voidaan puhua myös markkinallistamisesta,

jossa julkinen sektori osallistuu toimintaan mahdollisesti vain luomalla yksityiselle

sektorille parempia toimintaedellytyksiä.  Tosin Salmisen määrittelyn mukaan tällöinkin

on kyse yksityistämisestä.36  Yksityistämisen ideologia on tiiviissä yhteydessä

markkinallistamiseen ja siinä tapahtuviin siirtymiin kohti markkinoilla tapahtuvaa

yksityisten yritysten toimintaa.  Markkinallistamista on kaikkinainen yksityisten

markkinoiden toimintaedellytysten edistäminen.  Käytännössä kyseisiä toimintatapoja

esiintyy kaikissa yksityisen palveluiden tuottajan ja julkisen palveluiden tilaajan

välisissä suhteissa.  Jokainen yksityisen ja julkisen välinen suhde on kuitenkin

omanlaisensa niin, ettei voida sanoa eri vaihtoehtojen esiintymissuhdetta yleisesti, vaan

että niitä on kaikissa suhteissa mutta erilaisia määriä ja erilailla painottuen riippuen aina

kulloinkin kyseessä olevasta palvelusta ja sen toteutustavasta.

Monesti jakautumista julkisiin ja yksityisiin palveluiden tuottajiin on tarkasteltu koko

yhteiskunnan toimintaa ja toimintaperiaatetta kartoittavana tarkasteluna.  Perinteisesti

yhteiskunnat ja hyvinvointivaltiot on jaettu saman jaottelun mukaisesti

sosiaalidemokraattiseen eli pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon, jossa julkisella

sektorilla on hyvin merkittävä rooli huolehtiessaan kansalaistensa hyvinvoinnista.

Toisen ryhmän muodostavat konservatiiviset maat, joissa hyvinvoinnista huolehtiminen

                                                
35 Salminen 1986, 12.  Katso myös Ostrom 1974; Ostrom & Ostrom 1977; Savas, E.S 1982.
36 Katso yksityistämisen käsitteen määrittely luvusta 2.1.
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perustuu perheiden ja suvun sekä ihmisten omaehtoiseen toimintaan.  Kolmannen

ryhmän muodostavat liberaalit maat, joissa markkinat ohjaavat toimintaa, ja ihmiset

hakevat oman hyvinvointinsa yksityisiltä palvelumarkkinoilta.  Tämä jaottelu on

yleinen ja hallitseva hyvinvointivaltiomalleista puhuttaessa, jonka loi alun alkaen

Esping-Andersen.  Hän on saanut monia jäljittelijöitä ja monet tutkijat ovat pyrkineet

myös täydentämään hänen esittämää hahmottelua.

Kuitenkin kaikissa maissa esiintyy näistä kaikkia tapoja toimia ja tuottaa hyvinvointia

kansalaisille.  Eri maissa vain on korostunut yksi näistä periaatteista, jonka perusteella

se on sijoitettu johonkin tiettyyn ryhmään.  Niinpä yksitäisessä maassa voidaan löytää

yhteiskunnan, perheiden ja suvun sekä markkinoiden tuottamia palveluita.  Näiden

tuottajien mennessä niin paljon ristiin, ettei voida osoittaa yhtä ainoata pääasiallista

tuottajaa, puhutaan usein welfare mix:stä, jossa kaikilla edellä mainituilla tuottajilla on

keskeinen asema tai ainakin yhtä merkittävä rooli palveluiden tuotannossa.37

Näiden kolmen perinteisen tuottaja-alueen väliin on katsottu syntyneen uusia

tuotantoasteita.  Vanhojen ideaalityyppiparien väliin muun muassa Niemelä on

                                                
37 Laurinkari, Juhani, Niemelä, Pauli, Pusa, Olli & Kainulainen, Sakari 1995, 20-22.

Puolivirallinen/vapaaehtoinen
(järjestöt, yhteisöt, SRK :t)
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Yhteistalous/osuuskunta

Puolijulkinen

Yhtiöt
(VR/Posti)

KUVIO 2.  Hyvinvointipalvelujen tuottajat           Lähde: Niemelä 1995, 38-41.
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hahmotellut sekamalleja, joissa on aina kyseessä olevien yhteiskunnan toimintalohkojen

piirteitä.  Kuviossa 2. on kuvainnollisesti hahmoteltu Niemelän esittämä hahmottelu ja

jako kyseisiin ideaalityyppipareihin ja niiden väliin sijoittuviin sekamalleihin.  Kaikilla

kyseiseen hahmotteluun merkityillä tahoilla on oma roolinsa hyvinvoinnin

tuottamisessa kansalaisille.

Ensinnäkin julkisen vallan eli yhteiskunnan ja markkinoiden välissä ovat puolijulkiset

toimijat.  Näihin toimijoihin on katsottu kuuluvan esimerkiksi yhtiöt, jotka ovat julkisen

vallan omistuksessa.  Yhtiöt omistaa julkinen valta, mutta ne toimivat yksityisten

yritysten tapaan markkinoilla ja ovat mahdollisesti listautuneet pörssiin.  Kyseinen

organisaatiomuoto voi toimia hyvinkin kannattavasti markkinoilla, mutta toisaalta sitä

voidaan myös tukea julkisen vallan toimesta.38

Toisaalta yhteiskunnan julkinen valta ja perhe/suku muodostavat väliinsä

toimintakentän, jossa toimii erilaisia puolivirallisia toimijoita, jotka ovat yleensä

vapaaehtoisjärjestöjä.  Tällaisiin voidaan laskea esimerkiksi Suomen punainen risti

(SPR) sekä myös seurakunnat siltä osin kuin ne toimivat ihmisten hyvinvointia

parantaen ja tukien.  Myös yleishyödylliset yhdistykset kuuluvat tähän sektoriin.

Perinteinen hyväntekeväisyystoiminta sijoittuu myös tälle sektorille.  Kyseisen sektorin

rooli on jatkuvasti kasvussa, ja monissa maissa sillä on jo merkittävä asema, joka on

myös Suomessa korostumassa.39

Kolmannen välimuodon muodostavat markkinoiden ja perheiden toiminnan väliin

sijoittuvat erilaiset yhteistoiminnalliset toimijat.  Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset

osuuskunnat ja osuustoiminnalliset yhteisöt, joilla on yhteistä niin yksityisten yritysten

kuin myös perheiden ja sukujen kanssa.  Kaikki edellä mainitut eri ideaalityyppiparien

väliin sijoittuvat toimijat ovat eräänlaisia sekoituksia kulloinkin kyseessä olevista

pareista niin, että niissä on piirteitä molemmista, jotka ovat sekoittuneet keskenään.

Sektori yhdistää erilaiset liiketaloudelliset ja asiakasnäkökohdat toisiinsa.  Perinteisten

osuustoiminnan muotojen ohelle on syntynyt merkittävää uusosuustoimintaa, johon

kuuluvat muun muassa erilaiset asumiseen ja hyvinvointipalveluihin liittyvät toiminnot.

Tällaisien markkinoiden ja perheiden väliin sijoittuvien yhteistoimintojen voidaan

                                                
38 Laurinkari ym. 1995, 20-22.
39 Laurinkari ym. 1995, 20-22.
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katsoa muodostavan eräänlaisen yhteistalouden, jonka toiminnan organisoinnista

vastaavat itse sitä tarvitsevat.40

Tähän erilaisten palveluiden tuottajien hahmottelun kuvioon yksityistäminen liittyy

selkeästi ja saumattomasti.  Yksityistäminen tapahtuu kolmion huipulla olevalta

julkiselta vallalta yksityisille toimijoille esimerkiksi myymällä julkisen vallan

omaisuutta tai hankkimalla palveluiden tuotanto yksityisiltä yrityksiltä.  Näin ollen

yksityistämisen suuntaa kuviossa kuvaa ylhäältä alaspäin suuntautuvat nuolet.  Julkisen

vallan hoitamien toimintojen siirtyessä yksityistämisen seurauksena yksityisille

toimijoille markkinoille, voi tässä välivaiheena olla pienempiä ja heikommin

havaittavissa olevia palveluiden tuottajia.  Yksityisen ja julkisen sektorin väliin

sijoittuvat puolijulkiset tuottajat kuten julkisen vallan yhtiöitetyt toiminnot ovat askel

yksityisten markkinoiden suuntaan.

Kuten aikaisemmin jo totesin myös yksityisillä markkinoilla on erilaisia yksityisen

toiminnan syvyyttä kuvaavia tunnuspiirteitä.  Kaikki toiminnot eivät ole yhtä

”yksityisiä” kuin jotkin muut toiminnot.  Tämä tulee esiin varsinkin erilaisissa julkisen

ja yksityisen sektorin keskenään tekemissä sopimuksissa, joissa on sovittu esimerkiksi

erilaisista ostopalveluista ja niiden tuottamisesta.  Tällöin julkisen sektorin asema ja

rooli sopimusta toteutettaessa ovat riippuvaisia sopijaosapuolten velvoitteista.

Kuitenkin ainakin tuotanto on tällöin siirtynyt yksityiselle tuottajalle, jolloin tuotanto

tapahtuu markkinoilla.  Kriteereinä jaettaessa toimijoita yksityisiin ja julkisiin ovat

erityisesti omistuspohja sekä harjoitettavan toiminnan luonne.  Esimerkiksi seurakuntien

asema puolivirallisena toimijana perustuu niiden virallisesti tunnustettuun asemaan.

Seurakuntien toiminta pyrkii myös kaikkien ihmisten hyvinvoinnin parantamiseen.

Julkisille tahoille on myös ominaista palveluiden jakaminen ihmisille todellisia

kustannuksia alhaisempaan hintaan.  Palveluiden tuotanto tapahtuu tällöin

yhteisvastuullisesti kerättyjen verojen avulla.  Palveluiden tuotannon siirtyessä kolmion

huipulta kohti sen kantaa siirtyy rahoitusvastuu palveluiden käyttäjille.  Palveluita saa

tällöin maksua vastaan tai palvelut täytyy tuottaa itse omatoimisesti perheiden ja

sukujen toimesta.

                                                
40 Laurinkari ym. 1995, 20-22.
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Julkiselta vallalta myös kotitalouksien ja suvun/perheen hoidettavaksi mahdollisesti

siirtyvät palvelut voidaan katsoa myös yksityistetyiksi.  Korporatiivisissa maissa näiden

toimijoiden tuottamat hyvinvointipalvelut ovat merkittävässä asemassa yhteiskunnan

hyvinvointia tuotettaessa.  Näiden maiden on kuitenkin tällöin katsottu olevan enemmän

yksityisen kuin julkisen sektorin tuottamien palveluiden varassa.  Niinpä myös

markkinoiden ja perheen/suvun toimijoiden väliin jäävät yhteistoiminnalliset tuottajat

ovat osa yksityistä sektoria.

Julkisen vallan ja markkinoiden sekä julkisen vallan ja omatoimisten kotitalouksien

väliin sijoittuvat puolijulkiset ja puoliviralliset toimijat kuten julkisen sektorin

omistamat yritykset ja vapaaehtoiset järjestöt kuten SPR ovat eräänlaisella harmaalla -

alueella, josta ei voida suoraan sanoa onko kyseinen toiminta julkista vai yksityistä.

Joillakin tälle alueelle sijoittuvilla toiminnoilla on enemmän julkisen sektorin ja toisilla

enemmän yksityisen sektorin piirteitä.  Tällöin näitä ryhmiä tarkasteltaessa tulee

jokaista toimijaa tarkastella erikseen.

Tämä seikka aiheuttaa myös ongelmia kyseisiä sektoreita kuvaavia käsitteitä

määriteltäessä, koska julkisen ja yksityisen välinen raja on hyvin epäselvä.  Katson

yksityiseen sektoriin kuuluvan, siihen selvästi kuuluvien toimijoiden lisäksi, sellaiset

harmaan alueen toimijat, jotka selvästi ovat irrallaan julkisesta sektorista, ja joilla ei ole

virallista asemaa julkisen vallan käyttäjinä.  Tätä yksityisen ja julkisen sektorin välistä

määrittelyä on lisää edempänä, missä on määritelty keskeiset käsitteet kuten yksityinen

sektori.

Niemelän kuviosta muokatussa hahmotelmassa kuviossa 3. on lisätty rajat, jotka

osoittavat yksityiseen - ja julkiseen sektoriin kuuluvat toimijat sekä näiden väliin jäävän

harmaan alueen.  Lisäksi kuviossa on yksityistämisessä tapahtuvaa tehtävien siirtymistä

julkiselta sektorilta yksityiselle sektorille kuvaavat nuolet.

Kuten kuvio havainnollistaa on olemassa sellaisia palveluiden tuottajia, jotka kuuluvat

selvästi joko yksityiselle - tai julkiselle sektorille.  Näiden väliin jäävä harmaa-alue

kuvaa niitä toimijoita, joita ei voida selvästi sijoittaa kumpaankaan edellä mainituista

pääryhmistä.  Tähän samaan ongelmaanhan olen viitannut jo aikaisemmin tässä

yhteydessä.  Seuraavaksi tarkastelen hieman yksityistämisen ja markkinoiden taustalla
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olevaa ajattelua.  Tässä huomio kiinnittyy erityisesti talouden ja julkisen vallan

koneiston valta ja tuki suhteeseen.  Erilaisissa yhteiskunnissa talouden ja julkisen vallan

välillä on erilaisia suhteita.  Kommunistisissa maissa valtio ohjaa voimakkaasti talouden

kehitystä, kun taas vapaaseen kapitalismiin perustuvissa maissa talous saattaa vaikuttaa

enemmän valtion toimenpiteisiin kuin valtio talouteen.

Yksityistämisen ja yhteiskunnallistamisen strategiasta on Salminen hahmotellut

kuviossa 4. olevan mallin.  Mallissa katsotaan, että tuotantoa yksityistettäessä julkinen

valta tukee talouden toimintaa omalla toiminnallaan ja päätöksillään.  Taloudella on

tällöin ohjaava vaikutus kaikkeen julkisen vallan toimintaan, joka voi vaikuttaa talouden

toimintaedellytyksiin.  Tällöin talous on saanut suhteellisesti vahvemman aseman

verrattuna julkisen sektorin valtaan.  Jos toimintaa siirrettäisiin yhteiskunnan haltuun

olisi kehitys täysin päinvastainen.  Silloin talous tukisi kaikkea mitä julkinen sektori

tekee talouden alueella.  Julkisella sektorilla olisi tällöin ohjaava vaikutus taloudessa

tapahtuviin muutoksiin.

Markkinat
Yksityiset/yritys
Kaupallinen/liiketoiminnallinen

Perhe, suku
Omatoiminen
kotitalous

Yhteiskunta
Julkinen
Valtio, kunta

Yhteis- (osuus-)
toiminnallinen
Yhteistalous/osuuskunta

Puolijulkinen

Yhtiöt

(VR/Posti)

Puolivirallinen/
vapaehtoinen
(järjestöt,
yhteisöt ja SRK: t)

JULKINEN

YKSITYINEN

HARMAA ALUE

KUVIO 3.  Toimijoiden jako                Lähde: Niemelä 1995, 38-41.
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Yhteiskunnan vahvempi ote tuntuisi monella tapaa mielekkäämmältä kuin talouden

ohjausvaikutus toimintaympäristön kehitykseen.  Tällöin demokratialla olisi vahvin

vaikutus talouteen.  Mutta yhtä hyvin kuten on nähty, ettei markkinat toimi aina

kokonaisuuden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, niin ei myöskään julkinen

sektori tuota aina parasta mahdollista vaihtoehtoa.41

Yksityistämisen tausta ideologiana on vahvasti vaikuttamassa konservatiivinen yksilön

vapauden periaate.  Yksityistäminen on todellinen ja toteuttamiskelpoinen vaihtoehto

byrokratisoituvalle yhteiskunnalle.  Tällöin on aina kyse erilaisten arvojen, asenteiden ja

normien välisestä suhteesta.  Yksityistämisen vaihtoehdon taakse kätkeytyy ajatus siitä,

että monimutkaisiin sosiaalisiin ongelmiin on olemassa yksinkertaisia vastauksia.  Ja

jolleivät vastaukset ole yksinkertaisia niin sitten itse ongelmien on oltava

yksinkertaisia.42

Ajatus on selvästi liian teoreettinen käytäntöön sovellettavaksi.  Todellisuuden

vaatimukset ja olosuhteet ovat aina tai ainakin useimmiten hyvin monimutkaisia.  Ne

vaativat normaalisti erittäin monimutkaisia ratkaisuja ja näkemyksiä sekä

toimintaperiaatteiden kehitelmiä, jotta kaikki mahdollisuudet tulisi otettua huomioon.

                                                
41 Salminen 1986, 14.
42 Salminen 1986, 23-31.

  TALOUS JULKISEN VALLAN
KONEISTO

TUKI

OHJAUS

KUVIO 4.  Talouden ja julkisen vallan rooli                     Lähde: Salminen 1986, 14.
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Niin myös ratkaisu yksityisen ja julkisen tuottajan välillä on monimutkainen eikä siihen

ole olemassa yhtä oikeaa vastausta vaan oikea on se, jonka kukin yhteiskunta katsoo

olevan itselleen paras.  Ratkaisu tulee tehdä oikeusvaltion demokratia käsityksiä

noudattaen public choice periaatteen mukaisesti.

2.2.3.  Julkisen sektorin olemassaolon perustelut

Talousteorian piirissä julkisen ja yksityisen sektorin välistä suhdetta on tarkasteltu

runsaasti, oikeastaan pääasiallinen kohde on ollut selvittää näiden kahden yhteiskunnan

toimintalohkon välistä suhdetta ja niiden välistä rajanvetoa.  Oikeastaan hyödyketeorian

yhteydessä samoin kuin yksityistämisessä tapahtuvasta periaatteellisesta siirtymisessä

julkiselta yksityiselle sektorille aiemmin toteamani asiat kuuluvat selvästi myös

talousteorian piiriin.  Talousteoriassa tarkastellaan niitä seikkoja, jotka ovat

aikaansaaneet julkisen sektorin syntymisen yksityisen sektorin rinnalle.  Asiat, jotka

puoltavat julkisen sektorin olemassa oloa ja sen taholta yhteiskunnassa tapahtuvan

toiminnan sääntelyä, ovat sellaisia joiden voidaan katsoa rajoittavan - tutkimuksen

tehtävän mukaisesti – yksityistämisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa.  Nämä ovat

taustaoletuksia, joiden on katsottu tulevan otettua huomioon paremmin julkisen

koneiston toimesta kuin yksityisten markkinaosapuolten taholta.

Toisaalta talousteoriassa on myös käsitelty niitä tekijöitä, jotka puoltavat ja perustelevat

yksityistämisen käyttöönottoa julkisen sektorin toiminnassa.  Siinä on tarkasteltu niitä

tavoitteita ja perusteita sekä päämääriä, joita yksityistämiseen liittyy.  Talousteoriassa

on näin ollen pyritty etsimään ne rajat ja perustelut, joiden puitteissa yksityisen ja

julkisen sektorin tulee jakaa keskenään hoitamiensa tehtäväalueiden koko.  Seuraavassa

keskityn talousteorian näkemyksiin siitä minkä vuoksi julkista sektoria tarvitaan ja

miksi näin ollen ei ole mahdollista tiettyjen osien yksityistäminen.  Toinen huomio

kohdistuu niihin asioihin, joilla julkisen sektorin koon pienentämistä ja yksityistämisen

käyttöön ottoa on perusteltu talousteorian puitteissa.

Yksityiset markkinat eivät kaikissa tilanteissa pysty toteuttamaan parasta mahdollista

lopputulosta.  Julkisen sektorin roolin kasvu on perustunut juuri yksityisen sektorin

kykenemättömyyteen toteuttaa esimerkiksi korkeaa työllisyyttä tai talouden vakaata
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kehitystä ja kasvua.  Markkinoilla on ollut mahdollista hankkia pääomaa ja tehdä hyvää

tulosta, mutta tämä on voinut johtaa hyvinvoinnin kasautumiseen, jolloin tuloerot ovat

kasvaneet.  Markkinat eivät myöskään pysty allokoimaan voimavaroja aina parhaalla

tavalla.  Tällöin julkiselle sektorille muodostuu tehtävä huolehtia näiden

tehokkaammasta toteutumisesta.43

Markkinoilla tapahtuvat markkinahäiriöt jaetaan perinteisesti kolmeen osaan.

Ensinnäkin A) tehokas toiminta saattaa edellyttää niin suurta yksikkökokoa, että

tuloksena on niin sanottu luonnollinen monopoli.  B) Markkinat eivät välitä toimijoiden

välisiä taloudellisia suhteita, jonka seurauksena ovat erilaiset positiiviset tai negatiiviset

ulkoisvaikutukset.  C) Kuluttajan ja yrityksen edellytetään omaavan kaiken tarvittavan

tiedon voidakseen valita itselleen parhaan vaihtoehdon. 44  Markkinahäiriöihin liittyviä

ulkoisvaikutuksia ja informaation puutteeseen liittyvää ongelmaa käsitellään enemmän

jäljempänä.

Markkinoiden epäonnistuminen perustelee julkiselle sektorille kolme eri tehtävää, joilla

se pyrkii korjaamaan markkinoiden tehottomuutta.  Ensinnäkin julkisen sektorin on

katsottu huolehtivan tulonjaosta.  Tästä vallitsee suuri yksimielisyys sen suhteen, että

tulonjaosta huolehtiminen kuuluu yhteiskunnalle eikä markkinoille.  Tulonjaon

toteutuksesta on sen sijaan suuria erimielisyyksiä.  Tulisiko se toteuttaa rahamääräisenä

jakovaltio tyyppisesti vai maksuttomina hyödykkeiden siirtoina.45

Julkisen sektorin työllisyyden ja talouden vakauden hoitamisessa on erotettavissa

tulonjaon lisäksi kaksi muuta tehtävää.  Sen tulee huolehtia kokonaistaloudellisesta

vakaudesta, ettei taloudessa tapahdu suuria heilahteluja toisaalta korkeasuhdanteeseen ja

toisaalta lamaan.  Toiseksi julkisen vallan tulee huolehtia voimavarojen tehokkaasta

allokoinnista eli kohdistamisesta.  Nämä kolme edellä mainittua tehtävää: tulonjako,

stabilisaatio ja allokaatio ovat Musgraven 1950-luvulla hahmottelemat julkisen sektorin

tehtävät.46  Näiden tehtävien asemasta on laaja yksimielisyys.  Niitä ei voi yksityinen

                                                
43 Tuomala 1997, 4.
44 Kajanoja, Jouko 1998, 168-169.
45 Tuomala 1997, 4.
46 Tuomala 1997, 4.
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sektori hoitaa.  Julkinen sektori luo edellytyksiä yksityisen sektorin toiminnalle

hoitamalla kolme tehtäväänsä kuntoon.

Julkisen sektorin toimenpiteitä tarvitaan myös huolehtimaan erilaisten yhteiskunnan

toimintojen aiheuttamista ulkoisvaikutuksista.  Ulkoisvaikutuksilla tarkoitetaan

positiivisia tai negatiivisia – tilanteesta riippuen.  Ulkoisvaikutukset jaetaan usein

teknologisiin ja pekuniaarisiin.  Pekuniaariset ulkoisvaikutukset siirtyvät hintojen

välityksellä.  Teknologisia ulkoisvaikutuksia syntyy esimerkiksi silloin, kun kuluttajan

tai yrityksen toiminnasta aiheutuu toiselle kuluttajalle tai yritykselle kustannuksia tai

hyötyjä.  Näistä vaikutuksista aiheuttaja ei maksa korvausta vahingon kärsijälle

negatiivisten ulkoisvaikutusten tapauksessa, eikä saa korvauksia hyödyn kokijalta

silloin kun ulkoisvaikutukset ovat olleet positiivisia.  Negatiivisia ulkoisvaikutuksia

ovat saasteet, joita tehdas laskee ilmaan tai veteen, ja niistä aiheutuu haittaa näiden

vaikutuspiirissä oleville ihmisille.  Esimerkkinä positiivisista ulkoisvaikutuksista

voidaan pitää rokotuksia, jotka vähentävät myös muiden mahdollisuutta sairastua

vakavaan kulkutautiin, kun rokotettujen määrän kasvaessa taudin esiintyminen vähenee

väestössä.47

Terveydenhuollon markkinoiden on katsottu poikkeavan muista markkinoista niin

paljon, ettei sen piiriin kuuluvia palveluita voida antaa pelkästään markkinoiden

hoidettaviksi.  Terveyteen ja terveyspalveluihin sisältyy aina ulkoisvaikutuksia.  Muun

muassa huoli terveyspalveluiden tarjonnan ja käytön määrästä sekä niiden

jakautumisesta.  Toisaalta huoli väestön terveydestä ja sen jakautumisesta väestön ja

alueiden kesken.  Lisäksi tähän liittyy epävarmuus sairauksien määrän ja laadun

ilmaantuvuudesta ja sairauksien hoidon kustannuksista.  Julkisen sektorin roolia

terveydenhuollon palveluissa korostaa vielä kyseisen alan asiantuntijoiden valta

suhteessa asiakkaaseen.  Asiantuntija tietää aina paremmin tarpeellisen hoidon ja sen

määrän.  Tällöin hoitoonohjauksen tulee olla vastuullista, mitä se ei välttämättä

yksityisten hallinnoimilla markkinoilla ole.48

Joissakin tapauksissa myös markkinat voivat ratkaista ulkoisvaikutuksiin liittyviä

ongelmia.  Esimerkiksi jos kysymyksessä on kaksi yritystä, niin aiheuttaja ja kokija

                                                
47 Tuomala 1997, 36.
48 VATT 1995d, 10-11.
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voivat fuusioitua muuttaen näin ulkoisvaikutuksista sisäisen asian.  Kuitenkin yleensä

asianosaisia on runsaasti ja näin ollen fuusioituminen on mahdotonta.  Usein myös

ulkoisvaikutusten luonteesta johtuen – saasteita veteen ja ilmaan – ne ovat

julkisluontoisia.  Tällöin julkinen sektori voi tehdä asiat mahdollisesti paremmin

turvautumalla pääasiassa erilaiseen sääntelyyn ja vero– ja maksupolitiikkaan.

Tällaisesta verosta käytetään keksijänsä mukaisesti nimitystä Pigoun vero, jolloin

markkinoita käytetään eräänlaisena välineenä veron perinnässä.49  Maksujen ja verojen

lisäksi julkisella sektorilla on myös muita mahdollisuuksia vähentää negatiivisten

ulkoisvaikutusten esiintymistä.  Tällaisia keinoja ovat muun muassa kaupattavat

päästöluvat, tukimaksut sekä erilaiset rajoitukset.50  Joka tapauksessa julkiselle vallalle

jää merkittävä rooli negatiivisten ulkoisvaikutusten poistamisessa ja vähentämisessä,

sekä positiiviset ulkoisvaikutukset omaavien toimintojen edistämisessä.

Tässä vaiheessa on hyvä katsoa julkisen sektorin tehtäviä kunnan näkökulmasta.  Edellä

lueteltujen julkisen sektorin kolmen tehtävän: distribuution, allokaation ja stabilisaation

voidaan katsoa kaikkien olevan yhteiskunnassa valtion tehtäviä.  Kunnalla ei ole

voimavaroja oman budjettinsa puitteissa vaikuttaa taloudelliseen vakauteen.

Finanssipolitiikan on katsottu kuuluvan kokonaisvaltaisuutensa vuoksi, koskiessaan

koko yhteiskuntaa, valtion tehtäväksi.  Oman alueensa työllisyyteen kunta voi vaikuttaa

oman työllistämispolitiikkansa sekä eri aikoina suoritettavien investointiensa kautta.

Tulonjako eli distribuutiotehtävä ei ole kuntien tehtävä, ne eivät voi toteuttaa tulojen

uudelleenjakoa, koska tällöin kuntien toisistaan poikkeava tulonjakopolitiikka johtaisi

eriytyvään kuntarakenteeseen.  Kunnat, joissa varakkailta kuntalaisilta otettaisiin paljon

tuloja paikallisilla veroilla ja annettaisiin köyhille, menettäisivät rikkaimmat jäsenensä

sellaisiin kuntiin, joissa tulonjako ei ole niin voimakkaasti uudelleenjakavaa.  Tällöin

kunnat noudattaisivat ainakin pidemmällä aikavälillä melko samanlaista

tulonjakopolitiikkaa.  Tämä johtaa siihen, että valtion on hoidettava kyseinen tehtävä.

Voimavarojen uudelleenkohdistaminen eli allokointi sopii kuntien hoidettavaksi,

ainakin osittain.  Sellaisten tehtävien hoitaminen, jotka parantavat markkinasektorin

toiminnan tehokkuutta, voidaan hoitaa julkisella sektorilla myös kuntatasolla.  Tällöin

                                                
49 Tuomala 1997, 36.
50 Tuomala 1997, 77-81.
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on kyse sellaisten tehtävien alueesta, joissa syntyy esimerkiksi negatiivisia

ulkoisvaikutuksia yksityisten toimintojen tuloksena.  Kunta voi myös alueellaan

panostaa sellaiseen toimintaan, josta saadaan koko alueen hyvinvointia parantavia

positiivisia ulkoisvaikutuksia.  Tosin tämänkin tehtävän voi hoitaa myös valtio, tällöin

alueelliset tekijät jäävät kuitenkin vähemmälle huomiolle.

Tutkimuksen tarkoituksen kannalta tarkasteltuna voidaan pohtia voidaanko kaikki

kuntien tällä hetkellä hoitamat tehtävät hoitaa yksityisen sektorin toimesta.  Teoriassa ja

periaatteessa kyllä.  Käytännön toteutus on asia erikseen.  Tuotannon osalta ja myös

rahoituksen ja palveluiden järjestämisen osalta kaikki palvelut voidaan hoitaa yksityisen

sektorin toimijoiden työn tuloksena.  Tämä koskee niin koulutuspalveluita kuin myös

terveydenhuoltoa.  Perinteisesti markkinoihin perustuvissa maissa, kuten

Yhdysvalloissa kyseiset palvelut hoidetaan suurimmaksi osaksi yksityisten markkinoilla

toimivien yritysten kautta.  Näissä maissa julkisen sektorin roolina on turvata yksityisen

sektorin toimintaedellytykset sekä huolehtia siitä, että myös varattomien ihmisten

väestön osa saa peruspalvelut niin terveydenhuollossa kuin koulutuksenkin osalta.

Periaatteessahan julkisen sektorin ei tarvitsisi tuottaa eikä huolehtia edes

peruspalveluiden saatavuudesta.  Jotkin kuntien hoitamat viranomaistehtävät kuten

esimerkiksi kaavoitustoiminta, voisivat olla valtion viranomaisten hoidettavana.  Näin

valtion viranomaiset huolehtisivat edellytysten luomisesta sisäisen ja ulkoisen

turvallisuuden sekä oikeuslaitoksen aloilla.  Alueellisia viranomaisia tarvittaisiin siltä

osin kuin kyseisten tehtävien hoitaminen sitä vaatisi.  Tällöin aluejako ei perustuisi

kuntien olemassaoloon vaan valtion viranomaisten toiminta-aluejakoon.  Tällaista

järjestelmää, jossa julkisen sektorin rooli perustuisi ainoastaan järjestyksen ja lain

ylläpitoon kutsutaan yövartijavaltioksi.  Tällaista järjestelmää on puolustanut erityisesti

Nozick vuonna 1974 julkaistussa kirjassaan. 51

Olisiko täydellinen markkinoiden ohjausvalta kuitenkaan paras vaihtoehto.

Yhteiskunta, jossa sen heikoimmassa asemassa olevat jäsenet jätetään oman onnensa

nojaan ei ole myöskään sen paremmin menestyneille jäsenille hyväksi.

Oikeudenmukaisuuden ja mahdollisuuksien puute aiheuttaa pahimmassa tapauksessa

                                                
51 Tuomala 1997, 49-50.
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mellakoita ja muita väkivaltaisia pyrkimyksiä tilanteen parantamiseen väestön

heikoimmin menestyneen osan toimesta.  Kateus ja pelko leivän loppumisesta ovat niin

vahvoja vaikuttimia, että kansa lähtee varmasti liikkeelle.  Markkinavoimat ja

yksityinen pääoma epäonnistuvat taloudellisen ja sosiaalisen edistyksen

aikaansaamisessa52.  Markkinat siis epäonnistuvat.

Markkinoiden epäonnistumisen takia julkisen sektorin tulee huolehtia ainakin kolmesta

keskeisestä tehtävästä.  Nämä ovat tulojen uudelleenjako, voimavarojen kohdistaminen

ja talouden vakaasta kehityksestä huolehtiminen.  Myös ulkoisvaikutusten

huomioiminen on merkittävä julkisen vallan tehtävä, koska markkinat epäonnistuvat

niiden hoitamisessa.  Julkisen sektorin tulee tukea sellaista toimintaa, josta syntyy

ihmisille positiivisia ulkoisvaikutuksia, sekä rajoittaa sellaisia toimia, joiden

ulkoisvaikutuksista on haittaa muilla ihmisille.  ”Mister markkinavoimaksi” nimitetty

George Soros on pitänyt Le Monde –lehdelle antamassaan haastattelussa

maailmanlaajuisten rahamarkkinoiden sääntelyä tarpeellisena 53.  Tämäkin mielipide

korostaa julkisen sääntelyn tärkeyttä ja sen olemassaolon merkitystä vaikkakin korostaa

sen merkitystä rahamarkkinoilla.  Otettaessa kuitenkin huomioon Mister

markkinavoiman toimiminen juuri rahamarkkinoilla, niin voidaan ajatella sääntelyn

olevan tärkeää myös muilla yhteiskunnan sektoreilla.

Kuntatasolla tarkasteltuna kunnalle jää joitakin sellaisia tehtäviä, joita ei voida hoitaa

yksityisten toimijoiden toimesta.  Laajaan koko julkista sektoria koskevaan

tehtävärakenteeseen liittyen kunnan tulee huolehtia tiettyjen hyödykkeiden ja

palveluiden saatavuudesta.  Kunnan ei tule välttämättä itse tuottaa palveluita, mutta sen

tulee varmistua niiden saatavuudesta.  Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset sosiaaliset

avustukset, joilla heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevien ihmisten asemaa

parannetaan.  Tällaiset avustukset ja niiden jakamisen kunta hoitaa yleensä itse, koska

markkinat epäonnistuvat tällaisissa toiminnoissa.

Erilaisten palveluiden osalta kunnan tulee huolehtia esimerkiksi terveydenhuollon ja

koulutuspalveluiden saatavuudesta ainakin tietyiltä osin, sillä kyseisillä toiminnoilla on

positiivisia ulkoisvaikutuksia muille ihmisille.  Väestön mahdollisimman korkea terveys

                                                
52 Brendan 1994, 37.
53 Taivalsaari, Eero 1997, 61.
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on hyväksi koko yhteiskunnalle.  Samoin koulutuksella on merkittävä rooli

yhteiskunnassa; yleensä katsotaan, että yhteiskunta on sitä parempi mitä koulutetumpi

väestö on.  Klassinen esimerkki on yleisestä luku- ja laskutaidosta.  Vaikka niistä on

yksilölle itselleen paljon hyötyä, varsinainen olennainen hyöty syntyy siitä, että muutkin

osaavat lukea ja kirjoittaa.54  Positiivisia ulkoisvaikutuksia tällöin tuetaan julkisen

sektorin taholta, koska markkinoilla tapahtuvana esimerkiksi koulutuspalveluita ei

käytettäisi niin paljon kuin yhteiskunnan kannalta olisi suotavaa.  Tähän tulokseen on

tullut myös Harvey S. Rosen.  Hänen mukaansa ihmisten mielestä kaikilla pitäisi olla

mahdollisuus saada edes minimitason palvelut terveydenhuoltoa ja koulutusta julkisen

sektorin toimesta55.

Julkisella sektorilla on merkittävä asema edellä mainittujen palveluiden sääntelyssä.

Kuten aikaisemmin totesin, julkisen sektorin ei tarvitse huolehtia itse palveluiden

tuotannosta muuten kuin erilaisten sosiaalivakuutusten osalta.  Muiden palveluiden

tuotannosta ja myös rahoituksesta voivat vastata myös yksityiset toimijat.  Julkisen

sektorin kunnat mukaan luettuina tulee huolehtia sääntelyn ja ohjauksen sekä valvonnan

avulla, että halutut palvelut toteutuvat kansalaisille halutun suuruisina ja laajuisina.  Se

kuinka paljon ja missä määrin julkisen sektorin tulee sääntelyn kautta turvata kyseisiä,

positiivisia ulkoisvaikutuksia omaavia palveluita, on toinen kysymys, johon tässä

yhteydessä ei kiinnitetä huomiota.  Kuitenkin niiden tulee olla julkisen sektorin toimesta

kansalaisten saatavilla.  Teoriassahan kuntia ei tässä välttämättä tarvittaisi, tosin tällöin

kyse olisi jo valtiollistamisesta, jos valtion viranomaiset huolehtisivat nykyisten

tehtäviensä ohella sosiaaliturvan myöntämisestä sekä ohjaisivat tiettyjen kuntien tällä

hetkellä tuottamien palveluiden tuotantoa.

Yhteenvedon omaisesti voidaan todeta, että markkinoiden epäonnistumisen vuoksi

julkisen sektorin tulee huolehtia sellaisista tehtävistä, joissa markkinat eivät tuota

parasta mahdollista lopputulosta.  Tällaisia ovat distribuutio, allokaatio ja stabilisaatio

sekä ulkoisvaikutusten huomioon ottaminen.  Kuitenkin kuntien olemassaolo ei ole

teoriassa välttämätöntä.  Palvelut voi tuottaa yksityiset tuottajat ja niiden sääntelystä ja

valvonnasta voivat huolehtia valtion paikallisviranomaiset.  Kuitenkaan kuntien

toimintoja ei voida teoriassakaan kokonaisuudessaan yksityistää.  Tähän tulokseen ovat

                                                
54 Tuomala 1997, 139.
55 Rosen, Harvey S. 1988, 73.
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tulleet myös Nummela ja Ryynänen.  He toteavat, ettei kunta ole yksityistettävissä.

Kunnan on turvattava kansalaisen kannalta se, että markkinatalous on nimenomaan

sosiaalista, yhteiskunnallisen vastuunsa tunnustavaa markkinataloutta.  Kunta ei voi

väistää sille kuuluvaa sosiaalista vastuuta.56  Kunnille määrättyjen palveluiden

tuottamisen järjestämisestä kuntien on tällöin huolehdittava.  Palvelut julkinen valta voi

kuitenkin hankkia myös yksityisiltä tuottajilta.

Viranomaistoimintoja, joilla korjataan markkinoiden epäonnistumisia, varten tarvitaan

joka tapauksessa julkisen vallan edustajia, jotka voivat olla kuntien tai valtion

viranomaisia.  Tosin missä määrin on järkevää siirtää tällä hetkellä kuntien hoitamia

tehtäviä valtion viranomaisten vastuulle on toinen kysymys.  Julkista ja yksityistä ei

tulisi ajatella toisistaan irrallisina kokonaisuuksina, vaan parhaaseen lopputulokseen

päästään niiden välisellä yhteistyöllä.  Kumpikaan ei tuota parasta mahdollista

lopputulosta yksin vaan tarvitsee siinä toisen tukea.  Tästä on Brendan Martin todennut

seuraavasti.  ”Itse asiassa vapaan markkinakapitalismin ja komentokommunismin

välinen vastakkainasettelu on kätkenyt niiden samanlaisuuden (mikä on ehkä

merkittävämpi asia): kumpikaan ei anna kansalaisyhteiskunnalle tilaa kukoistaa, vaikka

ilman kansalaisyhteiskuntaa poliittinen prosessi tai talous ei voi toimia yleisen edun

mukaisesti”57.

Kuitenkin paineita hyvinvointivaltion kehittämiseen on olemassa.  Sitä ei voida kiistää.

Seuraavia perusteluita muutosten tarpeellisuudesta on esitetty:  A) Ihmisten tarpeissa ja

arvoissa yleinen suuntaus merkitsee siirtymää yksilöllisiin, räätälöityihin palveluihin.

B) Kuluttajien itsemääräämisoikeuden lisäämisessä painottuu asiakkaiden oikeus ja

mahdollisuus valintoihin ja heidän kuluttajansuojansa turvaaminen. C) Asiakkaan

erityistarpeiden huomioon ottaminen merkitsee entistä suurempaa tarvetta palveluiden

laadun ja joustavuuden kehittämiseen. D) Julkisen sektorin talouskriisi merkitsee

julkisen rahoitusvastuun uudelleenarviointia hyvinvointipalveluiden tuotannossa.58

Seuraavassa tarkastelen niitä perusteluja ja syitä, joilla yksityisen sektorin paremmuutta

julkiseen sektoriin verrattuna on perusteltu.

                                                
56 Nummela, Juhani & Ryynänen, Aimo 1993, 294-295.
57 Brendan 1994, 23.
58 VATT 1995a, 1.
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2.2.4.  Yksityistämisen perustelut

Talousteorian piirissä on paljon tarkasteltu niitä perusteluita, jotka suosittelevat

yksityistä sektoria julkisen sektorin sijaan.  Lama, jonka Suomen kansantalous kohtasi

muiden teollisuusmaiden tavoin 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun alussa, vaikutti

merkittävästi siihen, että julkisen sektorin toimintaperiaatteita ryhdyttiin arvioimaan

uudelleen.  Julkisen sektorin menojen kasvu ja tulojen supistuminen pakottivat

hyvinvointiyhteiskunnan perusteiden uudelleenarviointiin.  Pääasiallisena pyrkimyksenä

oli ja on parantaa toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta.  Tähän pääsemiseksi yhdeksi

varteenotettavaksi vaihtoehdoksi on katsottu yksityistäminen.

Hyvinvointipalveluiden markkinaperusteisilla tuotantotavoilla pyritään ensisijaisesti

kilpailun mukanaan tuomaan tehokkuuden ja taloudellisuuden parantamiseen.

Tavoitteena on päästä julkisen sektorin kontrolloimilla aloilla kilpailuolosuhteiden

hinta-laatusuhteeltaan parhaaseen tuotokseen.  Oikeastaan tavoitteena on yhdistää

julkisen vallan ja markkinoiden parhaat puolet.  Kyse on markkinoiden järkiperäisestä

hyödyntämisestä.  Kustannustehokkuuteen pyrkimisen lisäksi tavoitteena on lisätä

palveluiden tuottajien suoraa vastuuta asiakkaille, sekä asiakkaiden mahdollisuutta

ohjata palvelutuotantoa omilla valinnoilla.59

Julkisen sektorin menojen kasvun pysäyttäminen ja alentaminen ovat muodostuneet

merkittäviksi tavoitteiksi Suomen liityttyä Euroopan unioniin.  Euroopan rahaunioniin

liittyminen on edellyttänyt myös erilaisten konvergenssi- eli lähentymiskriteereiden

täyttämistä.  Ne edellyttivät ja edellyttävät edelleen liittymisen toteuduttuakin

esimerkiksi julkisten menojen sekä julkisen velan alentamista.  Euroopan unionin

liikkumisenvapauden periaatteet lisäävät myös paineita verotuksen tason alentamiseen,

jotta Suomen kilpailukyky säilyy suhteessa alemman verotason maihin keski- ja etelä

Euroopassa.  Tämä johtaa luonnollisesti julkisen sektorin mahdollisuuksien

vähentymiseen hyvinvointipalveluiden tuotannossa, ja korostaa sitä kautta esimerkiksi

yksityistämisen asemaa ja merkitystä.60

                                                
59 Valtiovarainministeriö 1995, 9.
60 Alho, Kari & Kaseva, Hannu 1999.
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Yksityistämisen käyttöönoton perusteluksi on esitetty muutamia selkeitä syitä.  Niissä

viitataan yleensä yhteiskunnan suhteelliseen byrokratisoitumiseen ja yksityisen ja

julkisen välisen suhteen hämärtymiseen.  Yksityistämisen puolustamiseksi esitetään

seuraavaa:  A) Kansalaisten verorasitus on noussut kohtuuttomaksi.  B) Julkisen

sektorin laajentuminen on tuonut uhkan demokratialle ja yksilövapaudelle.  C) Samalla

kun julkinen sektori osallistuu yhä enemmän yhteiskuntaelämään, se korostaa

kollektiivisuutta eikä individualistisuutta.  D) Julkinen sektori syrjäyttää perinteisiä

instituutioita, mutta on samalla esimerkiksi kyvytön ja kallis perheen korvike.  E)

Julkinen sektori on laajentunut alueille, jonne sen toiminta ei sovellu.  F) Edellä

mainittu kehitys on vähentänyt kansalaisten luottamusta julkista sektoria kohtaan. 61

Näiden merkitystä ja toteutumista käytännön toiminnassa voi jokainen itse arvioida.

Kuntien tasolla tarkasteltuna jokaisessa kunnassa tekijät korostuvat erilailla.  Jossakin

kunnassa voi olla hyvinkin vahvana käsitykset julkisen sektorin liian suuresta koosta.

Toisaalla voidaan korostaa kansalaisten julkista sektoria kohtaan osoittaman

luottamuksen merkitystä.

Markkinamekanismin hyvyydeksi on yleensä sanottu sitä, että silloin kun markkinoiden

ulkopuolisia riippuvuuksia eli lähinnä ulkoisvaikutuksia ei ole, jokainen täydellisen

kilpailun talouden tasapaino on pareto tehokas eli tällöin ei ole olemassa sellaista

uudelleenkohdennuksen tapaa, jolla jonkun hyvinvointia voisi parantaa huonontamatta

samalla jonkun muun hyvinvointia.  Tämä markkinoiden tehokas toiminta perustuu

Adam Smithin näkymättömän käden teoreemaan.  Sen mukaan markkinoilla on

sisäsyntyisesti olemassa sellaisia tekijöitä, jotka johtavat markkinoilla toimivien

ihmisten kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. 62

Näkymättömän käden teoreeman lisäksi on olemassa toinen markkinoiden kaikki

voipaisuutta korostava teoreema eli niin sanottu hajautus- eli desentralisaatioteoreema.

Sen mukaan ilman kasvavia mittakaavatuottoja ja ulkoisvaikutuksia jokainen pareto

tehokas tila voidaan saavuttaa kilpailutalouden tasapainon avulla, kun alkuvarantojen

omistus on sopivasti jakaantunut.  Tämän oletuksen mukaisesti ekonomistit ovat

katsoneet, että tehokkuus on mahdollista erottaa oikeudenmukaisuudesta.  Tällöin

tarvitsee huolehtia ainoastaan siitä, kuinka paljon tuotetta tuotetaan ja kuinka tuotos

                                                
61 Salminen 1986, 25-26.
62 Tuomala 1997, 32.
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jaetaan ihmisten kesken. 63  Nämä kaksi teoreemaa ovat tyypillisiä kansantalouden

piirissä esitettyjä.  Niihin sisältyy suuri määrä taustaoletuksia, joilla ei ole välttämättä

mitään tekemistä käytännön kanssa.  Tästä syystä ne soveltuvat vain teoreettisiksi

näkökulmiksi yksityisen sektorin parhaasta mahdollisesta toiminnasta.

Julkisen sektorin esteeksi parempaan tehokkuuteen on yleensä sanottu sen hajautunutta

omistuspohjaa ja tavoitteiden epäselvyyttä.  Tavoitteiden epäselvyys ei sinällään ole

kiistattomasti osoitettavissa julkisen sektorin heikkoudeksi.  Tuottavuuden esteet

julkisessa tuotannossa katsotaan johtuvan pääasiassa rakenteellisista ja valtapoliittisista

syistä.  Näiden syiden tunnustaminen ja kilpailullisten olosuhteisen lisääminen

edesauttavat tuotavuuden ja tehokkuuden lisäämistä.64

Rakenteellisiin ja muihin toiminnan järjestämisestä johtuviin syihin perustuu myös se,

että julkisen sektorin työntekijöistä on yleinen käsitys heidän suoranaisesta

laiskuudesta.  Kuitenkin kaikki työntekijät yleensä toimivat olemassa olevien

realiteettien mukaisesti, niiden edellytyksiä ja mahdollisuuksia noudattaen.  Julkisen

sektorin rakenteet eivät pyri eivätkä kannusta yrittäjyyteen. Näin ollen tuottavuuden ja

tehokkuuden syitä ei niinkään pidä etsiä ihmisistä vaan toiminnan järjestämisen

rakenteista, joiden ei-toivotut vaikutukset voivat olla merkittävämmät kuin toivotut.65

Omistuspohjan merkitys tehokkuuden parantamisessa ei ole myöskään aivan

yksiselitteisen selkeä.  Julkisen omistuksen on katsottu olevan tehottomampaa, koska

johdolta puuttuu pelko yrityksen fuusioinnista toiseen yritykseen.  Omistajan

johtamassa yrityksessä myös varmasti pyritään tehokkaaseen tuotantoon.  Yksityinen

yritys pyrkii aina parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen, joka näkyy välittömästi

yrityksen taloudellisessa tilanteessa.  Kannustimet ovat tehokkaammat yksityisellä kuin

julkisella sektorilla.  Julkisella sektorilla tehokkuuden saavuttamisesta on katsottu

olevan monia teoreettisia ongelmia, jotka ilmenevät funktio tyyppisessä tarkastelussa.

Tähän en kuitenkaan nyt sen enempää syvenny. 66
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64 Harisalo, Risto 1988, 90.
65 Harisalo 1988, 90-91.
66 Willner, Johan 1997, 30.
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”Omistajuudella ei ole mitään tekemistä tehokkuuden kanssa”67.  Mahdollisiin

tehokkuudessa esiintyviin eroihin omistuksen merkitystä vielä suurempi merkitys on

kilpailun olemassaololla.  Ei ole niinkään merkitystä onko esimerkiksi yritys julkinen

vai yksityinen, vaan sillä onko sen toimialalla kilpailua.  Yksityinen yrityskään ei toimi

markkinoilla kovin tehokkaasti, jos sillä on monopoli asema.  Tällöin se hinnoittelee

tuotteensa tasapainohintoja kalliimmiksi ja tuottaa vähemmän kuin täydellisen kilpailun

vallitessa.  Kilpailu pakottaa yrityksen toimimaan tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

Tällöin yrityksen tehottomuudesta voi aiheutua jopa yrityksen toiminnan loppuminen,

jonka pelko tehostaa toimintaa.  Tähän tulokseen on tullut myös Tuomala.  Hän toteaa:

”Useimmat ekonomistit näyttävät olevan sitä mieltä, että avainkysymys ei ole omistus

vaan pikemminkin se, miten kilpailevia markkinat ovat ja miten onnistunutta julkisen

vallan kilpailupolitiikka on” 68.  Samoin toteaa Böckerman lainatessaan Vickersiä ja

Yarrowia.  ”Markkinoiden kilpailullisuuden ylläpitäminen ja parantaminen ovat

kokonaistaloudellisen tehokkuuden näkökulmasta ainakin yhtä tärkeitä kuin toiminnan

mahdollinen omistuspohja”69. 70 71

Niin julkisella kuin myös yksityisellä sektorilla voi esiintyä tehottomuutta.  Aktiivinen

johtaminen edellyttää yrityksessä sitä, että omistajien saamien tietojen on oltava riittäviä

ja oikeita.  Passiivisessa johtamisessa yrityksen operatiivinen johto päättää suurimmaksi

osaksi itse niistä tekijöistä, joiden perusteella toiminnan johtamisen valinnat tehdään. 72

Myös kunnassa tehokas toiminta edellyttää omistajien eli kuntalaisten riittävää tietojen

saantia, jotta demokraattisen prosessin kautta voidaan vaikuttaa siihen ketkä päätöksiä

tekevät, ja tätä kautta ohjata kunnallista päätöksentekoa.

Tehokkuuteen pyrkimisen ohella on korostettu tarvetta pienentää julkisen sektorin

kokoa lähinnä juuri yksityistämisen avulla.  Tässä yhteydessä on lähinnä katsottu, että

kaikki toiminta, joka tapahtuu julkisen sektorin puitteissa vähentää mahdollisuuksia

tuotannon lisäämiseen yksityisellä puolella.  Kaikki julkinen tuotanto on pois

yksityisestä tuotannosta.  Tämä ajatus voi toimia vain silloin, kun kaikki tuotannon

                                                
67 Brendan 1994, 193.
68 Tuomala 1997, 112.
69 Böckerman, Petri 1997, 369.
70 Katso myös Vickers, J. & Yarrow, G. 1988, 425-429; 1991, 118-119.
71 Katso myös Aho, Leena 1993, 14-18.
72 Willner, Johan & Parker, David 2000, 10.
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tekijät – työvoima, luonnonvarat ja pääoma – ovat täydessä käytössä.  Tällä hetkellä

Suomessa ei ole tätä ongelmaa ainakaan työvoiman osalta vaan päinvastoin.

Julkisen sektorin koon pienentämiseen liittyy ajatus siitä mikä aiheuttaa julkisen

sektorin koon kasvua.  Tässä yhteydessä vedotaan yleensä Baumolinin malliin, jota

kutsutaan myös Baumolin taudiksi.  Mallin perusoletuksena on se, että taloudessa on

pysyviä tuottavuus eroja.  Talouden kasvu on tästä johtuen epätasapainossa.  Kahden

sektorin mallissa (olkoon ne 1 julkinen ja 2 yksityinen) voidaan helposti olettaa, että

sektorilla 1 tuottavuus ei kasva lainkaan ja sektorilla 2 se kasvaa vakiovauhdilla R.  Jos

oletetaan, että sektoreiden palkat ovat yhtä suuret, ja siten palkkojen kasvu on saman

suuruista R, päädytään seuraavanlaisiin lopputuloksiin.  A) Yksikkökustannukset

sektorilla 1 kasvavat jatkuvasti, kun taas sektorilla 2 ne pysyvät ennallaan,  B)  mikäli

sektorin 1 tuotteiden kysyntä ei ole täysin hintajoustamatonta, sektorin tuotanto

pienenee ja lopulta häviää kokonaan,  C) jos tuotannon rakenne taloudessa pidetään

ennallaan, työvoimaa pitää siirtää jatkuvasti sektorilta 2 sektorille 1 ja D) mikäli

pyritään ylläpitämään tuotannon kasvu samanlaisena molemmilla sektoreilla, koko

talouden kasvu hidastuu ja lopulta se pysähtyy kokonaan.  Nämä oletukset soveltuvat

sikäli hyvin julkiselle sektorille, koska sen tuottavuuskehitys on tyypillisesti alhainen.

Toisaalta koska julkiset palvelut rahoitetaan verovaroin niin niillä on alhainen

hintajousto.  Tämä tekijä aiheuttaa sen, ettei hintajousto näy kysynnän määrässä niin

kuin yksityisillä markkinoilla.73

Mitkä tekijät lisäksi vaikuttavat julkisen ja yksityisen sektorin eroihin, aiheuttaen näiden

välille tehokkuus ja tuottavuus ongelmia.  Ensinnäkin sektoreilla toimivan henkilöstön

palkat voivat erota toisistaan.  Julkisen ja yksityisen sektorin henkilöstö saattaa samalla

alalla kuulua eri liittoihin, jolloin heidän reaalipalkoissaan voi olla eroa.  Myös

sektoreiden hankkimien materiaalien kustannuksissa saattaa olla eroja, johtuen

sektoreiden erilaisista kulttuureista.  Julkisen sektorin hallinnolliset kustannukset voivat

levitä yhdeltä toimialalta monille muille, jolloin näidenkin tehokkuus kärsii.  Yhden

toiminta vaikuttaa aina toisiin.74

                                                
73 Viren, Matti 1998, 60-61.
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Preferenssien eli ihmisten tarpeiden välillä on eroja.  Tämä tekijä perustelee yksityisen

tuottajan paremmuutta suhteessa julkiseen.  Julkinen sektori tuottaa julkishyödykkeitä

jonkin tietyn määrän.  Kyseinen määrä on yleensä valittu eräänlaisen edustavan

kuntalaisen mukaan, jolloin oikeastaan kukaan ei halua kuluttaa juuri valittua määrää

palvelua.  Ihmiset haluavat kuluttaa erilaisia määriä hyödykkeitä ja erilaisia palveluita.

Toiset haluavat jotakin palvelua enemmän kuin toiset ja jonkin muun palvelun kohdalla

mahdollisesti vähemmän.

Harisalo on katsonut hyvin perustellusti hinnan ja laadun suhteen eroja julkisen ja

yksityisen sektorin välillä.  Kyseinen valintateoreettinen malli arvioi näitä kriteereitä

seuraavasti.  Jos tuottavuus on kriteerinä niin yksityinen voittaa julkisen tuottajan, jos

palveluiden laatu on kriteerinä yksityinen voittaa ja jos uudet työpaikat ovat kriteerinä

niin todennäköisesti yksityinen voittaa.75  Tämä näkemys ei jätä paljoa sijaa selittelyille.

Ehkä aivan näin jyrkkää rajaa ja yksinkertaista kysymyksen ratkaiseminen ei ole.

Muutoin kunnissa ei olisi mitään ongelmaa siinä kysymyksessä kuinka palvelut

tulevaisuudessa tullaan tuottamaan.

Jotta julkinen menokehitys voitaisiin kääntää kustannuksia säästävään suuntaan,

julkisen vallan päätöksenteon hajauttaminen mahdollisimman lähelle tuotantoa ja

palveluiden lisääminen asiakaslähtöiseen suuntaan ovat johtaneet täydelliseen

palveluiden tuottamisen, rahoitusrakenteen ja jakelukanavien uudistustarpeeseen. 76

Tältä kannalta katsottuna yksityinen tuottaja on julkista parempi, koska yksityiseltä

tuottajalta ihmiset voivat ostaa haluamaansa palvelua halutun määrän. 77  Yhdysvaltain

entinen presidentti Ronald Reagan ilmaisi saman asian vielä virassa ollessaan

seuraavasti.  ”Such a strategy ensures production of services that are demanded by

consumers, not those chosen by government bureaucrats” 78.

2.3.  Yhteenveto

Talousteorian piirissä yksityistämisen käyttöönottoa on perusteltu yksityisen omistuksen

tehokkuudella suhteessa julkiseen omistukseen.  Kuitenkin vallitsevammaksi

                                                
75 Harisalo 1988, 89-93.
76 VATT 1995b, 9.
77 Rosen 1988, 73.
78 Economic Report of the President 1986, 9.
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käsitykseksi on muodostunut ettei omistuksella ole niin suurta merkitystä kuin

kilpailulla tehokkuutta lisäävänä tekijänä.  Yksityisen sektorin tehokkuus perustuu siis

lähinnä sen kilpailullisiin olosuhteisiin.  Julkisen sektorin on katsottu kasvaneen myös

liian suureksi, jolla perustellaan sen yksityistämisen tärkeyttä.  Kuitenkin niin, että

julkisen sektorin kolme perustehtävää hoidetaan edelleen julkisen vallan toimesta.

Julkista sektoria tulee supistaa ja tarjota näin ihmisille mahdollisuus preferenssejensä

toteuttamiseen.  Kilpailun merkitys korostaa sitä tärkeyttä, joka julkisella vallalla on

ostopalveluissa.  Ostopalveluiden avulla kunnan omia toimintoja voidaan kilpailuttaa

yksityisten tuottajien kanssa.  Tällöin saavutetaan tuotannossa tehokkuutta, koska

julkinen joutuu osoittamaan paremmuutensa suhteessa yksityiseen sektoriin.

Mitkä seikat sitten teoria tasolla rajoittavat yksityistämistä.  Public choice –teoria ja

tuotantoteoria tarkastelevat päätöksenteon ja tuottajan valintaan liittyviä ongelmia.

Julkisen ja yksityisen sektorin raja voi olla epäselvä, johtuen näiden kahden sektorin

väliin sijoittuvista tuottajista, jotka voivat kuulua sekä julkiseen että yksityiseen

sektoriin tai eivät kuulu mihinkään selvään ryhmään.

Hyödyketeorian puitteissa on tarkasteltu niitä mahdollisuuksia, joita hyödykkeillä ja

palveluilla on siirtyä julkiselta yksityiselle puolelle.  Niin kauan kuin pitäydytään

teorian taustaoletuksissa ja sitoudutaan poissulkevuuden ja jaettavuuden ajatuksiin,

kuten teoriassa edellytetään, ei ole mahdollisuuksia siirtää osittain julkisia hyödykkeitä

puhtaisiin markkinahyödykkeisiin.  Yksityistämisen mahdollisuudet rajoittuvat tällöin

siihen, että yksityiset palveluiden tuottajat tuottavat julkishyödykkeitä.

Talousteorian piirissä esitetyt yleiset arvioinnit yksityistämisen mahdollisuuksista ovat

yhtenevät hyödyketeorian näkemyksiä.  Markkinoilla olevan informaation puutteen ja

ulkoisvaikutusten vuoksi on olemassa sellaisia palveluita, joiden tuottamisessa

markkinat epäonnistuvat.  Markkinoiden epäonnistumisen vuoksi julkisen sektorin tulee

huolehtia ulkoisvaikutusten huomioon ottamisesta, sekä tulojen uudelleenjaosta,

voimavarojen uudelleenkohdistamisesta ja talouden vakaasta kehityksestä.  Palvelut,

jotka sisältävät positiivisia ulkoisvaikutuksia kuten terveydenhuolto ja koulutus, ovat

sellaisia, joista kunnat huolehtivat pääasiassa itse.  Kyseisten palveluiden rahoituksen ja

tuotannon yksityistämistä tehtävien hoitaminen ei rajoita, mutta julkisella vallalla tulee
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olla näissä palveluissa ohjaava ja valvova rooli, jotta niitä käytetään yhteiskunnan

kokonais hyvinvoinnin kannalta oikea määrä.

Julkisen vallan ehdottomasti hoidettavat tehtävät eivät kuitenkaan edellytä kuntien

olemassaoloa.  Palveluiden rahoitus ja tuotanto voidaan merit- eli

hyvinvointihyödykkeiden osalta yksityistää ja valtio voi huolehtia niiden tuotannon

valvonnasta ja ohjauksesta.  Kuntaa ei voida tällöin kokonaan yksityistää, muuten kuin

luopumalla julkisen sektorin valvonnasta kokonaisuudessaan.  Tarkastelen seuraavaksi

yksityistämisen rajoituksia lainsäädännön asettamien rajoitusten puitteissa, ja sen

jälkeen yksityistämisen käytännöllisten rajoitusten tasolla.

Tässä luvussa tarkastellut teorian asettamat rajoitukset yksityistämiselle ohjaavat

lainsäädännön rajoituksia.  Lakeja ei keksitä tyhjästä vaan niiden kehitystä ohjaavat

erilaiset vallalla olevat teoriat.  Teoriat luovat puitteet lainsäädännön kehitykselle.

Teoriat ohjaavat lainsäädäntöä.  Suoranaisesti teoriat eivät rajoita yksityistämisen

mahdollisuuksia vaan teorioiden opetukset realisoituvat laeissa.  Ilman teorioiden

tuntemusta ei voida ymmärtää lakien asettamia rajoituksia ja niiden sisältämää ajattelua

sekä tarkoitusta.  Teorioilla ja lainsäädännöllä on vuorovaikutussuhde, jossa ne

kehittyvät käsi kädessä.  Kuitenkin niin että teoria ohjaa enemmän lainsäädännön

kehitystä kuin toisinpäin.
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3.  LAINSÄÄDÄNNÖN ASETTAMAT RAJOITUKSET

YKSITYISTÄMISELLE

3.1.  Johdanto

Suomen eduskunnalla on lainsäädäntövalta koskien yhteiskunnassa tapahtuvaa lakien

muuttamista.  Näin ollen myös erilaiset ihmisten saamat palvelut, jotka koskevat koko

yhteiskuntaa ovat lainsäädännöllä ohjailtuja sen suhteen kuinka kyseiset palvelut tulee

ihmisille yhteiskunnassa järjestää.  Kun puhutaan yhteiskunnan jäsenilleen tarjoamista

palveluista ovat kyseessä suurimmaksi osaksi kuntien tuottamat tai järjestämät palvelut.

Näin ollen palveluiden järjestämistä ja tuottamista ihmisille koskevat säädökset ja

määräykset ohjaavat erittäin voimakkaasti kuntien toimintaa palveluiden tuottamisessa

sekä niiden mahdollisuuksia muuttaa kyseisten palveluiden tuotanto ja

järjestämistapoja.  Niinpä kuntien mahdollisuudet hankkia palveluita yksityisiltä

palveluiden tuottajilta ja mahdollisuudet luopua kokonaisuudessaan omasta palveluiden

tuotannosta riippuvat voimakkaasti kulloinkin kyseessä olevaa palvelualaa säätelevästä

lainsäädännöstä.

Seuraavassa tarkastelen ensin laajempia yksityistämiseen liittyviä säädöksiä, joita ovat

Suomen perustuslain sisältämät mahdolliset rajoitukset sekä Euroopan yhteisön

oikeuden kahta paikallishallinnon yksityistämispäätöksiin eniten vaikuttavaa periaatetta.

Näiden jälkeen mainitsen muutaman sanan muutamien oikeusperiaatteiden

vaikutuksesta käsiteltävänä olevaan asiaan.  Toisekseen tarkastelen Suomen

lainsäädännön yksityistämiselle asettamia rajoituksia eri palvelukokonaisuuksia

koskevien lakien pohjalta.

Valtionosuus uudistus, jota on toteutettu pitkin 1990 –lukua jatkoi sitä normien purkua,

joka oli aloitettu jo edellisellä vuosikymmenellä.  Normien purkamisella ja

valtionosuusuudistuksella on pyritty vahvistamaan kunnallista itsehallintoa.  Lisäksi

myös toimintojen taloudellisuuden, tehokkuuden ja kansalaisten

vaikutusmahdollisuuksien edistäminen olivat uudistusten tavoitteena.  Myös kuntien
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palvelutuotannon katsottiin rakentuneen vuosikymmenten kuluessa sille tasolle, että

yksittäisistä palveluista ja niiden määristä voidaan ja pystytään päättämään kunnissa

itsenäisesti.  Normipurku näkyy esimerkiksi erityislainsäädännössä siten, ettei kunnille

ole enää asetettu määräyksiä pakollisista lautakunnista vaan kunnalla tulee ainoastaan

olla tiettyjen tehtävien hoitamista varten monijäseninen toimielin.  Yhdellä

toimielimellä voi olla useamman eri palvelualan tehtävät.  Myös monien erityislakien

sääntelemiltä aloilta on poistettu säädöksiä muun muassa johtokunnista ja

hallinnoinnista yleensäkin.79

Perinteisesti eri lainsäädännön tasot on jaettu kuvion 5. mukaisesti ensinnäkin ylimpänä

olevaan kansainväliseen oikeuteen.  Se vaikuttaa edelleen kussakin jäsenmaassa

säädettäviin perustuslakeihin, jotka luovat puitteet alemmille laeille.  Nämä lait taas

                                                
79 Sosiaali- terveydenhuollon valtionosuusuudistuksen vaikutuksia selvittävän työryhmän muistio 8:1996,
20-21.
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- EU-oikeus
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YLEMPI
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KUVIO 5.  Lainsäädännön jako ylempiin ja alempiin sekä ensisijaisiin ja
toissijaisiin säädöksiin                                     Lähde:  Harjula & Prättälä 1996, 39.
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jakaantuvat edelleen.  Esimerkiksi kun tarkastellaan mitä kuntien tulee tehdä

peruskoulujensa suhteen, voidaan ensimmäisenä katsoa yleisiä hallintomenettelyn

pykäliä; seuraava erityisempi laki kuntien toiminnalle on kuntalaki, jonka määräykset

kyseisessä tapauksessa syrjäyttävät yleisemmät.  Kaikki aikaisemmat tämän tason

säädökset syrjäyttää koululaki, jossa on annettu erityisimmät säädökset kyseisestä

toiminnasta.  Tämän jaottelun mukaisesti pyrin seuraavassa lainsäädännön tarkastelussa

etenemään.

3.2.  Perustuslain ja EU:n normien asettamat rajoitukset yksityistämiselle

Lainsäädännössä on tehty selkeä jako erilaisiin palvelualoihin niin ettei esimerkiksi

terveydenhoitoa säätelevää yleistäkään säädöstä voi soveltaa muille julkisen sektorin

aloille.  Toisaalta on olemassa myös perustuslaintasoisia yleisiä säädöksiä, joita pitäisi

voida soveltaa yleisesti kaikkiin palveluihin ja julkisen sektorin toimintaan, joka

vaikuttaa jollakin tasolla ihmisten hyvinvointiin.  Tällaisia säädösten antamia oikeuksia

kutsutaan yleisesti TSS-oikeuksiksi.  Niillä tarkoitetaan taloudellisia, sosiaalisia ja

sivistyksellisiä oikeuksia.  Nämä oikeudet saivat perustuslain suojan perusopetuksen

ohella vuonna 1995.  Yleisesti ottaen Suomen perustuslaissa annetaan hyvin vähän

yksityistämiseen liittyviä ohjeita ja rajoituksia.  Lähinnä perustuslaissa ohjataan

viranomaisten välisiä toimivaltasuhteita.  Kuitenkin tästä on olemassa jo vuodelta 1964

komiteamietintö jossa todetaan ”yleinen periaate hallinnossa on, että julkiset

yhdyskunnat voivat tarkoitusperiensä toteuttamisessa ja tehtäviensä suorittamisessa olla

yhteistoiminnassa aatteellisten järjestöjen ja muidenkin yksityisoikeudellisten

yhteisöjen kanssa taikka jättää niiden hoidettavaksi, tavallisesti kustannuksiin

osallistumalla, sellaisia tehtäviä, joista tarkoituksen mukaisesti voidaan huolehtia

muullakin tavalla kuin välittömästi asianosaisen julkisen yhdyskunnan toimesta.

Tällöin on yleensä kysymys tehtävistä, joiden hoitaminen ei edellytä julkisen vallan

käyttämistä” 80.

                                                
80Rasinmäki 1997, 138;  KM 1964 A2,18.
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Perustuslaissa yksityistämiseen liittyen rajoitetaan lähinnä vain valtion viranomaisten

tasolla näiden toiminnan yksityistämistä.  Valtion omistamien yhtiöiden myyminen

yksityisille edellyttää eduskunnan suostumusta.  Tällöin on kyseessä, Rasinmäen

määrittelyn mukaisesti, materiaalinen yksityistäminen.  Perustuslaki suoranaisesti estää

yksityistämisen sellaisten julkisen sektorin hoitamien toimien osalta, joiden

harjoittaminen edellyttää julkisen vallan käyttöä.  Muilta osiltaan perustuslaki ei anna

kovinkaan selkeitä ohjeita yksityistämisen laajuudesta ja sen mahdollisuuksista

varsinkaan kunnallishallinnossa.

Perustuslain 121§:n mukaan kuntien hallinnon tulee perustua kansalaisten

itsehallintoon, niin kuin erityisissä laeissa siitä säädetään. 81  Näiden hallitusmuodon

pykälien on katsottu estävän kunnallisen hallinnon siirtämisen valtiolle.  Entä sitten

toiseen suuntaan eli yksityisille.  Kunnilta edellytetään omaa hallintoa ja hallinto-

organisaatiota.  Näin ollen on katsottu ettei kunnan koko organisaation lakkauttaminen

ole mahdollista. Kansalaisilla tulee olla mahdollisuus itsehallintonsa toteuttamiseen.  82

Perustuslakivaliokunta on esittänyt seuraavanlaisen näkemyksen niistä

mahdollisuuksista, jotka kunnilla ovat siirtää kunnallisten tehtävien hoito kunnan

ulkopuolelle.  ”Hallituksen esityksessä rajoitetaan pääkaupunkiseudun kuntien

toimivaltuuksia, mikä ratkaisuna on vähäisempi kuin esimerkiksi pelkällä

valtioneuvoston päätöksellä tehtävä kuntaliitos.  Kysymyksessä on vain tiettyjen, laissa

säädettyjen kunnallisten tehtävien siirtäminen kuntien yhteiselimille.  Sen sijaan muu

kunnallinen toimivalta säilyy kunnilla edelleen.  Jos pääkaupunkiseudun

yhteistyövaltuuskunnan tehtäviä lisättäisiin siinä määrin ja sillä tavalla, että ne

osittaismuutoksista syntyvänä kokonaisuutena oleellisesti vaikuttaisivat jäsenkuntien

hallintoon, saattaisi tilanne muuttua toisenlaiseksi.  Tällöin voitaisiin päätyä

järjestelyyn, joka rikkoisi sitä kuntien itsehallinnon [perustuslain] mukaisiin perusteisiin

kuuluvaa periaatetta, että kuntien päätösvalta kuuluu kuntien jäsenten valitsemille

toimielimille.  Näin ollen ilmenee se riidaton periaate, ettei [perustuslain] edellyttämää

kansalaisen itsehallintoa voida tehdä tyhjäksi siirtämällä tuon itsehallinnon

                                                
81Suomen perustuslaki  (1999/731).
82Ryynänen, Aimo 1987, 4-6.
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vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle sellaista tehtävien kokonaisuutta, että

itsehallinnon hoidettavaksi jäisi vain merkityksetön tai vähämerkityksellinen

tehtäväjoukko” 83.

Yksityistämisen merkittävimmät rajoitukset on annettu perustuslain kohdassa, jossa on

säädetty taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien perustuslainsuojasta.

Perustuslainsuojalla tarkoitetaan kyseisten perusoikeuksien erityistä pysyvyyttä ja

merkitystä.  Oikeuksissa muodostetut julkisen vallan velvoitteet ja järjestämisvastuu

sekä kyseiset subjektiiviset oikeudet rajoittavat yksityistämisen käytön mahdollisuuden

lähinnä palveluiden tuotannon yksityistämiseen.  Toisin sanoen TSS-oikeudet eivät estä

palveluiden tuotannon hankkimista ulkopuolisilta palveluiden tuottajilta yleisesti.

Kyseisissä oikeuksissa on kuitenkin myös suoria rajoituksia tiettyjen palveluiden

yksityistämiselle.  Tällaisia toimintoja ovat erityisesti perustuslain 16§:n mukaan

erityisesti perusopetus ja muu opetus sekä 19§:n mukaisesti sosiaali- ja

terveyspalvelut.84  Perusopetus on perustuslain mukaisesti jokaisen maksuton oikeus.

Oikeastaan kaikista muista palveluista, joihin kansalaiset ovat oikeutettuja säädetään

kulloinkin voimassa olevalla lainsäädännöllä.  TSS-oikeuksien perusteella ei voida

vaatia mitään palveluita käytännössä itselleen, johtuen niiden melko väljästä

formuloinnista.  Tässä luonnollisesti tullaan ongelmaan minkä vuoksi ne on edes

säädetty. 85

Perustuslaissa on lisäksi muutamia muita säädöksiä ihmisten perusoikeuksista, joiden

on tulkittu voivan rajoittaa yksityistämisen käyttöä.  Siis nimenomaan on tulkittu voivan

rajoittaa.  Aika ympäripyöreä näkemys, jolloin niiden velvoittavuudesta voidaan olla

toistakin mieltä yksityistämisen suhteen.  Jokaisen palvelun kohdalla voidaan näin ollen

soveltaa erilaista näkemystä.

Kyseiset oikeudet perustuslain 2. luvun mukaisesti ovat ensinnäkin yhdenvertaisuus lain

edessä, jonka perusteella kaikkia ihmisiä on kohdeltava samalla tavalla

                                                
83 Ryynänen 1987, 5-6;  Perustuslakivaliokunnan lausunto nro 11/1984.
84 Suomen perustuslaki  (1999/731).
85 Rasinmäki 1997, 139-140.
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tuomioistuimissa ja myöskin käytettäessä julkista valtaa.  Toisekseen syrjintäkielto

estää ihmisten asettamisen eriarvoiseen asemaan vammaisuuden, terveydentilan tai

muun syyn nojalla.  Yleisesti on katsottu että näitä oikeuksia tulee soveltaa julkisen

vallan käytön lisäksi myös palveluiden tuottamisessa, joka on yksityistämisen

ensimmäinen ja merkittävin alue.  Näin ollen on katsottu että kyseisten oikeuksien

tuottamisen yksityistäminen saattaa johtaa alueellisiin eroihin ihmisten

yhdenvertaisuudessa.86 87

Toisaalta myöskin yksittäisen kunnan sisällä ihmiset voivat joutua eriarvoiseen asemaan

jos heitä palvellaan yksityisten yritysten toimintaperiaatteiden mukaisesti niin että

tuottavimmat asiakkaat hoidetaan ja unohdetaan muut kuten vaikeasti sairaat ja

vammaiset.  Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien

toteutuminen.

EY-oikeus säätelee myöskin yksityistämistä tai paremminkin yksityistämisen

toteuttamista.  Toisaalta subsidiariteetti periaatteen mukaisesti edellytetään alimman

mahdollisen viranomaisen mahdollisuutta itse päättää toiminnastaan ja siis myös

mahdollisesta tuotannon yksityistämisestä.  Subsidiariteetti periaatteen mukaisesti asia

tulee ottaa ylemmän viranomaisen päätettäväksi vain jos sitä ei muuten voida ratkaista.

Subsidiariteetti periaatetta tarkasteltaessa voidaan havaita, että sen ajatuksena on

asioiden hoitaminen mahdollisimman lähellä ihmistä ja kansalaisia joissakin tapauksissa

jopa kansalaisten omasta toimesta.  Tämän ajattelutavan voisi katsoa kannustavan

yksityistämiseen, koska yritykset ovat perinteisesti lähempänä yksittäisiä ihmisiä kuin

viralliset viranomaiselimet, ainakin kansalaisten keskuudessa näin yleensä ajatellaan.

Kuitenkin Euroopan Unionin paikallisen itsehallinnon peruskirjan mukaan kyseeseen

tulevat vain alimmat mahdolliset viranomaiset estäen näin toimien vyöryttämisen

yksityisille yrityksille ja yksittäisille ihmisille, vaikka periaate hengeltään

yksityistämisen suuntaan viittaakin.  Kyseessä ovat luonnollisesti vain viralliset

viranomaistehtävät eikä se estä palveluiden yksityistämistä eikä formaalia

                                                
86 Rasinmäki 1997, 140.
87 Suomen perustuslaki (1999/731).
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yksityistämistä.  Periaatteen mukaisesti jäsenvaltiot voivat itse päättää yksityistämisen

rajoituksista ja sen mahdollistamisesta ilman EY-oikeuden rajoituksia.

Kuitenkin jäsenvaltion päättäessä siirtää palveluiden tuottaminen yksityiselle yritykselle

tai luopuessaan ja myydessään omia toimintojaan ja tuotantoaan on jäsenvaltion

viranomaisen huomioitava diskriminoinnin kieltoperiaatteen mukaisesti myös raja-

arvon alittavia ostoja tehdessään yhteisön muut jäsenmaat.  Toisin sanoen pyydettävä

tarjoukset periaatteessa koko yhteisön alueelta ja huomioitava näin EY-oikeuden

säädökset.  Kyseisen diskriminoinnin kieltoperiaatteen lisäksi Rooman artiklaan sisältyy

myös muita kuntien toimintaan vaikuttavia säädöksiä niiden yksityistäessä toimintaansa.

Kuntien yksityisille yrityksille myöntämät erilaiset taloudelliset tuet kuuluvat myös

artiklan sääntelyn piiriin.  Kuitenkin kyseiset tuet eivät ole niin merkittäviä koska artikla

pyrkii turvaamaan jäsenvaltioiden välistä kauppaa ja estämään siinä esiintyvät

mahdolliset jäsenvaltioiden yrityksilleen antamat subventiot.

Euroopan unionin säädökset rajoittavat huomattavasti enemmän sellaisia julkisen vallan

toimia, jotka estävät yksityisten yritysten toimintaa.  Yksityiset toimijat voivat toimia

täysin yksityisten markkinoiden varassa olevilla markkinoilla tai sellaisilla aloilla, joilla

toimii myös julkisen sektorin yrityksiä.  Varsinkin jälkimmäisillä aloilla, joilla on myös

julkisen sektorin omistamia tai muuten tukemia yrityksiä, on vaarana yksityisten ja

kaikkien muidenkin julkisen vallan ulkopuolella olevien toimijoiden

toimintaedellytysten heikkeneminen.  Tällöin edellytysten heikkeneminen johtuu

yleensä julkisen vallan toimenpiteistä, joilla tuetaan julkiseen sektoriin kuuluvaa

toimijaa.  EU –oikeus pyrkii rajoittamaan ja estämään tällaiset toimet.  Samoin julkinen

valta ei saa tukea jotakin yksittäistä yksityistäkään toimijaa.  Toisaalta erityisoikeuksia

on katsottu voitavan antaa mutta niiden käyttö on kiellettyä.88  Tästä voitaisiin vetää

sellainen johtopäätös, ettei julkisen vallan tule edes antaa sellaisia oikeuksia ja

vapauksia, joita niiden saaja ei voi käyttää.  Näin ollen voidaan todeta, että Euroopan

unioni pyrkii parantamaan yksityisten toimijoiden asemaa ja myös yksityistämistä.

Vaikkakin tämä tapahtuu pääasiassa kilpailun edistämisen tarkoituksessa.

                                                
88 Mentula, Arttu & Saraste, Tuomas 1999, 31.
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Kokonaisuutena voidaan todeta, että sen paremmin perustuslaki kuin Euroopan yhteisön

oikeuskaan eivät suoranaisesti rajoita Suomen kuntien mahdollisuuksia käyttää

toimintansa rationalisointiin yksityistämistä.  Hallitusmuodon säädökset kansalaisten

perusoikeuksista ovat hyvin tulkinnanvaraisia sen suhteen kuinka paljon niiden

perusteella  voidaan katsoa yksityistämisen mahdollisuutena rajoittuneen.  Tiettyjen

palveluiden osalta kuten koulutuspalveluissa katsotaan kansalaisilla olevan muita

palveluita vahvemmat oikeudet.  Mutta tämänkään palvelun osalta ei voida katsoa

etteikö kunta voisi hankkia palvelua muilta tuottajilta oman tuotantonsa sijasta.

Luonnollisesti on selvää ettei kunta voi tällaisten palveluiden ollessa kyseessä luopua

itse siihen liittyvästä viranomaistoiminnasta.  Näinhän asia on myös muiden palveluiden

osalta.  Kunnan ja muiden julkisten viranomaisten tulee myös huolehtia siitä, ettei

perustuslainsuojaa nauttivia kansalaisten perusoikeuksia loukata oli palvelun tuottaja

sitten itse kunta tai jokin ulkopuolinen taho.  Seuraavaksi tarkastelen hieman muutamaa

yleistä oikeusperiaatetta, jonka jälkeen siirryn yksityiskohtaisempaan eri palvelualoja

sääntelevän lainsäädännön tarkasteluun.

3.3.  Yksityistämistä rajoittavat periaatteet

Solidaarisuusperiaatteen mukaisesti kaikissa kunnissa täytyy olla samanlaiset

toimintojen päälinjat, jotka ovat yhteiset - valtiovallan muodostamat - koko

julkissektorille.  Näiden toimintatapojen ansiosta vältetään eri alueiden eriytyminen

toisistaan ja sitä kautta varmistetaan yksittäisten ihmisten yhdenvertainen kohtelu.

Kuitenkin lainsäädännössä on pyritty antamaan kunnille mahdollisuus paikallisten

olosuhteiden edellyttämiin toimintatapoihin, jotta ne voisivat vastata erilaisten

suhdannevaihteluiden asettamiin haasteisiin.  Tähän pyrkii myös vuonna 1995 voimaan

tullut kuntalaki. 89

Tarkoitussidonnaisuudenperiaatteen mukaisesti viranomaisen on toiminnassaan

pyrittävä parhaaseen, järkevimpään ja tilanteeseen parhaiten soveltuvaan ratkaisuun.

Tarkoitussidonnaisuudenperiaatteen voidaan vahvasti katsoa liittyvän yksityistämisestä

                                                
89Rasinmäki 1997, 192.
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päättämiseen.  Silloin mitä enimmässä määrin tulee löytää se kaikista paras ja sopivin

ratkaisu käsillä olevaan kysymykseen hankitaanko kyseessä oleva palvelu yksityiseltä

palvelun tuottajalta.90

Myös yhdenvertaisuudenperiaate vaikuttaa yksityistämisen päätöksentekoon.  ”Ihmiset

ovat yhdenvertaisia lain edessä”.  Ihmisiä tulee kohdella tasapuolisesti ja

hallintotoiminnan tulee olla johdonmukaista.  Ratkaisujen tulee olla samanlaisia

samanlaisissa asioissa.  Jos lopputulosta muutetaan niin tällöin uutta linjaa tulee

soveltaa kaikkiin sen jälkeen ratkaistaviksi tuleviin samanlaisiin kysymyksiin.

Yksityistettävä omaisuus tulee myös myydä siten ettei kukaan saa siitä ansaitsematonta

hyötyä.  Liian halvalla myyminen, suosikki ostajalle, ei ole periaatteen mukaista.

Yksityistämistä harkittaessa on otettava myös huomioon, että kaikki palvelua tarvitsevat

sen myös saavat yksityistämisen jälkeenkin oikean laajuisena.91

Perusoikeuksien suojaamisen periaate edellyttää viranomaisten ottavan toiminnassaan

huomioon kansalaisten perusoikeudet.  Jos perusoikeuksien katsotaan rajoittavan

yksityistämisen mahdollisuuksia niin tällöin perusoikeuksien suojaamisen periaate on

myöskin huomioitava.92

Hallinnon lainalaisuusperiaate tarkoittaa julkisen hallinnon velvollisuutta noudattaa

voimassa olevaa lainsäädäntöä.93  Periaate rajoittaa sikäli kuntien mahdollisuuksia

yksityistää toimintojaan, että kuntien tulee kaikessa toiminnassaan noudattaa lakeja ja

niiden perusteella annettuja säännöksiä ja määräyksiä.  ”Palvelun yksityistäminen on

sallittua, ellei ole erityisiä oikeudellisia syitä tai nimenomaisia perusteita taikka

oikeudellisia periaatteita, jotka estävät yksityistämisen” 94.

                                                
90Rasinmäki 1997, 193.
91 Rasinmäki 1997, 195.
92 Rasinmäki 1997, 199.
93 Jungner, Mikael 1997, 710.
94 Rasinmäki 1997, 223.
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Virkamieshallintoperiaate edellyttää kuntalain mukaisesti, että kuntien tehtäviä ja

palveluja hoitavat luottamushenkilöt, viranhaltijat ja kunnan työntekijät.95  Tämä on

perinteinen näkemys kuntien toiminnasta.  Tällä on pyritty nimenomaan turvaamaan

viranomaistehtävien lain asettamien vaatimusten mukainen hoitaminen.

”Virkamieshallintoinstituutiolla hallintokoneisto on haluttu järjestää yhtenäiseksi, pitää

hallinto puolueettomana sekä antaa hallintotehtävien hoitaminen kunkin alan

asiantuntemusta edustaville virkamiehille”96.

3.4.  Kuntalain asettamat rajoitukset yksityistämiselle kunnallishallinnossa

Lainsäädännön keskeisin kuntien yksityistämistä rajoittava ja ohjaava laki on kuntalaki,

joka on yleisin kuntien palveluita sääntelevä säännös.  Kuntalain 2:n pykälä antaa

oikeastaan ainoat kuntalaissa olevat määräykset kuntien tehtävistä.  Kuntalain 2:n

pykälä kuuluu seuraavasti ”kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa ja sille

laissa säädetyt tehtävät.  Kunnille ei saa antaa uusia tehtäviä taikka velvollisuuksia

taikka ottaa pois tehtäviä 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”97.

Kyseisen kuntalain pykälän perusteella kuntien tehtävät on perinteisesti jaettu kahteen

eri toimialaan.  Yleiseen toimialaan kuuluvat kuntien tehtävät, jotka ne ovat itse omilla

päätöksillään ottaneet hoidettavakseen.  Erityistoimialan muodostavat puolestaan

tehtävät, jotka kuntien on eri lakien antamien määräysten mukaan hoidettava.  Yleiseen

toimialaan kuuluvat tehtävät kunta on siis itse ottanut hoitaakseen omalla päätöksellään.

Tällöin kyseisten tehtävien osalta ei ole epäselvää voiko kunta luopua niiden

hoitamisesta kokonaisuudessaan.  Kunta voi luopua kyseisistä palveluista ja

toiminnoista tai yksityistää ne, siten että palvelut ovat edelleen kuntalaisten saatavilla.

                                                
95 Saipio 1987, 19; Tuori 1983, 213.
96 Rasinmäki 1997, 224.
97 Kuntalaki  2§ (17.3.1995/365).
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Vain palveluiden  tuottaja vaihtuu.  Tähän tulokseen on päätynyt myös Ryynänen

todetessaan: ”kunnan yleiseen toimialaan kuuluva tehtävä voidaan siirtää kunnan omien

toimielinten ulkopuolella hoidettavaksi”98.  Samoin on todennut myös Prättälä: ”on

tuskin löydettävissä sellaista kunnalliseen yleiseen toimialaan kuuluvien tehtävien

ydinaluetta, jonka tulisi aina olla kunnan hoidossa” 99.

Yleistoimialasta poiketen kuntien erityistoimialaan kuuluvat sellaiset tehtävät, jotka

kuntien on hoidettava.  Kuitenkin erityistoimialankin piiriin kuuluu sellaisia tehtäviä,

jotka ovat kunnille vapaaehtoisia.  Tällaisia vapaaehtoisia tehtäviä kunnat ovat

velvollisia hoitamaan lain mukaisesti, jos kunta päättää ottaa niitä hoidettavakseen.

Erityistoimialan piiriin kuuluvat sitten myös kuntien ehdottomasti hoidettavat tehtävät.

Vapaaehtoiset tehtävät kunnat voivat siten hoitaa myös yhteistyössä yksityisten kanssa

ja näiden tehtävien osalta on mahdollista myös kunnan aikaisemmin itse hoitamien

tehtävien yksityistäminen.  Lakisääteisissä tehtävissä kunnalla on kuitenkin aina

järjestämisvastuu.  Tällaisissa tehtävissäkin on niiden luonteesta riippuen mahdollisuus

hankkia ne yksityisiltä palveluiden tuottajilta.

Kuntalain 2:n § kolmannessa momentissa on säädetty tehtävien hoitamisen tavasta.

Tässä kohdassa ei ole kuitenkaan kovinkaan selkeästi tuotu esiin niitä toimia, joista

siinä säädetään.  Palveluiden pakollinen järjestämisvastuu ei ole sama asia kuin

kyseisten palveluiden tuottamisvastuu.  Palveluiden ollessa ainoastaan kuntien

järjestämisvastuulla ne voivat hankkia palveluiden tuottajan jostakin muualta.  Tällöin

toinen kunta voi tuottaa käytännössä palvelun tai yksityinen yritys yksityistämisen

ollessa haluttu kehityssuunta.  Pykälän kolmannessa momentissa annetaan näin ollen

ainoastaan määräykset siitä kuinka kunta voi hoitaa sellaiset lakisääteiset palvelut, jotka

ovat kunnan järjestämisvastuulla.  Näissä tehtävissä niitä ulkopuolisilta hankittaessa

tulee kunnan ottaa huomioon se, että vain sellaiset tehtävät, jotka eivät sisällä

viranomaistehtäviä voidaan hankkia yksityisiltä.  Sen sijaan muilta kunnilta ja

kuntayhtymiltä voidaan tällaisiakin palveluita ja toimintoja hankkia, koska toimet

säilyvät tällöin viranomaisten hoidossa, joilla on tehtävien edellyttämä virkavastuu. 100

                                                
98 Ryynänen 1987, 9.
99 Prättälä, Kari 1986, 18.
100 Kuntalaki  (17.3.1995/365).
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Kuntalain mukaan kaikki sellaiset toimet ja palvelut, jotka eivät sisällä

viranomaistoimia voidaan hankkia yksityisiltä palveluiden tuottajilta. 101  Esimerkiksi

rakennuslain mukaisen kunnan keskustaa koskevan rakennuskaavan voi laatia

yksityinenkin.  Kaavaan kuitenkin liittyvän kaiken viranomaistoiminnan tulee kuulua

kunnalliselle viranomaiselle.  Tällaisia asioita ovat kaavan valmistelu, esittely ja

päätöksenteko.  Jälleen kaavan toimeenpanosta voi huolehtia yksityinenkin kaikkine

kunnallistekniikan rakentamisineen.  Jos laissa on kunnalle säädetty toimivalta päättää

tietyistä asioista esimerkiksi erilaisista asiakasmaksuista niin tällöin kunnan on itse

käytettävä kyseistä toimivaltaa.  Kyseisen palvelun, josta asiakasmaksuja peritään voi

tuottaa yksityinenkin palvelun tuottaja.  Kuten aikaisemmin totesin kuntalaki on kuntien

toimintaa ja palveluiden tuottamista ja järjestämistä koskeva yleislaki.  Kuntalain

määräykset ovat toissijaisia jos itse palvelusta annetussa laissa säädetään toisenlaisesta

menettelytavasta kyseisen palvelun tarjoamisesta kuntalaisille.  Erityislaki syrjäyttää

aina yleisemmän. 102

Kuntalaki määrää myös niistä yleisistä tehtävistä, jotka kunnan omien toimielinten on

ehdottomasti hoidettava.  Kuntalaissa on säädetty valtuuston, hallituksen ja tiettyjen

muiden toimielinten hoidettavista tehtävistä.  Kuntalain mukaan valtuuston tulee: A)

Päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista.  B) Päättää hallinnon

järjestämisen perusteista.  C) Päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä

talousarvio, D) Päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen

yleisistä perusteista.  E) Päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja

taloudellisista tavoitteista.  F) Päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden

antamisesta toisen velasta.  G) Valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä

toisin säädetä.  H) Päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista, I)

Valita tilintarkastajat.  J) Hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta.  K) Päättää

muista valtuuston päätettäväksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.103

                                                
101 Kuntalaki  (17.3.1995/365).
102 Harjula & Prättälä 1996, 70-100.
103 Kuntalaki  (17.3.1995/365).
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Kyseiset ehdottomasti valtuuston tehtäviksi luetellut tehtävät ovat sellaisia ettei niitä saa

kunnan omassa hallinnossa hoitaa kukaan muu kuin valtuusto.  Näin ollen niitä ei voida

luonnollisesti myöskään antaa kunnan oman organisaation ulkopuolella hoidettavaksi.

Samalla tavalla kuin valtuuston tehtävistä on kuntalaissa säädetty myös niistä tehtävistä,

jotka kunnanhallituksen on ehdottomasti hoidettava.  Kyseiset tehtävät ovat: A)

Vastaaminen kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta.  B) Valtuuston päätösten

valmistelu, täytäntöönpano sekä niiden laillisuuden valvonta.  C) Valvoa kunnan etua ja

jollei kunnan johtosäännössä toisin määrätä.  D) Edustaa kuntaa.  E) Käyttää kunnan

puhevaltaa.  Näitäkään kunnanhallitukselle määrättyjä tehtäviä ei voi hoitaa mikään

muu kunnan organisaatioon kuuluva toimielin eikä kunnan ulkopuolinen taho, vaan

ainoastaan kunnanhallitus.

Kunnanvaltuuston ja –hallituksen tehtävien lisäksi kuntalaissa on säädöksen siitä, että

kunnassa tulee olla tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja kunnanjohtaja.  Näille tahoille

on kuntalaissa säädetty myös joitakin tehtäviä.  Kuntalain säätelemiä tehtäviä, jotka on

säädetty jollekin tietylle kunnan organisaatiolle hoidettavaksi ei voida siirtää muille

toimielimille eikä myöskään kunnan ulkopuolelle.  Kyseisten tehtävien siirtämistä laki

ei mahdollista poikkeuksena niistä tehtävistä, jotka lain perusteella voidaan siirtää myös

jonkin muun viranomaisen hoidettavaksi, vaikka ne ovatkin jollekin tietylle

viranomaiselle säädettyjä tehtäviä.  Näitä mahdollisuuksia on enemmän erityislakien

määräyksissä.  Ryynäsen mukaan, ”kunta ei voi luovuttaa julkisen vallan käyttöä

sisältäviä tehtäviä yksityisen yhteisön suoritettavaksi muutoin kuin laissa olevan

nimenomaiseen valtuutukseen perustuen”  104.

Seuraavan tarkasteluun tulevasta erityislainsäädännön merkityksestä ovat Nummela ja

Ryynänen todenneet seuraavasti.  ”Kunta huolehtii siitä, että kuntalaisille ja muille

asiakkaille järjestetään säädetyt hyvinvointi- ja muut peruspalvelut.  Kunta vastaa

paikallisen infrastruktuurin suunnittelusta, järjestämisestä ja ylläpidosta.

Arkitodellisuudessa tämä kunnan rooli on suurin ja tärkein arvioitaessa julkisen vallan

                                                
104 Ryynänen 1987, 13;  Prättälä 1986, 18.
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osapuolien vastuuta kansalaisille”105.  Erityislainsäädännöllä on merkittävä rooli kuntien

toimintaa ohjaavana lainsäädäntönä.  Kuntien alun perin vapaaehtoisesti

hoidettavakseen ottamat tehtävät on siirretty erityislainsäädännöllä ehdottomasti

hoidettaviin.  Lisäksi kunnille on siirretty tehtäviä, jotka ovat kuuluneet alun perin

valtion hallinnolle.106  Esimerkkinä tavallaan turhasta lainsäädännöstä ovat sellaiset lait,

jotka säätelevät esimerkiksi nuorisotyötä ja asunto olojen kehittämistä.107  Kyseisiä aloja

sääntelevä lainsäädäntö on sikäli turhaa, että tehtävät hoidetaan muutenkin kunnissa.

Seuraavassa siirryn tarkastelemaan nimenomaan erityislakien sisältämiä määräyksiä

kuntien keskeisimpien palveluiden ja toimintojen osalta.  Tässä tarkastelussa keskitys

pääasiassa hyvinvointipalveluihin kuten sosiaali-– ja terveydenhoitoon sekä

koulutukseen ja niiden yksityistämisen rajoituksiin.

Erityislaein säädellyt toimialat ovat tulleet yleensä ajan kuluessa tarkemman sääntelyn

piiriin alan kasvaneen merkityksen johdosta.  Laki on aina oman aikansa lapsi.  Lakeja

on säädetty niitä aloja koskeviksi, jotka on haluttu tehostetulla tavalla saada hoidetuiksi.

Useimmiten nämä alat ovat olleet sellaisia, joilla ongelmat on havaittu polttaviksi.

Tarpeesta lähti liikkeelle sitten kuntalaisten peruspalveluiden kehittäminen erityislaeilla.

Usein leimallista erityislakien säätämiselle oli myös kuntien oma-aloitteisen toiminnan

käynnistämisen puute ja hitaus.  Näin erityislainsäädäntö on saanut merkittävän kuntien

toimintaa ohjaavan roolin Suomen lainsäädännössä.108

Teknisen sektoriin kuuluvat erilaiset rakennus, kuljetus, siivous ynnä muut palvelut

kunta voi aina hankkia myös yksityiseltä sektorilta johtuen kyseisten toimintojen

selkeästä tukipalvelu luonteesta.  Näiden tehtävien osalta ei ole olemassa mitään

sellaista lainsäädäntöä, joka rajoittaisi tai ohjaisi kyseisten palveluiden tuottamista.

Kunta tarvitsee näitä toimintoja vain pääasiallisten tehtäviensä hoitamiseen määräysten

edellyttämällä tavalla.  Myös ruokahuolto voidaan laskea kuuluvaksi kyseisiin

tukipalveluihin, vaikkakin se on säänneltyä sen suhteen että kaikille peruskoululaisille

                                                
105 Nummela & Ryynänen 1993, 54.
106 Oulasvirta 1996, 43.
107 Ryynänen, Aimo, Lehkonen, Raimo & Mennola, Erkki 1995, 82.
108 Ryynänen 1986, 135.
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on järjestettävä ilmainen oppilasruokailu.  Mutta tämäkään toiminta ei edellytä kunnan

omaa tuotantoa vaan sekin voidaan hankkia ulkopuoliselta.  Säännökset eivät edellytä

kouluruoan valmistajalta virka- tai työsuhdetta kuntaan, jolloin yksityinen yritys olisi

poissuljettu.

Samalla tavalla kunnan on huolehdittava esimerkiksi kunnallistekniikan toimivuudesta

ja olemassaolosta tai päiväkotien ja muiden yleisten tilojen siivouksesta.  Edellistä

edellyttää rakennuslaki ja jälkimmäistä sääntelevät määräykset terveellisestä

ympäristöstä.  Näin ollen en tule juurikaan puuttumaan kyseisenlaisten toimintojen

tuottamiseen, vaan keskityn yksityistämisen rajoitteiden tarkastelussa perinteisesti

julkisen sektorin hoitamiin toimintoihin ja palveluihin, jotka ovat kuntalaisille

hyvinvointipalveluiden asemassa.

 3.5.  Sosiaali- ja terveysalan palveluiden yksityistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon alalle yleisraamit antaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

suunnittelusta ja valtionosuudesta.  Kyseinen laki on annettu vuonna 1992, jolloin se

korvasi aikaisemman saman nimisen lain.  Kyseisen lain mukaan kunnat voivat järjestää

sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluvat tehtävät seuraavilla tavoilla:  A) Hoitamalla

kyseiset tehtävät itse.  B) Sopimusten perusteella toisten kuntien tai kuntayhtymien

kanssa.  C) Kuntayhtymän puitteissa.  D) Hankkimalla palvelut valtiolta, toiselta

kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta julkiselta taikka yksityiseltä palveluiden

tuottajalta.109 110  Palveluiden tuotanto on sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta

rajoittamatonta siltä osin kuin on kyse pelkästään palveluiden tuottamisesta.

Kyseinen laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta antaa

ainoastaan yhden rajoituksen sen suhteen minkälaisia yksityisiltä palveluiden tuottajilta

hankittavien palveluiden tulee olla.  Kyseisten palveluiden täytyy olla kaikin puolin

saman tasoisia kuin vastaavien kuntien itse tuottamien palveluiden.  Sosiaali- ja

                                                
109 Rasinmäki 1997, 167; Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta
(1992/733).
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terveydenhuollossa kuntien saamat valtionosuudet perustuvat laskennallisesti kunnan

asukaslukuun, väestön ikärakenteeseen, sairastuvuuteen ja työttömyyteen.

Valtionosuudet antavat kunnille näin ollen vapaat mahdollisuudet järjestää kyseisten

palvelualueiden tehtävien tuotanto.111

Kuitenkin joissakin sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa laeissa on tätä näkemystä

rajoittavia säädöksiä.  Esimerkiksi sosiaalihuoltolaissa on rajoitettu eräiden tehtävien

yksityistämisen mahdollisuuksia.  Lain mukaan sosiaalihuollon piiriin kuuluvista

tehtävistä toimeenpanon osalta huolehtii kunnan määräämä monijäseninen toimielin.

Kunnalla tulee olla myös riittävä määrä sosiaalialan ammatillista henkilöstöä

huolehtimassa alan toimeenpanoon kuuluvista tehtävistä.  Kyseisen alan toimintoja

varten kunnalla on oltava riittävät ja asianmukaiset toimintavälineet ja toimitilat.112

Jotkin tehtävistä ovat myös sellaisia, jotka laissa on katsottu soveltumattomiksi

yksityistää.  Kyseisen lain nojalla sosiaalityö on sosiaalipalvelua, jota suorittaa alan

ammatillinen henkilöstö, joka on kunnan palveluksessa.

Myös yksityistetyistä sosiaalialan palveluista huolehtivan yksityisen toimintayksikön

henkilöstön on täytettävä samat kelpoisuudet kuin vastaavissa tehtävissä toimivilta

kunnan tai kuntayhtymän sosiaalihuollon ammatilliselta henkilöstöltä vaaditaan. 113

Tarkemmin kelpoisuusehdoista säädetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön

kelpoisuusehdoissa.114  Perhekotien henkilöstön kelpoisuudesta säädetään sosiaalihuolto

laissa.115  Mikäli yksikössä annetaan myös terveydenhuollon palveluja, on henkilöstön

kelpoisuutta arvioitaessa otettava huomioon myös laki terveydenhuollon

ammattihenkilöistä.116 117

Yleisesti ottaen on sosiaali- ja terveyspalveluissa katsottu, että sellaiset tehtävät ja

palveluiden osa-alueet, joissa on kysymys jonkun yksittäisen ihmisen edusta, oikeudesta

tai velvollisuudesta, eivät sovellu yksityistettäviksi.  Kyseiset toimet sisältävät toisin

sanoen viranomaistoimintaa edellyttävää päätöksentekoa.  Tällöin kyseiset tehtävät

                                                
111 Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusuudistuksen vaikutuksia selvittävän työryhmän muistio 8:19
112 Sosiaalihuoltolaki  (17.9.1982/710).
113 Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta  (1996/603).
114 Asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista  (1992/804).
115 Sosiaalihuoltolaki  (17.9.1982/710).
116 Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä  (1994/559).
117 Toivonen 1999, 22.
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eivät yleisemmänkään lainsäädännön puitteissa ole olleet yksityistettäväksi sopivia.

Nimenomaan viranomaistoiminnan luonteesta johtuen.

Kansanterveyslain ja sosiaalihuoltolain mukaan velvollisuutta huolehtia sosiaalihuollon

suunnittelusta ja toteuttamisesta ei voida siirtää yksityiselle taholle.  Kansanterveyslain

mukaan kunnalla tulee olla kansanterveystyön ylläpitämistä, järjestämistä ja tuottamista

varten terveyskeskus.118  Kansanterveystyön hoitamiseen kuuluvia osa-alueita voidaan

kyllä siirtää yksityisellekin palvelun tuottajalle.  Kokonaisuudessaan ei voida siis luopua

omasta toiminnasta tai kunnan tulee kuulua ainakin kuntayhtymään, joka hoitaa kyseisiä

tehtäviä.  Lisäksi on olemassa tiettyjä osa-alueita, joita ei voida yksityistää vaikka ne

ovatkin vain kansanterveystyön osia.  Tällaisia toimia ovat esimerkiksi poliisille

annettava virka-apu oikeuslääkeopillisen tutkimuksen suorittamisessa elävän henkilön

kliinisessä tutkimuksessa ja vainajan ulkoisen tutkimisen osalta.  Näihin kyseisiin

tehtäviin tarvitaan terveyskeskuksen lääkäri. 119

Sosiaali- ja terveystoimen osalta on selvästi nähtävissä muiltakin aloilta tuttu periaate

siitä kuinka ”julkista tehtävää lain nojalla hoitava yhtiö, yhdistys tai muu yhteisö voivat

talousarvionsa ja toimivaltansa rajoissa sopia viranomaisen kanssa yhteistyöstä ja

tehtävistä, joihin ei liity julkisen vallan käyttöä”.  Kyseinen valtioneuvoston päätös rajaa

todellista enemmän yksityistämisen mahdollisuuksia.  Varsinkin terveydenhuollossa on

aikaisemmin todetun mukaisesti mahdollista hankkia osa palveluista yksityisiltä

palveluiden tuottajilta.  Mutta koko toimintaa ei ole mahdollista yksityistää.

Yleisesti on katsottu että toiminnan antaminen yksityisen toimijan hoidettavaksi ei ole

mahdollista, jos lailla on säädetty kunnalle tai kuntien erilaisten yhteistyö muotojen

hoidettavaksi ja päätettäväksi tiettyjä tehtäviä.  Tällaisia tehtäviä ei tällöin voida siirtää

ulkopuolisten hoidettavaksi, jollei siitä ole laissa erikseen mainittu.

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksista on todettu, että kunnan tulee

järjestää kyseisten alojen hoito ”paikalliset olot parhaiten huomioon ottavalla ja

mahdollisimman taloudellisella tavalla”120.  Lain sallivaa säännöstöä on kuitenkin

                                                
118 Kansanterveyslaki  (28.1.1972/66).
119 Rasinmäki 1997.
120 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta  (1992/733).
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hallituksen esityksessä tiukennettu koskemaan vain sellaisia ”palveluiden tuottajia,

joiden osalta on kysymys loppusuoritteen luonteisista sosiaali- ja terveydenhoidon

palveluista”121.  Esityksessä annetaan yksityisiltä hankittaviksi soveltuvista palveluista

muutama esimerkki.  Tällaisia palveluita ovat lasten päiväkoti-, lastenkoti-,

vanhainkoti- ja sairaalapalvelut.  Sen sijaan röntgenpalvelut, hoitotarvikkeet, siivous-,

pesula-, huolto-, ja tietojenkäsittely eivät ole esityksen mukaan loppusuoritteita, jolloin

niitä ei tulisi hankkia yksityisiltä palveluiden tuottajilta.122  Katsoisin kuitenkin juuri

kyseisten palveluiden soveltuvan parhaiten yksityistettäviksi.  Ne muodostavat selkeitä

kokonaisuuksia ja ovat siten helposti yksityisten yritysten hoidettavissa.  Markku

Pekurinen on tullut tarkastelussaan samaan tulokseen.  Hänen mukaansa parhaiten

yksityistettäväksi soveltuvia toimintoja terveydenhuollossa ovat erilaiset röntgen- ja

laboratoriopalvelut, erilaiset laitehankinnat ja muut tukipalvelu tyyppiset toiminnot.123

Tänä päivänä kyseisen kaltaisia toimintoja myös paljon hankitaan kunnan ulkopuolisilta

tuottajilta.

Röntgen palveluiden hankkiminen ulkopuolisilta tulikin mahdolliseksi

kansanterveysasetuksen muutoksen jälkeen.  Asetus mahdollisti myös

anestesiapalveluiden ja hampaiden oikomishoidon hankkimisen ulkopuolisilta.  Lisäksi

yksityisiä palveluiden tuottajia voidaan käyttää apuna sairaankuljetuksissa ja

hammassairauksien ehkäisemiseksi juomaveteen lisättäessä fluoria.  Näidenkin

palveluiden osalta kuitenkin vain, jos yksityisellä ammatinharjoittajalla on niihin

asianmukainen lupa.124  Asetuksen säännöksi kuitenkin jäi kuntien velvollisuus hoitaa

kansanterveystyö terveyskeskuksen omana tai muuna kunnallisena toimintana125.

Vapakuntalaki mahdollisti valituille kunnille kuitenkin mahdollisuuden poiketa

kyseisistä rajoituksista.  Kyseinen laki mahdollisti kokeilu kunnille lähes kaikkien

kansanterveystyön palveluiden hankkimisen ulkopuolisilta palveluiden tuottajilta.

Vanhan lainsäädännön mukaan kunnan hankkiessa yksityisiä palveluita sen tuli sosiaali-

ja terveydenhuollon valtionosuuksia koskevan lain mukaan tapahtua suunnitelmallisesti,

ohjatusti ja keskitetysti.  Jollei kunta ollut toimintasuunnitelmaa laatiessaan suunnitellut

                                                
121 HE 101/1981 vp, 18.
122 HE 101/1981 vp, 18.
123 Pekurinen, Markku 1997, 337.
124 Kansanterveysasetus  (21.8.1992/802).
125 Rasinmäki 1997, 249.
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myös yksityisiltä hankittavien palveluiden määrää se ei saanut kyseisistä toteutuneista

hankinnoista valtionosuuksia, juuri suunnittelemattomuudesta johtuen.

Uusi sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia säätelevä laki teki siis entistä

mahdollisemmaksi kyseisten alojen antamien palveluiden hankkimisen ulkopuolisilta

palveluiden tuottajilta.  Suunnitelmallisuuden vaatimus poistui.  Kunnan ohjaus ja

valvontavalta kyseisissä palveluissa kuitenkin säilyi niin, että kuntalaisen mahdollisuus

saada palveluita yksityisiltä palveluiden tuottajilta riippuu kunnan tekemistä valinnoista.

Kuntalainen ei voi mennä omatoimisesti yksityiselle hoitoon muuten kuin

omarahoitteisesti.  Kunta ei tuolloin osallistu kustannuksiin.  Asiakas tarvitsee lähetteen

kunnan lääkäriltä, jotta kustannukset eivät tulisi asiakkaan itsensä maksettaviksi.

Ostopalveluista on lisäksi perittävä samat maksut kuin kunnallisistakin palveluista.

Näin ollen lainsäädännössä on pyritty siihen etteivät kunnan itse tuottamat palvelut

eivätkä kunnan yksityisiltä palveluiden tuottajilta ostamat palvelut eroaisi toisistaan

palveluiden laadun eikä myöskään niiden hinnan suhteen.  Tänä päivänä kaikki kunnat

voivat hankkia vapaakuntien tavoin ja samoilla perusteilla palveluita yksityisiltä

tuottajilta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännöstä annetun lain puitteissa pääosa palveluista,

jotka kunnan tai kuntayhtymän tulee järjestää asukkailleen voidaan yksityistää.126

Kuitenkin on olemassa muutama erityislaki, jotka tarkempina kyseistä alaa säätelevinä

lakeina ohittavat edellä mainitun lain.  Näin ollen ne myös rajoittavat yksityistämisen

mahdollisuuksia käytännössä.

Kansanterveyslain mukaan kunnalla tulee olla terveyskeskus.  Kunnan tulee lain 14.1

§:n mukaan huolehtia seuraavista tehtävistä:  A) Ylläpitää terveysneuvontaa.  B)

Järjestää kunnan asukkaiden sairaanhoito.  C) Huolehtia sairaankuljetuksen

järjestämisestä.  D) Ylläpitää hammashuoltoa.  E) Ylläpitää kouluterveydenhuoltoa.  F)

Ylläpitää opiskelijaterveydenhuoltoa.  G) Tuottaa työnantajien järjestettäväksi

säädettyjä työterveyshuoltopalveluja.  H) Järjestää yrittäjille ja omaa työtään tekeville

työterveyshuoltoa.127  Lain säädöksissä voidaan kuitenkin havaita erilaisia määrityksiä.

Kunnan järjestettävät palvelut kunta voi hankkia myös yksityisiltä.  Sairaankuljetus on

                                                
126 Losman & Löfving 1992, 30.
127 Kansanterveyslaki  (28.1.1972/66).
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jo aikaisemmin mainittu mahdollisesti yksityisiltä tuottajilta hankittavana palveluna.

Luonnollisesti kunnalla säilyy kuitenkin vastuu kyseisten tehtävien saatavuudesta ja

niiden järjestämisestä kuntalaisille.

Erikoissairaanhoitolaissa on lisäksi ainakin ajatuksellisia rajoituksia yksityistämiselle.

Lain mukaan kuntien tulee kuulua jäsenenä johonkin sairaanhoitopiiriin, jolta se hankkii

sellaiset palvelut, joita sen ei ole järkevää eikä muutenkaan kannattavaa tuottaa itse.128

Erikoissairaanhoitolain mukaisesti sairaanhoitopiirien tulee vastata kuntien

terveyskeskusten tuottamien röntgen- ja laboratoriopalveluiden kehittämisen

ohjauksesta ja niiden laadun valvonnasta.

Lisäksi erikoissairaanhoidolla olevista tehtävistä sairaanhoito tulee antaa

sairaanhoitopiirin sairaalassa tai sen muussa toimintayksikössä.  Näin ollen

sairaanhoidolla on erityinen suoja yksityistämistä vastaan.  Sen toimintoja kunnat ja

sairaanhoitopiirit eivät voi hankkia yksityisiltä erikoissairaanhoidon palveluiden

tuottajilta.  Muutenkin kansanterveystyön ja erikoissairaanhoidon lakien mukaan monet

niiden edellyttämistä palveluista tulee antaa kunnallisissa tai sairaanhoitopiirien

toimintayksiköissä.  Esimerkiksi mielenterveyspalvelut tulee antaa terveyskeskuksissa

tai muissa kunnallisissa laitoksissa. 129

Yksityisterveydenhuoltolaki antaa jossakin määrin rajausta siitä minkälaisia palveluita

voidaan yksityisesti tuottaa.  Välttämättä kaikki kyseisessä laissa luetellut palvelut eivät

ole kuntien puolelta yksityistettävissä, mutta ne ovat kuitenkin sellaisia, joita yksityiset

voivat tuottaa.  Lain mukaisia yksityisiä palveluita voivat olla A) laboratoriotoiminta,

B) radiologiset ja muut siihen verrattavat tutkimus- ja kuvantamismenetelmät, C) muita

terveydentilan tai sairauden todentamiseksi taikka hoidon määrittelemiseksi tehtäviä

tutkimuksia ja toimenpiteitä, D) fysioterapeuttista toimintaa, E) työterveyshuoltoa, F)

lääkäri- ja hammaslääkäripalveluja ja muuta terveyden ja sairaanhoitoa sekä näihin

rinnastettavia palveluja, ja lisäksi G) hierontaa.130  Tämän luettelon mukaisesti ei voi

kuitenkaan suoranaisesti kommentoida yksityistämisen mahdollisuuksia, mutta se antaa

rajat niille palveluille, joita yksityiset tuottajat voivat tarjota.

                                                
128 Erikoissairaanhoitolaki  (1.12.1989/1062).
129 Erikoissairaanhoitolaki  (1.12.1989/1062).
130 Laki yksityisestä terveydenhuollosta  (9.2.1990/152)
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Seuraavassa tarkastelen lähemmin sosiaalialan piiriin kuuluvan lasten päivähoidon

toimintojen yksityistämismahdollisuuksia.  Päivähoitolain 11§:n mukaan kuntien on

huolehdittava siitä, että lasten päivähoitoa on saatavissa kunnan järjestämänä tai

valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve

edellyttää.131  Näin ollen kunnan on mahdollista hankia kyseisiä päivähoidon palveluita

vaikka kokonaisuudessaan yksityisiltä tuottajilta.  Luonnollisesti tämäkin toiminta niin

kuin terveydenhuollon toiminnotkin vaativat yksityiseltä palveluiden tuottajalta tiettyjä

lakien velvoittamia kelpoisuusvaatimuksia.  Lisäksi toiminta edellyttää tiivistä

yhteistyötä kunnallisten viranomaisten kanssa.

Muista sosiaalialan palveluista ei ole olemassa juurikaan erityislainsäädäntöä sen lisäksi

mitä laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta määrää.

Esimerkiksi vanhustenhuollon palveluiden tuottaminen perustuu ainoastaan

sosiaalihuoltolakiin ja lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja

valtionosuudesta.  Sosiaalihuoltolain mukaan vanhustenhuolto on osa sosiaalihuoltoa,

jonka suunnittelusta ja toteuttamisesta kunnan on pidettävä huolta.  Näin ollen

vanhustenhuollon tuotannon yksityistäminen on mahdollista, kunhan kunta pitää huolta

sen suunnittelusta ja toteuttamisesta.132

Terveyden- ja sosiaalihuollon tehtävissä on monia rajoituksia yksityistämiselle

vaikkakin tänä päivänä rajoitukset ovat huomattavasti suppeammat kuin vielä pari

vuosikymmentä sitten.  Viranomaistoiminnot jäävät automaattisesti yksityistämisen

ulkopuolelle samoin kuin sellaiset palvelut, jotka lain mukaan on hoidettava kunnan tai

sairaanhoitopiirin toimintayksiköissä.  Oikeastaan jokaista palvelua tulee tarkastella

erillisenä, jotta voidaan ratkaista sen kelpoisuus yksityistämiseen.

                                                
131 Laki lasten päivähoidosta (19.1.1973/36).
132 VATT 1995e, 32-33.
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3.6.  Koulutuspalveluiden yksityistäminen

3.6.1.  Peruskoulut

Peruskoululaki sääntelee ja ohjaa kuntien toimintaa peruskoulutuksen järjestämisessä.

Lain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville

oppivelvollisuusikäisille peruskouluopetusta tai huolehtimaan siitä, että

oppivelvollisuusikäisillä on tilaisuus saada peruskouluopetusta vastaavaa opetusta.

Tämän tehtävänsä kunta voi hoitaa myös yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa tai

käyttämällä apunaan muitakin kuin kunnallisia kouluja.  Saman lain 77 §:n mukaan

valtioneuvosto voi sen mukaan kuin asetuksella säädetään myöntää Suomen

kansalaiselle taikka rekisteröidylle suomalaiselle yhteisölle tai säätiölle luvan perustaa

yksityisen koulun, joka kunnan ja koulun ylläpitäjän sopimuksen perusteella korvaa

kunnan peruskoulua.133

Suomen perustuslaissa on Suomen kansalaisille taattu oikeus perustaa peruskouluja.

Näin ollen peruskoulujen perustamisoikeus on kansalaisille annettu perusoikeus.

Suomen kansalaisilla on yksityisten koulujen ja kasvatuslaitosten perustamisesta ja

ylläpitämisestä annetun lain (26/1919) mukaan oikeus perustaa yksityinen koulu tai

kasvatuslaitos, ellei sen tarkoitusperät sodi lakia ja hyviä tapoja vastaan. 134

Peruskoululaki antaa näin ollen selvän mahdollisuuden järjestää peruskoulupalvelut

myös ostopalveluina.  Tosin lain henkenä on ollut mahdollistaa kunnallisia kouluja

täydentävät yksityiset koulut eikä siirtyä pelkästään niiden antamaan

peruskouluopetukseen.  On katsottu että tehtäviä, jotka lain tai asetuksen mukaan

kuuluvat koululautakunnan tai rehtorin tai koulun johtokunnan päätösvaltaan, ei voida

yksityistää135. Peruskoululaki edellyttää peruskoulupalveluita hankittaessa

valtionneuvoston lupaa sekä kunnan ja palvelun tuottajan välistä sopimusta, jossa

sovitaan käytännön toteutuksesta.  Peruskoululaki velvoittaa yhtä lailla kunnan

harjoittamaa peruskoulutoimintaa kuin myös yksityistä koulun ylläpitäjää. Tämä johtuu

                                                
133 Peruskoululaki  (1983/476)
134 Nuorteva, Kaija 1994,35.
135 Riberdahl ft 1985:4-5, 165.
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lähinnä siitä että oppilaat, jotka opiskelevat yksityisessä koulussa ovat yhtälailla

oppivelvollisia kuin kunnallisen koulun oppilaat. 136    

Yksityisen koulun ylläpitäjällä ja sen opettajilla on kunnallisia kouluja vastaava oikeus

antaa jälki-istuntoa tai erottaa koulusta kurinpidollisena toimenpiteenä.  Näin ollen

yksityisellä ylläpitäjällä on katsottu olevan myös julkista valtaa, joka perinteisesti on

kuulunut ainoastaan viranomaisille.  Myös yksityisen koulun opetus on julkista.

Yksityinen koulu voi saada hakemuksesta opetushallitukselta luvan toistaiseksi tai

määräajaksi antaa kunnan peruskoulua vastaavia todistuksia.  Tällöin edellytetään

peruskouluasetuksen mukaisten ehtojen täyttämistä.  Kyseisten ehtojen mukaan koulun

on täytettävä vaatimukset siitä, että tieto- ja taitomäärä vastaa kunnan peruskoulun ja

lukion tieto- ja taitomäärää, opetustilojen sijainti ja kunto vastaavat tarkoitustaan,

koululla on tarpeelliset opetusvälineet, oppilaiden terveydenhoito on tyydyttävästi

järjestetty, opettajilla on kouluhallituksen riittäviksi katsomat tiedot ja taidot

opettamissaan aineissa ja että koulun toiminta muutoinkin on asetuksen mukaisesti

järjestetty. 137

Peruskoululain mukaan kunta tulee olla jaettu käytännöllisellä ja toimivalla tavalla

koulupiireihin, joista jokaisessa toimii koulu.  Kuitenkaan nykyisen lainsäädännön

mukaan ei ole myöskään estetty sitä, etteikö kunta voisi muodostaa alueestaan vain

yhden koulupiirin, jossa toimii yksi tai useampia kouluja.  Tällöin tulee kohtuullisen

helposti järjestettäväksi se, että yksityinen peruskoulua korvaavaa koulua ylläpitävä

yksityinen taho hoitaa koko kunnan alueella asuvien oppivelvollisten tarvitsemien

peruskoulupalveluiden tuottamisen. 138

Yksityisen koulun ottaminen peruskoulua korvaavaksi kouluksi ei ole Rasinmäen

mukaan perusteltavissa ainoastaan taloudellisuus näkökohdilla.139  Näin ollen kunnan

pyrkimykset alentaa omia kustannuksiaan vaikeassa taloudellisessa tilanteessa eivät riitä

kyseisenlaisen järjestelyn toteuttamiseen.  Suuremman ihmisten valinnanvapauden on

katsottu ennemminkin perustelevan peruskoulua korvaavan koulun perustamisen.

                                                
136 Rasinmäki 1997, 233; Nuorteva 1994, 36.
137 Rasinmäki 1997, 235; Nuorteva 1994, 36.
138 Peruskoululaki (1983/476).
139 Rasinmäki 1997.
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Tällöin tulee kysymykseen täydentävän koulun perustaminen, joka mahdollisesti

jollakin tavalla poikkeaa perinteisestä kunnan alueellaan ylläpitämästä peruskoulusta.

Peruskoulua korvaavien koulujen ohella on, valtion ylläpitämien koulujen lisäksi,

muutamia yksityisten ylläpitämiä peruskoulua vastaavia kouluja.  Yksityisten

ylläpitämät peruskoulua vastaavat koulut on perustettu hallitusmuodon 82 §:n antaman

oikeuden turvin erityislaeilla (lait ja asetukset Steinerpedagogisista kouluista,

steinerpedagogisista erityiskouluista, vieraskielisiä yksityisiä kouluja ulkomailla

toimivasta peruskoulua vastaavasta yksityisestä koulusta, vammaisten kouluista ja laki

Anna Tapion koulusta sekä laki yksityisistä kouluista ja kasvatuslaitoksista).140 141

3.6.2.  Lukiot

Samat vaatimukset ja määräykset, jotka koskevat yksityistä peruskoulua korvaavaa

koulua koskevat myös yksityistä lukiota.  Kunta voi perustaa lukion saatuaan siihen

valtioneuvoston luvan.  Kunnalla ei ole mitään velvollisuutta harjoittaa lukiotoimintaa

alueellaan.  Tästä johtuen kunta on vapaa päättämään luopuuko se kyseisestä

toiminnasta ja antaa mahdollisen yksityisen lukion hoitaa se.  Luonnollisesti

yksityinenkin lukio tarvitsee valtioneuvoston luvan toimintansa aloittamiseen.  Tällöin

ei kuitenkaan tarvita kunnan ja lukion ylläpitäjän sopimuksia, koska kunnalla ei ole

velvollisuutta lukio toiminnan harjoittamiseen.  Antaessaan lupaa lukion perustamiseen

valtioneuvosto tarkastelee sen tarpeellisuutta.  Jos kunnassa on jo entuudestaan kunnan

ylläpitämä lukio eikä kunnassa katsota tarvittavan toista lukiota, valtioneuvosto voi

evätä luvan antamisen. 142

Oppilailla, jotka hakeutuvat lukiossa annettavan opetuksen piiriin on täysi

hakeutumisoikeus sen suhteen mihin lukioon he ensisijaisesti haluavat.143  Oppilailla ei

ole minkäänlaista velvollisuutta hakeutua kotikuntansa lukion oppilaaksi.  Kuitenkin

oppilaaksi pääseminen haluamaansa lukioon edellyttää hakijalta kyseisen koulun

                                                
140 Nuorteva 1994, 39.
141 Laki peruskoulua korvaavista kouluista ja yksityisestä lukiosta  (12.10.1984/720).
142 Lukiolaki  (27.5.1983/477).
143 Lukiolaki  (27.5.1983/477).
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keskiarvorajan saavuttamista.144  Näin ollen voi joissakin tapauksissa olla perusteltua,

että kuntaan perustetaan kunnallisen lukion tilalle yksityinen lukio, joka onnistuu

paremmin pitämään lukioon hakeutuvat kunnan asukkaat oman kunnan koulussa tai

kunnan alueella.  Tällä voi olla tulevaisuuden kannalta huomattavaa merkitystä kunnan

asukasluvun suhteen.

Yksityisiä peruskouluja ja lukioita sääntelevään lainsäädäntöön on ehdotettu lisättäväksi

määräykset siitä, kuinka toimitaan koulun entisen henkilökunnan kanssa koulun

siirtyessä yksityistämisen seurauksena yksityiselle ylläpitäjälle.  Nykyisten säännösten

mukaan tämä kysymys voidaan ratkaista vain yksityisen koulun tai valtion omistaman

koulun siirtyessä kunnan omistukseen.  Yksityisen koulun ylläpito-oikeuden siirtyessä

koulun sijaintikunnalle tai lakkautettaessa valtion oppilaitos, koulun palveluksessa oleva

henkilöstö siirretään suostumuksellaan lähinnä entistä tointa tai tehtäväänsä vastaavaan

kunnan virkaan ja hänen palkka- ja eläke-etunsa turvataan muuttumattomina.  Vastaavat

säännökset siis puuttuvat siirryttäessä toiseen suuntaan kunnan koulusta yksityiseksi

kouluksi. 145

3.6.3.  Ammatillinen koulutus

Tarkasteltaessa ammatillisen koulutuksen yksityistämisen rajoituksia törmätään

kyseisten oppilaitosten ylläpitäjien hajanaisuuden ongelmaan.  Ammatillisia

oppilaitoksia on tällä hetkellä runsaasti kuntien omistuksessa kuin myös yksityisten

ylläpitäjien vastuulla.  Pyrkimyksenä on ollut saada ammatilliset oppilaitokset kootusti

jommankumman, joko julkisen tai yksityisen tahon hoidettavaksi.  Tämä tarkoittaa sitä

ettei ole mitään esteitä säilyttää edelleen ammattikoulut ja muut vastaavaa koulutusta

antavat oppilaitokset yksityisten hoidossa.  Myös tällä hetkellä julkisen sektorin

hoitamat oppilaitokset voidaan kohtuullisen vapaasti siirtää yksityisille ylläpitäjille.

Ylläpitämisluvan saa siirtää toiselle opetusministeriön luvalla.  Valtion yksityistäessä

ammatillisia oppilaitoksiaan on se yleensä tehnyt sopimuksen tulevan ylläpitäjän kanssa

omaisuuden ja henkilöstön siirtymisestä sekä toiminnan jatkumisesta.  Yleensä valtio on

siirtänyt koulunsa niin kunnille kuin yksityisillekin ilman korvauksia.

                                                
144 Nuorteva 1994, 44-45.
145 Nuorteva 1994, 66.
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Kuitenkin perusoikeuskomitean mukaan julkisen vallan on järjestettävä maksuton

yleissivistävä ja ammatillinen perusopetus sekä turvattava muun yleissivistävän,

ammatillisen ja ylemmänopetuksen saatavuus.  Rasinmäen mukaan julkinen sektori voi

täyttää kyseisen velvollisuutensa tukemalla yksityisten ylläpitämiä ammatillisia

oppilaitoksia.146  Ongelmana yksityisissä ammattioppilaitoksissa on valvonnan

mahdollisuuksien rajoittuminen ja tämän johdosta oppilaiden mahdollinen aseman

heikkeneminen verrattuna valtion tai kuntien ylläpitämiin oppilaitoksiin.

3.7.  Muiden lakisääteisten palveluiden yksityistäminen

3.7.1.  Kirjastot

Kuntien ei ole pakko ylläpitää yleissivistävää tehtävää hoitavaa julkista, kunnallista

kirjastoa.  Kirjastolain mukaan kunnan, joka ryhtyy ylläpitämään yleistä kirjastoa tai

muutoin järjestämään vastaavia palveluja, tulee järjestää toiminta kirjastolain ja sen

nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti. 147  Laki mahdollistaa kirjasto

palveluiden hankkimisen myös muilta kyseisen palvelun tuottajilta, eikä edellytä

kunnan omaa palvelutuotantoa.

3.7.2.  Jätehuolto

Jätelaki sääntelee yhdyskuntajätteen keräystä ja käsittelyä.  Jätelain 10 § :n mukaan

jätteenkuljetus voidaan järjestää joko kunnan omana jätteenkuljetuksena tai

sopimusperusteisena kuljetuksena.148  Kunnan järjestämä jätteenkuljetus on järjestettävä

joko omana tai muuta yhteisöä tai yksityistä yritystä tai yrittäjää käyttäen.  Kunta voi

vapaasti sopia valitun jätteenkuljettajan kanssa kaikista sopimuksen ehdoista sekä siihen

liittyvistä huomioon otettavista seikoista.  Kunnalla säilyy kuitenkin vastuu

toteutuksesta sekä jätelain mukaisesta menettelystä.

                                                
146 Rasinmäki 1997, 244.
147 Kirjastolaki  (21.3.1986/7235).
148 Jätelaki  (3.12.1993/1072).
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3.7.3.  Vesi- ja viemäritoimi

Kunnan on myös pidettävä huolta siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin vedenhankinnan

ja viemäröinnin järjestämiseksi joko kunnan tai tehtävään soveliaan yhteisön omistaman

yleisen vesi- ja viemärilaitoksen toimesta, silloin kun terveydelliset syyt tai suurehkon

kuluttajajoukon tarve sitä vaatii.  Näin määrää laki vesi- ja viemärilaitoksesta.  Sama

laki määrää muiden kuin kunnan tai kuntayhtymän ylläpitämien vesi- ja

viemärilaitoksen hyväksymisestä laitoksen toiminta-alueella sijaitsevan

kunnanvaltuuston toimesta.  Lain mukaan edellytyksenä ei-kunnalliselle vesi- ja

viemärilaitokselle on se, että se palvelee suurehkoa kuluttajajoukkoa ja että sen voidaan

katsoa kykenevän asianmukaisella tavalla huolehtimaan sille kuuluvista tehtävistä.

Tällainen vesi- ja viemärilaitos on velvollinen ottamaan asiakkaakseen talouksia

samalla tavalla kuin vastaava kunnallinen vesi- ja viemärilaitos.149

3.7.4.  Palo- ja pelastustoimi

Palo- ja pelastuslaki mahdollistaa kunnalle määrätyn velvollisuuden palokunnan

ylläpidosta hoidettavaksi myös sopimuspalokunnan avulla.150  Tällaista

sopimuspalokuntaa velvoittavat samat säädökset kuin kunnan omaakin puolivakinaista

palokuntaa.  Kunnalla tulee olla kuitenkin palo- ja pelastustoimintaa johtava oma

viranhaltija.  Kunnan mahdollisuudet ohjata ja vaikuttaa sopimuspalokunnan toimintaan

rajoittuvat sen ja toisen sopimusosapuolen tekemään sopimukseen.  Sitä tehtäessä on

osattava ottaa huomioon kaikki mahdollisesti eteen tulevat ongelmat ja epäselvät

kysymykset.  Tällöin kunta vapautuu toisaalta työnantaja velvoitteiden täyttämisestä,

niin kuin muutoinkin kunnan sopiessa erilaisten palveluiden hankkimisesta yksityisiltä

palveluiden tuottajilta.  Samoin kunta voi hankkia nuohoojan palvelut yksityisiltä

nuohoojilta.  Kuitenkin asioiden niin vaatiessa on kunnan huolehdittava nuohouksen

järjestämisestä.  Väestönsuojelulain mukaan sisäasiainministeriö voi antaa

vapaaehtoisten järjestöjen suoritettavaksi määrättyjä väestönsuojelutehtäviä.  Samoin

                                                
149 Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista  (23.12.1977/982).
150 Laki palo- ja pelastustoimesta (4.7.1975/559).
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kunta voi antaa järjestölle väestönsuojelun koulutus-, tiedotus-, ja valistustehtävien

hoidon suoritettavaksi.151

3.7.5.  Kuluttajaneuvonta

Kuluttajaneuvonta voidaan kunnassa kuluttajaneuvontalain mukaan järjestää kolmella

eri tavalla: A) Tuottaa palvelut itse.  B) Yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa.  C)

Hankkimalla ne yksityisiltä palveluiden tuottajilta.  Kuluttajaneuvolain mukaan

yksityistäminen on kiellettyä, kun on kyse lain 2.1§ :n tarkoittamasta kuluttajan

avustamisesta yksittäisessä elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä

ristiriitatilanteessa selvittämällä asiaa ja pyrkimällä sovintoratkaisuun sekä ohjaamaan

kuluttajaa tarvittaessa asianmukaiseen oikeussuojaelimeen.  Yksityistäminen on sen

sijaan sallittua lain 2.1 §:n 1 kohdan erilaisissa neuvontatehtävissä ja lain 2.1 §:n 3

kohdan kulutushyödykkeiden seurantatehtävissä sekä 2.1 §:n 4 kohdan muiden

kuluttajaviranomaisten avustamistehtävissä.152

3.8.  Yhteenveto

Kunnan harkitessa toimintojensa yksityistämistä tulee sen ottaa huomioon muutamia

keskeisiä lainsäädännössä olevia näkökohtia.  Kunnan noudattaessa seuraavia kohtia

yksityistäminen onnistuu kohtuullisen vaivattomasti.  Kunnan on huomioitava, että A)

yksityiselle orgaanille siirrettävän tehtävän tulee kuulua kunnan toimivaltaan, B) riski

siitä, että toimivalta ylitetään tulee minimoida, C) kunnallisoikeudellisten periaatteiden

tulee ohjata toimintaa yksityisissä orgaaneissa.  Tämä merkitsee sitä, että ne eivät voi

ryhtyä sellaiseen toimintaan, mikä ei ole sallittua kunnallekaan.  Rajoittavina

periaatteina kuntien omistamissa yksityisoikeudellisissa yhteisöissä on pidetty

omakustannusperiaatetta ja yhdenvertaisuusperiaatetta.153

Kunnan yksityistämisen mahdollisuuksia rajoittavat tietyt hallintoa sitovat periaatteet.

Julkishallinnon tulee ottaa kyseiset periaatteet huomioon kaikessa päätöksenteossaan.

                                                
151 Väestönsuojelulaki (31.10.1958/438).
152 Laki kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa  (31.1.1992/72).
153 KU 38 1990/91 43-44.
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Periaatteiden perusteella ei suoranaisesti voida vaatia mitään oikeuksia, mutta kyseisten

periaatteiden sisältämät ajatukset ja viitekehys on suureksi osaksi sisällytetty

viranomaistoimintaa sääntelevään lainsäädäntöön.  Periaatteiden merkitys korostuu sitä

kautta.

Euroopan yhteisön oikeus tuo perustuslakien ohella oman vaikutuksena kuntien

viranomaisten toimintaan, mutta näidenkin merkitys korostuu muun lainsäädännön

kautta.  Kuitenkin kansalaisten perusoikeudet ovat suoraan viranomaisia sitovia.

Kuntien yksityistämisen mahdollisuuksia rajoittavat pääasiassa erikoislait, jotka

sääntelevät kutakin kuntien hoidettavaksi määrättyä palvelu aluetta.  Kuntalaki sinällään

antaa hyvin laajat mahdollisuudet kunnille yksityistää palveluitaan.  Erityislakien asema

korostuu tästä johtuen.  Monien osa-alueiden osalta ei voida sanoa kaikkiin sen osiin

yhtä lailla pätevää sääntöä mahdollisuuksista hankkia palveluita yksityiseltä sektorilta.

Koulutuslainsäädäntö mahdollistaa kunnallisten koulujen ohella myös yksityiset

ylläpitäjät.  Näiden roolina on kuitenkin lainsäädännön perusteella toimia lähinnä

kunnan kouluja täydentävänä vaihtoehtona.  Peruskoulua korvaava yksityisen

ylläpitämä koulu samoin kuin yksityinen lukio ja ammatillinen oppilaitos edellyttävät

tiettyjen vaatimusten täyttämistä ennen kuin valtion viranomaiset voivat antaa niille

toimiluvan.  Sittenkin koululle tulee olla tarve kyseisessä sijoitus kunnassa.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa monista tehtävistä on säädetty yksityiskohtaisesti, mitkä

palvelut ja toiminnot kuntien on tarjottava asukkailleen kunnallisissa kuntien,

kuntainliitojen tai sairaanhoitopiirien toimitiloissa.  Näiden palveluiden ulkopuolelle

jäävät toiminnot voidaan hankkia yksityisiltä tuottajilta, jollei tehtävällä ole muita

yksityistämistä rajoittavia lainsäädännön asettamia vaatimuksia.

Yleisesti kuntien yksityistäminen ei ole mahdollista sellaisten tehtävien ja palveluiden

osalta, jotka on erityisesti määrätty kunnallisen organisaation hoidettaviksi.  Näihin

liittyviä erillisiä tukipalveluita voidaan kuitenkin hankkia yksityisiltä tuottajilta kuten

kouluruokailun järjestäminen peruskouluun.  Sellaisten tehtävien siirto kunnan

ulkopuolelle ei ole mahdollista, jotka sisältävät julkisen vallan käyttöä.  Tällaisia ovat
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erilaiset viranomaistehtävät kaikilla kunnan toiminnan osa-alueilla.  Julkista valtaa

voidaan siirtää yksityisille tahoille vain lain antaman valtuutuksen puitteissa.

Taulukko 2:ssa on kootusti esitetty lainsäädännön suomat mahdollisuudet yksityistää eri

palveluita.  Taulukko on laadittu yleisellä tasolla hyvin suuntaa antavasti.  Se ei sisällä

ehdotonta totuutta.  Perusteet kunkin palvelun sijoittamiselle yksityistämisen

mahdollisuuden suhteen kolmeen eri luokkaan on tehty edellä olevan lainsäädännön

rajoitusten tarkastelun pohjalta.  Kutakin palvelua on tarkasteltu taulukkoon

sijoitettaessa ilman niiden mahdollisesti sisältämiä viranomaistoimintoja.

Viranomaistoimintoja sisältäviä palveluja ei saa siirtää minkään muun organisaation

hoidettavaksi muuten kuin lain antaman valtuutuksen nojalla.

Yksityistäminen mahdollista
Kyllä         Varauksin                Ei

Sosiaalityö    X
Kotipalvelu    X
Vanhainkoti    X
Päiväkoti    X
Terveydenhuolto    X
Peruskoulu    X
Lukio    X
Ammatillinen koulutus    X
Kirjasto    X
Jätehuolto    X
Vesi- ja viemärihuolto    X
Palo- ja pelastustoimi    X
Kuluttajaneuvonta    X

TAULUKKO 2.  Palveluiden yksityistämisen mahdollisuudet
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4.  YKSITYISTÄMISEN KÄYTÄNNÖLLISET RAJOITUKSET

4.1.  Politiikka

Lainsäädännön lisäksi yksityistämistä rajoittavat käytännössä useat eri seikat.  Kaikista

merkittävin tekijä näistä ovat ihmiset, jotka ovat tekemässä yksityistämistä koskevia

päätöksiä.  Politiikalla on kaikessa kunnallisessa päätöksen teossa merkittävä ja

sivuuttamaton rooli.  Palveluiden tuotantotavan valinta tehdään kunkin kunnan

poliitikkojen ja muiden vaikutusvaltaisten tahojen toivomalla tavalla.

Julkisen sektorin päättäessä niistä palveluista, joita se tuottaa, ja päättäessään

toiminnastaan sillä on muutamia asioita, joista sen tulee päättää ennen toiminnan

uudelleen suuntaamista.  Tällaisia asioita ovat itse tuotettavien palveluiden ja

yksityisiltä hankittavien palveluiden ohella päätökset seuraavista valinnoista.  Mitä

yksityisiä toimintoja tulee rajoittaa ja missä asioissa rajoituksia tulee purkaa.

Kerätäänkö toiminnan rahoitus veroilla vai erilaisilla palveluista perittävillä maksuilla.

Lisäksi tulee päättää yleisesti kuinka paljon erilaisia palveluita kuntalaisille tarjotaan.

Tarjonnasta päättäminen on keskeisimpiä asioita kunnallisessa päätöksenteossa.  Kaikki

luottamushenkilöelimien käsittelemät asiat liittyvät jollakin tavalla kunnan palveluiden

tarjontaan. 154

Palveluiden hankintaan ulkopuoliselta yksityiseltä sektorilta eli yksityistämiseen

sisältyy niin paljon ideologista latausta että monessa tapauksessa voi toiminta siitä

syystä jäädä kokonaankin ulkoistamatta.  Pohjimmiltaanhan politiikassa on

nimenomaan kyse ideologioista ja niiden välisistä voimasuhteista kuntien

luottamushenkilöjärjestelmässä.  Ideologian sijaan yksityistäminen tulisi kuitenkin

nähdä välineenä ja keinona pyrittäessä alentamaan palveluiden tuotantokustannuksia

sekä lisäämään palvelutuotannon tehokkuutta155.

                                                
154 Stein, Robert M.1990, 5.
155 Valkama 1994, 35.
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Kunnallinen luottamushenkilöjärjestelmä tuo oman sävynsä suomalaiseen

yksityistämiskeskusteluun.  Yksityistämisenideologia on tullut meille sellaisista maista,

joissa ei ole meille ominaista kunnallista luottamushenkilöjärjestelmää.  Varsinkin

kilpailullisessa tilanteessa, jossa myös kunnalliset yhteisöt osallistuvat taloudelliseen

kilpailuun yhdessä yksityisten yritysten kanssa, tulisi johtaminen tällöin tapahtua

liiketaloudellisin perustein eikä kunnallisten luottamushenkilöiden toimesta.

Kunnallinen demokratia ei sovellu liikeyritysten johtamiseen.  Yrityksen menestyksekäs

johtaminen edellyttää nopeaa ja määrätietoista toimintaa, toisinaan jopa

häikäilemättömiä toimia, jos on mahdollisuus hyötyä kilpailijan kustannuksella.

Luonnollisesti tällöin kuten aina kun kunnallista toimintaa siirretään yksityiselle

sektorille kunnan luottamushenkilöiden mahdollisuudet vaikuttaa toiminnan

toteuttamiseen heikentyvät.156

Kun arvioidaan palveluiden tuotantotapaa julkisen oman ja yksityisen tuotannon välillä

tulisi sitä arvioida tuotannollis-teknisenä kysymyksenä, jotta omat ideologiat ja asenteet

eivät pääsisi vaikuttamaan lopullisiin ratkaisuihin.  Voidaanko näin ikinä toimia

missään asiassa?

Pekka Valkama (1994) on katsonut että julkinen tuotanto on perusteltua silloin kun

epävarma ympäristö edellyttää joustavaa päätöksentekoa, tai ympäristössä olevien

kilpailijoiden määrä on niin pieni, että monopolihinnoittelun riski on liian suuri tai kun

mahdollisen valitun tuottajan tietämyksen lisääntyminen johtaa todelliseen monopoliin

ainakin alueellisesti157.

Valkama toteaa lainaten Poolea ja Fixleriä että siirryttäessä yksityiseen tuotantoon

suurimpina haittatekijöinä ovat esimerkiksi mahdollisen korruptio, ”jalka oven väliin ”-

hinnoittelu, kehno laatu tai huonoin palvelu sitä eniten tarvitseville158.  Korruption

mahdollisuuden on ilmeisesti katsottu lisääntyvän yksityistämisen seurauksena, vaikka

tunnetusti julkisen itsensä harjoittama toiminta voi olla yhtä hyvin tai paljon

suuremmalla todennäköisyydellä korruptoitunutta kuin yksityinen toiminta.

                                                
156 Pekurinen 1997, 341.
157 Valkama 1994, 35.
158 Valkama 1994, 36.
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Toinen mahdollinen haitta eli pelko ”jalka oven väliin” –hinnoittelusta on nähdäkseni

paljon todennäköisempi jollei julkinen sopimuskumppani pidä huolta siitä, ettei kyseistä

tilannetta pääse syntymään.  Tässä hinnoittelussa on kyse siitä, että yksityinen tuottaja

tekee lyhyen sopimuksen edullisella hinnalla ja saatuaan sopimuksen pyrkii nostamaan

hintaa uutta sopimusta tehtäessä, koska hänellä on palvelun tuottamisesta jo kokemusta

ja ehkä muutakin sellaista tietämystä ja pääomaa, jota kyseisen palvelun tuottamisessa

tarvitaan.  Tuottajan tieto-taidosta johtuen julkisen viranomaisen saattaa kannattaa tehdä

sopimus tämän kanssa vaikka hinta olisi jo kalliimpi kuin muilla palvelun tarjoajilla.

Mahdollinen kehnompi laatu kuin julkisen tuottajan tuottamissa samoissa palveluissa

johtuu siitä, ettei yksityinen tuottaja todennäköisesti tuota yhtään sen parempia

palveluja kuin mistä tämä on sopinut viranomaisten kanssa, koska yksityinen

palveluiden tuottaja pyrkii taloudelliseen kannattavuuteen.  Paremman laadun

tuottamisen on yleensä katsottu aiheuttavan lisäkustannuksia, jolloin laadun

parantamista ei yleensä tapahdu yksityisen tuottajan omatoimisella palveluiden

kehittämisellä.  Julkisella sopimuskumppanilla on tärkeä varmistava ja valvova rooli,

jotta kuntalaiset saavat vähintään sopimuksen mukaiset palvelut.  Jos tuotantoa osataan

kehittää oikein niin on mahdollista parantaa palvelun laatua ilman, että siitä aiheutuu

lisäkustannuksia - jopa päinvastoin.

Eniten palveluita tarvitsevista puhuttaessa tarkoitetaan sitä, että vaikeimmin sairaat ja

samalla vaikeimmin ja kalleimmalla hoidettavat voivat jäädä palveluiden ulkopuolelle

jos yksityinen tuottaja jakaa palveluita.  Tällöin julkisen vallan on tehtävä kyseisistä

kalliista potilaista houkuttelevia asiakkaita antamalla heille vouchereita eli

maksutodistuksia, joilla kunta maksaa tuottajalle ylimääräiset kustannukset.159

4.2.  Työntekijöiden ja kuntalaisten rooli

Politiikan rajoittavaan tekijään liittyy kiinteästi viranhaltijoiden ja työntekijöiden rooli

päätettäessä yksityistämisestä.  Työntekijäjärjestöt melko luonnollisesti katsovat ettei

yksityistäminen ole sellainen viisasten kivi kuin päättävissä elimessä saatetaan ajatella.

                                                
159 Valkama 1994, 36.
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Työntekijät yleensä poikkeuksetta vastustavat yksityistämistä, koska se yleensä

tarkoittaa työpaikkojen vähenemistä kunnasta.  Yksityistämistä kannattavat katsovat,

ettei julkisella sektorilla ole kuitenkaan sen parempia oikeuksia säilyttää

toimintatapansa muuttumattomina kuin muillakaan toimijoilla yhteiskunnassa.

Yksityisellä sektorilla yhtä lailla pyritään tehostamaan toimintaa organisaation

uudelleenjärjestelyillä, jotka saattavat tarkoittaa myös henkilöstön vähennyksiä.160

Melko usein myös kuntalaiset ovat yksityistämistä vastaan, lähinnä pelätessään

palveluiden saatavuuden heikkenemistä.  Kuntalaiset antavat näin ollen tukensa kunnan

työntekijöiden yksityistämisen vastustukselle.  Tällä on luonnollisesti merkitystä

poliittiseen päätöksentekoon, koska valtuusto kuuntelee ennemmin kuntalaistensa

mielipiteitä kuin työntekijöidensä.  Vaikka työntekijöiden kannan otot monesti ohjaavat

kuntalaisten mielipiteiden muodostusta.

Työntekijöiden ja kuntalaisten yhteistoiminta saattaa olla merkittävääkin

yksityistämisen vastustamisessa.  Työntekijöiden pyrkimyksestä saada kuntalaiset

puolelleen vastustamaan päätöksentekoelinten suunnitelmia toimintojen

yksityistämisestä, on näyttöä ainakin Länsi-Euroopan maista.  Työntekijäjärjestöt

levittävät sanaa eli lobbaavat ihmisiä, jotta nämä tiedostaisivat

yksityistämissuunnitelmat.  Toisena vaiheena järjestöillä on saada ihmiset puolelleen

vastustamaan yksityistämistä.  Yksityistämisen suunnitelmien saattaminen ihmisten

tietoon on ensiarvoisen tärkeää.  Tähän liitetään yleensä todisteluita siitä, että

yksityistäminen aiheuttaa myös kuntalaisille palveluiden kallistumisen ja varsinkin

laadun heikkenemisen muodossa ongelmia. 161 162

Ensisijaisena tavoitteena on tilanteissa, joissa julkinen valta on yksityistämässä

omistamaansa yritystä, saada kyseisen yrityksen ylin johto vastustamaan toimenpidettä.

Myös pyrkimykset pilata yksityistettävän yrityksen maine ovat mahdollisia.  Viimeisinä

keinoina työntekijäliitoilla on saada ihmiset mielenosoituksiin yksityistämistä vastaan,

sekä mahdolliset lakkouhat ja niiden toteuttaminen.  Toisaalta on katsottu että myös

työntekijäjärjestöt voivat muuttaa linjaansa yksityistämiselle myönteiseksi.  Tämä

                                                
160 Fajertag, Giuseppe 1990, 228-229.
161 Thomas, David 1984, 61-69.
162 Scott, Ian & Benlow, Dave 1983, 57-58.
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luonnollisesti edellyttää sitä, että yksityistäminen on järjestön ja sen jäsenten kannalta

positiivinen muutos.163

Työntekijöiden vastustaessa yksityistämistä mahdollisesti yhdessä kuntalaisten kanssa,

myös todellisuudessa positiivisia vaikutuksia omaavat muutokset saattavat jäädä

toteuttamatta.  Päättävissä elimissä saatetaan pitäytyä mieluummin vallitsevissa

toimintatavoissa pelkästään vaikean työntekijäjärjestön asettamien vaatimusten pelossa

tai kuntalaisten yleisen mielipiteen säikäyttäminä.  Tästä syystä erilaisten

painostusryhmien merkitystä ei tule tässä yhteydessä aliarvioida.

Edellä mainituista syistä johtuen ei ole mitään tärkeämpää, tehtäessä päätöstä

yksityistämisestä, kuin saada työntekijäjärjestöt hyväksymään yksityistämisen

toteuttaminen.  Monissa tapauksissa tämä voi olla vaikeaa, mutta siihen tulee pyrkiä,

jotta yksi merkittävimmistä vastustusryhmistä saadaan yksityistämisen kannalle.  Kuten

sanottu työntekijöiden mielipiteillä on merkittävä asema kuntalaisten muodostaessa

omia käsityksiään kulloinkin esillä olevaan asiaan. 164

Jotta työntekijäjärjestöt ja kuntalaiset saataisiin kannattamaan yksityistämistä tulee

ensimmäisenä huolehtia siitä, että yksityistämisellä todella saavutetaan myönteisiä

tuloksia.  Valehtelu on kohtalokasta politiikassa, varsinkin jos siitä jää kiinni.  Kuntien

viranomaisten, joilla on paras tieto asiasta tulee harrastaa myös lobbausta.  He

kannattavat yleensä yksityistämistä.  Kuitenkin paikallishallinnon tulee olla

mahdollisimman neutraali ja asiallinen toiminnassaan, jotta lobbaus olisi tehokasta.165

Kunnan viranomaisilla ja työntekijäjärjestöillä on merkittävin rooli, kun kunnan

työntekijät ja kuntalaiset muodostavat omaa käsitystään yksityistämisestä.

                                                
163 Thomas 1984, 61-69.
164 Gil, Anders V. 1994, 15-16.
165 OECD 1994.
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4.3.  Markkinat

4.3.1.  Tarjonta

Jos politiikan päätöksenteossa on päästy sellaiseen lopputulokseen, että päätetään ryhtyä

kartoittamaan mahdollisia kulloinkin kyseessä olevan palvelun tuottajia, ensimmäiseksi

kysymykseksi muodostuu tarjonta.  Jollei suunnitellulla alalla ole tarjota haluttuja

yksityisiä palveluja niin keinot ovat melko vähissä.  Näin ollen tarjonta muodostaa

keskeisen käytännön rajoituksen yksityistämiselle.

Monista varsinkin pienemmistä kunnista, joita suurin osa Suomen kunnista on, ei löydy

tarjontaa halutulle alalle.  Mahdollisesti yksiselitteiset palvelut, kuten niin sanotut

tukipalvelut ovat sellaisia, joille löytyy helpoiten yksityinen tuottaja.  Tällaisia

palveluita ovat esimerkiksi erilaiset teknisen toimen palvelut kuten maanrakennus ja

siivoustoimi, sekä ruokahuollon järjestäminen.  Kuitenkin näissäkin palveluissa tulisi

olla kilpailua, jotta kunta pääsisi leikkaamaan kustannuksiaan.  Palveluiden tuottajat

täytyisi voida kilpailuttaa muutaman vuoden välein, jottei syntyisi tiettyä stabiilia tilaa,

jossa alueella toimii vain yksi kyseisen palvelun tuottaja.  Tähän ongelmaan on viitattu

jo luvussa, jossa käsitellään politiikan roolia.

Palveluiden yksityisten tarjoajien vähäisyyden ongelmaan liittyy myös ongelmallisia

tekijöitä.  Kun kunta etsii vaihtoehtoisia yksityisiä palveluiden tuottajia, eikä löydä niitä

kovin helposti tai vaihtoehdot eivät ole toivotunlaisia, niin tällöin kunta helposti

pitäytyy omassa toiminnassa.  Tämä voi johtaa edelleen siihen ettei palvelun tarjoajia

ole myöskään tulevaisuudessa, koska kunnalla ei ole tarjota työtilaisuuksia.  Myös

muuten julkisen sektorin toiminta samoilla tehtäväalueilla kuin yksityinen sektori

kaventaa yksityisen sektorin toimintaedellytyksiä, koska julkinen sektori tuottaa lähes

poikkeuksetta palvelut näyttävämmin ja huomiota herättävämmin kuin yksityinen

tuottaja.166

                                                
166 Ilmakunnas, Seija 1998, 28-29.
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Vaihtoehtoisia palveluiden yksityisiä tuottajia ovat yksityisten yritysten ohella erilaiset

ihmisten omatoimisuudesta syntyvät palveluideat sekä vapaaehtoisjärjestöt ja

esimerkiksi Suomen punainen risti(SPR).167  Järjestöjen merkitystä ei voi aliarvioida.

Vaikka ne ovatkin voittoa tavoittelemattomia järjestöjä tulee niidenkin saada

toiminnasta aiheutuvat kustannukset katettua mielellään kyseisellä toiminnalla.  SPR

esimerkiksi osallistuu joissakin kunnissa kilpailuun sairaankuljetusten järjestämisestä.

Sillä on myös merkittävä rooli vastikkeettoman avun tarjoamisessa vanhuksille ja

muille avustettaville ryhmille.  Myös teknisellä sektorilla erilaisissa yleisissä tehtävissä,

jotka eivät vaadi erityistä ammattitaitoa tai pääomaa, voidaan käyttää järjestöjen

panostusta hyväksi.

4.3.2.  Toimintaedellytykset

Jotta kunnasta löytyisi tarjontaa erilaisille kunnan mahdollisesti yksityistettäville

palveluille tulee yksityisillä yrityksillä ja yksityishenkilöillä olla mahdollisimman

paljon ennakkotietoa ja varmuutta toimien toteutumisesta.  Sillä jos yksityisen ihmisen

koko liiketoiminnan aloittaminen ja sen mahdollinen menestyksekäs hoitaminen riippuu

täysin kunnan suorittamista palveluiden ostoista tulee varmuuden sen toteutumisesta

olla mahdollisimman korkea.  Muuten saattaa yritys tai palvelun tuottaminen jäädä

toteutumatta.  Pienessä kunnassa samalla kaatuu myös yksityistäminen itse aiheutettuun

tarjonnan puutteeseen.  Yksityisten yritysten mahdollisuudet toimia kunnassa riippuvat

suoraan kunnan valitsemasta linjasta.168 169

Perustettavan yrityksen tulee voida toimia myös kannattavasti sen perustamisen jälkeen,

joka asettaa omat vaatimuksensa yrityksen perustamiselle.  Tarjontaa voidaan lisätä

rohkaisemalla yksityisiä ihmisiä ryhtymään yrittäjiksi.  Monissa tapauksissa alalle

ryhtyminen riippuu henkilön tai yrityksen johdon omaksumasta ”kutsumuksesta” ja

yritykselle valitusta toimintalinjasta.  Monissa tapauksissa yrittäjäksi ryhtymisen on

aiheuttanut työttömäksi joutuminen, jolloin yrittäjäksi ryhtyminen on ollut keino välttää

syrjäytyminen työelämästä.  Tällaisia tapauksia voi kunnassa olla myös, kun kunta

irtisanoo henkilökuntaansa, joka sitten perustaa alalle palveluita tuottavan yrityksen,

                                                
167 Houni, Markku 1995, 124-125.
168 Salo, Mikko A. 1998, 48-56.
169 Jääskeläinen 2000, 37-53.
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jolta kunta hankkii tarvitsemiaan palveluita.  Tällainen järjestely on yleistynyt viime

vuosina Suomen kunnissa.  Luonnollisesti menettelyssä on haittana aikaisemmin

käsitellyt ongelmat yhteen palveluiden tuottajaan sitoutumisesta.  Tällöin tulevat

kysymykseen kilpailun puuttumisesta mahdollisesti aiheutuvat ongelmat sopimuksen

taloudellisuudelle.

Yksityiset palveluiden tuottajat tulisi nähdä vaihtoehtona ja lisänä kunnallisille ja muille

virallisille palveluiden tuottajille.  Näin ollen erilaisille palvelu aloille saattaisi syntyä jo

ennen kunnan sitoutumista toimintaan erilaisia palveluiden tuottajia.  Nämä olisivat

käytettävissä tuottajina myös myöhemmin mahdollisesti tapahtuvissa kunnan

palveluiden yksityistämisissä.

Yksityisen yrityksen perustamista rajoittavat myös varsinkin hyvinvointipalveluita

tuottavilta yksityisiltä yrityksiltä vaadittavat tietyt laintasoiset määräykset.  Yksityisellä

yrittäjällä työskentelevällä henkilöstöllä tulee olla samat kelpoisuusehdot täyttävä

kokemus ja koulutus kuin vastaavilla kunnan palveluksessa olevilla työntekijöillä.

Lisäksi yrityksellä tulee olla riittävät ja asianmukaiset tilat.  Tiloja arvioitaessa otetaan

huomioon tilojen koko sekä niiden toimivuus.  Hyvinvointipalveluita tuottavilta

yrityksiltä ja yksityisiltä henkilöiltä vaaditaan hakemuksesta myönnettävä

lääninhallituksen antama lupa, jos kysymyksessä on ympärivuorokautista palvelua

antava laitos.  Sen sijaan päivätoimintaa ylläpitävältä edellytetään kirjallista ilmoitusta

toiminnasta siihen kuntaan, jossa toimintaa tullaan harjoittamaan. 170

Terveydenhuollon alaan kuuluvissa palveluissa ovat ominaisia tietyt sekä käytännölliset

että lainsäädännön piiriin kuuluvat tekijät, jotka rajoittavat yksityisten toimijoiden

mahdollisuuksia korvata julkista palveluiden tuotantoa.  Näiden tekijöiden vuoksi

yksityistä ja julkista palvelua ei voida asettaa samaan lähtötilanteeseen.  Tällaisia

tekijöitä ovat muun muassa seuraavat: A) Kilpailulakien soveltaminen kunnissa ja

kuntayhtymissä.  B) Sairaanhoitopiirien pakkojäsenyys, jälkilaskutusoikeus ja alijäämän

kattamisvelvollisuus.  C) Hintamekanismin puutteellinen toiminta vaihtoehtojen

tarjoajien vähäisyyden takia, hinnoittelun heikon vertailtavuuden ja hintatarjontaan

soveltuvan yhtenäisen tautiluokituksen puuttuminen.  D) Työnjakosopimukset kuntien

                                                
170 Toivonen, Tarja 1999, 17-24.
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ja sairaanhoitopiirien välillä.  E) Verotus, kun valtion ja kuntien palveluja tuottaville

laitoksille luotu arvonlisäveroa vastaava hyvitysjärjestelmä.  F) Laki tapaturma- ja

liikennevakuutuslaitoksilta perittävistä maksuista.  G) Työllistämistuet sekä suurten

investointien erityisvaltionosuudet.171  Tekijöiden joukossa on muutenkin tutkimuksessa

käsiteltyjä vertailtavuutta rajoittavia seikkoja, mutta myös muita mielenkiintoisia

tekijöitä kuten verotuksen rooli.  Terveydenhuollon palvelut ovat sellaisia, että niiden

osalta kunta saa arvonlisäveron palautuksia valtiolta, yksityisiltä tuottajilta ostamistaan

palveluista.  Palautukset peritään kuitenkin kunnilta takaisin asukasluvun suhteessa.

Tämä aiheuttaa vaikeuksia verrata julkisen ja yksityisen tuotannon hintoja.  Tästä

aiheutuu edelleen varovaisuutta hankkia palveluita yksityisiltä palveluiden tuottajilta,

koska lopullista hintaa ei voida varmasti tietää.

4.3.3.  Kilpailu

Edellä olen jo viitannut kilpailun tärkeyteen yksityistämisen edellytysten arvioinnissa.

Yksityistäminen sinällään on luonnollisesti mahdollista jo silloin, kun on yksi

yksityinen toiminnan ylläpitäjä.  Jos yksityistämisessä lähdetään siitä, että kunta luopuu

kokonaisuudessaan kyseisen toiminnan järjestämisestä, tällöin kunnalla ei ole

minkäänlaista halukkuutta varmistua siitä, että toimintaa hoitavat tahot ovat

kilpailullisessa tilanteessa.  Tällöin ei ole välttämättä yhtäkään sellaista tuottajaa, joka

ottaisi tehtävän hoitaakseen kunnan siitä luopuessa.  Eikä kunnan tarvitse tällaisessa

tapauksessa edes varmistua kyseisen palvelun tuotannon jatkumisesta.

Suurin osa kuntien yksityistämistä palveluista on sellaisia, että kunta yksityistää

palvelun tuotannon, palvelun järjestämis- ja valvontavastuun jäädessä edelleen kunnalle.

Tässä tapauksessa kunnan oman kokonaistaloudellisen edullisuuden maksimoinnin

tapauksessa kunnan tulee varmistua siitä, että yksityistetyn palvelun tuotannosta syntyy

kilpailua niin yksityistämisvaiheessa kuin myös vuosien kuluessa.  Palvelun tuottajalla

tulee olla jatkuvasti ”pelko” muista saman alan tuottajista, jotka voivat viedä hänen

mahdollisesti merkittävimmän sopimuskumppaninsa.  Tällöin kilpailu lisää tehokkuutta

niin kuin tarkoituksena olikin.  Kilpailun olemassaolosta tulee siis varmistautua ennen
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yksityistämispäätöksen tekemistä.  Pelkkä ostopalvelu ei vielä välttämättä johda

tehokkuuteen, jollei kyseisen palvelun tuotantoa ole kilpailutettu. 172 173

Kolmannen sektorin palveluiden tuottajilla on kilpailun toteutumisessa merkittävä

asema.  Kyseiset voittoa tavoittelemattomat yhdistykset ynnä muut samalla periaatteella

toimivat tahot lisäävät paikkakunnalla kulloinkin kyseessä olevan palvelun tarjontaa.

Tällöin kunnan valinnan mahdollisuudet lisääntyvät, mikä yleensä johtaa myös

kustannusten alenemiseen.  Lisäksi kyseisillä voittoa tavoittelemattomilla järjestöillä ei

pyritä taloudellisen voiton maksimointiin, jolloin ostettavan palvelun hinta on myös

alhaisempi. 174

Järjestöjen toiminnassa syntyy hinnoitteluongelma siitä, että tällaiset tahot saavat usein

avustuksia toimintaansa, mikä voi johtaa varsinaisten alan yritysten kuolemaan

paikkakunnalla.  Kyseiset avustukset voivat pidemmällä aika välillä johtaa kunnan

kannalta ikävään lopputulokseen, jossa kilpailua palvelun tuottamisesta ei enää esiinny.

Tällöin palvelun hinnan muodostus on kyseisen järjestön omantunnon ja korkean

moraalin varassa.175  Voittoa tavoittelemattoman järjestön tarjotessa palveluitaan

esimerkiksi kunnalle tulee sen huomioida julkiselta sektorilta saamansa avustukset ja

muut tuet siten, etteivät ne vääristä kilpailua.  Näin ollen järjestöjen tulee lisätä hintaan

avustusten osuus, jotta sitä voidaan verrata kunnan omaan tuotantoon ja yksityisiin

yrityksiin.176

Miksi sitten kilpailua tulee olla?  Jos yksittäinen markkinoilla toimiva yritys saa

markkinoilla niin merkittävän aseman, että se voi vaikuttaa markkinoilla vallitseviin

hintoihin, niin tällöin kilpailu on epätäydellistä.  Kysymyksessä on monopoli jos

markkinoilla on vain yksi tuottaja, ja monopsoni jos markkinoilla on vain muutama

tuottaja.  Monopolissa markkinoilla oleva tuottaja nostaa palveluidensa hinnan

ylemmäksi kuin rajakustannukset edellyttäisivät ja tuottaa vähemmän palvelua kuin
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173 Katso myös Jääskeläinen 2000.
174 Jääskeläinen 2000, 67-94.
175 Jääskeläinen 2000, 67-94.
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täydellisen kilpailun vallitessa.  Tällöin ei päästä Pareto tehokkuuden edellyttämään

tilaan.  Monopoleja voi olla myös julkisen sektorin luomana kuten usein on esimerkiksi

kunnallisen vesilaitoksen toimiessa kunnassa.  Myös lainsäädäntö voi esimerkiksi

patenttisuojan kautta turvata yritykselle tietyn tuotteen monopolin määrätyksi ajaksi.177

Terveydenhuollon piirissä ovat ominaisia erilaiset alueelliset kilpailun rajoitukset, josta

syystä alalle ei pääse syntymään vaihtoehtoisia palveluiden tuottajia.  Tämän

seurauksena on ettei palveluiden hinnan määräävä hintamekanismi toimi kunnolla, jotta

päästäisiin tehokkaaseen vaihdantaan ja tästä johtuen kustannustaso nousee.178

Kilpailun puute voi johtuen myös siitä, ettei halutulle palvelulle ole lainkaan

markkinoita tai markkinoilla on ongelmia epätäydellisestä informaatiosta.  Tyypillisiä

tällaisia palveluita ovat erilaiset vakuutukset.  Esimerkiksi työttömyyden varalle ei ole

olemassa yksityisiä vakuutuksia, koska yritykset pelkäävät ihmisten vakuutuksen

hankkiessaan jäävän tahallisesti pois työmarkkinoilta.  Samoin vakuutusyrityksillä ei

välttämättä ole kaikkea sitä tietoa, joka on vakuutuksen ottajalla vakuutetusta kohteesta.

Tällöin epävarmuus nostaa vakuutuksen hintaa.  Niinpä tällaisissa tapauksissa julkisen

sektorin tulee huolehtia kyseisenlaisten palveluiden olemassaolosta kansalaisille.

Hyvänä esimerkkinä tästä ovat erilaiset toimeentulotuet ja työttömyyskorvaukset, joista

yksityiset eivät halua huolehtia tai se ei ole yhteiskunnan kannalta paras vaihtoehto

oikeudenmukaisuuden periaatteen täyttämisen vuoksi.  Tätä kysymystä on käsitelty

laajemmin teoria osuudessa, jossa on raportoitu teoreettisia yksityistämisen

rajoituksia.179

4.4.  Kustannuslaskennan rooli

Jotta julkinen sektori voisi yksityistää erilaisia toimintojaan ja palveluiden tuotantoaan

ostopalvelu periaatteella sillä tulee ensimmäiseksi olla hyvin tarkka kuva omien

tuotantokustannustensa tasosta sekä niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat kyseisten
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kustannusten muodostumiseen.  Julkisella laitoksella tulee olla selkeät oman yksikkönsä

kustannustenlaskentaan soveltuvat menetelmät, jotka kohdistavat toiminnasta syntyneet

kustannukset mahdollisimman tarkasti aiheuttamisperiaatteen mukaisesti

tarkasteltavalle yksikölle, toiminnolle tai suoritteelle.  Vasta sitten kun tiedetään

toiminnasta tai tietyn suoritteen tuotannosta itse tuotettaessa syntyvät kustannukset

voidaan ryhtyä pohtimaan kyseisen tuotannon yksityistämistä ostamalla palvelut

yksityiseltä palvelun tarjoajalta.180  Kustannuslaskennan kuten myös muun taloudellisen

laskennan merkitystä on korostanut myös Gil.  Varsinkin yksityistettäessä julkisia

yrityksiä laskentatoimella on merkittävä asema.  Yritysten ja toimintojen todellinen arvo

on tiedettävä, jotta siitä ylipäänsä voidaan käydä kauppaa.  Jos tähän liittyy vielä

ulkomaalaisia toimijoita esimerkiksi ostajina, laskentatoimen rooli korostuu

entisestään. 181 182

Yksityisen tuottajan valitsemisen kustannukset julkiselle palvelun järjestäjälle on se

hinta, jonka palvelun tuottaja tarjouksessaan pyytää, sekä kaikki sellaiset oman

toiminnan kustannukset, jotka ovat ainakin lyhyellä aikavälillä kiinteitä.  Kun ryhdytään

vertailemaan oman tuotannon ja yksityisen tuottajan välisiä kustannuksia tulee siis

tietää kaikki oman toiminnan kustannukset ja ne hinnat, joilla palvelujen tarjoajat ovat

valmiita tuottamaan kyseisen palvelun.  Ostopalvelun hinnan lisäksi tulee ottaa

huomioon, että toiminnon/palvelun yksityistämisestä aiheutuu muitakin kustannuksia

kuten transaktiokustannukset, jotka aiheutuvat sopimuksen valmistelusta ja sopimuksen

voimassa-oloaikana sen täyttämisen valvonnasta.183

Yleensä oman tuotannon ja ostopalvelujen vertailussa otetaan edellä mainitut

kustannukset huomioon, koska ne vaikuttavat suoraan kunnan talouteen, mutta lisäksi

toiminnan yksityistämisestä voi aiheutua kuntalaisille kustannuksia esimerkiksi

palveluiden saatavuuden heikentymisen takia.  Varsinkin silloin kun kunta yksityistää

myymällä omaisuuttaan tai jättämällä palveluiden tuottamisen yksin yksityisen sektorin

varaan, syntyy siitä kuntalaisille kustannuksia – yksityistämisen negatiivisia

ulkoisvaikutuksia – joita ei välttämättä oteta tarpeeksi huomioon kun vaikeassa
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taloudellisessa tilanteessa tarkastellaan vain tekijöitä, jotka vaikuttavat suoraan lyhyellä

aikavälillä kunnan talouteen. 184

4.5.  Yksityistämisen kannattavuus

Kannattavuuden arviointi on tärkeä osa yksityistämisen päätöksenteossa.  Jollei

yksityiseltä tuottajalta hankkimista katsota kannattavaksi, se muodostaa tällöin

mahdollisesti ainoan esteen yksityistämiselle.  Tällaisessa tapauksessa yksityistäminen

on kunnan omassa harkinnassa sen suhteen onko järkevää tehdä kannattamattomia

päätöksiä.  Julkisessa hallinnossa noudatettavat periaatteethan edellyttävät

tarkoituksenmukaista ja parasta mahdollista lopputulosta päätöksenteossa.  Tällöin

kannattavuudella on merkittävä asema päätöksenteossa.

Pekka Valkama on teoksessaan tilaaja-tuottaja mallista esittänyt taulukon niistä

kriteereistä, joiden perusteella voidaan ratkaista kannattaako palvelu tuottaa itse vai

hankkia ulkopuoliselta.  Ensinnäkin jos palvelun toimitustarve on kiireellinen,

toimituksen kesto pitkä ja palvelun tuottamisesta aiheutuvat lisäkustannukset pienet niin

kannattaa palvelu tuottaa itse.  Jos taas palvelun toimitusprosessi on epäsäännöllinen,

tuotantoprosessi on tunnettu ja palvelun tuottaminen vaatii erikoisosaamista niin palvelu

kannattaa - Valkaman mukaan - hankkia kunnan hallinnon ulkopuolelta.  Lisäksi jos

oma tuotantokapasiteetti on jo täydessä käytössä ja suoritteiden/palveluiden määrät ovat

mitattavissa, ja kun tuotannon käynnistäminen tai ylläpitäminen vaatii suuria

investointeja niin palvelun hankkiminen yksityiseltä sektorilta on

tarkoituksenmukaista.185

Valkaman hahmotelmaan voidaan kohdistaa kritiikkiä muutamalta osin varsinkin kun

tarkastellaan yksityistämistä suurien kokonaisuuksien ostopalveluiden näkökulmasta.

Ensinnäkin toimituksen keston ollessa lyhyt on tarkoituksenmukaista hankkia palvelu

ulkopuolelta186.  Kuitenkin voidaan ajatella, ettei kunnan kannata käynnistää toiminnan

                                                
184 Valkama 1994, 28-34; Torppa & Wallin 1996, 67.
185 Valkama 1994, 36-37.
186 Valkama 1994, 37.
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hankintaprosessia yksityiseltä sektorilta, jos kyseisen toiminnan kesto on lyhytaikaista.

Valinta riippuu täysin siitä minkälaisesta palvelusta tai toiminnasta on kulloinkin kyse.

Enemmän huomautuksia voi esittää palvelun vaativuuden kysymyksestä.  Tästähän

Valkama esittää, että palvelun ollessa rutiinityötä se kannattaa hoitaa itse187.  Kuitenkin

jos on kysymyksessä sellainen palvelu, jota kunta on aikaisemmin tuottanut omana

työnään ja sitä ollaan yksityistämässä niin voidaan olettaa, että kunnalla on hallussaan

kyseisen palvelun tuotantoon vaadittava vankka osaaminen, pääoma ja osaava

henkilöstö.  Tällöin kyseisen palvelun hankkiminen yksityiseltä sektorilta edellyttää

uudelta tuottajalta oikeiden toimintamuotojen löytämistä sekä osaavan henkilökunnan

hankkimista.  Niinpä erityisosaamista sisältävät palvelut kannattaa tuottaa itse jos ne on

ennenkin tuotettu omana työnä.

Rutiinityöt, joihin voidaan laskea kuuluviksi esimerkiksi siivous, kiinteistönhuolto ja

muut tukitoiminnot, Valkama ehdottaa omaksi toiminnaksi, vaikka juuri ne ovat

sellaisia toimintoja, joiden tuottamisesta saadaan syntymään aitoa kilpailua yksityisellä

sektorilla eri yritysten välillä.  Helpoista rutiininomaisista palveluista on eniten

saatavilla tarjontaa yksityiseltä sektorilta, jolloin tarjoajien välille syntyy kilpailua ja

siitä saadaan kaikki hyöty, verrattuna siihen että julkinen monopoli siirretään

yksityiselle, jolloin saatavat hyödyt ovat kyseenalaisia.  Tällöin syntyy pikemminkin

lisäkustannuksia valvonnan järjestämisestä.

Kuten tästä nähdään niin minkään palvelun tuottamista ei voida ratkaista yhden kriteerin

perusteella, vaan jokaista palvelua kohti tulee suurimman osan edellä olevista tekijöistä

tukea yksityistämistä ennen kuin palvelun hankkiminen yksityiseltä sektorilta on

perusteltua, koska jokaista palvelua tulee arvioida omasta sille sopivasta

näkökulmasta.188

                                                
187 Valkama 1994, 37.
188 Valkama 1994, 36-40.
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5.  CASE-TARKASTELU: ORIVEDEN KAUPUNKI JA YKSITYISTÄMISEN

RAJOITUKSET

5.1.  Johdanto

Tässä tutkimuksen empiirisessä osassa tarkastelen case –kunta Oriveden

yksityistämisen rajoituksia.  Teoria osuudessa olen tarkastellut teoreettisia ja

lainsäädännön asettamia rajoituksia yksityistämiselle sekä niitä käytännöllisiä

rajoituksia, joiden yleensä on katsottu käytännössä rajoittavan yksityistämistä kunnissa.

Tässä empiirisessä osassa erityishuomion kohteena ovat ne yksityistämisen

käytännölliset rajoitukset, jotka case -kunnassa ovat rajoittaneet erilaisten

hyvinvointipalveluiden yksityistämistä.  Erityisen huomion kohteena ovat ne syyt ja

rajoitukset, jotka case -kunnassa ovat nousseet sellaisiksi tekijöiksi, ettei

yksityistämiseen ole ryhdytty.

Tässä luvussa 5 tarkastelen ensin hieman taustaksi Oriveden kaupungin taloutta.  Varsin

nopeasti tarkastelun huomio kiinnittyy kunnan palvelurakenteeseen keskittyen

hyvinvointipalveluihin kuten sosiaali- ja terveydenhuollon sekä koulutuspalveluiden

alueille.  Näiden lisäksi tarkastelen teknisen sektorin ja keskushallinnon yksityistämisen

rajoituksia.  Palvelurakenteen tarkastelun yhteydessä pyrin ensin selvittämään Oriveden

kaupungin eri palveluiden yksityistämisen määrää ja kunkin palvelun osuutta kaupungin

menorakenteesta, sekä sitä kuinka paljon erilaisia palveluita kaupungissa hankitaan

yksityiseltä sektorilta.

Teorian ja lainsäädännön rajoitusten tarkastelut perustuvat teoria osuudessa

raportoituihin asioihin.  Teoria osuudessa käsitellyt yksityistämisen käytännön

rajoitukset saavat vahvistuksensa tai uusia käytännössä yksityistämistä rajoittavia

tekijöitä, jotka Orivedellä ovat estäneet ja rajoittaneet yksityistämisen käyttöönottoa

organisaatiota uudistettaessa, ja haettaessa taloudellisempia ja tehokkaampia

toimintatapoja.  Lainsäädäntö on myös merkittävä yksityistämistä rajoittava tekijä

käytännön toiminnassa.



98

Luku 6 koostuu koko tutkielman päätelmistä ja yhteenvedosta, jossa on lyhyesti todettu

tutkielman tulokset sekä niistä tehdyt johtopäätökset.  Lisäksi luvussa on tarkasteltu

tulevaisuudessa yksityistämisen alueelta erityisesti tutkimusta tarvitsevia tehtäväalueita.

5.2.  Oriveden kaupungin taloudellinen asema

Tampereen naapurissa sijaitseva Oriveden kaupunki on vähän alle 9000 asukkaan

kotipaikka, jonka väestöstä suurin osa toimii palveluelinkeinon piirissä ja on

vanhuspainotteista.  Etäisyys Tampereelle on 40 kilometriä, Mänttään 50 kilometriä ja

Jyväskylään vähän yli 100 kilometriä.  Asukkaiden muuta Pirkanmaata alhaisempi

koulutustaso näkyy alhaisempana tulotasona, joka vaikuttaa edelleen kunnan

verokertymään pienentävästi.  Nämä tekijät aiheuttavat palvelujen kysynnän

lisääntymistä, mutta samanaikaisesti niiden rahoituksen vaikeutumista.  Ongelmaa

voimistaa myös se, että Oriveden kaupungin alueella sijaitsevat työpaikat ovat

vähentyneet vuoden 1990 3532 kappaleesta vuoden 1997 2758 kappaleeseen.  Niinpä

Oriveden työttömyysastekin on korkeampi kuin Pirkanmaalla keskimäärin.  Tästä

johtuen Oriveden talous on ollut viime vuosina suurissa vaikeuksissa.

Talouden tervehdyttämiseen on pyritty vuoden 1998 lopulla suoritetuilla henkilöstön

lomauttamisilla sekä viranhaltijoita ja työntekijöitä irtisanomalla.  Toimenpiteiden

myönteistä kehitystä aikaansaavaan vaikutukseen uskottiin jo vuonna 1998, kun

kaupungissa asetettiin tavoitteeksi saavuttaa noin 9 miljoonan markan positiivinen

vuosikate talousarviovuoden 2000 aikana.  Vuosikate oli vielä vuoden 1997

tilinpäätöksessä miinuksella noin 4,2 miljoonaa markkaa.  Tavoitteeseen pyritään

henkilöstön määrää edelleen vähentämällä noin 10 työntekijällä vuodessa.  Tällä

hetkellä kaupungin palveluksessa on yhteensä hieman alle 400 viranhaltijaa ja

työntekijää; luku sisältää myös lyhytaikaisen henkilökunnan.  Vuoden 2001 alusta

kaupungin henkilöstömäärä tulee nousemaan lähelle 500 työntekijää johtuen

kansanterveystyön kuntayhtymän hallinnollista purkamista seuraavasta organisaation

muutoksesta, jonka tuloksena kuntayhtymän henkilöstö siirtyy suureksi osaksi Oriveden

kaupungin palvelukseen. 189 190

                                                
189 Venho, Tapani 2000, 5.
190 Oriveden kaupungin talousarvio 1999.
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Työntekijöiden vähentämisellä saavutettu menojen supistuminen on ollut suurin piirtein

yhtä suuri kuin mitä työehtosopimusten aiheuttamat palkkojen korotukset sekä

työnantajan sosiaaliturvamaksujen korotukset ovat olleet.  Näin ollen henkilöstömenot

ovat pysyneet entisellä tasollaan. 191  Tähän liittyen vuoden 2000 talousarviossa myös

työttömien työllistämiseen on varattu vain noin 800000 (vuonna 1998 vielä 3,0 milj.),

luottaen yleisen työllisyystilanteen paranemiseen.

Kaupungin toimintakuluja tulisi supistaa 1,5-2,0 miljoonaa vuodessa, tämän ohella

toimintatuottoja tulisi kasvattaa maksujen ja taksojen perusteita tarkastamalla.

Uusinvestoinneista tullaan pitämään 2-3 vuoden tauko jäähallin valmistuttua vuoden

1999 alkupuolella.  Ainoastaan tarpeelliset korjausinvestoinnit tullaan tekemään edes

lähes täysimääräisinä.  Toiminnan kehittämiseen tarvittavat investoinnit tullaan

rahoittamaan investointirahaston tai kehittämisohjelmarahaston kautta.  Vuoden 2000

budjetissa tekniselle lautakunnalle on varattu noin 5,9 miljoonaa markkaa

investointeihin.192

Eri sektoreilla on tehty selvityksiä siitä kuinka toimintaa voitaisiin kehittää

taloudellisemmaksi ottaen kuitenkin huomioon palvelutarpeessa todennäköisesti

tapahtuvat lisäykset.  Organisaatiouudistuksen valmistelu sekä johtosääntö uudistus ovat

olleet myös tavoitteina, joilla pyritään selkiyttämään ja yksinkertaistamaan kaupungin

hallintoa sekä tulosyksiköiden toimintaa.193  Hallinnolliset uudistukset toteutuvat

vuoden 2001 alusta lukien.

Kouluverkko selvitys valmistui vuoden 1999 kesäkuuhun mennessä.  Orivedellä on

muutamia haja-asutus -alueen kouluja, joiden oppilasmäärä on jo pitkään ollut niillä

rajoilla, että koulun lakkauttaminen olisi hyvinkin perusteltua, ainakin talouden

tunnuslukujen valossa tarkasteltuna.  Mahdollisilla lakkauttamisilla saavutetaan

toimintamenojen supistumisen lisäksi tuloja koulurakennuksia myymällä.  Tavoitteena

on muutenkin pyrkiä lisäämään kaupungin myyntitoimintaa tulojen kasvattamiseksi

                                                
191 Oriveden kaupungin talousarvio 1999.
192 Oriveden kaupungin puolivuotisraportti 2000.
193 Oriveden kaupungin talousarvio 1999.
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kaikilla mahdollisilla sektoreilla.  Eräjärven kaksi koulua on yhdistetty yhdeksi kouluksi

lukuvuoden 2000 syksyllä.

Kuten aiemmin jo totesin Oriveden kaupungin taloudellinen tilanne oli 1990 -luvun

puolenvälin jälkeen erittäin huono.  Vuoden 1999 tilinpäätöksessä vuosikate oli

ensimmäisen kerran positiivinen, mutta tilikauden tulos edelleen negatiivinen.  Tänä

vuonna myös tilikauden tulos tulee olemaan plussan puolella, mahdollisesti melko

selvästikin, ehkä jopa useita miljoonia.  Kaupungin taloudellinen tilanne

kokonaisuutenakin on nyt parempi kuin koskaan 1990 –luvulla.  Tähän on päästy

voimakkailla taloudellisilla säästökuureilla, joilla menoja on karsittu ja tuloja pyritty

kohottamaan.

Kaupungin tulojen kasvu on ollut huomattavinta verotulojen alueella.  Tähän on ollut

vaikuttamassa kunnallisveroprosentin nostaminen 18,5 prosenttiin.  Myös

yhteisöverotulojen kehitys on ollut odotettua selvästi nopeampaa.  Ensi vuonna

verotulojen ennakoidaan pysyvän suunnilleen samalla tasolla kuin päättymässä olevana

vuonna 2000.  Verotulojen kokonaismäärä olisi tällöin noin 103 miljoonaa markkaa.

Kunnan saamat valtionosuudet ovat myös kasvaneet taloudellisesti heikkoihin vuosiin

verrattuna.  Valtionosuudet tulevat olemaan ensi vuonna noin 53 miljoonaa markkaa.

Ensi vuonna pyritään saavuttamaan noin 11 miljoonan markan positiivinen vuosikate.

Tällöin pystyttäisiin kattamaan poistot niin, että tilikauden tulos olisi positiivinen noin

yhden miljoonan markan verran.  Tulevan vuoden 2001 menojen kokonaissumma tulee

olemaan noin 170 miljoonaa markkaa.194 195

Seuraavassa siirryn tarkastelemaan kaupungin palvelurakennetta.  Palveluista erityisen

tarkastelun kohteena ovat keskeiset hyvinvointipalvelut, joita kunta tarjoaa jäsenilleen.

Palvelurakenne tarkastelussa päähuomion saa kunkin palvelun osa-alueen merkitys

kunnan palveluiden tuotannossa.  Erityistarkastelun kohteena jokaisen palvelun

kohdalla ovat seuraavat tekijät: kuinka suuren osuuden kukin palvelu käyttää kunnan

tuloista eli paljonko kukin tehtävä aiheuttaa menoja kunnalle, kuinka paljon kyseiset

                                                
194 Oriveden kaupungin Talousjohtaja Yrjö Ala-Mutka, haastattelu 25.10.2000.
195 Katso Liitteet 2. ja 3.  Liitteissä on graafisesti kuvattu Oriveden kaupungin verotulojen keskinäiset
suhteet ja eri tulojen väliset suhteet vuoden 1999 tilinpäätöksen mukaan tarkasteltuna.
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palvelut ovat käyttäneet yksityisiä palveluiden tuottajia sekä mitkä seikat rajoittavat

palvelukohtaisesti yksityistämistä Oriveden kaupungissa.

Kuten edellä jo totesin, empiirisen osan johdannossa, perustuvat teoreettiset ja

lainsäädännön asettamat rajoitukset edellä raportoituun teoria osuuteen.  Käytännöllisiä

rajoituksia, jotka ovat estäneet tai rajoittaneet Oriveden kaupungissa yksityistämistä,

vertailen teoria osuudessa myös olleisiin käytännöllisiin rajoituksiin, joiden

kirjallisuudessa on katsottu olevan merkittävimpiä.  Luonnollisesti myös case -kunnan

yksityistämisen rajoitukset, jotka liittyvät lainsäädäntöön tai jopa teoreettisiin tekijöihin

ovat tässä tarkastelun kohteena.  Mitkä tekijät rajoittavat yksityistämistä?

5.3.  Sosiaalihuolto

Sosiaalihuollon toimialue on kunnan suurin ja merkittävin sektori.  Sen tarjoamia

palveluita käyttää jokainen kuntalainen elämänsä jossakin vaiheessa.  Oriveden

kaupungilla sosiaalitoimen sektorin osuus kaupungin kaikista menoista oli vuonna 1999

noin 46 miljoonaa markkaa eli noin 30 prosenttia kaupungin kaikista menoista.

Yhdessä terveydenhuollon kanssa sosiaalitoimi muodostaa ylivoimaisesti suurimman

sektorin.  Vuoden 2001 alusta sosiaali- ja terveydenhoidon toimintoja tarkastellaan

hallintouudistuksen seurauksena kokonaisuutena.  Tällöin niitä ei voida enää erottaa

omiksi toimialueikseen.  Vuoden 2001 budjetissa alueen yhteiset menot tulevat olemaan

noin 100 miljoonaa markkaa.  Tässä tarkastelussa päähuomio kiinnitetään

sosiaalihuoltoon.

Kaupungin sosiaalihuollon piiriin kuuluvat kaikki sosiaalityön osa-alueet, joihin

kuuluvat varsinaisen sosiaalityön lisäksi lastensuojelun-, päihdehuollon-,

vammaispalvelun- ja kuntoutuksen tehtävät sekä toimeentulotuesta ja elatustuesta

huolehtiminen.  Näiden lisäksi tulosalueeseen kuuluvat myös raittiustyö ja

holhoustoimi.  Sosiaalityön ohella sosiaalihuollon tehtävä-alueeseen kuuluvat erilaiset

vanhuksille annettavat palvelut kuten kodinhoidon palvelut sekä vanhainkodin

tulosalue.  Lisäksi alueeseen kuuluvat lasten päivähoitopalvelut, sekä erilaiset

ennaltaehkäisevät toiminnot, jotka liittyvät kaikkiin edellä mainittuihin tehtäväalueisiin.
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Sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi palveluita annetaan koulutuksen- ja teknisellä

sektorilla.

5.3.1.  Sosiaalityö

Sosiaalityön tulosalue sisältää varsinaisen sosiaalityön lisäksi lastensuojelun,

päihdehuollon, vammaispalvelun, kuntoutuksen sekä toimeentulotuen ja elatustuen.

Näiden lisäksi tulosalueeseen kuuluvat raittiustyö ja holhoustoimi.  Sosiaalityön

painopisteeseen kuuluvat alan henkilöstön suorittama ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten

ongelmien selvittäminen sekä muita tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden

ja perheiden turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta.

Lastensuojelussa painopisteinä ovat kunnan lasten päivähoito ja kotipalvelu, joilla

pyritään ennaltaehkäisemään perheiden ja lasten kasvatusvaikeudet.  Sosiaalityön

painopisteinä ovat syrjäytymisvaarassa ja heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden

ja perheiden itsenäisen selviytymisen ja toimintakyvyn tukeminen peruspalveluilla,

paikallisilla kuntoutuspalveluilla ja verkostoyhteistyöllä.  Tärkeimpinä kohderyhminä

ovat lapset ja nuoret.196

Tulosalueen taloudelliset tavoitteet taloussuunnitelman mukaan vuodelle 2000 ovat

seuraavanlaiset.  Lastensuojelun kustannukset markkoina asukasta kohti ovat noin 220

markkaa.  Toimeentulotukimenot samoin markkoina asukasta kohti 380 markkaa.

Toimeentulotukea kaupungin väestöstä ennakoidaan saavan noin 11 prosenttia.

Sosiaalityön osuus perusturvalautakunnan 46 miljoonan markan kokonaisbudjetista oli

vuonna 1999 noin 13,5 miljoonaa markkaa.  Vuonna 2001 menot tulevat olemaan noin

12,2 miljoonaa.197

Sosiaalityön alueelle kuuluvien päihdehuollon ja vammaishuollon palveluita ostetaan

kunnan ulkopuolisilta tuottajilta.  Kyseisille aloille kuuluvia palveluita ei tuoteta

Oriveden kaupungin alueella sen paremmin kaupungin kuin yksityistenkään toimesta.

Päihdehuollon avokuntoutuspalvelut hankitaan Tampereen A-klinikalta.  Lisäksi

laitoskuntoutuksen palveluita ostetaan Mainiemen Kuntoutuskeskukselta ja yksityisiltä

                                                
196 Oriveden kaupungin talousarvio 1999.
197 Oriveden kaupungin puolivuotisraportti 2000.
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palveluiden tuottajilta.  Myös lastensuojelun palvelut hankitaan suurimmaksi osaksi

yksityisiltä tai kolmannelta sektorilta yhteensä 2,2 miljoonalla markalla.198

Kehitysvammaisten erityispalvelut ostetaan pääasiassa julkisilta toimijoilta.

Vammaisten ehdottoman järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien

kuljetuspalveluiden toteuttamisessa kokeillaan uutta palvelulinja kokeilua, jossa

paikallinen linja-auto yritys hoitaa liikennettä haja-asutus alueella kunnan tuella.

Lisäksi hankitaan mielenterveyskuntoutujille asumis- ja kuntoutuspalveluja sekä

yksityisiltä että muilta palveluiden tuottajilta.  Kuntouttavan asumisen palveluita

ostetaan muun muassa kahdelta uudelta yksityiseltä palvelun tuottajalta Nokialta ja

Kurusta.199 200  Päihdehuollon palveluita hankitaan koko Suomen kuntia tarkasteltaessa

kohtuullisen runsaasti yksityisiltä palveluiden tuottajilta.  Voidaan sanoa, että lähes

puolet Suomessa annettavista päihdehuollon palveluista annetaan yksityisten

toimesta.201  Sosiaalihuollon palveluista juuri nimenomaan sosiaalityön palveluita

hankitaan yksityiseltä sektorilta.  Syynä tähän on lähinnä toimialueen palveluiden

luonne harvoille kuntalaisille annettavina palveluina.  Kyseisten palveluiden käyttäjät

ovat pääasiassa pieniä erityisryhmiä.  Sen sijaan sosiaalihuollon muut palvelut kuten

vanhainkoti ja lasten päivähoito ovat kuntalaisten elämässä jokapäiväisiä laajasti

käytettyjä palveluita.

Sosiaalityön tulosalueeseen kuuluvat tehtävät ovat luonteeltaan sen kaltaisia, että

teoriassa ne voitaisiin yksityistää.  Kuitenkin kun tarkastellaan lähemmin alueeseen

kuuluvia palveluita niin havaitaan, ettei niiden yksityistäminen edes teoriassa ole kovin

yksinkertaista.  Tehtävät, jotka kuuluvat varsinaisen sosiaalityön ja elatustuen ja

toimeentulotuen piiriin, ovat sen kaltaisia ettei yksityinen sektori ota niitä

hoidettavakseen.  Erilaisilla julkisen sektorin tuilla on sosiaalivakuutuksen piirteitä eli

niitä annetaan tietyt vaatimukset täyttäville kuntalaisille.  Esimerkiksi toimeentulotukea

saavat henkilöt, joiden omat tulot eivät riitä elämisen kustannusten kattamiseen.

Kyseisistä kriteereistä johtuen ne eivät sovellu markkinoiden tuottamiksi.  Markkinat

vierastavat sellaisia palveluita, tässä tapauksessa vakuutuksia, joita saa täyttäessään

                                                
198 Oriveden kaupungin tilinpäätös 1999.
199 Oriveden kaupungin käyttösuunnitelma 2000.
200 Oriveden kaupungin puolivuotisraportti 2000.
201 Stakes 1999, 12.
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tietyt kriteerit.  Tällöin vakuutuksia ottavat sellaiset ihmiset, jotka niitä todennäköisesti

tulevat käyttämään.

Ihmiset myös tietävät enemmän omista tarpeistaan kuin vakuutuksen antaja.  Tällöin on

mahdollista ihmisten toiminta niin, että he eivät välttämättä pyri parhaaseen

mahdolliseen tulokseen ilman vakuutusta, vaan he perustavat elämänsä vakuutuksen

tuomaan turvaan.  Ihmisiltä puuttuu henkilökohtainen kiihoke olla huolellinen

elämässään.  Vakuutuksen antaja ei pysty havaitsemaan kaikkia niitä tekijöitä ja

ratkaisuja, joita ihmiset tekevät.  Vakuutusyhtiöt haluaisivat yksityisillä markkinoilla

tarjota enemmän, mutta se muuttaisi ihmisten käyttäytymistä.202

Adverse selection ja moral hazard ovat syitä siihen, että kunta tai yleensä julkinen

sektori hoitaa kyseiset palvelut.  Kun ihmisten on pakko kuulua vakuutuksen piiriin niin

tällöin vakuutettuja ovat niin korkean kuin matalankin riskin ihmiset.  Tällöin

vakuutuksen kustannukset jakaantuvat kaikille kuntalaisille samojen perusteiden

mukaisesti.  Julkinen valta voi käyttää veroja ja tukipalkkioita ja sillä on käytettävissä

muitakin keinoja kuten rangaistukset, joilla se voi pakottaa ihmiset käyttäytymään

huolellisesti.  Kuitenkin lainsäädännön sääntelemistä sosiaalivakuutuksista noin puolet

ovat yksityisten vakuutusyhtiöiden tarjoamia.  Lait kuitenkin ohjaavat niiden sisältöä,

mikä mahdollistaa yksityisen tarjonnan. 203 204

Edellä käsitellyistä syistä johtuen julkisen sektorin tulee huolehtia kyseisten toimintojen

tarjonnasta.  Julkinen valta voi tehdä sen tehokkaammin kuin yksityiset markkinat

johtuen informaation epätäydellisyydestä.  Tieto ja informaatio ovat julkisia

hyödykkeitä.  Markkinat epäonnistuvat edellä käsiteltyjen palveluiden tuotannossa.

Kuitenkin tähän liittyy ajatus siitä, että kyseisiä palveluita halutaan tarjota kuntalaisille.

Jos siirrytään yövartijavaltio -malliin niin tällöin kyseisten sosiaalipalveluiden

tuottaminen ei ole julkisen vallan tehtävä, ainakaan kovin laajalla palvelu tarjonnalla.

Tällöin on kuitenkin lähinnä kyse oikeudenmukaisuuden toteutumisesta yhteiskunnassa,

                                                
202 Tuomala 1997, 37-39.
203 Tuomala 1997, 37-39.
204 Pentikäinen, Teivo & Rantala, Jukka 1995, 82.
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mikä ei kuulu ensisijaisesti tämän tutkimuksen piiriin.  Kuitenkin oikeudenmukaisuuden

pyrkimys rajoittaa tältä osin yksityistämisen mahdollisuuksia.  Sosiaalipalveluilla on

kuitenkin myös yhteiskunnan vakaudesta huolehtivia piirteitä, jotka sopivat myös

yövartijavaltio –mallin ajatuksiin.205

Sosiaalityön muut palvelut kuten erilaiset raittiustyönmuodot, vammaispalvelut sekä

kuntoutus soveltuvat yksityisen sektorin tuottajien vastuulle.  Näillä palveluilla on,

kuten edellä käsitellyillä sosiaalityön muillakin palveluilla, sellainen luonne, että niiden

järjestämisestä tulee julkisen vallan huolehtia.  Niitä ei tarjota tarpeeksi yksityisten

markkinoiden toimesta, mutta julkisen sektorin sääntelyn ja ohjauksen avulla tuotanto

voidaan antaa yksityisille tuottajille.  Esimerkiksi päihdehuollon palveluita ei tuoteta

markkinoilla riittävästi, koska niille ei ole yksittäisten kuntalaisten taholta riittävästi

kysyntää.  Kunnan tulee tässä tapauksessa huolehtia hoitoon ohjauksesta ja luoda näin

kyseisten palveluiden kysyntä.  Kunnan vaikutusta ja ohjausta tarvitaan myös sen

vuoksi, että kyseiset palvelut ovat sen kaltaisia, että yksityinen sektori ei saa niistä

kovin helposti tuotteistettua hyviä palvelukokonaisuuksia.

Lainsäädännöllä on merkittävä vaikutus kunnan mahdollisuuksiin yksityistää

palveluitansa.  Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuuksista

annetaan kunnille mahdollisuus hankkia kyseisten alojen palveluiden tuotantoa julkisten

tuottajien ohella myös yksityisiltä palveluiden tuottajilta.  Erityislainsäädäntö asettaa

hieman teoriaa tiukemmat rajoitukset sosiaalityön yksityistämiselle.  Sosiaalihuoltolain

mukaan varsinainen sosiaalityö on sosiaalipalvelua, jota suorittaa alan ammatillinen

henkilöstö, joka on kunnan palveluksessa.  Varsinaista sosiaalityötä ei voida näin ollen

yksityistää.  Sosiaalihuollon piiriin kuuluvien palveluiden suunnittelu ja toteutus

velvollisuutta ei voida siirtää yksityisille toimijoille.  Samoin kaikki sellaiset toiminnot,

jotka sisältävät julkisen vallan käyttöä tulee säilyttää kunnan viranomaisten tehtävänä.

Samoin toimeenpanosta tulee huolehtia julkisen vallan edustajien.  Näin ollen erilaiset

tukipäätökset kuuluvat kunnan viranomaisille.  Kaikki sellaiset palvelut, joissa

päätetään jonkun kuntalaisen etuudesta, velvollisuudesta tai oikeudesta kuuluvat

viranomaisten hoidettaviksi.

                                                
205 Rosen 1988.
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5.3.2.  Kotipalvelu

Kotipalvelun tehtäväalue sisältää kodinhoitoavun, tukipalvelut, asumispalvelut,

omaishoidon tuen ja ostopalvelut.  Tehtäväalueen painopiste alueena ovat vanhusten

avohoitopalvelut ja ennaltaehkäisevä lapsiperhetyö.  Palvelut on tarkoitettu vanhuksille,

vammaisille, pitkäaikaissairaille, perheille ja muille erityistä huolenpitoa tarvitseville.

Kotipalvelun painopiste alueita ovat vanhusten kotona selviytymisen edistäminen sekä

toiminnan sopeuttaminen resurssien mukaiseksi.  Tehtäväalueen taloudellisuusluvut

tarkastelevat yksikköhintoja kodinhoitokäyntien mukaan.  Kodinhoitokäyntien

yksikköhinta on 130 markkaa per käynti.  Pienkodissa asuminen maksaa nettona

kunnalle 120 markkaa päivässä.  Tehtäväalueen menot ovat yli 75-vuotiasta asukasta

kohti lähes 12000 markkaa vuodessa.  Vaikuttavuutta tarkasteltaessa on vuonna 2000

;taloussuunnitelman mukaan yli 75-vuotiaista kodinhoitoapua saanut 22 prosenttia

ikäluokasta.  Kotipalvelu käytti vuonna 1999 rahaa noin 6,7 miljoonaa markkaa.

Kotipalveluissa kuin myös muissa sosiaalitoimen palveluissa on pyritty saamaan

säästöjä aikaan työntekijöitä irtisanomalla.  Lisäksi on tehty erilaisia henkilöstö

järjestelyjä, joissa akuutista henkilöstövajauksesta kärsiville sektoreille on siirretty

työntekijöitä muilta sektoreilta.206

Kotipalvelun tulosalueella hankitaan omien palveluiden lisäksi asumis- ja

hoivapalveluita Sopimusvuorelta kolmelle vanhukselle sekä paikalliselta Lindell-kodilta

vähintään kolmelle vanhukselle.  Sopimusvuoren kanssa tehty sopimus maksaa noin

300000 markkaa vuodessa, ja Lindell –kodilta hankitaan palvelut noin 280000 markalla

ensi vuonna.  Lisäksi alueella hyödynnetään Eräjärvellä toimivaa kehittämisyhdistystä,

jolta ostetaan kodinhoitopalveluita kylän vanhuksille noin 60000 markalla.  Vuonna

1998 paikkakunnalla ei ollut yhtään yritystä, joka olisi tarjonnut varsinaisia

kotisairaanhoidon tai kotipalvelun palveluita.207  Oriveden kaupungissa toimii tällä

hetkellä yksi yksityinen kodinhoidon palveluita tarjoava yritys.

                                                
206 Oriveden kaupungin tilinpäätös 1999.
207 Nyholm & Suominen 1999, 71.
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Kaupungin kodinhoidon tulosyksiköllä on myös yhteistyötä palvelutalosäätiön kanssa

muun muassa yöpäivystyksissä sekä dementiasta kärsivien potilaiden hoidossa.

Säätiössä kaupunki on itse mukana yhdessä seurakunnan, sotaveteraanien ja Suomen

punaisen ristin kanssa, joten kyseinen yksikkö ei ole yksityinen.  Tämän lisäksi

kaupungin alueella tarjoavat kodinhoidon tehtäviin sijoittuvia ystäväpalveluita muun

muassa Suomen punainen risti, jonka vapaaehtoistyöntekijät on koulutettu yhdessä

Oriveden seurakunnan kanssa.  Ystäväpalvelun käyntien määrää vanhukset itse

haluaisivat lisättävän.  Lisäksi SPR:llä on sairaalarengas, joka toimii sairaaloissa ja

tekee myöskin kotikäyntejä.208

Kotipalvelun piiriin kuuluvat palvelut ovat sellaisia, että niiden yksityistäminen tuntuu

luontevalta teoria tasolla tarkasteltuna.  Kotipalveluun kuuluvat erilaiset vanhusten

kotona selviytymistä tukevat toiminnot.  Näihin kuuluvat esimerkiksi siivouspalvelu,

avustaminen ruuanlaitossa tai ruoan tuominen ja erilaiset terveydenhuoltoon kuuluvat

tarkkailutehtävät.  Kuitenkin näissäkin palveluissa tarvitaan jonkinlaista julkisen

sektorin valvontaa, jolla varmistetaan se, ettei palveluita tuoteta liian vähän tai liian

paljon.  Vanhusten selviytyminen kotona pidempään on myös suoranainen

säästämiskeino kunnille.  Niinpä laman aikana monien palveluiden heikentyessä

kotipalvelut ja muut avohoidon palvelut lisääntyivät tai säilyivät ainakin ennallaan.

Lainsäädännössä ei erityisesti mainita kotipalveluita.  Kotipalveluita koskevat

lainsäädännön kohdat ovat samat kuin, mitkä sääntelevät sosiaalityötä yleensä, myös

säännökset vanhusten palveluista ohjaavat kotipalveluiden järjestämistä.  Kuten edellä

todettiin sosiaalihuollon piiriin kuuluvista asioista suunnittelu ja toteutusvastuu on

kunnan viranomaisilla.  Samoin kunnalle tai julkiselle sektorille kuuluu oikeus päättää

viranomaistoiminnan piiriin kuuluvista asioista.  Vanhustenhuollon palveluiden tuotanto

voidaan kuitenkin hankkia yksityisiltä palvelun tuottajilta.  Omatoimisesti ihmiset

voivat hankkia kodinhoidon palveluita oikeastaan niin paljon kuin haluavat.  Tällöin

heidän on kuitenkin itse rahoitettava haluamansa palvelut täysimääräisesti.

                                                
208 Nyholm & Suominen 1999, 60-63.
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5.3.3.  Vanhainkoti

Vanhainkodin tehtäväalue sisältää vanhainkodin ja Tähtiniemen pienkodin toiminnan.

Vanhainkodin palvelut on tarkoitettu ympärivuorokautista perushoitoa ja huolenpitoa

tarvitseville.  Siellä on mahdollista myös lyhytaikainen ja jaksoittainen hoito, joka tukee

kotona asumista.  Lisäksi vanhainkodin yhteydessä on osasto dementikoille.

Tähtiniemen pienkoti tarjoaa vanhuksille asumispalveluja tukipalveluineen.

Painopisteenä vanhustenhuollon hoidonporrastusta toteutetaan yhteistyössä

kotipalvelun, palvelutalon, kotisairaanhoidon ja terveyskeskuksen kanssa.209

Tehtävä alueella taloudellisuutta mitataan hoitopäivän hinnalla, joka on 359 markkaa ja

nettona 276 markkaa vanhainkodissa.  Hinnat olivat vuonna 1999 jonkin verran

korkeampia kuin tavoitteena olleet hinnat.  Vanhainkodin yhteydessä toimivan

pienkodin asumispäivän hinta on 150 markkaa.  Vanhainkodin osuus

perusturvalautakunnan budjetista oli vuonna 1999 noin 8,7 miljoonaa markkaa.

Suunnilleen samalla tasolla se tulee olemaan myös vuonna 2001.

Vanhainkodin yksityistäminen on edellä tarkastelluista hyvinvointipalveluista kaikista

luontevimmin toteutettavissa.  Vanhainkodin puitteissa tehtävä hoitotyö on helposti

määriteltävissä; sen suhteen mitä kukin potilas tarvitsee ja kuinka toiminta on parasta

järjestää.  Palvelu on helposti rajattavissa eikä toiminta sisällä julkisen vallan käyttöä.

Ainoastaan potilaiden valinnan tulee perustua viranomaispäätökseen.  Vanhustenhuolto

on osa sosiaalihuoltoa, jonka suunnittelusta ja toteutuksesta kunnan tulee huolehtia.

Aivan oman onnensa nojaan vanhustenhuoltoa ei siis voida jättää.  Vanhustenhuollossa

kuten muissakin sosiaalipalveluissa merkittäväksi yksityistämisen rajoitteeksi

muodostuu sen toteuttamisen tapa.  Kuinka, millä kriteereillä ja kuka valitsee asiakkaat,

ja toisekseen kuinka palveluiden jakelu järjestetään ja millä tavalla palvelut maksetaan.

Onko ostajana kunta vai yksityinen, ja onko tällöin palvelun maksaja sama kuin

palvelun käyttäjä.  Toteutuksessa on monia käytännön päätöksenteossa ratkaistavia

ongelmia. 210

                                                
209 Oriveden kaupungin talousarvio 1999.
210 VATT 1995e, 32-33.
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Yksityisiä palveluiden tarjoajia koskee melkein kaikilla aloilla ongelma siitä kuinka

suhteet kunnan ja yksityisen palvelun tarjoajan välillä hoidetaan.  Varsinkin pienillä

paikkakunnilla yhteistyön merkitystä julkisen ja yksityisen sektorin välillä korostetaan.

Yksityiset palveluiden tarjoajat eivät mielellään lähde toteuttamaan sellaisten

palveluiden tarjontaa, joita myös kunta tuottaa, jollei työnjaosta ole sovittu kunnan ja

yrityksen välillä.  Yksityiset yritykset haluavat yleensä vakuudet tietyn suuruisesta

asiakaskunnasta ennen toiminnan käynnistämistä.  Yksityiset eivät pienillä

paikkakunnilla halua ryhtyä kilpailemaan kunnan kanssa, koska tällainen toiminta

helposti leimataan häiriköinniksi toisin kuin mahdollisesti isommilla paikkakunnilla.

Tähän liittyy luonnollisesti myös asiakas tarve.  Ilman asiakkaita ei mikään yritys voi

toimia kovin pitkään.  Paikoilleen pysähtyneillä paikkakunnilla ihmiset eivät kovin

aktiivisesti pyri yksityisen vanhainkodin asiakkaiksi.  Toisin voi olla isommissa

kaupungeissa, joissa yksityiset vanhainkodit ovat eräänlaisia eliitti hoitolaitoksia, jonne

pääsystä kilpaillaan.

5.3.4.  Lasten päivähoito

Lasten päivähoidon tehtäväalue sisältää päivähoidon eri toiminta-alueet sekä

lakisääteisen kodinhoidon tuen.  Päivähoidon nykyiset toimintamuodot ovat

päiväkotitoiminta, perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, leikkikoulutoiminta ja

lasten kotihoidon tuki.  Voimassa olevien lakien mukaan alle kouluikäisten lasten

vanhemmilla on lakisääteinen oikeus halutessaan saada lapsilleen kunnallinen

päivähoitopaikka.  Lisäksi alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmilla on valintamahdollisuus

kunnallisen päivähoitopaikan ja lasten kotihoidon tuen välillä.  Tehtäväalueella

hankitaan jonkin verran palveluita muilta kunnilta sekä muilta palveluiden tuottajilta.

Yksityisiltä palveluita hankitaan kuitenkin kohtuullisen vähän, noin 100000 markan

arvosta tulevana vuonna.211

Tehtäväalueen taloudellisuus tunnusluvut ovat seuraavanlaiset.  Päiväkotien hoitopäivä

maksaa keskimäärin 240 markkaa.  Perhepäivähoidon hoitopäivä maksaa 213 markkaa.

Päiväkotien ja perhepäivähoidon hoitopäivien hinnat olivat jonkin verran alhaisemmat

                                                
211 Oriveden kaupungin tilinpäätös 1999.
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kuin tavoitteena ollut taso.  Vaikuttavuudella tarkasteltuna kaupungin 0-6 –vuotiaista on

päivähoidossa 46 prosenttia.  Hoitopäiviä päivähoidossa on annettu enemmän, kuin mitä

on ollut tavoitteena.  Tämä osaltaan selittää hoitopäivien hintojen alhaisuutta

tavoitteeseen verrattuna.  Lasten päivähoidon toteutuneet menot olivat vuonna 1999 16

miljoonaa markkaa.212

Oriveden kaupungilla on kaksi varsinaista päiväkotia.  Toinen aseman taajamassa ja

toinen kunnan keskustassa.  Keskustan päiväkoti korvataan uudella vuoden 2001

syksyllä kun rakentamaan aloitettu päiväkoti valmistuu.  Päiväkotien lisäksi lasten

päivähoitoa on järjestetty perhepäivähoitajien avulla ja näistä kootun kahden

ryhmäperhepäiväkodin puitteissa, joille kaupunki on järjestänyt hoitotilat.  Hoitopäivien

nettokustannuksia tarkasteltaessa ryhmäperhepäivähoito on edullisin palvelun

tuotantotapa.  Toisena tulevat ostopalvelut ja kolmantena varsinainen perhepäivähoito.

Keskustan päiväkodissa ovat kaikista kalleimmat hoitopäivät.  Mahdollisesti tämä

johtuu korkeista pääomamenoista, joita on aiheuttanut vanhan päiväkodin kiinteistön

huono kunto.  Merkittävin hoitopäivän kustannuksia nostanut tekijä on esimerkiksi

aseman päiväkotiin verrattuna alhaiset suoritteiden määrät hoitopäivää kohti ja tästä

aiheutunut tulojen alhaisuus.213

Lasten päivähoito on ominaisuuksiltaan hyvin pitkälle yksityistettävyydeltään

samankaltainen kuin mitä vanhainkodin yhteydessä on todettu.  Se voidaan teoriassa

helposti yksityistää.  Lasten päivähoito muodostaa helposti rajattavan kokonaisuuden,

joka ei sisällä viranomaistoimintaa.  Päivähoitolakikin antaa melko vapaat

mahdollisuudet yksityistämiselle.  Lain 11§:n mukaan kuntien on huolehdittava siitä,

että lasten päivähoitoa on saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana siinä

laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.214

Kunnan on siis tällöinkin huolehdittava siitä, että päivähoito palveluita on kunnassa

saatavilla niin paljon kuin tarve edellyttää.  Lasten päivähoitoon kunnassa asuvilla

vanhemmilla on tiettyjä oikeuksia, jotka koskevat alle kolmevuotiaiden lasten

                                                
212 Oriveden kaupungin tilinpäätös 1999.
213 Oriveden kaupungin tilinpäätös 1999.
214 Laki lasten päivähoidosta (19.1.1973/36).
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päivähoitoa.  Jos kunnassa toimiva tarpeellinen yksityinen päivähoitopaikka lopettaa

toimintansa, on kunnan hankittava tilalle uusi yksityinen hoitolaitos tai järjestettävä ja

tuotettava kyseinen palvelu itse omana toimintanaan.  Tarpeiden mukaisesta

päivähoidosta on huolehdittava.  Tuottaja voi kuitenkin olla yksityinen palvelun

tuottaja.

Kaikissa sosiaalihuollon alueelle kuuluvissa palveluissa myös yksityisten palveluiden

tuottajien täytyy täyttää samat vaatimukset, kuin mitä edellytetään samoja palveluita

tuottavilta kunnan toimipisteiltä.  Vaatimukset koskevat erityisesti erilaisia palvelun

tuottamiseen käytettäviä toimitiloja sekä henkilökunnan pätevyyttä koskevia

vaatimuksia.  Samoin myös muilla palveluiden osa-alueilla kuten terveydenhuollossa ja

koulutuspalveluissa yksityisten palveluiden tuottajien tulee täyttää vähintään samat

vaatimukset kuin vastaavien kunnallistenkin palveluiden tuottajien. 215  Muuten kuin

tuottajilta vaadittavien edellytysten osalta lainsäädäntö ei rajoita yksityistämistä

sosiaalihuollossa.  (Huom. kuitenkin viranomaistehtävät.)

5.3.5.  Sosiaalihuollon yksityistämisen rajoitukset Orivedellä

Sosiaalitoimenpalveluissa yksityistämistä käytännössä rajoittavana tekijänä, kuten

muillakin sektoreilla, on ensinnäkin tarjonnan puute ja toisekseen kilpailun puute.

Oriveden kunnan alueella ei ole palveluiden tarjoajia riittävästi.  Sektorille palveluita

tarjoavien yritysten perustamista toivotaan, koska kunnan vanhusvoittoisuudesta

johtuen tehtäväalueen palveluiden kysyntä tulee tulevaisuudessa jatkuvasti kasvamaan.

Yksityisten yritysten perustaminen helpottaisi kunnan palveluiden tuotannon taakkaa,

koska kunnan ei tällöin tarvitsisi tehdä mitään muuta kuin sopimukset palveluiden

ostamisesta sekä valvoa tuottajien toimintaa.  Sosiaalihuollossa palveluiden tuotanto

tulee tulevaisuudessa korostumaan kolmen eri sektorin toimesta.  Sekä julkisen että

yksityisen sektorin lisäksi kolmannen sektorin kuten vapaaehtoisjärjestöjen rooli tulee

tulevaisuudessa kasvamaan.  Tätä toivotaan samasta syystä kuin yksityisten yritysten

perustamistakin. 216

                                                
215 Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta  (1996/603).
216 Oriveden kaupungin Sosiaalitoimenjohtaja Kari Rannanautio, haastattelu 6.11.2000.
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Tarjonnan puutteen vuoksi myös budjetin asettamat kehykset näyttelevät merkittävää

roolia.  Yksityistämistä rajoittaa ensinnäkin se, että vanhustenhuollossa on yleensä

katsottu etteivät vanhukset pysty itse maksamaan yksityisten perimiä hoitomaksuja

ainakaan kokonaisuudessaan.  Näin ollen kunnan ja muiden julkisten tahojen antamia

subventioita tarvitaan nyt sekä tulevaisuudessa myös yksityisessä hoitolaitoksessa

hoidettaville asiakkaille.  Oriveden kaupungissa olisi jo tällä hetkellä tarvetta ostaa

enemmän palveluita yksityisiltä palveluiden tuottajilta, mutta rahoituksen järjestäminen

on ongelmallista. 217  Jos halutaan lisätä yksityisiltä ostettavien palveluiden määrää

joudutaan vähentämään omina palveluina tuotettavien palveluiden määrää.  Ilmeisesti

kysymys on Orivedellä myös poliittinen, koska varoja on käytettävissä muissa

palveluissa ja toiminnoissa.  Muita palveluita ei haluta supistaa ja sillä tavalla lisätä

resursseja esimerkiksi vanhustenhuollossa.  Näin ollen yleisen taloudellisen tilanteen

paraneminen edesauttaa yksityistämistä kunnassa.

Yksityistämistä rajoittavana tekijänä nähdään sosiaalipalveluissa ja miksei muissakin

palveluissa julkisen ja yksityisen sektorin yhteensovittaminen. 218  Näiden eri

toimijoiden tuottamien palveluiden tulisi olla yhteen sovitettu siten, etteivät ne haittaisi

toistensa toimintaa.  Markkinat eivät saa saada liian tärkeää asemaa eikä toisaalta

julkisenkaan sektorin tulisi olla ainoa palveluiden tuottaja.219  Toisaalta kilpailu lisää

tehokkuutta.  Tosin asiakkaiden kannalta yhteensovittaminen on toivottavaa, koska

muuten heidän palveluiden saannista tulee ongelmallista ja liian vaikeaa jollei tarkkaan

tiedetä mistä mitäkin palvelua saa.

5.4.  Terveydenhuolto

Kaupungin terveydenhuolto on järjestetty kuntayhtymänä, johon kuuluvat Oriveden

kaupungin lisäksi Juupajoen ja Längelmäen kunnat.  Kuntayhtymä on kuitenkin päätetty

purkaa niin, että Oriveden kaupunki huolehtii itse terveydenhuollon järjestämisestä

asukkailleen vuoden 2001 alusta.  Samoin myös muut kunnat huolehtivat omatoimisesti

terveydenhuoltonsa järjestämisestä.  Oriveden kaupungin osuus

                                                
217 Oriveden kaupungin Sosiaalitoimenjohtaja Kari Rannanautio, haastattelu 6.11.2000.
218 Oriveden kaupungin Sosiaalitoimenjohtaja Kari Rannanautio, haastattelu 6.11.2000.
219 Katso myös Perttula, Katriina 1994.
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kansanterveystyönkuntayhtymän vuoden 1999 tilinpäätöksen loppusummasta oli noin

48 miljoonaa markkaa.  Tästä perusterveydenhuollon osuus oli noin 23 miljoonaa ja

Tampereen yliopistolliselta sairaalalta ostettujen erikoisterveydenhuollon palveluiden

osuus noin 25 miljoonaa markkaa.220

Kun sosiaalitoimi ja terveydenhuolto yhdistetään vuoden 2001 alusta muuttuvat myös

budjetin tilit ja tulosalueet siten, ettei aikaisempia menoja voida kovin tarkasti verrata

tuleviin menoihin.  Esimerkiksi perusterveydenhuollon osuus tulee olemaan ensi

vuonna 13,5 miljoonaa markkaa.  Erikoissairaanhoidon osalta menot pysyvät

suunnilleen samalla tasolla ollen vuonna 2001 26 miljoonaa.  Perusterveydenhoidon

menoista noin 700000 markkaa käytetään yksityisiltä palveluiden tuottajilta ostettaviin

palveluihin.  Erikoissairaanhoidossa vastaava summa on noin 1,2 miljoonaa markkaa.221

Sosiaalitoimen ja terveydenhuollon sektoreiden yhdistämisellä pyritään saavuttamaan

skaalaetuja.  Monet näiden toimialueiden palveluista ovat sen luonteisia, että niillä on

monia yhteisiä piirteitä ja jopa kokonaisia palveluiden osa-alueita.  Esimerkiksi

vanhainkoti on hyvin sairaalamainen lääkkeineen ja hoitoineen.  Näin ollen

vanhainkodin ja terveyskeskuksen vuodeosaston toimintoja voidaan kehittää yhdessä,

jolloin saavutetaan molemmissa säästöjä.  Ei pidä myöskään unohtaa yhteisten

hankintojen merkitystä keskusteltaessa mahdollisista säästökohteista.

Teoriassa tarkasteltuna terveydenhuollon palveluidenkin yksityistäminen on

toteutettavissa.  Kuitenkin parhaiten terveydenhuollon piiriin kuuluvien toimintojen

yksityistäminen tapahtuu tuotannon osalta.  Teoriassakin on muutamia sellaisia

tekijöitä, jotka aiheuttavat sen, että julkisen vallan tulee puuttua jossakin määrin myös

terveydenhuollon järjestämiseen.  Tällaisia tekijöitä ovat sosiaalihuollon yhteydessä jo

mainittu informaation epätäydellisyys.  Lisäksi ovat olemassa erilaiset

ulkoisvaikutukset, jotka tässä tapauksessa ovat pääosin positiivisia, kun julkinen valta

ohjaa terveydenhuollon toteuttamista.

                                                
220 Oriveden kaupungin tilinpäätös 1999.
221 Oriveden kaupungin Sosiaalitoimenjohtaja Kari Rannanautio, haastattelu 6.11.2000.



114

Ulkoisvaikutuksilla tarkoitetaan sellaisia tapahtumia, joissa jostakin esimerkiksi

yrityksen toiminnasta aiheutuu ulkopuolisille joko positiivisia tai negatiivisia

vaikutuksia.  Varsinaisen toiminnan tuloksena ulkoisvaikutuksia ei yleensä tavoitella ja

ne eivät sisälly kulloinkin tuotettavan palvelun kokonaisuuteen.  Ulkoisvaikutukset ovat

nimensä mukaisesti ulkopuolella varsinaisesta palvelusta.  Vaikutukset eivät ole

sellaisia, että niiden olisi haluttu syntyvän itse toiminnasta, olivat ne sitten positiivisia

tai negatiivisia.  Positiivisia ulkoisvaikutuksia tuottavia palveluita tuotetaan vähemmän

kuin olisi kokonaisuuden kannalta parasta.  Tästä johtuen julkisen vallan tulee huolehtia

siitä että palveluita, joista syntyy positiivisia ulkoisvaikutuksia yhteiskuntaan, tuotetaan

riittävästi.  Toisaalta julkisen sektorin tulee valvoa sellaisia toimintoja, joista syntyy

yhteiskuntaan negatiivisia ulkoisvaikutuksia, koska kyseisenlaisia palveluita tuotetaan

enemmän kuin olisi yhteiskunnan kokonaishyödyn kannalta parasta.

Terveydenhuollossa positiivisia ulkoisvaikutuksia tuottavia palveluita ei tuoteta

yksityisen sektorin toimesta niin paljon kuin yhteiskunnan kannalta olisi parasta.

Kyseisiä palveluita kyllä tarjotaan, mutta kansalaiset eivät ole halukkaita hankkimaan

niitä optimaalista määrää.  Esimerkiksi rokotukset parantavat kaikkien ihmisten

terveydellistä asemaa kun vaikeiden kulkutautien määrä ja esiintyminen yhteiskunnassa

vähenevät.  Ihmiset eivät kuitenkaan pysty itse päättämään kenen tulisi kyseinen

rokotus ottaa, ihmiset miettivät tulisiko hänen itse ottaa se vai ottavatko kaikki muut,

jolloin itse ei tarvitsisi ottaa.  Tästä johtuen julkisen vallan tulee säännellä ja ohjata

kyseisenlaisia toimintoja, joista on hyötyä koko yhteiskunnalle.

Lainsäädäntökin korostaa julkisen sektorin ohjaus ja valvonta vastuuta

terveydenhuollon palveluiden tuotannossa.  Terveydenhuollon osalta kunnilla on sama

velvollisuus suunnittelun ja toteutuksen valvonnassa kuin sosiaalihuollon

palveluidenkin osalta.  Kansanterveyslain mukaan kunnalla tulee olla kansanterveystyön

ylläpitämistä, järjestämistä ja tuottamista varten terveyskeskus.222  Kyseinen säännös

aiheuttaa monissa tapauksissa epäselvyyttä sen suhteen, voiko kunta ylipäänsä lainkaan

hankkia terveydenhuoltoon kuuluvia palveluita yksityisiltä palveluiden tuottajilta.

Kansanterveysasetuksessakin kuntien velvollisuudeksi on määrätty hoitaa

kansanterveystyö terveyskeskuksen omana tai muuna kunnallisena toimintana.223

                                                
222 Kansanterveyslaki  (28.1.1972/66).
223 Kansanterveysasetus  (21.8.1992/802).
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Kuitenkin erilaisia palveluita ja palveluiden osia voidaan hankkia yksityisiltä

palveluiden tuottajilta, kunhan kokonaisuudesta huolehtiminen hoidetaan

terveyskeskuksen kautta.

Kunnan tulee kansanterveyslain 14.1 §:n mukaan huolehtia seuraavista tehtävistä:  A)

ylläpitää terveysneuvontaa.  B) Järjestää kunnan asukkaiden sairaanhoito.  C) Huolehtia

sairaankuljetuksen järjestämisestä.  D) Ylläpitää hammashuoltoa.  E) Ylläpitää

kouluterveydenhuoltoa.  F) Ylläpitää opiskelijaterveydenhuoltoa.  G) Tuottaa

työnantajien järjestettäväksi säädettyjä työterveyshuoltopalveluja.  H) Järjestää

yrittäjille ja omaa työtään tekeville työterveyshuoltoa.224  Lain säädökset eivät ole

kuitenkaan niin velvoittavia, etteikö kyseisiä palveluita voitaisi hankkia myös

yksityisiltä palveluiden tuottajilta.  Kunnan järjestettäviksi tai huolehdittaviksi määrätyt

tehtävät kunta voi hankkia myös muilta palveluiden tuottajilta.

Erikoissairaanhoitolaki rajoittaa jossakin määrin kunnan mahdollisuuksia hankkia alan

palveluita yksityisiltä.  Sellaiset palvelut, joita kunnan ei ole järkevää eikä mahdollista

tuottaa itse, kunnan tulee hankkia sairaanhoitopiiriltä, joka huolehtii

erikoissairaanhoidosta.  Kunnan tulee kuulua johonkin sairaanhoitopiiriin, mutta sillä ei

ole velvollisuutta hankkia haluamiaan palveluita juuri siltä piiriltä, johon kunta kuuluu.

Erikoissairaanhoidosta huolehtivilla yksiköillä on vahva suoja yksityistämistä vastaan,

koska kuntien tulee hankkia erikoissairaanhoidon palvelut sairaanhoitopiiriltä. Lisäksi

erikoissairaanhoitolain mukaisesti sairaanhoitopiirien tulee vastata kuntien

terveyskeskusten tuottamien röntgen- ja laboratoriopalveluiden kehittämisen

ohjauksesta ja niiden laadun valvonnasta.  Myös joidenkin muiden palveluiden, kuten

mielenterveyspalveluiden tuottaminen edellyttää kunnan omaa tai muuten kunnallista

toimintaa.225

Vaikka lainsäädäntö näyttäisikin säilyttävän osan terveydenhuollon palveluista

kunnallisten palveluiden tuottajien vastuulla, ei rajoitus käytännössä kuitenkaan ole näin

vahva.  Tästä hyvänä esimerkkinä on Karjaan kaupungin ja yksityisen Folkhälsan

yhtiön tekemä sopimus, jonka perusteella kunta hankkii kyseiseltä palveluiden

tuottajalta perusterveydenhuollon palvelut sekä vanhustenhuollon palvelut.

                                                
224 Kansanterveyslaki  (28.1.1972/66).
225 Erikoissairaanhoitolaki  (1.12.1989/1062).
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Käytännössä tilat toiminnalle on hoidettu siten, että Karjaan kaupunki on ostanut

Uudenmaan sairaanhoitopiirille kuuluneen Meltolan sairaalan, joka on vuokrattu

edelleen Folkhälsanille.  Tämän oleminen mahdollista osoittaa, että kunnan ei ole

välttämätöntä tuottaa osaakaan terveyskeskuksen palveluista itse vaan se voi hankkia ne

kokonaisuudessaan yksityiseltä sektorilta.226

Terveydenhuollon palveluita koskee sosiaalihuollon palveluiden tavoin säännökset siitä,

että ainakin viranomaistoimintojen tulee tapahtua kunnan omana tai muuna kunnallisena

toimintana.  Kuitenkin toisaalta kuntien tulee järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon

palvelut sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuuksista annetun lain

mukaan, ”paikalliset olot parhaiten huomioonottavalla ja mahdollisimman

taloudellisella tavalla”.227

Terveydenhuollon palveluita hankitaan Orivedellä kunnan omaa ja sairaanhoitopiirin

tarjoamia palveluita täydentävästi yksityisiltä palveluiden tuottajilta.  Terveyskeskuksen

palveluiden tuotannon antamista ulkopuoliselle esimerkiksi yksityiselle tuottajalle ei ole

edes harkittu.  Syynä tähän on ollut pääasiassa tilauksen puute eli poliitikot eivätkä

virkamiehet ole kokeneet menettelyä kannatettavaksi.  Tehokkuuden parantaminen ja

säästöjen aikaansaaminen pyritään toteuttamaan omaa toimintaa kehittämällä ja

tehostamalla.  Tästä hyvänä esimerkkinä on terveydenhuollon kuntayhtymän

hallinnollinen yhdistäminen kaupungin omaksi toiminnaksi.  Tällöin kaupunki voi

vaikuttaa terveydenhuollossa tehtäviin päätöksiin suoraan verrattuna kuntayhtymän

kautta vaikuttamiseen.

5.5.  Koulutuspalvelut

Koulutuspalveluita koskevat samat seikat ulkoisvaikutusten suhteen kuin mitä edellä on

kerrottu terveydenhuollosta.  Koulutuspalveluissa syntyy henkilön kouluttautuessa

positiivisia ulkoisvaikutuksia yhteiskuntaa.  Mitä enemmän kansallisvaltion ihmiset

ovat saaneet koulutusta, sitä paremmin valtiolla menee kokonaisuudessaan.  Hyvänä

esimerkkinä käy lukutaito.  Jo ihmiselle itselleen on mukava osata lukea, mutta vielä

                                                
226 Södergård, Hans 1998, 49-50.
227 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuuksista  (1992/733).



117

mukavampi on jos myös muut yhteiskunnassa osaavat lukea.  Lopputulos on

yhteiskunnan kannalta huomattavasti parempi.  Tämän vuoksi myös teoriassa on

katsottu, että jonkin asteinen julkisen sektorin puuttuminen koulutukseen on oikea

vaihtoehto.  Markkinat epäonnistuvat tuottamaan oikean määrän koulutusta.  Julkisen

vallan sääntelyä ja valvontaa tarvitaan.

5.5.1.  Peruskoulut

Oriveden kaupungin alueella toimii yhdeksän peruskoulun ala-astetta sekä ylä-aste.

Oppilasmäärät ovat vuosittain ala-asteilla yhteensä noin 700 oppilasta ja ylä-asteella

noin 350 oppilasta.  Peruskoulujen yhteenlasketut menot vuonna 1999 olivat noin 22

miljoonaa markkaa.  Peruskoulujen käyttömenot vuonna 1999 olivat vähän vaille 21

000 markkaa oppilasta kohti.228  Kaikkien koulutuspalveluiden, jotka sisältävät

peruskoulut, lukion ja osuuden ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän menoista,

menot yhteensä olivat vuonna 1999 noin 28 miljoonaa.229  Tulevalle vuodelle

koulutoimen budjetti tulee olemaan noin 33,5 miljoonaa.  Muutos vuoteen 1999

verrattuna on melko suuri, mutta se johtuu pääasiassa kaupungin organisaatioon

tehdyistä muutoksista, joissa koulutoimeen kuuluu aiempien tehtävien lisäksi muun

muassa kirjaston toiminnot.  Kirjaston osuus vuoden 2001 koulutoimen budjetista on

noin 1,2 miljoonaa.230  Lisäksi esiopetuksen järjestäminen aiheuttaa joitakin menojen

lisäyksiä koulutoimeen.

Kunnassa yksityistämistä on käytetty vähiten juuri koulutoimessa ja varsinkin

peruskouluopetuksessa.  Peruskoulujen opetuksessa ei juurikaan käytetä ulkopuolisia

opettajia, muuten kuin vierailevina jonkin erityisalan asiantuntijoina.  Tällöinkin

lainsäädäntö edellyttää näiden pitämistä tuntiopettajina, jollei opetusta järjestetä osana

jotakin muuta opetusta.  Tällöin kyseisen kaltaiset ulkopuolisten pitämät luennot ovat

varsinaisen opettajan työtä ja hänen vastuullaan.  Peruskoulun merkittävimmän

yksityisiltä tuottajilta hankittavan palvelun muodostavat kuljetuspalvelut.  Niiden

koulutoimelle vuositasolla aiheuttamat menot ovat noin miljoona markkaa.

                                                
228 Oriveden kaupungin tilinpäätös 1999, 90.
229 Oriveden kaupungin tilinpäätös 1999, 89-94.
230 Oriveden kaupungin Sivistystoimenjohtaja Simo Sinervo, haastattelu 24.10.2000.
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Kuljetuspalveluissa saataisiin säästöjä aikaan, jos Kangasalla käyvät

harjaantumiskoulun oppilaat käyttäisivät Orivedellä toimivaa Steinerpedagogista Joonas

–koulua.  Kyseinen koulu on erikoistunut nimenomaan kehitysvammaisten lasten

peruskoulu opetukseen.  Joonas – koulu toimii valtion avustuksilla peruskoulua

korvaavana kouluna.231

Peruskoululain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville

oppivelvollisuusikäisille peruskouluopetusta tai huolehtimaan siitä, että

oppivelvollisuusikäisillä on tilaisuus saada peruskouluopetusta vastaavaa opetusta.

Tämän tehtävänsä kunta voi hoitaa myös yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa tai

käyttämällä apunaan muitakin kuin kunnallisia kouluja.  Saman lain 77 §:n mukaan

valtioneuvosto voi sen mukaan kuin asetuksella säädetään myöntää Suomen

kansalaiselle taikka rekisteröidylle suomalaiselle yhteisölle tai säätiölle luvan perustaa

yksityisen koulun, joka kunnan ja koulun ylläpitäjän sopimuksen perusteella korvaa

kunnan peruskoulua.232

Lainsäädännössä on varsinkin peruskoulujen kohdalla lähdetty siitä, että kunnat ja

kunnalliset toimijat huolehtivat perusopetuksen antamisesta oppivelvollisuus ikäisille

kunnan jäsenille.  Kuitenkin myös yksityisten tahojen on mahdollista perustaa

peruskoulua korvaava koulu.  Tämä edellyttää tiettyjen vaatimusten täyttämistä, jonka

perusteella valtioneuvosto voi myöntää luvan koulun perustamiseen.  Tämän lisäksi

tarvitaan vielä sopimus kunnan kanssa siitä, että kyseinen koulu voi korvata

peruskoulua kunnassa.  Ehtojen täyttyessä on mahdollista hoitaa kunnan koko

peruskouluopetus yksityisten toimesta.

Nykyinen lainsäädäntö edellyttää kunnan jakamista toimivasti koulupiireihin.  Kunta

voi kuitenkin olla myös yhtenä koulupiirinä, jolloin koko piirin koulupalvelut voidaan

tuottaa yhdessä isossa kouluyksikössä.  Kyseistä yksikköä voi ylläpitää myös yksityinen

tuottaja, kunhan edellä mainitut koulun ylläpitämiseen vaaditut edellytykset täyttyvät.

Yksityisten ylläpitämien koulujen henkilöstöllä on samat oikeudet kuin kunnan

ylläpitämien koulujen henkilökunnalla.  Samoin yksityisen koulun velvollisuudet ja

vaatimukset koulun toiminnan ja toimintatapojen sekä –tilojen suhteen ovat yhtenevät

                                                
231 Oriveden kaupungin Sivistystoimenjohtaja Simo Sinervo, haastattelu 24.10.2000.
232 Peruskoululaki  (1983/476).



119

vastaavien kunnan koulujen kanssa.  Yksityisten on mahdollista saada perustettua

peruskoulua vastaavia kouluja.  Kyseiset koulut on tähän mennessä perustettu aina

erillisellä lailla, ja näin perustetuilla kouluilla on ollut aina merkittävä valtakunnallinen

asema, esimerkiksi Anna Tapion koulu.  233 234

Merkittävimpänä peruskoulutuksen yksityistämisen esteenä ovat lainsäädännön

rajoitukset.  Oikeastaan ulkopuolisia luennoitsijoitakaan ei voida käyttää ilman, että he

ovat virallisesti koulun tuntiopettajia.  Tukipalveluiden yksityistäminen olisi helpoiten

mahdollista, mutta niissäkin on muutamia yksityistämistä rajoittavia tekijöitä.  Yleensä

puhuttaessa tukipalveluiden, kuten ruokahuollon ja kiinteistönhuollon sekä erilaisten

toimisto- ja hallintopalveluiden yksityistämisestä kiinnitetään huomiota kyseisten

ammattiryhmien pedagogiseen rooliin.  Opettajien lisäksi myös kyseisillä

ammattiryhmillä on kasvatuksellinen vastuu oppilaista, minkä vuoksi heidän kyvykkyys

ja kokemus tältä alueelta on hyödyksi koulun tavoitteiden saavuttamisessa.  Tämä tekijä

on nähty vahvasti yksityistämistä rajoittavaksi tekijäksi. 235

Varsinkin työntekijä puoli on tuonut kyseisen opetuksellisen merkityksensä esiin.

Kuitenkin kyseinen tekijä on otettava myös huomioon vakavasti.  Tähän liittyy usein

ammattiyhdistys liikkeen voimakas yksityistämisen vastustus sen pyrkiessä omien

jäsentensä etujen ajamiseen.  Toisaalta liian pitkälle menevä omien asemien puolustus

voi lopulta johtaa yksityistämiseen.  Tähän saatetaan ajautua varsinkin sellaisissa

tilanteissa, joissa vanhoja toimintatapoja pyritään uudistamaan ilman, että työntekijä

puoli lämpiää kyseisille muutoksille.  Tilanne on monilta työpaikoilta tuttu -

kaikkinainen muutosten vastustaminen. 236

Peruskoulun kuin myös lukion ja ammatillisen koulutuksen tukipalveluidenkin osalta

yksityistämistä rajoittavat muiltakin sektoreilta tutut tarjonnan ja kilpailun puute, joka

on ongelmana erityisesti Oriveden kaltaisilla pienillä paikkakunnilla, joissa tarjonta

rajoittuu mahdollisesti yhteen yksityiseen tuottajaan, jos kulloinkin haluttua palvelua on

ylipäänsä saatavilla.  Esimerkiksi pakollisissa oppilaille järjestettävissä

                                                
233 Nuorteva 1994, 39.
234 Laki peruskoulua korvaavista kouluista ja yksityisestä lukiosta  (12.10.1984/720).
235 Oriveden kaupungin Sivistystoimenjohtaja Simo Sinervo, haastattelu 24.10.2000.
236 Oriveden kaupungin Sivistystoimenjohtaja Simo Sinervo, haastattelu 24.10.2000.
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koululaiskuljetuksissa kilpailun merkitys on suuri ja sitä esiintyy paikkakunnalla liian

vähän.  Pieniä oppilasmääriä kuljettavat taksit, joiden kilpailu keskenään on näennäistä

koska taksikeskus on monopoli asemassa tai luo ainakin taksien välille kartellin.  Tätä

tapahtuu myös sellaisissa kuljetuksissa, joista tehdään sopimus taksiyrittäjän kanssa.

Tilannetta on hieman parantanut kuljetuslupien saannin helpottuminen, jolloin uusia

joukkoliikenneluvalla toimivia yrittäjiä on tullut mukaan kilpailuun.  Tosin useilla

näistäkin on taksi tausta tai oikeastaan monilla heistä on taksi toisena

tulonhankkimisvälineenä, tällöin kiinteä yhteys taksikeskukseen on olemassa.237

Luonnollisesti yksityistämistä ei koulutoimessa kuten ei muillakaan sektoreilla pidä

tehdä pelkästään yksityistämisen vuoksi.  Siitä tulee saada aikaisempiin

toimintatapoihin verrattuna hyötyjä, joko taloudellisempaa toimintaa tai laadun

paranemista.  Oman toiminnan ja vaihtoehtoisten tuottajien välinen kustannusten ja

hintojen vertailu on myös vaikeaa.  Lisäksi yksityisiäkin palveluiden tuottajia,

varsinkin, täytyy erityisesti valvoa, jotta tuotokset ovat sen mukaisia kuin mistä on

sovittu.  Valvonnan ja kontrollin järjestäminen maksaa mahdollisesti enemmän kuin

aikaisemmin omana työnä tehtäessä.

Yksityistämistä koulutoimessa rajoittaa oikeastaan aika merkittävästi perinteet.  Kuntien

alku vuosikymmenillä niiden tehtävinä olivat lähinnä köyhäinhoito ja kansakoulu.

Sieltä periytyy julkisen sektorin vahva asema kyseisillä toimialueilla siis myös

koulutoimessa.  Luultavasti myös tulevaisuudessa peruskoulut ja perus sosiaalihuolto

ovat kuntien tehtävinä, eikä pelkästään tehtävinä, vaan niin että ne myös tuotetaan oman

organisaation ja henkilöstön toimesta.  Kyseisiä alueita ei osata ajatella yksityisen

sektorin tuottamiksi nimenomaan historiallisen kehityksen takia.  Luonnollisesti

poliittisilla päättäjillä on tällöin merkittävä asema sen suhteen ryhdytäänkö näitä asioita

edes miettimään uudelleen.  Oriveden kaupungin sivistystoimenjohtaja suhtautuu

koulutoimessa tehtäviin yksityistämisiin positiivisesti, mutta asettaa tietyt varaukset sen

suhteen onko yksityistäminen aina järkevää tai edes kannattavaa.  Ruokahuollon

järjestämistä yksityisten toimesta kaikkiin kouluihin yhteisesti pidetään täysin

mahdollisena muutaman vuoden kuluessa.238  Tässä peruskoulun yhteydessä todetut

tekijät, jotka rajoittavat siellä yksityistämistä ovat suurimmaksi osaksi luonnollisesti

                                                
237 Oriveden kaupungin Sivistystoimenjohtaja Simo Sinervo, haastattelu 24.10.2000.
238 Oriveden kaupungin Sivistystoimenjohtaja Simo Sinervo, haastattelu 24.10.2000.
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rajoittavia tekijöitä myös lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa; joten niitä ei ryhdytä

enää toistamaan siltä osin.

5.5.2.  Lukio

Oriveden kaupungilla on lukio, jonka vuosittainen oppilasmäärä on noin 250.  Lukion

käyttömenot oppilasta kohti olivat vuonna 1999 noin  20 ja puoli tuhatta markkaa.

Lukion kokonaismenot vuoden 1999 tilinpäätöksessä olivat noin 4,8 miljoonaa

markkaa.239  Lukio pyrkii profiloitumaan hyväksi yleissivistäväksi yleislukioksi.

Pyrkimyksenä on lisätä yhteistyötä kaupungissa toimivan Oriveden opiston tarjoaman

lukio-opetuksen sekä ammatillisen oppilaitoksen kanssa.  Myös yhteistyötä

kansainvälisesti ulkomaisiin vastaavan koulutustason tarjoaviin kouluihin on viritelty.

Lukiossa samoin kuin peruskouluissa varsinainen opetuksen eli operatiivisen toiminnan

yksityistäminen rajoittuu siihen, että ulkopuoliset luennoitsijat käyvät pitämässä

yksittäisiä tunteja, jotka eivät välttämättä ole kunkin aineen varsinaiseen opetukseen

kuuluvaa, vaan lähinnä sen lisänä.  Lukio opetuksessa ulkopuolisten käyttäminen olisi

mahdollista, vaikka niin, että kaikki lukio palvelut hankittaisiin esimerkiksi Oriveden

opistolta.  Lainsäädäntöhän ei edellytä lukion ylläpitämistä, mutta se on merkittävä

tekijä paikkakunnalle, jotta opiskelijat pysyvät kunnassa edes kolme vuotta pidempään

ennen jatko-opintoihin siirtymistä.

Lukio ja ammatillinen koulutus ovat luonteeltaan enemmän sellaisia, että kunnan on

helpompi hankkia kyseiset palvelut yksityiseltä palvelun ylläpitäjältä.  Myös teoriassa

korkeampi koulutus ja ammatillinen koulutus eivät enää ole niin paljon julkisen sektorin

ehdottomasti sääntelemiä aloja verrattuna peruskoulutukseen.

Kunnalla ei ole velvollisuutta ylläpitää lukiota.  Näin ollen myös yksityisen ylläpitäjän

on helpompi päästä lukion ylläpitäjäksi kuntaan kuin peruskoulun ylläpitäjäksi.

Yksityinen lukio tarvitsee valtioneuvoston luvan samalla tavalla kuin peruskoulukin.

Lupaa myönnettäessä tarkastellaan kunnassa olevaa tarvetta lukion tarjoamalle

                                                
239 Oriveden kaupungin tilinpäätös 1999, 91.
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koulutukselle.  Jos kunnassa tarvitaan lukiota ja sen perustaminen on perusteltua niin

tällöin lupa myönnetään.  Kunta voi esimerkiksi neuvotella yksityisen ylläpitäjän kanssa

siitä, että tämä ottaa kunnan ylläpitämän lukion hoitaakseen.  Tällöin kunta voi ilmoittaa

valtioneuvostolle, että se lopettaa lukio toiminnan, mutta yksityinen jatkaa toimintaa

kunnassa.  Tällöin yksityinen palvelun tuottaja todennäköisesti saa luvan

toiminnalleen. 240  Näin ollen lukio palveluiden täydellinen hankkiminen yksityiseltä

sektorilta on täysin mahdollista.

5.5.3.  Ammatillinen koulutus

Oriveden kaupungin alueella toimii Oriveden ammattioppilaitoksen kuntayhtymä, joka

vuoden 1999 syksystä lukien on ollut osa Pohjois-Pirkanmaan ammatti-instituuttia.

Koulun oppilasmäärä on noin 113.  Valtionosuuden jälkeen jäsenkuntien maksettavaksi

jäi vuonna 1999 noin 1 250 000 markkaa, josta Oriveden kaupungin osuus oli noin 980

000 markkaa.  Koulun kokonaismenot vuonna 1999 olivat noin 6 miljoonaa markkaa.241

Ammattioppilaitoksella on samanlaiset mahdollisuuden kuin muillakin kouluilla

hankkia erilaiset tukipalvelut yksityisiltä.  Myös opetuksen järjestäminen on

kohtuullisen vapaasti itse päätettävissä.

Vielä lukiotakin helpompi on siirtää ammatillista koulutusta antava koulu yksityisen

palvelun tuottajan hoidettavaksi.  Ammatillista koulutusta sääntelevän lainsäädännön

mukaan julkisen ylläpitäjän lupa kyseisen koulutuksen ylläpitämiseen voidaan siirtää

yksityiselle ylläpitäjälle opetusministeriön luvalla.  Näin ollen ammatillisen koulutuksen

yksityistäminen on melko yksinkertaista.  Täysin yksityisen sektorin varaan ei

ammatillista koulutusta niin kuin ei myöskään lukioita voida jättää.

Perusoikeuskomitean mukaan julkisen vallan on järjestettävä maksuton yleissivistävä ja

ammatillinen perusopetus sekä turvattava muun yleissivistävän, ammatillisen ja

ylemmänopetuksen saatavuus.  Rasinmäen mukaan julkinen sektori voi täyttää kyseisen

velvollisuutensa tukemalla yksityisten ylläpitämiä ammatillisia oppilaitoksia.242

                                                
240 Lukiolaki  (27.5.1983/477).
241 Oriveden kaupungin tilinpäätös 1999, 92-93.
242 Rasinmäki 1997, 244.
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Koulutuspalveluissa niin kuin sosiaalihuollon ja terveydenhoidon yhteydessä on todettu,

että julkisella sektorilla tulee olla kyseisiä palvelualoja ohjaava ja valvova rooli.  Täysin

markkinoiden hoidettavaksi palveluita ei voida jättää.  Ainoastaan tilanteissa, joissa

kyseisten palveluiden saatavuutta ei haluta kansalaisille turvata, voidaan ne jättää

yksityisten markkinaosapuolten hoidettaviksi.  Tällöin kuitenkin törmätään

oikeudenmukaisuuden vaatimukseen ja sen mukanaan tuomaan yksityistämisen

rajoitteeseen.

5.6.  Tekninen toimi

Tekninen sektori huolehtii kaupungin infrastruktuurin rakentamisesta ja ylläpidosta sekä

asukkaiden kaikkinaisen hyvinvointia parantavien edellytysten luomisesta.  Sektorin

vastuulle kuuluvat puistot, yleiset alueet, liikenneväylät, kiinteistöt, tilapalvelu,

konekeskus ja eri laitokset kuten vesi- ja viemärilaitos sekä palo- ja pelastustoimi.

Sektorin osuus kaupungin vuoden 2001 talousarviosta tullee olemaan noin 13,5

miljoonaa markkaa eli noin kahdeksan prosenttia koko budjetin loppusummasta.  Suurin

osa kaupungin tekemistä investoinneista toteutetaan teknisen sektorin kautta.  Vuodelle

2000 investointeihin on varattu teknisen sektorin osalle noin 5,5 miljoonaa markkaa.

Moniin muihin sektoreihin verrattuna teknisellä sektorilla hankitaan runsaasti

yksityisiltä palveluiden tuottajilta kulloinkin haluttuja palveluja.  Varsinkin

investointien osalta käytetään yksityisten tekemiä osaurakoita melko paljon.  Teknisen

sektorin tämän vuoden investointien 5,5 miljoonasta markasta ovat yksityiset tuottajat

saaneet laskutuksen mukaan noin 2,5 miljoonaa(20.10.2000 mennessä).  Investoinneista

yksityinen sektori hoitaa selvästi yli puolet vuosi tasolla.  Tähän sisältyy kunnan

valvomia kokonaisurakoita ja pääasiassa osaurakoita, jotka tehdään kunnan omana

työnä, mutta tiettyjä osia niistä teetetään ulkopuolisilla.  Tarkasteltaessa koko sektorin

toimintoja niin yksityisten osuus menoista on noin 20 prosenttia.243

Varsinaisten hyvinvointipalveluiden ulkopuolelle jäävien palveluiden järjestämisestä

kunnilla on lainsäädännössä melko runsaasti velvoitteita.  Kyseiset palvelut ovat

                                                
243 Oriveden kaupungin Tekninen johtaja Pekka Leskinen, haastattelu 20.10.2000.
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kuitenkin sen luonteisia, että niiden hankkiminen yksityisiltä tuottajilta on myös

lainsäädännön tasolla mahdollistettu.  Kuitenkin teoriassa kyseisillä palveluilla ei enää

ole niin merkittävää asemaa yhteiskunnassa kuin varsinaisilla hyvinvointipalveluilla.

Näin ollen kyseisten palveluiden yksityistäminen teoriassa täysin yksityisten

markkinoiden hoidettavaksi on mahdollista.  Näillä palveluilla ei ole myöskään niin

merkittäviä ulkoisvaikutuksia kuin terveydenhuollon ja koulutuksen palveluilla.

Kyseiset palvelut tuotetaan tänä päivänä usein kunnissa hyvin yksityisen sektorin

toimintatapoja vastaavasti.  Kuitenkin myös teknisen sektorin palveluissa on sellaisia

toimintoja, joita ohjaa ja sääntelee lainsäädäntö.  Tällaisia ovat esimerkiksi

palopäällikön virka sekä tietyt maankäytön ja kaavoituksen tehtävät.

Kuten edellä totesin Oriveden kaupungin tekninen toimi hankkii noin viidenneksen

toiminnoistaan yksityisiltä palveluiden tuottajilta.  Suurin osa näistä on osaurakoita,

jotka varsinaisesti tehdään kaupungin omana työnä.  Merkittävimpänä esteenä sektorin

toimintojen hankkimiselle yksityisiltä on ollut tarjonnan ja varsinkin kilpailun puute.

Toisaalta voisi ajatella, että teknisen sektorin toiminnot ovat sen kaltaisia, joita

kohtuullisen helposti voisivat yksityiset tuottaa.  Kuitenkin suurimmat ongelmat

kilpailun puutteesta ovat ilmenneet esimerkiksi maanrakennuksessa, katujen

lumenaurauksessa ja rakentamisessa.244

Rakentamisen kilpailun ja koko tarjonnan puute johtuu ilmeisesti tällä hetkellä alalla

vallitsevasta korkeasuhdanteesta.  Rakentamisalalle on tyypillistä talouden suhdanteiden

mukaan vaihtuva työllisyys.  Kokonaisurakoissakin on havaittu samaa ongelmaa.

Maanrakennuksessa samoin kuin katujen talvikunnossapidossa törmätään yhden ja

saman yksityisen tuottajan ongelmaan.  Kaupungin alueella olevat muut

kaivinkoneyritykset ovat enemmän yhden miehen yrityksiä, jotka tekevät enemmän

yksityisten tilaajien töitä ja ne riittävät kyseisille yrityksille.  Pienissä töissä kyseisiä

yrityksiä käytetään, mutta kilpailun puute koskee lähinnä isompia urakoita, joissa

koneita tarvitaan kauemmin ja koneilta vaaditaan tiettyä kapasiteettia.  Kilpailun ja

tarjonnan puute ovat sellaisia yksityistämistä rajoittavia tekijöitä, jotka aihetta

käsittelevässä kirjallisuudessa on myös esitetty merkittävimpänä yksityistämistä

                                                
244 Oriveden kaupungin Teknisen johtaja Pekka Leskinen, haastattelu 20.10.2000.
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rajoittavana tekijänä.  Jollei halutun palvelun tarjoajia ole saatavilla, mutta kyseinen

tehtävä täytyy kuitenkin hoitaa, tällöin kunnan on pakko hoitaa tehtävä omana työnä.

Kilpailun puutteen lisäksi yksityistämistä estää pelko hintojen noususta toimenpiteen

seurauksena.  Tämä on pelko jalka oven väliin -hinnoittelusta, jota on käsitelty teoria

osuudessa käytännöllisten rajoitusten yhteydessä.

Oriveden kaupungin teknisen lautakunnan toimialueella helpoiten yksityistettävissä on

vesilaitos, joka parhaiten voidaan erottaa kunnan muusta toiminnasta.  Kuitenkin

vesilaitoksen toiminta on sen luonteista, että jos se yksityistettäisiin niin käyttötalous

voitaisiin hoitaa suurin piirtein nykyisen tasoisilla asiakkailta perittävillä maksuilla.

Toisaalta otettaessa huomioon kaikki pääoma kustannukset, jotka toiminnasta aiheutuu,

nostaisivat ne palvelusta perittävät maksut paljon nykyistä korkeammiksi.  Toisaalta

kunnan perimät verot ja muut toiminnan rahoittamiseksi perittävät maksut pienenisivät

tältä osin. 245

Vesilaitoksen ohella myös tilapalvelun osalta ajatuksena on jollakin aikavälillä tehdä

liiketaloudellisin perustein toimiva.  Tällä hetkellä kyseinen muille hallintokunnille

kiinteistönhuollon palveluita tarjoava yksikkö on nettobudjetoitu.  Yksikön menot

katetaan muilta yksiköiltä perittävillä maksuilla.  Kyseisellä menettelyllä yksikön

palveluiden kustannukset saadaan kohdistettua muiden yksiköiden kohdalle.

Luonnollisesti tässä on ongelmana se, että kyseinen tilapalvelu yksikkö voi hinnoitella

palvelunsa sen mukaan kuinka suuret tulot sillä tulisi olla talousarvion mukaan.

Kohdistus ja vyörytys ongelmat siirtyvät tällöin tilapalvelu yksikölle.

Edellisessä kysymyksessä vesilaitoksen yksityistämisessä on ongelmana muun muassa

pääomakustannusten merkitys.  Muutenkin yksityistämisessä ja kunnan omien

palveluiden sekä vastaavien yksityisten palveluiden vertailun kannalta laskentatoimen

merkitys korostuu.  Jotta omia palveluita voitaisiin verrata yksityisiin tulee

laskentatoimen olla erittäin hyvin järjestetty ja kaikkien toimintojen kustannukset täytyy

kohdistaa ei pelkästään mahdollisimman oikein vaan täysin oikein, jotta saataisiin

                                                
245 Oriveden kaupungin Teknisen johtaja Pekka Leskinen, haastattelu 20.10.2000.
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vertailukelpoista tietoa kunnan palvelun kokonaiskustannuksista.  Seuraavassa

tarkastelen joitakin sektorin yksittäisiä toimintoja.

Jätelain 10 § :n mukaan jätteenkuljetus voidaan järjestää joko kunnan omana

jätteenkuljetuksena tai sopimusperusteisena kuljetuksena.246  Kunnan tulee kuitenkin

huolehtia sen järjestämisestä varsinkin taajama-alueella.  Laki vesi- ja

viemärilaitoksesta määrää, että kunnan on pidettävä huolta siitä, että ryhdytään

toimenpiteisiin vedenhankinnan ja viemäröinnin järjestämiseksi joko kunnan tai

tehtävään soveliaan yhteisön omistaman yleisen vesi- ja viemärilaitoksen toimesta,

silloin kun terveydelliset syyt tai suurehkon kuluttajajoukon tarve sitä vaatii.  Kunnilla

on myös velvollisuus huolehtia palo- ja pelastustoimen järjestämisestä kunnan alueella.

Palo- ja pelastuslaki mahdollistaa kunnalle määrätyn velvollisuuden palokunnan

ylläpidosta hoidettavaksi myös sopimuspalokunnan avulla.247  Tällöin kunnan ei tarvitse

ylläpitää omaa palokuntaa.

5.7.  Keskushallinto

Oriveden kaupungin keskushallinnossa talousjohtaja uskoo melko laajasti yksityisten

tuottajien käytön lisääntymiseen kaikilla palvelualoilla.  Yksityistämisestä ei ole

kuitenkaan tehty kaikki palvelut kattavaa mietintöä, johon kaikki päätökset

perustuisivat.  Aina palveluiden uudelleenjärjestämisen yhteydessä mietitään erikseen

yksityistämisen mahdollisuutta palvelukohtaisesti.  Kuitenkin yksityistämisen nähdään

keskittyvän erilaisiin tukipalveluihin oikeastaan kaikilla sektoreilla eikä niinkään

varsinaisten peruspalveluiden hankkimiseen yksityisiltä tahoilta.  Tulevaisuuden visiona

tai näkemyksenä on kolmannen sektorin merkityksen korostuminen palveluiden

tuotannossa sekä tukipalveluissa kuin myös varsinaisissa peruspalveluissa.  Tällöin ei

kuitenkaan voida katsoa olevan kyse yksityistämisestä vaan toimintojen ulkoistamisesta.

Tämä johtuu kyseisen kolmannen sektorin vaikeasta määrittelystä ja sijoittamisesta

julkisen ja yksityisen sektorin välimaastoon.  Tätä ongelmaa on tarkasteltu laajemmin

teoria osuuden yhteydessä eräänlaisena yksityistämisen rajoituksena, jonka aiheuttaa

                                                
246 Jätelaki  (3.12.1993/1072).
247 Laki palo- ja pelastustoimesta (4.7.1975/559).
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kolmannen sektorin sijoittuminen harmaalle välialueelle kahden edellä mainitun

sektorin väliin.

Merkittävimpänä yksityistämisen rajoituksena tukipalveluissa nähdään tarjonnan

puutteen ohella poliittisten päättäjien haluttomuus, varsinkin puoluekartan vasemmalla

reunalla, ryhtyä siirtämään aiemmin omana työnä hoidettuja tehtäviä yksityisiltä

hankittaviksi.  Poliitikot näkevät poliittisen vastuunsa ikään kuin siten, että  heidän tulee

tehdä sellaisia asioita, joita äänestäjät haluavat vaikkeivät ne aina olisikaan parhaita

mahdollisia.  Toisaalta keskushallinnossa nähdään myös valtuutettujen omaavan

positiivisia näkemyksiä yksityisistä palveluiden tuottajista.  Valtuutetut toivovat, että

yksityisiä tuottajia käytettäisiin enemmän. 248 249  Kahden johtavan viranhaltijan

näkemykset poliitikkojen roolista eroavat täysin toisistaan.  Mahdollisesti tämä johtuu

vähän erilaisista katsanto kannoista.  Myös toimintalinjat ovat erilaiset

kaupunginjohtajan toimiessa hallituksen esittelijänä.  Tällöin yhteys poliitikkoihin on

kaupunginjohtajalla tiiviimpi verrattuna talousjohtajaan.

Politiikan ohella myös perinteiset tarjonnan ja kilpailun puute ovat yksityistämistä

rajoittavia tekijöitä niin peruspalveluissa kuin myös tukipalveluissa.

Yksinkertaisimpiinkaan tukipalveluihin ei välttämättä löydy tarjoajia.  Yksityisten

palveluiden laatu on myös rajoittava tekijä.  Yksityisen palvelun tarjoajan täytyy pystyä

samaan palvelun laatuun kuin mikä oman organisaation tekemän työn laatu on tai

mieluummin vähän parempaan.  Laadun vaatimus asettaa tällöin omat rajoituksensa.

Oikeastaan laadun säilymisestä yksityistämisen jälkeen voidaan olla kohtuullisen

varmoja vain silloin, kun aikaisemmin kunnan henkilökuntaan kuuluneet työntekijät

perustavat oman yrityksen, joka ryhtyy myymään palveluitaan kunnalle.250

Kunnallisessa päätöksenteossa ei aina tunnisteta yksityistämistä toimintoja uudelleen

järjestettäessä.  Myös raja julkisen ja yksityisen välillä on hämärä, jolloin sitä ei ajatella

näiden kahden sektorin välisenä vastakkainasetteluna.  Vastakkainasettelun puute

luonnollisesti parantaa yksityistämisen mahdollisuuksia kunnassa.  Kun palveluita

ostetaan yksityisiltä tuottajilta vaihtoehtona omalle toiminnalle niin pyritään

                                                
248 Oriveden kaupungin Talousjohtaja Yrjö Ala-Mutka, haastattelu 25.10.2000.
249 Oriveden kaupunginjohtaja Tapani Venho, haastattelu 31.10.2000.
250 Oriveden kaupungin Talousjohtaja Yrjö Ala-Mutka, haastattelu 25.10.2000.
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mahdollisimman tehokkaaseen toimintaan päätettäessä toiminnan järjestämisestä.

Palveluiden järjestäminen kuntalaisille on puhdas järjestelykysymys, jossa palvelut

tuotetaan parhaalla mahdollisella tavalla.  Valintaan vaikuttavat eri vaihtoehtoisten

tuotantotapojen välillä taloudellisuus, saatavuus, laatu, toimitusvarmuus sekä

järkevyys.251

Yksityistämistä rajoittaa ja tarjonnan puutetta aiheuttaa suurimmaksi osaksi kunnan

pieni koko.  Tällöin sellaisissa palveluissa, jotka ehdottomasti joudutaan hankkimaan

yksityisiltä täytyy turvautua kunnan ulkopuolisiin muissa kunnissa toimiviin yrityksiin.

Luonnollisesti suurissa hankkeissa kilpailulainsäädäntö edellyttää kilpailuttamista, ja

halvimman tai kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valitsemista.  Jotta

tällöin saavutettaisiin yksityistämisestä hyötyjä tulee kyseiset palvelut hankkia

yhteistyössä muiden kuntien kanssa varsinkin kohtuullisen pienten hankintojen kyseessä

ollessa.  Oriveden tapauksessa tällaisia luontevia yhteistyö kuntia ovat seutukunnan

kaksi muuta kuntaa eli Juupajoki ja Längelmäki.  Tällöin saavutetaan kustannussäästöjä

jo pelkästään senkin takia, että tällainen suurempi tilaaja on myös toimittajalle

edullisempi, joka näkyy myös tilattavien tavaroiden tai palveluiden hinnoissa.

Yhteistyöllä saavutetaan kaikkialla korostettua tehokkuutta ja taloudellisuutta.252

Kaupungin talousjohtaja pitää mahdollisena, että yksityistäminen ulotetaan myös

keskushallintoon.  Keskushallinnon palveluthan ovat selviä tukipalveluita muille

varsinaisia peruspalveluita tuottaville hallintokunnille.  Esimerkiksi taloushallinnon

toimintojen kuten esimerkiksi kirjanpidon palveluiden hankkimista yksityiseltä

yritykseltä pidetään mahdollisena.  Tätä on jo suunniteltu, mutta toteuttamaan muutosta

ei toistaiseksi ole lähdetty.  Tosin joiltakin osin kirjanpidosta huolehtii jo nyt yksityinen

yritys.  Samoin tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä huolehtimiseksi on

pohdittu ulkopuolisen ylläpitäjän ja oman ATK-suunnittelijan palkkaamisen välillä.

Tässä kysymyksessä on päädytty oman suunnittelijan palkkaamiseen vuoden 2001

alusta lukien.  Tietotekniikan alalla oma työntekijä on katsottu edullisemmaksi kuin

konsulttipohjalta toimiva ulkopuolinen yritys.  Oriveden kaupungin kokoisessa

kunnassa, varsinkin kun terveydenhuollon kuntayhtymä puretaan hallinnollisesti ja

terveyskeskus liitetään kaupungin osaksi, tietotekniikan kehittäminen ja ylläpito vaatii

                                                
251 Oriveden kaupunginjohtaja Tapani Venho, haastattelu 31.10.2000.
252 Oriveden kaupungin Talousjohtaja Yrjö Ala-Mutka, haastattelu 25.10.2000.
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yhden ihmisen työpanoksen.  Lisäksi tietotekniikan konsultointiin erikoistuneet

yritykset tarjoavat joko kalliita tai erittäin kalliita palveluita.  Niinpä tältä osin

yksityistämistä ovat rajoittaneet yksityisen sektorin erittäin kalliit hinnat.253

Kuten edellä olevasta voidaan todeta yleisessä keskustelussa suuren huomion saanutta

yksityistämistä ei ole yleisesti ottaen kovin paljon käytetty.  Luonnollisesti eri

sektoreiden välillä on huomattavia eroja yksityistämisen toteutumisasteessa.  Teknisellä

sektorilla yksityisten osuus koko toiminnasta on noin 20 prosenttia kun sivistystoimessa

yksityisten tahojen käyttäminen toiminnassa rajoittuu pelkästään tarvikkeiden

hankintaan.  Myös keskushallinnossa lähinnä vain erilaiset aineet ja tarvikkeet sekä

taloudenhoidon konsultit hankitaan yksityiseltä sektorilta.  Sosiaalitoimessa palveluiden

hankkiminen yksityisiltä rajoittuu pääasiassa oman palvelutuotannon täydentämiseen.

Vain jossakin määrin kunnan työntekijöitä sosiaalitoimesta on siirtynyt alalle

yksityisiksi yrittäjiksi.  Myös terveydenhuollossa hankitaan jossakin määrin palveluita

yksityisiltä, mutta suurimmaksi osaksi ulkopuolisten palveluiden hankinnat kohdistuvat

Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin.

Yksityistämistä ei ole, kuten sanottu, kovin paljon harjoitettu.  Pääasiassa

yksityistäminen on keskittynyt tekniselle sektorille, eikä sinnekään niin paljon kuin olisi

voinut ajatella.  Jossakin määrin omasta toiminnasta on luovuttu mutta kehitys on ollut

hyvin hajanaista eri sektoreilla toteutuen lähinnä vain teknisellä alueella.  Toisaalta

teknisellä sektorilla yksityisten palveluiden tuottajien käyttämisellä on pitkät perinteet.

Siitä johtuen yksityistämistä ei ole ryhdytty käyttämään ainoastaan talouden heikon

tilanteen johdosta.  Muilla sektoreilla yksityisen sektorin roolina on pääasiassa ollut

toimia tavaroiden toimittajana, ja palveluissa tuomassa oman vaihtoehtonsa tarjontaan

ja vahvistaen täten kunnan palvelurakennetta niissä palveluissa, joissa kunnalliset

palvelut eivät pelkästään ole riittäneet.  Yksityinen tuottaja on ollut lähinnä täydentävä

elementti kunnan omille palveluille.

                                                
253 Oriveden kaupungin Talousjohtaja Yrjö Ala-Mutka, haastattelu 25.10.2000.
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6.  PÄÄTELMÄT

Olen tässä tutkielmassa tarkastellut niitä tekijöitä, jotka rajoittavat kunnan

mahdollisuuksia yksityistää toimintojaan ja palveluitaan.  Tausta lähtökohtana on ollut

näkemys, ettei palveluita ja toimintoja ole yksityistetty kovin mittavissa määrin.

Rajoitusten tarkastelu on rakentunut kolmelle tasolle.  Tasot ovat teoreettinen,

lainsäädäntö ja käytäntö.  Tutkielman eteneminen on perustunut teoriasta käytäntöön

eteneväksi.  Teoria ohjaa lainsäädäntöä, joka ohjaa edelleen käytännön toimintaa, minkä

lisäksi on olemassa pelkästään käytäntöön kuuluvia yksityistämisen rajoituksia.

Kaikilla kolmella tasolla on näin ollen kytkentä toisiinsa.  Mitään tasoa ei voida

tarkastella ilman, että katsottaisiin myös muiden tasojen vaikutuksia ja rajoituksia.

Teoriatason yksityistämisen rajoitukset perustuvat erilaisten teorioiden esittämille

näkemyksille siitä, mitkä tehtävät ovat sen laatuisia, ettei niitä voida hoitaa pelkästään

yksityisten markkinoiden toimesta.  Toisaalta myös erilaiset määrittelyongelmat sen

suhteen mitkä palveluiden tuottajat ovat ymmärrettävissä yksityisiksi toimijoiksi.

Julkisen ja yksityisen sektorin välissä on monia palveluiden tuottajia, joista osa kuuluu

julkiseen - ja osa yksityiseen sektoriin.  Tästä huolimatta sektoreiden väliin jää vielä

harmaalle alueelle sellaisia toimijoita, joista ei voida sanoa kuuluvatko ne julkiseen vai

yksityiseen sektoriin.  Tällaisien tuottajien ei voida katsoa kuuluvan yksityiseen

sektoriin, jolloin niiltä hankitut palvelut eivät ole yksityistettyjä.

Teorian merkittävimmät yksityistämisen rajoitukset koskevat Musgraven hahmotelmaa

julkiselle sektorille kuuluvista tehtävistä.  Nämä tehtävät ovat tulojen uudelleen jako,

talouden tasapainottaminen ja voimavarojen tehokkaasta kohdentamisesta

huolehtiminen.  Kyseiset tehtävät ovat sen luonteisia, etteivät yksityiset markkinat pysty

toteuttamaan niitä tehokkaasti.  Markkinat epäonnistuvat.  Niinpä tarvitaan julkisen

sektorin puuttumista markkinoiden epäonnistumisiin.  Koska julkinen sektori ei pyri

oman hyötynsä vaan koko yhteiskunnan hyvinvoinnin maksimointiin, niin sen vuoksi

julkinen valta pystyy hoitamaan tehokkaammin kyseiset tehtävät, joissa markkinat

epäonnistuvat.
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Musgraven julkiselle sektorille hahmottelemien tehtävien ohella julkisen vallan tulee

huolehtia ulkoisvaikutusten määrän optimoimisesta.  Positiivisia ulkoisvaikutuksia

sisältäviä toimintoja tulee lisätä ja edistää.  Negatiivisia ulkoisvaikutuksia omaavia

toimintoja rajoitetaan julkisen vallan toimesta, koska ne vähentävät yhteiskunnan

kokeman hyvinvoinnin määrää.  Ulkoisvaikutuksille on tyypillistä ettei niitä huomioida

markkinoilla vaikka ne syntyvät markkinoille tuotettavien tavaroiden ja palveluiden

tuotannon yhteydessä.  Positiivisia ulkoisvaikutuksia omaavista palveluista ovat hyvänä

esimerkkinä koulutus ja terveydenhuollon palvelut.  Näiden palveluiden tuottaminen

julkisen sektorin toimesta tai ainakin valvonnan ja ohjauksen alaisuudessa lähtee jo

teoria tasolta.  Ylimmällä tasolla on siis jo rajoituksia, jotka rajoittavat kyseisten

palveluiden yksityistämistä.

Teoriassa esitetyt yksityistämisen rajoitukset eivät luonnollisesti suoranaisesti vaikuta

kuntien käytännön toimintojen järjestämiseen.  Teoriassa voidaan myös ajatella ettei

kuntia tarvita lainkaan, vaan yksityiset tuottajat tuottavat palvelut, jotka on päätetty

julkisen vallan toimesta kansalaisille antaa.  Kyseisten palveluiden tuotannon

valvonnasta huolehtisivat valtion paikallisviranomaiset.  Kaikki kuntien nykyinen

omaisuus voitaisiin myydä yksityisille.  Jos tällöin kuitenkin julkisella vallalla olisivat

samanlaajuiset tehtävät kuin tällä hetkellä, niin syntyisi varmasti ongelmia julkisen

vallan toimintaedellytyksille yksityisen toimijan pyrkiessä taloudellisen tuloksensa

maksimointiin.

Teorioiden luomat käsitykset julkisen vallan roolista ja yksityistämisen rajoituksista

luovat lainsäädännön kehitykselle puitteet.  Selvästi on Suomenkin lainsäädännöstä

havaittavissa, että teoriassa hahmotellut yksityistämisen rajoitukset ovat laeissa

ohjaamassa kuntien toiminnan järjestämistä.  Lainsäädännöstä on viime vuosina monia

ennen siinä olleita yksityistämisen rajoituksia vähennetty.  Pääasiallisena syynä lakien

helpotuksiin on ollut lama ja sen aiheuttama julkisen sektorin talouden raju

heikkeneminen, mistä johtuen on pyritty lisäämään kuntien mahdollisuuksia järjestää

toimintansa parhaalla mahdollisella tavalla.  Lainsäädännössä on silti edelleen

määräyksiä, jotka rajoittavat kuntien mahdollisuuksia yksityistää toimintaansa.

Kuntalaki on yleislaki, joka antaa oikeastaan rajoittamattomat mahdollisuudet kunnille

hankkia palveluita, joita annetaan asukkaille, yksityisiltä tuottajilta.  Lainsäädännön
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rajoitukset sisältyvätkin erityislakeihin, jotka sääntelevät tiettyjen palveluiden tuotantoa.

Lait, jotka sääntelevät sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä peruskoulutusta,

rajoittavat eniten yksityistämistä.  Etenkin terveydenhuollossa edellytetään monien

palveluiden osalta kunnallista tuottajaa.  Toisaalta peruskoulussa ei voida hankkia

yksityisiltä opetustunteja ilman, että henkilö on koulussa tuntiopettajana.  Yksityinen

opetus on mahdollista vain yksityisessä koulussa, jolla on lupa peruskoulua korvaavasta

koulusta.  Tärkeimpänä lainsäädännön asettamana rajoitteena, joka koskee kaikkia

kunnan toimintoja ja palveluita, voidaan pitää viranomaistehtävien asemaa.  Julkisen

vallan käyttöä sisältäviä toimintoja ei saa hankkia yksityisiltä tahoilta vaan ne tulee

toteuttaa omana työnä tai joissakin tapauksissa mahdollisesti yhdessä muiden kuntien

kanssa.

Lainsäädännössä on julkiselle vallalle annettu monien palveluiden ja tehtävien osalta

valvonta ja ohjaus vastuu.  Vaikka palvelun tuotanto monissa tapauksissa voidaankin

järjestää halutulla tavalla niin kunnalla on kuitenkin velvollisuus huolehtia kulloinkin

kyseessä olevan palvelun järjestämisestä asukkailleen.  Kyseinen lainsäädännön

järjestämistehtävä on voimakkaasti sidoksissa teoriassa esitettyihin näkemyksiin, joiden

mukaan julkisen sektorin tulee huolehtia tiettyjen palveluiden saatavuudesta

yhteiskunnan kokonaishyvinvoinnin maksimoimiseksi.  Nimenomaan tässä yhteydessä

näkyy teorian ja lainsäädännön kulkeminen käsi kädessä.  Jokin teoria on aina

ohjaamassa lainsäädännön kehitystä, koska joillakin tutkimuksilla lakien uudistuksia

pyritään aina perustelemaan.

Lainsäädäntö ja sen taustalla teoriat ohjaavat käytännön toimintaa.  Käytännössä

palveluita järjestettäessä julkisella sektorilla katsotaan yleensä aina ensin lainsäädännön

rajoitukset.  Lakien mahdollistaessa joidenkin palveluiden yksityistämisen voi

käytännössä kuitenkin olla joitakin sellaisia tekijöitä, jotka rajoittavat käytännössä

palvelun tai toiminnon yksityistämistä.  Yksityistämisen kohtuullisen vähäinen käyttö

on tosiasia ainakin Oriveden kaupungissa.  Case –kunnassa käytännön

merkittävimmiksi yksityistämisen rajoituksiksi katsotaan sellaisissa palveluissa, joilla

on lähinnä tukipalveluiden luonne, ensinnäkin tarjonnan puute ja toisaalta kilpailun

puute.  Kaikkiin palveluihin ei löydy yksityisiä tuottajia ja niissä palveluissa, joihin

löytyy tarjoaja puuttuu usein kilpailu.  Tähän ongelmaan liittyy luonnollisesti kaupungin

pieni koko tarjontaa ja kilpailua vähentävänä tekijänä.
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Tarjonnan ja kilpailun puutteen lisäksi merkittävänä yksityistämistä rajoittavana

tekijänä Orivedellä on poliitikkojen eli lähinnä valtuuston kielteinen kanta

yksityistämistä kohtaan.  Toisaalta myös täysin vastakkaisia näkemyksiä esitettiin.

Lähinnä kielteisiä näkemyksiä yksityistämistä kohtaan ovat esittäneet vasemmiston

edustajat.  Tämä johtuu luonnollisesti vasemmistossa lujassa olevista käsityksistä

yksityistämisestä, joka nähdään lähinnä uhkana omalle toiminnalle.  Luonnollisesti

politiikan rajoitukseen liittyy myös historian perinteiden velvoitteet.  Koska perinteisesti

kunnassa lähes kaikki palvelut on tuotettu omana työnä niin tällöin ei osata nähdä

mahdollisuuksia muunlaiseen palveluiden järjestämiseen edes tukipalveluissa.  Niinpä

keskushallinnossa ei uskota varsinkaan peruspalveluiden yksityistämisen kovin laajaan

toteutumiseen.  Tukipalveluiden osalta keskushallinnossa uskotaan yksityistämisen

laajentamiseen ja siitä saataviin hyötyihin.  Ongelmana ovat politiikka ja tarjonnan ja

kilpailun puute.

Oriveden kaupungissa koetut yksityistämisen rajoitukset ovat sellaisia, joita

kirjallisuudessakin on pidetty keskeisimpinä rajoitteina yksityistämiselle.  Nimenomaan

markkinoiden ja tarjonnan merkitys rajoitteena korostuu varsinkin pienissä kunnissa,

joissa yksityisiä yrityksiä ei ole niin paljon kuin isommissa kaupungeissa.  Politiikan

asettaman rajoitteen osalta kunnan koolla ei ole niin suurta merkitystä.  Sen rooli

riippuu yksittäisestä kunnasta ja sen valtuutettujen suhtautumisesta yksityistämiseen.

Myös kunnan työntekijät suhtautuvat eri kunnissa erilailla yksityistämisen

käyttöönottoon.  Perinteisesti työntekijöiden on katsottu vastustavan yksityistämistä,

mutta on olemassa myös kuntia, joissa työntekijät suhtautuvat positiivisesti tai ainakin

odottavasti yksityistämiseen.  Orivedellä työntekijät yleisesti vastustavat palveluiden

hankkimista yksityisiltä tuottajilta.  Esimerkiksi koulutoimen tukipalveluiden osalta

vedotaan muunkin henkilöstön kuin vain opettajien pedagogiseen rooliin.  Johtavien

virkamiesten keskuudessa on kuitenkin vahva usko yksityistämisen laajenemiseen

lähivuosina.

Tutkielmassa yksityistämiselle löydetyt esteet ovat sen kaltaisia ettei niiden

muuttaminen ja poistaminen ole kovinkaan mittavasti kunnassa tehtävissä.

Lainsäädäntö on merkittävin yksityistämistä rajoittava tekijä eri palvelualoilla.

Lainsäädännön muuttaminen on taas eduskunnan tehtävä.  Kuntien palveluiden
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tuotannon ja järjestämistapojen ollessa kysymyksessä lakien muuttaminen ei ole

yksinkertainen tehtävä.  Yleensä aina palveluiden järjestämiseen vaikuttavista

kysymyksistä on muodostunut valtakunnallinen yhteiskunnan kehitystä pohtiva

keskustelu, josta lopullisia totuuksia ei ole saatu muotoiltua.  Yhteiskunnallinen

keskustelu on toisaalta tärkeää, koska kysymyksessä ovat kaikkien kansalaisten edut ja

hyvinvointi.  Lainsäädännön muuttaminen edellyttää, että yhteiskunnassa tapahtuu

käsitysten ja mielipiteiden muutos.  Lainsäädännön taustalla olevien oletusten ja

teorioiden on muututtava, jotta lakeja voidaan muuttaa.  Teorioiden ja taustaoletusten

sekä mielipiteiden muutos tekee myös käytännön tasolla yksityistämisen poliittisesti

mahdolliseksi.

Yhteiskunnassa vallitsevien mielipiteiden muuttuessa kunnan paikallistasollakin

käsitykset ja näkemykset muuttuvat samaan suuntaan kuin yhteiskunnassa yleensä.

Tällöin mahdollinen yksityistämisen poliittinen rajoite saattaa poistua.  Näin käytännön

poliittinen rajoite palaa teorian rajoituksiin ja sitä kautta suoran kytkennän lisäksi myös

lainsäädäntöön ja sen rajoituksiin.  Käytännössä olevat muut rajoitukset kuin poliittiset

rajoitukset kytkeytyvät teoriaan lähinnä yksityisten markkinoiden edistämisessä.

Teoriassa voi olla hyvinkin suuria sellaisia tekijöitä, jotka rajoittavat yksityisten

markkinoiden toimintaa.  Nämä tekijät voivat olla hyvinkin yhteisiä käytännön

toiminnan kanssa.  Kunnan tulee toiminnassaan edistää markkinoiden toimintaa, jotta

palveluiden tarjontaa ja kilpailua olisi kunnassa mahdollisimman paljon.  Vaikka

kilpailu toteutuisikin palveluiden tuotannossa niin silti teorioiden näkemykset kilpailun

puutteen syistä ovat edelleen päteviä.

Tutkimuksessa käytetty tutkimusmenetelmä - case tutkimus - rajoittaa tutkimuksen

tulosten yleistettävyyttä muihin kuntiin.  Koska tarkastelussa oli vain yksi kunta, siellä

olemassa olevia yksityistämisen käytännön rajoituksia ei voida soveltaa muihin kuntiin

kovin laajasti.  Ainoastaan kyseeseen tulevat saman kokoiset ja rakenteeltaan saman

tyyppiset kunnat.  Käytännön rajoituksista poiketen teoreettiset ja lainsäädännön

asettamat rajoitukset ovat sovellettavissa myös muissa kunnissa niiden koosta

riippumatta.  Käytännön rajoitusten tarkastelu olisi edellyttänyt laajempaa kuntien

tarkastelua, mutta yhden kunnan valinnalle oli olemassa selkeät perustelut.

Haastattelujen avulla kerättynä tiedoissa on olemassa omat epävarmuus tekijänsä, jotka

johtuvat siitä, että haastateltavat saattavat puhua sitä mitä halutaan kuulla.  Toisaalta
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haastattelussa on mahdollista saada tietoja joustavasti niistä asioista mistä halutaan.

Tällöin on mahdollista myös selvittää käsiteltävänä olevaa aihetta laajemmin ja

syvemmältä.

Yksityistämisen rajoitusten tietäminen ja tunteminen lisää mahdollisuuksia

yksityistämisen käytölle.  Kun kunnissa tunnistetaan yksityistämistä rajoittavat tekijät,

pystytään tällöin miettimään niitä keinoja, joilla kyseiset rajoitukset voitaisiin poistaa.

Kaikki tekijät, jotka vaikuttavat päätöksenteossa ja yleensä elämässä, tulee tunnistaa,

jotta ne voidaan ottaa huomioon.  Muussa tapauksessa päätöksenteosta tulee

hakuammuntaa, mistä syntyvät päätökset voivat olla vallitseviin olosuhteisiin nähden

vääriä.  Tällöin seikat, jotka vaikuttavat lopputulokseen paljastuvat vasta myöhemmin,

jolleivät kaikki tekijät ole alusta alkaen tiedossa.  Tästä johtuen myös yksityistämisen

rajoitukset tulee tietää yksityistettäessä.

Vaikka yksityistämistä on tutkittu kohtuullisen paljon Suomessakin, ovat tarkastelut

kohdistuneet pääasiassa teorioihin ja jossakin määrin lainsäädäntöön.  Varsinkin kuntien

osalta yksityistämistutkimusta ei ole kovin paljon tehty.  Jatkotutkimuskohteita ajatellen

empiiriset käytännön toimintaa tutkivat tutkimukset ovat tarpeellisia.  Monessa

kunnassa näytetään miettivän yksityistämisen hyötyjä ja keinoja toteuttaa

yksityistämistä palveluiden tuotannossa.  Aiheeseen liittyen tarjonnan ja kilpailun

edistämisen keinot ovat pienissä kunnissa ajankohtaisia kysymyksiä.  Nimenomaan

pienissä kunnissa palveluiden vähäisyyden vuoksi olisi perusteltua hankkia palvelut

yksityisiltä, mutta ongelmana on yrittäjien puute.  Elinkeinoelämän edellytyksiä ja

edistämisen mahdollisuuksia tulisi näin ollen tutkia.  Kyseinen tutkimus löytäisi

mahdollisesti keinoja poistaa ainakin osan merkittävästä yksityistämistä rajoittavasta

tarjonnan ja kilpailun puutteesta.  Myös yksityistämisestä kunnissa saatujen kokemusten

tutkiminen on tärkeää, koska niiden avulla toimintaa voidaan kehittää.  Tällöin myös

yksityistämistä suunnittelevissa kunnissa osattaisiin varautua ennakolta mahdollisiin

ongelmatilanteisiin, joita yksityistämisestä väistämättä seuraa.

Yleinen yhteiskunnassa tapahtuva kehitys johtaa tällä hetkellä kohti julkisen ja

yksityisen sektorin lähentymistä.  Yhteiskunnallisessa keskustelussa korostetaan

yksityistämistä.  Muutamien vuosikymmenten kuluttua saattaa kehitys olla jälleen

täysin vastakkaiseen suuntaan etenevää.  Ideologiat ja teoriat ovat taustalla ohjaamassa
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kulloinkin tapahtuvaa kehitystä.  Tällä hetkellä vallalla on yksilön ja hänen oman

vastuunsa korostaminen.  Palveluiden järjestämisen alueella tulee aina olemaan

tutkittavia kohteita, koska kehitystä ohjaavat ideologiat muuttuvat ja niiden mukana

muuttuvat sekä toimintaa ohjaava lainsäädäntö että käytännön toimintojen

järjestäminen.
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LIITTEET

Liite 1.  Julkisen hallinnon yhteiskunnallinen rooli

Dimensiot heikentyvä vahvistuva

                     (yksityistäminen)         (yhteiskunnallistaminen)

Yhteiskunnassa hallitseva ideologia individualistinen egalitaarinen

Sosiaalinen vastuu yhteiskunnassa yksilöillä, perheillä yhteiskunnalla

Talouspoliittinen filosofia monetaristinen uuskeynesiläinen

Yhteiskunnan sosiaalinen kontrolli suuri vähäinen

Yhteiskuntakehityksen ohjauslähde talouden lait poliittiset instituut.

Valtion tehtävät rajoitetut ja yks. taloutta tukevatohjailevat

Valtion toimivallan rajat rajoitetut vapaat

Valtion toiminnan rahoitusperusta välillinen verotus, maksut verotus

Valtion yritystoiminta vähäistä, marginaalista strategista

Yksityisen sektorin järjestöjen merkitys ratkaiseva vähäinen

Etujärjestöjen asema julk. vallankäytössä vähämerkityksinen tärkeä

Parlamentin asema muodollinen keskeinen

Hallituksen asema korostunut parlamenttiin sidottu

Hallintoideologia teknis-eksekutiivinen sosiaalinen

Hallintokoneiston koko pieni suuri

Hallintohenkilöstön määrä vähäinen suuri

Hallintokoneiston organisointimuoto dynaaminen byrokraattinen

Hallinnon rationaliteetti sosio-tal. ympäristöön reagoiva ohjelmallinen

Hallinnon suhde tuotantoperustaan markkinavoimakeskeinen markkinoita tasaava

Virkamiestyyppi liikemiesmäinen perinteinen virkamies

Hallintohenkilöstön tehtävät ja toimivalta sopimukseen perustuvat lailla säädetyt

Virkamiehistön muodollinen asema sopimukseen perustuva vakinainen

Hallintohenkilöstön koulutus ja kehittäminen teknis-taloudellinen yhteiskunnallinen

Keskus-paikallishallinto suhde sentralisoituva desentralisoituva.

Lähde: Salminen 1986, 94-95.
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Liite 2.  Oriveden kaupungin verotulojen jakautuminen

          Lähde: Oriveden kaupungin tilinpäätös 1999.

Liite 3.  Tulorahoituksen jakautuminen

              Lähde: Oriveden kaupungin tilinpäätös 1999.
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