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Alkusanat

”Tämähän on mukavaa, ei tämä tähän jää”, ajattelin aikoinaan kirjoittaessani pro gradu -tut-
kielmaa. Joidenkin vuosien päästä sain tilaisuuden aloittaa jatko-opinnot ja väitöskirjailijan 
matka alkoi tähtäimessä ensin lisensiaatintutkielma. Minulle myönnettiin ensimmäiset sti-
pendit, kiitos näistä Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto ry:lle sekä Kunnalli-
salan kehittämissäätiölle. Työtehtävissä työ- ja elinkeinoministeriössä tutkimuksen aiheeksi 
vahvistui kuntien työllisyydenhoito. Tämä yhdistettynä kunnallisoikeuden alan koulutuk-
seeni vaikutti mielenkiintoiselta, sillä aiheesta ei juuri keskusteltu ja se oli jäänyt katveeseen 
myös tutkimuksellisesti. Työtehtäväni Jyväskylän ammattikorkeakoulussa työllisyyshankkei-
den parissa antoi minulle tervetullutta käytännön näkökulmaa tutkimusaiheeseen.

Sittemmin Tampereen kaupungin ja tämän jälkeen Tampereen yliopiston tukisäätiön 
myöntämien stipendien turvin minun oli mahdollista jäädä täysipäiväiseksi väitöskirjailijak-
si. Kiitokset molemmille tahoille! Sain myös hienon mahdollisuuden lähteä tekemään tutki-
mustani Ruotsiin Uppsalan yliopistoon ja ottaa sinne perheen mukaan. Ajasta tuli ainutlaa-
tuinen elämässämme ja lasten käymä kansainvälinen koulu antoi hyviä eväitä koulutaipaleelle 
sekä muuhun elämään. Väitöskirjan oikeustieteellinen perusta alkoi vahvistua palatessani 
Uppsalasta Tampereen yliopistoon julkisoikeuden yliopisto-opettajan tehtäviin. 

Lisensiaatintutkielma valmistui vuonna 2014, jonka jälkeen sen matka väitöstutkielmaksi 
jatkui vielä 4 vuotta. Aika väitöskirjailijana on ollut tapahtumarikas. Vaikka matka on het-
keksi pysähtynyt, se on sopivan hetken tullen taas jatkunut. Kuuluminen valtiovarainminis-
teriön kuntakokeilujen tutkimusryhmään antoi vahvan perustan ottaa työhön empiriatar-
kastelu nuorisotakuun kuntakokeilun toteuttamisesta. Kiitos tästä mahdollisuudesta myös 
kaikille niille henkilöille, joiden haastattelut mahdollistivat tämän työn empiriaosuuden.

Hallinto-oikeuden emeritusprofessori Heikki Kulla, suostuit jo lisensiaatintyöni vasta-
väittäjäksi. Sittemmin toimit tämän väitöstyön esitarkastajana, erittäin suuri kiitos molem-
mista! Kiitokset myös väitöstyöni toiselle esitarkastajalle, ylituomari Veijo Tarukanteleelle. 
Olet lisäksi ystävällisesti lupautunut työni vastaväittäjäksi. 

Kunnallisoikeuden oppi-isääni, emeritusprofessori Aimo Ryynästä haluan kiittää innos-
tamisesta tutkimuksen pariin jo maisteriopintovaiheessa. Erityinen kiitos siitä, että jäit väi-
töskirjailijan polulleni vielä emerituksena. Kiitos lukuisista kannustavista ja asiantuntevista 
kommenteistasi! Ilmoitit jo lisensiaatintyön alkutaipaleella tulevasi väitöskaronkkaan, kun 
tähtäimessä oli vasta lisensiaatintutkimus. Sinne tämä matka sitten johti. 

Julkisoikeuden yliopistonlehtori Asko Uoti, olet myös ollut ratkaisevan tärkeä väitöskirjai-
lijan polulla. Kun aivot ovat lyöneet tyhjää, olen voinut sanoa tämän suoraan ja keskustelum-
me ovat nostaneet minut ylös suosta. Aivan loppuun saakka, vielä heinäkuun 2018 helteissä, 
olet tarjonnut keskustelukumppanuutta työn viimeisiin haasteisiin. Asiantuntemuksesi on 



antanut minulle rakentavan palautteen sekä täydentänyt tietovarastojani. Suuri kiitos väitöstyöni 
vastaavana ohjaajana toimimisesta.

Erityinen kiitos kuuluu myös väitöstyöni toiselle ohjaajalle, julkisoikeuden professori Juha 
Lavapurolle. Kiitos jo toimimisesta lisensiaatintutkielmani toisena vastaväittäjänä. Viimeiset ajat 
väitöstutkielman käsikirjoituksen parissa olivat haastavia jatkuvien hallinnon rakenteellisten 
muutosvalmistelujen keskellä. Sinulla oli viimeisin tieto sote-uudistuksesta ja aivan lopuksi vielä 
EU:n tietosuoja-asetuksesta. Erittäin asiantuntevat kommenttisi väitöskirjan käsikirjoituksesta 
syksyllä 2017 saivat minussa aikaan paljon oivalluksia, joiden myötä pystyin vielä arvioi maan työ-
ni kokonaisuutena. Kiitos!

Vakuutustieteen yliopisto-opettaja Pauliina Havakka, olet ollut tärkeä väitöskirjailijan mat-
kallani, niin työssä kuin vapaa-ajalla. Ilman sinun tukea loppumatkasta olisi tullut vieläkin pi-
dempi. Kiitos vanhan urheilijan kannustamisesta ja myötäelämisestä, kun vetäydyin Lappiin kir-
joittamaan. Seuraavaksi tsempataan sinun väitöstutkielmasi maaliin!

Oikeustieteen projektitutkija Jaana Palander, kiitos sinulle hyvästä keskustelukumppanuu-
desta ja työtoveruudesta uunituoreina yliopisto-opettajina. Jatketaan keskusteluja ja tsemppiä 
oman työsi loppuun saattamiseen! Tampereen yliopistosta haluan kiittää esimiehenäni toimi-
nutta julkisoikeuden professori Raija Huhtasta. Kiitos asiantuntevista ja ajatteluani haastavis-
ta kommenteistasi työni eri vaiheissa. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani Juha Teperi, 
kiitos työskentelystämme Tampereen yliopiston hyvinvointialoitteen, WELLi-hankkeen eteen. 
Oli mielenkiintoista nähdä aitiopaikalta sote- ja maakuntauudistuksen etenemistä ja siinä sivussa 
vaihtaa Lapin kuulumisia. Kiitos myös Johtamiskorkeakoulun hallintopäällikkö Sari Saastamoi-
selle sekä toimistosihteeri Selene Oittiselle lukuisista neuvoista käytännön asioissa. Kiitos kuuluu 
lisäksi muille kollegoilleni Tampereen yliopistossa sekä matkan varrella aiemmissa työtehtävissä-
ni.

Väitöskirjan suomen kielen tarkastuksesta ansaitsee suuren kiitoksen Kata Saastamoinen. 
Miten hauskaa olikaan työskennellä kanssasi ja kannustavuutesi toi lisää pontta viime metreille. 
Tiivistelmän sujuvasta kääntämisestä kiitos kuuluu kielenkääntäjä Tiina Sjelvgrenille. Väitöskir-
jan nopeasta ja ammattitaitoisesta taitosta kiitän kirjaston tietopalveluneuvoja Sirpa Randellia. 

Läheisten ihmisten antama tuki ja virkistys tämän väitöskirjaprosessin aikana on ollut elintär-
keää. Kiitos kaikesta kiinnostuksesta ja kannustuksesta työtäni kohtaan. Kiitos rakkaat ystävät, 
ihanat kummitytöt, hyvät vanhemmat, rakas perheeni! Eero ja Hillevi, vanhempina ette ole kos-
kaan epäröineet, mille polulle olen milloinkin päättänyt suunnata. Samaa kannustavuutta toivon 
osaavani viedä omille lapsilleni, Justukselle ja Akselille. Samalla, kun te olette saaneet ajatukseni 
pois väitöstyön pohdinnoista, olette kasvaneet energisiksi nuoriksi miehiksi. Kaikkea hyvää ja 
viisautta elämänne poluille! 

Täällä Lapin jängällä samoillen ja hiihtäen vaikeimmatkin teoreettiset haasteet ovat ratken-
neet ja uudet ideat syntyneet. Kiitos tästä mahdollisuudesta vanhemmilleni sekä erityisesti puoli-
solleni Samille. Reilut 10 vuotta olemme kulkeneet väitöstutkielma matkassani. Sanat eivät riitä 
kertomaan, miten tärkeä olet rinnallani.

Pyhätunturin juurella 22.7.2018

Heidi Niemi



Tiivistelmä
Kunta työllisyydenhoitajana Työpakosta kokeiluihin

Perustuslain (731/1999) 18.2 § säätää seuraavasti: ”Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä 
ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön.” Tähän Suomi on myös kansainvälisoi-
keudellisesti sitoutunut ja tavoitteeksi on asetettu täystyöllisyys. Kunnan toimintaa työn 
perusoikeuden toteuttamisessa määrittää tarkemmin kansallinen työllisyydenhoidon 
erityissääntely. Varsinkin 2000-luvulta lähtien sitä on kohdistettu yhä enenevässä määrin 
kuntiin.

Kuntalain (410/2015) 1.2 § säätää kunnan tehtäväksi edistää asukkaidensa hyvinvoin-
tia ja alueensa elinvoimaa. Onnistunut työvoimapolitiikka vastaa molempiin. Perustuslain 
121 § säätää kunnalle kuuluvasta itsehallinnosta. Kunnan yleinen toimiala on yksi kun-
nallisen itsehallinnon kulmakiviä ja se on jatkuvasti pienentynyt myös työllisyydenhoidon 
alueella. Normiohjauksen lisäksi resurssi- ja informaatio-ohjaus ovat lisänneet kuntien vas-
tuuta etenkin pidempään työttöminä olleista.

Tämä kunnallisoikeuden alaan kuuluva väitöstutkimus jakaantuu kahteen osaan. 
Ensimmäisen osion tutkimustehtävänä on oikeussäännöstön systematisoinnin ja oikeus-
normien sisältöjä koskevien tulkintakannanottojen avulla täsmentää kuntien itsehallin-
nollinen asema työllisyydenhoidon toimijakentässä. Päämetodina on oikeusdogmaattinen 
tarkastelutapa. Tutkielman toinen osio, empiriatarkastelu, kohdistaa tarkastelunsa nuor-
ten työllistymisen tukemiseen. Tarkemman tarkastelun kohteena on vuosina 2015–2016 
toteutettu nuorisotakuun kuntakokeilu, jossa sovellettiin lakia kuntien velvoitteiden ja 
ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista 
(1350/2014, kuntakokeilulaki). Tutkimuksen toisessa osiossa oikeussosiologinen metodi on 
päämetodina. Molempia osioita täydennetään oikeushistoriallisen, oikeusvertailevan sekä 
oikeuspoliittisen tarkastelutavan avulla. Tutkimuksen rajauksena työttömän henkilön ole-
tetaan olevan työhaluinen ja työkykyinen. 

Oikeushistoriallinen näkökulma osoittaa tämän päivän ajattelutavassa työttömyys-
kysymystä kohtaan useita yhtymäkohtia menneeseen. Työllistymisen tukeminen oli alun 
perin kuntien tehtävä, kunnes se ensimmäisellä työllisyyslailla (672/1956) siirrettiin ensi-
sijaisesti valtion vastuulle. Tutkimus tarkastelee koko sitä oikeussääntelyn kehityskaarta 
yhteiskuntapoliittisine taustatekijöineen, joka on johtanut kunnille säännellyn erityistoi-
mialan lisääntymiseen ja yleisen toimialan kaventumiseen työllisyydenhoidon alueella. 
Vuoden 1987 työllisyyslain kuntien työllistämisvelvoitteeseen liittyneen lakimuutoksen 
(1329/1996) jälkeen laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001), työttömyysturvalaki 
(1290/2002), terveydenhuoltolaki (2010/1326), laki työllistymistä edistävästä monialaisesta 
yhteispalvelusta (1369/2014), sosiaalihuoltolaki (1301/2014) sekä kilpailulainsäädäntö ovat 
lisänneet oikeudellisia reunaehtoja kuntien asemaan työllisyydenhoitajana. 



Tänä päivänä oikeuskäytäntö ja ylimpien lainvalvojien ratkaisut tukevat tätä käsitystä 
etenkin kilpailulainsäädännön ja perusoikeuksien toteutumisen suuremman vaikutuksen 
myötä. Sääntelyn lisäksi valtion ohjauksen lisääntyminen, kansainvälinen toimintaympä-
ristön muutos, vastuunjaon epäselvyys, sääntelyn ristiriitaisuus sekä suuri muutostila, joka 
on kestänyt jo yli vuosikymmenen, ovat keskeisiä tutkimushavaintoja. Tutkimus osoittaa 
lisäksi, että kunnallisen sosiaalityön ja valtiollisen työllisyyspolitiikan tavoitteet voivat olla 
erityyppisiä ja aiheuttaa erilaisia haasteita ja mittaamisen ongelmia. Valtion ja kunnan väli-
nen yhä jännitteisempi suhde työllisyydenhoidossa kulkee punaisena lankana läpi tutkiel-
man. Kunnan itsehallinnollinen asema työllisyydenhoitajana heijastelee kuntien yleisem-
pää asemaa itsehallinnollisena toimijana. Sen voi nähdä joutuneen puristuksiin ja ahtaalle, 
mitä lisää rahoitusperiaatteen toteutumattomuus.

Empiriatarkastelun päätarkoituksena on vastata siihen, mitä oikeudellisia ja muita 
vaikutuksia kuntakokeilulailla oli nuorisotakuun kuntakokeilun toteuttamiseen? Lain 
toteutumisen arvioinnissa käytetään apuna Jyrki Talan lainsäädännön vaikuttavuuden 
arvioinnin jaottelua neljään tarkastelutapaan; lakiuudistuksen tavoitteenasettelu, sisältö, 
toimeenpano ja kohteiden reagointi. Empiriatarkastelu toteutettiin asiantuntijoiden tee-
mahaastattelujen avulla. Vastauksia on hyödynnetty jo työn ensimmäisessä osiossa ja ne 
tukevat ensimmäisen osion lainsäädäntöperustaa koskevia tutkimustuloksia. Keskeises-
ti esiin nousee työttömyysturvalain 14 luvun 3 a §:n säätämä työmarkkinatuen kuntien 
rahoitusosuuden ongelmallisuus ja vahva ajatus siitä, miten valta ja vastuu työllistymisen 
tukemisesta voisi olla kunnilla. Tätä tukevat kunnalliset peruspalvelut ja kokonaisuus olisi 
otettava resursoinnissa ja tiedonkulussa huomioon.

Kokeilut ovat ilmiönä lisääntyneet viime vuosina. Empiriatarkastelu osoittaa kuiten-
kin Suomen kokeilukulttuurissa vallitsevia epäkohtia, kuten kokeiluaikojen lyhyyden, 
puutteet kokeilujen valmistelussa ja ohjauksessa sekä sen, etteivät hyvätkään tulokset vält-
tämättä ehdi juurtua, kun ollaan jo seuraavassa kokeilussa. Vuosina 2015–2016 toteute-
tuista kuntakokeiluista säätänyt kuntakokeilulaki sääti tavoitteet varsin yleisluontoisiksi. 
Nuorisotakuun kuntakokeilussa ne sekoittuivat Ohjaamojen tavoitteisiin, vaikka niiden 
toteutumista oli arvioitava erikseen. Nuorisotakuun kuntakokeilu ei vähentänyt tavoittee-
na ollutta kuntien tehtäviä eikä tuonut kustannussäästöjä ainakaan kokeiluaikana. Kes-
keisenä tavoitteena ollut nuoren työllistymispolun yhteinen palvelusuunnitelma laadittiin 
osassa kokeilukuntia ja se koettiin hyväksi. Lähtökohtaisesti sen olisi pitänyt vähentää mui-
den suunnitelmien laatimista. Kuntakokeilulain henkilötietojen luovuttamista ja tallenta-
mista koskeneet lainkohdat saatettiin kokea haastaviksi, toisaalta kaikki viranomaistahot, 
kuten esimerkiksi sosiaalitoimi, eivät välttämättä lähteneet soveltamaan lyhyen aikaa voi-
massa ollutta kuntakokeilulakia. 

Hyviä tuloksia yhteisten palvelusuunnitelmien laatimisen lisäksi oli kuntien sisäisen 
ja kuntien ja TE-toimistojen välisen yhteistyön ja tiedonkulun lisääntyminen sekä asia-
kasprosessien kehittyminen. Vapaakuntakokeilun tavoin saattoi nähdä, että vuosina 2015–
2016 toteutetut nuorisotakuun kuntakokeilut toimivat merkittävänä oppimisprosessina, 
joskin jatkokehittämistä haittasivat kesken olleet useat hallinnon rakenneuudistukset ja 
Ohjaamojen epävarma tulevaisuus.



Tutkimushavainnot tukevat kuntien työllisyydenhoidon kokonaisvastuuta, joskin on 
pidettävä mielessä, että kuntien välillä on kasvavia eroja. Verrattuna tavoitteena olevaan 
maakunnalliseen toimijaan, kunnilla voi nähdä olevan suurempi intressi työllisyyden edis-
tämiseen liittyvien resurssien käyttöön, koska toiminnan säilyminen ja kehittyminen ovat 
kiinni omista toimenpiteistä. Maakunnallinen toimija ei välttämättä edistä tehokkuutta 
ja vaikuttavuutta, vaan tuo mukanaan edelleen jatkuvia vastuunjaon, tiedonkulun ja ko-
konaisuuden pirstaleisuuden ongelmia. Toisaalta toimintaympäristön jatkuva muutos ja 
haasteet edellyttävät uudenlaista yhteistyötä, jota pienemmän kokoluokan kuntien tulisi 
hyödyntää selkeämmin työllisyydenhoidossa. 

Kunnilla tulee olla riittävät edellytykset toteuttaa niille kuntalain 1.2 §:n säätämää pe-
rustehtävää, asukkaiden hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman edistämistä. Tasapainon löy-
täminen kunta–valtio-suhteeseen myös työllisyydenhoidon alueella löytyy vahvemmasta 
luottamuksesta kuntatoimijaan, jota ohjaa paikallistasolla ilmenneistä tarpeista lähtevä 
tahdonmuodostus.





Sammandrag

Kommunen som sysselsättningsaktör – från arbetsplikt till -försök

I 18.2 § i grundlagen (731/1999) stadgas att ”det allmänna skall främja sysselsättningen och 
verka för att alla tillförsäkras rätt till arbete”. Detta har Finland också förbundit sig vid i 
internationell rätt, och full sysselsättning har fastställts som mål. Om kommunala åtgärder 
vid genomförandet av den grundläggande rätten till arbete bestäms närmare i den natio-
nella särskilda regleringen om sysselsättning. Speciellt sedan 2000-talet har den riktats i 
allt högre grad mot kommunerna. 

I 1.2 § i kommunallagen (410/2015) stadgas att kommunen ska främja sina invånares 
välfärd och sitt områdes livskraft. Framgångsrik arbetskraftspolitik svarar mot båda önske-
målen. 121 § i grundlagen föreskriver om kommunens självstyrning. Den kommunala of-
fentliga sektorn är en av hörnstenarna i kommunens självstyre, och den har stadigt minskat 
inom sysselsättningsförvaltningen. Förutom standardstyrning har resurs- och informa-
tionskontroll ökat kommunernas ansvar, i synnerhet för långtidsarbetslösa. 

Denna kommunrättsliga forskning är indelad i två delar. I den första delen är syftet att 
genom systematiseringen av det rättsliga ramverket och tolkningsutlåtanden om innehållet 
i de rättsliga normerna bidra till att klarlägga kommunernas självstyrande ställning inom 
sysselsättningspolitiken. Den huvudsakliga metoden är ett rättsdogmatiskt tillvägagångs-
sätt. Den andra delen, dvs. den empiriska analysen, fokuserar på att dryfta kring hur ung-
domars sysselsättning kan stödjas. Det kommunala försöket inom ramen för Ungdoms-
garantin som genomfördes under 2015–2016 är föremål för en mer detaljerad undersökning. 
I det tillämpades lagen om försök som gäller minskning av kommunernas förpliktelser och 
styrning samt stöd för sektorsövergripande verksamhetsmodeller (1350/2014, kommunför-
sökslagen).  I avhandlingens senare del är huvudmetoden rättssociologisk. Båda delarna 
kompletteras med ett historiskt, komparativt och politiskt tillvägagångssätt. Studien utgår 
från att en arbetslös är arbetsvillig och -duglig.

Det rättshistoriska perspektivet pekar på att dagens resonemang kring arbetslöshet 
har flera beröringspunkter med tidigare år. Sysselsättningsfrämjande var ursprungligen en 
uppgift för kommunerna tills den genom den första sysselsättningslagen (672/1956) över-
fördes primärt till staten. Studien granskar hela utvecklingscykeln av rättslig reglering med 
de socialpolitiska bakgrundsfaktorerna som lett till att kommunernas reglering över sär-
skilda befogenheter ökat medan de allmänna befogenheterna förminskat inom sysselsätt-



ningsförvaltningen. Efter lagändringen gällande kommunernas sysselsättningsskyldighet 
(1329/1996) från 1987, har lagen om arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte (189/2001), 
lagen om utkomststöd för arbetslösa (1290/2002), hälso- och sjukvårdslagen (2010/1326), 
lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (1369/2014), soci-
alvårdslagen (1301/2014) samt konkurrenslagstiftningen ökat de rättsliga ramvillkoren för 
kommunernas roll som aktiv sysselsättningsaktör.

Denna uppfattning stöds idag av gällande rättspraxis och de högsta lagväktarnas avgö-
randen. I synnerhet har konkurrenslagstiftningen och förverkligandet av de grundläggan-
de rättigheterna fått större genomslagskraft. Bland viktiga forskningsresultat finns utöver 
reglering även ökad statlig styrning, förändringar i den internationella omvärlden, bristen 
på ansvarsfördelning, motsägelsefull reglering och den stora brytningen som pågått i mer 
än ett decennium. Forskningen visar också att målen för kommunalt socialt arbete och 
statlig sysselsättningspolitik kan vara olika och ge upphov till olika utmaningar och mät-
problem. Den alltmer spända sysselsättningsrelationen mellan staten och kommunen går 
som en röd tråd genom avhandlingen. Kommunens självstyrande roll som sysselsättnings-
aktör återspeglar kommunernas mer allmänna roll som autonom aktör. Den rollen kan 
anses ha hamnat i kläm, vilket enbart framhävs av att finansieringsprincipen inte förverk-
ligas. 

Huvudsyftet med den empiriska delen är att ge svar på hurdana rättsliga och andra 
effekter kommunförsökslagen innebar för kommunförsöket inom ramen för Ungdoms-
garantin. Vid bedömningen av hur lagen genomförts används Jyrki Talans uppdelning i 
fyra kategorier: målinställning, innehåll, genomförande och reaktion från objekten. Den 
empiriska analysen har genomförts genom expertintervjuer. Svaren har utnyttjats också i 
första delen av arbetet, och de stöder forskningsresultaten från studiens första del vad gäller 
den rättsliga grunden. En central problemställning som lyfts fram är kommunernas finan-
sieringsandel av arbetsmarknadsstödet i enlighet med det som stadgas i 3 a § 14 kap. i lagen 
om utkomststöd för arbetslösa, samt en tydlig tanke om att kommunerna kunde utöva 
makt och ansvar över sysselsättningsfrämjande åtgärder. De grundläggande kommunala 
tjänsterna stödjer detta, och helheten bör beaktas i resursallokeringen och kommunika-
tionen. 

Olika försök har ökat under de senaste åren. Den empiriska analysen visar emellertid 
att det finns vissa missförhållanden i försökskulturen i Finland, såsom de korta försökspe-
rioderna, bristande beredning och vägledning samt det faktum att inte ens goda resultat 
hinner omsättas i praxis när man redan är i gång med nästa projekt. I kommunförsökslagen 
som stadgade om kommunala försök under 2015–2016 var målsättningarna tämligen gene-
rella. I kommunförsöket inom ramen för Ungdomsgarantin kopplades målsättningarna till 
Navigatorns (Ohjaamo) mål, även om genomförandet av målen skulle utvärderas separat. 
Det kommunala försöket med Ungdomsgarantin minskade inte kommunernas uppgifter i 
enlighet med målsättningen och ledde inte heller till kostnadsbesparingar, åtminstone un-
der försöksperioden. En gemensam serviceplan för den ungas sysselsättning var ett centralt 
mål som upprättades i en del försökskommuner och ansågs vara bra. Som utgångspunkt 



borde det ha minskat behovet av att upprätta andra planer. Kommunförsökslagens formu-
lering om utlämning och lagring av personuppgifter kan ha upplevts utmanande, men å an-
dra sidan tillämpades kommunförsökslagen inte av alla myndigheter, såsom socialtjänsten, 
eftersom den var i kraft en så kort tid. Utöver de gemensamma serviceplanerna bidrog ett 
ökat samarbete och informationsflöde både inom kommunerna och mellan kommunerna 
och TE-byråerna samt utvecklingen av kundprocesserna till ett positivt resultat. I likhet 
med frikommunsförsöket kunde man konstatera att kommunförsöken under 2015–2016 
inom ramen för Ungdomsgarantin fungerade som en betydande inlärningsprocess, även 
om den fortsatta utvecklingen hämmades av flera pågående strukturella reformer inom 
förvaltningen samt Navigatorns (Ohjaamo) osäkra framtidsutsikter. 

Forskningsresultaten stödjer den tanken att det övergripande sysselsättningsansvaret 
ligger hos kommunerna, dock är det skäl att minnas att det finns allt större skillnader mel-
lan kommunerna. Jämfört med målet som är en aktör på landskapsnivå, kan kommunerna 
anses ha större intresse för användningen av sysselsättningsfrämjande resurser, eftersom 
bevarandet och utvecklingen av verksamheten är beroende av egna åtgärder. En aktör på 
landskapsnivå bidrar inte nödvändigtvis till effektivitet och ändamålsenlighet utan kan 
skapa kontinuerliga problem kopplade till ansvarsfördelning, informationsflöde och frag-
menterad helhet. Å andra sidan kräver de ständigt förändrade omständigheterna och ut-
maningarna en ny typ av samarbete som mindre kommuner bättre borde utnyttja i sin 
sysselsättningsförvaltning.

Kommunerna ska ha tillräckliga förutsättningar att genomföra den grundläggande 
uppgiften som anges i 1.2 § i kommunalagen, dvs. främja sina invånares välfärd och sitt 
områdes livskraft. För att kunna hitta ett balanserat förhållande mellan kommun och stat 
även inom sysselsättningsområdet krävs ett starkare förtroende för den kommunala aktö-
ren som styrs av viljan att svara på de behoven som uppstått på lokal nivå.





Summary

Municipality as an employment manager – from work obligation to trials

Section 18.2 of the Constitution (731/1999) provides: ”Public authorities must promote 
employment and strive to ensure everyone the right to work.” Finland has also committed 
to this by international law with full employment as a goal. Municipalities’ actions in the 
implementation of the fundamental right to work is more precisely determined by the 
national special regulation on employment. Especially since the 21st century, it has been 
increasingly targeted at municipalities.

Section 1.2 of the Local Government Act (410/2015) provides for the task of the 
municipality to promote the well-being of its residents and the vitality of the area. Successful 
labor policy provides answers to both. Section 121 of the Constitution provides for the 
self-government of a municipality. The municipal public sector is one of the cornerstones 
of municipal self-government, and has continuously decreased in the area of employment. 
In addition to standard control, resource and information control has increased the 
responsibility of municipalities, especially for long-term unemployed people. 

This research within municipal law is divided into two parts. In the first part of the 
thesis, the research task is to clarify the self-governing role of municipalities in the field 
of employment management through judgments providing an interpretation on the 
systematization of the legal framework and the content of legal norms. The main method 
is a legal-dogmatic approach. The second part of the thesis, the empirical review, focuses 
on supporting young people’s employment. A closer look is taken on the pilot project 
of the Youth Guarantee during 2015–2016, which applied the law on the reduction of 
municipal obligations and control as well as pilots supporting multidisciplinary approaches 
(1350/2014). In the second part of the study, a legal-sociological method is applied. Both 
parts are supplemented by a historical, comparative and political law approach. The scope 
of the study is an unemployed person who is willing and able to work.

The legal historical approach shows that the thinking today bears many similarities 
with the past when it comes to the issue of unemployment. Supporting employment was 
initially a task for municipalities until the first Employment Act (672/1956) primarily 
transferred it to the State. The study examines the whole developmental perspective of legal 
regulation with its social policy background factors, which has led to an increase in special 
sectors designated for municipalities, and a narrowing of the general mandate in the area 



of employment. Following the amendment of the Employment Act of 1987 (1329/1996) 
concerning municipalities and their employment obligation, the Act on Rehabilitative 
Work (189/2001), the Act on Unemployment Benefits (1290/2002), the Health Care 
Act (2010/1326), the Act on Multidisciplinary Co-operation Promoting Employment 
(1369/2014), Social Welfare Act (1301/2014) and competition laws have increased the legal 
framework conditions for municipalities as employment managers.

Today, case law and supreme law enforcement solutions support this view, especially 
when it comes to the enforcement of competition law and fundamental rights. Amongst key 
research findings are – in addition to regulation – the increase in government control, the 
change in the international environment, unclear shared responsibilities, contradictions in 
regulation and the great change that has lasted now for more than a decade. The research 
also shows that the objectives of municipal social work and state employment policy can be 
different and pose different challenges and measurement problems. The increasingly tense 
relationship between the state and the municipality in employment goes as a red thread 
throughout the thesis. The self-governing role of the municipality as an employment 
manager reflects the more general role of municipalities as an autonomous actor. It is 
currently challenged, and is highlighted by the ineffectiveness of the financial principle.

The main purpose of the empirical review is to answer what legal and other effects the 
Municipal Trial Act had on the implementation of the Youth Guarantee’s municipal trial. 
In the assessment of the enforcement of the law, I have used Jyrki Tala’s evaluation of the 
effectiveness of legislation. Tala divides his evaluation into four categories: the goal-setting, 
content, implementation, and reaction of objects. The empirical review was carried out 
through theme interviews with experts. Responses have already been used in the first part 
of the work, and they support the findings of the first section concerning the legal basis. 
The financial contribution from municipalities in the labor market support provided by 
Chapter 14, Section 3 a of the Unemployment Security Act is clearly a challenge, as is the 
strong idea of how the power and responsibility in supporting employment could lie within 
municipalities. This is supported by basic municipal services, and the big picture should be 
taken into account in resource allocation and information flow.

Trials have been increasing in recent years. However, the empirical review shows that 
there are some disadvantages in the Finnish trial system, such as the shortness of trial 
periods, the lack of preparation and guidance, and the fact that not even good results have 
enough time to take root when the next trial is already beginning. The State Trail Act on 
municipal trials during 2015–2016, left the objectives quite generic in nature. In the Youth 
Guarantee’s municipal trial they were mixed with the objectives of One-Stop Guidance 
Centers (Ohjaamot), although their implementation had to be evaluated separately. The 
Youth Guarantee’s municipal trial did not reduce municipal tasks, which was actually its 
aim, and did not bring about cost savings, at least during the trial period. A joint service 
plan for the youth employment path was a key objective, and it was drawn up in a number 
of trial municipalities and it was also appreciated. In principle, it should have reduced the 
number of other plans. The law section on disclosure and storage of personal data in the Act 



on Municipal Trials may have been challenging, but on the other hand, all authorities, such 
as social services, did not necessarily start applying the trial as the trial period was so short. 
In addition to joint service plans, increased cooperation and information flow within and 
between municipalities and TE agencies as well as the development of customer processes 
was seen as something positive. As with the free municipality trial, one could see that the 
Youth Guarantee pilot projects carried out during 2015–2016 served as a significant learning 
process, although further development was hampered by various structural reforms in the 
administration and the insecure future of the One-Stop Guidance Centers (Ohjaamot).

The research findings support the overall responsibility of municipal employment 
management, although it must be borne in mind that there are growing differences between 
municipalities. Compared to the target, which is a provincial operator, municipalities may 
have a greater interest in using employment-related resources as the maintenance and 
development of operations are dependent on their own actions. A provincial operator does 
not necessarily promote efficiency and effectiveness, but continues to carry on the ongoing 
fragmentation of responsibilities, information flow and fragmentation. On the other hand, 
the constant change in the operating environment and the challenges require new kind of 
co-operation that smaller municipalities should make better use of in their employment 
management. 

Municipalities should have necessary prerequisites to implement the basic task set out 
in Section 1.2 of the Municipal Act, which is to promote the well-being and vitality of 
its residents. In order to find a balance between municipalities and the State in the area 
of employment, a stronger confidence in a municipal actor is needed. This change is 
emphasized by the will that is based on local needs.
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1 Johdanto

Suomen itsenäistyttyä sata vuotta sitten säädettiin ensimmäisen hallitusmuodon (94/1919) 
6.2 §:ssä seuraavasti: ”Kansalaisten työvoima on valtakunnan erikoisessa suojeluksessa”. Nuo-
ri valtio halusi valtiosäännön tasolla turvata kansalaistensa työnsaannin. Säännös otettiin 
hallitusmuotoon Saksan, Weimarin tasavallan, vuoden 1919 valtiosäännöstä, jossa oli vas-
taava sanamuoto.1 Perusoikeus työhön on siten yksi vanhimpia perusoikeuksiamme. Li-
säksi se on ainoa perusoikeus, johon tehtiin lakimuutos ennen varsinaista perusoikeusuu-
distusta vuonna 1995.

Kuntalain (410/2015) 1.2 § säätää kunnan tehtäväksi edistää asukkaidensa hyvinvoin-
tia ja alueensa elinvoimaa. Onnistunut työvoimapolitiikka vastaa molempiin. Käsissäsi on 
kuntien työllisyydenhoidon juridista viitekehystä tarkasteleva kunnallisoikeuden alaan 
luokiteltava väitöstutkimus. Työ rakentuu kahdesta osiosta, joista ensimmäistä luonneh-
tii oikeustieteelle ominainen normatiivisuus. Ensimmäisen osion tutkimustehtävänä on 
oikeus säännöstön systematisoinnin ja oikeusnormien sisältöjä koskevien tulkintakannan-
ottojen avulla täsmentää kuntien itsehallinnollinen asema työllisyydenhoidon toimijaken-
tässä. 

Tutkimus luokitellaan modernin kunnallisoikeuden alaan, joten sillä on kotipaikka 
oikeudellisen järjestelmän lisäksi poliittisessa järjestelmässä. Se on kahden osajärjestelmän 
ainesosa, jonka tärkeänä tehtävänä on välittää näiden osajärjestelmien keskinäisiä suhteita: 
kanavoida poliittisen järjestelmän vaikutuksia oikeudelliseen ja oikeudellisen järjestelmän 
vaikutuksia poliittiseen.2 Tutkielman toinen osio, empiriatarkastelu, peilaa ensimmäi-
sen osion tutkimushavaintoja käytäntöön kohdistaen tarkastelunsa nuorten työllistymi-
sen tukemiseen. Tarkastelun kohteena on vuosina 2015–2016 toteutettu nuorisotakuun 
kuntakokeilu, jossa sovellettiin lakia kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja 
monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista (1350/2014, myöhemmin 
kuntakokeilulaki). Oikeussosiologisen tutkimusmetodin avulla empiriaosiossa on mah-
dollista tarkastella oikeutta yhteiskunnallisina käytäntöinä ja vastata lainvalmistelijoiden 
ja lainsäätäjien odottaman ulkoisen näkökulman mukaiseen tiedontuotantoon.3 

Taustaansa vasten tämä tutkimus liikkuu eri risteyskohdissa leikaten seuraavien orga-
nisaatioiden ja lähestymistapojen liittymäkohtaa:

1 157 artikla, Knuuttila 1977, s. 14.
2 Ryynänen 2012, s. 229.
3 Nämä odotukset ovat usein empiirisiä ja positivistisen tiedekäsityksen värittämiä. Niemi 2010, s. 99.
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* kunnan ja valtion tehtävien
* ihmisestä lähtevän ja järjestelmästä lähtevän lähestymistavan
* sosiaalitoimen ja työhallinnon.4

Valtion ja kunnan välinen suhde on kiinnostanut kunnallisoikeuden alan tutkijoita enem-
män kuin muut suhteet5, ja tämän jännitteisyyden tarkastelu kulkee läpi tutkielman pu-
naisena lankana. Ihmisestä ja järjestelmästä lähtevä lähestymistapa on keskiössä tarkastel-
taessa perusoikeutta työhön. Kriittisen pohdinnan kohteeksi voisi nostaa jopa määrittelyn 
perusoikeudesta työhön ainoastaan taloudelliseksi oikeudeksi6, sillä aihepiiri on kokenut 
suuren muutoksen 2000-luvulla. Osallistuminen työelämään luo yksilölle paitsi mahdol-
lisuuden itsensä ja perheensä elättämiseen myös sosiaalisia suhteita, merkityksellisyyden 
kokemista ja osallisuutta yhteiskuntaan7. Kolmannen liittymäkohdan, sosiaalitoimen ja 
työhallinnon, tarkastelun pääpaino on tutkielman empiriatarkastelussa.

Palatakseni oikeushistoriaan, työttömyys ei ollut Suomen valtion ensimmäisiä ratkais-
tavia haasteita. Se oli kuitenkin ilmiönä kiinnostava, sillä Suomeen syntyi yksi maailman 
vanhimmista kuukausittaisista työvoimatutkimuksista, joka aluksi ryhtyi seuraamaan 
merkittävää kausivaihtelua.8 Varsinaisesti työttömyyden syitä tutki Suomessa ensimmäi-
senä professori Eino Kuusi väitöskirjassaan ”Talvityöttömyys”. Hän totesi seuraavaa: ”– – 
koska työttömyyden syytkin osaksi voivat olla paikallisia eivätkä aivan yleistä laatuaan, on 
paikallaan, että kunta ensin tekee työttömyyden torjumiseksi sen, mihin sen voimat riittävät. 
Tämän jälkeen tulkoon valtio avuksi – –.”9 Työttömyyden torjuminen ja siitä aiheutu vien 
epäkohtien lievittäminen ymmärrettiin aluksi puhtaasti kunnalliseksi, köyhäinhoidon 
alaan kuuluvaksi tehtäväksi. Vasta myöhemmin työttömyyden torjuminen alettiin käsit-
tää valtion tehtäväpiiriin kuuluvaksi, vaikkakin valtion velvollisuudet ymmärrettiin aluksi 
kuntiin nähden toissijaisiksi.10 Maamme ensimmäinen työllisyyslaki (672/1956) siirsi ensi-
sijaisen vastuun työttömyyden torjumisesta kunnilta valtiolle.

Talouskehityksessä on havaittavissa pitkiä jaksoja, jolloin työttömyys on ollut vähäis-
tä, kuten 1950- ja 1960-luvut ja näiden vastapainona korkean työttömyyden kaudet 1930-, 
1970- ja 1990-luvut. Vuonna 1990, pitkän kasvuperiodin lopussa, työttömyysaste oli Suo-
messa hiukan yli kolme prosenttia, mikä tarkoitti täystyöllisyyttä.11 Menneistä ajoista työt-

4 Kananoja 1999, s. 7.
5 Vrt. Heuru 2001, s. 112.
6 Karapuu & Lavapuro 2011, s. 671; Mikkola 2017, s. 48.
7 Arajärvi 2017, s. 69.
8 Varsinaista työvoimatutkimusta on Suomessa tehty yli 50 vuoden ajan. Aluksi sitä käytettiin maaseudun 
työvoiman tarkasteluun, sillä maaseutuelinkeinolle oli tyypillistä suuret työvoiman kuukausivaihtelut. Tut-
kimusta alettiin sittemmin tehdä joka kuukausi. Tossavainen 2005, s. 18.
9 Kuusi 1914, s. 9.
10 Uotila & Uusitalo 1984, s. 38.
11 Työttömyydestä ei voida päästä kokonaan eroon, aina on olemassa kausivaihtelua, luontaista työpaikko-
jen vaihtoa, tai muutoksia julkisen sektorin ja yritystoiminnan taloudellisessa tilanteessa.
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tömyys on yleiseurooppalaisen suuntauksen mukaisesti muuttanut muotoaan, kun talout-
ta kohdanneen sokin vuoksi äkkiä kasvanut työttömyys ei palaakaan aikaisemmalle tasolle 
ympäristön normalisoituessa.12 Puhutaan hysteresis-ilmiöstä, joka on jättänyt jälkensä eu-
rooppalaisiin hyvinvointivaltioihin 2000-luvulla. OECD:n myötävaikutuksella Euroopan 
unionin työllisyysstrategialla on ollut vahva vaikutuksensa, kun aktiivista työvoimapoli-
tiikkaa alettiin 1990-luvun lopulla korostaa työttömyyden vähentämiseksi. 

Aktiivisen työvoimapolitiikan voi nähdä juurtuneen Suomeen 2000-luvulla13 ja vaikut-
taneen kuntiin kohdistuneen työllisyydenhoidon sääntelyn lisäämiseen etenkin vaikeas-
ti työllistyvien osalta. Vuonna 2016 tehdyn tutkimuksen mukaan vaikeasti työllistyvien 
työvoimapalvelujen vastuun siirtoa valtiolta kunnille kannatti 47 % vastanneista 207 kun-
nasta. Myös osa niistä kunnista, jotka eivät kannattaneet järjestämisvastuun siirtoa (110 
kuntaa), katsoi, että kuntien mahdollisuuksia vaikuttaa julkisten työvoima- ja yrityspalve-
lujen järjestämiseen tulisi lisätä (62 kuntaa).14 Valmisteilla olevan kasvupalvelu-uudistuk-
sen lainsäädännön ensimmäinen lausuntokierros päättyi toukokuussa 2017, ja erityisesti 
suurimmat kaupungit vastustivat sitä, että työllisyys ja yritystoiminnan ohjat ollaan siir-
tämässä maakunnille.15 Ollaan tultu tilanteeseen, jossa kunta–valtio-suhdetta työttömän 
henkilön työllistymisen tukemisessa voidaan pitää sekavana välitilana, johon eri osapuolet 
ovat tyytymättömiä16.

Hallinnon kokeilutoiminta näyttää juurtuneen työllisyydenhoidon kentälle, mutta 
ovatko Suomen kansainvälistä huomiota17 saavat kokeilut ratkaisu ongelmiin? Kuntien 
rooli työllisyydenhoidon aktiivisena toimijana on tänä päivänä jatkuvasti esillä. Aihe on 
eri osapuolia kiinnostava, jopa tunteita herättävä puhuttaessa sosiaalisesta osallisuudes-
ta. Tutkijana näen julkisessa keskustelussa paluuta menneeseen, jopa työpakkoon, jolloin 
työnteko saattoi olla ainut vaihtoehto ansaita elanto rahallisten korvausten puuttuessa. 
Aiheeseen on liittynyt kuntia koskevaa sääntelyä jo 1800-luvulla, ja näen erittäin tärkeä-
nä kokonaiskuvan muodostamisen siitä, mistä on lähdetty, miten matkaa on kuljettu ja 
mikä on tämän hetken työllisyydenhoidon juridinen viitekehys kuntiin kohdistuen. Näen 

12 Hämäläinen, Taimio & Uusitalo 2005, s. 9; Sihto 2013, s. 198. Euroopan komission Valkoisessa kir-
jassa todetaan, että kriisin jälkimainingit, kuten Eurooppaa monin paikoin vaivaava pitkäaikaistyöttömyys 
ja julkisen ja yksityisen velan suuri määrä, edellyttävät yhä kiireellisiä toimenpiteitä. COM(2017) 2025, 1. 
maaliskuuta 2017, s. 9.
13 Erityinen huomio haluttiin kiinnittää pitkäaikaistyöttömien, osatyökykyisten sekä nuorten työllisty-
mismahdollisuuksien parantamiseen ja tärkeänä tavoitteena oli työn kannustavuus kaikissa elämäntilanteis-
sa.
14 Työ- ja elinkeinoministeriö 14.1.2016, s. 5.
15 Lausuntoja annettiin yli 300. Kuntalehden Uutiskirje 18/2017.
16 Kuntaliitto 2016, s. 19; Arnkil, Spangar, Jokinen, Tuusa & Pitkänen 2015, s. 81; Aula 2016, s. 5–6, ks. 
myös Tonttila 2015, s. 16; HE 51/2017 vp, s. 21.
17 OECD on tuoreessa koonnissaan nostanut kokeilunpaikka.fi:n yhdeksi julkisen sektorin kiinnostavim-
mista innovaatioista. OECD 2017.
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tilauksen laajempaan oikeudelliseen selvitykseen aiheesta, mihin tutkimustarpeeseen on 
tarkoitus tällä työllä vastata.

”Ainoa pysyvä asia on jatkuva muutos”
Herakleitos
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2 Tutkimustehtävän asettaminen

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa sekä lainopillisesti että empiirisesti mahdol-
lisimman kokonaisvaltainen ja tässä mielessä aito kuva siitä, millaisia työllistymisen tuke-
mista koskevia velvoitteita perustuslaki, tavallinen lainsäädäntö ja muu oikeussäännöstö 
sekä kansainväliset velvoitteet asettavat kunnille. Tähän päästään seuraavien osaongel-
mien avulla:

1. Mikä on kunnan itsehallinnollinen asema erityisesti työllistymisen tukemi-
sen näkökulmasta?

2. Mikä on tutkimuksen oikeusnormiston historiallinen kehitys?
3. Mitkä ovat työllisyydenhoidon oikeudellisten ilmiöiden takana olevat yhteis-

kunnalliset ilmiöt?
4. Mitä oikeudellisia ja muita vaikutuksia kuntakokeilulailla on ollut nuorisota-

kuun kuntakokeilun toteuttamiseen?

Työn ensimmäisenä osaongelmana on hahmottaa kuntatoimijan itsehallinnollinen asema 
työllistymisen tukemisen toimijakentässä. Oikeusdogmaattisen eli lainopillisen tutkimus-
otteen avulla pyritään etsimään vastausta siihen kysymykseen, mikä on voimassa olevan 
eli positiivisen oikeuden sisältö. Varsinkin tutkimuksen ensimmäisessä osiossa on vahva 
metodiopillinen painotus lainoppiin. Systematisoinnin ja tulkinnan avulla lainoppi pyr-
kii hahmottamaan kokonaiskuvaa oikeudellisista järjestelyistä ja niiden välisistä suhteista. 
Oikeusdogmatiikka rakentuu voimassa olevien oikeuslähteiden varaan, ja näitä lähteitä se 
käyttää etusija- ja käyttöjärjestyssääntöjen osoittamassa järjestyksessä.1 

Oikeusnormeja systematisoiva lainoppi on teoreettista lainoppia. Se tuottaa oikeudel-
lisia teorioita sekä tarkistaa ja muotoilee niitä. Teoreettisen lainopin tuloksena syntyy eri 
alojen yleisiä oppeja, joita teoreettinen lainoppi myös pitää ajan tasalla. Työ soveltaa pää-
sääntöisesti käytännöllistä lainoppia, joka tulkitsee oikeusnormeja ja esittää niitä koskevia 
tulkintasuosituksia. Suhteessa teoreettiseen lainoppiin käytännöllisen lainopin tehtävä-
nä on testata systematisointeja ja teorioita. Teoreettisen ja käytännöllisen lainopin välillä 
vallitsee jatkuva vuorovaikutus. Tätä voidaan verrata empiiristen tieteiden tutkimuspro-
sessiin, jossa ensin esitetään tiettyyn teoriaan perustuva hypoteesi, jota sitten testataan ja 
johon tehdään tarvittavat korjausliikkeet. Seuraavaksi muodostetaan ilmiötä koskeva tie-
teellinen teoria, jota puolestaan testataan käytännön valossa.2

1 Husa, Mutanen & Pohjolainen 2008, s. 20–21.
2 Aarnio 2011, s. 104–105.
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Teoreettisen lainopin systematisointien kautta syntyvät yleiset opit testataan käytän-
nöllisen lainopin tulkinnoilla, jotka ratkaisevat, mitä mahdollisia korjauksia yleisiin oppei-
hin tulee tehdä. Edellä kuvattu vuorovaikutus tuottaa lainopissa lisääntyvää ymmärrystä 
oikeusjärjestyksestä ja kasvavaa varmuutta siitä, miten oikeusjärjestystä on tulkittava. On 
kuitenkin huomioitava, että täyteen varmuuteen eli ainoisiin oikeihin ratkaisuihin lain-
opissa ei päästä. Tässä lainoppi rinnastuu hyvin muihin tieteisiin, joissa jokainen teoria on 
aina tulevaisuuteen nähden avoin.3

Lainoppi pyrkii siis antamaan vastauksen kysymykseen, kuinka aktuaalisessa tilantees-
sa tulisi toimia voimassa olevan oikeuden (oikeusjärjestyksen) mukaan4. Tulkintakehys on 
se osa oikeudellista tulkintamatriisia, joka määrittää oikeudellisen tulkinnan rajat sekä sen 
avulla tavoiteltavat oikeudelliset ja/tai yhteiskunnalliset päämäärät5.

Tutkimusaiheen oikeudellisen viitekehyksen systematisointi ja tulkinta ilman oikeus-
historiallista näkökulmaa ei ole riittävän syvällistä. Tämä tukee läpi ensimmäisen osion 
käytettävää oikeushistoriallista lähestymistapaa, joka vastaa toiseen osaongelmaan: ”Mikä 
on ollut oikeusnormiston historiallinen kehitys koskien kuntia työttömän henkilön työl-
listymisen tukijana?”

Yleisesti ottaen oikeushistoriallinen tutkimusote tutkii oikeusnormien ja sääntöjen ke-
hitystä käyttäen apuna historiantutkimuksen menetelmiä. Oikeushistoria tutkii instituu-
tioiden historiaa, säännösten syntyä ja kehitystä ja oikeuden roolia yhteisön kehityksessä6. 
Oikeushistorian tutkiessa oikeusnormia sen voidaan sanoa tutkivan normia ennen kaikkea 
sen historiallista kontekstiaan vasten, ei niinkään erillisenä ilmiönä7. Laakso onkin kiin-
nittänyt huomiota oikeuden luonteeseen pitkän historiallisen prosessin tuloksena, jossa 
sen muutokset ovat olleet kiinteässä yhteydessä yhteiskunnalliseen kehityskulkuun ja kan-
salliseen kulttuuriin8. Lähtökohtaisesti oikeushistoriallisen tutkimuksen keskeisiä tavoit-
teita on kaksi: oikeudellisen kehityksen ja erilaisten oikeudellisten ilmiöiden kuvaaminen, 
erityisesti niiden selittäminen. On lisäksi pyrittävä vastaamaan kysymykseen, miksi oikeus 
muuttui siten kuin muuttui.9

Oikeuspoliittisen lähestymistavan avulla tarkoituksena on kolmantena osaongelmana 
selvittää oikeudellisten ilmiöiden takana olevia yhteiskunnallisia ilmiöitä. Oikeuspoliit-
tinen näkökulma seuraa tutkimusta läpi työn. Tässä korostuu näkemys, jonka mukaan 
oikeu dellisen päätöksenteon täytyy olla tavoitteellista yhteiskunnallista toimintaa10. Oi-
keuspolitiikka perustuu pääasiallisesti lainsäädännön keinoin tapahtuvaan vaikuttami-

3 Aarnio 2011, s. 104–105.
4 Husa, Mutanen & Pohjolainen 2008, s. 20–21.
5 Siltala 2003, s. 366–367.
6 Aarnio 2011, s. 2.
7 Husa 1995, s. 144.
8 Laakso 2012, s. 194.
9 Kekkonen 1995, s. 525.
10 Husa 1995, s. 145.
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seen11, johon tässä tutkimuksessa antavat suuntaa hyvinvointivaltion kriisi ja aktiivisen 
työvoimapolitiikan toteuttaminen. Lisäksi tutkimustehtävän selvittäminen vaatii huo-
mion kiinnittämisen lisääntyneeseen resurssi- ja informaatio-ohjaukseen. Oikeuspoliitti-
set kehittämisajatukset tukevat työn oikeuspoliittista näkökulmaa etenkin työn empiria-
tarkastelun ja johtopäätösten käsittelyosioissa. 

Oikeusvertailu lähestymistapana tuo esiin eri oikeusjärjestysten vastaavuuksia ja eroja. 
Alan Watson väitti 1970-luvun alussa, että useimmiten oikeus muuttuu oikeusjärjestykses-
tä toiseen leviävien oikeudellisten siirrännäisten avulla12. Oikeusvertailussa (eli vertailevas-
sa oikeustieteessä) tutkitaan erilaisia oikeusjärjestelmiä tai niiden osia pyrkien löytämään 
eroja ja yhtäläisyyksiä. Näiden syitä pyritään teoreettisesti sävyttyneessä tutkimuksessa 
selittämään tai praktisesti sävyttyneessä tutkimuksessa näistä pyritään vetämään käytän-
nöllisiä johtopäätöksiä lainsäädäntötoimintaa, oikeudellista ratkaisutoimintaa tai oikeus-
poliittista lainsäädäntökritiikkiä varten.13 Työssä ei ole yksittäistä oikeusvertailevaa kuten 
ei oikeuspoliittistakaan osiota, vaan molempia liittyy eri teemojen tarkasteluun. Tämä tuo 
työhön sen vaatimaa syvyyttä, menneisyyden ja tulevaisuuden näkemistä sekä kansainvä-
listä ulottuvuutta.

Oikeustiede ei saa olla vain voimassa olevan oikeuden systematisoimista ja selittämis-
tä. Sen tulee suuntautua tarkastelemaan empiirisesti, miten todellisuus vastaa normeja ja 
mitkä tekijät vaikuttavat kehitykseen. Lainaus on varhaiselta kunnallisoikeuden auktori-
teetilta, presidentti Urho Kekkoselta lähes 50 vuoden takaa.14 Jo vuosikymmeniä aiemmin 
Hans Kelsen totesi poliittisten, taloudellisten ja muiden yhteiskunnallisten, reaalis-empii-
risten ainesten kytkemisen perinteiseen oikeusdogmaattiseen lähestymistapaan lisäänty-
neen oikeustieteellisessä tutkimuksessa15.

Edellä mainittua tukee Ervastin käsitys, jonka mukaan oikeusdogmatiikka jää täysin 
abstraktiksi oppirakennelmaksi, ellei sillä ole mitään yhteyttä ”todellisuuteen”. Tällöin sen 
tulosten mielekkyys ja relevanssi asettuvat kyseenalaisiksi käytännön toiminnan kannal-
ta.16 Oikeus käsitetään tässä tutkimuksessa laajaksi edellyttäen huomion kiinnittämisen 
reaalisiin argumentteihin. Mäkinen on luokitellut reaalisia argumentteja sen mukaan, pe-
rustuvatko ne normeihin, tosiasioihin vai moraaliin. Normeihin perustuvissa reaalisissa 
argumenteissa tarkastellaan lain tavoitteenmukaista ratkaisua sekä oikeusturva- ja oikeus-
varmuusnäkökohtia. Tosiasioihin perustuvissa argumenteissa tukea haetaan yhteiskun-
tatodellisuudesta. Moraaliargumenteissa tarkastellaan oikeudenmukaisuuskysymyksiä,17 
millä ei tässä tutkimuksessa ole samanlaista painoarvoa kuin kahdella ensin mainitulla.

11 Husa & Pohjolainen 2008, s. 38.
12 Watson 1974, s. 95.
13 Ryynänen 1999, s. 27.
14 Kekkonen 6/1970.
15 Kelsen 1968, s. 65–77 ja 114–120, teoksessa Reine Rechtslehre 1934.
16 Ervasti 2004, s. 18.
17 Mäkinen 2000, s. 27–28.



34

Empiirisestä lähestymistavasta normatiivisessa oikeustieteessä on käyty useampaan ot-
teeseen kriittistä keskustelua ja esitetty vasta-argumentteja18. Vaikka viranomaisten tul-
kintalinjaukset eivät ole voimassa olevaa oikeutta siinä mielessä, kuin oikeustieteilijä ne 
määrittelee, ne kertovat kuitenkin oikeustieteilijälle, mitkä oikeudelliset tulkintaongelmat 
olisi syytä lainopin menetelmin selvittää19. Kultalahti näkee empiirisellä tiedolla olevan 
kaikessa oikeudellisessa tutkimuksessa tietty sijansa. Tietämyksemmehän nojaa usein joko 
tavalla tai toisella kokemuksiin – joko omiimme tai muiden.20

Kuntakokeilut ovat tämän päivän ilmiö, ja tarkasteltaessa kokonaisvaltaisesti kuntien 
työllisyydenhoitoa kuuluvat ne tähän oleellisesti. Hallintokokeiluissa annetaan yleensä tie-
tylle alueelle tai tietyille kunnille mahdollisuus poiketa yleisesti noudatettavasta lainsää-
dännöstä21. Kohdistettaessa kuntiin kokeilulainsäädäntöä on tärkeää arvioida sen vaiku-
tusta myös oikeustieteen näkökulmasta ja oikeustieteen menetelmin. Empiriatarkastelun 
huomion kohdistamista nuorten työllistymisen tukemisen sektoriin vahvistavat kuntien 
työllisyydenhoidon lainsäädäntöperustaa käsittelevän ensimmäisen osion tutkimusha-
vainnot. 

Empiriatarkastelussa on tarkoituksena neljäntenä osaongelmana ottaa kantaa siihen, 
mitä oikeudellisia ja muita vaikutuksia kuntakokeilulailla on ollut nuorisotakuun kun-
takokeilun toteuttamiseen. Tähän liittyy läheisesti kysymys, voidaanko kyseisenlaisella 
kokeilulailla ja siihen liittyvällä ohjauksella päästä tavoitteisiin. Varsinaisen empiriaosion 
lisäksi empiria-aineistoa hyödynnetään reaalisina argumentteina työn ensimmäisessä 
osiossa. Tämä tukee käsitystä, jonka mukaan oikeudellisen todellisuuden ja normativitee-
tin yhteys on sosiaalisesti välittynyt22.

Oikeussosiologiaan liittyvä oikeuden autonomian ajatus on peräisin Hans Kelseniltä, 
joka erotti yhteiskunnallisen todellisuuden ja oikeudellisen normativiteetin jyrkästi omiksi 
maailmoikseen. Hän oletti oikeusjärjestyksen pohjaksi perusnormin, jolla ei ole tekemistä 
sosiaalisen todellisuuden kanssa. Tällöin oikeuden tarkastelussa pitää huomioida normien 
ulkopuoliset, institutionaaliset ja yhteiskunnalliset seikat. Oikeudellisten toimijoiden li-
säksi monet muut viralliset ja epäviralliset toimijat kuten sosiaalityöntekijät, tietosuojaval-
tuutettu ja media määrittävät oikeutta.23 

Juridiikka suljettuna järjestelmänä rakentuu olettamuksille, joiden tosiasiallista kes-
tävyyttä ei aseteta kyseenalaiseksi. Oikeussosiologia rikkoo tämän juridiikan autonomia-
vaatimuksen24 ja tuo perusteen käyttää oikeussosiologista lähestymistapaa tutkimuksen 

18 Kultalahti 2010, s. 16.
19 Alvesalo 2010, s. 180.
20 Kultalahti 2010, s. 16.
21 Sipponen 2016, s. 113.
22 Kelsen 1968, s. 114–120, teoksessa Reine Rechtslehre 1934.
23 Alvesalo 2010, s. 179.
24 Laitinen 2010, s. 6. Tässä kohtaa on huomattava, että juridiikan autonomiavaatimuksella on kannatusta 
myös oikeussosiologisessa lähestymistavassa. Ks. esim. Luhmann 1985, s. 286–287.
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empiriatarkastelussa. Kirjoitettujen sääntöjen ja hyväksyttyjen oikeusperiaatteiden sovel-
taminen ja tosiasialliset vaikutukset ovat oikeussosiologian perinteisiä tutkimuskohteita. 
Oikeussosiologian lähtökohdista nähtynä oikeudellisen järjestelmän luonnetta muovaa-
vat ensisijaisesti tämän järjestelmän ulkopuoliset taloudelliset, poliittiset, teknologiset ja 
kulttuuriset tekijät. Lainsäädäntö suhteellisen pysyväksi tarkoitettuna yleisten toiminta-
sääntöjen ja toimintaperiaatteiden järjestelmänä on tärkeä osa yhteiskunnan rakennetta. 
Oikeussosiologisen kiinnostuksen kohteena ovat juuri kysymykset siitä, miten normia on 
tulkittu, minkälaisia ratkaisuja on tehty ja minkälaiset tekijät – esimerkiksi asenteet ja ar-
vot – päätöksentekoon ovat vaikuttaneet.25

Vuosina 2015–2016 voimassa ollutta kuntakokeilulakia sovellettiin kuuteen kunta-
kokeiluun26, ja keskeisenä tavoitteena oli kuntakokeilulain 1 §:n mukaisesti lisätä kokei-
lukuntien toimintamahdollisuuksia vähentämällä niille laissa tai sen nojalla annetuissa 
säännöksissä asetettuja velvoitteita sekä niiden toteuttamisen ohjausta. Nuorisotakuun 
kuntakokeilun tavoitteista säädettiin tarkemmin kuntakokeilulain 24.2 §:ssä. Työväli-
neenä nuorisotakuun kuntakokeilussa tavoiteltiin yhteistä palvelusuunnitelmaa, johon 
liittyvästä henkilötietojen luovuttamisesta ja tallentamisesta säädettiin kuntakokeilulain 
4–7 §:ssä. Lain toteutumisen arvioinnissa käytetään apuna Jyrki Talan lainsäädännön vai-
kuttavuuden arvioinnin jaottelua neljään tarkastelutapaan. Nämä ovat lakiuudistuksen 
tavoitteenasettelu, sisältö, toimeenpano ja kohteiden reagointi.27

2.1 Tutkimuksen näkökulma, keskeiset käsitteet ja rajaus
Tutkimuksen päänäkökulmana on läpi työn kulkeva kuntatoimijan näkökulma. Päänäkö-
kulmaa täydentää työn ensimmäisessä osiossa kuntalaisen näkökulma, joka korostuu vah-
vimmin tarkasteltaessa perusoikeutta työhön. Empiriaosiossa päänäkökulma painottuu 
kuntatoimijan osalta kunnan viranomaistoimintaan, kun kuntakokeilulain toimeenpanoa 
tarkastellaan pääosin kunnallisten viranhaltijoiden sisäisten toimenpiteiden näkökulmas-
ta. Lisäksi huomio kiinnittyy läpi työn kulkevaan jännitteiseen kunta–valtio-suhteeseen.

Käsite työ voidaan pääsääntöisesti määritellä suppeasti tai laajemmin. Yhteiskuntatie-
teen klassikko Adam Smith näki työn lähtökohtaisesti ulkoisena pakkona, joka sisältää 
uhrauksia ja luopumista esimerkiksi vapaa-ajasta ja levosta28. Tähän voidaan liittää tässä 
tutkimuksessa käytettävät käsitteet ”työpakko” ja ”pakkotyö”, jotka viittaavat tutkimuk-

25 Alvesalo 2010, s. 179.
26 Muut toimintamallit olivat kuntakokeilulain mukaisesti hyvinvoinnin integroitu toimintamalli, koulu-
tuspalveluja koskeva kokeilu, kuntien toiminnan valvontaa koskeva kokeilu, asumispalveluja koskeva kokeilu 
sekä kuntien ja Kansaneläkelaitoksen yhteistyötä koskeva kokeilu.
27 Talan tarkastelun rakentuminen näiden neljän tekijän varaan on perustunut alustavaan käsitykseen, 
jonka mukaan erityisesti näillä tekijöillä on merkitystä lakiuudistuksen vaikutusten muotoutumiselle. Tala 
2001, s. 337.
28 Smith 2015, s. 83–85, teoksessa An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 1776.
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sen oikeushistoriallisessa osiossa käsiteltäviin julkisen vallan työllistämistoimenpiteisiin29. 
Karl Marx arvosteli Smithiä nähden työn laajemmin, vapaata, luovuutta ja tyydytystä tuot-
tavana30. Tässä tutkimuksessa käsite työ nähdään jälkimmäisen mukaan, mutta pitkälti 
palkkatyön käsitteen rajaamana. Tämä on yhteiskunnallemme luonteenomaista. Työn 
käsitteelle sisällön on antanut ennen kaikkea palkkatyö, millä ymmärretään rahalla mak-
settua korvausta vastaan suoritettua ihmisen toimintaa, johon liittyy keskeinen yhteiskun-
nallinen valta- ja alistussuhde.31

Tutkimus ei voi rajata pois palkkatyön ulkopuolelle ulottuvaa työn laajempaa mää-
ritelmää, joka lähtee liikkeelle ihmisen toiminnasta ja tarpeista. Tällöin työksi voidaan 
määritellä toiminta ihmisen aineellisten tarpeiden tyydyttämiseksi ja sisäisten mahdolli-
suuksien kehittämiseksi.32 Kuntouttavan työtoiminnan33 lisäksi näen tänä päivänä pal-
jon keskustellun sosiaalisen osallisuuden liittyvän tähän työn laajempaan määritelmään. 
Sosiaalipoliittisesta näkökulmasta tarkasteltuna sosiaalinen osallisuus käsitetään valtion 
velvollisuudeksi mahdollistaa ja tukea kansalaisten osallistumista yhteiskuntaan34. Koska 
sosiaalisen osallisuuden yhteydessä kunnat nähdään merkittävinä toimijoina, voidaan tä-
hän näkökulmaan lisätä kunnat.

Lähtökohtana työllisyyslainsäädännössä ja tässä tutkimuksessa on, että työkykyinen 
ja työhaluinen työnhakija työllistetään yleisille työmarkkinoille pysyvään työsuhteeseen, 
jossa noudatetaan yleisiä työsuhteen ehtoja ja maksetaan työehtosopimuksen mukaista 
palkkaa silloinkin, kun työsuhde on määräaikainen35. Työtön henkilö voidaan määritellä 
henkilöksi, joka ei ole työsuhteessa eikä työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvussa tarkoi-

29 Kansainvälinen työjärjestö, ILO kielsi pakkotyön yleissopimuksessaan nro 105. Suomi ratifioi kyseisen 
sopimuksen vuonna 1960 (Sops 17/1960). Pakkotyön oikeushistoriaan liittyy etenkin 1 artiklan b kohta, joka 
edellyttää lopettamaan pakkotyön työvoiman mobilisoimiseksi ja käyttämiseksi taloudellista kehitystä edis-
täviin tarkoituksiin. 
30 Tässä on huomattava Fourierin käsitys työstä, joka saattoi Marxin mukaan muuttua pelkäksi huviksi 
ja leikiksi. Marx 1977, s. 610–611, teoksessa Grundrisse, Foundations of the Critique of Political Economy 
(1857–1858).
31 Uotila & Uusitalo 1984, s. 34–35. Koistinen toteaa Marxiin viitaten, että palkkatyö ja yrittäminen ovat 
alkaneet näyttää ainoilta arvon ja hyvinvoinnin tuottamisen alueilta, koska markkinaperusteisesti toteutuva 
tuotanto ja vaihto saavat entistä merkittävämmän sijan hyvinvoinnin tuottajina ja koska merkittävä osa siitä-
kin työstä, jota perinteisesti on tehty kotitalouden piirissä ja markkinamekanismin ulkopuolella, on siirtynyt 
julkisten ja yksityisten palvelujen piiriin. Siten yhä suurempi osa väestöstä tulee markkinamekanismin välit-
tämän työn arvon piiriin. Koistinen 2014, s. 92–93.
32 Uotila & Uusitalo 1984, s. 35.
33 Laissa kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001) tarkoitetaan kunnan järjestämällä kuntouttavalla työ-
toiminnalla toimintaa, jonka tarkoitus on parantaa henkilön elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työl-
listymiselle, ja jossa ei synny virkasuhdetta eikä työsuhdetta henkilön ja toimintaa järjestävän tai toteuttavan 
tahon välille (2.1 § 2 kohta). Lain 1 §:n mukaisesti työttömän henkilön toimeentulo perustuu työmarkkina-
tukeen tai toimeentulotukeen. Katson siten kuntouttavan työtoiminnan kuuluvan palkkatyön ulkopuolelle 
määriteltävään työn laajempaan määritelmään.
34 Leemann, Kuusio & Hämäläinen 2015, s. 1.
35 Salonen 2001, s. 14. Yhtä keskeistä on huomioida virkasuhteet.
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tetulla tavalla työllisty päätoimisesti yritystoiminnassa tai omassa työssään yhdenjaksoi-
sesti yli kahta viikkoa ja joka ei ole työttömyysturvalain 2 luvussa tarkoitettu päätoiminen 
opiskelija36. Pitkäaikaistyöttömäksi ymmärretään henkilö, joka on ollut työttömänä yh-
täjaksoisesti 12 kuukautta tai kahden vuoden aikana yhteensä 12 kuukautta tai on tähän 
rinnastettavissa37.

Tieteellinen tutkimus tarvitsee rajattavissa olevan kohteen, jonka valitsemisen tulee 
lisäksi olla perusteltavissa sellaisilla argumenteilla, jotka tekevät juuri kyseisen asiakoko-
naisuuden tutkimisen aiheelliseksi38. Niin sanottujen vajaatyökykyisten tarkastelu laajen-
taisi tutkimusta merkittävästi kunnan sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalvelujen 
alueelle ja tekisi tutkimuksen aiheesta liian laajan39. Tutkimuksen ulkopuolelle rajautuu li-
säksi maahanmuuttajien työllistymisen tukemista koskeva erityissääntely. Henkilötietojen 
suojan osalta on otettu huomioon kuntakokeiluista säädettäessä ja päätettäessä voimassa 
olleen henkilötietolain (523/1999) keskeinen merkitys.

Tutkimuksen ulkopuolelle rajautuvat ne kunnat, joissa sovelletaan elokuun 1. päivänä 
vuonna 2017 voimaan tullutta lakia työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja 
työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta (505/2017, alueellinen kuntakokeilulaki). Tämän 
lain myötä kuntien työllisyydenhoidon oikeudellinen viitekehys muuttui lain 2 §:ssä sää-
dettyjen kokeilualueiden osalta. Tällöin tutkielmaa on luettava niin, että heinäkuun 2017 
loppuun asti kirjoitettu koski kaikkia Suomen kuntia, 1. elokuuta alkaen kaikkia kuntia 
huomioiden uuden lain sääntelemät poikkeukset kokeilukuntien osalta. 

Perusteluna tälle on, että uuden lain 3 § määrittelee jokaiselle kokeilualueelle toisis-
taan poikkeavan vastuun julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen tarjoamisesta työttömille 
työnhakijoille. Ei ole tarkoituksenmukaista lähteä tarkastelemaan jokaisen kokeilualueen 
kuntiin kohdistuvaa sen hetkistä oikeustilaa alueellisen kuntakokeilulain ollessa voimassa 
ainoastaan vuoden ja viisi kuukautta. Tämän jälkeen palataan ennen elokuuta 2017 val-
linneeseen oikeustilaan kaikkien kuntien osalta, joten uusin, alueellinen kokeilu ei muuta 
tämän tutkimuksen pääasetelmaa. Lisäksi kokeilualueet kattavat selvästi vähemmistön 
työttömistä työnhakijoista, noin 35 prosenttia. Empiriaosuuden tutkimuskuntien osalta 
alueellista kuntakokeilua toteuttaa ainoastaan Rovaniemi, joten tälläkään ei ole kokonais-
valtaista merkitystä työn osalta.

Elokuun alussa alkaneiden alueellisten työllisyyskokeilujen lisäksi kolmella maakun-
nallisella kokeilualueella toteutetaan maakunnallisia järjestäjä–tuottaja-mallin kokeilu-

36 Työttömänä pidetään lisäksi lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012, JTYPL) 1 luvun 
3 §:n 3 kohdan mukaan työsuhteessa olevaa, joka on kokonaan lomautettu tai jonka säännöllinen viikoittai-
nen työskentelyaika on alle 4 tuntia.
37 Käsite on lainattu laista julkisesta työvoimapalvelusta (1295/2002) 1 luvusta 7 §:n 5 kohdasta, koska 
voimassa olevassa laissa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta pitkäaikaistyötöntä ei enää ole erikseen mää-
ritelty.
38 Mennola 1990, s. 92.
39 Laki kuntouttavasta työtoiminnasta kuuluu tutkimuksen rajauksen sisään, sillä työttömän henkilön 
oletetaan lähtökohtaisesti olevan työkykyinen ja työhaluinen. Näin ei käytännössä aina ole.
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ja40. Samanaikaisesti alkaneet maakunnalliset kokeilut kuuluvat tämän tutkimuksen oi-
keudelliseen viitekehykseen, koska näissä ei sovelleta vuoden 2017 alueellista kokeilulakia. 
Tutkimusaihe on ollut jo vuosia merkittävien muutosten alla, ja muutoksen voi nähdä vain 
kiihtyneen ja luoneen yhä enemmän epävarmuutta ympärilleen. Selkeä rajaus helpottaa 
huomion kiinnittämistä oikeuden pintatasoa syvemmälle. Tämä koskee myös pitkään val-
misteilla ollutta maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistusta. Työssä 
on huomioitu nämä yksittäisten esimerkkien ja mainintojen osalta, sillä uudistus on sel-
keästi kesken.

Kunnilla on luonnostaan monipuolinen intressi edistää työllisyyttä ja työttömien työl-
listymistä. Työttömille kunnan asukkaille41 on oikeusnormien osittain velvoittamana tar-
jolla monenlaista kuntapalvelua, kuten työpaja- ja oppisopimustoimintaa, työnetsijäpalve-
lua, tuettua työllistymistä sekä kuntouttavaa työtoimintaa. Työllisyyspalvelujen merkitys 
on kunnille nykyisin suuri niin elinkeinopolitiikan kuin sosiaalihuollon näkökulmasta. 
Kunnissa kohdataan työttömyyden seuraukset suoraan: korkea työttömyys vähentää ve-
rotuloja, jolloin tärkeiden palvelujen järjestäminen vaikeutuu¸ sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen tarve kasvaa, toimeentulotukimenot kasvavat ja niin edelleen42. Tässä tutkimuksessa 
ei keskitytä yksittäisten palvelujen eikä niiden sisällön, vaikuttavuuden, järjestämisen tai 
tuottamisen systemaattisempaan tarkasteluun, vaan näkökulmana on kuntaa työllisyy-
denhoitajana ympäröivä oikeudellinen viitekehys.

2.1.1 Oikeuslähteet

Oikeuslähteeksi voidaan luonnehtia jokainen sellainen argumentti, jonka nojalla ratkaisu 
tai oikeustieteellinen kannanotto joko löydetään tai oikeutetaan juridisena ratkaisuna tai 
kannanottona. Toisaalta on pidettävä toisistaan erossa oikeuslähteen käsite ja oikeusläh-
teen painoarvo. Oikeuslähteellä voi olla positiivinen tai negatiivinen painoarvo, tai sitten 
oikeuslähde voi olla asiaan vaikuttamaton. Oikeuslähdeoppi on teoria oikeuslähteistä.43

Kirjallisuudessa oikeuslähteitä on ryhmitelty monin eri perustein. Perinteisesti ne on 
jaettu velvoittaviin (vahvasti ja heikosti velvoittavat) ja ei-velvoittaviin oikeuslähteisiin. 
Velvoittavina eli luonteeltaan sitovina oikeuslähteinä on pidetty lainsäädäntöä, kansain-

40 Maakunnalliset kokeilualueet ovat Pohjois-Karjala, Keski-Suomi ja Keski-Pohjanmaa. Tavoitteena on 
tukea maakuntamalliin siirtymistä pohjustamalla työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun siirty-
mistä maakunnille sekä mahdollistamalla työllisyyspalvelujen kehittäminen. Kokeilussa kehitetään työttö-
mille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelujen tuottamiseen liittyvä toimintamalleja. Joillakin 
kokeilualueilla kuntouttava työtoiminta voitaisiin korvata työllistymistä tukevalla työelämäkokeilulla. HE 
51/2017 vp, s. 4 ja 19.
41 Kotikuntalain (201/1994) 2.1 §:n mukaan henkilön kotikunta on säädetyin poikkeuksin se kunta, jossa 
hän asuu.
42 Salonen 2001, s. 9.
43 Aarnio 2006, s. 287.
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välisiä sopimuksia ja yleisiä (julkis)oikeudellisia periaatteita. Ei-velvoittavia tai sallittuja 
oikeuslähteitä ovat vakiintunut oikeuskäytäntö44, lainvalmisteluaineisto, vakiintunut vi-
ranomaiskäytäntö ja oikeustiede.45 Aarnio näkee oikeuslähteiden laajassa mielessä katta-
van myös sallitut oikeuslähteet, joita oikeusjärjestyksestä riippuen ovat edellä mainittujen 
lisäksi moraaliset, yhteiskunnalliset, taloudelliset ja historialliset argumentit46. 

Laakso painottaa eri oikeuslähteiden käytön tilannesidonnaisuutta, jolloin yleispätevää 
oikeuslähteiden käyttösääntöjen järjestelmää ei ole mahdollista konstruoida47. Aarniokaan 
ei näe enää ongelmaa siinä, onko oikeuslähdeoppi relevantti vai ei, vaan pulmaksi on muo-
dostunut, mitä asioita oikeuslähdeoppiin tulisi sisällyttää ja mikä on oikeuslähteiksi kel-
puutettujen argumenttien perusteluvoima (sitovuuden aste) – toisin sanoen missä kulkee 
mainittu juridisen ja ei-juridisen leikkausviiva48.

Empiriaosion keskeisen lähdeaineiston muodostavat asiantuntijoiden teemahaastatte-
lut. Tyypillisesti kyse on lainopillisiin tutkimuksiin sisältyvistä pienimuotoisista tutkijan 
keskusteluista esimerkiksi käytännön lainsoveltajien kanssa. Niiden kutsuminen ”haastat-
telututkimukseksi” tai empiiriseksi tutkimukseksi olisi yleensä liioiteltua. Tällaiset tutki-
jan ja käytännön lainsoveltajien väliset keskustelut ovat lainopillisissa töissä joka tapauk-
sessa hyödyllisiä. Ne tukevat tutkittavan aihepiirin sisällöllistä hallintaa, voivat olla jopa 
sen edellytys.49 Laakso kirjoittaa, että oikeustieteen piirissä eivät kyllä ole sinänsä poissul-
jettuja esimerkiksi empiirispohjaiset analyysit siitä, mitä eri tulkintavaihtoehdot de facto 
-tasolla saattavat merkitä. Oikeuslähteiksi voidaan siten luonnehtia kaikki se aineisto, jon-
ka pohjalta lainkäyttöratkaisu tai lainopillinen tulkintakannanotto pitää johtaa tai josta se 
voidaan johtaa, eli miltä pohjalta ratkaisu formuloidaan.50

Pääosin oikeuslähteet koostuvat tässä työssä perinteisestä oikeuskirjallisuudesta sekä 
systemaattisesta lainsäädännön sekä muun oikeusnormiston läpikäymisestä. Lisäksi lain-
valmisteluaineisto, asiantuntijatahon selvitykset, raportit ja artikkelit, työllisyyshankkei-
den kirjallinen materiaali, elektroninen media sekä kuntakokeilusopimukset ovat tämän 
tutkimuksen lähdeaineistoa. Tilastoja on hyödynnetty numeraalisen tiedon selvittämisek-
si. Lähdeaineistoa on seurattu kesäkuun 2018 loppuun.

Oikeuskäytännön taso voi luoda uutta oikeutta vain, jos jokin päätös saatetaan valitus-
teitse tämän tason ratkaistavaksi. Heurun mukaan kunnan toimialaa koskeneet korkeim-
man hallinto-oikeuden ratkaisut ovat etenkin samanlaisina toistuessaan (prejudikaatti-

44 Tällä tarkoitetaan erityisesti KHO:n, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja EU:n tuomioistuimen 
vakiintunutta ratkaisukäytäntöä. Lisäksi tähän ryhmään voidaan katsoa kuuluvaksi eduskunnan oikeusasia-
miehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin huomautukset ja käsitykset.
45 Husa & Pohjolainen 2008, s. 16–17.
46 Aarnio 2006, s. 291.
47 Laakso 2012, s. 265.
48 Aarnio 2006, s. 303.
49 Määttä 2010, s. 209.
50 Laakso 2012, s. 318 ja 325.
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relaatioina) muuttaneet käsitystä kunnan toimialasta.51 Tuomioistuinpäätösten lisäksi 
työssä on hyödynnetty yleisten lainvalvojien varsin harvalukuisia tutkimusaiheeseen liit-
tyneitä ratkaisuja. 

”Se, mitä kaivataan, on todellinen analyysi kunnalliselämästä, sen ilmiöistä ja ympäris-
tösuhteista; analyysi, joka on herkkä sosiaalisen todellisuuden konkretialle ja paljastaa sen 
formaaliontologian reifioituneet ja rakenteistuneet muodot52”. Näen Anttiroikon esittämän 
toiveen hyväksi lähtökohdaksi kuntatutkimukseen.

2.2 Oikeustiede tutkimuksen perustana
Oikeustieteen osa-alueet voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään, joista ensimmäinen 
on voimassa olevan oikeuden sääntöjä (ja periaatteita) tulkitseva ja systematisoiva lainoppi 
tieteenalana. Tätä tukevat vertailevan oikeustieteen ja de lege ferenda -tutkimuksen tiedo-
nintressit. Toisen kokonaisuuden muodostavat oikeuden historiallinen ja/tai yhteiskunta-
tieteellinen analyysi, jollaista tiedonintressiä esimerkiksi oikeushistoria, oikeussosiologia 
ja oikeustaloustiede toteuttavat.53 Oikeustieteen kaikki lohkot jakavat sen normatiivisuu-
den54.

Oikeustiede tutkii oikeutta symbolis-normatiivisena järjestyksenä, joka ilmentää yh-
teiskunnassa hyväksyttyjä ja sitoviksi tunnustettuja ajatustapoja, periaatteita ja normeja55. 
Normi on yleisen määritelmän mukaan käyttäytymistä ohjaava sääntö, ohje tai malli, joka 
viittaa sellaisiin ihmisten välisen vuorovaikutuksen muotoihin, joiden välityksellä yhteisö 
saa jäsenensä toimimaan määrätyllä tavalla56. Eri oikeusnormityyppejä voidaan havainnol-
listaa seuraavan kaavion avulla.

51 Heuru 2001, s. 67. Ks. myös Stålberg 1926, s. 237. Tässä on kuitenkin huomioitava lähdekritiikki, sil-
lä ratkaisutilanteet ovat riippuvaisia tapauskohtaisista faktoista ja muuttuvista tekijöistä. Yleislausekkeella 
säänneltäessä toimialan kehitystä ohjaa ensisijaisesti kunta itse, ja viime kädessä korkein hallinto-oikeus, yk-
sityiskohtaisessa sääntelyssä kehityksen ohjaajana on lainsäätäjä. Harjula & Prättälä 2015, s. 162. 
52 Anttiroiko 1993, s. 124.
53 Siltala 2001, s. 15.
54 Tuori 2000b, s. 305.
55 Kyntäjä 2000, s. 15.
56 Husa & Pohjolainen 2008, s. 3.
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Oikeusnormityypit57

Oikeusnormeja, jotka liittyvät vaateisiin ja vapauksiin, kutsutaan käyttäytymisnormeik-
si58. Konstituoivien normien tehtävänä on osoittaa tietty viranomainen ja perustaa sille 
kelpoisuus julkisen vallan käyttämiseen tai muunlaisen virkatoimen suorittamiseen. Kom-
petenssi- eli toimivaltanormit sääntelevät valtaa ja kelpoisuutta, mitä viranomaisella on 
oikeus tai velvollisuus tehdä.59 Yhteiskunnallisten tehtävien suorittaminen ei ole mahdol-
lista ilman valtaa eikä ilman vallankäytön mahdollisuutta. Max Weber näkee vallan yhteis-
kuntatieteissä yleensä suhteena eli todennäköisyytenä, että jossakin sosiaalisessa suhteessa 
joku taho voi saada tahtonsa toteutetuksi vastustuksesta huolimatta.60

Oikeudellisessa ajattelussa valta on nähtävä oikeudellisesti järjestettynä ominaisuute-
na61. Oikeudessa on kyse vallasta, joka esiintyy sosiaalisen vuorovaikutuksen säännönmu-
kaisena ja institutionaalisena piirteenä. Se ilmentää sosiaalisia rakenteita. Ihmiset käyttävät 
rakenteita keinoina hyväkseen ja samalla ylläpitävät ja uusintavat niitä. Oikeus koostuukin 
normien ohella yhteiskunnallisista toimintakäytännöistä, joiden välityksellä ihmiset tuot-
tavat ja uusintavat oikeutta.62

Normiryhmästä menettelynormit sääntelevät, minkälaisia muotoja ja menettelytapoja 
tuomioistuinten ja hallinto-orgaanien tulee toiminnassaan noudattaa. Toimintanormit 
taas ohjaavat viranomaistoimintaa silloin, kun oikeussääntöä käytetään välineenä yhteis-
kuntaelämän ohjauksessa ja yhteiskunnallisten palvelujen tuottamisessa. Tällaisia toimin-
tanormeja ovat ensinnäkin intressipunnintanormit, joilla normitietoa on täydennettävä 

57 Laakso 1990, s. 27.
58 Klami 1987, s. 30. Normityypin kohteena ovat yksittäiset henkilöt tai henkilöryhmät ja niiden sanktioi-
ta erilaiset rangaistukset ja vahingonkorvaus eri muodoissaan. Käyttäytymisnormin mukaisesti esimerkiksi 
virkamiehen lahjonta on tuomittava. Laakso 1990, s. 17.
59 Aarnio 2011, s. 97; Laakso 1990, s. 19.
60 Weber 1976, s. 53.
61 Kelsen 1968, s. 306, teoksessa Reine Rechtslehre 1934.
62 Näihin käytäntöihin kuuluvat erikoistuneet oikeudelliset käytännöt eli lainsäädäntö, lainkäyttö ja oi-
keustiede. Kyntäjä 2000, s. 8–9.
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oikeudellisessa päätöksenteossa ja argumentoinnissa. Jälkimmäiset, tavoite/keino-normit, 
ovat julkisen palvelutuotannon järjestämisessä käytettävä normityyppi.63 

Julkisen palvelutuotannon järjestäminen toteutetaan ohjelmallisella tavoite-, resurssi- 
ja puitelainsäädännöllä. Näillä normistoilla osoitetaan toiminnallisia tavoitteita ja talou-
dellisia voimavaroja eri organisaatioiden käyttöön tietyn ohjelman toteuttamiseksi tosi-
asiallisen toiminnan tasolla (”suorittava hallinto”). Tavoitteiden konkretisointi ja niiden 
toteuttaminen jäävät asianomaisen organisaation tehtäväksi.64 Tavoitesääntelyn voi nähdä 
lisääntyneen selkeästi työvoimapolitiikkaa toteutettaessa. 

Aulis Aarnio toteaa teoksessaan ”Laintulkinnan teoria”, että erityisesti nopeasti muut-
tuvassa yhteiskunnassa esiintyy painetta luoda sillä tavoin avointa normistoa, että sitä voi-
daan sovellutusvaiheessa mukauttaa uusiin oloihin65. Samaan päätyy Klami, jonka mukaan 
yhteiskunnallisista olosuhteista riippuvan käyttäytymisen muuttuessa myös oikeusnormin 
tosiasiallinen asiasisältö voi muuttua66. Onkin tärkeä huomata, että normit rakentuvat 
arvojen ja arvostusten pohjalle, ja ne voivat vaihdella eri aikakausina. Arvot ovat toimin-
nan perusta, niin myös lainsäätämisen ja lain soveltamisen. Lainsäädäntö poikkeaa muista 
arvojärjestelmistä siinä suhteessa, että se on yleinen, kaikkia lainsäädännön soveltamisen 
piiriin kuuluvia koskeva järjestelmä.67 Lisäksi on otettava huomioon asenteet, joista arvot 
eroavat siinä, että ne voidaan ja ne tarvittaessa pitää perustella68.

2.2.1 Oikeusjärjestys ja oikeusperiaatteet oikeusjärjestelmässä

Oikeusjärjestys on tapana määritellä ”tietyssä valtiossa tiettynä aikana voimassa olevien 
oikeusnormien muodostamaksi kokonaisuudeksi”. Oikeusjärjestys on positiivisen oikeu-
den, tapaoikeuden ja tunnustettujen oikeusperiaatteiden kokonaisuus, joka on jatkuvassa 
muutostilassa.69 Oikeusjärjestys solmii sidoksensa yhteiskunnan moraalinormeihin ja eet-
tisiin arvoihin ennen kaikkea periaatteissaan, jotka ovat kerrostuneet oikeuskulttuuriin ja 
oikeuden syvärakenteeseen70. 

63 Laakso 2012, s. 220–226; Laakso 1990, s. 21–22.
64 Tässä kohtaa on syytä todeta, että suuressa osassa tavoitteellisen sääntelyn konkretisointia, mikä kos-
kee erityisesti yhteiskunnallisen infrastruktuurin ylläpitoa ja yhteiskunnallisten palveluiden tuottamista, ei 
yleensä synny muutoksenhakukelpoisia hallinnollisia päätöksiä. Laakso 2012, s. 226–227. Ks. myös Mäenpää 
2013, s. 64; Niemivuo 2013, s. 158–160.
65 Ks. tarkemmin Aarnio 1989, s. 18–20.
66 Klami 1987, s. 33.
67 Arajärvi 2011, s. 18. Yleisluonteiset arvokannanotot ja yleiset moraaliperiaatteet saavat sisältönsä vasta 
konkreettisessa asiayhteydessä tai soveltamistilanteessa. Aarnio 2011, s. 88.
68 Aarnio 2011, s. 88.
69 Husa & Pohjolainen 2008, s. 19–21, ks. myös Laakso 2012, s. 448.
70 Tuori 2000b, s. 336.
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Oikeusnormit voidaan siten jakaa oikeussääntöihin ja oikeusperiaatteisiin, joista jäl-
kimmäisten ero oikeussääntöön on se, että periaate saattaa väistyä osittain tai jopa koko-
naan toisen, painavamman periaatteen tieltä. Periaatteita voidaan myös vertailla keske-
nään ilman, että kumpikaan menettää pätevyyttään. Oikeudenalakohtaisesti voidaankin 
eritellä oikeusperiaatteita, joilla voi olla merkitystä niin lainsäätäjän päätöksenteossa kuin 
viranomaisen toiminnassa. Ne ovat merkityksellisiä myös arvioitaessa yksilön oikeuksia ja 
velvollisuuksia.71

Varsin vakiintuneina pidetyt hallinto-oikeudelliset oikeusperiaatteet rajaavat sitä har-
kintavaltaa, jota viranomainen voi hallintotoiminnassa käyttää72. Näistä keskeisimmät 
oikeusperiaatteet tutkimusaiheessa ovat legaliteetti- sekä yhdenmukaisuusperiaate, joista 
ensimmäisen mukaan julkisessa hallinnossa on noudatettava lakia (perustuslain 2.3 §) ja 
oikeusjärjestystä.73 Yhdenvertaisuusperiaate (perustuslain 6 §) edellyttää ihmisiä kohdelta-
van samanlaisissa tilanteissa samalla tavalla.74 Eduskunnan perustuslakivaliokunta on silti 
katsonut, ettei yhdenvertaisuusperiaatteesta johdu tiukkoja rajoja lainsäätäjän harkinnalle 
pyrittäessä kulloisenkin yhteiskuntakehityksen vaatimaan sääntelyyn75.

Sosiaalihuollon etuuksia ei ole yleensä säännelty täsmällisillä säännöksillä, minkä li-
säksi keskeinen merkitys on tosiasiallisella hoito- ja palvelutoiminnalla, joka niin ikään on 
vain väljästi säänneltyä. Tämän vuoksi oikeusperiaatteiden merkitys korostuu.76 Oikeus-
periaatteet voidaan jakaa kahteen ryhmään: julkilausuttuihin ja julkilausumattomiin. 
Julkilausuttuja periaatteita ovat perustuslain ja ihmisoikeussopimusten normit. Oikeus-
järjestykseen on jo vanhastaan kuulunut julkilausumattomia periaatteita, esimerkiksi oi-

71 Arajärvi 2011, s. 85. Ks. tarkemmin oikeusperiaatteista Kulla 2004, s. 69–82. Vrt. kunnan toiminnan 
periaatteet, Heuru 2001, s. 87–90.
72 Husa & Pohjolainen 2008, s. 225.
73 Hallinnon tulee toimia oikeusjärjestyksen mukaisin muodoin (muodollinen oikeus) ja toiminnan tulos-
ten tulee olla oikeusjärjestyksen mukaisia (aineellinen oikeus). Heuru 2001, s. 28 ja 87.
74 Lisäksi tarkoituksensidonnaisuusperiaate, joka on ymmärrettävissä käytettävän keinovalikoiman rajoi-
tukseksi. Tarkoituksensidonnaisuuden periaatteesta seuraa, että lainsäädännön ilmentämien tavoitteiden 
tulisi kulloisissakin taloudellisissa ja muissa tosiasiallisissa olosuhteissa ohjata päätöksiä voimavaroista. Ob-
jektiviteettiperiaate vaatii viranomaisten nojautuvan ratkaisuissaan vain asiallisesti (objektiivisesti) perustel-
taviin seikkoihin ja suhteellisuusperiaate edellyttää viranomaisten käyttävän niille kuuluvaa harkintavaltaa 
toiminnassaan siten, että käytettävät keinot ovat kohtuullisessa ja järkevässä suhteessa niillä tavoiteltaviin 
päämääriin. Viimeiseksi luottamuksensuojan periaatteen mukaisesti julkisen vallan käytön kohteiden tulee 
voida luottaa viranomaisten toiminnan oikeellisuuteen ja tehtyjen lainmukaisten päätösten pysyvyyteen. 
Husa & Pohjolainen 2008, s. 225–226.
75 Ks. esim. PeVL 11/2002 vp; PeVL 40/2014 vp.
76 Sosiaalihuollon oikeusperiaatteet ovat seuraavat 1) laajentavan tulkinnan kielto päätettäessä tahdosta 
riippumattomista toimenpiteistä tai etuuksien saajien valvonnasta, 2) hakijalle myönteisen tulkinnan ensi-
sijaisuus etuuspäätöksissä, 3) tarveperiaate, 4) asiakkaan itsemääräämisoikeus ja osallistuminen 5) asiakkaan 
integriteetin kunnioittaminen, 6) yleisten sosiaalipalvelujen ensisijaisuus, 7) asiakkaan omatoimisuuden edis-
täminen, 8) ryhmätason osallistuminen ja vaikuttaminen sekä 9) luottamuksellisuus. Ks. tarkemmin Tuori 
& Kotkas 2016, s. 195–197.
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keusvaltioperiaate.77 Tämä korostaa kunnallisoikeuden keskeisenä periaatteena kunnan 
itsenäisyyttä suhteessa valtioon78, samoin kuin rahoitusperiaate.

Lainsäädännön tasolla hyvinvointivaltio määrittelee kansalaisille enimmäkseen etuja 
tai oikeuksia (myös velvollisuuksia) ja viranomaisille vastaavasti niiden toteutumista kos-
kevia velvoitteita79. Hyvinvointivaltion oikeudelle on luonteenomaista tavoitesuuntautu-
minen: oikeusnormeissa määritellään pääasiassa hallintotoiminnan yleisiä puitteita ja pää-
määriä80. Tavoitenormien oikeudellinen luonne tulisikin nähdä tulkintaa ja tosiasiallista 
toimintaa ohjaavien periaatteiden kaltaisena81. 

Julkisen vallan käyttöä on sellainen hallintotoiminta, joka kohdistuu välittömästi 
hallinnon ulkopuolisen yksityisen oikeusasemaan82 etuja suoden, oikeuksia perustaen, 
velvoitteita asettaen tai pakottaen. Julkisen vallan ilmentymistä voidaan erottaa seuraavia 
jokseenkin selväpiirteisiä lohkoja:

• velvoittava julkinen valta
• edun tai oikeuden suova julkinen valta
• palveleva julkinen valta.83

Lopuksi käsitteellä oikeusjärjestelmä (oikeus järjestelmänä) viitataan oikeuden systemaat-
tiseen ja tulkittuun kokonaisuuteen84. Oikeusjärjestelmän runkona ovat oikeudenalajaot-
telu ja pääsisältönä niin sanotut yleiset opit. Oikeusjärjestelmä koostuu ennen muuta käsit-
teiden määrittelystä, systematisoinneista, teorioista sekä oikeuden periaatetason asioista.85 
Modernissa oikeudessa oikeusjärjestelmään sisältyvät käsitteet, osittain niihin kytkeytyvät 
juridiset teoriat (valtion luonne, julkisoikeudelliset suhteet, sopimuksia koskevat teoriat) ja 
oikeudelliset periaatteet, jotka ilmaisevat oikeusnormeja ja niiden suhdetta oikeussääntöi-
hin ja yhteiskunnallisiin tavoitteisiin86.

77 Aarnio 2011, s. 84. Perustuslain 2.3 § säätää oikeusvaltioperiaatteesta seuraavasti: ”Julkisen vallan käytön 
tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.”
78 Vrt. Harjula & Prättälä 2015, s. 42.
79 Mäenpää 2000, s. 218.
80 Mäenpää 2013, s. 64.
81 Tuori & Kotkas 2016, s. 193.
82 Yksityiset subjektit ovat tietyssä määrin alisteisia julkista valtaa käyttäville julkisille subjekteille kuten 
valtion ja kuntien elimille. Julkisten subjektien keskenkään ei pääsääntöisesti vallitse yhdenvertaisuus, vaan 
erilliset julkiset subjektit (kunnat, seurakunnat, valtio) voivat olla erilaisessa asemassa. Kairinen 2009, s. 6.
83 Heuru 2001, s. 68–69.
84 Husa & Pohjolainen 2008, s. 19–21, ks. myös Laakso 2012, s. 451.
85 Kairinen 1991, s. 1–2.
86 Tolonen 1988, s. 177.
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2.3 Oikeustieteen ja yhteiskuntatieteen välinen suhde
Oikeustieteilijöitä yhdistää vähintäänkin implisiittinen sitoutuminen oikeuteen yhteis-
kunnallisten suhteiden sääntelykeinoina87, ja oikeustieteeseen kohdistuva tutkimus on 
esimerkki tieteiden välisestä tutkimuksesta. Oikeustiede oikein ymmärrettynä on väistä-
mättä moniaineksinen ja metodisesti avoin tieteenala.88

Yhtenä ensimmäisistä Max Weber pohti yhteiskuntatieteen ja normatiivisen oikeus-
tieteen – Weberillä oikeusdogmatiikan – välisiä yhteyksiä. Weberin vuonna 1907 jul-
kaisemassa Rudolf Stammler -kritiikissä Weber tarkastelee myös niitä yhteyksiä, joissa 
yhteiskuntatieteilijä joutuu nojautumaan oikeusnormeihin sekä niitä tulkitsevaan ja sys-
tematisoivaan oikeusdogmatiikkaan. Weberin mukaan kyse on ensinnäkin siitä merkityk-
sestä, joka oikeusnormeilla on yhteiskuntatieteen tutkimuskohteiden tunnistamisessa, ja 
toiseksi oikeusnormien asemasta kausaalisissa selityksissä. Oikeusnormeilla ja oikeusdo-
gmatiikalla on yhteiskuntatieteessä sekä epistemologinen että hypoteettis-kausaalinen 
tehtävä. Ensimmäisen mukaan oikeudellisia käytäntöjä tutkivan yhteiskuntatieteilijän on 
jaettava sisäisen näkökulman kognitiivinen puoli, jotta hän voisi ylipäätään tunnistaa ja 
rajata tutkimuskohteensa. Jälkimmäisen mukaan oikeusnormit vaikuttavat kausaalisesti 
sosiaaliseen toimintaan; sosiaaliset toimijat ottavat ne huomioon toimintansa keinoina tai 
esteinä.89

Seuraavaksi voidaan kysyä, mikä on oikeustieteen riippuvuus yhteiskuntatieteestä. 
Erityisesti 1970-luvulta lähtien on ollut nähtävissä oikeustieteen ja yhteiskuntatieteen 
alojen lähentymistä. Keskustelu esimerkiksi siitä, missä määrin hallinto-oikeuden ajan- ja 
tarpeenmukaisen edelleen kehittämisen voidaan katsoa tarvitsevan yhteiskuntatieteisiin 
tukeutumista, on yhä ajankohtainen. Tätä keskustelua ei ole käyty pelkästään Suomessa.90 
Keskustelun pääargumentteja ovat olleet näkemys yhteiskuntatieteistä reaalimaailman 
kanssa toimivana ja oikeudesta puolestaan tieteenä, joka voi täyttää tehtävänsä ainoastaan 
silloin, kun se määritellään normatiiviseksi rakenteeksi91. Oikeustiede ei voikaan olla tä-
nään pelkästään hermeneuttisesti orientoitunut normitiede. Sen on oltava myös ohjaustie-
de, joka lisäksi tutkii oikeuden vaikutusketjuja.92 

Kaarlo Tuorin ajattelua soveltaen oikeustieteen ja yhteiskuntatieteen välillä vallitsee 
sisäiseksi luonnehdittava yhteys. Lainopin tulkinnat eivät ole ”puhtaasti” normatiivisia; 
ne on suhteutettava yhteiskunnallisten tosiasioiden tyypitettyihin kuvauksiin. Tulkinta-
lainopissa nämä kuvaukset ilmentävät sitä tosiasiallista ainesosaa, joka perustaa Tuorin 
tarkoittaman sisäisen yhteyden oikeustieteen ja ”yhteiskuntateorian” välille. Oikeudellisen 

87 Tuori 2000b, s. 305.
88 Backman 1992, s. 5 ja 19.
89 Tuori 2000b, s. 318–319. Ks. Weber 1907.
90 Ryynänen 1999, s. 25–26. Ks. esim. Thieme 1996.
91 Ryynänen 1999, s. 28.
92 Ryynänen 1999, s. 31.
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päätöksenteon hermeneuttinen kehä ilmentää normien ja tosiasioiden tulkinnan vuoro-
vaikutusta.93

2.4 Sijoittuminen kunnallisoikeuden tutkimustraditioon
Tutkimuksen tiedonintressi kohdistaa tutkimuksen kunnallisoikeuden alaan luokitelta-
vaksi osana kunnallistieteitä. Kunnallisoikeuden tutkimusalan syntymisellä julkisoikeu-
den sisälle on oma taustansa, joka liittyy historiallisiin ja saksalaisvaikutteisiin näkemyksiin 
kaupunkien ja valtion vastakkainasettelusta. Vaikka Suomen kaltaisessa kansanvaltaisessa 
valtiossa tällaista jyrkkää vastakkainasettelua ei ollut eikä ole, on kunnallisoikeudella op-
piaineena vakiintunut, tieteellistä työnjakoa osoittava itsenäinen merkityksensä.94

Kunnallisoikeuden perussäännös on perustuslain (731/1999) 121 §:n 1 momentti. 
Säännöksen mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan 
asukkaiden itsehallintoon. Perustuslain 121 §:n 2 momentti säätää, että kuntien hallin-
non yleisistä perusteista ja kunnille annettavista tehtävistä säädetään lailla. Perustuslain 
säännösten tarkoituksena on suojata kunnallista itsehallintoa ja sen ydintä95. Kunnalli-
sella itsehallinnolla on valtiosääntöoikeudellinen perusta96. Pohjimmiltaan kunnallinen 
itsehallinto on kansalaisille kuuluva oikeus, jonka reaalinen toteutus on tänä päivänä kan-
sallisten perustuslaillisten ja lainsäädännöllisten takuiden ohella myös eurooppaoikeudel-
lisesti turvattu97. 

Kunnallishallinnon kansainvälistyminen on johtanut siihen, että vertailevan kun-
nallisoikeuden tarve on lisääntynyt voimakkaasti98. Näin on siitä huolimatta, että koko 
kunnallisen itsehallinnon idea ja malli on siirtynyt maahamme kansainvälisten esikuvien 
kautta99. Kunnallisoikeuden varhainen tutkija Kuuskoski kirjoittaa, miten 1800-luvulla 
tapahtunut kunnallislakien uudistus toimeenpantiin Ruotsin kunnallislainsäädännön 
perusteella. Myöhemminkin kunnallisoikeus on rakentunut samoille periaatteille kuin 
Ruotsin kunnallisoikeus, esimerkiksi monet yksittäiset säännökset olivat vielä vuonna 
1960 samansisältöiset kuin Ruotsissa.100

93 Tuori 2000b, s. 322–324. 
94 Ryynänen, Lehkonen & Mennola 1995, s. 11. 
95 Husa & Pohjolainen 2008, s. 217. Ks. myös Mäenpää 2013, s. 46. Hän luokittelee kunnallisoikeuden 
itsehallinto-oikeudeksi, jonka kohteena ovat kaikki itsehallinnolliset järjestelyt, kuten yliopistojen, kirkko-
kuntien, Ahvenanmaan maakunnan ja saamelaisten itsehallinto. Tänä päivänä keskustelun kohteena on eri-
tyisesti maakunnallinen itsehallinto. 
96 Husa & Pohjolainen 2008, s. 45; Jyränki & Husa 2012, s. 211–212.
97 Ryynänen 2012, s. 228–229. Ks. myös Kulla 1997.
98 Ryynänen, Lehkonen & Mennola 1995, s. 15–22.
99 Ryynänen 1999, s. 26.
100 Kuuskoski 1960, s. 15. 
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Kunnallisoikeus sijoittuu julkisoikeuden ja edelleen hallinto-oikeuden osaksi, vaikka 
sitä voidaan pitää monessa suhteessa hyvin pitkälle yleisestä hallinto-oikeudesta eriytynee-
nä oikeudenalana101. Jaettaessa kunnallisoikeus yleiseen ja erityiseen kunnallisoikeuteen, 
tarkoittaa ensiksi mainittu kunnallishallintoa kokonaisuudessaan koskevia oikeusohjei-
ta eli sitä lainsäädäntöä ja tavanomaista oikeutta, joka koskee kunnallishallintoa, sikäli, 
kuin erikseen ei ole toisin säädetty. Kunnallisoikeuden erityinen osa käsittää säännöstöt, 
jotka koskevat kunnallishallintoa niillä hallinnon aloilla, joilla se toimii. Kyseiset sään-
nöstöt eivät useinkaan koske pelkästään kunnallishallintoa, vaan myös valtionhallintoa 
kysymyksessä olevalla alalla. Tällöin säännöstöt kuuluvat sekä kunnallisoikeuden että 
hallinto-oikeuden jonkin muun osan piiriin.102 Julkisten palvelujen yksityistämisen myö-
tä kunnallisoikeuden luonne selväpiirteisenä julkisoikeuden lohkona suhteessa yksityisoi-
keuden103 eräisiin lohkoihin (esim. sopimusoikeus104) on selvästi hämärtynyt. Eriytymis-
kehityksestä ja itsenäisyydestä huolimatta kunnallisoikeudessa on, yleishallinto-oikeuden 
tavoin, kyse hyvän hallinnon oikeusvaltiollisista takeista.105

Lainopillisella tutkimuksella on ollut kunnallisoikeudessa perinteisesti vankka asema. 
Tällaista on edellyttänyt myös käytännön tarve, kun kunnallishallinnon luottamushenki-
lö- ja viranhaltijakunta on tarvinnut jokapäiväisissä tilanteissa tällaisen tutkimuksen an-
tamia vastauksia kysymykseen ”mikä on voimassa olevan oikeuden sisältö”. Käytäntöä pal-
velevalla lainopillisella tulkintaan kohdistuvalla tutkimusorientaatiolla on aina paikkansa 
kunnallisoikeudessa,106 vaikka uudenlainen kansainvälistymiskehitys, kuntien vahvempi 
asema julkisessa hallinnossa, uudentyyppiset haasteet niiden toiminnassa ja oikeudellisten 
ilmiöiden laaja-alaisuus edellyttävät myös muunlaista oikeudellista tutkimusta kuin perin-
teinen lainopillinen tutkimus.107 Aiempaa enemmän on tarvetta lainsäädännön vaikutus-
ten selvittämiselle ja oikeuspoliittisen tutkimuksen painotuksille108.

101 Husa & Pohjolainen 2008, s. 269.
102 Hannus & Hallberg 1991, s. 22.
103 Systemaattinen rajankäynti julkis- ja yksityisoikeuden välillä ei ole enää niin merkittävää kuin aikai-
semmin. Entiset julkisen ja yksityisen sektorin väliset rajat ovat hämärtyneet, kun julkista valtaa käyttäviksi 
organisaatioiksi on auktorisoitu yksityisoikeudellisia organisaatioita. Myös hallintotoimintaa voivat saman-
aikaisesti säännellä sekä yksityis- että julkisoikeuteen kuuluvat säännökset. Husa & Pohjolainen 2008, s. 33. 
Myös tämän päivän kunta toimii mitä erilaisimmissa muodoissa, ei enää pelkästään julkisoikeudellisten hal-
lintoyksiköiden muodossa. Tällaisia toimintamuotoja ovat vaihtelevat yksityisoikeudelliset (osakeyhtiö, yh-
distys, säätiö) tai yhteistoiminnalliset (kuntayhtymä, sopimisperuste) muodot. Ryynänen & Uoti 2013, s. 58. 
Tärkeää on lisäksi huomata, että eurooppaoikeus ei noudata lainkaan erottelua julkis- ja yksityisoikeuteen. 
Husa & Pohjolainen 2008, s. 33.
104 Esimerkiksi hallinnon ja sen palveluja käyttävän väliseen asiakassuhteeseen sisältyy usein yksityisoi-
keudellisia piirteitä ja sopimustyyppisiä elementtejä. Mäenpää 2000, s. 218; Mäenpää 2013, s. 54.
105 Husa & Pohjolainen 2008, s. 269.
106 Kulla 1997, s. 1089–1092.
107 Ryynänen 1999, s. 25.
108 Ryynänen 2012, s. 228–229, 
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Kunnallisoikeuden tutkimuksessa tapahtunut muutos on merkinnyt erityisesti yh-
teiskuntatieteiden piirissä tapahtuvan tutkimuksen hyväksikäyttöä. Lisäksi oikeustie-
teelliseenkin tutkimukseen uusia mahdollisuuksia antava tutkimusote on ollut hallin-
totieteellinen tutkimusote.109 Eräiden muiden temaattisten oikeustieteen alojen tapaan 
kunnallisoikeudessa voi myös olla vahvoja ei-juridisia substansseja tai monitieteistä lähes-
tymistapaa edellyttäviä sääntelytilanteita.110 

Kunnallisoikeuden tutkijana haluan korostaa kunnallisoikeuden erityisiin piirteisiin 
kuuluvaa, sen tutkimuksen erikoistumista. Pohjan tutkimukselle luovat kunnallisen itse-
hallinnon, kunnan toiminnan tavoitteen sekä toimialan normatiiviset määrittelyt, jotka 
ovat perinteistä kunnallisoikeudellista tutkimusta. Kunta ja sen itsehallintoperusteinen 
toiminta on niin merkittävästi erilainen valtionhallintoon nähden, että sen tutkiminen 
edellyttää omaa näkökulmaa ja omia tieteellisiä lähtökohtia.111 Kunnallisoikeudella voi-
daan viitata perinteisestä oikeudenalajaottelusta riippumatta koko siihen oikeusjärjestel-
mään, joka vaikuttaa kuntien olemassaoloon, itsehallinnolliseen asemaan, poliittiseen ja 
hallinnolliseen organisaatioon, toimintakykyyn, toiminnan järjestelyihin, tehtäviin, ta-
louteen ja muihin kunnallisen itsehallinnon kannalta relevantteihin olosuhteisiin. Mää-
ritelmä antaa perinteisempää moniulotteisemman roolin kunnallisoikeudelle ja vastaa 
esimerkiksi mannereurooppalaista uudempaa käsitystä kunnallisoikeudesta. Siinä kunnal-
lisoikeutta kuvataan sellaisten oikeussäännösten summana, jotka koskevat kunnallisten 
yhteisöjen oikeusasemaa, organisaatiota, tehtäviä ja toimintamuotoja.112

Kunnallisoikeus on edellä mainitussa katsannossa funktionaalinen,113 jollaisena se 
myös tässä tutkimuksessa käsitetään. Mäkinen on täsmentänyt, että kunnallisoikeudes-
sa oikeusjärjestystä tarkastellaan kunnan näkökulmasta. Tällöin huomion kohteena ovat 
muiden oikeudenalojen kuntakentässä relevantit osa-alueet.114

2.4.1 Kunnallistieteellinen tutkimus

Kunnallisten kysymysten moniulotteisuus on keskeisenä selityksenä tarpeelle itsenäisestä 
kunnallistieteestä. Kunnallistiede voidaan määritellä poikkitieteellisen tiedon kokonai-
suudeksi, joka koskee paikallisyhdyskuntien muodostumisen ja toiminnan poliittis-hal-

109 Modeen 1996, s. 237. Hallintotieteen perusteoriana pidetään yleisesti teoriaa byrokratiasta. Se pyrkii 
selittämään, millaisia ovat työelämän organisaatioiden perusrakenteet sekä miten ja miksi ne ovat syntyneet. 
Vartola 2015, s. 54.
110 Ryynänen 1999, s. 24–25, ks. myös Husa & Pohjolainen 2008, s. 269.
111 Ryynänen 1999, s. 24–25.
112 Mann & Püttner 2007, s. 169–170.
113 Mann & Püttner 2007, s. 169–170. Mennolan käsitys kunnallisoikeudesta tukee edellä mainittua. 
Kunnallisoikeus on kaikki oikeudenalat kattava, ja siinä oikeutta tarkastellaan kunnallisen itsehallinnon 
näkökulmasta. Heuru, Mennola & Ryynänen 2011, s. 26.
114 Mäkinen 2004, s. 17.
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linnollisia piirteitä ja käytäntöjä. Kunnallistieteisiin sisällytetään kunnallispolitiikka, 
kunnallishallinto-oppi, kunnallistalous, kunnallisoikeus ja näkökulmasta riippuen myös 
sosiaalitieteellinen kunnallistutkimus.115 2000-luvun kuntatutkimuksessa näkyy postmo-
derni ajattelu ja sen myötä yhä vahvemmin tieteenalarajoja ylittävät tutkimusasetelmat ja 
-otteet116. 

2010-luvulle tultaessa kuntatutkimuksen painopiste on siirtynyt perinteisemmästä 
kuntahallinnon ja -organisaation tutkimisesta kunnissa toimivien ihmisten kokemuksia 
ja näkemyksiä esiin tuovaan, verkostojen ja muutosprosessien dynamiikkaa ymmärtävään 
suuntaan. Kuntakentän ja kunnallishallinnon murrokset näkyvät siten kuntatutkimuksen 
murroksena. Tutkimuksellinen triangulaatio, siis erilaisten aineistojen, menetelmien tai 
teorioiden yhdistäminen tutkimuksessa, diskursiiviset ja narratiiviset menetelmät sekä il-
miöiden kokemuksellisen tulkinnan esiintuominen ovat yhä enemmän nousseet kuntatut-
kimuksen keskiöön, kirjoittaa Jäntti vuonna 2016 tarkastetussa kunnallispolitiikan alaan 
kuuluvassa väitöstutkielmassaan ”Kunta, muutos ja kuntamuutos”.117

2000-luvulla kunnallisoikeus on astunut kiinnostavaan, jo ensimmäisiä hedelmiä kan-
tavaan reformi- ja kokeiluvaiheeseen (”uuteen julkisjohtamiseen”). Siten se on joutunut ai-
van uudella tavoin liikkeeseen, kirjoittavat Ryynänen ja Kahl.118 Kunnallisoikeuden alaan 
kuuluvia väitöskirjoja on kuitenkin 2010-luvulle tultaessa ilmestynyt harvakseltaan. Tanja 
Matikainen väitteli vuonna 2014 rahoitusperiaatteesta kunnallisen itsehallinnon turvaa-
jana ja Kyösti Tornberg samana vuonna aiheesta ”Kuntajako ja kunnallinen pakkoliitos”. 
Tuija Prusi pohti vuonna 2013 tarkastetussa väitöskirjassaan kuntien itsehallinnollista ase-
maa kaavoituksessa. Mikko Komulainen väitteli vuonna 2010 ulkoistamisesta kunnissa. 
Aiemmin, vuonna 2009 Yrjö Kuotola väitteli kunnan rajasta, ja vuonna 2006 tarkastettiin 
Marja Pajukosken väitös ”Preventio, sosiaalioikeus ja kunnat – ehkäisevä sosiaalipolitiik-
ka kuntia velvoittavassa lainsäädännössä”. Lisäksi on erikseen mainittava Kauko Heurun 
väitöstyö kunnan päätösvallan siirtymisestä vuodelta 2000. Väitöskirjojen harvalukuisuu-
den lisäksi voidaan yleisesti todeta haasteeksi koko kunnallisoikeudellisen tutkimuksen 
pitkään jatkunut väheneminen119.

115 Ryynänen 1999, s. 24–25; Husa & Pohjolainen 2008, s. 269.
116 Jäntti 2016, s. 30.
117 Jäntti 2016, s. 30.
118 Vrt. Ryynänen 2004b , s. 23, myös Kahl 2000, s. 34–35.
119 Ryynänen 2012, s. 228–229. Ks. myös Kulla 1997, s. 1089. Ennen toista maailmansotaa ja sen jälkeen 
aina 1980-luvun alkuvuosiin saakka kunnallisoikeudellinen tutkimus oli voimissaan ja sitä tehtiin monen 
tutkijan voimin, mutta viimeisen 30 vuoden aikana alan tutkimus on ollut vähäistä. Tornberg toteaa, että 
esimerkiksi kunnallisoikeuden professuuria ei ole ollut oikeustieteellisissä tiedekunnissa lähes 20 vuoteen. 
Aktiivisimmin kunnallisoikeus on ollut esillä muissa tiedekunnissa, esimerkiksi Tampereen ja Vaasan yli-
opistoissa (Tornberg 2014, s. 6), sekä viime vuosina Itä-Suomen yliopistossa. Prättälä tunnistaa ilmiön kir-
joittaen, että kunnallisen päätöksentekijän on kuitenkin pystyttävä tekemään lain vaatimukset täyttävä rat-
kaisu edessään olevassa yksittäistapauksessa. Tämä edellyttää sitä, että käytettävissä on tiekartta, joka ohjaa 
lainsäädännön sokkeloisella polulla. Oikeustieteelle tiekartan laatiminen tietysti luontevasti kuuluisi, mutta 
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Kunnat ovat kuitenkin nyt ja tulevaisuudessa itsehallinnollisina yksikköinä merkittä-
viä toimijoita suomalaisessa yhteiskunnassa. Toimintaympäristössä tapahtuvien suurten 
muutosten lisäksi meneillään olevat hallinnon ja palveluiden uudistukset vaikuttavat kun-
tien toimintaan, tehtäviin ja rahoitukseen. Kuntien työvoimapolitiikan tehtävät korostu-
vat. Samalla, kun kuntien rooli on uudistumassa osana julkisen hallinnon kokonaisuutta, 
se säilyy vahvana,120 mikä antaa mitä mielenkiintoisimman tutkimusasetelman myös kun-
nallisoikeudelliselle tutkimusintressille. Tähän kohtaa sopii käyttää Unkarin alueellisen ja 
paikallisen itsehallinnon muutosta käsitelleen tutkimuksen alkusanoja:

”Kunnallisoikeus on jännittävää ja kysymyksenasettelultaan jatkuvasti yhä uudelleen 
ajankohtaista. Tuskin mikään julkisoikeuden alue on siinä määrin voimakkaasti 
jännitteinen yksilöllisten perusoikeuksien, kansalaisyhteiskunnallisen sitoutumisen ja 
julkisen vallan käyttöoikeuden kesken, tuskin millään muulla alueella kohtaavat oi-
keuden sfääri ja politiikan sfääri läheisemmin ja välittömämmin toisensa.”121

2.4.2 Tutkielman sosiaalitieteellinen ulottuvuus

Oikeudellisen sääntelyn keskeisenä tehtävänä on toteuttaa poliittisessa päätöksenteossa 
asetettuja tavoitteita ja ohjelmia. Sosiaalioikeus on tämän kaltaisessa välineellisessä suh-
teessa sosiaalipolitiikkaan. Yhteiskuntapolitiikan lohkona sosiaalipolitiikka on julkisen 
vallan – lähinnä valtion ja kuntien – toimintaa, vaikka sosiaalipolitiikan toteuttamisessa 
myös yksityisillä organisaatioilla ja henkilöillä on oma sijansa. Sosiaalioikeutta ei kuiten-
kaan tule ymmärtää pelkästään sosiaalipolitiikan toteuttamisen välineeksi. Sosiaalioikeus 
asettaa myös rajoituksia sosiaalipolitiikalle sekä sitä määrittävälle ja toteuttavalle päätök-
senteolle. Nämä rajoitukset perustuvat ennen kaikkea yksityisten ihmisten oikeusasemaan 
ja oikeusturvaan.122

François Ewald luonnehtii sosiaalisen oikeuden erityiseksi oikeustyypiksi, joka histo-
riallisesti seuraa nykyaikaisen yhteiskunnan edeltävälle kehitysvaiheelle ominaista libe-
raalia oikeutta. Ewaldin mielestä sosiaaliselle oikeudelle on ominaista muun muassa oi-
keudellisen sääntelyn ja päätöksenteon mittapuiden ammentaminen yhteiskunnallisesta 
todellisuudesta ja samalla olemisen (yhteiskunnallisen todellisuuden) ja pitämisen (oikeu-
dellisten normien) välisen perinteisen eron liudentuminen. Lakien säätäminen perustuu 
yhä enemmän eturyhmien välisiin kompromisseihin. Niiden soveltamisessa taas painote-

kunnallisoikeudellinen tutkimus ei näytä nykyisessä toimintaympäristössä olevan se alue, jonne resursseja 
suunnataan. Prättälä 2017, s. 286–287.
120 Valtiovarainministeriö 9a/2017, s. 1–2.
121 Küpper 2002, s. 5.
122 Tuori & Kotkas 2016, s. 8.
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taan tasapaino- ja kohtuusnäkökohtia.123 Mäenpään sanoin sosiaalioikeutta voidaan luon-
nehtia hyvinvointivaltion hallinto-oikeudeksi, sillä julkishallinnon keskeisiin tehtäviin 
kuuluu myös sosiaali- ja terveysoikeudellisen normiston toteuttaminen124. 

Sosiaalioikeus voidaan nähdä eri näkökulmista. Tämän tutkimuksen sosiaalioikeuden 
alaan kuuluvaa osuutta luonnehtii parhaiten organisaatiokeskeinen näkökulma. Siinä pai-
nottuu sosiaalioikeuden tehtävä luoda puitteita sosiaalipolitiikan jatkuvalle kehittämisel-
le sekä säännellä sosiaalipolitiikan viranomaisorganisaatioita, muita toimintayksiköitä ja 
ammattihenkilöstöä. Tämä näkökulma vaikuttaa lainsäädännön tulkintaan, systematisoi-
miseen ja soveltamiseen. Organisaatiokeskeisestä lähtökohdasta kunnan sosiaali- ja tervey-
denhuollon palveluja sääntelevät säännökset kohdistuvat ennen kaikkea kunnan ja valtion 
suhteisiin.125

Sosiaalioikeuden jäsentämisessä ja systematisoimisessa painottuvat muodollisoikeu-
delliset näkökohdat, kun taas sosiaalipoliittinen näkökulma korostaa sisällöllisiä seikkoja. 
Vaikka sosiaalioikeus onkin välineellisessä suhteessa sosiaalipolitiikkaan, sosiaalioikeuden 
ja sosiaalipolitiikan tieteellisessä tarkastelussa käytettävät luokittelut eivät välttämättä yh-
tene. Niinpä, kun sosiaalipoliittisissa tarkasteluissa sosiaalityö on keskeinen kunnallisen 
tason sosiaalipoliittista toimintaa kokoava käsite, sosiaalioikeudessa se määrittyy vain yh-
deksi kuntien niin sanottuun yleiseen järjestämisvelvollisuuteen kuuluvista sosiaalipalve-
luista.126

2.4.3 Sosiaalityön määritelmä

Sosiaalityö määritellään sosiaalihuoltolain (1301/2014) 15 §:n mukaisesti: ”Sosiaalityöllä 
tarkoitetaan yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen tuen tarpeen arviointiin pohjautuvaa ko-
konaisvaltaista asiakas- ja asiantuntijatyötä ja sen yhteensovittamista muiden toimijoiden 
tarjoaman tuen kanssa. Sosiaalityöllä vähennetään sosiaalisia ongelmia sekä vahvistetaan 
hyvinvointia, yhteisöjen toimivuutta ja ihmisten toimintamahdollisuuksia heidän elinym-
päristöissään.” Sosiaalityön asiakkailla on sosiaalihuoltolain esitöiden mukaan usein eri-
tyisesti työllistymiseen, kouluttautumiseen ja kuntoutumiseen liittyviä tarpeita, ja työlle 
on ominaista laajamittainen verkostotyöskentely muiden viranomaistahojen ja toimijoiden 
kanssa127.

123 Ks. Ewald 1986. Tänä päivänä sosiaalioikeus on vakiintunut Suomessa itsenäiseksi oikeudenalaksi ja 
saanut itselleen omat yleiset oppinsa peruskäsitteineen ja yleisine oikeusperiaatteineen. Sosiaalioikeuden tut-
kimus on lisääntynyt viime aikoina. Tuori & Kotkas 2016, s. 2.
124 Mäenpää 2013, s. 43.
125 Muut mainitut näkökulmat ovat kokonaisyhteiskunnallinen ja yksilö- ja perhekeskeinen näkökulma. 
Tuori & Kotkas 2016, s. 11–12.
126 Tuori & Kotkas 2016, s. 16.
127 HE 164/2014 vp, s. 135.
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Aikuissosiaalityön voi laajassa mielessä määritellä lastensuojelun ja gerontologisen so-
siaalityön väliin jääväksi alueeksi128. Nuorisososiaalityön voi lähitulevaisuudessa nähdä 
keskeisenä sosiaalityön tehtäväalueena, ja monessa tapauksessa sosiaalitoimi ja työhallinto 
voivat ohjata nuoria tarkoituksenmukaisiin palveluihin129.

2.5 Oikeusvaltio ja kunnallinen itsehallinto
Oikeusvaltio saa lähtökohtansa John Lockelta ja valistusfilosofiasta ja sitoutuu 1800-luvun 
lopulla syntyneeseen saksalaiseen myöhäiskonstitutionaaliseen klassiseen oikeuspositi-
vismiin130. Oikeuspositivistisen oikeusvaltiokäsityksen mukaan valtio on ennen kaikkea 
tahtoyhteisö, oikeushenkilö. Oikeutta taas on ensisijaisesti valtiosäännön määräämässä 
järjestyksessä syntynyt, tietoisesti luotu ja tahdottu oikeus. Oikeuden ja valtion välinen 
suhde puolestaan kulkee tämän käsityskannan mukaan valtiosta oikeuteen niin, että valtio 
määrää oikeuden sisällön.131 Kokonaisuutena oikeusvaltiorakennelma on lainalaisuuden, 
vallanjaon ja perusoikeuksien toteutumisen toiminnallinen, yhteiskunnallinen kokonai-
suus132.

Oikeusvaltiollinen näkemys korostaa lain ensisijaisuutta. Tämä vaatimus kohdistuu 
lainkäyttöön ja myös hallintoon, jonka tulee olla legaliteettiperiaatteen sitoma.133 Kunnan 
asemaa ajatellen johdonmukainen seuraus oikeuspositivistisesta ajattelusta on se, että kun-
ta ymmärretään lain luomukseksi. Kun valtio loi lait, se loi myös kunnat. Näin kunnalli-
seen itsehallintoon voitiin valtion toimesta puuttua, kunhan se tehtiin lailla.134

Kunnallinen itsehallinto voidaan ymmärtää oikeudellisena ilmiönä: kunnan juridisena 
asemana valtiossa135. Vanha kunnallisoikeudellinen kiistakysymys on kuitenkin kunnalli-

128 Karjalainen P. 2017a, s. 247. Sosiaalihuoltolain esitöiden mukaan aikuissosiaalityö on aikuisikäisille 
suunnattua, suunnitelmallista ja tavoitteellista sosiaalityötä muun muassa työllistymisen tukemiseen, asu-
misen tai toimeentulon järjestämiseen, jossa usein hyödynnetään myös muita sosiaalihuollon palveluja, kuten 
päihdehuoltoa ja toimeentulotuen myöntämiseen liittyvää asiakastyötä. Tavoitteena on asiakkaan kuntoutu-
misen, sosiaalisen toimintakyvyn ja elämänhallinnan edistäminen. HE 164/2014 vp, s. 16.
129 Kananoja, Lähteinen & Marjamäki 2011, s. 206–207.
130 Ks. Heuru 2001, s. 21.
131 Ks. tarkemmin oikeusvaltion tulkinnoista Tuori 2000a, s. 22–27.
132 Hallberg 2005, s. 163. Oikeusvaltiossa vallankäytöltä odotetaan tasapainon tavoittelua, oikeutta ja koh-
tuutta. Hallberg 2011, s. 13.
133 Heuru 2001, s. 22. Vrt. Mäenpään käsitys, jonka mukaan hallitusmuodon 51.2 §:lle voidaan ja pitää 
antaa tietty, hallitusmuodon edellyttämä sisältö, jonka rajoissa tulee pysyä myös ”erityisten lakien”, jotka 
säätävät tuon itsehallinnon järjestämistavasta. Perusteluina tälle oikeusvaltiolliselle lähtökohdalle ovat en-
sinnäkin säännöksen säätämishistorian, ”lainsäätäjän tarkoituksen” selvittäminen, toiseksi – edelliseen liit-
tyen – säännöksen rakenteen sekä kolmanneksi tuohon säännökseen liittyvän varsin vahvan tulkintalinjan 
huomioon ottaminen”. Mäenpää 1981, s. 26.
134 Holopainen 1969, s. 231–237.
135 Heuru, Mennola & Ryynänen 2011, s. 21–36, Ryynänen 2004b, s. 196. Kunnallinen itsehallinto voi-
daan käsittää eri tavoin. Esimerkiksi Niiranen jakaa kunnan ja kunnallisen itsehallinnon kolmeen, toisiaan 
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sen itsehallinnon alkuperää koskeva: onko kunnallinen itsehallinto valtion delegoimaa vai 
alkuperäistä136? Käsitys kunnallisesta itsehallinnosta delegoituna valtionhallintona elää 
Ryynäsen mukaan yhä sitkeänä Suomessa, vaikka vuonna 1919 säädetty hallitusmuoto ei 
perustanut kuntia, vaan edellytti kunnallishallinnollista järjestelmää olennaisilta kohdin 
sellaisena, kuin se oli hallitusmuodon syntymisen aikoihin137. Uudempi, varsinkin poli-
tologian ja hallinnon tutkimuksen piirissä korostettu näkemys korostaa viimemainittua 
vaihtoehtoa kannattavana138.

Käytännössä kunnallishallinnon liberalistinen vaihe muuttui oikeusvaltiolliseksi sitä 
mukaa, kuin kuntien lakisääteiset tehtävät Suomen itsenäistyttyä lisääntyivät. Samalla 
kunnallishallinto alkoi yhdenmukaistua ja sen luonne muuttua. Kunnallishallinto ei ollut 
enää olemassa pääasiassa vain itsehallinnon itsensä vuoksi, vaan sille tuli kunnan jäseniä 
palvelevia konkreettisia yhteiskunnallisia tehtäviä.139 Euroopan laajuisesti katsoen oikeus-
perinteestä, kielestä, alueellisista ja hallinnollisista rakenteista ja muista eroavuuksista 
johtuen kunnallisen itsehallinnon määritelmän yksityiskohtainen sisältö voi sen myötä 
vaihdella huomattavastikin. Kunnallista itsehallintoa pidetään kuitenkin yhtenä euroop-
palaisen oikeusvaltion perusominaisuutena.140 Se tarkoittaa sekä kunta-valtio–suhdetta 
että kuntalaisten itsehallintoa ja kuntalaisten osallisuutta141.

2.6 Hyvinvointivaltio ja täystyöllisyyden premissi

2.6.1 Työvoimapolitiikka kehitystä ohjaavana tekijänä

Tutkimuksen viitekehystä määrittää keskeisesti valtion harjoittama ja yhä enemmän yli-
kansallisia piirteitä soveltava työvoimapolitiikka. Työvoimapolitiikka käsitetään työpoli-
tiikan alaan142, joka tarkoittaa akateemikko Heikki Wariksen luokittelemana kokoavasti 
työsuhdepolitiikkaa, työpalkkapolitiikkaa, työntekijän suojelua ja työvoimapolitiikkaa. 
Tarkemmin työvoimapolitiikan käsitteen alle Waris määrittelee työmarkkinat, työllisyy-

tarvitsevaan ja tukevaan näkökulmaan: 1) kunta asukkaidensa demokraattisena yhteisönä, 2) kunta hyvin-
vointipalveluja tuottajana, rajattuna alueena, 3) kunta laajempana paikallisen ja alueellisen elinvoimaisuuden 
ja eheyden ylläpitäjänä. Niiranen 2011, s. 221. Korvaisin kohdasta 2 termin ”tuottajana” termillä ”järjestäjä-
nä”.
136 Ryynänen 2004b, s. 196.
137 Ryynänen 1999, s. 146–148. Ks. Merikoski 1976, s. 182–186.
138 Ryynänen 2004b, s. 196.
139 Heuru 2001, s. 22.
140 Kunnallinen itsehallinto on eurooppalaisen oikeusvaltion ja demokratian välttämätön edellytys. Ryy-
nänen 2011, s. 141. Myös Euroopan ulkopuolella on etenkin kehittyneimmissä maissa kunnallista itsehallin-
toa tai vastaavaa paikallista poliittista itsemääräämisoikeutta. Heuru, Mennola & Ryynänen 2011, s. 21–22.
141 Niiranen 2011, s. 220.
142 Koistinen 2010, s. 112.
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den edistämisen, työttömyyden aikaisen taloudellisen ja sosiaalisen tuen sekä työnvälitys-
toiminnan, ammatinvalintaohjauksen ja siirtolaisvälityksen.143 Koistinen täsmentää, että 
työvoimapolitiikan voi tavoitteiden tasolla katsoa syntyneen pyrkimyksistä suojella työnte-
kijöitä taloudellisilta ja sosiaalisilta riskeiltä, kehittää työvoiman ammattitaitoa sekä luoda 
edellytykset työntekijöiden osallistumiselle, hyvinvoinnille ja oikeudenmukaiselle palk-
kaukselle. Lisäksi työvoimapolitiikalla on haluttu ohjata työvoiman kysyntää ja tarjontaa 
niin, että ne mahdollistavat taloudellisen kehityksen.144

Työvoimapolitiikkaa voidaan pitää pitkälle institutionalisoituneena julkisena toimin-
tana, jossa erityisesti valtion hallinnolla sekä kunnilla on keskeinen rooli145. Tärkeänä ta-
voitteena työvoimapolitiikassa on kautta aikojen ollut ehkäistä työttömyyden pitkittymi-
nen ja se, etteivät työttömät joutuisi pitkäksi aikaa työmarkkinoiden ulkopuolelle146. Tätä 
argumentointia myös perustuslakivaliokunta on käyttänyt perusteluissaan147. 

Yläkäsitteenä olevalla sosiaalipolitiikalla voidaan tarkoittaa samaa kuin myöhemmin 
käyttöön tulleella hyvinvointipolitiikalla. Tässä laajassa merkityksessä sosiaalipolitiikka 
kattaa sosiaalivakuutuksen, sosiaaliavustusten, sosiaalipalvelujen ja sosiaalihuollon lisäk-
si myös esimerkiksi terveyspolitiikan, asuntopolitiikan, koulutuspolitiikan ja työpolitii-
kan.148 Kun työpolitiikassa on korostettu uusia sosiaalisia ulottuvuuksia, on jäänyt sivuun 
se, että työvoimapolitiikka on kautta aikojen ollut sidoksissa talouspolitiikkaan ja talous-
tieteelliseen tutkimukseen varsinkin silloin, kun yhteiskunnalliset ongelmat ovat kietou-
tuneet talouskasvun, suhdanteiden, palkka- ja inflaatiokehityksen sekä talouden stabilisaa-
tion kysymyksiin149.

2.6.2 Hyvinvointivaltion paikallistaminen

Adam Smith kirjoitti paljon ennen hyvinvointivaltion olemassaoloa, etteivät markkinat 
onnistu kaikessa. Hän piti valtiota tärkeänä toimijana muun muassa koulutuksessa ja köy-

143 Ks. tarkemmin Waris 1962; Koistinen 1999, s. 12.
144 Koistinen 2014, s. 16.
145 Alatalo, Räisänen & Tiainen 2010, s. 2.
146 Koistinen 1999, s. 335, ks. myös HE 178/1997 vp; HE 184/2000 vp; HE 194/2009 vp.
147 Ks. esim. PeVL 11/2010 vp. s. 2, jossa tavoitteeksi mainitaan työttömyyden pitkittymisen ehkäisy edis-
tämällä erityisesti nuorten vastavalmistuneiden sijoittumista työmarkkinoille. Ks. myös PeVL 45/2017.
148 Lehto, Kananoja, Kokko & Taipale 2003, s. 33–34. Ks. myös Arajärvi 2011, s. 5. Sosiaaliturvapolitiikan 
käsite kattoi aiemmin suomalaisessa kirjallisuudessa yleensä rahalliset tulonsiirrot, kuten eläkkeet, työttö-
myysturvan, lapsilisät, toimeentulotuen ja eräät sosiaalipoliittisesti perustellut veroratkaisut, kuten verotuk-
sen lapsivähennykset. Tällöin käsite vastasi englanninkielistä käsitettä social security. Erityisesti Euroopan 
unionin mukanaan tuoma yhteistyö on nostanut esiin laajemmin ymmärretyn sosiaaliturvan käsitteen, jota 
vastaa englanninkielinen käsite social protection. Tämä käsite kattaa usein, mutta ei aina edes EU:n asiakir-
joissa, myös sosiaalisen turvallisuuden tuottamisen sosiaali- ja terveyspalveluja rahoittamalla ja järjestämällä. 
Lehto, Kananoja, Kokko & Taipale 2003, s. 34. Ks. Arajärvi 2011, s. 105.
149 Koistinen 2010, s. 112.
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hyyden ja eriarvoisuuden lieventämisessä.150 Toisen maailmansodan jälkeistä hyvinvointi-
valtioprojektia (Habermasin termi)151 voidaan pitää modernin valistusprojektin osana, 
jonka pohjana olevien arvojen filosofiset perusteet palautuvat 1700-luvun valistusfiloso-
fiaan152. 

Hyvinvointivaltiota voidaan pitää oikeusvaltion nykyisenä muotona. Nykyinen hy-
vinvointivaltio merkitsee paitsi perinteisen oikeusvaltion saavuttaman vapausoikeuksien 
tason säilyttämistä ja edelleen kehittämistä myös perusoikeuksien käsitteen lavennusta 
sekä tosiasiallisen tasa-arvon että taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien 
(TSS-oikeudet) suuntaan153. Perustuslain tasolla vahvistetaan ne oikeudelliset arvot, joille 
yhteiskunnan ja oikeusjärjestyksen kehitys rakentuu154. Perusoikeutemme työhön on il-
maistu perustuslain 18.2. §:ssä seuraavasti: ”Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja py-
rittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön.” Hyvinvointivaltio luo myös elinkeinoelämälle 
edellytyksiä tuottavaan ja taloudelliseen toimintaan155. 

Modernista hyvinvointivaltiosta on esitetty monia erilaisia, mutta pääpiirteiltään yh-
teneviä määritelmiä. Sen kolme peruselementtiä ovat olleet täystyöllisyys, universaaliset 
sosiaalipalvelut sekä minimitoimeentulon turvaaminen kaikille.156 Yhteiskuntateoreetik-
kona tunnettu Habermas kirjoittaa hyvinvointivaltion elävän ensinnäkin tuottavan työn 
järjestelmästä sekä sen luomasta taloudellisesta kasvusta. Toiseksi hyvinvointivaltion kes-
keiset sosiaalipoliittiset tehtävät ja palvelut – sen ohella, että ne työllistävät paljon palkka-
työntekijöitä – kytkeytyvät palkkatyöhön. Kolmanneksi hyvinvointivaltio on sidoksissa 
palkkatyöjärjestelmään siten, että sen takaama sosiaaliturva on usein ansioperusteinen 
(esimerkiksi sairausvakuutus ja työeläke). Neljänneksi hyvinvointivaltio on sitonut eräiltä 
osin myös toimeentuloturvan normatiivisesti palkkatyöhön: työttömyysturva on sankti-
oitu karenssilla ja työttömän toimeentulotuensaajan on osoitettava ainakin nimellisesti 
työhaluisuutensa.157

Suomalaisen hyvinvointivaltion toteuttamisessa oli edetty pitkälle 1970-luvulla ja 
pääosa julkisesta palvelutuotannosta oli siirtynyt tai siirtymässä kuntien hoidettavaksi. 
Nykykäsityksen mukaan täystyöllisyys oli tuolloin saavutettu, vuonna 1970 koko maan 
keskimääräinen työttömyysprosentti oli 2,0 ja vuonna 1975 hieman korkeampi, 2,2 %.158 
Esping-Andersen päätyy toteamaan, että todellisuudessa vain hyvin harvat maat (Norja, 

150 Smith 2015, s. 717–728, teoksessa An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 
1776. 
151 Habermas 1987, s. 190–209.
152 Habermas 1986, s. 95–113.
153 KM 1992:3, s. 45–46.
154 KM 1997:13, s. 24.
155 Arajärvi 2011, s. 31.
156 Mishra 1990, s. 97.
157 Habermas 1986, s. 95–113.
158 Sinisalmi 1996b, s. 33.
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Ruotsi, Sveitsi) ovat olleet kykeneviä saavuttamaan täystyöllisyyden (työttömyysprosentti 
2–3 %) toisen maailmansodan jälkeisellä aikakaudella. Suurimmassa osin täystyöllisyys on 
tuolloin vallinnut lyhyitä ajanjaksoja vuosien 1960 ja 1974 välillä.159 Täystyöllisyyden pro-
senttiraja on Suomessakin osittain kansainvälistä käytäntöä noudattaen nostettu viiteen 
prosenttiin160. Ruotsissa hallitus arvioi työttömyyden laskevan ensi kertaa kymmeneen 
vuoteen alle kuuden prosentin vuonna 2018161.

Haasteena on ”pohjoismaisen mallin”162 voimakas riippuvuus korkeasta työllisyys- ja 
verotusasteesta163. Hyvinvointivaltion ja työyhteiskunnan olennainen ristiriita syntyy sii-
tä, että vaikka täystyöllisyys ei enää 1980-luvulta lähtien ole kehittyneissä OECD-maissa 
– eikä nyt enää Suomessakaan- tosiasiallisesti vallinnut, eikä sitä ole pidetty mahdollise-
na164, hyvinvointivaltion vallitseva premissi on silti ollut täystyöllisyys ja työllistämisen 
periaate165. Yleisesti ottaen hyvinvointivaltion voi nähdä olevan umpikujassa sekä rahoi-
tuksellisesti taloudellisen kasvun pysähtymisen tai hidastumisen vuoksi että laadullisesti 
(tehottomuus, byrokraattisuus) ja ohjelmallisesti (näköalattomuus)166. 

Täystyöllisyyden murenemisella voi nähdä olleen arvaamattoman suuret sosiaalipoliit-
tiset seuraukset, kiteyttää Zygmunt Bauman. Jos työetiikka ja hyvinvointivaltion implisiit-
tinen lupaus arvokkaan elämän takaamisesta kaikille työpanoksesta riippumatta joutuvat 
ristiriitaan, voittaja on työetiikan entistä voimaperäisempi viljely, blaming the victim -il-
miö.167 Suomessa on jo historiallisista syistä vahva työeetos, ja Baumanin ajatus selittänee 
suuren osan suomalaisesta sosiaalisen ilmapiirin tiukentumisesta168.

Sallinen toteaa vuonna 2007 tarkastetussa väitöstyössään ”Kunnan itselleen ottamat 
tehtävät ja niiden oikeudelliset reunaehdot”, ettei työllisyyden edistäminen kunnassa tar-
koita täystyöllisyyden saavuttamista. Hän on Tuorin kanssa yhtä mieltä siitä, että työllisyy-
den edistämisen tavoite voi laajentaa kunnan harjoittaman elinkeinopolitiikan tukemis-

159 Esping-Andersen 1990, s. 163.
160 Sinisalmi 1996b, s. 33.
161 Government of Sweden 2017, s. 8.
162 Pohjoismainen hyvinvointivaltioon kytkeytyvä malli on uusi tulokas eurooppalaiseen integraatioon, 
jota on paikallisella tasolla hallinnut tehtäviltään ja taloudelliselta merkitykseltään huomattavasti suppeampi 
kunta. Sipponen 2016, s. 76.
163 Näiden yhteensovittaminen avoimen globaalin talouden kanssa on haasteellista yritysten jatkuvasti 
lisääntyvän liikkuvuuden takia. Saari (toim.) 2010, s. 51.
164 Ruotsissa täystyöllisyys oli jo hallituksen 2010–2014 päätavoitteita. Regeringskansliet, 2011.
165 Mishra 1990, s. 117. Hyvinvointivaltion kestävyys pohjaa työyhteiskuntaan ja siihen, että kansalaiset 
osallistuvat työelämään. Karjalainen & Keskitalo 2013, s. 7–8.
166 Pfaller, Gough & Therborn 1991, s. 1–14.
167 Bauman 1998, s. 6–40; Julkunen 2008, s. 143. Habermasin mukaan kyse on taloudellisen kasvun ja 
hyvinvointivaltion kasvun rajoista ja kvaliteetista sekä itse työn mielestä (ns. arvokumous) Habermas 1986, 
s. 95–113.
168 Julkunen 2008, s. 143, ks. PeVL 54/2016 vp.
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ta.169 Suomesta löytyy yksittäisiä kuntia, jotka ovat 2010-luvulla pyrkineet täystyöllisyyteen 
erilaisin työllisyyskokeiluin. Paltamon ja Kinnulan kunnat ovat näistä esimerkkejä.170 

Hyvinvointivaltion paradigmaattinen muutos näyttäisi olevan aktivointi, etenkin 
Manner-Euroopasta katsoen171. Aktiivisuuslinjan monitahoisuutta kuvaa se, että uutta 
suuntaa on luonnehdittu paitsi keskieurooppalaisten hyvinvointivaltioiden pohjoismais-
tumiseksi myös osaksi eurooppalaisten hyvinvointivaltioiden amerikkalaistumista172. Ky-
symyksessä on suhteellisen syvällinen ajattelun, politiikan tavoitteiden ja keinovalikoiman 
vaihtaminen. Julkusen käsityksen mukaan tämä on silti voinut tapahtua ilman radikaalia 
irtiottoa aikaisemmasta hyvinvointiregiimistä, koko hyvinvointijärjestelmän ei voi väittää 
muuttuneen radikaalisti.173 

2.6.3 Julkinen valta hyvinvointivaltion aktiivisen työvoimapolitiikan toteuttajana

Puhe aktivoinnista on vuosien mittaan laajentunut yleisemmäksi aktiivisen kansalaisuu-
den diskurssiksi yhteiskunnassa174. Aktivointia voidaan pitää yleiskäsitteenä, joka kuvaa 
työttömyyden ja syrjäytymisen vastaista politiikkaa175. Työttömien aktivointia kutsutaan 
Euroopassa aktiiviseksi työvoimapolitiikaksi. Tällöin on perimmiltään kyse siitä, että 
työttömäksi jäänyt, työttömyysturvaa tai toimeentulotukea saava henkilö palaisi mahdol-
lisimman nopeasti takaisin palkkatyöhön. Tavoitteena on, että työikäisten kansalaisten 
toimeentulo ei olisi pitkiä aikoja sosiaaliturvan varassa vaan heistä tulisi itseään (ja perhet-
tään) elättäviä työssä käyviä veronmaksajia.176

Aktiivisen työvoimapolitiikan teoria (tai Rehnin-Maidnerin malli) on lähtöisin Ruot-
sista. Oppi nousi kansainväliseen kuuluisuuteen vuodelta 1964 peräisin olleen OECD:n 
työvoimapoliittisen julistuksen myötä177. Työttömien määrän kasvettua ensimmäisen 
öljykriisin jälkeen OECD uusi vuonna 1976 suosituksensa. Uutuutena oli se, että työ-
voimapolitiikan ohella korostettiin myös selektiivisten työllisyyspoliittisten, esimerkiksi 

169 Sallinen 2007, s. 231 ja Tuori 1996, s. 861.
170 Paltamon työllistämismallista tehty tutkimus pyrki arvioimaan työllistämismallin toimivuutta ja 
vaikutuksia ja vastaamaan keskeisesti siihen, millaisia ovat työllistämismallin vaikutukset yksilö-, kunta-, ja 
palvelujärjestelmätasoilla. Ks. tarkemmin Kokko, Nenonen, Martelin & Koskinen 2013. Kinnulan kunnassa 
perustettiin vuonna 2006 Tuumasta toimeen -projekti, jonka tavoitteena oli työllistää kaikki yli 500 päivää 
työttömänä olleet. Ks. tarkemmin Jolkkonen & Kurvinen 2010, s. 33–36.
171 Ks. tarkemmin Palier 2010, s. 19–44. 
172 Alber kuvaa suunnanmuutosta artikkelissaan ”The European Social Model and the United States” 
vuodelta 2006, ks. tarkemmin s. 393–419.
173 Julkunen 2013, s. 21–22.
174 Keskitalo & Karjalainen 2013, s. 7.
175 Keskitalo & Mannila 2002, s. 197.
176 Keskitalo & Karjalainen 2013, s. 7–8. Karjalainen näkee aktivoinnin politiikkana, mikä näkyy talou-
dellisia suhdanteita myötäilevinä toistuvina (osittais)uudistuksina. Karjalainen 2013b, s. 102.
177 OECD 1964.
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elinkeinopoliittisten, toimien merkitystä. OECD:n ohella Euroopan unionilla voi nähdä 
olleen keskeisin vaikutus aktiivisen työvoimapolitiikkaopin siirtämisessä käytännön poli-
tiikaksi.178

Aktiivitoimissa voidaan erottaa ensisijaisesti työhön tähtäävä (work first) angloamerik-
kalainen malli ja laaja-alaisempi työttömän työllistymisedellytysten parantamiseen (hu-
man capital development) tähtäävä eurooppalainen malli. Työkeskeisessä linjassa etuuksien 
ehdot ovat tiukat, se tähtää etuusriippuvuuden torjuntaan ja mahdollisimman nopeaan 
työllistymiseen henkilökohtaisen ohjauksen avulla. Yhdysvalloissa toteutettu aktivointi-
politiikka edustaa puhtaimmin työkeskeistä linjaa.179 

Inhimillisen pääoman kehittämistä korostava linja tähtää työllistymisen lisäksi syr-
jäytymisen torjuntaan. Tavoitteena ovat pitkän tähtäimen ratkaisut ja työttömien pysyvä 
työllistyminen. Tukena ovat aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpiteet, muun muassa 
koulutus, sekä hyvinvointivaltion sosiaali- ja terveyspalvelut. Tuen saannin ehdot ovat väl-
jemmät ja sanktioita käytetään, mutta ne tarkoittavat yleensä tuen määräaikaista alennusta 
tai menetystä. Eurooppalaiset ja pohjoismaiset aktivointiratkaisut edustavat inhimillistä 
kehitystä korostavaa lähestymistapaa,180 vaikkakin järjestelmien voidaan osoittaa lähenty-
neen. Vastakohtana aktiiviselle työvoimapolitiikalle passiivinen työvoimapolitiikka suun-
tautuu erilaisten tukien jakamiseen työttömille. 

Eräänlaisia aktivoinnin edelläkävijöitä Euroopassa ovat olleet Hollanti ja Tanska181. 
Myös ruotsalaista työmarkkinapolitiikkaa on kansainvälisessä vertailussa pidetty kun-
nianhimoisena erityisesti aktiivisten toimenpiteiden toteuttamisessa. 2000-luvun vertai-
lussa aktiivisten toimenpiteiden osuus on siellä laskenut selvästi.182 Kun panostukset aktii-
vitoimiin suhteutetaan eri maiden työttömyystasoon, Tanskan ja Hollannin aktiivisuus on 
omaa luokkaansa. Tämän lisäksi Norjan, Ruotsin, Belgian ja Itävallan aktiivisuus erottuu 
selvästi muista maista. Suomi sijoittuu edellä mainittuja maita heikommin ja on vahvaa 
mannereurooppalaista tasoa. Arvioitaessa työvoimapolitiikkaan käytettyjä varoja suoma-
lainen työvoimapolitiikka on EU:n kärkijoukossa koskien erityisesti passiivista työvoima-
politiikkaa. Tämä on leimannut Suomen työvoimapolitiikkaa vuosikymmeniä.183 

178 OECD 1976. Vuonna 1990 OECD luopui työvoimapoliittisessa suosituksessaan työvoimapolitiikan 
tehtävästä palauttaa työllisyys lyhyellä aikavälillä. OECD 1990, Ks. myös Sihto 2004, s. 60–66. OECD:n 
vaikutusvalta väheni 1990-luvun lopulla ja aktiivisen työvoimapolitiikan kehittämistehtävän otti kasvavassa 
määrin Euroopan unioni. Sihto 2013, s. 197.
179 Theodore & Peck 2001, s. 84–89. Niin kutsutun uuden julkisjohtamisen (New Public Management, 
NPM) aatemaailman myötä Suomessa on jo 1970-luvun lopulta lähtien tuotu markkinatalouden malleja jul-
kisen sektorin toimintaan. Työllisyyspalveluita NPM on muokannut esimerkiksi tuomalla palvelukentälle 
monenlaisia yksityisiä ja kolmannen sektorin toimijoita, joille työllistymis- ja aktivointipalveluita on ulkois-
tettu sekä tuomalla tulosohjauksen ja laaduntarkkailun työvoimahallintoon ja -palveluihin. Haikkola, Näre 
& Lähteenmaa 2017, s. 58–59.
180 Theodore & Peck 2001, s. 82–84.
181 Keskitalo & Mannila 2002, s. 199–200.
182 Keskitalo & Mannila 2002, s. 199–200.
183 Sihto 2010, s. 55.
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Yhtenä esimerkkinä Suomessa heränneestä uudesta kiinnostuksesta ovat Saksan 
 Hartz-lait (2003–2005), joilla tehostettiin aktiivista työvoimapolitiikkaa, heikennettiin 
työttömyysturvaa, kiristettiin työttömien velvoitteita, purettiin työmarkkinoiden säänte-
lyä sekä luotiin palkkatukijärjestelmiä ja työehdoiltaan heikkoja, lyhyen työajan ”mini- ja 
midityöpaikkoja”184. Kiistatta aktivointipolitiikkaan liittyy monia dilemmoja, ja esimer-
kiksi Saksassa Harz-lait saivat vastaansa laajoja protesteja ja syytöksen hyvinvointivaltion 
alasajosta185. Toisena esimerkkinä voidaan pitää Tanskan aktivoivaa työvoimapolitiikkaa, 
joka toimi esikuvana vuoden 2018 alusta Suomessa voimaan tulleelle aktiivimallille. Työt-
tömyysetuutta voidaan alentaa, mikäli työtön ei ole ollut vaaditulla tavalla aktiivinen.186 
Ehkä kiperin aktivointipolitiikan arvostelu liittyy vähimmäisturvan ja aktiivisuusvelvoit-
teiden väliseen suhteeseen187.

Työnteon kannustimien lisääminen tuottaa parhaan tuloksen, kun se yhdistetään 
tuloksellisiin aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpiteisiin. Näin todetaan Suomea kos-
kevassa EU:n komission vuoden 2017 maaraportissa.188 Myös OECD painottaa vahvasti 
aktiivista työvoimapolitiikkaa189. Tiivistäen voi todeta, että aktivointi jatkuu niin kan-
sainvälisesti kuin kansallisestikin. Työikäisten kansalaisten yhä kattavampi osallistumi-
nen työelämään alkaa olla nykymuotoisen hyvinvointivaltion selviytymisehto sekä lopulta 
myös suurimman osan työelämän ulkopuolella olevan yksilöllinen tavoite.190 Aktivointi-
politiikan jokaisessa kehitysvaiheessa on omanlaisiaan painotuksia ja tässä työssä yksi sen 
tarkemman tarkastelun mielenkiinto on kohdistaa huomio kunta–valtio-suhteen muutok-
seen aktiivista työvoimapolitiikkaa toteutettaessa.

2.7 Euroopan unionin sosiaalinen ulottuvuus
EU:n perustamissopimuksen 2 artiklan 3 kohta sääntelee unionin edistävän taloudellista, 
sosiaalista ja taloudellista yhteenkuuluvuutta sekä jäsenvaltioiden välistä yhteisvastuuta. 
Vaikka integraation sosiaalisen ulottuvuuden käsite on tulkinnanvarainen, sillä yleensä 

184 Ks. tarkemmin Hinrichs 2010, s. 61–63.
185 Julkunen 2013, s. 33; Hinrichs 2010, s. 68–70.
186 Työttömyysetuus maksetaan 65 työttömyysetuuden maksupäivältä 4,65 prosentilla alennettuna, jos 
henkilö ei 65 edeltävän työttömyysetuuden maksupäivän aikana ole osoittanut aktiivisuutta olemalla työssä 
yhteen työssäoloehtoa kerryttävään kalenteriviikkoon vaadittavaa työaikaa neljän peräkkäisen kalenterivii-
kon aikana tai ansainnut yritystoiminnasta vastaavaa tuloa taikka ollut viittä päivää työllistymistä edistä-
vässä palvelussa mainitun 65 päivän aikana. Lisäksi omavastuuaika lyhennettiin seitsemästä päivästä viiteen 
päivään. Ks. tarkemmin työttömyysturvalaki 5 luku 13 §; 6 luku 3 a ja 5 a §; 7 luku 5 a ja 10 §. Ks. myös HE 
124/2017 vp. Hallituksen esitys uudesta aktiivimallista on tarkoitus saada eduskuntaan syksyllä 2018.
187 Hemerijck & Marx 2010, s. 129–131.
188 Bryssel 22.2.2017 SWD(2017) 91 final, s. 34.
189 Panostamisen aktiiviseen työmarkkinapolitiikkaan pitää vastata tehokkaasti työttömyyden suhdanne-
nousuihin nopean työhön paluun edistämiseksi talouden elpyessä. OECD Employment Outlook 2017, s. 2.
190 Ks. Karjalainen 2013a, s. 221; Sihto 2013, s. 201–202.
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viitataan työllisyyden ja sosiaalisten asioiden huomioon ottamiseen koko unionin tasol-
la191. Haluttaessa tarkentaa määritelmää, voidaan sosiaaliseen ulottuvuuteen luokitella 
työoikeus sekä sosiaalipolitiikan alueita, kuten sosiaaliturvan yhteensovitus (koordinoin-
ti), työllisyyspolitiikka, aluepolitiikka sekä sosiaali- ja rakennerahastojen toiminta. Viime 
vuosina sosiaalisen ulottuvuuden asema on vahvistunut.192 

SEUT 45 artiklan 1 kohta turvaa työntekijöiden vapaan liikkuvuuden unionissa193. 
Tämän perusta sekä yleisemmin sosiaalipolitiikan tavoitteet määriteltiin jo Rooman sopi-
muksen johdannossa, jossa asetettiin päämääräksi kansojen elinehtojen ja työllisyyden jat-
kuva parantaminen194. Vuonna 1992 Maastrichtissa koheesiopolitiikka lisättiin Euroopan 
yhteisön perustamissopimukseen (158–162 artiklat)195. Amsterdamin sopimuksessa vuon-
na 1997 Euroopan yhteisön perustamissopimukseen196 liitettiin kokonaan uusi työllisyys-
osasto. Osaston 125 artiklassa säädettiin, että jäsenvaltioiden ja Euroopan yhteisön tuli 
pyrkiä kehittämään koordinoitu työllisyysstrategia ja jäsenmaiden tuli muuntaa EU-ta-
son tavoitteet kansallisiksi toimintaohjelmiksi. EU:n tuli puolestaan vuosittain seurata 
ja arvioi da niitä ja tehdä jäsenmaille suosituksia politiikan kehittämiseksi. Vuonna 1957 
perustettu talous- ja sosiaalikomitea edustaa työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä sekä muita 
ryhmiä ja toimii neuvoa antavana EU:n toimielimenä työllisyysasioissa197.

Kun Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi, se merkitsi eräänlaisen monistisen mal-
lin noudattamista suhteessa välittömästi sovellettavaan yhteisön oikeuteen. Kansallinen 
ja kansainvälinen oikeus yhdessä muodostavat yhtenäisen ja systemaattisen normijärjes-

191 Kosonen & Saari 2000, s. 243. Sosiaalisen ulottuvuuden välttämättömyys voidaan nähdä eri tavoin, ks. 
tarkemmin Euroopan komissio COM(2017) 206, 27. huhtikuuta 2017, s. 6.
192 Erityisesti sosiaalisen ulottuvuuden osalta lähtökohtana on toissijaisuuden periaate. Unioni toimii vain 
siinä laajuudessa kuin jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa asetettuja tavoitteita, toisaalta tavoit-
teet voidaan niiden laajuuden ja vaikutuksen takia toteuttaa paremmin unionin tasolla. Kairinen 2009, s. 
128.
193 Jäsenvaltion työntekijällä on SEUT 45 artiklan nojalla neljä liikkumisvapauteen liittyvää oikeutta. 
Nämä ovat oikeus hakea toisissa jäsenvaltioissa tosiasiallisesti tarjottua työtä, oikeus liikkua vapaasti jäsen-
valtioiden alueella työnhakutarkoituksessa, oikeus oleskella jäsenvaltion alueella työn tekemiseksi sekä oikeus 
jäädä tietyin edellytyksin jäsenvaltion alueelle työsuhteen päätyttyä. Ks. tarkemmin Raitio 2016, s. 499–506.
194 Rooman sopimus 25.3.1957. Varsinaisesti alueellinen, sosiaalinen ja taloudellinen yhteenkuuluvuus 
nousivat yhteisön asialistalle sisämarkkinoiden perustamisen yhteydessä vuonna 1987. Saari 2005, s. 93. Ks. 
Euroopan yhtenäisasiakirja 17.2.1986.
195 SEU, pöytäkirja nro 14. Lisäksi Maastrichtin sopimukseen liitettiin sosiaalipolitiikkaa koskeva pöytä-
kirja, joka vahvisti eurooppalaisen mallin yhteiskunnallista ulottuvuutta.
196 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen sosiaalipolitiikkaa koskevan VIII osaston 118 artiklan mu-
kaan komission tehtävänä on edistää jäsenvaltioiden kiinteää yhteistoimintaa sosiaalialalla. Näitä asioita lue-
teltaessa mainitaan ensimmäisenä työllisyys ja seuraavina työoikeus ja työolot.
197 Neuvoston, Euroopan parlamentin, ja komission on kuultava talous- ja sosiaalikomiteaa perussopi-
muksissa määrätyissä tapauksissa kuten sosiaalipolitiikassa. Talous- ja sosiaalikomiteaa on kuultava myös 
rakennerahastoja koskevissa asioissa sekä työllisyyteen ja kansanterveyteen liittyvissä kysymyksissä. Muissa 
asioissa komiteaa voidaan kuulla, jos neuvosto, parlamentti tai komissio pyytää lausuntoa. Lisäksi komitealla 
on oikeus antaa lausuntoja myös omasta aloitteestaan. Raitio 2016, s. 107.
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telmän, joskin unioni voi toimia vain niillä aloilla, joilla sille on siirretty toimivaltaa jä-
senvaltioilta perustamissopimusten määräyksillä.198 Sopimuksessa Euroopan unionin toi-
minnasta säädetään 2 artiklassa (3 kohta) työllisyyspolitiikka jaetun toimivallan alueelle 
seuraavasti: ”Jäsenvaltiot sovittavat yhteen talous- ja työllisyyspolitiikkansa tässä sopimukses-
sa määrättyjen sääntöjen mukaisesti, joiden laatiminen kuuluu unionin toimivaltaan.”

Sopimuksessa Euroopan unionista (SEU) 3 artiklan 3 kohdassa säädetään unionin ta-
voitteeksi täystyöllisyys. Tämä on edelleen tavoitteena unionin tasolla, vaikka itse komissio 
kysyy Vihreässä kirjassaan jo vuonna 1993 ”Onko enää tietä takaisin täystyöllisyyteen?” Se 
vastaa tutkimusaineiston osoittavan Euroopassa olevan niin syviä rakenteellisia ongelmia, 
että paluu täystyöllisyyteen ennustettavissa olevassa tulevaisuudessa näyttää epätodennä-
köiseltä, ellei tapahdu joitain todella merkittäviä suunnanmuutoksia.199 Täystyöllisyysta-
voite on kuitenkin säilynyt unionin tavoitteena, ja sitä tukevaa argumentointia on löydet-
tävissä Euroopan unionin lähteistä.200 

Juridisesti sitovien säännösten lisäksi EU:lla on tarve käyttää sitomattomia lainsää-
däntöinstrumentteja, koska EU-maiden erilaisten oikeuskulttuurien vuoksi monissa ky-
symyksissä unionin oikeuden tulee olla joustavaa ja muuntuvaa201. Sopimuksen Euroopan 
unionista (SEUT) 288.5 artiklan mukaan suositukset ja lausunnot eivät ole sitovia. Lisäk-
si unionin toimielin- ja päätöksentekojärjestelmässä on syntynyt runsaasti muita soft law 
-tyyppisiä säädöksiä ja instrumentteja, kuten julistuksia, päätöslauselmia, tiedonantoja, 
käytännesääntöjä, suuntaviivoja ja puiteohjelma sekä vihreitä ja valkoisia kirjoja.202 

Soft law ei kuitenkaan ole oikeudellisesti merkityksetöntä. Yleensä soft law saa oikeu-
dellisia vaikutuksia ennen muuta sitä kautta, että ne vaikuttavat esimerkiksi direktiivien tai 
muiden oikeudellisesti sitovien EU-säädösten tulkintaan ja tällä tavoin välillisesti niiden 
sisällön määräytymiseen. EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä kansallisilla tuomiois-
tuimilla on velvollisuus ottaa huomioon myös soft law -instrumentteja, kun ne tulkitsevat 
kansallista oikeutta EU-oikeuden mukaisella tavalla.203 Kairinen vertaa soft law -asiakirjo-
ja lähinnä suomalaisiin säädösten esitöihin204.

Edellä esitetty soft law -tyyppinen sääntely on tutkimusaiheen kannalta keskeinen. 
Esimerkiksi Eurooppa-neuvoston suosituksessa suositettiin Suomea lisäämään vuosille 

198 Jääskinen 2007, s. 328–332. Dualistisen ja perinteisesti Suomessa noudatetun mallin mukaan kansalli-
nen oikeus ja kansainvälinen oikeus muodostavat kaksi toisistaan erillistä oikeusjärjestystä, jolloin kansain-
välisen sopimuksen hyväksyminen ja sen sisältämien oikeusnormien valtionsisäinen voimaansaattaminen 
eroavat oikeudellisesti toisistaan. Laakso 1990, s. 4–5.
199 Flynn 1993, s. 17.
200 Ks. esim. Euroopan yhteisöjen komissio, SEC(2002) 29 2002, s. 6; Euroopan komission viestintäpää-
osasto, europa.eu-sivusto  2018. 
201 Raitio 2016, s. 206. Juridisesti sitovia säädöstyyppejä ovat asetukset, direktiivit sekä päätökset. Lisäksi 
on muita oikeudellisesti sitovia säädöstyyppejä, ks. tarkemmin Ojanen 2010, s. 45–46.
202 Raitio 2004, s. 7; Raitio 2016, s. 206.
203 Ojanen 2010, s. 48. Ks. esim. Grimaldi v. Fonds des maladies professionnelles (asia C-322/88 13.12.1989).
204 Kairinen 2009, s. 128.



62

2016–2017 kannustimia työn vastaanottamiseen ja varmistamaan, että käytössä on koh-
dennettuja ja riittäviä aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä. Lisäksi Suomen tuli toteuttaa 
toimenpiteitä, joilla vähennetään alueellista ja osaamiseen liittyvää kysynnän ja tarjonnan 
kohtaamattomuutta.205

17.9.2015 Eurooppa-neuvosto hyväksyi pitkäaikaistyöttömien työmarkkinoille inte-
groitumista koskevan neuvoston suosituksen jäsenvaltioille. Suosituksessa keskeisimmät 
asiat liittyvät palveluiden tarjoamiselle asetettuun aikarajaan mennessä ja kumppanuuden 
toteutusmalliin. Suosituksessa nostetaan esille myös esimerkiksi tietojenvaihto palvelun-
tarjoajien välillä.206 Suosituksen lopussa komissio kannustaa arvioinnin tekemistä siitä, 
miten julkiset työvoimapalvelut suoriutuvat pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä, sekä 
jakamaan kokemuksia ja vaihtamaan hyviä käytänteitä julkisten työvoimapalvelujen ver-
koston vertailuoppimisprosessista207 (kohta 11). Komissio arvioi yhdessä jäsenvaltioiden 
kanssa ja asianomaisten sidosryhmien kuulemisen jälkeen suosituksen mukaisesti toteutet-
tuja toimia ja antaa neuvostolle saatuja kokemuksia koskevan kertomuksen (kohta 15)208. 

2.7.1 Euroopan unionin työllisyysstrategia

Sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta työllisyyttä koskevan IX osaston 145 ar-
tiklan mukaan ”Jäsenvaltiot ja unioni pyrkivät tämän osaston määräysten mukaisesti ke-
hittämään yhteensovitettua työllisyysstrategiaa ja erityisesti edistämään ammattitaitoisen, 
koulutetun ja mukautumiskykyisen työvoiman sekä talouden muutoksiin reagoivien työ-
markkinoiden kehittymistä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklassa määritelty-
jen tavoitteiden saavuttamiseksi.”

Euroopan työllisyysstrategia käynnistettiin Eurooppa-neuvoston toimesta Luxem-
bourgin työllisyyshuippukokouksessa, joka pidettiin marraskuussa 1997 korkean työttö-
myyden aikana209. Euroopan työllisyysstrategiassa on alusta lähtien painotettu paikallisen 
työllisyyspoliittisen toiminnan merkitystä ja vuosien 1998 ja 1999 työllisyyssuuntaviivois-
sa muistutettiin ensimmäisen kerran myös kuntien huomioon ottamisesta aktiivisina toi-

205 Bryssel 18.5.2016 COM(2016) 346 final s. 6.
206 Julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvastuussa olevan organisaation tulee ottaa suositus huomioon 
työvoimapalveluja järjestäessään, joskaan suositus ei ota kantaa siihen, mikä taho jäsenvaltiossa on vastuussa 
julkisten työvoimapalveluiden järjestämisestä. Bryssel 17.9.2015 COM(2015) 462 final.
207 Perustettu päätöksellä (N:o 573/2014/EU). Verkoston tavoitteena on Eurooppa 2020 -strategian työl-
lisyystavoitteiden saavuttaminen erityisesti palveluja uudistamalla ja tehostamalla yhteistyötä vertaisoppi-
misen avulla. PES-verkostolle on määritelty rooli pitkäaikaistyöttömyyttä koskevien suositusten toimeen-
panossa liittyen kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoon (vertaisoppiminen). Työ- ja elinkeinoministeriö 
14.1.2016, s. 62.
208 Euroopan komissio, Bryssel 17.9.2015 COM(2015) 462 final 2015/0219.
209 Euroopan komissio 2007, s. 3.
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mijoina210. Vuoden 2001 työllisyyssuuntaviivoissa oli oma jaksonsa paikallisesta työllisyys-
toiminnasta sekä kuntien ja alueiden erityisestä roolista211.

Lissabonin strategian uudelleenkäynnistys johti Euroopan työllisyysstrategian täy-
delliseen tarkistukseen, ja sen uusi prosessi otettiin käyttöön heinäkuussa 2005. Tuolloin 
Eurooppa-neuvosto hyväksyi kasvua ja työllisyyttä koskevat yhdennetyt suuntaviivat212 ja 
työllisyysstrategiasta tuli yksi EU:n toimintapolitiikan painopisteistä.213 Työllisyysstrate-
gia on osa Eurooppa 2020 -kasvustrategiaa ja sitä toteutetaan EU-ohjausjakson puitteissa. 
Työllisyysstrategian toteuttamista tukee työllisyyskomitean työskentely. Siihen kuuluvat 
seuraavat EU-ohjausjakson vaiheet:

1. Työllisyyden suuntaviivat214

2. Yhteinen työllisyysraportti215

3. Kansalliset uudistusohjelmat216

4. Maakohtaiset raportit217 

Kasvustrategian komission asettaman tavoitteen mukaan 20–64-vuotiaiden naisten ja 
miesten työllisyysaste pyritään nostamaan 75 prosenttiin218. Tämä tapahtuu muun muas-
sa lisäämällä nuorten, ikääntyneiden työntekijöiden ja matalan taitotason työntekijöiden 
osallistumista sekä integroimalla paremmin lailliset maahanmuuttajat219.

210 Palola 2001, s. 108.
211 Paikallinen toiminta työllisyyden edistämiseksi tarkoitti, että kaikki alue- ja paikallistoimijat oli saata-
va mukaan Euroopan työllisyysstrategian täytäntöönpanoon. Tämä oli tehtävä luomalla työllistämismahdol-
lisuudet paikallisella tasolla ja vahvistamalla yhteistyökumppanuutta. Työhallinto 2001.
212 Lissabonissa maaliskuussa 2000 järjestetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa Euroopan unioni asetti 
itselleen uuden strategisen tavoitteen ja työllisyysstrategian painopiste siirtyi työttömyyden vähentämisestä 
täystyöllisyyden saavuttamiseen. Euroopan komissio 2013.
213 Euroopan komissio 2007, s. 3.
214 Kansallisten työllisyyspolitiikkojen suuntaviivat, joista komissio ja EU-maat sopivat ja jotka neuvosto 
hyväksyy. Suuntaviivoissa asetetaan yhteiset prioriteetit ja tavoitteet.
215 Työllisyysraportissa käsitellään EU:n työllisyystilannetta ja työllisyyssuuntaviivojen täytäntöönpanoa 
ja arvioidaan keskeisten työllisyys- ja sosiaalisten indikaattoreiden tulostaulua. Työllisyysraportin julkaisee 
komissio ja sen hyväksyy EU:n neuvosto.
216 EU-maiden raportit työllisyyspolitiikan linjauksista. Komissio analysoi niiden pohjalta, miten poli-
tiikka vastaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita.
217 Komissio julkaisee maakohtaiset raportit, joissa arvioidaan kansallisia uudistusohjelmia ja EU-maiden 
talouspolitiikkaa. Arvioinnin perusteella kullekin EU-maalle annetaan maakohtainen suositus. Esimerkiksi 
komission vuonna 2016 antamassa maakohtaisessa raportissa todetaan Suomen investoineen huomattavasti 
resursseja aktiiviseen työmarkkinapolitiikkaan, noin 0,9 % prosenttia BKT:sta, mikä on EU:n korkeimpien 
osuuksien joukossa, mutta suhteellisen alhainen muihin Pohjoismaihin verrattuna. Tieto pohjautuu vuotta 
2013 koskeviin OECD:n tietoihin. Lisäksi Suomessa työttömät ohjataan aktiivisten työmarkkinatoimenpi-
teiden piiriin pidemmän työttömyysjakson jälkeen, kuin muissa Pohjoismaissa. Euroopan komissio, Bryssel 
26.2.2016 SWD(2016) 94 final, s. 47.
218 Euroopan komissio, Bryssel 3.3.2010 KOM(2010) 2020 lopullinen, s. 5.
219 Suomen kansallinen ohjelma, Valtiovarainministeriö 14a/2011, s. 27–29.
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EU:n työllisyyspolitiikan laajentumisen kansallisen politiikan alueelle voi nähdä ta-
pahtuneen Amsterdamin sopimuksen jälkeen vaivihkaa ohjeistusta lisäämällä. EU:n työl-
lisyyspolitiikan kohdalla voidaan puhua vaikutusvallan laajentamisesta ilman varsinaista 
toimivaltaa.220 Euroopan unionin yhdentymistä kuvaavan funktionaalisen ajattelutavan 
mukaan yhdentyminen tietyllä kapealla sektorilla luo paineita ja valmiuksia yhdenty-
miseen myös muilla sektoreilla. Kysymyksessä on eräänlainen integraation läikkyminen 
( spillover) sektorilta toiselle.221 Jos jokin jäsenmaa hoitaa huonosti työllisyyspolitiikkaansa, 
ei EU:lla ole käytettävissään mitään sanktioita jäsenmaita kohtaan. Toisaalta jäsenmaiden 
politiikkojen arvioinnin ja politiikkaa koskevien suositusten voidaan katsoa osoittautu-
neen toimiviksi.222 Kuntien vaikutus alueensa työllisyyteen voi olla merkittävä, vaikkakin 
niiden työllisyyspoliittinen rooli vaihtelee jäsenmaissa kuntien tehtävien ja itsehallinnolli-
sen aseman vahvuuden mukaan223.

220 Kuoppala & Virtanen 2001.
221 Jääskinen 2007, s. 62; Euroopan komissio COM(2017) 206, 27. huhtikuuta 2017, s. 8.
222 Kuoppala & Virtanen 2001.
223 Palola 2001, s. 111.
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3 Yksilön oikeus työhön

Suomen oikeudenkäyttöpiiriin kuuluvalla henkilöllä on oikeus työhön sekä perustuslais-
sa turvattuna perusoikeutena että ihmisoikeussopimuksissa turvattuna ihmisoikeutena. 
Habermasin oikeusfilosofisessa rekonstruktiossa perusoikeuksilla on lähinnä sellaisten 
periaatteiden asema, jotka ohjaavat kulloistakin valtiosäännön antajaa ja tulkitsijaa. Perus-
oikeudet ovat ikään kuin vielä ”tyydyttämättömiä” periaatteita, jotka on – demokratiape-
riaatetta noudattaen – konkretisoitava aina uudestaan kunkin maan valtiosääntötradition 
taustaa vasten ja kulloinenkin yhteiskunnallinen tilanne huomioon ottaen. Perusoikeuk-
sien toteuttaminen on tässä mielessä päättymätön projekti, oikeusyhteisölle aina uudelleen 
asettuva tehtävä. Perusoikeudet ovat positiivisen oikeuden normatiivinen ydin, jotain, 
mitä positiivinen oikeus legitiiminä oikeutena itse välttämättä edellyttää.1

Perustuslailla määritellyt perusoikeudet lähtevät kansainvälisesti tunnetuista ja so-
vituista ihmisoikeuksista, yksilön perustavanlaatuisista oikeuksista. Kaiken kaikkiaan 
Suomi on liittynyt noin 40:een kansainväliseen sopimukseen, joita oikeuskirjallisuudes-
sa luonnehditaan ihmisoikeussopimuksiksi. Nämä sopimukset on laadittu Yhdistyneis-
sä kansakunnissa (YK), Euroopan neuvostossa (EN) tai Kansainvälisessä työjärjestössä 
(International Labor Organization, ILO).2 Euroopan unionin perus- ja ihmisoikeusulot-
tuvuus3 on viime aikana kehittynyt tärkeällä tavalla ja kehitys on vahvistanut perus- ja 
ihmisoikeuksien asemaa unionin toiminnassa myös oikeudellisesti4. Euroopan unionin 
tunnustamat perusoikeudet on vahvistettu EU:n perusoikeuskirjassa (2010/C 83/02), joka 
on osa unionin primäärioikeutta.5

1 Habermas 1992, s. 161.
2 Ojanen & Scheinin 2011, s. 171. Ks. myös HE 309/1993 vp.
3 On huomioitava, että ihmisoikeuksien eurooppalaiset suojamekanismit eivät ole syntyneet irrallaan laa-
jemmasta kansainvälisestä kehityksestä. Yleismaailmallisilla ihmisoikeusjärjestelmillä on ollut merkitystä 
näiden mekanismien historiallisina esikuvina. Ojanen & Scheinin 2011, s. 896.
4 Oikeusministeriö 2010, s. 45.
5 EU:n perusoikeuskirjan lisäksi EU:n perusoikeudet perustuvat erityisesti jäsenvaltioille yhteisiin valtio-
sääntöperinteisiin ja kansainvälisiin velvoitteisiin, Euroopan ihmisoikeussopimukseen, Euroopan neuvoston 
sosiaaliseen peruskirjaan sekä Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytäntöön. Rosas 2011, s. 199–201.
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3.1 Kansainvälisoikeudellinen tausta perusoikeudesta työhön
Hallitusmuodon säätämisen aikoihin työllisyyskysymyksestä nähtiin tarpeelliseksi säätää 
myös kansainvälisellä tasolla. Vuonna 1919 Kansainvälinen työjärjestö, ILO hyväksyi kuu-
si yleissopimusta, jotka koskivat 8-tuntista työpäivää ja työttömyyttä sekä naisten ja las-
ten työsuojelua. Työttömyyttä koskeneen yleissopimuksen (numero 2) 1 artiklan mukaan 
jokaisen sopimuksen ratifioivan jäsenvaltion tuli ilmoittaa kansainväliselle työtoimistolle 
niin lyhyin ajoin kuin mahdollista tai vähintään joka kolmas kuukausi kaikki saatavissa 
olleet tilastolliset tai muut tiedot työttömyydestä sekä toimenpiteet, joihin oli ryhdytty tai 
aiottiin ryhtyä työttömyyden vastustamiseksi.

Edellä mainitun sopimuksen Suomi hyväksyi vuonna 1922, ja tämän jälkeen Suomi on 
monien maiden tavoin ratifioinut useita ILO:n yleissopimuksia. ILO luokittelee vuodelta 
1964 olevan työllisyyspolitiikkaa koskevan yleissopimuksen (nro 122) yhdeksi tärkeim-
mistä yleissopimuksistaan työntekijöiden perusihmisoikeuksia koskevien yleissopimusten 
ohella6. Kyseinen yleissopimus edellyttää 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden 
noudattavan aktiivista politiikkaa, jonka tavoitteena on täystyöllisyys.

ILO:n sopimusvaltioilla on velvollisuus laatia määräajoin kertomus kansainvälisen työ-
järjestön yleissopimusten toteuttamisesta perustuen ILO:n perussäännön (SopS 13/1947) 
22 artiklaan. Kertomukset käsitellään asiantuntija- ja sovellutuskomiteassa, joista ensim-
mäinen on luonteeltaan riippumaton asiantuntijaelin, joka ottaa oikeudellisen tulkinnan 
kautta kantaa sopimusvaltion lainsäädännön ja käytännön yhteensopivuuteen ILO-so-
pimusten kanssa. Kertomusmenettelyä täydentävät valitukset ja kantelut.7 Esimerkiksi 
vuonna 2012 ILO:n sopimusten valvonnasta vastaava riippumattomien asiantuntijoiden 
komitea esitti Suomen hallituksen raporttien sekä suomalaisten työmarkkinajärjestöjen 
raportteihin liittyvien huomioiden johdosta Suomelle lisäkysymyksiä joustavista työsken-
telymahdollisuuksista sekä sosiaalisesta turvallisuudesta8.

Vuodelta 1948 peräisin oleva YK:n ihmisoikeusjulistus säätää 23 artiklan 1 kohdassa oi-
keudesta työhön: ”Jokaisella on oikeus työhön, työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmu-
kaisiin ja tyydyttäviin työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan.” Vuonna 1976 Suomen 
hyväksymän YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä (TSS) oikeuksia -sopimuksen 
artiklat 6 ja 7 edellyttävät, että yleissopimuksen (23.6.1975) hyväksyneet sopimusvaltiot 
tunnustavat oikeuden työhön9. Artiklan 6 mukaan oikeus työhön käsittää jokaiselle kuu-
luvan oikeuden hankkia toimeentulonsa vapaasti valitsemallaan tai hyväksymällään työllä. 
Valtiot sitoutuvat ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin tämän oikeuden turvaamiseksi 

6 HE 133/2012 vp.
7 ILO:n sopimuksilla on merkitystä lähinnä tavallisen tasoista kansallista työlainsäädäntöä kehitettäes-
sä, mutta sopimuksiin voidaan vedota myös esimerkiksi työoikeudellisissa oikeudenkäynneissä. Ojanen & 
 Scheinin 2011, s. 564 ja 901.
8 Direct Request (CEACR) – adopted 2012, published 102nd ILC session (2013).
9 Kyseinen yleissopimus tuli Suomen osalta voimaan 3.1.1976 (SopS 6/1976).
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ja vakaan taloudellisen, sosiaalisen ja sivistyksellisen kehityksen saavuttamiseksi. Tavoit-
teeksi on asetettu täystyöllisyys, kuten ILO:n vuoden 1964 yleissopimuksessa (nro 122). 

Kaikkiin keskeisiin YK:n ihmisoikeussopimuksiin sisältyy säännönmukaisena ja kai-
kille sopimusvaltioille pakollisena valvontajärjestelmänä valtion määräajoin laatima ker-
tomus sopimusvelvoitteiden toteuttamisesta10. TSS-sopimuksen valinnaisen pöytäkirjan 
tultua Suomessa voimaan huhtikuussa 2014 tuli yksilövalitusmahdollisuus mahdolliseksi 
myös TSS-sopimuksen osalta.11

Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusta pidetään yleisesti tehokkaimpana kan-
sainvälisenä ihmisoikeusvalvontajärjestelmänä. Tärkeänä syynä on se, että se on yksilö-
suuntautunut ja sallii yksilövalitukset.12 Varsinaisen Roomassa vuonna 1950 solmitun 
ihmisoikeussopimuksen lisäksi toinen merkittävä Euroopan neuvostossa laadittu ihmisoi-
keussopimus on Euroopan sosiaalinen peruskirja (SopS 78–80). Uudistettuun sosiaaliseen 
peruskirjaan vuodelta 1996 sisältyy II osaan oikeutta työhön koskeva 1 artikla. Tämän 
mukaan sopimuspuolet sitoutuvat pitämään mahdollisimman korkean ja vakaan työlli-
syysasteen saavuttamista ja ylläpitämistä yhtenä ensisijaisista tavoitteistaan ja velvollisuuk-
sistaan, tarkoituksena täystyöllisyyden saavuttaminen. Tämä siksi, että oikeutta työhön 
voidaan käyttää tehokkaalla tavalla. Sosiaalisen peruskirjan oikeuksien soveltamisalassa 
perusoikeus työhön luokitellaan taloudellisiin oikeuksiin13.

Euroopan neuvoston sosiaalisen peruskirjan valvonnan päämuotona on sopimusvaltioi-
den velvollisuus esittää määräajoin kertomus peruskirjan mukaisten velvoitteidensa toteut-
tamisesta (21 artikla)14. Valtaosa Euroopan neuvoston sosiaalisen peruskirjan säännöksistä 
on hyvinvointia turvaavia oikeuksia, joiden valvonnassa huomio kiinnittyy erityisesti käy-
tettävissä olevien resurssien määrään, laatuun ja toimivuuteen15. Varsinkin peruskirjalla 
perustettu riippumaton asiantuntijakomitea on esittänyt yksityiskohtaisia kannanottoja 
valtioiden sopimusrikkomuksista16.

10 TSS-sopimuksen toteuttamisesta sopimusvaltioiden on raportoitava TSS-komitealle, joka esittää sekä 
yleisiä, että valtiokohtaisia kannanottoja. Kaikki komiteat ovat avanneet toimintansa kansalaisjärjestöjen 
vaikutukselle esimerkiksi myöntämällä puheoikeuden tietyissä kokouksissa. Ojanen & Scheinin 2011, s. 900.
11 SopS 16–17/2014, ks. tarkemmin Tuori & Kotkas 2016, s. 222.
12 Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätökset ovat sopimusvaltiota oikeudellisesti sitovia. Sopimus 
mahdollistaa myös sopimusvaltioiden valitukset toisiaan vastaan (33 artikla), ihmisoikeustuomioistuimen 
neuvoa-antavat lausunnot, jotka koskevat yleissopimuksen ja sen pöytäkirjojen tulkintaa (47–49 artikla), 
sekä eräänlaisen sopimusvaltioiden raportointimenettelyn (52 artikla). Ojanen & Sheinin 2011, s. 876.
13 Mikkola 2017, s. 48.
14 Ojanen & Scheinin 2011, s. 887. Ks. tarkemmin muun muassa järjestökanteluista ja sopimusvaltion vel-
vollisuudesta raportoida myös niihin sopimusmääräyksiin liittyvistä toimistaan, johon ne eivät ole kansain-
välisoikeudellisesti sitoutuneet (22 artikla).
15 Mikkola 2017, s. 43.
16 Tuori 2000, s. 47–48.
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Lähtökohtaisesti kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa mainittua oikeutta työhön 
ei markkinatalousmaissa pidetä sitovana subjektiivisena oikeutena.17 Esimerkiksi YK:n 
TSS-sopimuksen kautta Suomen valtio on tunnustanut ”oikeuden työhön”, joka käsittää 
jokaiselle kuuluvan oikeuden hankkia toimeentulonsa vapaasti valitsemallaan tai hyväk-
symällään työllä.18 Toisaalta YK:n TSS-sopimuksen oikeutta työhön koskevaa artiklaa 
on luettava sopimuksen maksimaalisuus- ja progressiivisuuslausekkeiden taustaa vasten, 
jolloin valtion on ryhdyttävä toimenpiteisiin oikeuksien toteuttamiseksi täysimääräisesti 
kaikin mahdollisin keinoin ja ryhdyttävä toimenpiteisiin oikeuksien toteuttamiseksi as-
teittain kokonaisuudessaan19.

Perustuslakisopimukseen sisältyvän Euroopan unionin perusoikeuskirjan 15.1 artik-
lan mukaan jokaisella on oikeus tehdä työtä ja 29 artikla säätää jokaisen oikeudesta työ-
hön sijoituspalveluihin. Perusoikeudet ovat vakiinnuttaneet paikkansa osana primääristä 
EU-oikeutta, joka on sekä tulkinnan että pätevyyden perustana ns. sekundääriselle EU-oi-
keudelle. Vaikka perusoikeudet eivät ole ”ylemmänasteista” oikeutta muuhun primääri-
seen oikeuteen nähden, perusoikeusmyönteisen laintulkinnan periaate20 ulottuu kaikkeen 
EU-oikeuteen, perustamissopimukset mukaan lukien, EU-oikeuden nykytilassa.21 Lissa-
bonin sopimus vahvisti entisestään unionin perus- ja ihmisoikeusulottuvuutta ja kyseinen 
sopimus perustaa toimivallan unionin liittymiselle Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
osapuoleksi22.

Yhteistä edellä mainittujen argumentointiin on se, että oikeus työhön merkitsee ennen 
muuta työvoimapoliittista maksiimia, joka ei ole voimassa kansalaisten tasolla. Se ymmär-
retään eräänlaisena taustaoikeutena tai valtioon suuntautuvana työllisyyden kehittämise-
dellytyksenä. Suomen valtio koettaa toteuttaa kansainvälistä sitoumustaan muun muassa 
työllisyyslainsäädännön avulla.23

17 Subjektiivisella oikeudella tarkoitetaan lainsäädäntöön perustuvaa oikeutta, jonka toteuttamiseksi 
yksityinen voi vedota suoraan viranomaisessa. Viranomaisella ei ole tarkoituksenmukaisuusharkintavaltaa 
myöntämisen suhteen, vaan oikeus on toteutettava joka tapauksessa. Esimerkiksi perustuslain 19.1 § sisältää 
toimeentulotuen perusosaa koskevan subjektiivisen perusoikeuden. Husa & Pohjolainen 2008, s. 34.
18 Kairinen 1991, s. 13 ja 381.
19 Eriksson 1993, s. 193.
20 Perusoikeusmyönteinen lain soveltaminen merkitsee, että viranomaisen on toimivaltansa rajoissa va-
littava vaihtoehtoisista menettelytavoista tai toimenpiteistä sellainen, joka parhaiten edistää perusoikeuden 
toteutumista. PeVM 25/1994 vp, s. 4. Tällaisella soveltamisvelvoitteella on merkitystä etenkin silloin, kun 
viranomaisen toimivallan määrittelevä säännös sallii useita erilaisia ratkaisu- ja toimivaihtoehtoja tai on muu-
ten tulkinnallisesti avoin. Mäenpää 2013, s. 84.
21 Ojanen 2010, s. 125. Ks. Komissio v. Cresson (asia C-432/04, 11.7.2006).
22 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen uuden 6 artiklan 2 kohdan mukaan unioni liittyy Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen. On kuitenkin huomattava, että EU:n liittyminen ihmisoikeussopimukseen vaatii 
SEUT 218 8 artiklan mukaan jäsenvaltioiden yksimielisyyden neuvostossa. Ks. tarkemmin Raitio 2016, s. 
320–323.
23 Kairinen 2009, s. 46, ks. myös Kairinen 1991, s. 13 ja 381.
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3.1.1 Suomen perusoikeusuudistus

Suomessa vuonna 1995 toteutetun perusoikeusuudistuksen keskeisiä tavoitteita oli nyky-
aikaistaa ja täsmentää Suomen perusoikeusjärjestelmää, laajentaa sen henkilöllistä sovelta-
misalaa ja lisätä perustuslain suojan piiriin useita uusia perusoikeuksia24. Vertailupohjaa 
uudistukselle voitiin hakea Ruotsista, sillä siellä aiemmin toteutetun perustuslakiuudis-
tuksen voitiin katsoa pitkälti vastanneen Suomen uudistussuunnitelmia25. Perusoikeusuu-
distuksessa uudistetut perusoikeudet siirrettiin sellaisenaan uuteen, hallitusmuodon kor-
vanneeseen perustuslakiin vuonna 1999.

Uuteen perustuslakiin otettiin käsite ”julkinen valta”. Vaikka valtio on perusoikeuksiin 
nähden ensisijaisesti velvoitettu taho, käsitemuutoksella (julkinen valta) nimenomaisesti 
laajennettiin perusoikeuksien velvoittavuutta Hallbergia lainaten.26 Perustuslain 22  §:n 
mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. 
Vaikka säännös ensisijaisesti kohdistuu lainsäätäjään ja valtioon, se asettaa myös kunnan 
viranomaisille velvollisuuden ottaa hallintotoiminnassaan huomioon perus- ja ihmisoi-
keudet. Säännöksiä tulkittaessa harkintavaltaa on käytettävä perus- ja ihmisoikeusmyön-
teisesti.27

3.2 Lähempi tarkastelu työn perusoikeudesta
Vuonna 1919 säädetyn hallitusmuodon 6.2 §:n mukaisesti ”kansalaisten työvoima on valta-
kunnan erikoisessa suojeluksessa”. Vuoteen 1972 asti perusoikeus työhön oli ainoa hallitus-
muodon perusoikeusluvussa oleva säännös taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä 
oikeuksista. Alun perin hallitusmuotoon kirjoitettua säännöstä oikeudesta työhön ei pi-
detty kovin sitovana oikeutena, käytännössä valtiovallan positiivisena velvoitteena toimia 
kansalaisten hyväksi28. Kastarin näkemyksen mukaan ainoastaan valtio tai kunnat voivat 
jollakin tapaa sitoutua järjestämään työtä. Esillä olisi työllisyyspoliittinen ongelma eikä 
niinkään yksilöitä koskeva oikeuskysymys, hän pohtii.29 Työllistämisjärjestelmä toimi käy-
tännössä varsin tehokkaasti, ja työttömyysluvut voitiin saada kuntien ja valtion toimenpi-
tein hyvinkin alhaisiksi. Työttömyys ilmiönä ei vielä ollut kovin merkittävä.

1970-luvulle tultaessa hallitusmuodon oikeutta työhön koskevaan pykälään alkoi koh-
distua muutosvaatimuksia. Ajattelutapa koko työttömyyskysymystä kohtaan oli muuttu-
nut, kun J. M. Keynesin ajatukset julkisen vallan aktiivisesta raha- ja finanssipolitiikasta 

24 HE 309/1993 vp, s. 26–27; LaVL 5/1994 vp.
25 Oikeusministeriö 1996, s. 35.
26 Hallberg 2005, s. 79.
27 Harjula & Prättälä 2012, s. 62; Harjula & Prättälä 2015, s. 90.
28 Knuuttila 1977, s. 13.
29 Kastari 1972, s. 137–138.
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suhdannevaihteluiden säätelijänä ja työllisyyden kohentajana olivat levinneet ympäri Eu-
rooppaa30. Työttömien määrä oli lisääntynyt yhteiskunnan rakennemuutosten myötä, eikä 
työn järjestäminen kaikille kuntien ja valtion toimesta ollut enää mielekästä eikä mahdol-
lista. 

Vuonna 1972 hallitusmuodon 6.2 §:n muutosehdotuksen valmisteluissa oli esillä, että 
valtion työllistämisvelvoite olisi ulotettava koskemaan vain niitä henkilöryhmiä, joiden 
työllistämisestä eivät muut joko voimassa olevien säädösten tai vastaisuudessa laaditta vien 
lakien perusteella vastaisi. Tämän vuoksi momentin loppuun ehdotettiin lisäys ”mikäli 
laissa ei ole toisin säädetty”.31 Toisaalta lakimuutoksen taustalla vaikutti tavoitteeksi tun-
nustettu täystyöllisyys, minkä saavuttaminen vaati kansalaisten tehokkaampaa työnsaan-
tia. Vuonna 1972 eduskunta-aloitteen pohjalta hyväksytyn lakimuutoksen (592/72) myö-
tä hallitusmuodon 6.2 § muutettiin seuraavaksi: ”Kansalaisten työvoima on valtakunnan 
erikoisessa suojeluksessa. Valtiovallan asiana on tarvittaessa järjestää Suomen kansalaiselle 
mahdollisuus tehdä työtä, mikäli laissa ei ole toisin säädetty.” 

Uusittu säännös oikeudesta työhön oli kirjoitettu jokseenkin ehdottoman velvolli-
suuden muotoon. Sen mukaan suomen kansalaiselle tuli tarvittaessa järjestää työtä. Jär-
jestämisvelvollisuutta jonkin verran suhteellistettiin ilmaisulla ”tarvittaessa”.32 Viittauk-
sella ”lailla tarkemmin säädetään” korostettiin sitä, että säännöksessä mainittu oikeus 
on selvä pääsääntö ja että lailla voidaan täsmentää sen sisältöä, mutta vain tarkentavasti ja 
pääsääntöä heikentämättä33. Tällaisia sääntelyvarauksen sisältäviä lakiviittauksia on käy-
tetty silloin, kun perusoikeus selvästi edellyttää tuekseen tavallista lainsäädäntöä tai kun 
perusoikeutta on perustuslaissa mahdotonta kirjoittaa ehdottomaan ja riittävän kattavaan 
muotoon. Sääntelyvaraukset jättävät lainsäätäjälle liikkumavaraa oikeuksien sääntelyssä, 
ja tämä liikkumavara on suurempi kuin ilman sääntelyvarausta kirjoitetuissa perusoikeus-
säännöksissä. Toisaalta sääntelyvaraus merkitsee lainsäätäjälle velvollisuutta antaa perus-
oikeutta täsmentäviä säännöksiä. Ilman niitä perusoikeussäännös jäisi tavallaan ilmaan.34

Sakari Knuuttilan tulkinnan mukaan lainsäädännössä velvoitettiin ainakin kunnat 
huolehtimaan tietyillä velvoitteilla oman osuutensa työllistämisestä sekä työnantajat jou-
tuivat osallistumaan työttömyysvakuutusjärjestelmän osittaiseen ylläpitoon35. Lähinnä 
hallitusmuodon 6.2 pykälässä oli sanamuodon mukaan kyse lähinnä oikeudesta työnte-

30 Keynes 1951, s. 47–53.
31 Knuuttila 1977, s. 33.
32 KM 3:1992, s. 119.
33 KM 3:1992, s. 119.
34 PeVM 25/1994 vp.
35 Knuuttila 1977, s. 33. Saraviidan tulkinnan mukaan ”– – julkisen vallan asiana on tarvittaessa järjes-
tää kansalaisille työtä – –” oli alkujaan oikeudellisesti sitova velvoite: työllisyyslainsäädännön merkittävät 
heikennykset katsottiin säännöksen vastaisiksi.  Vähittäin tämä valtioon kohdistettu työllistämisvelvoite 
sai ohjelmalauseen luonteen. Saraviita 1999, s. 46. Jyrängin käsitys on hieman tästä poikkeava. Hän näkee, 
että vuonna 1972 hallitusmuotoon lisätty perusoikeutta työhön koskevaa säännöstä pidettiin aluksi lähin-
nä ohjelmaluontoisena. Tästä siirryttiin kohtuullisen pian sitovuuden tunnustamiseen. Tämän muuttuneen 
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on mahdollisuuteen. Työtä vailla oleva kansalainen ei voinut tämän säännöksen taikka 
työllisyyslainkaan perusteella pätevästi vaatia valtiolta työpaikkaa itselleen. Työllisyyslain 
(275/1987) 1 ja 16 § ilmensivät sellaista oikeusajatusta, että oikeus työpaikkaan on ehdol-
linen oikeus (jos voidaan järjestää), mutta että oikeus työttömyysturvaan oli kuitenkin 
subjektiivinen oikeus.36 Perusoikeussäännös velvoitti valtiovaltaa poistamaan työttömyyt-
tä sekä antamaan työttömyysturvaa niissä tapauksissa, joissa ensisijaista tavoitetta ei ollut 
saavutettu37. 

Suomessa vallitsi laaja työttömyys suuren osan siitä ajasta, jonka hallitusmuodon uu-
sittu työllisyyssäännös oli voimassa. Valmisteltaessa vuoden 1995 perusoikeusuudistusta 
hallitusmuodon oikeutta työhön koskevaa pykälää nähtiin tarpeelliseksi muuttaa toista-
miseen. Perusteluissa nähtiin, ettei vastaisuudessakaan voitu olettaa, että työttömyys kyet-
täisiin pysyvästi poistamaan ja että valtio pystyisi aina järjestämään työtä jokaiselle sitä 
haluavalle. Perustuslain työllisyyssäännöksellä tulisi olemaan pikemminkin periaatteelli-
nen kuin käytännöllinen merkitys. Hallitusmuodon työllisyyssäännöksen sanamuoto ei 
myöskään vastannut hyvin säännökselle soveltamiskäytännössä annettua tulkintaa. Li-
säksi uutta työllisyyssäännöksen sanamuotoa muotoiltaessa oli luonnollisesti huomioitava 
Suomea sitovat kansainväliset ihmisoikeussopimukset, joiden mukaan Suomi oli velvolli-
nen edistämään työllisyyttä.38

Perusoikeusuudistuksen myötä hallitusmuodon II luvussa turvattiin taloudellisena ja 
sosiaalisena perusoikeutena ainoastaan oikeus työhön ja työvoiman suoja39. Sittemmin oi-
keutta työhön koskeva lainkohta siirrettiin sellaisenaan 1.3.2000 voimaan tulleeseen Suo-
men perustuslakiin 18 §:ään:

”Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, am-
matilla tai elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta.

Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus 
työhön. Oikeudesta työllistävään koulutukseen säädetään lailla.

Ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä erottaa työstä.”

tulkinnan yli ajoivat myöhemmin talouden tosiasiat; kahdenkymmenen vuoden kuluttua tulkinnassa oli 
palattu lähes kokonaan alkuperäisen lähtökohtaan, säännöksen ohjelmaluontoisuuteen. Jyränki 2000, s. 321.
36 Kairinen 1991, s. 13.
37 Eriksson 1993, s. 193.
38 HE 309/1993 vp. Käsitys, ettei työttömyyttä pystytä pysyvästi poistamaan ja ettei valtio pysty järjestä-
mään työtä jokaiselle sitä haluavalle, näkyi säännöksen uudessa muotoilussa. Jyränki & Husa 2012, s. 447.
39 HE 309/1993 vp.
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3.2.1 Perustuslain oikeutta työhön koskevan lainkohdan täsmentäminen

Tarkasteltaessa perustuslain oikeutta työhön ja elinkeinovapautta koskevaa 18 §:ää tarkem-
min sen ensimmäinen momentti on vapausoikeudellisesti painottunut ja liittyy läheisesti 
omistusoikeuteen ja henkilökohtaiseen vapauteen. Muilta osin perustuslain 18 §:ssä tur-
vatut oikeudet kuuluvat Karapuuta ja Lavapuroa lainaten TSS-oikeuksien ryhmän sisällä 
taloudellisten oikeuksien alaryhmään.40 Myös Sakslin ilmaisee vuonna 1997 työhön ja työ-
oloihin liittyvien perusoikeuksien poikkeavan luonteeltaan sosiaalisista perusoikeuksista 
merkittävästi41.

Lähtökohtaisesti perusoikeussääntely on tehokkainta silloin, kun perusoikeus on 
muotoiltu kielloksi42. Astetta laajempi toimivalta tavallisten lakien säätämistasossa on 
niiden perusoikeussäännösten yhteydessä, jotka on säädetty indikatiivimuodossa, esimer-
kiksi vanhan hallitusmuodon 12 § ja nykyisen perustuslain 15 §, jonka mukaan ” jokaisen 
omaisuus on turvattu”. Tällaisia perusoikeuksia voidaan rajoittaa perusoikeuksien yleisten 
rajoituskriteerien puitteissa. Kolmas taso ovat kvalifioidun lakivarauksen sisältävät pe-
rusoikeusäännökset, lakiviittaukset ja sääntelyvaraukset, joilla perusoikeussäännös antaa 
toimivallan rajoittaa perusoikeutta säännöksessä säädetyissä puitteissa. Vielä laajemman 
toimivallan antavat muun muassa niin sanotut lainsäätäjän turvaamisvelvollisuudet.43

Juuri tällainen turvaamisvelvoite sisältyy perustuslain 18 §:ään ”Julkisen vallan on 
edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön”. Turvaamisvelvol-
lisuudessa on kysymys lainsäätäjään kohdistuvista perustuslaillisista toimeksiannoista eli 
lainsäätäjän positiivisista toimintavelvoitteista. Tällaiset säännökset ovat velvoittavuudel-
taan astetta tiukempia, kuin sääntelyvarauksen sisältävät.44 Perustuslain turvaamisvelvoite 
sitoo julkista valtaa sen kaikessa toiminnassa, niin lainsäädännössä, hallinnossa kuin lain-
käytössäkin. Heuru päätyy pääsääntöön, jossa vain taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselli-
set perusoikeudet ovat erilliseen tehtävänantoon sidottuja. Tämän on tapahduttava lailla. 
Toisin sanoen näiden perusoikeuksien osalta kunnilla on pääsääntöinen turvaamisvelvoite 
vain, jos mainittuun perusoikeuksien ryhmään kuuluva tehtävä on lailla säädetty kunnan 
tehtäväksi.45 

Oikeutta työhön koskevassa 18 §:n 2 momentissa säädetään, että ”oikeudesta työllistä-
vään koulutukseen säädetään lailla”. Tähän sisältyy sääntelyvaraus, eikä enää varsinaisesti 
oikeutta työhön koskevaan pykälään. Vaikka koulutuksen luonteeseen kuuluu koulutetta-
van työllistymisen edistyminen, se ei tarkoita, että koulutuksella välittömästi annettaisiin 

40 Karapuu & Lavapuro 2011, s. 671.
41 Sakslin 1997, s. 80.
42 Ks. esim. perustuslain 6.2 ja 7.2 §.
43 Ks. tarkemmin Viljanen 2011, s. 166–168; Saraviita 1999, s. 59.
44 Jollainen siis vuoden 1972 lakimuutoksen (592/72) myötä otettiin oikeutta työhön koskevaan pykälään. 
PeVM 25/1994 vp.
45 HE 309/1993 vp, s. 75.
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ammatissa tarvittavia erikoistietoja ja taitoja. Yleissivistävää koulutusta voidaan antaa työl-
listävänä koulutuksena erityisesti silloin, kun koulutuksen puutteellisuus haittaa työllisty-
mistä.46

Lisäksi 18 §:n 2 momentin kohta ” julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä” sisältää 
lainsäätäjän edistämisvelvollisuuden. Päämääränä on mahdollisimman hyvän työllisyy-
den saavuttaminen, mihin Suomi on kansainvälisoikeudellisestikin sitoutunut47. Taustal-
la on tärkeänä pyrkimys estää pysyvästi työtä vailla olevien ryhmien muodostuminen48. 
Perustuslaki velvoittaa julkisen vallan edistämään useita oikeuksia. Muita julkisen vallan 
edistämisvelvollisuuksia ovat muun muassa 14.4 §:ssä säädetty yksilön osallistumisen ja 
vaikutusmahdollisuuksien edistäminen sekä 19.4 §:n mukainen oikeus asuntoon. Perus-
tuslakivaliokunnan mukaan tällaiset edistämisvelvollisuuden sisältävät perusoikeudet täy-
dentävät 22 §:n mukaista yleistä perusoikeuksien turvaamisvelvollisuutta49.

Julkisen vallan velvollisuutta työllisyyden edistämiseen toteuttaa julkinen työvoima- ja 
yrityspalvelulaki50. Perustuslain kannalta säännös luo oikeusperustaa työttömyysturvan 
erilaisille vastikkeille, kuten työttömän velvollisuudelle ottaa vastaan koulutuspaikka tai 
osallistua työmarkkinatoimenpiteisiin. Säännöksellä saattaa olla merkitystä myös siltä 
kannalta, että se kieltää (ainakin) julkisen vallan nimenosaiset toimet heikentää työllisyyt-
tä.51

Perusoikeudet muodostavat kokonaisjärjestelmän, eikä niitä ole syytä tarkastella toi-
sistaan irrallisten oikeuksien kokoelmana. Kokonaisjärjestelmälle on ominaista, että sii-
hen liittyvät ainesosat ovat monesti jännitteisessä suhteessa keskenään. Yksilön oikeudet 
ja vapaudet on sovitettava yhteen toisten yksilöiden oikeuksien ja vapauksien sekä koko 
yhteisön etujen kanssa.52

Perustuslakivaliokunta on vuodesta 1980 alkaen antanut sarjan jonkin verran toisis-
taan poikkeavia lausuntoja ja mietintöjä perusoikeudesta työhön. Mietinnössään 10/1980 
perustuslakivaliokunta katsoi hallitusmuodon 6 §:n 2 momentin olevan sen erityisluon-
ne huomioon ottaen velvoittavuudeltaan rinnastettavissa muihin hallitusmuodon perus-
oikeuksiin. Se korosti, että työllistämisvelvoitteen toteuttaminen edellyttää valtiovallan 

46 HE 309/1993 vp. Ks. myös Jyränki 2000, s. 321.
47 Heuru 2002, s. 24. Säännös velvoittaa työllisyyttä lisäävään talous- ja sosiaalipolitiikkaan, sellaisena, 
kuin kulloinenkin enemmistö tällaisen politiikan ymmärtää. Jyränki 2000, s. 321.
48 Esim. HE 178/1997 vp; HE 184/2000 vp; HE 194/2009 vp, myös Heuru 2002, s. 124.
49 PeVM 25/1994 vp.
50 Turvaamisvelvollisuudessa ei ole kyse vain menettelyvaatimuksiin liittyvästä muodollisesta oikeustur-
vasta. Säännös edellyttää myös perusoikeuksien aineellista turvaamista. Hallituksen perusoikeusuudistusta 
koskevan esityksen mukaan julkinen valta voi toteuttaa velvollisuutensa esimerkiksi säätämällä perusoikeuk-
sien käyttämistä turvaavaa ja täsmentävää lainsäädäntöä sekä kohdentamalla taloudellisia voimavarojaan. HE 
309/1993 vp, s. 75.
51 Voidaan puhua heikennyskieltovaikutuksesta. Arajärvi 2011, s. 58. 
52 Länsineva 1998, s. 113–114.
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kaikkien elinten laaja-alaista yhteistyötä.53 Erityisesti 1980-luvulla säännökseen (HM 
6.2 §) liitettiin eduskunnan perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännössä sosiaalisille 
oikeuksille tyypillisiä oikeusvaikutuksia. Näihin vaikutuksiin kuului valtiovallan velvol-
lisuus huolehtia työttömyysturvasta tilanteissa, joissa se ei kykene järjestämään työnteon 
mahdollisuutta.54

Tätä velvollisuutta perustuslakivaliokunta korosti vielä silloinkin, kun se 1990-luvun 
alun laman oloissa muutoin peräytyi hallitusmuodon 6 §:n 2 momentin oikeudellista 
velvoittavuutta korostaneesta kannastaan. Tuolloin perustuslakivaliokunta antoi kah-
teen kertaan lausunnot, jotka liittyivät vuoden 1987 työllisyyslain säätämään kuntien 
työllistämisvelvoitteiden asteittaiseen heikentämiseen. Ensimmäisessä lausunnossaan 
perustuslakivaliokunta totesi hallitusmuodon 6.2 §:n erityisluonteen johtuvan siitä, että 
se useimmista muista perusoikeussäännöksistä poiketen oli luettavissa niin sanottuihin 
positiivisiin statusoikeuksiin, joiden valtiosääntöoikeudellinen merkitys ei ollut vielä va-
kiintunut perustuslakivaliokunnan käytännössä55 vaan hallitusmuodon 6 §:n 2 momentin 
vaikutuksesta oli erilaisia kannanottoja56. Tällaisen positiivisen statusoikeuden valtiosään-
töoikeudellinen erityismerkitys liittyi ennen muuta perusoikeussäännöksen yleiseen oh-
jelmaluonteisuuteen. Säännöksen yleinen ohjelmaluonteisuus johti erityisesti siihen, että 
säännöksen merkitys voi ilmetä ennemminkin poliittisluonteisena kuin juridisen täsmäl-
lisenä velvoittavuutena.57

Nämä talouden syvään lamaan ja melkein 17 %:n työttömyysasteeseen58 liittyneet muu-
tokset heikentää oikeutta työhön ensin lieventämällä ja sen jälkeen kokonaan poistamalla 
kuntien työllistämisvelvoitteet osoittivat sen, miten perusoikeuden tulkinta voi vaihdella 
erilaisissa olosuhteissa. Taustalla vaikuttaa se tosiseikka, että TSS-oikeudet vaativat lähes 
poikkeuksetta taloudellisia voimavaroja, joten ne kytkeytyvät kansantalouteen, valtion ja 
kuntien budjettitalouteen sekä yritystalouteen59. 1990-luvun alun laman aikana perusoi-
keutta työhön ei käytännössä voitu toteuttaa niiden tavoitteiden mukaan, jotka silloisesta 
hallitusmuodosta ja erityislainsäädännöstä ilmenivät.

Oikeutta työhön voidaan kutsua vielä positiiviseksi vapausoikeudeksi; sen toteuttami-
nen edellyttää julkiselta vallalta aktiivista toimintaa60. Kun uusia työllistämis- ja työttö-
myysturvajärjestelmiä kehitetään, täystyöllisyystavoite on otettava huomioon. Työnteon 
perusoikeus on luonteeltaan täystyöllisyystavoitteen sisältämä ohjelmallinen normi, niin 
sanottu perustuslaillinen toimeksianto julkiselle vallalle täystyöllisyystavoitteen toteut-

53 PeVM 10/1980 vp.
54 Tuori & Kotkas 2008, s. 197. 
55 PeVL 6/1991 vp, myös Tuori 2000, s. 195–196.
56 PeVL 6/1991 vp.
57 PeVL 32/1992 vp, myös Tuori & Kotkas 2008, s. 197.
58 Tilastokeskus 2014.
59 Arajärvi 2011, s. 44–45.
60 Heuru 2002, s. 43, myös Tuori 2000, s. 34; Hallberg 2005, s. 77.
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tamiseksi. Perusoikeussäännös merkitsee, että valtion ohella myös kuntien tulisi pyrkiä 
järjestämään jokaiselle työkykyiselle työnhakijalle työtä, mutta kenelläkään ei ole siihen 
subjektiivista oikeutta.61 

Hallitusmuodon aikaisemmat säännökset työstä (6 § 2 mom.) katsottiin nykyistä vel-
voittavammaksi, vaikka niiden nojalla ei tuolloinkaan syntynyt ehdotonta oikeutta työ-
hön62. Täystyöllisyystavoitetta tuettiin työllisyyslailla, vaikkakin perustuslain 19 §:n 2 
momentin säännöksen nojalla voitiin katsoa osoitettavan, ettei 18 §:n säännöksellä ollut 
tarkoitettu perustaa julkiselle vallalle velvoitetta täystyöllisyyden turvaamiseen63. Täys-
työllisyystavoitetta ei enää otettu tavoitteeksi julkisen työvoimapalveluin korvanneeseen 
lakiin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta64. Voidaan kysyä, miten kansainvälinen täys-
työllisyyden tavoite huomioidaan kansallisessa lainsäädännössämme.

3.2.2 Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännöstä

TSS-oikeuksien toteuttamistapa on ehkä muita perusoikeuksia välittömämmin riippuvai-
nen yhteiskunnallisesta ympäristöstään, kirjoittavat Tuori ja Kotkas65. Erityisesti pykälät 
15 (omaisuuden turvaaminen) ja 19 (oikeus sosiaaliturvaan) antavat perustuslakivalio-
kunnalle hyvin laajan harkintavallan määrittää perusoikeuden tosiasiallinen taso, toteaa 
Saraviita. Lisäksi vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen myötä järjestelmään otettiin uusi 
perusoikeusvelvoitteiden tyyppi, ”perustuslailliset toimeksiannot” ja ”julkiseen valtaan 
kohdistetut toimintavelvoitteet”, jolloin perusoikeussäännösten kollisiotilanteiden toden-
näköisyys laajeni olennaisesti. Perustuslakivaliokunta joutuukin suorittamaan valintoja ja 
priorisointeja perusoikeussääntöjen välillä, sillä säännöksiin sisältyy keskenään ristiriitai-
sia tavoitteita ja muotoiluja.66 Perusoikeudet normatiivisina ideoina ovat ja niiden tulee 
olla avoimia tulkinnoille ja täsmennyksille, jotka ottavat huomioon yhteiskunnan kulloi-
senkin tilan ja kehitysvaiheen67.

Julkisen vallan velvollisuutta edistää työllisyyttä ja pyrkimystä turvata jokaiselle oikeus 
työhön on perustuslakivaliokunnan lausunnoissa arvioitu esimerkiksi suhteessa perus-

61 Salonen 2001, s. 14.
62 Pajukoski 2010, s. 23.
63 Pajukoski 2010, s. 24.
64 Julkista työvoima- ja yrityspalvelulakia edeltäneessä laissa julkisesta työvoimapalvelusta säädettiin 
4.3 §:ssä täystyöllisyyden tavoitteesta seuraavasti: ”Toimeentulon turvaavaan, työpaikan vapaaseen valintaan 
ja tuottavan työn tekemiseen perustuvan täystyöllisyyden saavuttamiseksi valtio edistää vakaata ja alueellisesti 
tasapainoista talous-, työllisyys- ja muuta yhteiskunnallista kehitystä”.
65 Tuori & Kotkas 2016, s. 218.
66 Saraviita 1999, s. 57–58. Ylimmät lainvalvojat, valtioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan oikeus-
asiamies, saivat perustuslakiuudistuksen yhteydessä perustuslaillisen toimeksiannon valvoa myös perus- ja 
ihmisoikeuksien toteutumista. Saraviita 1999, s. 63.
67 Tuori & Kotkas 2016, s. 218.
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tuslain 19.1 §:ään (oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon) ja 6.2 §:ään 
(vaatimus yhdenvertaisesta kohtelusta). Ensiksi mainittuun viittaa toimeentulotukilain 
(1412/1997) 10 ja 11 §:n väliaikainen muutosesitys. Kyseessä ollut sääntelyn tavoite, nuoren 
henkilön aktivoiminen työelämään ja yhteiskuntaan yleisemminkin, oli perustuslakiva-
liokunnan mukaan perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä, etenkin, kun otettiin 
huomioon perustuslain 18 §:n 2 momentti, joka koski julkisen vallan velvollisuutta edistää 
työllisyyttä ja pyrkimystä turvata jokaiselle oikeus työhön. Käytännössä uudistus tarkoitti 
sitä, että tietyt kriteerit täyttävän, alle 25-vuotiaan nuoren toimeentulotukea voitiin alen-
taa 20 % tai 40 % henkilön kieltäytyessä ottamasta vastaan työtä, koulutusta tai vastaavaa 
työvoimapoliittista toimenpidettä.68 

Vuonna 2014 perustuslakivaliokunta arvioi lausunnossaan laista työllistymistä edistä-
västä monialaisesta yhteispalvelusta, että ehdotetun kaltaisia 25 vuoden ikään perustuvia 
ikärajoja on hyväksytty muun muassa tilanteissa, joissa alle 25-vuotiaille on asetettu mui-
ta tiukempia ehtoja työmarkkinatuen saamiselle, kun erottelulla on ollut kiinteä liityntä 
nuorisotyöttömyyden erityisongelmiin. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että monialaisen 
yhteispalvelun tarve voitiin arvioida aiemmin alle 25-vuotiaalta työmarkkinatuen saajalta 
kuin muilta työttömiltä.69

Työllisyydenhoidon kuntakokeiluun (vuosina 2012–2015) liittynyt työttömyystur-
valain muutosehdotus määräaikaisesta ja alueellisesta työllistymisrahakokeilusta tarvitsi 
perustuslakivaliokunnan tulkinnan. Tällöin perustuslakivaliokunta joutui arvioimaan 
perustuslain 18.2 §:ää suhteessa perustuslain 6.2 §:n sisältämään vaatimukseen yhdenver-
taisesta kohtelusta. Perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan, että kokeilulainsäädän-
nön tarkoituksena on pyrkiä selvittämään yhden työllisyyspoliittisen keinon, työllisty-
misrahan, vaikutuksia pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen. Työllistymisrahan saamisen 
edellytyksenä on muun ohella se, että henkilö asuu työsuhteen alkaessa määritellyllä kun-
takokeilualueella.70

Perustuslakivaliokunta totesi, että kokeiluun oli valittu perustellusti kuntia, joissa työt-
tömyysaste ja pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä olivat keskimääräistä korkeammat. 
Lisäksi kokeilun soveltamisaika rajattiin asianmukaisena pidettävän lyhyeksi ajaksi eli kol-
meksi vuodeksi. Tavoite vastasi perustuslain 18 §:n 2 momentissa julkiselle vallalle asetet-
tua velvoitetta edistää työllisyyttä ja pyrkimystä turvata jokaiselle oikeus työhön. Sääntely 
ei siten muodostunut perustuslain yhdenvertaisuussääntelyn kannalta ongelmalliseksi.71

68 PeVL 34/2010 vp.
69 PeVL 41/2014 vp.
70 PeVL 20/2012 vp.
71 PeVL 20/2012 vp. Työttömyysturvalain uusitun, vuosina 2012-2015 voimassa olleen lainkohdan mukai-
sesti (9 luku 1.1 §) työmarkkinatuki myönnetään työllistymisrahana henkilölle, joka ottaa vastaan vähintään 
kolme kuukautta kestävän palkansaajan työssäoloehtoon luettavan työn. Seuraavassa momentissa säädettiin 
tarkemmin myöntämiskriteereistä ja kolmannen momentin mukaan työmarkkinatuki maksettiin työllisty-
misrahana yhden kuukauden ajalta työsuhteen alkamisesta lukien.
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Perustuslaki 2000 -työryhmä totesi perustuslakia valmistellessaan, että perustuslain 
tulee turvata poliittisen järjestelmän riittävä vakaus ja yksilön oikeuksien perusteet. Julki-
sen vallan käyttö on voitava viime kädessä johtaa perustuslaista, vaikka siinä ei voidakaan 
säännellä julkisen vallan käytön yksityiskohtaista järjestämistä koko laajuudessaan. Taus-
talla on ajatus siitä, että perustuslaki menettää legitimiteettiään, jos sen antama kuva ei 
vastaa todellisia toimivaltasuhteita asianomaisessa valtiossa.72 Yksilön oikeuden muotoon 
kirjoitetuista säännöksistä perustuslailliset toimeksiannot poikkeavat sikäli, että ne koh-
distuvat nimenomaisesti vain lainsäätäjään eivätkä sellaisenaan ole suoraan sovellettavissa 
tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa73. 

Perustuslain 19.2 § sisältää lainsäätäjälle velvoitteen taata perustoimeentulon turva sil-
loin, kun yksilöllä ei ole mahdollisuutta hankkia toimeentuloa esimerkiksi työttömyydestä 
johtuen74. Lainkohdan tulkinta oli perustuslakivaliokunnan arvioitavana valmisteltaessa 
vuoden 2018 alusta voimaan tullutta työttömien aktiivimallia. Hallituksen esitys koski 
työttömyyden aikaisten perustoimeentuloa turvaavien työttömyyspäivärahan ja työmark-
kinatuen leikkaamista, mikäli työtön ei täytä aktiivisuusedellytystä. Perustuslakivaliokun-
ta totesi, että 19.2 §:n alaan kuuluvia toimeentulotukietuuksia oli mahdollista heikentää 
pidettäessä tavoitteena 18.2 §:n mukaista työllistymisen edistämistä ja työttömyysjaksojen 
lyhentämistä.75

3.3 Kiinnittyminen TSS-oikeuksiin
Perus- ja ihmisoikeuksien toteutus edellyttää lainsäädäntötoimia ja rahoitusratkaisuja 
valtion talousarviopäätöksin sekä aktiivisia toimia kuntatasolla76. Kuntien itsehallintoon 
kuuluu, että TSS-oikeuksia koskevat perusoikeussäännökset velvoittavat kuntia pääsään-
nön mukaan, kun niille on lailla annettu näiden oikeuksien toteuttamista tarkoittavaa 
lainsäädäntöä77. Sosiaalioikeuden etuudet ja palvelujen järjestäminen voidaan jakaa kol-
meen ryhmään: subjektiiviset oikeudet, määrärahasidonnaiset oikeudet sekä julkisen val-
lan harkinnassa olevat oikeudet. Subjektiivinen oikeus ilmenee lainsäädännössä tavalli-

72 Oikeusministeriö 1996, s. 23–24.
73 PeVM 25/1994 vp, s. 6. Positiivisesti vaikuttavien perusoikeuksien tulisi kuitenkin ohjata myös hallin-
non valmistelu- ja suunnittelutoimintaa. Tuori 2000, s. 71.
74 Saraviita 2011, s. 269–270.
75 Perustuslakivaliokunta ei pitänyt kyseistä sääntelyä ongelmattomana kiinnittäen erityistä huomiota sii-
hen, että työttömillä henkilöillä tuli olla tosiasiallinen mahdollisuus osallistua työttömyysturvalain 6 luvun 
3 a §:n 3 momentin ja 7 luvun 5 a §:n 3 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun työllistymistä edistävään palve-
luun tai säännösten 4 kohdissa tarkoitettuun toimintaan. PeVL 45/2017 vp, s. 5.
76 Uusien TSS-oikeuksien valtiontaloudellinen päävaikutus oli siinä, että ne heikensivät edellytyksiä sääs-
tösyistä alentaa budjettiin otettavien määrärahojen tasoa. Toisaalta kuntien budjetteihin uudet säännökset 
vaikuttivat alkuvaiheessa vähemmän. Saraviita 2011, s. 266. Ks. HE 309/1993 vp.
77 Tuori 2000, s. 30.
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simmin siten, että toimijan, julkisen vallan, velvollisuus toimenpiteen suorittamiseen tai 
palvelun toimeenpanoon on ilmaistu velvoittavana käskynä ”on tehtävä, on järjestettävä” 
tai vastaavana muotona.78 

Perustuslain 19 §:n 1 momentissa taattu oikeus välttämättömään toimeentuloon ja 
huolenpitoon on poikkeus pääsäännöstä, jonka mukaan TSS-oikeussäännökset eivät pe-
rusta välittömiä subjektiivisia oikeuksia79. Perustuslain 19 §:n mukaan ”Jokaisella, joka ei 
kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään 
toimeentuloon ja huolenpitoon. Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan 
työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja 
huoltajan menetyksen perusteella.

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle 
riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä.” 

Perustuslain 19 § ei vielä itse perusta subjektiivista oikeutta perustoimeentuloa turvaa-
viin etuuksiin. Sen sijaan se edellyttää, että nämä etuudet taataan subjektiivisina oikeuksi-
na tavallisella lailla. Perustoimeentuloa turvaavien järjestelmien tulee olla sillä tavoin kat-
tavia, ettei synny väliinputoajaryhmiä.80 Merkittävää on myös työn ensisijaisuus, työhön 
liittyvien oikeuksien katsotaan olevan sellaisessa suhteessa perustoimeentulon turvaan, 
että työttömälle voidaan lailla asettaa velvollisuus ottaa vastaan työtä tai osallistua koulu-
tukseen tai muuhun työllistymistä edistävään palveluun perustoimeentuloturvaetuuden 
saamiseksi. Vuonna 1997 säädetty toimeentulotukilaki ilmensi työhön kannustavuuden ja 
aktivoivien elementtien lisäämistä. Perustuslakivaliokunta korostaa yleisenä tarkoituksena 
olevan työllistymisen edistämisen sen sijaan, että henkilö jäisi pysyvästi toimeentulotuen 
varaan.81 

Määrärahasidonnainen julkisen vallan toimijan velvollisuus on useimmiten ilmaistu 
”kunta järjestää, palvelu järjestetään” -muotoisesti82. Kolmas ryhmä ovat julkisen vallan 
vapaaehtoisesti järjestämät palvelut83. Perusoikeuksien säätäminen väljin yleislausekkein ja 
”epäsuora” oikeuksien määrittely antaa paikallisille viranomaisille jonkin verran enemmän 

78 Arajärvi 2011, s. 89–91.
79 Tuori & Kotkas 2016, s. 261.
80 HE 309/1993 vp; PeVL 30/2005 vp.
81 PeVL 31/1997 vp. 1990-luvun kuluessa pitkäaikaistyöttömyyteen liittyi enenevässä määrin riippuvuus 
toimeentulotuesta, kun työttömyyden osuus toimeentuloasiakkuuden perusteista kohosi 20 %:sta 40 %:iin. 
Mannila 2002, s. 44. Kymmenen vuoden aikana työttömien osuus toimeentulotukiasiakkaista on lisääntynyt 
ja vakiintunut noin 60 %:iin.
82 Arajärvi 2011, s. 89–91. Kuntien on toteutettava määrärahasidonnaisia sosiaali-, terveys- ja sivistyspalve-
luita ja huolehdittava ihmisten sosiaalisten ja sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumisesta hyödyntämällä 
käytössään olevia taloudellisia voimavaroja maksimaalisesti. Muutokset kunnan taloudellisissa voimavaroissa 
voivat oikeuttaa kunnan heikentämään perusoikeuksien toteutumisessa jo saavutettua tasoa. Ks. tarkemmin 
Lavapuro, Ojanen, Rautiainen & Valtonen 2016, s. 31.
83 Arajärvi 2011, s. 89–91.



79

harkintavaltaa84. Sinänsä palvelujen käyttäjän kannalta tilanne on periaatteessa tasa-arvoi-
nen aina kunkin palvelun tai etuuden suhteen, joskin kuntien erilaiset käytännöt saattavat 
johtaa henkilöt tosiasiallisesti erilaiseen asemaan. Tämä heijastaa myös kuntien erilaista 
varallisuutta, poliittista päätöksentekoa ja toimintakulttuuria.85 Perustuslakivaliokunta 
on vakiintuneesti korostanut, rahoitusperiaatteen mukaisesti, että tehtävistä säädettäessä 
on myös huolehdittava kuntien tosiasiallisista edellytyksistä suoriutua velvoitteistaan86. 

3.3.1 Sosiaaliset oikeudet

Sosiaaliset oikeudet voidaan määritellä julkiseen valtaan kohdistuviksi oikeuksiksi, jotka 
koskevat sosiaalisia etuuksia. Näitä ovat rahamääräiset toimeentuloturvan etuudet sekä so-
siaali- ja terveyspalvelut.87 

Euroopan unioni tunnustaa perusoikeuskirjan 34 artiklan 1 kohdassa oikeuden so-
siaaliturvaetuuksiin ja sosiaalipalveluihin. Sosiaaliturvalla ymmärretään Arajärven mu-
kaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan yhteiskunnan jäsenten hyvinvointia 
ja yhteiskunnan menestystä. Tähän kuuluu väestön toimeentulon varmistaminen (niin 
työllisyyden ylläpitämisellä kuin toimeentuloetuuksilla) tai ideologisempana ajatuksena 
täystyöllisyyden ylläpitäminen. Sosiaaliturva jaetaan usein toimeentuloturvaan, joka puo-
lestaan jaetaan sosiaalivakuutukseen ja sosiaaliavustukseen, sekä sosiaalihuoltoon tai sosi-
aalipalveluihin.88

Sosiaalihuoltoa voidaan pitää yleiskäsitteenä, jolla tarkoitetaan sosiaalipalveluja ja nii-
hin sisältyviä tukipalveluja sekä muita toimia, joilla sosiaalihuollon ammatillinen henkilös-
tö edistää ja ylläpitää yksilön, perheen ja yhteisön toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, 
turvallisuutta ja osallisuutta89. Varsinaisesti työttömyyden yhteydet sosiaali- (ja terveyden)
huoltoon liittyvät työttömyyden taloudellisiin, sosiaalisiin ja terveydellisiin seurauksiin 
sekä sosiaalihuollon rooliin asiakkaidensa työllistymisedellytysten parantamisessa. Sosi-
aalihuollon piirissä järjestetään työtoimintaa, joka tarjoaa työmahdollisuuden henkilöille, 

84 Tuori 2000, s. 120–121.
85 Arajärvi 2011, s. 89–92. Kunnallisten sosiaalipalvelujen perusta on kuntien verovaroilla tapahtuva rahoi-
tus. Rahoituslähteenä asiakasmaksujen suuruus ja peruste vaihtelevat maksuttomista palveluista tosiasialliset 
kustannukset kattaviin maksuihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksilla valtio pyrkii tasoittamaan 
kuntien erilaista kantokykyä ja varmistamaan palvelujen saatavuuden maan kaikissa osissa. Arajärvi 2011, s. 
533–534.
86 Esim. PeVM 24/1994 vp; PeVL 37/2006 vp; PeVL 20/2013 vp; PeVL 41/2014 vp.
87 Tuori 2011, s. 711. Sosiaaliset oikeudet voidaan määritellä myös laajasti tulkiten, jolloin ne Koistisen 
mukaan kattavat yleiset ihmisoikeudet, demokratiaoikeudet, sosiaaliturvan ja oikeuden hyvinvointiin ja ke-
hitykseen. Keskustelua voidaan käydä myös työttömien sosiaalisista oikeuksista. Näiden voidaan nähdä poik-
keavan työssä olevien oikeuksista, sillä ne perustuvat pääosin kansalaisuuteen, yksilölliseen työhistoriaan ja 
työttömille kohdistettuihin erityistukiin. Koistinen 2014, s. 300–307.
88 Arajärvi 2011, s. 104–106.
89 HE 164/2014 vp, s. 233.



80

jotka eivät eri syistä voi sijoittua avoimille työmarkkinoille, ainakaan välittömästi. Sosiaa-
li- ja terveydenhuollossa työtä käytetään myös hoidollisena ja kuntouttavana välineenä.90 

Lisäksi voi nähdä, että sosiaalihuollon perinteestä nouseva sosiaalihuollon ja sosiaali-
työn yhteiskunnallinen tehtävä on ihmisen elämäntilanteen ja hänen oman suoriutumi-
sensa parantaminen. Tästä kaikkein syrjityimpien ja uloslyöntivaarassa elävien ihmisten 
aseman parantamisesta nousee selvästi toinen velvoite muun muassa pitkäaikaisasiakkai-
den työllistymisen edistämiseen.91 

Sosiaalihuoltolaki on kunnan sosiaalitoimen kokonaisuutta ohjaava yleislaki, tarkem-
min sosiaalihuollon tehtävistä säännellään erityislainsäädännöllä, kuten lailla kuntoutta-
vasta työtoiminnasta tai lailla sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000). 
Oikeuskäytännössä erityislainsäädännön tulkinta korostuu usein92. Kunnallisessa sosiaa-
litoimessa tehtävästä sosiaalityöstä on erottautunut joukko erityisaloja. Keskeisiä viime 
vuosina ovat olleet painotukset aktivointiin, kuntouttavaan työtoimintaan ja työvoiman 
palvelukeskuksiin sekä keskustelu kuntien työllistämisvelvoitteesta.93

Sosiaalipalvelut voidaan jakaa yleisiin sosiaalipalveluihin ja erityispalveluihin. Yleiset 
sosiaalipalvelut perustuvat sosiaalihuoltolakiin94, ja ne ovat yleensä ensisijaisia erityislakien 
mukaisiin erityispalveluihin nähden. Erityispalvelut koskevat joko tiettyä palvelumuotoa 
tai tietyn ryhmän erityisiä palveluja.95 Sosiaalihuoltolaki määrittelee 14 §:n 2 momentissa 
kuntouttavan työtoiminnan erityispalveluksi (5 kohta). 

Suomalaisessa hyvinvointimallissa sosiaali- (ja terveys-) palvelujen järjestämisvastuun 
osalta kunnan rooli on keskeinen ja palvelut on useimmiten järjestettävä kunnan asuk-
kaille96. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kokonaisuudistus tulee toteutuessaan 
muuttamaan tämän asetelman maakunnalliseksi. 

Työllistymisen edellytyksiä luovan työpolitiikan osalta keskeisin merkitys on julkisesta 
työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisilla, työ- ja elinkeinotoimistojen tarjoa-
milla palveluilla97. Näitä ovat esimerkiksi työvoimakoulutus (5 luku), omaehtoinen opis-
kelu (6 luku), työnhaku- ja uravalmennus (4 luku 1–4 §) sekä työ- ja koulutuskokeilu (4 

90 Lehto, Kananoja, Kokko & Taipale 2003, s. 87.
91 Lehto, Kananoja, Kokko & Taipale 2003, s. 87. Asiakkaan oma motivaatio ja tavoitteet ovat välttämät-
tömiä onnistuneen ratkaisun löytämiseksi. Sosiaalityön tavoitteena on tukea asiakasta kantamaan tämä vas-
tuunsa ja siten myös tukea työhön sijoittumista asiakkaan edellytysten mukaisesti. Salonen 2001, s. 9.
92 Ks. Narikka 2006.
93 Karjalainen 2017a, s. 250.
94 Sosiaalihuoltolain 3.1 §:n mukaisesti sosiaalipalveluilla tarkoitetaan kunnallisia sosiaalipalveluja ja nii-
hin sisältyviä tukipalveluja sekä muita toimia, joilla sosiaalihuollon ammatillinen henkilöstö edistää ja ylläpi-
tää yksilön, perheen ja yhteisön toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta.
95 Lehto, Kananoja, Kokko & Taipale 2003, s. 126–127 ja 148.
96 Silloin, kun järjestäjänä on muu kuin kotikunta, laissa on yleensä säädetty kotikunnalle korvausvelvol-
lisuus. Harjula & Prättälä 2012, s. 167.
97 Arajärvi 2011, s. 5. Ks. tarkemmin palveluista sekä näihin osallistumisen kulukorvauksista laista julki-
sesta työvoima- ja yrityspalvelusta.
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luku 5  §)98. Näillä edistetään ensisijaisesti työllistymistä avoimille työmarkkinoille joko 
suoraan tai koulutuksen avulla. Ensisijaista on asiakkaan omatoiminen palvelujen käyttö. 
Yleisperiaate on, että tehostuvia palveluja on järjestettävä, mikäli työnhakijan omaehtoi-
nen palvelujen käyttäminen ei johda työhön tai koulutukseen sijoittumiseen.99

3.3.2 Aktivointi ja työn perusoikeuden linkittyminen osallistumisoikeuksiin

Perustuslain 2.2 §:n mukaan kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa 
yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Lähtökohtaisesti osallistumisoikeuksia 
koskevat säännökset eivät ole – toisin kuin muut perusoikeussäännökset – perustuslain 
perusoikeuksien otsakkeen alla lain 2 luvussa, vaan hajallaan eri kohdissa. Perustuslain 
2.2 §:llä on läheinen yhteys perustuslain 14.3100 ja 20.2101 pykäliin, joissa säädetään julkisen 
vallan tehtävästä edistää yksilön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.102 

Osallistumisoikeudet perustuvat kansanvaltaisuuden ja oikeusvaltioperiaatteen ilmai-
sevaan perustuslain 2 §:ään sekä tämän säännöksen valmisteluaineistoon. Perustuslaki 
viittaa yleisemmin erilaisiin ihmisten yhteistoiminnan muotoihin,103 mihin sisältyy kan-
salaisyhteiskunnan omaehtoinen toiminta sekä yksilön vaikuttaminen omassa lähiympä-
ristössään.104 Näin ilmaistaan periaate, etteivät yksilön mahdollisuudet vaikuttaa yhteis-
kunnan ja elinympäristön kehittämiseen voi kansanvaltaisessa yhteiskunnassa rajoittua 
pelkästään mahdollisuuteen äänestää vaaleissa105. Viranomaisten tehtävänä on luoda edel-
lytyksiä osallistumisoikeuksien toteuttamiselle106.

98 Vrt. Arajärven luokitus 2011, s. 172. On huomattava, että työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 
maksetaan sitä työttömyysetuutta, johon työnhakijalla on oikeus työttömänäkin. Näin myös kuntouttavan 
työtoiminnan osalta. Arajärvi 2011, s. 172.
99 Pajukoski 2010, s. 31–33. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta pyrkii toteuttamaan perusoikeutta 
työhön edistämällä työmarkkinoiden toimivuutta. Vrt. Jyränki & Husa 2012, s. 447.
100 Jokaisella Suomen kansalaisella ja maassa vakinaisesti asuvalla ulkomaalaisella, joka on täyttänyt kah-
deksantoista vuotta, on oikeus äänestää kunnallisvaaleissa ja kunnallisessa kansanäänestyksessä sen mukaan 
kuin lailla säädetään. Oikeudesta muutoin osallistua kuntien hallintoon säädetään lailla.
101 Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus 
vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.
102 Ks. HE 1/1998 vp, s. 74 ja PeVL 15/2004 vp.
103 Osallistumisoikeuden säännöiksi katsotaan tavallisesti 25 § (eduskuntavaalien toimittaminen), 27 §, 
(vaalikelpoisuus ja kelpoisuus edustajantoimeen), 53 § (kansanäänestyksen järjestäminen), 54 § (tasavallan 
presidentin valinta), 120 § (Ahvenanmaan erityisasema) ja 121 § (kunnallinen ja muu alueellinen itsehallin-
to). Heuru 2002, s. 108. Ks. myös Tuori 2011, s. 535–536.
104 HE 1/1998 vp, s. 74.
105 Heuru 2002, s. 108. Ks. myös Tuori 2011, s. 535–536.
106 Mäenpää 2013, s. 82.
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Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet luovat tosiasiallisia edellytyk-
siä kansanvaltaa toteuttavien oikeuksien käyttämiselle107. OECD kohdistaa aktivointistra-
tegian suoranaisesti yksilöihin, heidän motivaationsa ja toimintansa muuttamiseen108. 
Pohjoismaissa aktivoinnissa on vedottu lisäksi sosiaaliseen osallisuuteen, jota pidetään tär-
keänä sosiaali-, työllisyys- ja terveyspolitiikassa. Tämän voi nähdä liittyvän modernin hy-
vinvointivaltion murrokseen, jonka kivijalka on edelleen palkkatyöyhteiskunta.109 Vuon-
na 2013 Maailmanpankki määritteli sosiaalisen osallisuuden prosessiksi, jossa yksilöiden ja 
ryhmien ehtoja yhteiskuntaan osallistumiseksi parannetaan110. 

Työn, etenkin palkkatyön, voi nähdä toimintana, jolla osallistutaan taloudeksi kut-
suttuun sosiaaliseen järjestelmään111. Varsinaisen palkkatyön ulkopuolella julkisen vallan 
toteuttama sosiaalinen osallisuus edistää työttömän osallistumisoikeuksia112. Kansalaisyh-
teiskunnan rooli ja kansalaisten osallisuus ovatkin nousemassa yhteiskuntapolitiikan ja sen 
sisällä myös sosiaalipolitiikan keskeiseksi teemaksi113.

Helsingin yliopiston tutkimusryhmä tarkasteli Suomen näkökulmasta neljää vaihtoeh-
toista osallistavan sosiaaliturvan mallia Saksan, Hollannin ja Tanskan esimerkkien poh-
jalta. Tuloksena ryhmä suositteli osallistumistulon mallia, jossa osallistumistulo palveluna 
antaisi sen kohderyhmään kuuluville työttömille mahdollisuuden sopia sosiaalityöntekijän 
kanssa tietyissä rajoissa oman tapansa osallistua aktiivitoimiin. Tavoitteena olisi työikäis-
ten työelämän ja opiskelun ulkopuolella olevien ihmisten aktivointi heidän toimintaky-
kyään tukevaan työtoimintaan, koulutukseen, kansalaistoimintaan tai muuhun yhteisölli-
seen toimintaan. Valinnanvapauden ohella malli sisältäisi velvoitteita,114 minkä voi nähdä 
vahvistavan näkemystä siitä, että Suomessa ja monissa muissakin Euroopan maissa viime 
vuosina kehitetyissä työttömien aktivointiohjelmissa sosiaalisia oikeuksia on alettu tulkita 
enemmän velvollisuuksien kuin oikeuksien näkökulmasta115. 

Kuntien roolia osallistavan sosiaaliturvan toimeenpanossa on tarkoitus lisätä, tämä to-
detaan jo lain työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta valmisteluaineistos-
sa. Kuntien lisäksi osallistavien toimenpiteiden tarjontaa laajennettaisiin valtiolla, yrityk-
sissä, järjestöissä ja kotitalouksissa.116 Suomessa Kaste-ohjelma pyrki vuosina 2012–2015 

107 Tuori 2011, s. 536.
108 OECD 2007.
109 Julkunen 2013, s. 39.
110 Lisäksi täsmennetään, että sosiaalisen osallisuuden prosessi parantaa identiteettinsä perusteella hei-
kommassa asemassa olevien ihmisten ihmisarvoa, mahdollisuuksia ja kykyjä yhteiskuntaan osallistumisessa. 
Maailmanpankki 2013, s. xxix. Vrt. käännös Leemann, Kuusio & Hämäläinen 2015, s. 3.
111 Vrt. Uotila & Uusitalo 1984, s. 36.
112 On huomattava, että sosiaalinen osallisuus on käytännössä sidoksissa työttömyysturvaan tulona.
113 Kansalaisyhteiskunnan ja hyvinvointivaltion historiallisissa suhteissa ei ole ainakaan tutkimuksellises-
ti osoitettu merkittäviä konflikteja. Matthies 2008, s. 66, ks. tarkemmin Matthies 2008, s. 61–79.
114 Ks. tarkemmin Hiilamo, Moisio, Komp et al. 2017, s. 7 ja 23.
115 Ks. tarkemmin Koistinen 2014, s. 304–307.
116 HE 183/2014 vp, s. 8.
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edistämään sosiaalista osallisuutta mainiten keskeiseksi riskiryhmäksi työttömät, erityises-
ti pitkäaikaistyöttömät ja vaikeasti työllistyvät117. Eurooppa 2020, unionin kymmenvuoti-
nen kasvu- ja työllisyysstrategia, sisältää useita sosiaaliseen osallisuuteen liittyviä tavoittei-
ta ja hankkeita118. Lopulta kansallinen aktiivipolitiikka toteutuu globaalin talouden, ja sen 
vaikutusketjujen jatkeena kunkin maan poliittisten voimasuhteiden ja yhteiskunnallisten 
perinteiden kontekstissa119.

3.4 Yhdenvertaisuus perusoikeutena
Muodollinen yhdenvertaisuus sisältyy länsimaisiin oikeusjärjestyksiin positiivisoikeudelli-
sena periaatteena ja se on sijoitettu yleensä perustuslain normistoon. Laki on sama kaikille. 
Yhdenvertaisuusperiaatteella on tärkeä merkitys kansainvälisoikeudellisesti, esimerkik-
si EU-oikeuden alalla se on keskeinen oikeusperiaate.120 Yhdenvertaisuusperiaate ja sitä 
täydentävä syrjintäkielto ovat keskeisiä periaatteita myös kunnan yleisen toimialan rajojen 
määrittelyssä121.

Perustuslain yleinen yhdenvertaisuuspykälä säätää ihmiset yhdenvertaisiksi lain edessä 
(6.1 §). Tätä normia täydentävät syrjintäkiellot on formuloitu 2 momentissa: ”Ketään ei 
saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, 
uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön 
liittyvän syyn perusteella.” Viimeksi mainittuna voidaan pitää muun muassa henkilön 
asuinpaikkaa.122 

Perustuslakivaliokunta on kuitenkin pitänyt jonkinasteiseen erilaisuuteen johtavaa 
kokeilulainsäädäntöä sinänsä hyväksyttävänä yhdenvertaisuuden kannalta. Vuonna 2002 
säädetyn lain seutuyhteistyökokeilusta (560/2002) tavoitteena oli sen 1 §:n mukaisesti saa-
da kokemuksia siitä, miten kuntien vapaaehtoisella seutuyhteistyöllä voidaan turvata jul-
kisten palvelujen saatavuutta ja laatua, parantaa elinkeinopolitiikan edellytyksiä, kehittää 
seudullista yhdyskuntarakennetta sekä vahvistaa kunnallista itsehallintoa ja edistää pää-
tösvallan hajauttamista. Lain valmistelun yhteydessä perustuslakivaliokunta totesi, että 

117 Sosiaali- ja terveysministeriö 2012/20.
118 Ks. Bryssel 3.3.2010 KOM(2010) 2020 lopullinen. EU:n rahoittamassa New local policies against social 
exclusion -tutkimusohjelmassa itäsaksalaisen lähiön pitkäaikaistyöttömät asukkaat loivat toiveita vastaavan 
tapaamispaikan lähiön aikuisille. He kokivat, että osallistumisen kautta oli mahdollisuus saavuttaa täysival-
taisen kansalaisen rooli, oppia demokratian toimintamalleja ja lisäksi yhteisöllinen toiminta aktivoi löytä-
mään omia voimavaroja. Ks. tarkemmin Matthies & Krauer 2004.
119 Karjalainen 2013a, s. 218.
120 Laakso 2012, s. 128.
121 HE 268/2014 vp, s. 14. 
122 Yleinen yhdenvertaisuusperiaate ilmenee myös hallintolaista (434/2003 6 §) ja yhdenvertaisuuslaista 
(21/2004 4 §). Kunnat itse voivat valtuustopäätöksin kuntalain itsehallintorajoituksin (kunnan toimialalla 
pysyen) säätää kuntavertailun kannalta erilaisista oloista, kuten verotuksen tasosta ja verotulojen kohdenta-
misesta. Saraviita 2011, s. 975.
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ehdotettuun seutuyhteistyökokeiluun osallistuvat esityksen mukaan vain tietyt, lakiehdo-
tuksen 2 §:n 1 momentissa yksiselitteisesti luetellut seudut ja niihin kuuluvat kunnat. 

Perustuslakivaliokunta näki, että momentti pohjautuu valtioneuvoston päätökseen 
alustavista kokeiluseutuvalinnoista. Kokeiluseudut ovat kaikista ilmoittautuneista seu-
duista tehneet jo valmistelemissaan hankkeissa pisimmälle menevät ja laajimmat kokei-
luehdotukset ja lakiehdotus on valmisteltu näiden seutujen esitysten pohjalta. Yhdenver-
taisuusperiaatteesta ei tällöin johdu tiukkoja rajoja lainsäätäjän harkinnalle pyrittäessä 
yhteiskuntakehityksen vaatimaan sääntelyyn. Kokeilu saattaa ainakin joissakin rajoissa 
muodostaa sellaisen hyväksyttävän perusteen, jonka nojalla muodollisesta yhdenvertaisuu-
desta voidaan tinkiä alueellisessa suhteessa.123 

Myöskään Kainuun hallintokokeilulainsäädäntöä eikä vuonna elokuussa 2017 alkanei-
ta alueellisia työllisyyskokeiluja valmisteltaessa perustuslakivaliokunta nähnyt yhdenver-
taisuutta esteenä kokeilulainsäädännön asettamiselle124. Perustuslakivaliokunta on linjan-
nut, että kokeilusäännöksille tulee asettaa voimassaolorajoitus siten, että ne ovat voimassa 
vain kokeiluun tarvittavan ajan125. Valmisteltaessa vuoden 2017 alusta alkanutta perustu-
lokokeilua perustuslakivaliokunta totesi lakiehdotuksessa asetettavan siinä tarkoitettuun 
kokeiluryhmään kuuluvat eri asemaan muihin samassa tilanteessa oleviin henkilöihin ver-
rattuina. Lakiehdotuksen mukainen kokeilu merkitsi, että kokeiluun osallistuvien ja sen 
ulkopuolelle jäävien oikeus perustuslain 19 §:n 2 momentin mukaiseen perustoimeentulon 
turvaan määräytyisi erilaisin perustein.126 

Yhdenvertaisuussäännös ei edellytä kaikkien ihmisten kaikissa suhteissa samanlaista 
kohtelua, elleivät asiaan vaikuttavat olosuhteet ole samanlaisia. Yhdenvertaisuusnäkökoh-
dilla on merkitystä sekä myönnettäessä lailla etuja ja oikeuksia ihmisille että asetettaessa 
heille velvollisuuksia. Toisaalta lainsäädännölle on ominaista, että se kohtelee tietyn hyväk-
syttävän yhteiskunnallisen intressin vuoksi ihmisiä eri tavoin edistääkseen muun muassa 
tosiasiallista tasa-arvoa, arvioi perustuslakivaliokunta.127 Perustulokokeilun tavoitteena 
on selvittää, millaisia vaikutuksia ilman tarveharkintaa maksettavalla perustulolla on läh-
tötilanteessa työttöminä olevien, työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa saavien henkilöi-
den työmarkkinakäyttäytymiseen ja osallisuuteen128. 

Kokeilun kohdejoukko määrittyisi laissa säädetyin kriteerein satunnaisotannalla, joten 
henkilö ei voisi itse vaikuttaa siihen, kuuluuko hän kokeiluryhmään vai ei. Lisäksi perus-
tuslakivaliokunta toteaa, että perustulokokeilun tavoitteena on saada tutkittuun tietoon 

123 Ks. esim. PeVL 58/2001 vp, s. 2; PeVL 11/2002 vp, s. 2–3; HE 248/2001 vp, s. 2–3. 
124 Ks. tarkemmin PeVL 65/2002 vp, s. 4; PeVL 24/2017 vp, s. 3–4.
125 PeVL 22/2006 vp, s. 3. Suomen hajanaisessa kuntarakenteessa ongelmana on pidetty varsinkin runsaas-
ti voimavaroja vaativien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista ja jakelua. Ratkaisuja palvelujen tuotannon 
ja jakelun pulmiin on etsitty kuntien välistä yhteistyötä koskevilla kokeiluilla. Tuori & Kotkas 2008, s. 37.
126 PeVL 51/2016 vp, s. 2.
127 PeVL 51/2016 vp, s. 2, ks. myös HE 309/1993 vp, s. 42–43; PeVL 31/2014 vp, s. 3/I.
128 HE 215/2016 vp, s. 5.
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perustuvia arvioita perustulon vaikutuksista yksilöiden työmarkkinakäyttäytymiseen. Va-
liokunta on kytkenyt kokeilun hyväksyttävyyden myös nimenomaisesti tietojen ja koke-
muksien hankkimiseen tiettyjen suunnitteilla olevien uudistusten vaikutuksista.129 Etuu-
tena perustulon tarkoituksena on ennen kaikkea turvata ja parantaa perustuslain 18 §:n 
mukaista oikeutta työhön ja 19 §:n mukaista oikeutta sosiaaliturvaan. Yhdenvertaisuuden 
toteutuminen edellytti, ettei eri etuusjärjestelmien yhteensovittaminen satunnaisotantaan 
perustuvan kokeilun puitteissa tule johtamaan sosiaaliturvaetuuksien tason heikentymi-
seen.130

Kuntalain 110.2 § säätää talousarvion ja -suunnitelman laadittavaksi siten, että ne to-
teuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kun-
talain 110.4 § edellyttää, että talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden 
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. 
Kun palveluja on kuitenkin tarjottava yksilöille heidän tarvettaan vastaavasti, syntyy risti-
riita silloin, kun kunnassa asuvien yksilöiden tarpeet osoittautuvat erilaisiksi kuin kunnan 
arvioima kunnassa esiintyvä tarve.131

Tilanteen oikeudellisessa arvioinnissa joudutaan punnitsemaan vastakkain yhtäältä 
kuntalaisten yhdenvertaisuutta ja toisaalta talousarvion sitovuutta, jota osaltaan tukee jo 
perustuslailla suojattu itsehallinto132. Peruspalvelujen saatavuus pyrittiin 1990-luvun al-
kuun asti takaamaan valtakunnan eri osissa hyvinkin samanlaisina kuntien sektorikohtai-
silla valtionosuuksilla ja yksityiskohtaisilla normeilla133. Tilanteen muutosta osoittaa Tanja 
Matikaisen rahoitusperiaatteen toteutumista tarkastellut väitöstutkimus, joka argumentoi 
sen, ettei valtionosuusjärjestelmää enää näytetä pidettävän valtion ja kuntien välisen ta-
loudellisen suhteen perustana. Lakiesitysten taloudelliset vaikutukset aliarvioidaan aivan 
systemaattisesti, jolloin alun alkaenkin suurempi osuus kuntien uusien tehtävien kustan-
nuksista jää kuntien kustannettavaksi.134 Osaltaan eriarvoisuuskehitystä kuvaa se, että 
sosiaa li- ja terveydenhuollon menot asukasta kohti laskettuina ovat suurimmillaan kak-
sinkertaiset pienimpiin lukuihin verrattuna. Voidaan kysyä, kumpi on tärkeämpi, kunnal-

129 Ks. PeVL 19/1997 vp, s. 1/I.
130 PeVL 51/2016 vp, s. 3–5.
131 Arajärvi 2011, s. 92.
132 Tuori & Kotkas 2016, s. 185–186. Kuntien päätösvallan itsenäisyys ilmentää lainsäätäjän kannanottoa 
yhdenvertaisuuden ja kunnallisen itsehallinnon keskinäiseen painoarvoon. Tuori 2000, s. 106, ks. myös Hall-
berg 2005, s. 83. Arajärvi toteaa yhdenvertaisuuden edellyttävän palvelujen järjestämistä näissäkin tapauksis-
sa. Arajärvi 2011, s. 89–92.
133 Loikkanen & Saari 2000, s. 8. Peruspalveluilla ymmärretään tässä työssä hallituksen esityksessä 
155/1999 vp. käytettyä määritelmää. Sen mukaisesti peruspalveluilla tarkoitetaan palveluita, jotka pääasiassa 
koskevat suurta määrää ihmisiä ja vaikuttavat kansalaisten jokapäiväiseen elämään ja joiden puuttuminen 
aiheuttaa merkittäviä ongelmia. HE 155/1999 vp.
134 Rahoitusperiaatteen tehtävänä on turvata kunnallista talousautonomiaa. Matikainen päätyy ehdot-
tamaan, että perustuslain kunnallista itsehallintoa koskevaa 121 §:ää tulisi täydentää rahoitusperiaatetta 
koskevalla säännöksellä, joka varmuudella turvaisi rahoitusperiaatteen toteutumisen. Matikainen 2014, s. 
367–370. Ks. myös Oikarinen, Voutilainen, Mutanen & Muukkonen 2018, s. 51–53.
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linen itsehallinto vai kansalaisten tasa-arvo. Molempien nimeen vannotaan perustuslais-
sa.135 

Globalisaatiosta huolimatta keskeiset paikallistason rakenteet voivat muokata yleiset 
kehityskulut alueellisesti vaihteleviksi ja kullekin alueelle tyypillisiksi. Tuotanto, työvoi-
man kysyntä ja tarjonta, työllistyminen, työmarkkinoiden muutokset tai vastaavat eivät 
tapahdu ja kohtele samalla tavoin eri alueita ja ihmisryhmiä.136 Tarkasteltaessa ihmisen 
toimintavapautta ja -mahdollisuuksia elinpiirissään tullaan työttömän ihmisen näkökul-
masta muun muassa kannustimien/palkan, työpaikkojen olemassaolon ja työelämän peli-
sääntöjen kysymyksiin137. 

Yhteiskunnallisten rakennetekijöiden lisäksi on huomioitava yksilön erilaiset lähtö-
kohdat ja oma toiminta työttömyydestä ulospääsemiseen. Ihmisen yksilölliset ominaisuu-
det kuten taidot, kunto, sosiaalisen liittymisen valmiudet ja kulttuurinen perimä vaikutta-
vat merkittävästi hänen kyvykkyyteensä ja toimintaansa saavuttaa itselle merkityksellisiä 
saavutuksia yhteiskunnassa. Haasteena on nähdä työttömän mahdollisuudet yhteiskun-
nallisissa yhteyksissään. Rakenteisiin vaikuttamisen kysymys on kokonaisuudessaan laaja, 
se kytkeytyy paitsi paikallis-seudullisiin olosuhteisiin, myös harjoitettuun aktivointipoli-
tiikkaan.138

135 Lehto 2005, s. 26–27.
136 Melolinna 1989, s. 2.
137 Karjalainen 2008, s. 62.
138 Karjalainen 2008, s. 62.
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4 Henkilötietojen suoja osana yksityisyyden suojaa

Hyvinvointivaltiollisten palvelujen tarjoamiseen tarvitaan henkilötietoja. Sosiaali- ja 
tervey denhuollon tiedoilla on oma merkityksensä, sillä ne kattavat lähes jokaisen ja muu-
tenkin kyse on suuresta tietomäärästä. Samalla on kyse siitä, että sosiaali- ja terveyden-
huollossa on usein olennaista luottamuksellinen suhde, jossa asiakas voi luottaa siihen, että 
häntä koskevat tiedot eivät päädy asiattomiin käsiin.1 Vuonna 2015 toteutetun Euroba-
rometri-kyselyn mukaan kahdeksan kymmenestä EU-kansalaisesta tunsi, ettei voi täysin 
kontrolloida henkilötietojensa tietosuojaa. Seitsemän vastaajaa kymmenestä oli kyselyn 
perusteella kuitenkin sitä mieltä, että henkilötietojen kerääminen kuuluu yhä useammin 
osaksi nykyaikaista elämää. Vaikka suurin huoli kohdistuu yksityisiin henkilötietoja kerää-
viin tahoihin, huolta aiheuttaa myös viranomaistaho.2

Nuorisotakuun kuntakokeilun keskiössä olivat viranomaisyhteistyössä laadittavat yh-
teiset palvelusuunnitelmat. Tehtäessä monialaista asiakasyhteistyötä on olennaista, että 
yhteistyön eri osapuolet ovat riittävästi perillä asiakkaan tilanteesta muiden viranomaisten 
palveluissa. Toisaalta itse henkilöllä tulisi olla mahdollisimman suuri mahdollisuus vai-
kuttaa siihen, kuka, miten ja missä käsittelee hänen henkilötietojaan.3 Lähtökohtaisesti 
henkilötietojen osalta ei ole kyse omistusoikeuden kaltaisesta oikeudesta, vaan määrää-
misvallasta. Luonnollisella henkilöllä on (tietyin poikkeuksin) oikeus määrätä henkilötie-
doistaan sallimalla niiden ilmaiseminen tilanteissa, joissa laki määräisi ne muutoin salassa 
pidettäviksi.4

4.1 Yksityisyyden suojan kansainvälisoikeudellista taustaa
Ajatus yksityisyyden suojasta yhtenä tärkeänä ihmisoikeutena ei ole aivan uusi. Vuonna 
1890 Samuel D. Warren ja Louis D. Brandeis julkaisivat artikkelin ”The right to privacy”. 
Harward Law Rewiew -lehdessä julkaistussa klassisessa artikkelissa he lainasivat aiemmin 
jo muualla esitettyä ideaa yksilöiden oikeudesta yksityisyyteen. He pitivät yksityisyyden 
suojaa yhtenä osana kansalaisten keskeisimpien oikeuksien kehitystä, jonka varhaisimpia 

1 Neuvonen 2014, s. 175.
2 European Commission: Special Eurobarometer 431, 2015, s. 4–7.
3 Neuvonen 2014, s. 59–60.
4 Kemppinen 2011, s. 42.
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askeleita ovat esimerkiksi oikeus elämään ja omistusoikeuksien syntyminen.5 Puoli vuo-
sisataa myöhemmin, vuonna 1948 annettu YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeusjulistus 
määräsi 12 artiklassa yksityisyyden suojasta seuraavasti: ”Älköön mielivaltaisesti puututta-
ko kenenkään yksityiselämään, perheeseen, kotiin tai kirjeenvaihtoon älköönkä loukattako 
kenenkään kunniaa ja mainetta. Jokaisella on oikeus lain suojaan sellaista puuttumista tai 
loukkausta vastaan.”

Monien maiden kansallisen tietosuojalainsäädännön perustana ovat OECD:n 
23.8.1980 julkaisemat tietosuojaohjeet ”Suuntaviivat yksityisyyden suojaamisesta ja henki-
lötietojen siirtämisestä yli rajojen” sekä Euroopan neuvoston yleissopimus yksilöiden suo-
jelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä. Vuonna 1981 laadittu tietosuo-
jasopimus astui Suomessa voimaan vuonna 1992 (SopS 35–36/1992)6. Euroopan unionin 
henkilötietodirektiivi (95/46/EY) täsmensi voimaan tullessaan tietosuojasopimusta mää-
rittäen tietosuojalainsäädännön perustason, jota unionin jäsenvaltioiden tuli noudattaa.

Vuonna 2016, huhtikuun 14. päivänä hyväksyttiin uusi EU:n tietosuoja-asetus 
(2016/679), joka korvasi henkilötietodirektiivin siirtymäajan jälkeen 25.5.2018. Tärkeän 
perustan tietosuoja-asetukselle antoi Euroopan unionin perusoikeuskirja, joka säätää 8 
artiklassaan seuraavasti: ”Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan” (1 kohta). 2 koh-
dan mukaan ”Tällaisten tietojen käsittelyn on oltava asianmukaista ja sen on tapahduttava 
tiettyä tarkoitusta varten ja asianomaisen henkilön suostumuksella tai muun laissa säädetyn 
oikeuttavan perusteen nojalla. Jokaisella on oikeus tutustua niihin tietoihin, joita hänestä on 
kerätty, ja saada ne oikaistuksi.”

4.2 Kansallinen sääntely
”Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään 
tarkemmin lailla.” Edellä lainattu perustuslain 10.1 § osoittaa yksityisyyden suojan sisältä-
vän useita asioita.7 Tutkimusaiheeseen tästä kohdistuu tiedollinen yksityisyys ja sellaisten 
tietojen suojaaminen, jotka eivät ole julkisia niiden arkaluonteisuuden tai intiimin luon-
teen vuoksi tai joilla voidaan aiheuttaa haittaa. Yksityisyyttä voidaan pitää suhteena niin 
muihin ihmisiin kuin valtioon ja erilaisiin yhteiskunnan järjestelmiin kuten joukkovies-
tintään.8

Oikeudellisessa käsitteistössä on Neuvosta lainaten lähdettävä siitä, että oikeus (tai oi-
keudet) yksityisyyteen antavat jollekin oikeuden ja toiselle velvollisuuden kunnioittaa tätä 

5 Harvard Law Review 5/1890, s. 193–220.
6 Ks. tietosuojasopimus 28.1.1981. Muttilainen 2006, s. 6.
7 Perustuslakivaliokunta on arvioidessaan henkilötietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä vakiintuneessa 
käytännössään katsonut, että sääntelyä on tarkasteltava perustuslain 10 §:n kannalta. Sen 1 momentin mu-
kaan henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. PeVL 14/2018 vp, s. 2.
8 Neuvonen 2014, s. 29.
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oikeutta ja tosiasiallisen mahdollisuuden oikeuden toteutumiseen.9 Vanhemmat ihmisoi-
keussopimukset ja Suomen perustuslain 10 § eivät anna tarkempaa sisällöllistä vastausta 
siihen, miltä osin yksityisyyden suoja perusoikeutena ulottuu henkilötietojen suojaan. En-
nen toukokuussa 2018 voimaan tullutta EU:n tietosuoja-asetusta EU:n perusoikeuskirjan 
8 artikla antoi perusteen käyttää tulkinnassa henkilötietodirektiiviä. Suomessa tämä tar-
koitti painoarvon antamista henkilötietolaille.10 

Henkilötietolaki oli 25.5.2018 saakka keskeisin perustuslain 10.1 §:n sääntelyvarauk-
sen sisältämää toimeksiantoa täyttävä laki11. Lain tarkoituksena on sen 1 §:n mukaisesti 
toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia tie-
tojenkäsittelyssä sekä edistää hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista12. 
Kuntakokeilulakia säädettäessä ja tulkittaessa henkilötietolain merkitys oli keskeinen, 
mihin tämän tutkimuksen analysointi henkilötietojen suojan osalta pääosin perustuu. 
Uusi, EU:n yleinen tietosuoja-asetus on sellaisenaan jäsenvaltioissa sovellettavaa oikeutta13. 
Voimaan tullessaan tietosuojalaki kumoaa henkilötietolain. Tietosuojalailla on tarkoitus 
täydentää ja täsmentää Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta, todetaan lainvalmis-
teluaineistossa.14

4.2.1 Luonnollisen henkilön määräysvallasta omiin henkilötietoihin 
henkilötietolain ja kuntakokeilulain mukaan

EU:n tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 1 kohta määrittelee yksityisyyden suojaan kuuluvat 
henkilötiedot15. (Kumottavan) henkilötietolain 3.1 §:n 1 kohdan mukaan näillä tarkoite-
taan kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhtei-
taan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen 

9 Neuvonen 2014, s. 29.
10 Ks. Neuvonen 2014, s. 61.
11 Ks. Viljanen 2011, s. 398.
12 Henkilötietolaki korvasi vuonna 1987 säädetyn henkilörekisterilain (471/1987) ja sen säätämisen kes-
keisenä tarkoituksena oli saattaa Suomen lainsäädäntö vastaamaan Euroopan unionin tietosuojadirektiivin 
vaatimuksia. HE 96/1998 vp.
13 HE 9/2018 vp, s. 1.
14 Lainvalmisteluaineiston mukaan tietosuojalain asema yleistä tietosuoja-asetusta täydentävänä ja täs-
mentävänä ei muodostaisi itsenäistä ja kattavaa sääntelykokonaisuutta, vaan sitä sovellettaisiin rinnakkain 
tietosuoja-asetuksen kanssa. Tietosuojalain sääntelystä voitaisiin erityislainsäädännössä poiketa, jos poik-
keaminen olisi mahdollista tietosuoja-asetuksen kansalliselle lainsäätäjälle antaman harkintamarginaalin 
puitteissa. HE 9/2018 vp, s. 1.
15 Määritelmäsäännöksen mukaan niillä tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan 
luonnolliseen henkilöön, jäljempänä ’rekisteröity’, liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään luon-
nollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, 
henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomai-
sen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perus-
teella.
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kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi16. Henkilötietolailla ja henkilötietodirek-
tiivillä oli merkitystä, kun näistä henkilötiedoista muodostettiin henkilörekisteri, jossa 
henkilötietojen avulla voitiin yhdistää tietoja luonnollisiin henkilöihin. Sääntely kohdis-
tuu henkilötietorekistereistä sellaisiin, joita luonnollinen henkilö ei käsittele yksityisiä tar-
koituksia varten. Ihmis- ja perusoikeussuoja kohdistuu itse tietoihin ja näiden käyttöön, 
johon kuuluu tallentaminen, käsittely ja luovuttaminen.17

Kuntakokeilulaissa säädettiin yhteisen palvelusuunnitelman rekisterin pitäjäksi kun-
nan virasto, toimintayksikkö tai kuntayhtymä (5.1 § ja 7.2 §). Perustettava henkilörekisteri 
perustui NT/TYPPI-järjestelmän käyttöönottoon nuorisotakuun kuntakokeilussa. Re-
kisterinpitäjän oli mahdollista määrätä henkilötietojen käyttötarkoituksesta ja keinoista 
henkilötietolain sallimissa puitteissa18. 

Henkilötietolain ja sen korvaamaan tulevan tietosuojalain ohella laki viranomaisen 
toiminnan julkisuudesta (621/1999), on henkilötietojen käsittelystä säätävä yleislaki19. 
Lähtökohtaisesti viranomaisten asiakirjat ovat julkisuuslain 1.1 §:n mukaisesti julkisia, 
jollei kyseisessä laissa tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. Julkisuuslain 24 §:ssä on 
luettelo salassa pidettävistä viranomaisen asiakirjoista, jollei erikseen toisin säädetä. 24 §:n 
25 kohta säätää salassa pidettäviksi viranomaisen asiakirjoiksi muun muassa asiakirjat, jot-
ka sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta tai työhallinnon henkilöasiakkaasta sekä 
tämän saamasta etuudesta tai tukitoimesta taikka sosiaalihuollon palvelusta tai työhallin-
non henkilöasiakkaan palvelusta. Yksityisyyden suojan kannalta olennaista oli huomioida, 
että julkisuuslailla ja henkilötietolailla oli useita yhtymäpintoja, sillä useat viranomaisten 
asiakirjat voivat muodostaa henkilötietolaissa tarkoitettuja henkilörekistereitä, jolloin nii-
hin soveltuivat molempien sääntelyt.20

Kuntakokeiluissa tuli sovellettavaksi kuntakokeilulaki. Tämän 4 § sääti yhteisestä 
palvelusuunnitelmasta, joka voitiin osittain tai kokonaan yhdistää yhteen tai useampaan 

16 Ks. henkilötietojen määritelmä tietosuoja-asetuksen mukaan 4 art. 1 kohta.
17 Henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan henkilötietoja voi käsitellä, jos rekisteröidyllä 
on asiakas- tai palvelusuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi asiallinen yhteys re-
kisterinpitäjän toimintaan. Tämä tarkoittaa yhteysvaatimusta. Yhteysvaatimus oli yksi henkilötietolain ja 
henkilötietodirektiivin periaatteista, joista oli syytä hakea tukea tulkittaessa henkilötietojen suojan ulottu-
vuuksia. Muita periaatteita olivat suostumuskonstruktio, informointivelvollisuus, huolellisuusvelvoite, käyt-
tötarkoitussidonnaisuus, tarpeellisuusvaatimus (liittyy yhteysvaatimukseen), sekä virheettömyysvaatimus. 
Neuvonen 2014, s. 61–63. Käyttötarpeen loputtua henkilörekisteri on hävitettävä. Kemppinen 2011, s. 122.
18 Vanto 2011, s. 31. Henkilötietolain 2.1 § säätää henkilötietoja käsiteltäessä noudatettavan henkilötieto-
lakia, ellei muualla laissa ole toisin säädetty. Henkilötietolaki jakaa henkilötietojen suojan arkaluonteisiin 
tietoihin ja muihin henkilötietoihin. Henkilötietolain 3 luvun 11 §:n mukaan arkaluonteisten henkilötieto-
jen käsittely on kielletty. Henkilötietolain 11 § säätää kohdissa 4 ja 6 arkaluonteisiksi tiedoiksi henkilön ter-
veydentilaa sekä sosiaalihuollon toimenpiteitä koskevat tiedot. Seuraavassa, 12 §:ssä luetellaan poikkeukset 
tästä kiellosta. 
19 Hallituksen esityksessä tietosuojalaiksi säädettäisiin tämän 28 §:ssä seuraavasti: ”Oikeuteen saada tieto 
ja muuhun henkilötietojen luovuttamiseen viranomaisen henkilörekisteristä sovelletaan, mitä viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta säädetään.” HE 9/2018 vp, s. 136.
20 Vrt. Neuvonen 2014, s. 163. 
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muuhun yksilölliseen palvelusuunnitelmaan, jos yhdistämisen voitiin katsoa olevan asiak-
kaan palvelukokonaisuuden kannalta perusteltua. Yhdistämisen tarkoituksena oli sovittaa 
yhteen asiakkaan erilaiset palvelutarpeet ja palvelut tarkoituksenmukaisella tavalla sekä 
tehostaa hallintoa. Yhteisessä palvelusuunnitelmassa voi kuitenkin olla vain asiakkaan 
palvelukokonaisuuden kannalta tarpeellisia tietoja. Kuntakokeilulain 6.1 § sääti salassa pi-
dettävien tietojen osalta, että niitä saa suunnitelmien yhdistämistä ja toteuttamista varten 
luovuttaa asiakkaan nimenomaisella suostumuksella tai jos laissa niin erikseen säädetään. 
Tallennettaessa salassa pidettäviä henkilötietoja yhteiseen palvelusuunnitelmaan sai niitä 
sisällyttää vain siinä määrin, kuin se oli välttämätöntä suunnitelmien yhdistämisen tarkoi-
tuksen kannalta (7.1 §).

Voidaan esittää kysymys, miten tarpeelliset henkilötiedot eroavat välttämättömistä 
henkilötiedoista. Henkilötietolain esityöt näkevät henkilötiedot käsittelyn tarkoituksen 
kannalta tarpeellisina silloin, kun ne ovat asianmukaisia ja olennaisia eivätkä liian laajoja 
siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty ja missä niitä myöhemmin käsitellään. Esimer-
kiksi tietojen kerääminen vain varmuuden vuoksi on tarpeellisuusvaatimuksen vastaista.21 
Perustuslakivaliokunta on todennut, että viranomaisen tietojensaantioikeus ja tietojen-
luovuttamismahdollisuus ovat voineet liittyä jonkin tarkoituksen kannalta ”tarpeellisiin 
tietoihin”, jos tarkoitetut tietosisällöt on pyritty luettelemaan laissa tyhjentävästi. Jos taas 
tietosisältöjä ei ole samalla tavalla luetteloitu, sääntelyyn on pitänyt suhteellisuusvaati-
muksen johdosta sisällyttää vaatimus ”tietojen välttämättömyydestä” jonkin tarkoituksen 
kannalta.22 

4.2.2 Suostumus

Suostumus on määritelty EU:n tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 11 kohdassa. Sen mukaan 
suostumuksella tarkoitetaan mitä tahansa vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista ja yksiselit-
teistä tahdonilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn antamalla 
suostumusta ilmaisevan lausuman tai toteuttamalla selkeästi suostumusta ilmaisevan toi-
men. Henkilötietolain 3.1 §:n 7 kohdan perusteella suostumuksena pidettiin kaikenlaista 
vapaaehtoista, yksilöityä ja tietoista tahdon ilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy henkilö-
tietojensa käsittelyn. Henkilötietolain 8.1 §:n 1 kohdan mukaan henkilötietoja saa käsi-
tellä ainoastaan rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella. Tietosuojalain 
valmisteluaineistossa todetaan, että kyseinen lainkohta vastaa yleisen tietosuoja-asetuksen 
6 artiklan 1 kohdan a alakohtaa. Yleisessä tietosuoja-asetuksessa on lisäksi täsmennetty, 
että suostumus voidaan antaa yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.23

21 HE 96/1998 vp.
22 PeVL 19/2012 vp, s. 4, ks. myös PeVL 14/2018 vp, s. 5.
23 HE 9/2018 vp, s. 35. Tietosuoja-asetuksen 1 kohta a alakohta säätää seuraavasti: ”henkilötietojen käsittely 
on lainmukaista, jos rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa eri-
tyistä tarkoitusta varten.” Suostumuksen määritelmää koskevan 4 artiklan 11 kohdassa suostumukselta edel-
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Kuntakokeilulakia tulkittaessa keskeisenä olleen henkilötietolain 11 § koskee arka-
luonteisten tietojen käsittelykieltoa ja 12 § poikkeuksia tähän. Henkilötietolain 11 §:n kal-
taisesta arkaluonteisten henkilötietojen käsittelykiellosta säädetään yleisen tietosuoja-ase-
tuksen 9 artiklassa, joka koskee erityisten henkilötietoryhmien24 käsittelyä. Sitä vastoin 
henkilön sosiaalihuollon tarve tai hänen saamat sosiaalihuollon palvelut, tukitoimet ja 
muut sosiaalihuollon etuudet eivät kuulu yleisen tietosuoja-asetuksen käsittelykiellon pii-
riin, kuten ne henkilötietolaissa tällä hetkellä kuuluvat, todetaan lainvalmisteluaineistossa. 
Tämä ei kuitenkaan muuta sitä, että julkisuuslain 24 §:n mukaan asiakirjat, jotka sisältävät 
tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta sekä tämän saamasta etuudesta tai tukitoimesta taikka 
sosiaalihuollon palvelusta, ovat salassa pidettäviä asiakirjoja. Yleisen tietosuoja-asetuksen 
säännökset erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittelystä noudattelevat ra-
kenteellisesti arkaluonteisia henkilötietoja koskevia henkilötietolain säännöksiä.25

Nuorisotakuun kuntakokeilussa sovellettiin suostumuksen osalta kuntakokeilulain 
6.1 §:ää. Tämän mukaisesti salassa pidettäviä tietoja sai suunnitelmien yhdistämistä ja to-
teuttamista varten luovuttaa asiakkaan nimenomaisella suostumuksella tai jos laissa niin 
erikseen säädetään.

lytetään yksiselitteisyyttä. Lisäksi tietosuoja-asetuksen 7 artiklassa säädetään suostumuksen edellytyksistä. 
Nykyisin henkilötietolaissa ei ole vastaavia säännöksiä suostumuksen edellytyksistä. HE 9/2018 vp, s. 35.
24 Vaikka yleisen tietosuoja-asetuksen erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot pääasiassa vastaavat-
kin henkilötietolaissa tarkoitettuja arkaluonteisia henkilötietoja, on näiden tietojen välillä joitain eroja.
25 HE 9/2018 vp, s. 39, ks. myös PeVL 14/2018 vp, s. 5–6.
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5 Kunnan asema

5.1 Kunnallinen itsehallinto
”Kunta on institutionaalinen, itsehallinnon omaava hallinto- ja palvelutuotantoyksik-
kö, jolla on tarkasti määrätyt rajat, laissa säädetty toimivalta, omat päätöksenteko-or-
gaanit sekä institutionalisoidut järjestelmät tämän yksikön alueen, väestön, yhteisöjen, 
luonnon ja rakennetun ympäristön kokonaisuutta koskevan poliittisen vallan käyttä-
miseksi”1.

Edellä oleva määre edustaa professori Anttiroikon määritelmää kunnasta itsehallinnollise-
na yhteisönä. Euroopan neuvoston paikallisen itsehallinnon peruskirja (SopS 66/91) mää-
rittelee paikallisen itsehallinnon käsitteen seuraavasti: ”Paikallinen itsehallinto tarkoittaa 
paikallisviranomaisten oikeutta ja kelpoisuutta säännellä ja hoitaa lain nojalla huomattavaa 
osaa julkisista asioista omalla vastuullaan ja paikallisen väestön etujen mukaisesti” (3 artikla 
1 kohta). Historiallisesti katsottuna itsehallinto on eurooppalainen aate, vaikka pohjoismai-
sella kunnallisella itsehallinnolla on omat erityispiirteensä2. 

Suomessa paikallisen itsehallinnon pohjana on muinaisgermaaninen ja muinaispoh-
joismainen käsitys, joka antoi vapaille miehille oikeuden ja velvollisuuden kokoontua päät-
tämään yhteisistä asioista, eikä heitä koskevia päätöksiä voinut tehdä heidän itsensä hy-
väksymättä3. Jo Venäjän vallan alkuaikoina yleinen käsitys oli, että pitäjänkokouksilla oli 
päätösvalta kaikissa paikallishallinnon kysymyksissä4.

Kun kunnallishallintoa 1860- ja 1870-luvuilla järjestettiin uudelleen, ajattelua hallitsi-
vat eteläsaksalaisesta liberalismista peräisin olevat käsitykset. Niiden mukaan kunnilla oli 
perusoikeuksia, joita ei voinut eikä saanut johtaa valtiosta. Kuntien valta oli ainakin yhtä 
vanhaa ja alkuperäistä kuin valtion, ja vapaus valtion vaikutusvallasta oli kunnallisen it-
sehallinnon perustuntomerkki.5 Itsehallinto käsitteenä ymmärrettiin tuolloin kuitenkin 
jonkin verran toisin kuin hallitusmuotoa säädettäessä. Sillä tarkoitettiin kyllä tietynasteis-

1 Anttiroiko 1989, s. 30.
2 Soikkanen 1966, s. 9.
3 Soikkanen 1966, s. 9.
4 Mäenpää 1981, s. 16.
5 Sinisalmi 1996a, s. 31. Myös kaupunkien osalta itsehallinto ulottuu niiden syntyvaiheisiin. Hannus, Hall-
berg & Niemi 2009, s. 2.



94

ta riippumattomuutta keskushallinnosta, mutta suuri merkitys itsehallinnolla oli kunnan 
omien tehtävien hoitamisena.6

Vuonna 1919 annettuun Suomen ensimmäiseen hallitusmuotoon otettiin kuntien itse-
hallintoa koskenut säännös, 51.2 §. Tämän mukaan ”Kuntain hallinnon tulee perustua kan-
salaisten itsehallintoon, niin kuin erityisissä laeissa siitä säädetään”. Kuten oikeutta työhön 
koskenut hallitusmuodon vuonna 1972 uudistettu 6.2 §, myös kuntien itsehallintoa koskeva 
pykälä sisälsi sääntelyvarauksen, jonka voi katsoa jättäneen lainsäätäjälle liikkumavaraa py-
kälän tulkinnassa. Yhteistä hallitusmuotoa edeltävälle ja sen säätämisen jälkeiselle tulkin-
nalle oli Mäenpään mukaan se, että itsehallinnolle pyrittiin määrittelemään tietty, voimas-
saolevaksi ajateltu merkityssisältö.7

Hallitusmuodon säätämisen jälkeisenä aikana oli selkeästi nähtävissä jännite valtion 
ensisijaisuutta korostavan näkemyksen ja kuntien itsehallintoa painottavan liberalistisen 
näkemyksen välillä ja jännite on edelleen säilynyt8. Hyvinvointivaltion rakentamiskaudella 
kunnille osoitetut uudet velvoitteet eivät silti juuri nostaneet esille kysymystä siitä, loukat-
tiinko kunnallista itsehallintoa vai ei9. Kunta–valtio-suhteen uusi oikeudellinen sääntely-
malli syntyi 1990-luvulla vapaakuntakokeilun, normien purun, valtionosuusuudistuksen ja 
kuntalain pohjalle10. Deregulaatioajattelua, säätelyn purkamista, edustivat tyypillisimmil-
lään niin sanottu normien purkuhanke ja vapaakuntakokeilu11.

Tämän jälkeen merkittävimmät kunnan ja valtion suhteen oikeudelliseen sääntelyyn 
vaikuttavat uudistukset olivat perusoikeusuudistus (1995) ja vuonna 2000 toteutettu perus-
tuslakiuudistus12, jonka tavoitteena oli vahvistaa kunnallista itsehallintoa ottamalla asiasta 
aiempaa kattavammat säännökset perustuslakiin13. Edellä mainittujen uudistusten jälkeen 
kuntiin kohdistuvan sääntelyn perusteet kiinnittyvät selkeästi perustuslain säännöksiin ja 
periaatteisiin14.

6 Mäenpää 1981, s. 16.
7 Mäenpää 1981, s. 22. Ikkalan tulkinnan mukaan hallitusmuoto edellytti vain, että kunnilla oli sellainen 
itsehallinto, kuin laeissa oli säädetty. Ikkala 1959, s. 15–16. Kuuskoskea lainaten hallitusmuodon estämättä 
kunnan tehtäväpiiri voitiin supistaa niinkin pieneksi, että sen käytännön merkitys paikallisten hallintotehtä-
vien hoitajana lakkasi. Kuuskoski 1946, s. 44.
8 Harjula & Prättälä 2012, s. 36, Harjula & Prättälä 2015, s. 56.
9 Heuru, Mennola & Ryynänen 2011, s. 105.
10 Harjula & Prättälä 2012, s. 6.
11 Ryynänen 2009, s. 9.
12 Harjula & Prättälä 2012, s. 6.
13 Kuntien itsehallinnollista perustaa vahvistettiin ottamalla perustuslakiin muun muassa säädös kuntien 
verotusoikeudesta, kuntajaon lakiperusteisuudesta sekä kunnan tehtävistä. KM 13/1997, s. 121. Oikeuskirjal-
lisuuden ja perustuslakivaliokunnan kannanottojen perusteella voidaan katsoa, että perustuslain suojaa naut-
tivat ainakin kunnallishallinnon kansanvaltainen rakenne, kunnan oikeus verottaa jäseniään, kunnan yleinen 
toimiala sekä kunnan toimielinten tietty riippumattomuus valtiosta. HE 309/1993 vp, myös Hallberg 2005, s. 
80–81.
14 Harjula & Prättälä 2012, s. 6.
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Jo vuonna 1975 Toivo Holopainen esitti, että kunnan aseman järjestäminen on rat-
kaistava kokonaiskysymyksenä valtiosääntöuudistuksen yhteydessä15. Saraviita näki uuden 
perustuslain merkittävänä kunnallisen itsehallinnon kannalta, vaikka käytännössä perus-
tuslain uudistuksen yhteydessä kunnallisen itsehallinnon asemaan ei tehty periaatteellisia 
muutoksia. Muutokset eivät tosiasiallisesti muuttaneet perustuslakivaliokunnan tulkinnas-
sa ja oikeuskirjallisuudessa jo aiemmin esitettyä kunnallisen itsehallinnon perustuslaillista 
alaa.16 

Varsinaisesti kuntien itsehallinnon perustuslainsuojasta säädetään perustuslain 121 §:ssä 
seuraavasti: Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden 
itsehallintoon. Kuntien hallinnon yleisistä perusteista ja kunnille annettavista tehtävistä sää-
detään lailla. Kunnilla on verotusoikeus. Lisäksi keskeisiä perustuslain valtio–kunta-vas-
tuunjakoa määritteleviä lainkohtia ovat perusoikeuksien turvaamisesta säätävä 22 §, 80 § 
koskien lainsäädäntövallan delegoimisen rajoja sekä yksityistämisen edellytyksistä säätävä 
perustuslain 124 §17. 

Kunnallisen itsehallinnon institutionaalisella suojalla on perinteisesti katsottu olevan 
sekä ulkoinen että sisäinen suunta. Ulkoinen, edellä käsitelty suunta tarkoittaa suojaa val-
tioon päin, mutta yhtä tärkeänä voidaan pitää itsehallinnon sisäistä suuntaa eli sitä, mil-
laiset ovat asukkaiden mahdollisuudet vastata itsehallinnon hoidosta.18 Perustuslain ohel-
la tästä säädetään kuntalaissa, jonka yhtenä tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan 
asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle 
kunnan toiminnassa (1.1 §). Kuntalaissa ei enää ole 1 §:ssä viittausta perustuslakiin19, vaan 
perustuslaki kuntahallinnon perustana on itsestäänselvyys, jota ei erikseen korosteta20. 
Kuntalain 14 § määrää kunnan päätösvallan kuulumisesta valtuustolle.

Kunnallinen kansanvalta on kunnallisen itsehallinnon olennainen osa ja perustuslain 
perusoikeusluku asettaa julkisen vallan tehtäväksi edistää yksilön mahdollisuuksia osallis-
tua ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon21. Tällöin lainsäätäjän on otetta-
va huomioon, että perustuslain 121 §:n takuu turvaa kunnille periaatteessa kaikki paikal-
lisyhteisön asiat käsittävän tehtävänalan, kuten myös toimivallan omavastuiseen asioiden 
hoitoon tällä alueella22. 

15 Holopainen 1975, s. 53.
16 Saraviita 2011, s. 972–973.
17 Harjula & Prättälä 2012, s. 6.
18 Heuru 2001, s. 84.
19 Säännöksessä (1.1 §) todettiin, että Suomi jakaantuu kuntiin, joiden asukkaiden itsehallinto on turvattu 
perustuslaissa.
20 Harjula & Prättälä 2015, s. 142.
21 Tuori 2012, s. 115. Ks. perustuslain 14.3 §.
22 Ryynänen 2004b, s. 57. Edellä mainittua tukee Jyrängin käsitys, jonka mukaan perusideana näyttää ole-
van, että on olemassa tietty ala ”kunnan yhteiset asiat”, josta kunnat. saavat huolehtia sen mukaan, kuin ne 
pystyvät verottamalla kuntalaisiaan kokoamaan siihen varoja. Jyränki 2000, s. 152.
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Kuntien itsehallinnon suoja merkitsee sitä, ettei tavallisella lailla saa puuttua ”itsehallin-
non keskeisiin ominaispiirteisiin tavalla, joka asiallisesti tekisi itsehallinnon merkityksettö-
mäksi”23. Lailla säätämisen vaatimus ulottuu mainitun säännöksen nojalla myös kunnille 
annettaviin tehtäviin. Kunnan itsehallinnon periaatteisiin kuuluu, että kunnan tulee voida 
itse päättää tehtävistä, joita se itsehallintonsa nojalla ottaa hoidettavakseen, ja ettei kunnalle 
voida antaa tehtäviä lakia alemman asteisilla säädöksillä.24 Voidaan katsoa, että perustusla-
ki antaa kunnille sekä institutionaalisen että funktionaalisen kansanvaltaisen valtiovallan 
legitimaation25.

Vaikka kuntien tehtävissä ja toimintatavoissa on tapahtunut laajoja muutoksia, aiemmat 
kunnallislait ja vuoden 1995 kuntalaki (363/1995) ovat siirtäneet tietyt kunnallisen itse-
hallinnon periaatteet aikakaudesta toiseen. Samoin vuoden 2015 kuntalain voi nähdä nou-
dattavan näitä periaatteita. Kuntien itsehallinnon normatiivisen perustan ja todellisuuden 
välillä on 2010-luvun Suomessa kuitenkin entistä suurempi jännite26. 

Tarkasteltaessa 2000-luvun kuntakenttää voi havaita siihen kohdistuneen muutospai-
neen etenkin kuntarakenteen osalta. Tämä näkyi keskeisesti kuntarakennelain (1698/2009) 
muutosvalmistelussa. Perustuslakivaliokunta hyväksyi lausunnossaan kuntarakennelain 
vuosina 2013–2015 sovelletun 1 a luvun, joka sisälsi säännökset muun muassa kuntien vel-
vollisuudesta selvittää kuntien yhdistymistä, selvitysperusteista sekä niistä poikkeamisesta 
ja yhdistymisselvityksille asetettavasta määräajasta. Käytännössä säädetty yhdistymisselvi-
tysvelvollisuus koski kaikkia kuntia ja se tuli toteuttaa nopeassa aikataulussa.27

Asiantuntijalausunnoissaan usea oikeusoppinut kritisoi perusteellisesti lakiuudistuksen 
perustuslaillisten reunaehtojen huomioimista. Tuori näki perustuslain 121 §:n asettavan 
kuntakoon kasvattamiselle esteitä ja pykälää oli luettava kokonaisuutena.28 Myös Niemivuo 

23 Heuru 2001, s. 46. Ks. esim. PeVL 22/2006 vp, s. 2/I. Perustuslaki vaatii kunnallishallinnon pysyttämistä 
sellaisena, että tietyt ominaisuudet säilyvät siinä. Ks. tarkemmin Jyränki 2000, s. 152. Itsehallinnon keskeisiksi 
ominaispiirteiksi voidaan katsoa kuntien valtiosta riippumaton päätösvalta, kunnallinen demokratia, kuntien 
oma tehtäväpiiri ja taloudellinen itsenäisyys. Jyränki & Husa 2012, s. 211.
24 HE 1/1998 vp, s. 176; HE 268/2014 vp, s. 13. Kuntia koskevaan lainsäädäntöön vaikuttaa ennen kaikkea 
vaatimus julkisen vallan käytön lakiperustasta. Kunta on valtiosta erillinen oikeushenkilö, joten lähtökoh-
taisesti edellytetään, että sille asettavat velvoitteet säädetään lailla eikä lakia alemmanasteisilla säännöksillä. 
Vaatimus säätää kunnan tehtävistä ja velvoitteista lailla ei merkitse asetuksen täydellistä poissulkemista, mutta 
asetus voi koskea vain lailla säädettyjen tehtävien täsmentämistä. Harjula & Prättälä 2015, s. 73.
25 Ryynänen 2004b, s. 57. Kunnallista itsehallintoa koskevaa teoreettista keskustelua on maassamme har-
joitettu viime vuosina suhteellisen vähän. Näin myös itsehallinnon käytännön määräytymiseen keskeisesti 
vaikuttava eduskunnan perustuslakivaliokunnan käytäntö on pitäytynyt perinteisen kapea-alaiseen itsehallin-
tokäsitykseen. Heuru, Mennola & Ryynänen 2011, s. 104.
26 Haveri, Stenvall & Majoinen 2011, s. 7.
27 Ks. tarkemmin PeVL 20/2013 vp. Oikeuskansleri totesi ratkaisussaan 10.4.2013 (dnro 5/21/2013), että 
kuntarakenneuudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen valmistelun eritahti-
suutta ei voi pitää perustuslaissa turvattujen kansanvaltaisuuden, osallistumisoikeuksien, oikeuden tulla kuul-
luksi ja kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta onnistuneena ratkaisuna. Ks. myös K 5/2014 vp, s. 71–73.
28 Tuori lausunto (9.6.2013); PeVL 20/2013 vp.
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ja Hiden viittasivat lausunnoissaan siihen, ettei perustuslaki ole sokea kuntakoolle29. Perus-
tuslakivaliokunnan lausuntoon jätetyssä eriävässä mielipiteessä (3) tuotiin esiin, miten laki-
esityksessä annettiin kunnille kuntaliitos ainoana selvitysvaihtoehtona, ja jos liitosesitystä 
ei syntynyt, ministeriö voi määrätä erityisen kuntajakoselvityksen, jonka tarkoituksena oli 
edelleen kuntaliitos selvitysalueen mukaisesti30. Kuntien itsehallinnon institutionaalinen 
suoja näyttääkin koko lailla menettäneen merkityksensä perustuslakivaliokunnan kuntara-
kennelakia koskevassa lausunnossa, summaavat Harjula ja Prättälä31.

Kuntien institutionaalisen itsehallinnon heikentymistä kuvaa toisaalta myös vuonna 
2009 voimaan tullut Sipoon kunnan alueen liittäminen Helsingin kaupunkiin. Sipoon 
kunta vastusti liitosta32. Sisäasiainministeriön 26.9.2006 asettaman selvitysmiehen esityk-
sen mukaiselle kuntajaon muutokselle katsottiin kuitenkin olevan kuntajakolain 5 §:n 2 
momentissa tarkoitetut erityisen painavat edellytykset33. Valtioneuvoston päätöksen mu-
kaisesti alue liitettiin osaksi Helsingin kaupunkia34. Vuonna 2008 KHO hylkäsi valitukset 
valtioneuvoston päätöksestä35.

Perustuslain 121 §:n 1 momentti määrittelee kunnallisen itsehallinnon asukkaiden itse-
hallinnoksi, ja yhdessä 4 momentin kanssa kunnat paikallisen itsehallinnon ja paikallisen 
demokratian yksiköiksi. Jos kuntakokoa muutetaan siten, että maakuntatasolle ei jää enää 
tilaa ja että kunnat menettävät asemansa paikallishallinnon ja paikallisen demokratian yk-
sikköinä, ristiriita perustuslain 121 §:n kanssa on ilmeinen36. Tuorin lisäksi Ryynänen ja 
Sipponen kyseenalaistavat kunnan asukkaiden itsehallintoperiaatteen toteutumisen tavoit-
teena olleissa uusissa, suuremmissa kuntayksiköissä37. Tämä osoittaa myös kunnallisen itse-
hallinnon institutionaalisen sisäisen suunnan joutuneen merkittävään muutospaineeseen. 

Kuntarakennelain lisäksi meneillään oleva sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 
valmistelu on keskeinen osoitus tästä. 5.3.2015 perustuslakivaliokunta otti kielteisen kan-

29 Kun perustuslaissa peruskuntien lisäksi ilmaistaan mahdollisuus kuntia suurempiin hallintoalueisiin, 
asettaa tämä rajoja myös kuntayksiköiden kokoon nähden, toteaa Niemivuo lausunnossaan 29.5.2013. Taval-
linen lain säätäjä ei voi muodostaa kuntien määrää niin pieneksi ja kuntien keskimääräistä kokoa niin suu-
reksi, etteivät kuntakenttäyksiköt koon ja lukumäärän suhteen tosiasiassa vastaa sitä, mitä hallitusmuotoa ja 
nykyistä perustuslakia säädettäessä voidaan perustellusti katsoa tarkoitetun viitattaessa kuntia suurempiin 
itsehallintoalueisiin. (Hiden 17.5.2013.) Lausunnoissa kiinnitetään huomiota myös parlamentaarisen valmis-
telun puutteeseen uudistuksen merkittävyyteen nähden. Lisäksi yleisperustelut ja yksityiskohtaiset perustelut 
olivat epämääräisiä ja lakiesitysten vaikutusten arviointi vähäistä ja epämääräistä. Taloudellisten ja toiminnal-
listen vaikutusten arviointi puuttui käytännössä, samoin hallinnolliset vaihtoehdot ja niiden arviointi. PeVL 
20/2013 vp.
30 Ks. tarkemmin kuntarakennelaki 1 a luku ja PeVL 20/2013 vp, s. 15.
31 Harjula & Prättälä 2016, s. 58.
32 Ks. 5.3.2007 Sipoon kunnanvaltuuston päätös 22 §. Vantaa ei vastustanut liitosta, vaikka myös sen (pieni) 
maa-alue liitettiin Helsingin kaupunkiin. Vantaan kaupunginvaltuusto 6.3.2007. 
33 Ks. kuntajakoselvittäjä Pekka Myllyniemen 30.11.2006 sisäasiainministeriölle jättämä selvitys ja ehdotus 
kuntajaon muuttamisesta Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä.
34 Valtioneuvosto 28.6.2007/746.
35 KHO 15.1.2008 taltio 33.
36 Tuori 2013, s. 3.
37 Ryynänen 2013, s. 8–9. Sipponen 2016, s. 100.
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nan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiehdotukselle sen merkittävien, muun muas-
sa kansanvaltaisuuteen liittyvien perustuslaillisten puutteiden takia.38 Tulisi pitää mielessä, 
että kansanvaltaisuus ja osallistuminen ovat nousseet vahvemmin agendalle, kun lainsää-
dännössä, esimerkiksi uudessa kuntalaissa, on mahdollistettu ja ohjattu uudenlaisten osal-
listumiskeinojen lisäämiseen kunnissa39.

Koko kuntauudistuksen ja kuntarakennelain arvioinnin kannalta paras ja ainoa ongel-
maton ratkaisu olisi oikeusoppineiden mukaan ollut se, että hallitus olisi tuonut samanai-
kaisesti eduskunnan käsiteltäväksi kuntarakennelain ja sote-uudistusta koskevan lain. Täl-
löin valtiosääntöoikeudellinen arviointi olisi voitu tehdä kokonaisuutta tarkastellen.40 Tätä 
yhteyttä vahvisti myös oikeuskanslerin ratkaisu kanteluun41. Pitkään valmisteilla olleen 
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteutuessa kunnat asettuvat jälleen uudenlaiseen 
tilanteeseen, jossa tulee määriteltäväksi se, mikä kunta oikeastaan on, mitä varten kunta on 
olemassa42.

Kunnallisen itsehallinnon riippuvuuden valtiosta voi nähdä tosiasiallisesti kasvaneen, 
sillä kuntarajojen lisäksi valtion taholta määrätään yhä useammin kuntien tehtävät ja tulo-
perusta43. Valtion puuttuminen kunnan sisäisen hallinnon järjestämiseen ja toteuttamiseen 
on noussut esille, kun kuntalakiin (410/2015) säädettiin uusi 12 a luku, jossa säädetään val-
tiovarainministeriön mahdollisuudesta asettaa selvityshenkilö tai selvitysryhmä, jos kun-
nan hallinto ja toiminta ovat poikkeuksellisen suurissa vaikeuksissa, joista kunta ei omin 
toimenpitein kykene selviytymään44. Perustuslain edellyttämä yhdenvertaisuuden vaatimus 
ja perusoikeuksien kehittäminen aineellisen suojan suuntaan ovat lisänneet merkittävästi 
yksityiskohtaista sääntelyä lain tasolla, mikä rajoittaa paikallista liikkuma-alaa. Tämä nä-
kyy muun muassa subjektiivisten oikeuksien lisääntymisenä45 ja hoitotakuun kaltaisten 
kontrolli- ja sanktiojärjestelmien luomisena. On myös säädetty uusia erillisvaltionosuuksia, 
jotka antavat valtion viranomaisille vahvempia keinoja säännellä kuntien toimia.46 On sil-
ti pidettävä mielessä, että kunnallisen itsehallinnon toimintakyvyn kannalta kansalaisten 
omakohtainen kiinnostus ja vastuunottohalukkuus ovat keskeiset reunaehdot47. Relevantti 

38 Ks. tarkemmin PeVL 75/2014 vp; HE 324/2014 vp.
39 Ks. Jäntti 2016, s. 99; kuntalaki luku 5.
40 Lisäksi kokonaisuuteen kaivattiin valtionosuusjärjestelmän uudistusta. PeVL 20/2013, s. 14.
41 4.6.2013 (dnro 958/1/2013).
42 Jäntti 2016, s. 99–100.
43 Vrt. Ryynänen 2004b, s. 41–42.
44 Oikarinen, Voutilainen, Mutanen & Muukkonen 2018, s. 8.
45 Ryynänen 2002, s. 100.
46 Esimerkiksi palvelu- ja hoitotakuiden käyttöönotolla on luotu kuntien toimintaa ohjaavia uusia toimin-
tanormeja, joiden noudattamatta jättämisestä seuraa sanktioita. Möttönen 2011, s. 72. 
47 Ryynänen 2004b, s. 41–42.
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kysymys onkin, missä laajuudessa valtion sisäisesti vielä voidaan vaikuttaa kunnallisen itse-
hallinnon alaan48.

1950-luvulla Olli Ikkala totesi, että positiivinen lainsäädäntömme on lopulta ainoa 
luotettava lähtökohta oikeusjärjestyksemme edellyttämää itsehallintoa kuvattaessa. Vain 
sellaiset itsehallinnon määritelmät, jotka rakentuvat lakiemme säännöksille, luonnehtivat 
riittävän tarkasti oikeusjärjestyksemme puitteissa tapahtuvaa itsehallintoa. Tämä koskee 
myös kunnallista itsehallintoa.49 Kunnallisen itsehallinnon rooli ja toiminta ovat kiinte-
ässä yhteydessä muuhun yhteiskunnalliseen kehitykseen. Jos tätä kehityssuuntien etsintää 
haluaisi yleisesti luonnehtia, voisi Ryynäsen sanoin todeta suuren epävarmuuden vallitse-
van.50 Edellä esitetty, kymmenen vuotta vanha toteamus on edelleen hyvin ajankohtainen. 
2000-luvun kunnan asemaan liittyvä ja erityisesti kunnallisen itsehallinnon ja valtion kun-
nille antamien palvelutehtävien välinen jännite näyttävät edelleen säilyvän keskeisenä osana 
niin kuntapolitiikkaa kuin kuntatutkimusta51. Ehkä muutosten tuulet ovat puhaltamassa 
lainaten kaupunkitutkijaa Bruce Katzia. Kaupungit nappaavat hänen mukaansa valtaa val-
tioilta, sillä ne ovat paljon lähempänä ihmisiä kuin valtiot.52 

5.1.2 Kunnallisen itsehallinnon keskeinen kansainvälinen ulottuvuus

Funktionaalisen itsehallintoidean voi katsoa nojaavan Euroopan neuvoston paikallisen itse-
hallinnon peruskirjaan53, joka ilmaisee yleisen eurooppalaisen käsityksen kunnallisen itse-
hallinnon periaatteista. Suomi ratifioi kyseisen peruskirjan eli kunnallissopimuksen vuon-
na 1991, ja se on periaatteessa tuomioistuimissa suoraan sovellettavaa oikeutta54.

Peruskirja tuo esiin kunnallisen autonomian merkityksen määrättynä osana valtiora-
kennetta ja siten kunnallisen toiminnan kytkeytymisen kokonaisvaltion tehtäväkenttään55. 
Peruskirjan 4 artiklan 1 kohta kuuluu seuraavasti: ”paikallisviranomaisten perustavanlaa-
tuiset toimivaltuudet ja tehtävät säädetään perustuslaissa tai muussa laissa. Tämä määräys 
ei kuitenkaan estä toimivaltuuksien ja tehtävien antamista paikallisviranomaisille erityistar-

48 Ryynänen 2004b, s. 197. Haveri, Stenvall ja Majoinen toteavat kunnallisen itsehallinnon olevan kriisissä. 
Tähän ovat vaikuttaneet kuntien tehtävien ylikuorma, sääntelyn lisääntyminen sekä valtiojohtoiset hallinnon-
uudistukset. Haveri, Stenvall & Majoinen 2011, s. 8. Ks. myös Jäntti 2016, s. 96.
49 Ikkala 1959, s. 15.
50 Vrt. Ryynänen 2004b, s. 36.
51 Jäntti 2016, s. 100.
52 Helsingistä Katz mainitsee esimerkin olla toimeenpanematta subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaa-
mista. HS 14.9.2017. Kehityskulkuun voi liittää Suomen suurimman sosiaali- ja terveydenhuollon järjestä-
misen ulkoistuksen marraskuussa 2017, jossa Kemi, Tornio, Keminmaa ja Simo perustivat Mehiläisen kanssa 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen yhteisyrityksen, joka ottaa hoitaakseen kuntien terveyspalvelut 15 
vuoden sopimuksella. 
53 Ryynänen 2004b, s. 57.
54 Pöyhönen 1996, s. 20.
55 Ryynänen 2004b, s. 57. Ks. tarkemmin peruskirjan johdanto-osio.
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koituksessa lain nojalla.”56 Peruskirjan 4 artiklan 3 momentti sisältää lähtökohdan, subsi-
diariteettiperiaatteen57 vaatimuksen, jolloin ”Julkisista tehtävistä tulee yleensä ensisijaisesti 
huolehtia kansalaista lähinnä olevien viranomaisten.” 4 artiklan 4 momentin mukaan ”toi-
mivaltuuksien tulee yleensä olla täydellisiä ja rajoittamattomia. Mikään muu viranomainen, 
keskus- tai aluehallintoviranomainen, ei saa heikentää tai rajoittaa niitä, ellei laissa toisin 
säädetä.”

Kunnallisen itsehallinnon todellisen vahvuuden voi nähdä riippuvan ensi sijassa siitä, 
minkälainen valta kunnalla on omien menojensa ja tulojensa määräämisessä58. Euroopan 
paikallisen itsehallinnon peruskirjan 9 artiklan 1 kohta vahvistaa tämän: ”Paikallisviran-
omaiset ovat kansallisen talouspolitiikan rajoissa oikeutettuja riittäviin omiin taloudellisiin 
voimavaroihin, joiden käytöstä ne voivat vapaasti määrätä toimivaltuuksiensa rajoissa.” 2 
kohtaa lainaten: ”Paikallisviranomaisten taloudellisten voimavarojen tulee olla riittävät suh-
teessa niihin velvoitteisiin, jotka niille on annettu perustuslaissa ja muussa laissa.” Edellä mai-
nittu rahoitusperiaate on kunnan ja valtion välisen työnjaon kannalta olennainen59, ja sen 
toteutumisesta käydään jatkuvaa keskustelua, Suomen lisäksi esimerkiksi Ruotsissa.

Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan suurimman merkityksen voidaan nähdä 
olevan lakeja säädettäessä sen kunnallista itsehallintoa suojaavana elementtinä. Tehokkaan 
valvontakoneiston puuttuminen on yksi kunnallissopimuksen heikkous. Valvonta perus-
tuu asiantuntijaraportointiin ja niiden perusteella annettaviin suosituksiin ja päätöslausel-
miin.60 Esimerkiksi vuonna 2011 seurantaraportissa kiinnitettiin huomiota (kuten aiem-
massakin raportissa) Suomen alueellisen itsehallinnon kehittymättömyyteen61. Vuonna 
2017 Euroopan neuvoston Suomea koskeva suositus arvosteli Suomea siitä, ettei peruskirjal-
la ole riittävää vaikuttavuutta lakeja säädettäessä. Seuraavassa kohdassa huomautettiin kun-
tiin kohdistetuista riittämättömistä rahallisista resursseista suhteessa kunnille siirrettyihin 
lisääntyneisiin tehtäviin.62

56 Peruskirjan kantavia ajatuksia on se, että kunnilla tulee olla todellista päätösvaltaa ja niiden toimivallan 
tulee olla luonteeltaan suhteellisen yleistä ja laajaa. Jyränki & Husa 2012, s. 216.
57 Keskusteltaessa kuntien ja valtion välisestä työnjaosta viitataan usein subsidiariteetti- eli läheisyysperi-
aatteeseen. Sen mukaan julkisten palvelujen toteuttamisvastuu olisi lähinnä kansalaista olevalla tasolla, kun-
tatasolla. Ryynänen 2008, s. 81–95. Mäenpään mukaan periaatteen täsmällisestä sisällöstä, soveltamisalasta ja 
-tavasta sekä oikeudellisesta statuksesta ja merkittävyydestä vallitsee kohtalaisen laaja näkökantojen eroavuus. 
Mäenpää 1996, s. 306–307.
58 Heuru 2001, s. 45.
59 HE 309/1993 vp. 
60 Harjula & Prättälä 2012, s. 91–92; Harjula & Prättälä 2015, s. 120–122. Toisaalta, kun Euroopan kunnal-
lissopimus on kuitenkin voimassa lakina, ei siihen suoraan vetoamiseen ole muodollista estettä. Esimerkiksi, 
kun valtio on joutunut ja joutunee edelleenkin supistamaan kuntien valtionosuuksia, voi hyvin ajatella, että 
kunnat valittaisivat saamistaan valtionosuuksista tuomioistuimeen käyttäen yhtenä perusteena kunnallisso-
pimusta. Pöyhönen 1996, s. 26–27. Jyränki ja Husa kirjoittavat osuvasti, että suurin osa Euroopan paikallisen 
itsehallinnon peruskirjan vaatimuksista toteutuu – jos ylipäänsä on toteutuakseen – lakitasoisen ja sitä alem-
man sääntelyn perustuslakia konkretisoivissa puitteissa. Jyränki & Husa 2012, s. 216.
61 Harjula & Prättälä 2015, s. 122.
62 Congress of local and regional authorities, Recommendation 396 (2017), kohdat 4.a. ja 4.b.
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Tarkasteltaessa kuntien asemaa Euroopan unionissa Lissabonin sopimuksen 3 a artiklan 
2 kohdassa säädetään unionin kunnioittavan jäsenvaltioiden kansallista identiteettiä, joka 
on olennainen osa niiden poliittisia ja perustuslaillisia perusrakenteita, myös alueellisen ja 
paikallisen itsehallinnon osalta. 3 b artiklan 3 kohdassa säädellyn toissijaisuusperiaatteen 
(läheisyysperiaatteen) mukaan unioni toimii aloilla, jotka eivät kuulu sen yksinomaiseen 
toimivaltaan, ainoastaan jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi keskushallinnon tasolla 
taikka alueellisella tai paikallisella tasolla riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toimin-
nan tavoitteita.

1. joulukuuta 2009 voimaan tulleella Lissabonin sopimuksella vahvistettiin kuntien ja 
alueiden itsehallinnollista asemaa erityisesti subsidiariteettiperiaatteen kautta, joka ank-
kuroitiin Lissabonin sopimuksella EU:n perussopimukseen. Vielä on mainittava kuntien 
ja alueiden eräänlainen ”toisen asteen” oikeussubjektius EU:n päätöksentekojärjestelmässä 
alueita ja kuntia edustavan alueiden komitean kautta.63 

Unionin oikeuden toimeenpanoon osallistuvina viranomaisina kunnat ovat kuitenkin 
jäsenvaltiota koskevien velvoitteiden sitomia siitä riippumatta, että niiden toiminta kuuluu 
kunnallisen itsehallinnon piiriin64. Euroopan unionin vaikutus kuntiin voi olla joko suo-
raa tai välillistä. Euroopan unionin vaikutukset kunnallishallintoon ovat olleet pääasiassa 
välillisiä, mutta unionin politiikka ja lainsäädäntö ovat nopeasti laajentuneet alueille, jotka 
koskettavat kunnallishallintoa välittömämmin EU-lainsäädännön toimeenpanosta kan-
sallisesti vastaavana tahona, näin esimerkiksi kilpailuoikeuden alueella. Kuntien näkökul-
masta keskeisiksi ovat muodostumassa myös talouspolitiikan koordinaation tehostamista 
koskevat toimenpiteet.65

5.1.3 Kunta–valtio-suhde kuntien ohjauksen ja valvonnan näkökulmasta

Kuntien itsehallinnollista asemaa pohdittaessa on tullut selkeästi ilmi kuntien asemaa 
leimaava dualismi. Ne ovat yhtäältä paikallisyhteisöjä, jotka tarjoavat asukkailleen oma-
vastuisen paikallisyhteisön asioidenhoidon mahdollisuuden. Toisaalta ne ovat osa hal-
lintokokonaisuutta, joka muodostuu kuntien ohella alueista, valtiosta ja ylikansallisesta 
päätöksenteosta. Jälkimmäisenä mainitussa roolissaan ne joutuvat ottamaan huomioon 
kokonaisuuden vaatimukset ja tätä kautta hyväksymään tietynasteisen, tätä kokonaisvaati-
musta palvelevan valvonnan.66

63 Alueiden komitean roolia on vahvistettu antamalla sille kanneoikeus Euroopan unionin tuomioistui-
messa, jos komitea katsoo, että lainsäädännössä ei ole kuntia tai alueita koskevissa kysymyksissä noudatettu 
toissijaisuusperiaatetta. Harjula & Prättälä 2015, s. 118. Lähtökohtaisesti alueiden komitealla on neuvoa antava 
tehtävä. Raitio 2016, s. 106. 
64 Mäenpää 1996, s. 291–295.
65 Harjula & Prättälä 2015, s. 118–119.
66 Ryynänen 2004a, s. 119.
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Jo 1900-luvun alussa K. J. Ståhlberg kirjoitti: ”Kunnallinen yhdyskunta on, niin kuin itse-
hallintoyhdyskunnat yleensä, julkinen yhdyskunta, jolle valtio on jättänyt osan julkista hallin-
toa itsenäisesti toimitettavaksi valtion säätämän lain rajoissa ja valtionvalvonnan alaisena”67. 
Vuonna 1938 ilmestyi Veli Merikosken tutkimus ”Valtionapujärjestelmä hallintovalvonnan 
kannalta”. Yksi tutkimuksen tulos oli, että antamalla kunnille valtionapua valtiovalta taval-
laan osti oikeuden valvoa kuntien toimintaa.68 Yleisemmin Merikosken kaltaiselle ajattelul-
le on yhä leimallista käsitys suvereenilla vallalla varustetusta valtiosta, joka ainoana käyttää 
alkuperäistä valtaa ja josta kaikkien muiden orgaanien valta on keskitetysti johdettu69.

1960-luvulta alkaen kunnille lainsäädännöllä asetetut pakolliset tehtävät, valtiovallan 
voimistunut tarve saada kunnat yhä paremmin talouspoliittiseen ohjaukseensa, kohteen-
mukainen ja monimutkainen valtionapujärjestelmä, kattava alistus- ja valvontajärjestelmä 
kuin myös kunnallisten keskusjärjestöjen suositukset johtivat siihen, että kuntien toimin-
tavapaus hupeni olemattomaksi70. Valtion kuntiin kohdistamasta valvonnasta muodostui 
merkittävämpi kunnalliseen itsehallintoon puuttumisen muoto kuin lainsäädännöstä. Kat-
sottiin, että jos kerran kunnille voitiin antaa valtion taholta velvoittavia tehtäviä sekä rahoit-
taa niiden suorittamista, valtiolla tuli olla oikeus myös valvoa kuntia.71 

Kunnallinen autonomia ei kuitenkaan kokonaan kadonnut edes hyvinvointivaltion 
laajentumisvaiheen aikana ja laajentumisen voidaan nähdä myös korostaneen sekä valtion 
että kuntien asemaa. Kröger määrittää tuon aikakauden kunnan hyvinvointikunnaksi 
tarkoittaen sitä merkitystä, joka kunnilla oli hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa.72 
Samalla omaksuttiin kuntien palvelutehtävää korostava kuntakäsitys73. 1980-luvun lopun 
ja 1990-luvun alun kehitysprosessissa valtion ja kunnan välinen suhde muuttui, kun valtio 
luopui yksityiskohtaisesta kuntien ohjauksesta ja valvonnasta74. 

Vuonna 1988 voimaan tulleessa vapaakuntakokeilusta annetussa laissa (718/1988) sää-
dettiin 7 §:ssä vapaakuntien oikeudesta poiketa lakien ja asetusten säännöksistä sekä valtion 
viranomaisten antamista määräyksistä vapaakuntakokeilun tavoitteiden toteuttamiseksi75. 
Tavoitteena oli hankkia kokemuksia mahdollisuuksista vahvistaa kunnallista itsehallintoa, 
ottaa paremmin huomioon paikalliset olosuhteet, tehostaa kuntien toimintaa, parantaa 

67 Ståhlberg 1913, s. 246.
68 Merikoski 1938, s. 141.
69 Ryynänen 2004a, s. 25. Ks. Merikoski 1976, s. 182–185. Vuonna 1936 ilmestyi Urho Kekkosen kunnal-
lisen itsehallinnon perusluonnetta käsittelevä väitöskirja, jonka mukaan kuntien valta oli valtiosta johdettua. 
Kekkonen 1936, s. 56–57.
70 Sinisalmi 1996a, s. 31–34.
71 Heuru 2001, s. 22.
72 Kröger 1997, s. 47–50.
73 Möttönen 2011, s. 67.
74 Heuru 2001, s. 37.
75 Tarkemmin tästä säädettiin poikkeamisoikeuslain (592/1989) 6 §:ssä.
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kuntapalveluja ja lisätä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia76. Vapaa-
kuntakokeilulle leimallista oli hallinnon hajauttaminen77.

Kuntien perustuslain itsehallintopykälästä (121 §) on johdettavissa periaate, joka edel-
lyttää valtion viranomaisten kuntiin kohdistuvien valvontatoimien perustumista lakiin78. 
Laillisuusvalvonnan merkityksen korostaminen johtuu osin myös paikallisen itsehallinnon 
peruskirjasta79. Erityislainsäädännössä on kunnan eri hallinnonaloja koskevia tarkempia 
säännöksiä, joissa valtion viranomaisen toimivalta ulottuu pidemmälle kuin kuntalaissa80. 

Kuntien toiminnan laillisuusvastuu kuuluu tuomioistuinten lisäksi eduskunnan oikeus-
asiamiehelle ja oikeuskanslerille. Lisäksi kuntalain 10.2 § säätää, että aluehallintovirasto voi 
kantelun johdosta tutkia, onko kunta toiminut voimassa olevien lakien mukaan. Valvon-
taviranomaisten kontrollitehtävän tarkoituksena on varmistaa, että kuntia hallitaan sopu-
soinnussa kansallisen lainsäädännön kanssa. Tämän lisäksi huomioon on otettava Euroo-
pan unionin oikeuden sekä kansainvälisen oikeuden toteutuminen.81 Ulkoisen valvonnan82 
lisäksi valvontaa hoidetaan kunnan sisäisenä valvontana83. Kuntalain 14 §:n 7 kohdan mu-
kaisesti valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista.

Kuntien lakisääteisten tehtävien kartoituksen tuloksena kunnilla todettiin olevan vuon-
na 2012 vähintään 535 lakisääteistä tehtävää84. Jyrki Kataisen hallituskaudella alkaneista 
norminpurkutalkoista huolimatta kuntien tehtäväkuorma on toistaiseksi kasvanut, pää-
tyy Jäntti toteamaan. 2000-luvulle ominainen toinen toistaan seuraavien reformien sarja 
ilmentää valtion uudenlaista tapaa ohjata kuntia.85 Tähän liittyy valtakunnalliset kehittä-
misohjelmat ja -hankkeet sekä etenkin kokeilut. Esimerkiksi Juha Sipilän hallitusohjelmas-
sa mainitaan tavoitteeksi ottaa käyttöön systemaattinen kokeilutoiminta ja luoda säädös-
pohja helpottamaan kokeilujen järjestämistä86. Jäntti nimittää meneillään olevaa aikakautta 
reformien eli uudistusten, resentralisaation eli uudelleenkeskittämisen ja reregulaation eli 

76 Niiranen 1994, s. 77.
77 Haveri 2002, s. 10.
78 Harjula & Prättälä 2012, s. 182. Harjula & Prättälä 2015, s. 206.
79 Peruskirja 8 artikla 2 kohta, myös HE 192/1994 vp.
80 Harjula & Prättälä 2015, s. 206.
81 Ryynänen 2004b, s. 67.
82 Ulkoinen valvonta on riippumatonta toimivasta johdosta ja muusta organisaatiosta, ja sen tärkein osa 
on tilintarkastus. Ulkoiseen valvontaan kuuluu myös kunnan asukkaiden toteuttama valvonta muun muassa 
kunnallisvalituksella.
83 Sisäinen valvonta voidaan jakaa sisäiseen tarkkailuun, seurantaan ja sisäiseen tarkastukseen. Ks. tarkem-
min Harjula & Prättälä 2015, s. 793–394 ja kuntalain 14 luku.
84 Valtiovarainministeriö 2/2013, s. 17.
85 Jäntti 2016, s. 93–95. Normi- ja resurssiohjauksen lisäksi kuntia ohjataan informaatio-ohjauksella. Tämä 
tarkoittaa alemman tasoisia, virallisesti ei-sitovia, mutta käytäntöä yhdenmukaistavia ja valvonnassa seuratta-
via ohjeita, joita kuntien edellytetään noudattavan. Tämän informaatio-ohjaukseksi kutsutun ohjauksen laa-
juus vaihtelee eri hallinnonalojen ja tehtävien kohdalla. Valtiovarainministeriö 2/2013, s. 41.
86 Valtioneuvoston kanslia 29.5.2015, s. 27.
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uudelleensääntelyn aikakaudeksi87. Ryynänen esittää kysymyksen ”Onko kunnalliselta itse-
hallinnolta ystävät kateissa?” teoksessaan Subsidiariteettiperiaate – uuden kunnan aseman 
perusta88.

Kuntalain 10.1 § edellyttää kuntien itsehallinnon turvaamista kuntia koskevan lain-
säädännön valmistelussa. Kuntalain 11 § säätää valtion ja kuntien neuvottelumenettelystä 
ja 12  § kuntatalousohjelmasta. Kuntia koskevan lainsäädännön lisäksi valtiontalouden ja 
kuntatalouden yhteen sovittamista koskevat asiat kuuluvat neuvottelumenettelyn piiriin89. 
Menemättä näihin lainkohtiin tarkemmin voidaan esittää kysymys, mitä haluamme kun-
nalliselta itsehallinnolta. Toki kunnallisen itsehallinnon tila vaihtelee yhteiskunnallisen ke-
hityksen seurauksena ja vapaakuntakokeilun jälkeen oli ennustettavissa kunta–valtio-suh-
teen muutos90, mutta onko tämän päivän kunnallisen itsehallinnon legitimiteetti kunnan 
asukkaiden edun mukainen?

5.2 Kunnan toiminnan tavoite työllisyydenhoidosta käsin
”Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen 
palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla”, säädetään kunnal-
lishallinnon toiminta-ajatuksena vuoden 2015 kuntalaissa (1.2 §). 

Aiempi, vuoden 1995 kuntalain vastaava lainkohta (1.3 §) kuului: ”Kunnan on pyrittävä 
edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan.”

Verrattuna aiempaan lainkohtaan kunnan yleinen toiminta-ajatus tuodaan esille laajem-
min, mihin vaikuttivat perustuslakiuudistus ja kuntalain uudistamisen tavoitteet. Kunnan 
yleistä toiminta-ajatusta koskevassa säännöksessä ilmenee siten kunnan eri roolit asukkai-
densa demokraattisena paikallisyhteisönä, hyvinvointipalvelujen järjestäjänä ja paikallisen 
elinvoiman kehittäjänä. Varsinaisen toiminta-ajatuksensa kukin kunta määrittelee itse osa-
na strategista suunnittelua kunnan erityispiirteet huomioon ottaen.91

Käsitteenä kestävä kehitys on lähtökohtaisesti laaja kiinnittyen kansallisten säännösten 
lisäksi kansainväliseen säännöspohjaan. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artikla 
säätää unionin pyrkivän kestävään kehitykseen. Unionin perusoikeuskirjan johdannossa 
todetaan yhtenä unionin tavoitteena pyrkimys edistää tasapainoista ja kestävää kehitystä. 
Kansainvälisesti kestävä kehitys pohjautuu YK:n asettaman ympäristön ja kehityksen maa-

87 Jäntti 2016, s. 93.
88 Ryynänen 2015, s. 153–157.
89 Muut kuntien toimintaa, taloutta ja hallintoa koskevat asiat käsitellään neuvottelumenettelyssä, jos ne 
ovat periaatteellisesti tärkeitä ja laajakantoisia. Harjula & Prättälä 2015, s. 212.
90 Haveri & Majoinen 2017, s. 46–48.
91 HE 268/2014 vp. Vuoden 1995 kuntalakia koskevan hallituksen esityksen perustelujen mukaan valtuus-
ton poliittinen näkemys kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä ja kunnan alueen kehittämisestä 
konkretisoidaan 65 §:ssä tarkoitetussa taloussuunnitelmassa ja talousarviossa. HE 192/1994 vp, myös Harjula 
& Prättälä 2012, s. 113–114.
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ilmankomission mietintöön vuodelta 198792. Esimerkiksi vuonna 1994 80 eurooppalaista 
kuntaa allekirjoitti ns. Aal borgin sopimuksen93, jolla aloitettiin Euroopan kestävän kehi-
tyksen kaupunkien kampanja. Pohjoismaiden ministerineuvosto julkaisi vuonna strategian 
”Kestävä kehitys – Pohjolan uusi suunta”94. Eurooppa 2020 -kasvustrategiassa tähdätään 
kestävään ja osallistavaan kasvuun95.

Vuoden 1995 kuntalakia valmistellut kunnalliskomitea tunnusti kestävälle kehityksel-
le kunnallisoikeudellisena periaatteena kolme ulottuvuutta: ekologinen, taloudellinen ja 
sosiaalinen ulottuvuus96. Kestävän kehityksen periaatteen osalta vuoden 2015 kuntalain 
1.2 §:ään otettu täsmennys ”taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti” tarkoittaa, että 
kunnan on toiminnassaan arvioitava päätösten, toimenpiteiden ja ratkaisujen vaikutuksia 
taloudellisen jatkuvuuden, tulevien sukupolvien ja ympäristön näkökulmasta97. Ekologinen 
ulottuvuus edellyttää ottamaan ympäristönäkökohdat huomioon kunnan toiminnassa, tar-
kemmin aiheeseeni liittyvät kuitenkin taloudellinen ja sosiaalinen ulottuvuus. 

Taloudellisesti kestävällä kehityksellä tarkoitetaan sitä, ettei kunta voi tehdä sellaisia 
taloudellisia tai riskejä sisältäviä päätöksiä, jotka vaarantaisivat tulevaisuuden98. Uuteen 
kuntalakiin otettiin taloudellista kestävyyttä vahvistavia säännöksiä. Näitä olivat alijäämän 
kattamissäännösten tiukentaminen ja ulottaminen kuntayhtymiin (110.3 ja 110.6 §) sekä 
konserninäkökulman vahvistaminen kunnan talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa 
(110.2 §). Taloudellisen jatkuvuuden ohella taloudellisella ulottuvuudella voidaan kunnallis-
oikeudellisena periaatteena tarkoittaa taloudellista kasvua. Kunnan tulisi toimia edistääk-
seen alueensa kehitystä ja kasvua, koska sitä kautta turvataan kuntalaisten hyvinvointi ja 
perustarpeet.99 Myös Heuru näkee kunnallisen itsehallinnon yhtenä keskeisenä tehtävänä 
kuntien kehittämistehtävän100. Lisäksi kehityksen tulisi olla pysyvää101.

Taloudellinen kestävyys on suoraan yhdistettävissä kuntien elinkeinopolitiikkaan ja 
työllisyyteen, kuten myös sosiaalinen kestävyys. Sosiaalista kestävyyttä ei käsitteenä avata 
vuoden 2015 kuntalain esitöissä, mutta vuoden 1995 kuntalakia valmistellut kunnallisko-
mitea mainitsee, että siinä otetaan huomioon sosiaalinen ja kulttuurinen edistyminen102. 

92 Maailmankomissio 1988, s. 26–29. 
93 Charter of European Cities and Towns Towards Sustainability, sopimus allekirjoitettiin 27.5.1994 
 Ålborgissa.
94 Sallinen 2007, s. 176.
95 Bryssel 3.3.2010 KOM(2010) 2020 lopullinen, s. 10.
96 KM 1993:33, s. 330–331. 
97 HE 268/2014 vp, s. 135.
98 KM 1993:33, s. 330–331. 
99 Sallinen 2007, s. 184.
100 Tämä rakentuu kestävän kehityksen periaatteelle ja merkitsee ekologisesti ja taloudellisesti kestävää 
kehitystä sekä yhteiskunnan oikeudenmukaisuuden toteuttamista ja ihmisen henkisen kasvun turvaamista. 
Heuru 2006, s. 29.
101 Ks. HE 55/2002 vp. s. 34. Vrt. Bryssel 3.3.2010 KOM(2010) 2020 lopullinen, s. 10.
102 KM 1993:33, s. 330–331.
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Sosiaalisen ulottuvuuden voi tulkita niin, että kunnan olisi huolehdittava, että jokainen 
kuntalainen saa tyydytettyä perustarpeensa103. Tätä tarkoitetaan etenkin kansainvälisellä 
sosiaalisella ulottuvuudella, Maailmankomissio määrittelee perustarpeiksi ruoan, ener gian, 
veden, riittävän hygienian ja työpaikan104. Sosiaalinen ulottuvuus yhdistyy perus- ja ihmis-
oikeuksiin105. 

Kuntien toiminnassa voi jo pitkään nähdä toteutuneen taloudellisen ja sosiaalisen ulot-
tuvuuden edistämisen elinkeinopolitiikan ja sitä kautta työllisyydenhoidon toimilla. Toi-
saalta kestävä kehitys kunnallisoikeudellisena periaatteena on ollut jäsentymätön ja sen 
ottamista vuoden 1995 kuntalakiin kritisoitiin106. 2015 kuntalakia ohjaavassa tulkinnassa 
edellytetään, että kestävässä kehityksessä tarkastelussa ovat mukana samanaikaisesti kaikki 
kolme ulottuvuutta107. Kestävä kehitys onkin vakiinnuttanut asemansa ja merkityksensä 
oikeusjärjestyksessämme. Se nähdään oikeudellisena periaatteena ja puhutaan jopa kestävän 
kehityksen oikeusvaltiosta. Kunnallisoikeudellisena periaatteena kestävä kehitys voidaan 
ymmärtää niin sanottuna sateenvarjoperiaatteena: se ei ulota vaikutusta vain ympäristön 
asioihin vaan kaikkeen kunnan toimintaan.108 

5.2.1 Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen

Kunta toimii alueellaan asuvien kuntalaisten tarpeiden mukaisesti heidän hyvinvointiaan 
edistääkseen109. Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen ja sen edellyttämistä palveluista 
huolehtiminen kuuluvat osaltaan myös valtiolle ja muille julkisyhteisöille110, mutta kunnan 
sisällä se on päättäjien, asukkaiden ja eri yhteisöjen yhteinen asia111. Sallinen määrittää asuk-
kaiden hyvinvoinnin edistämisen asettavan rajat kunnan vapaaehtoisen toiminnan sisällöl-
le. Kytkös aiempaan, yleishyödyllisyyden vaatimukseen edellyttää, että myös toimenpiteet, 
jotka edistävät kunnan hyötyä, tai etua kokonaisuudessaan, ovat asukkaiden hyvinvoinnin 
mukaisia.112

103 Sallinen 2007, s. 184.
104 Maailmankomissio 1988, s. 32 ja 37–38.
105 Sallinen 2007, s. 184.
106 Harjula & Prättälä 2004, s. 95. Heurun mukaan kyse oli julistuksesta, jolle ei voitu antaa normatiivista 
vaikutusta. Kestävän kehityksen käsite oikeudellisena käsitteenä oli vakiintumaton. Heuru 1995, s. 65.
107 Harjula & Prättälä 2015, s. 143.
108 Sallinen 2007, s. 183.
109 Hallituksen esityksessä kuntalaiksi tarkennetaan, että kunnan toiminnalla tarkoitettaisiin kunnan ja 
kuntakonsernin toiminnan lisäksi kunnan osallistumista kuntien yhteistoimintaan sekä kunnan muuta omis-
tukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvaa toimintaa. HE 268/2014 vp, s.15.
110 Harjula & Prättälä 2012, s. 113–114, Harjula & Prättälä 2015, s. 142–143, ks. myös Heuru 2001, s. 52.
111 Korhonen & Merisalo 2008, s. 51.
112 Sallinen 2007, s. 175.
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Haettaessa tarkempaa määritelmää hyvinvoinnin edistämiselle voidaan tarkastella uut-
ta, vuonna 2015 voimaan tullutta sosiaalihuoltolakia, jonka 1.1 § säätää lain tarkoitukseksi 
edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta. Sosiaalihuoltolain esitöissä 
hyvinvoinnin edistämisen nähdään kohdentuvan niin yksilöihin, perheisiin, yhteisöihin 
kuin koko väestöön. Toimilla vahvistetaan ja lisätään edellä mainittujen sosiaalista hyvin-
vointia, osallisuutta, terveyttä ja turvallisuutta. Hyvinvoinnin edistämisessä tulee siten huo-
mioida elinympäristöt ja niiden vaikutus hyvinvointiin.113 Käsityksen voi nähdä nojaavan 
Lordi William Beveridgen ymmärrykseen hyvinvoinnista. Tällä tarkoitetaan sosiaalisten 
ongelmien torjumista sekä ihmisten perusturvallisuuden ja toimintaedellytysten vahvista-
mista. Se muodostuu riittävästä toimeentulosta, työstä, koulutuksesta, terveydestä ja puh-
taasta elinympäristöstä. Beveridgen hyvinvointivaltiossa ihmisillä on lisäksi oma vastuu 
hyvinvoinnistaan.114

Kuntalain 37 § säätää kuntastrategiassa huomioon otettavaksi kunnan asukkaiden hy-
vinvoinnin edistämisen (1 mom 1 kohta). Jäntti osoitti Kainuun hallintokokeilua koske-
neessa väitöstutkimuksessaan, etteivät kunnat menettäneet sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestämisvastuun siirtymisen myötä hyvinvointitehtäväänsä. Kunnissa koettiin edelleen 
vahvasti, että kunnalla oli myös uudessa tilanteessa sen tehtäväkentän kaventuessa tärkeä 
tehtävä ja merkitys hyvinvoinnin luojana.115 Vaatimus asukkaiden hyvinvoinnin toteutta-
misesta on kestävän kehityksen ohella nähtävissä oikeusperiaatteena ja molemmat on yhdis-
tettävä kunnan toimintaan kokonaisuudessaan116. 

Lisäksi kuntalain 1.2 §:ssä edellytetään kunnan edistävän alueensa elinvoimaa. Elinvoi-
man kehittäminen on huomioitava kuntastrategiassa kuntalain 37.1 §:n 7 kohdan edellyttä-
mänä. Kunta edistää alueensa elinvoimaa niin kuin kyseisen kunnan paikalliset olosuhteet 
ja tarpeet edellyttävät.117 Elinkeinopolitiikan käsite on laajentunut yleisemmän elinvoi-
mapolitiikan suuntaan, jossa elinkeinopolitiikka on vain yksi kunnan elinvoimaisuuteen 
tähtäävä osatekijä118. Käsitteenä elinvoimaa voidaan hyvinvoinnin tapaan pitää vakiintu-
mattomana ja monimerkityksisenä. Elinvoiman resursseina voidaan tulkita ainakin väestön 
määrää ja ikärakennetta, työllisyyttä, työvoiman määrää ja osaamista, elinkeinorakennetta 
ja kunnallistalouden tilannetta.119 Paananen, Haveri ja Airaksinen tarkoittavat elinvoimal-
la sellaisia toimia, jotka kokonaisvaltaisesti tähtäävät kunnan olemassaolon ja toiminnan 

113 HE 164/2014 vp. Hyvinvointi ymmärretään myös yhteisöjen ominaisuudeksi: yhteisöjen sosiaalinen 
eheys ja sosiaalisten suhteiden verkostot ovat tärkeä osa hyvinvoinnin edistämistä paikallisesti. Kananoja & 
Karjalainen 2017, s. 168.
114 Ks. tarkemmin George 1998; Kananoja, Jokiranta & Niiranen 2008, s. 90–91.
115 Jäntti 2016, s. 171.
116 Sallinen 2007, s. 225.
117 HE 268/2014 vp, s. 164–165.
118 Jäntti 2016, s. 96.
119 Paananen, Haveri & Airaksinen 2014, s. 7. Sipponen luettelee merkittäviksi elinvoiman osiksi päivähoi-
don, koulutuksen, kulttuuriset valmiudet, kyvyt menestyä maailmalla, hyvän elinympäristön, mahdollisuudet 
tehdä työtä ja elättää itseään. Sipponen 2016, s. 167.
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mahdollistamiseen. Kyse ei ole pelkästään taloudellisesta elinvoimaisuudesta, vaan elinvoi-
ma nähdään kuntajohtamisen perustehtävänä.120 

120 Paananen, Haveri & Airaksinen 2014, s. 96–102. Kuntien elinvoimapolitiikan toimintalinjaan katsotaan 
kuuluvan ainakin elinkeino- ja yrityspalvelujen kokonaisuudet, vetovoimaa ja alueen tunnettavuutta vahvista-
vat toimet ja palvelut, maankäyttö sekä erilaiset hankinta-, hanke- ja innovaatiotoiminnat sekä vapaaehtoisesti 
tuotetut työllisyyspalvelut. Globalisaatiokehitys, alueellinen eriytyminen ja kuntien taloudelliset reunaehdot 
tuovat eroja kuntien painopisteiden ja toimenpiteiden välille. Työ- ja elinkeinoministeriö 14.1.2016, s. 11.
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6 Kunnan toimialan määräytyminen

Kunnan toimiala kattaa Toivo Holopaisen perinteisen määritelmän mukaan ne tehtävät, 
joita sen orgaanit saavat hoitaa (mukaan lukien pakolliset tehtävät) ja joihin sen varalli-
suuspiiriä saadaan käyttää. Kunnan toimialaan kuuluvien tehtävien suorittamisessa kun-
nan yhdellä tai useammalla eri osatehtäviä suorittavalla orgaanilla on oltava kuntalakiin tai 
muihin lakeihin perustuva toimivalta.1 

Alun perin, ensimmäisissä kunnallislaeissa (vuoden 1865 asetuksessa kunnallishal-
lituksesta maalla 4/1865 ja vuoden 1873 asetuksessa kunnallishallituksesta kaupungissa 
40/1873) kunnan toimiala määriteltiin yleislausekkeella, jonka mukaan siihen kuuluivat 
yhteiset talous- ja järjestysasiat. Termillä tarkoitettiin hallintoa lainsäädännön ja lainkäy-
tön rinnakkaiskäsitteenä2. 

Ennen pitkää kunnan tehtäväpiiriä koskeva säännös ”yhteiset talous- ja järjestysasiat” 
osoittautui vanhentuneeksi osoittamaan kunnan laajentuneita tehtäviä, ja seuraavassa, 
vuoden 1948 kunnallislaissa (642/1948) kuntien hoidettavaksi säädettiin 4.1 §:ssä yhteiset 
talous-, järjestys- ja muut asiat. Sekä ennen vuoden 1948 kunnallislain voimaantuloa, että 
sen jälkeen nojauduttiin kunnan yleisen toimialan arvioinnissa varsin tärkeältä osalta sa-
nojen ”kunnan yhteinen asia” soveltamiseen. Tällöin oli olennaista, miten suurelle osalle 
kunnan väestöstä asian hoitamisesta oli välitöntä hyötyä.3

Vuoden 1976 kunnallislain (953/1976) säätämisen aikaan ajattelua hallitsi se näkemys, 
että kunnan yleisen toimialan oli määräydyttävä kulloinkin vallitsevien yhteiskunnallis-
ten ja oikeuskäsitysten nojalla sekä sovittauduttava kehityksen mukaan4. Kunnallislain 
5.1 §:ssä säädettiin kunnan asiaksi hoitaa itsehallintoonsa kuuluvat tehtävät (yleinen toi-
miala) ja sille laissa erikseen säädetyt tehtävät (erityinen toimiala). Kuntien toimintaa oh-
jattiin puitelainsäädännöllä, jota tarkennettiin luonteeltaan sitovilla suunnittelujärjestel-
millä. Keskeinen arvo oli alueellisesti kattavan sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin 
turvaaminen ja vahvistaminen.5

Vuoden 1995 kuntalakia valmisteltaessa koettiin tarve väljälle ja joustavalle laille, joka 
sallisi erilaiset, kuntakohtaiset ratkaisut. Ensi kertaa kunnallislain valmistelun historiassa 

1 Holopainen 1969, s. 391.
2 Holopainen 1969, s. 400.
3 Hannus, Hallberg & Niemi 2009, s. 56.
4 Hannus, Hallberg & Niemi 2009, s. 56–57.
5 Kuntien hallinnolle ja taloudelle säädettiin laissa yhtenäiset puitteet ja käytännössä kunnat olivat valtion 
hyvinvointipolitiikan täytäntöön panijoita. KM 1993:33, s. 20.
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kansainvälinen, erityisesti eurooppalainen sääntely myös suoranaisesti ja sitovalla tavalla 
vaikutti kunnallislain ja muun kunnallislainsäädännön uudistamiseen. Lähtökohtaisesti 
kunnan tehtäväpiirin rajojen tarkoituksellinen määrittely lainsäädännössä väljiksi mah-
dollisti kunnille paikallisten tarpeiden mukaisen tehtäväpiirin.6

Voimassa olevan kuntalain 7.1 § säätää seuraavasti: ”Kunta hoitaa itsehallinnon nojalla 
itselleen ottamansa tehtävät ja järjestää sille laissa erikseen säädetyt tehtävät – –” Vuoden 
2015 kuntalaissa kunnan tehtävät on määritelty samalla tavoin kuin sitä edeltäneessä kun-
talaissa, mutta käsitteen tehtävien hoitaminen sijasta käytetään käsitettä tehtävien järjestä-
minen. Käsitteiden ja ilmaisutavan erilaisuudesta huolimatta tarkoituksena ei ollut muut-
taa kunnan toimialasäännöksen asiallista sisältöä.7 

Kuntalaissa säädetään kunnan tehtävistä, mutta toimialan käsitettä voidaan yhä käyt-
tää. Sääntely nojaakin toimialan kahtiajaolle: yhtäältä yleiseen toimialaan, joka mää-
ritellään itsehallinnon nojalla otetuiksi tehtäviksi, ja toisaalta erityistoimialaan, joka 
määritellään laissa erikseen säädetyiksi tehtäviksi8. Kunnan yleisen toimialan määräyty-
misperiaatteet ovat osin peräisin eri kunnallislakeihin sisältyneistä kunnan tehtäväpiirin 
määritelmistä, osin saksalaisesta ja pohjoismaisesta kunnallisoikeudesta9. Vuoden 2015 
kuntalain valmisteluaineistossa linjataan kunnan yleisen toimialan voimassa oleviin ra-
joitusperiaatteisiin kuuluvaksi etupäässä hallintolain yleiset oikeusperiaatteet sekä lisäk-
si kuntalain 1 §:ssä säädetty kestävän kehityksen periaate ja EU:n valtiontukisäännökset. 
Koska rajoitusperiaatteet pääosin ilmenevät jo muusta lainsäädännöstä, kuntalakiin ei 
nähty tarkoituksenmukaisena ottaa yksityiskohtaisia säännöksiä kunnan yleisen toimialan 
rajoitusperiaatteista. Kilpailuneutraliteetin turvaaminen haluttiin toimialasäännöksen si-
jaan ottaa huomioon kuntalain muissa säännöksissä, kuten takauksien, lainojen ja kiinteis-
töjen myynnin sääntelyn yhteydessä.10

”Tämän mukaisesti peruskirjan allekirjoittaneet jäsenvaltiot korostavat, että tämä edel-
lyttää sellaisia paikallisviranomaisia, joilla on demokraattisesti valitut päätöksentekoelimet 
ja laaja itsehallinto tehtäviinsä, niiden hoitamistapoihin ja -keinoihin sekä tehtävien hoi-
tamiseen tarvittaviin voimavaroihin nähden.” Edellä oleva lainaus on Euroopan neuvos-
ton paikallisen itsehallinnon peruskirjasta, joka säätää paikallisviranomaisten oikeudesta 
yleiseen toimialaan. Kansallisella tasolla perustuslain 121 §:n on katsottu sisältävän myös 
kunnan yleisen toimialan. Voidaan tulkita, että valtuustolla on yleinen toimivalta päättää 

6 KM 1993:33, s. 20–21 ja 113.
7 Harjula & Prättälä 2015, s. 162.
8 Ryynänen 2015, s. 226.
9 Harjula & Prättälä 2015, s. 163.
10 HE 268/2014 vp, s. 62. Vuoden 1995 kuntalakia valmisteltaessa hallintovaliokunta totesi, että olisi oltava 
entistä pidättyvämpi takauksia ja muita vakuuksia yksittäiselle kunnan ulkopuoliselle yritykselle annettaessa. 
Yritysten suora tukeminen voisi tulla kysymykseen lähinnä joidenkin merkittävien positiivisten ulkoisvaiku-
tusten aikaansaamiseksi, esimerkiksi teknisen kehityksen edistämiseksi taikka ongelmallisen tilanteen mää-
räaikaiseksi ratkaisemiseksi tietyssä rajatussa toiminnassa, esimerkiksi kriisituen muodossa. Tällaisissakin 
tapauksissa tuen myöntäminen edellyttää, että tuen vaikutukset kilpailuolosuhteisiin selvitetään ennen tuen 
myöntämistä. HaVM 18/1994 vp, s. 4. Asiasta ei otettu varsinaista säännöstä vielä vuoden 1995 kuntalakiin.
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kuntalaisten yhteisistä asioista, minkä lisäksi kunnalla on tietyt sille erikseen lainsäädän-
nössä määrätyt tehtävät.11

6.1 Yleinen toimiala
Kunnan yleiseen tehtäväpiiriin voidaan katsoa kuuluvaksi yleisten edellytysten luominen 
kaikkeen, mikä liittyy paikkakunnan elinvoiman, vaurauden sekä asukkaiden terveyden, 
asumisen ja hyvinvoinnin sekä viihtymisen turvaamiseen12. Sen, että kunta huolehtii teh-
tävän hoitamisesta, pitää olla yleisesti hyväksyttävää, tarkoituksenmukaista ja sopivaa. 
Yleiseen toimialaan kuuluvien tehtävien pitää olla kuntalaisten yhteisiä asioita.13 Kunta 
ei saa loukata tasapuolisuutta eikä antaa taloudellista tai muuta tukea yksityisille ilman 
erityisiä perusteita, ja päätöksenteon on oltava johdonmukaista14.

Kunnan toiminnan keskeisenä määrittäjänä on yleisen edun, julkisen intressin vaati-
mus. Julkinen intressi on keskeinen ja luovuttamaton osa oikeusjärjestystä. Sen sisältö ja 
tarkka ulottuvuus eivät kuitenkaan ole yksinkertaisella, yleispätevällä määritelmällä osoi-
tettavissa. Tämä arviointi voidaan suorittaa ainoastaan tapauskohtaisesti arvioiden. Toi-
saalta julkisen intressin määrittely on aikaan ja kulloisiinkin tilanteisiin sidottu. Kunnan 
toimialasäännöksen rajojen tulkinnassa tämä on perinteisesti näkynyt ajallisen joustavuu-
den muodossa.15 

Yleisen toimialan määräytymisen oikeudelliset reunaehdot ovat ajan myötä lisäänty-
neet ja täsmentyneet16. Oikeuskäytännössä ja tieteessä vallitseekin melko yhtenäinen nä-
kemys kunnan yleisen toimialan määräytymisperiaatteista, toteavat Harjula ja Prättälä17. 
Monet keskeiset kunnallishallinnon osa-alueet ovat kehittyneet uusiin suuntiin ja toimi-
alan rajojen määrittely esimerkiksi elinkeinotoiminnan tukemisessa ja kansainvälistymi-
sessä on tapahtunut hallintokäytännössä18. 

Sini Sallinen argumentoi vuonna 2007 tarkastetussa väitöstutkimuksessaan kunnan 
vapaaehtoisten tehtävien sopeuttamisen yhteiskunnallisiin olosuhteisiin laajentuneen. 
Edelleen on voimassa paikallisuuden periaate, mutta yleishyödyllisyyden periaate on 
korvautunut asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen periaatteella. Uutena oikeudellisena 

11 Harjula & Prättälä 2015, s. 58 ja 163.
12 Heuru 1995, s. 69.
13 Harjula & Prättälä 2012, s. 117–118; Harjula & Prättälä 2015, s. 165, ks. myös Heuru 2008, s. 225.
14 Harjula & Prättälä 2001, s. 80–82; Harjula & Prättälä 2007, s. 108–110.
15 Ryynänen 1999, s. 202. Ks. myös Ryynänen 2015, s. 225–226. Eri aikoina kunnan itsehallinnon nojalla 
hoitamiin tehtäviin voidaan katsoa kuuluvan erityyppisiä asioita. Heuru, Mennola & Ryynänen 2011, s. 182.
16 Esimerkiksi yhdenvertaisuuden ja tarkoitussidonnaisuuden periaatteet, joita on perinteisesti pidetty 
reunaehtoina kunnan yleiseen toimialaan kuulumiselle, ovat nykyisin hallintolain 6 §:ään kirjattuja hallin-
non oikeusperiaatteita. Valtiovarainministeriö 13/2011, s. 41. Sallinen 2007, s. 455.
17 Harjula & Prättälä 2015, s. 163.
18 Harjula & Prättälä 2007, s. 107.
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reunaehtona ovat voimassa kestävän kehityksen periaate sekä TSS-oikeudet. Kestävän ke-
hityksen periaatteen lisäksi TSS-oikeuksien voidaan katsoa laajentavan kunnan mahdolli-
suuksia toimia vapaaehtoisella tehtäväpiirillään.19

Toisaalta voi nähdä käyneen niin, että useat kuntien vapaaehtoisesti hoitaakseen otta-
mat tehtävät ovat myöhemmin yhteiskunnallisen kehityksen myötä muuttuneet lakisäätei-
siksi tehtäviksi, kun niiden merkitys on valtiovallan taholta huomattu ja kaikki kansalaiset 
on haluttu saattaa yhdenvertaisesti samojen palvelujen piiriin20. Tehtävistä säädettäessä 
kansallisen lainsäädännön vaikutukset ovat korostaneet kunnan suoritustasona toimimi-
sen ominaisuutta21. Voidaan tulkita, että sekä erityislainsäädäntö että sen normiston yk-
sityiskohtaisuus rajaavat kuntien yleisen toimialan monin tavoin suppeammaksi kuin olisi 
tarpeellista22. 

2000-luvun globaalien taloussuhdanteiden heikkenemisen seurauksena toteutetun 
säästöpolitiikan voi nähdä kaventaneen kunnan yleisen toimialan merkitystä23. Kunnan 
toimialan rajojen määrityksessä oikeudellisten rajanveto-ongelmien tilalle ovat tulleet 
enemmänkin taloudelliset seikat, mihin kunnalla on taloudellisia mahdollisuuksia24. Hie-
man kärjistetysti voi todeta, että tehtäväpiirin rajat muodostuvat käytännössä oikeastaan 
talouden sanelemina. Kovin paljon vapaaharkintaisuutta tämän päivän kunnilla ei ole, sil-
lä laissa yksityiskohtaisesti säännelty tehtäväalue muodostaa monissa kunnissa jopa 90 % 
menoista.25

Yleistä toimialaa ympäröivän sääntelyn muuttuessa yhä yksityiskohtaisemmaksi toi-
mialasäännöksen tulkinnassa on syytä noudattaa korkeimman hallinto-oikeuden omas-
sa ratkaisukäytännössään korostamaa linjaa: kunnan ensisijaista velvollisuutta ja oikeutta 
määritellä tehtäväpiirinsä; hallintotuomioistuimen tehtävänä ei ole niinkään määritel-
lä sitä, mikä on sallittua, vaan mikä on kiellettyä26. Valtio ei voikaan ennakoida kaikkia 
tarvittavia tehtäviä asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi säätämällä niistä laeilla. Jos 

19 Sallinen 2007, s. 455.
20 Johanson 1976, s. 366.
21 Vrt. Matikainen 2014, s. 71.
22 Rajoituksia on myös pyritty karsimaan, ja erityisesti valtionosuuslainsäädännön muutos vuoden 1993 
alusta oli tärkeä osa tätä kehityskulkua. Vuoden 1993 alusta kunnilta siirrettiin Kansaneläkelaitokselle 
useimpia sosiaaliavustuksia, kuten lapsilisiä koskevat tehtävät. Hoikka, Lehkonen, Rajala, Ryynänen, Sii-
tonen & Tetri 1999, s. 18–20. Kunnan erityistoimialan tehtävistä toimeentulotuen perusosan maksaminen 
siirtyi Kansaneläkelaitoksen tehtäväksi vuoden 2017 alusta.
23 Ryynänen 2015, s. 141.
24 Ryynänen 2004b, s. 63. 
25 Ryynänen 2008, s. 146. Valtiovarainministeriön vuonna 2015 suorittaman kuntakyselyn mukaan suu-
remmat, esimerkiksi 40 000–100 000 asukkaan kunnat arvioivat lakisääteisten tehtävien osuudeksi 82 % ja 
alle 6 000 asukkaan kunnat 90 %. Lakisääteisten tehtävien arvioitiin kattavan enimmillään 99 % kaikista teh-
tävistä ja vähimmillään 60 %. Huomioitava on, että vastaajien subjektiivinen näkemys korostui arvioinnissa. 
Valtiovarainministeriö 40/2015, s. 27. Kyselyyn vastasi yhteensä 139 kuntaa, ks. tarkemmin Valtiovarainmi-
nisteriö 40/2015, s. 21–22.
26 Harjula & Prättälä 2015, s. 164.
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tarkastellaan asiaa koko Euroopan laajuisesti ja paikallisviranomaisten historia huomioon 
ottaen, ei tämä tulkinta ole mitenkään omituinen. Euroopassa on jo 1800-luvulta saakka 
nähty kunnalla olevan tällainen toimiala. Se kuuluu siis olennaisena osana eurooppalaisen 
kunnallisen itsehallinnon elementteihin.27

Kunnan vapaaehtoisen tehtäväpiirin olemassaoloa tulevaisuudessakin voidaan perus-
tella kunnallisen itsehallinnon kuntalaisten itsehallinnon ulottuvuudella. Kunnallinen 
itsehallinto on sitä, että kuntalaiset voivat itse päättää edes osasta kunnan hoitamista tehtä-
vistä. Kuntalain 1.2 §:n perusteella kunta ei voi kokonaan luopua vapaaehtoisista tehtävis-
tään. Kunnallisen itsehallinnon näkeminen subjektiivisena oikeutena tukee tätä. Toiseksi 
kuntalain 1.2 §:ssä kunnalle on asetettu vastuu asukkaiden hyvinvoinnista ja kestävästä ke-
hityksestä. Kunnalla on viimesijainen vastuu asukkaiden hyvinvoinnin toteutumisesta.28

6.2 Erityistoimiala
Erityistoimialan tehtävät jakaantuvat yleisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin 
tehtäviin ja subjektiivisiin oikeuksiin29. Pakollista on esimerkiksi perusopetuksen järjestä-
minen, vapaaehtoinen tehtävä on työpajan ylläpito. Kaikki kunnan tehtävät ovat kuitenkin 
kunnan itsehallintotehtäviä siitä riippumatta, perustuvatko ne kunnan yleiseen toimialaan 
vai erityislainsäännöksiin30. 

Oikeudellisesti kunnan toimialan yleinen ja erityinen osa eivät ole toisensa poissulkevia 
tehtäväpiirejä. Tämän totesi Holopainen jo vuonna 196931: rajaa näiden toimialojen osille 
ei voida kaikissa tapauksissa edes järkevällä tavalla vetää. Niinpä lakisääteisten tehtävien 
alueella voidaan osoittaa kunnan yleistä toimialaa muistuttava harkinnanvarainen alue ja 
kunnan yleisen toimialan osalla lailla tiukastikin sidottua hallintoa. Kummankin lomassa 
saattaa olla kunnan yksityisoikeudellista toimialaa, mikä ilmenee yleensä erilaisina sopi-
mussuhteina, kuten työ- ja hankintasopimusten tekona.32 

Oikeustieteessä on myös luovuttu siitä ajattelusta, että erityistoimialalla ”asian luon-
teesta johtuen” valtion viranomaisilla olisi laajempi toimivalta. Nykyisen käsityksen mu-
kaan kunnan asukkaiden itsehallinnon vaatimus koskee kunnan hallintoa kokonaisuudes-
saan. Perustuslaki kuitenkin sallinee lailla säädettäväksi kunnan lakisääteisissä tehtävissä 

27 Sallinen 2007, s. 460. Euroopan neuvoston paikallisen itsehallinnon peruskirjan ei eräissä näkemyksissä 
katsota riidattomasti takaavan kunnille yleistä toimialaa. Ks. esim. Harjula & Prättälä 2004, s. 74.
28 Sallinen 2007, s. 460. Ks. myös Valtiovarainministeriö 40/2015, s. 25–26.
29 Hannus, Hallberg & Niemi 2009, s. 51; Korhonen & Merisalo 2008, s. 105.
30 Heuru 1995, s. 66–67 ja 73. Ks. myös HE 192/1994 vp, s. 74; Ryynänen 2015, s. 226.
31 Holopainen 1969, s. 273 ja 393.
32 Heuru 1995, s. 66–67 ja 73. Ks. myös Harjula & Prättälä 2015, s. 193. Oikeudellinen sääntely asettaa 
rajoituksia toimintatavalle, sille, miten kunta tehtäviään hoitaa. Harjula & Prättälä 2015, s. 164.
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pidemmälle menevän ohjauksen ja valvonnan kuin kunnan yleiseen toimialaan kuuluvissa 
tehtävissä.33

Toisaalta erityislainsäädäntö ei välttämättä estä kuntaa ryhtymästä toimenpiteisiin 
yleisen toimialan nojalla. Jos lainsäätäjä ei ole tarkoittanut erityissääntelyä tyhjentäväksi, 
kunta voi omilla toimenpiteillään täydentää laissa säädettyjä järjestelyjä.34 Tästä on esi-
merkkinä KHO:n tapaus vuodelta 1985. Se antoi kunnalle luvan järjestää oikeudellista 
neuvontaa yleisen oikeusavun lisäksi.35 Jos taas lainsäätäjän katsotaan tarkoittaneen sään-
telyn tyhjentäväksi, kunnan ei ole sallittua mennä tälle alueelle36.

Heikennyskielto-opista samoin kuin turvaamisvelvoitteesta seuraa perusoikeuksien to-
teuttamiselle selvä prioriteetti budjetteja laadittaessa ja kunnan taloudellisia voimavaroja 
suunnattaessa. Perusoikeuksien keskinäistä etusijajärjestystä tuskin kuitenkaan voidaan 
osoittaa, mikäli kysymyksessä ei ole subjektiiviseksi oikeudeksi tehty perusoikeus.37 Val-
tiolla ja muillakin julkista valtaa käyttävillä toimielimillä on kuitenkin velvollisuus ak-
tiivisin toimin suojata ja edistää perus- ja ihmisoikeuksia38.  Saattaa syntyä ongelmallisia 
tilanteita kunnan yleisen toimialan ja erityistoimialan rahoituksen välillä. Perustuslaissa 
ja erityisesti sen lainvalmisteluaineistossa kunnallisen itsehallinnon ja kuntien itseverotus-
oikeuden merkitys tulevat selvästi esille. Tästä ja myös kunnallisen itsehallinnon perus-
tuslailliseen asemaan kuuluvasta rahoitusperiaatteesta voidaan päätellä, ettei lakisääteisten 
tehtävien rahoitus voi kulkea kunnan yleisen toimialan tehtävien edelle.39

Lisäksi kunta voi sopimuksen nojalla ottaa hoitaakseen muitakin kuin itsehallintoonsa 
kuuluvia julkisia tehtäviä. Kuntalain 7.2 §:ssä säädetyillä niin sanotuilla kunnan toimek-
siantotehtävillä tarkoitetaan sellaisia julkisia tehtäviä, joiden hoitaminen lainsäädännön 
mukaan tai muuten kuuluu jollekin muulle julkisyhteisölle kuin kunnalle mutta jotka 
kunta ottaa sopimuksen nojalla hoidettavakseen. Lähtökohtana on, että kunta saa täyden 
korvauksen sille kuulumattomien tehtävien hoidosta, minkä lisäksi lainsäädännön tulee 
mahdollistaa tehtävän antaminen kunnan hoidettavaksi.40 Esimerkiksi kunnan toimek-
siantotehtäväksi luokiteltavan talous- ja velkaneuvonnan kaikista asiakkaista noin viiden-
nes on työttömiä41.

33 Harjula & Prättälä 2015, s. 84.
34 Harjula & Prättälä 2007, s. 137.
35 KHO 1985 II 39. Oikeusapu siirrettiin 1.6.1998 alkaen valtion tehtäväksi.
36 HE 192/1994 vp.
37 Heuru 2006, s. 60.
38 Karapuu 2011, s. 75.
39 Heuru 2006, s. 60.
40 Harjula & Prättälä 2015, s. 193–194; HE 268/2014 vp, s. 138.
41 Ennen vuoden 2015 alusta voimaan tullutta lakimuutosta erityisenä epäkohtana pidettiin sitä, että 
työttömäksi joutuneen velallisen työttömyyden tuli olla vakiintunutta ennen, kuin hänelle voitiin myöntää 
velkajärjestely. Lakimuutoksen (1123/2014) myötä työttömän pääsy velkajärjestelyyn nopeutui puoli vuotta, 
24 kuukaudesta 18 kuukauteen (laki yksityishenkilön velkajärjestelystä 57/1993 9 a §). Näin myös nuorten 
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6.3 Kunnan yleinen toimiala työllisyydenhoidon näkökulmasta 
Yleinen toimiala on kunnallisen itsehallinnon kulmakiviä, ja työllisyyden turvaamisen 
on jo maalaiskuntain kunnallislaissa katsottu kuuluvan kuntien yleiseen toimialaan42. 
1960-luvulla Kuuskoski kirjoitti, että vaikka kunta ei voikaan tukea yksityistä elinkei-
notoimintaa normaaleissa oloissa, voi se työttömyyskautena työttömyyden torjumiseksi 
tai ehkäisemiseksi tukea sellaisiakin töitä, jotka edistävät yksityistä elinkeinotoimintaa. 
Kunnan kannalta määräävänä tekijänä on työllisyyskysymyksen hoitaminen.43 Kunta voi 
esimerkiksi aloittaa tie-, rakennus- tms. työt työttömyyden torjumisen kannalta edulli-
simpana ajankohtana, eli työllisyyden hoidossa sallittujen toimenpiteiden voimakkuus voi 
määräytyä työllisyystilanteen mukaan44.

KHO 1988 A 21
Kun otettiin huomioon Pellon kunnassa vallitseva työttömyys, yhtiön työllistävä mer-
kitys ja se, että kysymyksessä olevan tuen myöntämisellä oli pyritty työpaikkojen säilyt-
tämiseen, sekä kunnan elinkeinoelämän kehittämistoimenpiteistä saatu selvitys, mies-
työvuosien perusteella määräytyvän työpaikkatuen maksaminen oli Pellon kunnan 
itsehallintoon kuuluva tehtävä.

KHO 1982 II 20
Kalanjalostustoimintaa harjoittava yksityinen osakeyhtiö työllisti viisi henkilöä ja vai-
kutti lisäksi välillisesti 31 paikallisen kalastajan työllisyyteen. Kalastuselinkeinolla oli 
kunnassa muutoinkin huomattava paikallinen merkitys. Yhtiön osakkeiden merkit-
seminen kuului kunnan toimialaan, kun otettiin huomioon yhtiön harjoittaman ka-
lanjalostustoiminnan merkitys kalastuselinkeinon harjoittamisen yleisten edellytysten 
edistämisen kannalta, yhtiön työllistävä vaikutus ja kunnan merkitsemien osakkeiden 
määrä.

Työllisyysperiaatteet ovat olleet tärkein erityisperuste poikkeamiseen yksityisen tukemi-
sen kiellosta45.

KHO 1988 A 22
Työmatkatuen maksamisen tarkoituksena oli turvata muissa kunnissa työssä käyvien 
kunnan asukkaiden mahdollisuus kunnassa asumiseen pitkästä työmatkasta huolimat-
ta. Työmatkatuen maksaminen edellytti, että edestakainen työmatka oli yli 40 kilomet-

työttömien pääsy velkajärjestelyyn nopeutui, vaikka esityksessä ei sittemmin ehdotettu nuorten työttömien 
asettamista muita parempaan asemaan. Ks. tarkemmin HE 83/2014 vp, s. 6 ja 11.
42 KM N:o A 2 1964, s. 7.
43 Kuuskoski 1960, s. 40.
44 Toimiin, joiden ainoana tarkoituksena on työtilaisuuksien järjestäminen työttömille, kunta sen sijaan 
tuskin voi yleisen toimivaltansa puitteissa ryhtyä. Tällöin työtilaisuuksien järjestäminen tapahtuisi työttö-
mien, tiettyjen yksityisten henkilöiden, intressissä ja merkitsisi näihin yksityisiin henkilöihin kohdistuvaa 
avustustoimintaa. Ikkala 1958, s. 175.
45 Harjula & Prättälä 2001, s. 90–91, myös Eilavaara 1995, s. 122.
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riä päivässä. Kun otettiin huomioon kunnan työllisyydestä, väestömäärästä ja väestö-
rakenteen kehityksestä sekä kunnan olosuhteista muutoin saatu selvitys, työmatkatuen 
maksaminen muissa kunnissa työssä käyville asukkaille kuului kunnan toimialaan.

Elinkeinoelämän yleisten edellytysten luominen on kunnan toiminnan ydinaluetta hyvin-
vointipalvelujen turvaamisen ohella. Elinkeinotoimella ja työllisyysasioiden hoitamisella 
pyritään parantamaan kuntien elinvoimaisuutta ja vetovoimaa.46

KHO 2.8.2001 taltio 1738
Korkein hallinto-oikeus katsoi ratkaisussaan, että suunnitellun yhtiön toiminnan kes-
keisenä tavoitteena oli edistää sekä kuntien yhteistoimintaa tietotekniikkapalvelujen 
järjestämisessä että laajemminkin seudullista kehitystä informaatioteknologian avulla. 
Kaupungin osakkuus yhtiössä edisti näin myös elinkeinotoiminnan yleisiä edellytyksiä 
kaupungissa. Tämän vuoksi kaupungin osakkuutta sanotussa IT-yhtiössä voitiin pitää 
sellaisena kaupungin itsehallintoon kuuluvana tehtävänä, joka kuntalain 2.1 §:n mu-
kaan kuului kunnan toimialaan.

Edellä olevassa tapauksessa hallinto-oikeuden päätös oli eri47. Yksittäisen yrittäjän tuke-
misen lisäksi on puhututtanut se, minkälaista liiketoimintaa kunta voi harjoittaa.

KHO 26.7.2006 taltio 1820
Kunnanvaltuusto oli talousarviossa varannut määrärahan kahden omakotitalon raken-
nuttamiseen myyntiä varten. Kunnan ei katsottu esittäneen sellaisia työllisyyden hoita-
miseen liittyviä taikka elinkeinopoliittisia tai muita erityisiä syitä, että omakotitalojen 
rakennuttaminen elinkeinotoimintana olisi kuulunut kunnan yleiseen toimialaan. Val-
tuuston katsottiin ylittäneen toimivaltansa, ja valtuuston päätös kumottiin.

Yrittäjäriskin ottaminen ja taloudellisen voiton tavoittelu on ollut sallittua silloin, kun sen 
pääasiallinen tarkoitus on itsehallinnollinen ja se on yleisen edun vaatimaa muun muassa 
siksi, ettei yksityistä yritystoimintaa ole jollekin alalle syntynyt. Hallinnon toissijaisuuden 
mukaan kunta ei voi ryhtyä hoitamaan sellaista toimintaa, jonka on perinteisesti hoitanut 
yksityinen sektori. Jos yksityinen sektori ei pysty suoriutumaan tehtävistään ja jos yleinen 
etu vaatii, kunta voi ottaa hoitaakseen kyseisen toiminnan.48 

Kilpailulakiin (948/2011) vuonna 2013 lisätty 4 a luku säätää kilpailun tasapuolisuu-
den turvaamisesta julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välillä. Tähän sisältyvän 
30 a §:n mukaisesti säädetään seuraavaa: ”Jos kunnan, kuntayhtymän, valtion taikka niiden 
määräysvaltaan kuuluvan yksikön harjoittamassa taloudellisessa toiminnassa sovelletaan 
sellaista menettelyä tai toiminnan rakennetta, joka tavaroiden tai palveluiden tarjonnassa:

46 Sallinen 2007, s. 453–454.
47 Ks. Helsingin HAO 25.1.2000 dnro 00794/99/2100.
48 Heuru 2002, s. 96. Ks. myös Harjula & Prättälä 2012, s. 132; HE 268/2014 vp, s. 16.



117

1) vääristää tai on omiaan vääristämään terveen ja toimivan kilpailun edellytyksiä 
markkinoilla;

2) estää tai on omiaan estämään terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun syntymis-
tä tai kehittymistä; tai 

3) on ristiriidassa kuntalain (365/1995) 66 a §:ssä säädetyn markkinaperusteisen hin-
noittelun vaatimuksen kanssa, Kilpailu- ja kuluttajaviraston tulee ensisijaisesti neu-
votteluteitse pyrkiä poistamaan tällainen menettely tai toiminnan rakenne.”49 

Kilpailulain 30 b § säätää soveltamisalan poikkeuksista kilpailun tasapuolisuuden turvaa-
miseen yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan välillä. Lainkohdan mukaan 30 a §:ää ei 
sovelleta, jos menettely tai toiminnan rakenne seuraa välittömästi lainsäädännöstä taikka 
jos soveltaminen estäisi merkittävän kansalaisten hyvinvointiin, turvallisuuteen tai muu-
hun sellaiseen yleiseen etuun liittyvän tehtävän hoitamisen.

Elinkeinonharjoittajia voivat olla myös valtion tai kuntien kokonaan tai osittain omista-
mat yhtiöt ja laitokset, jolloin myös julkisessa elinkeinotoiminnassa ratkaisevaa on toimin-
nan harjoittaminen markkinoilla50. Euroopan unionin oikeudessa on arvioitu viranomais-
toiminnan ja elinkeinonharjoittamisen eroa. Ratkaisevaa on tällöin ollut se, harjoittavatko 
vastaavaa toimintaa tai voisivatko sellaista harjoittaa markkinoilla myös yksityiset. Pelkkä 
potentiaalinen mahdollisuus on riittävä peruste.51

6.3.1 Lainojen ja takausten myöntäminen

Kunnat ovat elinkeino- ja työllisyyspalvelujen ohella edistäneet alueensa elinvoimaa an-
tamalla elinkeinoelämän ja työllisyyden edistämiseen liittyviä lainoja, takauksia ja avus-
tuksia. Valtiovarainministeriön vuonna 2015 tekemän kyselyn mukaan lähes 45 prosenttia 
kuntakyselyyn vastanneista kunnista (60 kuntaa) ilmoitti myöntäneensä lainoja, takaus-
sitoumuksia tai osakeyhtiölain tarkoittamia pääomalainoja kuntakonserniin kuuluvalle 
yhteisölle elinkeinoelämän tai työllisyyden edistämiseen liittyen.52

Kuntalain valmistelun pohjaksi tehty kysely hieman aiemmin osoitti enemmistön vas-
tanneista kunnista olevan sitä mieltä, ettei kunnan takaus- ja lainanantomahdollisuuksia 
tulisi kuntalaissa rajata. Rajaamisen koettiin rajoittavan kunnan harkintamahdollisuuksia, 

49 KuntaL 365/1995 on kumottu KuntaL:lla 410/2015. Ks. KuntaL:n 15 luku, joka sääntelee kunnan toi-
mintaa markkinoilla. Kuntalain 132 § koskee kilpailulain soveltamista: ”Kilpailu- ja kuluttajaviraston oikeu-
desta puuttua kunnan, kuntayhtymän tai niiden määräysvaltaan kuuluvan yhteisön harjoittamaan kilpailu-
lain vastaiseen menettelyyn tai toiminnan rakenteeseen säädetään kilpailulaissa (948/2011).” 
50 HE 88/2010 vp, s. 56.
51 Unionin ratkaisukäytännössä sitä, ohjaako julkisyhteisön toimintaa erityislainsäädäntö tai onko julkis-
yhteisön toiminta liiketoiminnallista, ei ole pidetty merkityksellisenä arvioitaessa, onko kyse elinkeinonhar-
joittamisesta. Petäjäniemi-Björklund 2008, s. 61.
52 Valtiovarainministeriö 40/2015, s. 34.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950365
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yleishyödyllisten yhdistysten toimintamahdollisuuksia sekä kunnan mahdollisuuksia edis-
tää elinkeinotoimintaa ja synnyttää työpaikkoja. Lisäksi kategorisen rajauksen katsottiin 
olevan liian jyrkkä toimenpide, sillä alueelliset erot ovat suuret ja kuntien on mahdollista 
myöntää rahoitusta myös markkinaehtoisesti. 

Hieman yli kolmannes vastanneista kunnista oli sitä mieltä, että rajaaminen olisi mah-
dollista ja se helpottaisi kunnallista päätöksentekoa, vähentäisi kuntien riskinottoa, yhden-
mukaistaisi takauksiin ja lainoihin liittyviä käytäntöjä ja vähentäisi kilpailua vääristäviä 
vaikutuksia. Joissain kunnissa rajaus oli jo kunnassa voimassa oleva käytäntö. Pääosin kun-
nat olivat myöntäneet lainoja kuntakonserniin kuuluville yhtiöille. Toisaalta suurimmat 
asukaskohtaiset takausmäärät olivat pienillä kunnilla, joista useat olivat väestöään menet-
täviä kuntia ja kuntia, joiden väestörakenne oli ikääntymässä muuta maata nopeammin. 
Näiden kuntien talous saattoi olla vahvasti taattujen yritysten tarjoamien työpaikkojen 
varassa muodostaen merkittävän riskin kunnille.53

Kuntalain valmisteluaineistossa korostettiin julkisen ja yksityisen välisen rajan hämär-
tyneen yhteiskunnallisen kehityksen ja EU:n lainsäädännön vuoksi. Yleistä toimialaa ra-
joittavien periaatteiden osalta kehitys oli erityisesti muuttanut julkisen toiminnan ja mark-
kinoiden välistä suhdetta. Kunnat olivat laajentaneet toimintaansa paikallisuusperiaatteen 
sekä kaupallisen ja teollisen vastaisesti ainakin kunnan perustamissa omissa yhtiöissä. 
Osittain toiminnan muutos on johtunut markkinoiden muutoksista, mutta osin kyse on 
ollut kunnan omista tavoitteista hakeutua markkinoille.54

Hallintovaliokunnan mietintöön jätetyssä vastalauseessa tuodaan esiin se, miten alue- 
ja kansantalouden näkökulmasta kuntien takauksien rajoittamisen nähtiin vähentävän 
yrityselämän edellytyksiä varsinkin haja-asutusalueilla. Kuntalain kokonaisuudistuksen 
yleisen periaatteen, kunnallisen itsehallinnon vahvistamisen ja kuntien toimintavapauden 
lisäämisen ei nähty toteutuvan, päinvastoin.55

Punaisena lankana oli turvata kilpailuneutraliteetti, kun kuntalakiin otettiin 15 luku 
sääntelemään kunnan toimintaa markkinoilla. Lukuun kirjatut uudet säännökset sulkevat 
pois sellaisia toimintatapoja, jotka perinteisen toimialaopin mukaan kuuluisivat kunnan 
yleiseen toimialaan56. Kuntalain 129 §:n 1 ja 2 momenttien mukaan ”Kunnan myöntämä 

53 Jonkin verran lainoja oli myönnetty yhdistyksille, yrityksille ja muille tahoille, kuten vesiosuuskunnille, 
säätiöille, kylä- ja muille yhdistyksille sekä tienhoitokunnille. HE 268/2014 vp, s. 46–47 ja Harjula & Prät-
tälä 2015, s. 859. Vuonna 2010 julkaistuun tutkimukseen ”Arvio elinkeinopolitiikan panostuksista kunnissa 
vuonna 2009” osallistui 29 kuntaa kattaen 41 % koko Suomen väestöstä. Tulosten mukaan takauksia myönsi 
45 % kunnista ja lähes kaikki takaukset myönnettiin kunnan omille yhtiöille. Lainoja myönsi 38 % vastan-
neista kunnista, pääasiassa kunnan omille yhtiöille. Sekä takausten että lainojen myöntämisen osalta moni 
kunta oli sitä mieltä, että niiden myöntäminen ei kuulunut kunnan elinkeinopolitiikan keinovalikoimaan. 
Kuntien elinkeinopoliittiset panostukset olivat asukasta kohden laskettuna pienissä kunnissa selvästi kor-
keammat kuin muissa kuntakokoluokissa. Hurmeranta & Huovinen 2010, s. 5.
54 HE 268/2014 vp, s. 62.
55 HaVM 55/2014 vp, s. 31.
56 Harjula & Prättälä 2015, s. 164. Kuntalain 15 luvun säännöksissä kilpailutilanteelta markkinoilla edel-
lytetään, että palveluja tai tavaroita tuotetaan markkinoilla ja että toiminnassa on kyse kilpailutilanteesta 
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laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä 
tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy 
merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuk-
silla.

Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toi-
mivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonser-
niin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa.”

3 momentissa säädetään poikkeuksista takauksen tai muun vakuuden myöntämiseen57. 
Vaikka tämä voikin merkitä yleisen toimialan selkeää rajoitusta, vastaa 129 §:ssä oleva uusi 
rajoite lainan, takauksen ja muun vakuuden myöntämisestä vallitsevaa hallinto- ja oikeus-
käytäntöä, tulkitsee Ryynänen58. 

Kuntalain 129 pykälän 4 momentti edellyttää kunnan ottavan lisäksi huomioon, mitä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään, eli 
kuntalain 129 §:n säännökset menevät EU-sääntelyä pidemmälle. Yleisesti kuntalakiin 
otettujen kunnan takauksia, kiinteistön luovutusta ja palveluvelvoitetta koskevien menet-
telysäännösten tarkoitus oli selkeyttää erityisesti kansallisen sääntelyn suhdetta EU-sään-
telyyn59. Kunnilta voidaan vaatia tarkkaa kilpailulainsäädännön osaamista haluttaessa 
käyttää yleisen toimialan antama liikkumavara kilpailulainsäädännön soveltamisalalla.

KHO 27.3.2017 taltio 1421
Määrärahan myöntäminen osakkeiden hankintaan ja takausvastuusta vapauttaminen 
eivät kysymyksessä olevissa oloissa ole kuuluneet kaupungin toimialaan, ja kaupungin-
valtuusto on siten niistä päättäessään ylittänyt toimivaltansa. Kaupunginvaltuuston 
päätöstä tehtäessä ei ole luotettavasti selvitetty Euroopan unionin valtiontukimääräys-
ten ja -säännösten mahdollista soveltuvuutta, ja valtuuston päätös on siten lisäksi syn-
tynyt virheellisessä järjestyksessä.

KHO 2969:2014
Kysymys oli kunnan takauksesta lainalle, jolla paikallinen ratsastusseura (ry) rahoitti 
uuden EU-vaatimukset täyttävän maneesirakennuksen rahoittamisen. Rakennuksen 
kustannusarvio oli miljoona euroa. Kunta oli päättänyt antaa 400  000 euron oma-
velkaisen takauksen 600 000 euron lainalle, jolle saatiin vastavakuus rakennukseen ja 
vuokraoikeuteen pankin 350 000 euron kiinnityksen jälkeen.

yksityisten tuottajien kanssa. Harjula & Prättälä 2015, s. 836.
57 ”Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden, joka 
liittyy sen liikuntalain (390/2015), kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain (728/1992), museolain (729/1992), 
teatteri- ja orkesterilain (730/1992) tai nuorisolain mukaisen tehtävän edistämiseen. Takauksen ja muun vakuu-
den antamisen edellytyksistä on kuitenkin voimassa, mitä siitä erikseen säädetään. Lisäksi kunta voi myöntää 
takauksen tai muun vakuuden, jos se perustuu lain perusteella hyväksyttyyn tukiohjelmaan tai yksittäiseen tu-
keen tai liittyy yhteisölle tai säätiölle annettuun palveluvelvoitteeseen.”
58 Ryynänen 2015, s. 226.
59 HaVM 55/2014 vp, s. 4.
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KHO totesi, että kuntalaisten ja nuorison liikuntaharrastuksen edistäminen kuu-
lui vanhastaan kunnan tehtäviin. Osallistumisen intensiteetti ja oikeudellinen muoto 
voivat toimialaan kuuluvissa hankkeissa vaihdella. Ei ole perusteita katsoa, että jotain 
tiettyä kunnan osallistumisen tapaa olisi arvioitava toimialaan kuulumisen kannalta 
eri perustein tai ankarammin kuin muita tapoja. Taloudellisen riskin osalta korkein 
hallinto-oikeus katsoi, ettei vastavakuuksilla ja muilla takauspäätöksen ehdoilla ollut 
taloudellista riskiä merkittävästi vähentävää vaikutusta. Kaupungin koko ja kantokyky 
huomioon ottaen riski ei kuitenkaan ole suuruudeltaan sellainen, ettei kaupunki olisi 
itsehallintonsa nojalla voinut harkita sellaisen ottamista edistääkseen tärkeinä pitä-
miään tavoitteita.

Järjestely, jossa kaupunki vuokraa omistamaansa maa-aluetta yleishyödylliselle yh-
distykselle edelleen vuokrattavaksi, ei sellaisenaan ole muita yrityksiä syrjivää. Asias-
sa ei ole tullut ilmi, että asiaan muutoinkaan liittyisi syrjiviä piirteitä. Tähän nähden 
takauksen myöntäminen yhdistyksen toiminnan kehittämiseen ei ole lähtökohtaisesti 
syrjivää.

Kilpailuoloihin yhdistyksen toiminta ja sen kehittämien kaupungin takauspäätök-
sen mahdollistavalla lainarahoituksella ei myöskään vaikuta muutoin kuin lisäämällä 
tarjontaa ja tuomalla toiminnan piiriin uusia asiakkaita, jotka muutoin kenties eivät 
voisi olla siinä mukana.

EU-valtiontukisäännöksien lähtökohtana olevaa kilpailuneutraliteetin vaatimusta ei ole 
oikeuskäytännössä luettu kunnan vapaaehtoisia tehtäviä rajoittavaksi periaatteeksi, vaikka 
EU-valtiontukisäännöksien menettelysäännöksien perusteella on kumottu kuntien pää-
töksiä60. 

KHO 17.12.2002 taltio 3337
Valtuusto oli myöntänyt omavelkaisen takauksen yrityksen viiden miljoonan markan 
lainan vakuudeksi. Laina käytettiin yritysostoon sekä laite- ja konehankintoihin. Yhtiö 
antoi kunnalle kuuden miljoonan markan suuruisen yrityskiinnityksen lainan takausta 
vastaan.

Kunnan mukaan painavin syy takauksen myöntämiselle oli yhtiön suunnittelemien 
hankkeiden huomattava työllistävä vaikutus ja niiden merkitys kunnan elinkeinora-
kenteeseen ja työpaikkaomavaraisuuteen. Kunnan työttömyysaste oli ollut keskimää-
rin 13 % siitäkin huolimatta, että kunta oli pyrkinyt muun muassa erilaisilla projekteil-
la parantamaan kunnan työllisyystilannetta. Puheena olevan yrityksen työntekijöiden 
määrä oli viime vuosina lisääntynyt huomattavasti ja yhtiön liikevaihto oli moninker-
taistunut. 

Kun otettiin huomioon kunnan takaaman lainan käyttötarkoitus ja asiassa esitetty 
selvitys yhtiön ja sen tytäryhtiöiden mahdollisuuksista tarjota lainarahoituksen avulla 
uusia työpaikkoja yrityksen toimintojen laajentumisen ja monipuolistumisen myötä sa-
moin kuin kunnan yritykseltä edellyttämät vastavakuudet ja kunnan tarpeelliseksi kat-
somat muut ehdot, kysymys oli sellaisesta yrityksen toimintaedellytyksen tukemisesta, 

60 HaVM 55/2014 vp, s. 5.
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josta päättäessään valtuuston ei voitu katsoa asettaneen yritystä eriarvoiseen asemaan 
eikä ylittäneen muutoinkaan toimivaltaansa.

Perinteisen toimialaopin mukaan kunta sai tukea yrityksiä suoraan, jos se oli tarpeen työlli-
syyden edistämiseksi61. Esimerkiksi takauksen muodossa annettava tuki kunnan ulkopuo-
liselle yritykselle on voinut kuulua kunnan toimialaan lähinnä silloin, kun tarkoituksena 
on työllisyyden turvaaminen tai kunnan elinkeinorakenteen kehittäminen. Taattavina 
lainoina toimialaan ovat kuuluneet lähinnä investointilainat, sitä vastoin takauksen myön-
tämistä käyttöpääomalainalle ei yleensä ole katsottu kunnan toimialaan kuuluvaksi.62 Li-
säksi oikeuskäytännössä on otettu huomioon takauksen määrä ja sen riskit63. Tapauksessa 
KHO 2012:9 korkein hallinto-oikeus otti kantaa kunnan investointilainaan myöntämään 
takaukseen. Takauksen avulla oli tarkoitus luoda uusia, pysyviä työpaikkoja sekä varmis-
tua työpaikkojen säilymisestä kunnassa. Päätöksessään korkein hallinto-oikeus linjasi, et-
tei takauspäätöksen täytäntöönpano ole mahdollista ilman päätöksen lainvoimaa.

KHO 2012:9
Yhtiön kunnallisvalitus oli perustunut muun ohella siihen, ettei kysymyksessä olevassa 
kaupunginvaltuuston päätöksessä tarkoitettu viiden miljoonan euron määräinen oma-
velkainen takaus kuulunut kunnan toimialaan, kun otettiin huomioon, ettei takauk-
sen vakuudeksi kaupungille annettu vastavakuus ollut riittävä. Lisäksi valituksessa oli 
katsottu, että valittajan kilpailijayhtiölle myönnetty omavelkainen takaus oli Euroopan 
unionin valtiontukimääräysten vastainen. 

Kun otettiin huomioon asian käsittelyn kyseisessä vaiheessa korkeimmassa hallin-
to-oikeudessa olevista asiakirjoista ilmenevä selvitys asian erityispiirteistä, joita olivat 
muun ohella takaussitoumuksen merkitys kaupungin talouden kannalta ja takaussi-
toumuksen sisältö sekä erityisesti se, ettei takauspäätöksen täytäntöönpanoa esitetyn 
selvityksen perusteella arvioiden voitu tehokkaasti peruuttaa, olisi kaupunginvaltuus-
ton päätöksen täytäntöönpano tehnyt tapauksessa esillä olevissa olosuhteissa pääasiaa 
koskevan muutoksenhaun hyödyttömäksi. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus kiel-
si kuntalain 98 §:n nojalla päätöksen täytäntöönpanon, kunnes hallinto-oikeus oli rat-
kaissut pääasiaa koskevan valituksen tai asiasta sitä ennen toisin määrättiin.

KHO:n ratkaisu 2014:3414 otti kantaa lainan antamiseen kauppakeskusta toteuttavalle 
kiinteistöyhtiölle. Päätös noudatti vakiintunutta linjaa, jonka mukaan lainan antaminen 
kauppakeskusta toteuttavalle kiinteistöyhtiölle ei kuulunut kunnan toimialaan. Kunnan 
kaupallisista palveluista tai niissä erityisesti olevista vajauksista ei kyseisessä tapauksessa 
ollut esitetty selvitystä. Erityiskauppojen puute ei merkinnyt sitä, että kauppakeskus oli-
si tarpeellinen palveluiden järjestämiseksi. Kaupunki ei myöskään ollut esittänyt sellaista 
selvitystä, jonka perusteella olisi voitu arvioida työllisyyden turvaamisen edellyttävän lai-

61 HE 268/2014 vp, s. 62.
62 Harjula & Prättälä 2015, s. 858.
63 HE 268/2014 vp, s. 45.
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nan myöntämistä. Kauppakeskuksen rakentamisen merkittävyydestä matkailun kannalta 
oli myös esitetty ainoastaan yleisluontoinen väite. KHO hylkäsi valituksen, eikä päätynyt 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden 26.9.2012 antaman päätöksen (nro 12/0578/3) muutta-
miseen.

Vuonna 2015 KHO antoi ennakkoratkaisun liittyen kaupungin toimiin rakennusalal-
la. 

KHO 2015:180
Kaupunki oli lähtenyt mukaan hirsitalokorttelihankkeeseen ja hirsitaloja rakentavan 
kiinteistöyhtiön omistajaksi edistääkseen kaupungin elinkeinotoimintaa, työllisyyt-
tä ja vahvistaakseen kaupungin tunnettuutta metsäalan toimijoiden paikkakuntana. 
Kiinteistöyhtiön omistaminen ja siihen tehty pääomasijoitus kuuluvat siten kaupungin 
toimialaan.

Kaupunki ei ollut arvioinut pääomasijoituksen luonnetta suhteessa unionin val-
tiontukisääntöihin. Tämän vuoksi ei ole mahdollista ottaa kantaa siihen, onko kau-
punki pääomasijoituksesta päättäessään toiminut yksityisen sijoittajan tavoin ja siten, 
että yhtiö ei olisi saanut valtion tukena kiellettyä taloudellista etua. 

KHO katsoi, että tässä tapauksessa kaupunki oli selvittänyt ne erityiset olosuhteet, 
joiden perusteella hankkeeseen lähteminen oli kunnan asukkaiden edun mukaista ja 
kaupungin mukana olo hankkeen rahoitusjärjestelyissä oli perusteltua. Valtion tuki-
säännösten soveltuvuuden selvittämättä jättäminen on kuitenkin menettelyvirhe, jon-
ka perusteella päätös kumottiin virheellisessä järjestyksessä syntyneenä.

KHO 21.6.2001 taltio 1480
Valtuuston päättämällä takausjärjestelyllä oli pyritty turvaamaan leipomoyrityksen 
toiminnan jatkuminen ja sitä kautta yrityksen tarjoamien työpaikkojen säilyminen 
ja työllisyys kunnassa. Tämän vuoksi ja kun otettiin huomioon takauksen ehdoista, 
vastavakuuksista ja lainojen käyttötarkoituksesta esitetty selvitys, lainojen takaukseen 
menemistä oli pidettävä sellaisena kunnan itsehallinnon nojalla itselleen ottamana teh-
tävänä, joka kuului kunnan toimialaan. Valtuusto oli siten voinut harkintansa mukaan 
päättää puheena olevan takauksen myöntämisestä. Kun muun ohessa otettiin huo-
mioon muille yrityksille myönnetyistä takauksista esitetty selvitys, valtuusto ei ollut 
menetellyt kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun vastaisesti.

KHO:n 21.6.2001 antamaan ratkaisuun (taltio 1480) liittyen Harjula ja Prättälä kirjoitta-
vat, että varhempi oikeuskäytäntö on muovannut niitä takauksen antamisen periaatteita, 
joista nyt on säädetty kuntalaissa. Täten varhempi kunnan toimialasäännöksen perusteella 
ratkaistu oikeuskäytäntö on merkityksellisempi.64 EU-oikeudellisesti kunnan myöntämä 
tuki ei välttämättä ole hyväksyttävää, vaikka kunta omasta mielestään tavoittelisi työlli-
syyden edistämistä. Komissio arvioi asiaa sisämarkkinatavoitteiden toteutumisen näkö-

64 Harjula & Prättälä 2015, s. 858.
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kulmasta.65 Tosiasiassa valtiontukisäännösten noudattamatta jättämistä ryhdyttiin käyt-
tämään valitusperusteena vasta lähempänä 2010-lukua66.

Kuntien lisääntynyttä osallistumista riskisijoitustoimintaan kehitys- ja yrityspalvelu-
yhtiöiden kautta voidaan perustella sillä, että kunnan ainakaan ainoana tarkoituksena ei 
ole saada sijoitukselleen voittoa, vaan esimerkiksi edistää elinkeinorakenteen muutosta ja 
tähän liittyen turvata työllisyyttä alueella ja paikkakunnalla67. Huomiota on kiinnitettävä 
yhtiöjärjestyksen mukaiseen yhtiön toimintaan (yhtiön toiminnan tarkoitus) ja myös sii-
hen, miten turvatusti kunnan varojen sijoittaminen ja käyttäminen sekä yhtiön lainanotto 
tulee järjestetyksi ja valvotuksi68. Lisäksi voidaan tehdä ero toimialasijoitusten ja kassava-
rojen sijoitustoiminnan välillä. Ensiksi mainittuja arvioidaan perinteisen toimialaopin ja 
pelkästään voiton tavoittelun kiellon mukaisesti, kassavarojen sijoittamista puolestaan ar-
vioidaan hyvän varainhoidon periaatteiden näkökulmasta.69

KHO 2002:42
Valtuusto oli hyväksynyt pääomasijoitusrahaston säännön, jossa oli muun ohella mää-
rätty, että rahaston pääomasta tehdään oman pääoman ehtoisia sijoituksia paikka-
kunnalle sijoittuviin tai paikkakunnalla laajentaviin yrityksiin. Sijoitusten ehtona on 
uusien pysyvien työpaikkojen syntyminen ja kohdeyrityksen toimiminen kaupungissa 
kiinteässä toimipaikassa. Sijoituksista päättää kaupunginhallituksen asettama sijoitus-
toimikunta, joka on kunnan toimielin ja jonka päätösten lainmukaisuus voidaan vali-
tuksella kulloinkin saattaa erikseen tutkittavaksi. Ottaen huomioon myös kaupungin 
huonosta työllisyystilanteesta aiheutuvat erityisolosuhteet ja pääomasijoitusrahaston 
säännöistä ilmenevä tarkoitus pysyvien työpaikkojen luomiseen pääomasijoitusrahas-
ton sääntöjen hyväksymistä voitiin pitää sellaisena kaupungin itsehallintoon kuuluva-
na työllisyyttä edistävänä toimintana, jonka tukeminen kuntalain 2 §:n 1 momentin 
mukaan kuului kunnan toimialaan.

Vaikka kuntalain toimialan sääntely on säilynyt ennallaan, oikeudellinen sääntely asettaa 
rajoituksia toimintatavalle eli sille, miten kunta tehtäviään hoitaa. Kunta voi kuitenkin 
edelleen toteuttaa yleiseen toimialaan kuuluvia tehtäviä vakiintuneesta oikeuskäytännöstä 

65 HE 268/2014 vp, s. 62.
66 Valtiontuista ei ollut ennen kuntalakia kotimaista menettelyllistä tai sisällöllistä lainsäädäntöä, mutta 
EU-sääntelyä sovellettiin suoraan kotimaisessa korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännössä. Valtion-
tukisäännökset ovat tulleet kansallisten tuomioistuinten arvioitaviksi kunnallisvalitusten yhteydessä. Kun-
nallisvalituksen perusteella on tutkittu, onko päätöstä tehtäessä noudatettu valtiontukisääntelyn menettely-
säännöksiä ja rasittaako päätöstä siten muotovirhe. Harjula & Prättälä 2015, s. 858–859.
67 Harjula & Prättälä 2012, s. 134; Harjula & Prättälä 2015, s. 183. Yksittäistapauksessa joudutaan kuiten-
kin arvioimaan, onko yhtiöjärjestyksessä tai rahaston säännöissä toiminta määritelty niin, että sijoituksilla 
edistetään kunnan toimialaan kuuluvia päämääriä ja että toiminnalla tuetaan yritystoimintaa asianomaisessa 
kunnassa tai sen lähialueilla. Harjula & Prättälä 2015, s. 183. 
68 Hannus, Hallberg & Niemi 2009, s. 64.
69 Harjula & Prättälä 2015, s. 180. Hallituksen esityksessä tehtiin tämä periaatteellinen ero toimialasijoi-
tusten ja muiden sijoitustoimintojen välille. Ks. HE 46/2001 vp.
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ilmenevin rajoituksin.70 Kunnan tukitoimille asettavat rajat EU:n kilpailuvaatimukset ja 
erityisesti kilpailulain 30 a §71.

6.3.2 Yhdenvertaisuuden toteutuminen

Yksityistä elinkeinotoimintaa luonnehtii taloudellisen voiton tavoittelu. Vallitseva käsitys 
on vanhastaan kieltänyt kunnilta taloudelliseen voittoon tähtäävän liiketoiminnan, mikä 
kielto on yhä edelleen palautettavissa yhdenvertaisuusperiaatteeseen.72 Yksityisille kunta-
laisille annettavat etuudet ja palvelut perustuvat pääosin erityislainsäädäntöön. Kunta voi 
kuitenkin antaa harkinnanvaraisia avustuksia paikatakseen lakisääteisten palvelujen tai 
etuuksien jättämiä aukkoja73. Kunta ei siis voi ryhtyä toimeen, joka loukkaa yhdenvertai-
suusperiaatetta, ellei siihen ole perusteltua syytä. Tällaisena syynä voi tulla kysymykseen 
esimerkiksi pyrkimys työllisyyden edistämiseen, kunnan elinkeinorakenteen monipuolis-
tamiseen ja asunto-olojen parantamiseen.74 Kaikkien kuntalaisten ei aina ole saatava hyö-
tyä toimenpiteestä75.

OKA 18.6.2010 (684/1/2008).
Kunnassa asuvien ja niiden kunnan jäsenten, joilla oli kesämökki kunnassa, vene-
paikkamaksut olivat erisuuruiset. Erisuuruisille venepaikkamaksuille oli perustuslain 
6.2 §:ssä tarkoitettu ja viime kädessä perustuslain 121 §:ssä vahvistettuun kunnan asuk-
kaiden itsehallintoon palautuva hyväksyttävä syy. Se, miksi jäsenet on asetettu eriarvoi-
seen asemaan, on perusteltava. Maksujen ero ei saa olla kohtuuttoman suuri.

KHO 16.8.2011 taltio 2186.
Valtuusto oli päättänyt myydä määräalan omakotitalon rakentamista varten valtakun-
nallisesti tunnetulle henkilölle ja hänen aviopuolisolleen ilman yleistä hakumenette-
lyä tai tarjouskilpailua. Kaupunki perusteli myyntiä elinkeinopoliittisilla syillä. Kau-
pungin ei katsottu menetelleen yhdenvertaisuusperiaatteen ja tasapuolisen kohtelun 
mukaisesti. Kaupunki ei muutoinkaan kyennyt osoittamaan sellaisia hyväksyttäviä 
perusteita, että menettely ei olisi loukannut yhdenvertaisuusperiaatetta ja tasapuolisen 
kohtelun vaatimusta valituksessa tarkoitetulla tavalla.

Valtiovalta on ilmaissut puoltavansa olemassa olevien ohjaus-, valvonta- ja sanktiokeinojen 
aikaisempaa tehokkaampaa käyttöä perusoikeuksien käytännön toteutumisessa76. Tätä 
puoltavat seuraavaksi lainatut ylimpien lainvalvojien ratkaisut. 

70 Harjula & Prättälä 2015, s. 164 ja 847.
71 Ks. myös kuntalain 15 luku.
72 Heuru 2002, s. 96. Ks. myös Harjula & Prättälä 2012, s. 132.
73 Harjula & Prättälä 1998, s. 98–99, myös Hannus, Hallberg & Niemi 2009, s. 66–67.
74 Heuru 2008, s. 225.
75 Heuru 1995, s. 69; Hannus, Hallberg & Niemi 2009, s. 60; Harjula & Prättälä 2015, s. 165.
76 Ryynänen 2002, s. 100. Ks. esim. PeVM 13/2000 vp.
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OKV 17.3.2014 (734/1/2013)
Kaupunki osoitti vuonna 2013 kesätyötuen koskemaan vain paikkakuntalaisia nuoria. 
Perustuslain syrjinnän kielto koskee myös asuinpaikkaan perustuvaa kiellettyä erot-
telua. Työllistämistukipäätöksen rajausperustetta voidaan pitää syrjintäkieltoa koske-
vien säännösten tarkoittamana kiellettynä henkilöön liittyvänä syynä. On perusteltua 
aihetta epäillä, että muita kuin viralliselta kotipaikaltaan kalajokisia hakijoita olisi 
työllistämistuen ehtojen vuoksi hakutilanteessa kohdeltu epäedullisemmin kuin paik-
kakuntalaisia hakijoita. Perusoikeusmyönteisen laintulkinnan periaate koskee tuomio-
istuinten ohella myös hallintoviranomaisia.

OKA 23.9.2009 (150/1/2008)
Kaupunki oli jakanut työllistämistukea niille työnantajille, jotka olivat palkanneet 
määräaikaiseen työsuhteeseen paikkakuntalaisen nuoren. Työllistämistuen ehtona oli 
ollut, että paikkakunta oli ollut nuoren rekisteröity kotipaikka. Yhdenvertaisuuslaki 
koskee myös työhönoton valintakriteereitä. Sellainen henkilöön liittyvä syy, joka ei lii-
ty työn tai tehtävän suorittamiseen, kuten asuinpaikka, on kielletty valintakriteeri.

OKA 1.7.2009 (250/1/2009)
Kaupungin ympäristötoimi oli työpaikkailmoituksessaan hakenut paikkakuntalaista 
tradenomiopiskelijaa toimistotöihin ympäristötoimistoon. Työpaikkailmoitus oli, siltä 
osin kuin työnhakijan oli edellytetty olevan paikkakuntalainen, ristiriidassa perustus-
lain 6.2 §:ssä ja yhdenvertaisuuslain 6.1 §:ssä säädettyjen syrjintäkieltojen kanssa.

6.10.2014 KHO arvioi yhdenvertaisuutta tapauksessa 2971. Tapauksessa oli kyse siitä, oli-
ko kunnan päätös tehdä yhden yrittäjän kanssa sopimus kuntosalipalveluista muita kun-
nan saman alan yrittäjiä syrjivä ja kohteliko se kunnan asukkaita syrjivästi, kun sopimus 
mahdollisti alennetut hinnat vain nimetyille erityisryhmille. Sopimus mahdollisti vuosi-
kortin myymisen erityisryhmille alennettuun hintaan. 

KHO katsoi, että sopimus oli ainakin osin vastikkeellinen, eikä kyse ollut yksittäisen 
yrityksen tukemisesta. Yhdenvertaisuusperiaate ei lähtökohtaisesti estänyt erityisryhmien 
suosimista hankinnoissa. Kunnan ei voitu katsoa saattaneen kuntalaisia keskenään eriar-
voiseen asemaan. Saadun selvityksen mukaan sopimusta ei voitu pitää syrjivänä myöskään 
muihin kunnassa toimiviin alan yrityksiin nähden.

Työn perusoikeuden tulkinnan tavoin kunnalle kuuluvat tehtävät määräytyvät ”val-
litsevien yhteiskunnallisten ja oikeuskäsitysten mukaan, jotka saattavat muuttua olosuh-
teiden muuttuessa”77. Ajallisen ulottuvuuden lisäksi kunnalle kuuluvat tehtävät voivat 
vaihdella kunnittain, mikä on ollut luettavissa monista korkeimman hallinto-oikeuden 
ratkaisuista78. Kun ”kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia”, se tekee näin 
myös työllistämällä ja luomalla työllistämisen edellytyksiä79 eri keinoin.

77 Salonen 2001, s. 16.
78 Harjula & Prättälä 2012, s. 115–119. Ks. myös HE 192/1994 vp.
79 Salonen 2001, s. 16.
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6.4 Työllisyydenhoito kunnassa

6.4.1 Työllisyydenhoidon kehittyminen elinkeinopolitiikan näkökulmasta

Perustuslain 18 § asettaa julkiselle vallalle velvoitteen työllisyyden edistämiseksi. Tämä 
puoltaa kuntien elinkeinotoiminnan korostumista, kuntien odotetaan toimivan alueen-
sa elinkeinotoiminnan ja työpaikkojen edistämiseksi80. Elinkeinojen kehittämisen avulla 
tapahtuvalla yritystoiminnan edistämisellä ja työllisyyden lisäämisellä sekä niiden syn-
nyttämillä verotuloilla pyritään luomaan taloudellinen pohja kunnan konkreettiselle 
toiminnalle kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi81. Taustalla Lissabonin sopimus ja 
työllisyysstrategia tuovat painetta panostaa paikallisiin edellytyksiin ja työpaikkojen luo-
miseen82.

Työllisyyden edistämisen voi nähdä linkittyvän jo historiassa vahvasti kuntien elinkei-
notoimintaan. Elinkeinotoiminnan kehittäminen alkoi hyvinvointivaltion laajenemisen 
aikakaudella, kun kaupungistumisen ja muuttoliikkeen voimistumisen myötä kuntien 
rooli asuntotuotannossa, maapolitiikassa ja kaavoittamisessa voimistui.83 Uusien asunto-
jen sekä teollisuustonttien kasvava tarve näkyi erityisesti kaupunkikunnissa, mikä toi kaa-
voituksen ja maapolitiikan aiempaa vahvemmin kaupunkien päätöksenteon keskiöön84.

1960-luvulla maaltamuutto ja elinkeinorakenteen muutos toivat elinkeinotoiminnan 
myös maaseudun kuntien tehtäväksi85. Kuntalain muutoksen (953/1976) myötä kunnat 
saivat entistä vapaammin tukea alueensa elinkeinotoimintaa, ja kuntien tekemät teolli-
suustilainvestoinnit ja lainojen myöntäminen yrityksille lisääntyivätkin merkittävästi. 
Merkittävää oli myös se, että kunnat alkoivat kilpailla keskenään. 1970- ja 1980-lukujen 
vaihteessa elinkeinotoiminta oli vakiinnuttanut paikkansa osana kuntien toimintaa ja 
hallintoa, ja painopiste oli muuttunut teollisuuden tukitoimista palvelujen kehittämiseen 
tähtäävään suuntaan.86

Palvelujen rinnalla elinkeinotoiminnan merkitys osana kuntien toimintaa on kasvanut 
2000-luvulla entisestään. Perinteisen elinkeinotoimen, elinkeinoneuvonnan ja toimitilo-
jen rakentamisen rinnalle, ovat nousseet projektitoiminta ja erilaiset kehittämishankkeet. 
Lisäksi monet kunnat ovat perustaneet elinkeino- ja kehittämisyhtiöitä ja yhä useampi 
kunta hoitaa elinkeinojen kehittämisen joko kokonaan tai osin seudullisesti.87 Kyse on laa-

80 Sallinen 2007, s. 24–25.
81 Jäntti 2016, s. 152.
82 Korhonen & Merisalo 2008, s. 137.
83 Westerlund & Rauhala 1976, s. 295–296.
84 Tommila 1984, s. 575.
85 Kahila 1997, s. 110–111.
86 Kahila 1997, s. 110–111.
87 Lähtökohtaisesti kuntien elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaan käyttämiä määrärahoja on haastavaa sel-
vittää kuntien kirjanpidosta. Ahvo-Lehtinen & Miettinen 2002, s. 6.
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jemmin tarkasteltuna kunnan kehittämisestä, jonka osatekijöinä ovat myös asuntotuotan-
to, julkiset palvelut ja muut kunnan elinolosuhteiden viihtyvyyteen vaikuttavat tekijät88.

Käsitteenä kuntien elinvoimatehtävä on yleistynyt. Suppeimmillaan ymmärrettynä 
se liitetään elinkeinotoimintaan, mutta laajemmin tarkasteltuna käsite kytkee yhteen 
kunnan monet toimet alueensa ja kuntayhteisönsä elinvoiman turvaamiseksi ja edistämi-
seksi89. Kainuussa hallintokokeilussa vuosina 2005–2012 sovelletun hallintokokeilulain 
(343/2003) 4.1 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveystoimi siirtyivät Kainuun maakunnalle. 
Näin on tarkoitus tapahtua koko Suomen osalta vuoden 2021 alusta lähtien. Merkittävää 
on, että Kainuun hallintokokeilun myötä elinkeinotoiminta koettiin aiempaa tärkeäm-
mäksi osaksi kunnan toimintaa. Kunnat näkivät, että sosiaali- ja terveyspalvelujen siirron 
myötä henkisiä resursseja voitiin enemmän suunnata esimerkiksi juuri elinkeinopolitiik-
kaan ja keskittyä siten paremmin kunnan elinvoimaisuuden edistämiseen ja talouden uu-
sintamiseen.90

Tänä päivänä kunnan tehtävää elinkeinopolitiikassa, työllisyydenhoidossa ja yrittä-
jyyden tukemisessa sekä yleisemmin kunnan kehittämisessä ja elinvoiman edellytysten 
luomisessa pidetään keskeisenä osana kuntana olemista, jonka varaan kuntakäsitystä ra-
kennetaan, toteaa Jäntti91. Kunnat toimivat elinkeino- ja työllisyyspolitiikan puitteissa 
monipuolisesti yhteistyössä yritysten, järjestöjen, paikallisyhteisöjen, työvoimahallinnon 
ja oman alueensa oppilaitosten kanssa. Kuntien elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaa toteutta-
vat peruskuntien ohella kuntien perustamat seudulliset kehittämisyhtiöt ja kuntayhtymät, 
teollisuuskylät ja muut vastaavat kiinteistöyhtiöt, matkailun markkinointiyhtiöt sekä eri-
laiset yhdistykset ja säätiöt.92 

6.4.2 Työllisyyden edistäminen

Kuntien työllisyyspolitiikka ja elinkeinopolitiikka nivoutuvat osin toisiinsa, sillä kuntien 
elinkeinopolitiikkaan tekemät panostukset voidaan nähdä suorana panostuksena työlli-
syyden hoitoon93. Useat kunnat ovatkin integroineet elinkeino- ja työllisyyspoliittiset 
tavoitteensa94. Kuntien työllisyyspolitiikka voidaan määritellä eri hallintokuntien ja pää-
töksentekotasojen läpi kulkevaksi strategiaksi siitä, miten kunta tukee työttömien työllis-
tymistä ja uusien työpaikkojen syntymistä sekä niiden säilymistä95. Euroopan unionissa 
CEMR:n (Council of European Municipalities and Regions) ja komission omaksuma jä-

88 Kahila 1997, s. 111.
89 Ks. tarkemmin Paananen, Haveri & Airaksinen 2014, s. 96–97.
90 Jäntti 2016, s. 193.
91 Jäntti 2016, s. 129.
92 Valtiovarainministeriö 40/2015, s. 31.
93 Sallinen 2007, s. 24–25; Ahvo-Lehtinen & Miettinen 2002, s. 6.
94 Ahvo-Lehtinen & Miettinen 2002, s. 6.
95 Vrt. Salonen 2001, s. 41.
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sennys kuntien kolmesta työllisyysroolista on käyttökelpoinen. Ulottuvuudet ovat työn-
antaja, elinkeinotoiminnan aktivoija ja sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisijä. Näiden avulla 
voidaan myös arvioida paikallishallinnon tehtäviä ja asemaa koskevia eroja unionin eri 
maissa. Erot heijastuvat luonnollisesti siihen, mitkä toimet käytännössä ovat eri jäsenmai-
den kunnille ylipäänsä mahdollisia.96

Suomessa merkittävimmät kuntien puhtaasti itsehallinnolliset tehtävät liittyvät elin-
keinoelämän ja työllisyyden edistämiseen, asuntotuotantoon sekä erilaisiin kunnan 
myöntämiin avustuksiin yhteisöille97. Kunnat edistävät työllisyyttä yhä enenevässä mää-
rin vapaaehtoisin, lakisääteisiä tehtäviä täydentävin toimin, käy ilmi valtiovarainministe-
riön vuonna 2015 julkaisemasta selvityksestä98. Kuntatasolla työllisyyspolitiikalle antavat 
suuntaa kuntien laatimat työllisyysstrategiat, elinvoimastrategiat, työllisyysohjelmat tai 
vastaavat. Työllisyyspolitiikan tukipalveluksi voi luokitella työvoimapoliittisten toimenpi-
teiden hallinnon ja koordinoinnin.99

Varsinaisesti kuntien yleiseen toimialaan luokiteltavien palvelujen kirjo on laaja ja vaih-
telee kunnittain. Seuraava luokittelu perustuu vuonna 2016 tehtyyn selvitykseen sekä työl-
lisyydenhoidon kuntakokeilun loppuraporttiin100. 

Työnantajille suunnatut palvelut: rekrytointiin liittyvät palvelut: mm. neuvonta, poten-
tiaalisten työntekijöiden esittely, avustaminen työsopimusten ja palkkatukihakemusten 
laadinnassa, rekrytointitapahtumien järjestäminen tai niissä mukana olo, työvalmentajien 
tarjoaminen tuella palkattujen tueksi, palvelusetelit ja kuntalisä101. 

96 Palola 2001, s. 111.
97 Valtiovarainministeriö 40/2015, s. 11.
98 Valtiovarainministeriö 40/2015, s. 30.
99 Ahvo-Lehtinen & Miettinen 2002, s. 6. Työllisyydenhoidon kuntakokeilun voi nähdä edesauttaneen 
työllisyysteeman nousua entistä keskeisemmin kuntien strategioihin sekä vahvistaneen poliittisen ja virka-
miesjohdon sitoutumista työllisyysasioiden edistämiseen. Arnkil, Spangar, Jokinen, Tuusa & Pitkänen 2015, 
s. 5. Vuonna 2000 julkaistun tutkimuksen mukaan kunnan työllisyysstrategia oli laadittu vasta reilu 40 %:ssa 
otokseen vastanneista kunnista. Strategia oli lähes kaikissa yli 50 000 asukkaan kaupungeissa, alle 10 000 
asukkaan kunnissa se sen sijaan oli harvinainen. Selvityksen työllisyyspolitiikkaa koskevaan kyselyyn vastasi 
28 kuntaa 44 kyselyyn valituista. Vastausaktiivisuus oli siten 64 %. Ahvo-Lehtinen & Miettinen 2002, s. 
21–22. Vuonna 2016 tehdyn kyselyn perusteella, johon vastasi 207 kuntaa, noin puolessa kunnista oli yksik-
kö, joka vastasi keskitetysti työllisyydenhoidosta. Vaikka kaikissa kuntakokoluokissa oli työllisyydenhoidon 
yksiköitä, vähiten (alle puolessa) erillisiä yksiköitä oli alle 10 000 asukkaan kunnissa. Suuremmissa kyselyyn 
vastanneista kunnista erillinen yksikkö on noin 60 %:lla. Jokaisessa yli 100 000 asukkaan kunnassa oli työl-
lisyydenhoidon yksikkö. Työllisyydenhoidon yksiköt sijoittuivat useimmiten kunnan keskus- tai konserni-
hallintoon, seuraavaksi useimmin perusturvaan, sosiaalitoimeen tai hyvinvointipalveluihin. Jos kunnassa ei 
ollut erillistä työllisyydenhoidon yksikköä, työllisyyden hoidosta vastaavat viranhaltijat sijoittuvat useimmi-
ten edellä mainittuihin hallintokuntiin. Kuntakoon kasvaessa niiden kuntien määrä, joissa työllisyystoimi-
kunta oli asetettu, kasvoi. Työllisyystoimikunnan asettaneiden kuntien osuus vaihteli kuntakokoluokittain 
25 %:sta 67 %:iin. Työ- ja elinkeinoministeriö 14.1.2016, s. 44.
100 Ks. Arnkil, Spangar, Jokinen, Tuusa & Pitkänen 2015; Työ- ja elinkeinoministeriö 14.1.2016.
101 Lähes puolet työ- ja elinkeinoministeriön kyselyyn vastanneista 207 kunnasta (48,3 %) maksoi työnan-
tajille palkkauskustannuksiin kuntalisää, jonka maksaminen oli useimmiten sidoksissa TE-toimiston myön-
tämään palkkatukeen. Kuntalisää maksettiin yleisimmin kolmannen sektorin toimijoille, mutta 77 % kun-
talisää maksavista kunnista myönsi sitä myös yrityksille. Työ- ja elinkeinoministeriö 14.1.2016, s. 5 ja 45–46. 
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Työttömille suunnatut palvelut: erilaiset yksilö- ja ryhmävalmennukset, ns. piilotyö-
paikkojen, työkokeilupaikkojen ja palkkatuettujen työmahdollisuuksien etsiminen ja 
järjestäminen sekä jatkomahdollisuuksien etsiminen kunnassa palkkatuetussa työssä, työ-
kokeilussa ja kuntouttavassa työssä oleville. Työttömien ohjaaminen koulutukseen, lyhyt-
kestoinen koulutus, itsensä työllistämisen tukeminen sekä avustaminen eläke-edellytysten 
selvittämisessä. Kesätyöpaikkojen järjestäminen koululaisille ja opiskelijoille ja kesätyötu-
kien maksaminen.

Rahalliset avustukset ja muut vastaavat, kuten toimitiloihin kohdistuvat avustukset: tuki 
työttömien yhdistyksille ja muille työttömille palveluja tuottaville yhdistyksille ja vastaa-
ville, osallistuminen kehittämishankkeisiin. 

Valtiovarainministeriön vuonna 2015 suorittamaan kuntakyselyyn vastanneista kun-
nista yli 50 prosenttia (74 kuntaa) ilmoitti antaneensa työllisyyden edistämiseen liittyviä 
avustuksia. Näistä kunnista 70 ilmoitti antaneensa avustuksia yhdistyksille. Yleisiä työlli-
syyden edistämiseen liittyvien avustusten saajia olivat myös säätiöt sekä kuntakonsernin 
ulkopuoliset yhtiöt, joille molemmille avustusta ilmoitti kyselyssä antaneensa noin 20 kun-
taa. Monet kunnat nostivat työllisyyden edistämiseen liittyvissä avustuksissa esiin erilaiset 
nuorten kesätyöllistämiseen sekä pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen liittyvät tuet.102 
Kunnan antaessa avustuksia järjestöille tai yksityisille yrityksille on harkittava, onko avus-
tuksen suuruus kohtuullisessa ja järkevässä suhteessa siihen päämäärään, jota tavoitellaan. 
Kunnassa toimivien yhteisöjen avustamiselle on osittain lakisääteinen perusta.103 

CEMR:n ja komission omaksuman kolmannen ulottuvuuden, sosiaalisen syrjäytymi-
sen ehkäisijän, voi nähdä tapahtuneen aktiivisen työvoimapolitiikan toteuttamisen myö-
tävaikutuksella. Aktiivitoimia on implementoitu hyvinvointivaltion eri hallinnonaloilla, 
erityisesti työ- ja sosiaalihallinnon palveluissa niin yksilö- kuin järjestelmätasolla. Kyse on 
sektoroituneen palvelujärjestelmän uudenlaisesta aktivoitumisesta työttömien asiassa. Eu-
roopan maissa aktivointilainsäädännön toimeenpano onkin herättänyt tarvetta muotoilla 
ja kehittää aktivoinnin omaa palvelua ja hallinnointia, toteaa Karjalainen.104

Esimerkiksi Siikajoen kunta maksaa kuntalisää yhdistykselle, yritykselle tai yhteisölle, joka palkkaa työsuh-
teeseen vaikeasti työllistettyjä ja joidenka työllistämiseen on myönnetty palkkatuki. Ensimmäisen vuoden 
ajalta kuntalisä on enintään 380 €/ kk ja toiselta vuodelta enintään 720 €/kk. Siikajoen kunta, kunnanhalli-
tuksen päätös 29.2.2016 § 83. Vuoden 2012–2015 työllisyydenhoidon kuntakokeilun voi nähdä jalkauttaneen 
kuntiin takaisin yritysyhteistyön painottamista työllisyydenhoidossa. Keskeistä oli yritys- ja työnhakijakoh-
taisesti rakennettu neuvotteleva ja ohjauksellinen toimintatapa, jota palvelukokonaisuuksien rakentaminen 
uudella tavalla tuki. Arnkil,  Spangar, Jokinen, Tuusa & Pitkänen 2015, s. 38. Esimerkiksi Muuramen kunta 
jatkoi yritysneuvojan työsuhdetta työllisyydenhoidon kuntakokeilun päätyttyä.
102 Kyselyyn vastasi 96 kuntaa. Ks. tarkemmin valtiovarainministeriö 40/2015, s. 21–35.
103 Harjula & Prättälä 2015, s. 188–192.
104 Käytännössä asiakaslähtöinen palvelukoordinaatio on koetellut ”siiloutuneiden” hallinnonalojen rajo-
ja. Monen eri viranomaisen rinnakkainen toiminta ja niiden keskinäiset yhteistyövelvoitteet haastavat jous-
tavuuteen ja uudistumiseen. Karjalainen 2013b, s. 99–100. Van Berkel ym. toteavat, että Euroopan maissa 
aktivoinnin hallinnoinnista (Governance) on tullut vähitellen oma kehittämis- ja tutkimuskohteensa. Tut-
kimuksen kohteina ovat olleet esimerkiksi aktiivitoimien hajautettu ja keskitetty ohjauspalvelujen tuottami-
nen julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä alan koordinaatio- ja yhteispalvelujärjestelyt. Ks. tarkemmin van 
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6.5 Kunta palvelujen järjestäjänä
Hyvinvointivaltion hallinnossa yksilöllisiä etuja toteutetaan sääntelemällä palvelujen 
tuottamista, etujen jakamista, rahoitusvastuun määräytymistä ja valtion ja kuntien väli-
siä ohjaussuhteita105. Kunnan osalta kuntalain 8 § säätää seuraavasti: ”Kunta voi järjestää 
sille laissa säädetyt tehtävät itse tai sopia järjestämisvastuun siirtämisestä toiselle kunnalle 
tai kuntayhtymälle. Lakisääteisessä yhteistoiminnassa järjestämisvastuu on kunnan puolesta 
toisella kunnalla tai kuntayhtymällä. 

Tehtävien hoidosta järjestämisvastuussa oleva kunta tai kuntayhtymä vastaa järjestettä-
vien palvelujen ja muiden toimenpiteiden

1) yhdenvertaisesta saatavuudesta;
2) tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä;
3) tuottamistavasta;
4) tuottamisen valvonnasta;
5) viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä.”

Kunta vastaa tehtäviensä rahoituksesta, vaikka järjestämisvastuu on siirretty toiselle kunnal-
le tai kuntayhtymälle.”

Kuntalain 9 § koskee palvelujen tuottamista ja sen 1 momentin mukaan kunta tai kun-
tayhtymä voi tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat palvelut itse tai hankkia ne sopimuk-
seen perustuen muulta palvelujen tuottajalta. Palvelusetelin käytöstä säädetään erikseen.

Kootusti voidaan sanoa, että vuonna 2015 säädettyyn kuntalakiin liittyi tarve sään-
nellä erityisesti lakisääteisten tehtävien osalta kunnan järjestämisvastuuta ja palvelujen 
tuottamiseen liittyviä vastuita edeltävää kuntalakia selkeämmin. Tarkoitus oli vastata yh-
teiskunnalliseen kehitykseen, jonka myötä palvelujen järjestämis- ja tuottamistavat olivat 
moninaistuneet. Myös EU-lainsäädännön ja kuntien yhteistoiminnan rajapinnan selkeyt-
täminen edellyttivät järjestämisen ja tuottamisen määrittelyä aiempaa tarkemmin. Järjes-
tämisvastuun sääntelyn kuntalaissa katsottiin myös voivan vähentää erityislainsäädännön 
tarvetta.106 

Perustuslain 124 § säätelee hallintotehtävän antamisesta muulle kuin viranomaiselle. 
Pykälä sisältää valtiosääntöoikeudellisen virkamieshallintoperiaatteen, joka edellyttää, 
että julkisia hallintotehtäviä hoitavat ja julkista valtaa lähtökohtaisesti käyttävät vain vi-
ranomaiset. Viranomaisten toimintaa ohjaa lainalaisuusperiaate, johon virkavastuu on 
kytketty. Kuntalain 8 § sallii laaja-alaisen tehtävien siirron kuntien yhteistoimintaorga-
nisaatioille. Ulkoistamisesta puhutaan, kun kunta säilyttää itsellään järjestämisvastuun, 

Berkel, de Graaf & Sirovatka 2012, s. 260–272. Haasteeksi on tullut kehittää aikaisempaa tehokkaampia ja 
yksilöllisempiä työllistymistä ja syrjäytymisen ehkäisyä tukevia palvelumalleja. On tullut tarvetta yhdistää 
työvoima- ja sosiaalipolitiikan resursseja, sillä muun muassa työhallinnon, Kelan sekä sosiaali- ja terveyden-
huollon asiakaskunnassa on järjestelmien yhteisiä työttömiä asiakkaita. Vuosien myötä on kehitetty yhteis-
palvelun ja erilaisen verkostotyön toimintamalleja. Keskitalo & Karjalainen 2013, s. 14.
105 Mäenpää 2013, s. 64.
106 HE 268/2014 vp, s. 62.
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mutta tekee sopimuksen palvelun tuottamisesta yksityisen yrittäjän kanssa. Yksityistet-
täessä kunta luopuu toiminnasta kokonaan ja jättää sen yksityisten hoidettavaksi.107 

Esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2015 tekemä selvitys toi ilmi, että noin 
kolmanneksella vastanneista kunnista (74) oli ohjauksessaan säätiö tai yhdistys, joka tuotti 
työllisyyspalveluja. Kokoluokittain tarkasteltuna osuudet vaihtelivat 20 %:sta 67 %:iin si-
ten, että kuntakoon kasvaessa kasvoi myös niiden kuntien määrä, joilla oli ohjauksessaan 
työllistymistä edistäviä palveluja tuottavia yhdistyksiä tai säätiöitä.108 Vuonna 2002 Jämsä, 
Jämsänkoski109 ja Kuhmoinen perustivat Työvalmennussäätiö Avituksen, jossa oli lisäksi 
mukana eri yhdistyksiä (14 yhdistystä) sekä ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä. Edel-
leen toimivan Avituksen tarkoituksena on tuottaa asiakkaidensa elämänhallintaa sekä 
työ- ja toimintakykyä parantavia yksilöllisiä kuntoutus- ja työvalmennuspalveluita sekä 
järjestää muuta kuntouttavaa ja valmentavaa toimintaa, joilla parannetaan asiakkaiden 
työelämävalmiuksia.110 

Kinnulan kunnan täystyöllissyyskokeilussa kunnan omistama sosiaalinen yritys 
”Kinnula Mahis” toimi osana kunnan työllistämismallia111. Lain sosiaalisista yrityksistä 
(1451/2003) 1 §:n 2 kohdassa säädetään niiden tehtäväksi tarjota työntekomahdollisuuk-
sia henkilöille, jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti 12 kuukautta työttömänä työnhakijana tai 
jotka ovat olleet useammassa työttömyysjaksossa yhteensä vähintään 12 kuukautta työttö-
mänä työnhakijana tai tähän rinnastettavissa. Kohdassa kolme säädetään kohderyhmäksi 
myös ne, jotka ovat saaneet vähintään 500 päivältä työttömyysetuutta työttömyyden pe-
rusteella. 

Tässä työssä ei ole tarkoitus pureutua syvällisemmin kuntien palvelujen järjestämisen 
tai tuottamisen problematiikkaan, ainoastaan todeta, että kuntien roolin muutos palvelu-
jen tuottajasta palvelun järjestäjäksi on vaikuttanut merkittävästi kuntien rooliin työllistä-
jänä ja työnantajana. Kunnallisia palveluja tuottavasta henkilöstöstä kasvava osuus toimii 
peruskuntaorganisaation ulkopuolella. Samansuuntaisesti vaikuttaa kuntien toimintojen 
yhtiöittäminen. Sen, onko kunnan oman henkilökunnan määrän muutoksilla merkittävää 
vaikutusta työllisyyteen, voi nähdä eräänlaisena yhteiskunnallisena vastuukysymyksenä 
työllisyyden edistämisessä ja ylläpitämisessä.112

107 Harjula & Prättälä 2015, s. 196–197.
108 Työ- ja elinkeinoministeriö 14.1.2016, s. 45.
109 Yhdistyi Jämsän kaupunkiin vuonna 2009.
110 Työvalmennuspalveluiden suurimmat käyttäjäryhmät ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat pit-
käaikaistyöttömät, osatyökykyiset työnhakijat ja alle 29-vuotiaat nuoret. Jämsän kaupunki 2017.
111 VATES-säätiö 2012.
112 Vrt. Kietäväinen 1996, s. 9.
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6.6 Alueiden kehittämisen näkökulma
Työllisyystilanteessa ja toteutettavassa työllisyyspolitiikassa voi olla suuria eroja paitsi kun-
tien, myös maakuntien välillä. Lisäksi alueet ovat väestökehitykseltään hyvin erilaisia ja 
työikäisen väestön osuus vaihtelee maakunnittain.113 Seuraava tarkastelu kohdistuu aluei-
den välisiin eroihin ja aluepolitiikkaan. 

Aluepolitiikka-käsitteellä tarkoitetaan julkisen vallan toimenpiteitä, joilla pyritään vai-
kuttamaan eri alueiden kehittymiseen sekä kaventamaan alueiden välisiä eroja. Termillä 
viitataan yleensä alueen yksilöiden, ryhmien ja alueyhteisöjen omatoimiseen kehittämi-
seen. Näihin aluepoliittisiin päämääriin pyritään aluepoliittisella lainsäädännöllä114, halli-
tusohjelman ja siinä esitettyjen toimenpiteiden toteuttamisella sekä valtion talousarviolla. 
Viimeksi mainitulla voidaan osoittaa määrärahoja muun muassa alueellisiin työllistämis-
hankkeisiin (esimerkiksi tie- ja ratahankkeet). Myös kuntien valtionapujärjestelmää voi-
daan pitää aluepolitiikan keinona, joskin sen ohjausvaikutus vähentyi siirryttäessä lasken-
nallisiin valtionosuuksiin ja -avustuksiin.115

Euroopan unionin sosiaalipolitiikassa aluepolitiikalla on varsinkin 1980-luvun puoli-
välin jälkeen ollut tärkeä asema116. Suomen liityttyä Euroopan unionin jäseneksi Suomeen 
rantautui uudenlainen aluepolitiikka, jossa paikallisella tasolla lähdettiin toteuttamaan 
Euroopan unionin osarahoittamia hankkeita, työllistymistä edistävät hankkeet yhtenä 
keskeisimmistä. Useat työllisyysprojektit edellyttävät kuntien omarahoitusosuuden käyn-
nistyäkseen ja kunta voi esimerkiksi työllistämisvelvoitteen117 hoitaakseen osallistua työl-
lisyyshankkeen rahoittamiseen ja ohjata velvoitteen piirissa olevia pitkäaikaistyöttömiä 
projektiin. Kunnilla ei kuitenkaan ole suoraa juridista velvoitetta rahoittaa näitä projek-
teja.118

Unionin aluepolitiikan tarkoituksena on lisätä jäsenvaltioiden taloudellista ja sosiaa-
lista yhteenkuuluvuutta, koheesiota, sekä vähentää alueiden välisiä kehityseroja. Unioni 
osallistuu osarahoituksella jäsenmaidensa alueiden tukemiseen rakennerahastojen kaut-

113 Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma, Euroopan unioni 2014, s. 10.
114 Laajasti ymmärtäen aluepoliittinen lainsäädäntö ymmärretään kaikkien niiden oikeussäännösten ko-
konaisuudeksi, jonka tarkoituksena on edistää maan alueellista tasapainoa ja kehityserojen kaventamista. Se 
käsittää sekä kansallisen että Euroopan unionin lainsäädännön. 
115 Niemivuo 2013, s. 152.
116 Kosonen & Saari 2000, s. 246.
117 Josta säädetään tarkemmin laissa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 11 luvun 1 §:ssä.
118 Eri projekteihin on käytetty pääasiassa kuntien sosiaalitoimen määrärahoja, työllisyysmäärärahoja, 
Euroopan sosiaalirahaston määrärahoja sekä vapaaehtoisjärjestöjen ja Raha-automaattiyhdistyksen määrä-
rahoja. HE 184/2000 vp. Rakennerahastojen uutiskirjeessä 22.9.2011 olleen artikkelin mukaan: ”Ohjelma-
työ edistyy – riittääkö hankkeisiin kuntarahaa?” Vaikeassa taloustilanteessa jouduttiin pohtimaan kuntien 
omarahoitusosuuden laskemista, jotta kunnat edelleen osallistuisivat ESR:n työllisyyshankkeiden rahoitta-
miseen. Rakennerahastojen uutiskirje 9/2011, Työ- ja elinkeinoministeriö.
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ta rakennerahastostrategian mukaisesti.119 Esimerkiksi Euroopan aluekehitysrahaston 
tarkoituksena on myötävaikuttaa keskeisimmän alueellisen epätasapainon poistumiseen 
unionista osallistumalla kehityksessä jälkeen jääneiden alueiden kehittämiseen ja raken-
teelliseen mukauttamiseen sekä taantuvien teollisuusalueiden uudistamiseen (SEU 176 
artikla). 

Ohjelmakaudella 2007–2013 Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toiminnan paino-
pistettä muutettiin entistä enemmän työllisyysstrategian painopisteiden mukaiseksi120. 
Voimassa oleva rakennerahasto-ohjelma ”Kasvua ja työtä 2014–2020” tähtää kansallisen 
Eurooppa 2020 -strategian mukaiseen työllisyystavoitteeseen, 78 %:n työllisyysasteeseen 
20–64-vuotiaiden ikäryhmässä121, mikä on kunnianhimoisempi kuin EU:n yleistavoite. 
Tavoitteeseen pyrkiminen edellyttää työvoiman kysyntää lisäävän talous- ja elinkeinopoli-
tiikan lisäksi työvoiman tarjontaa lisäävää, tuottavuutta nostavaa ja työmarkkinoiden toi-
mivuutta parantavaa työpolitiikkaa.122

Suomen EU-jäsenyyden tukijärjestelmineen voi nähdä lisänneen kunnallisen elinkei-
notoiminnan tehtäviä ja mahdollisuuksia työllisyyden edistämiseen123. Kansallisesti kun-
nan vastuu elinkeinotoiminnan edistämisestä korostui alueiden kehittämisestä annetun 
lain (1993/1135) myötä, jolloin alueiden kehittämisvastuu annettiin yhdessä kunnille ja 
valtiolle124. Voimassa oleva laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hal-
linnoinnista (7/2014) säätää 5 §:ssä vastuun alueiden kehittämisestä kunnille ja valtiolle 
sen mukaan kuin kyseisessä laissa säädetään (1 mom). Alue- ja paikallislähtöistä, maakun-
nallista kehittämistyötä ohjaa maakuntaohjelma125, jonka edellä mainitun lain 32 §:n mu-
kaisesti laatii maakunnan liitto. Uusi laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista tulee 
korvaamaan lain alueiden kehittämisestä ja rakennerahastojen hallinnoinnista126. Laista 
annetun hallituksen esityksen 5.1 §:n mukaisesti vastuu alueiden kehittämisestä on maa-
kunnilla alueillaan ja kunnilla niiden alueilla127.

119 Niemivuo 2013, s. 157. Kansallisen rakennerahasto-ohjelman lisäksi Suomi on mukana Euroopan 
alueel lisen yhteistyön ohjelmissa, esimerkkinä Interreg-ohjelmat. Ks. tarkemmin HE luonnos 1.3.2017, s. 
12–14.
120 Euroopan komissio 2007, s. 37.
121 Valtiovarainministeriö 10a/2013, s. 5.
122 Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014, s. 11.
123 Kietäväinen 1996, s. 9.
124 Sallinen 2007, s. 213.
125 Lain alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 32 §:n 1 momentin mukaan 
maakuntaohjelma sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin 
perustuvat kehittämisen tavoitteet, kuvauksen maakunnan kehittämisen kannalta keskeisistä hankkeista ja 
muista olennaisista toimenpiteistä, laadittavista yhteistyösopimuksista tavoitteiden saavuttamiseksi ja tarvit-
taessa määrittelyn alueen kuntien yhteistyöalueista sekä suunnitelman ohjelman rahoittamiseksi. Maakun-
taohjelma valmistellaan yhteistyössä kuntien, valtion viranomaisten ja alueiden kehittämiseen osallistuvien 
yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa (3 mom).
126 Sekä lisäksi lain elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (987/2009).
127 HE 35/2018 vp, s. 205. 
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Laissa alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista säädetään 
4 §:n 3 kohdassa lakia edeltäneen aluekehityslain (2009/1651 4 § 3 kohta) tavoin alueiden 
kehittämisen tavoitteeksi edistää kestävää työllisyyttä. Tähän liittyvän lainvalmisteluai-
neiston mukaan kestävään työllisyyteen pyritään vakauttamalla työvoiman kysyntää ja 
tarjontaa. Monipuolisella ja korkeatasoisella koulutuksella luodaan edellytyksiä osaami-
sen, innovatiivisuuden, luovuuden ja uudistumisen vahvistamiselle”.128 Hallituksen esityk-
sessä 5.4.2018 alueiden kehittämisen tavoitteet ilmaistaan 4 §:ssä ja niitä ovat muun muassa 
alueiden elinvoiman vahvistaminen, kestävän työllisyyden sekä väestön hyvinvoinnin edis-
täminen ja sosiaalisen osallisuuden kehittäminen129.

Aluepolitiikalle on nykyisin ominaista ohjelmallisuus. Laki alueiden kehittämisestä 
ja rakennerahasto-ohjelmien hallinnoinnista on luonteeltaan tavoitelaki, joille on yleistä, 
että niissä nimenomaisesti ilmaistaan toivottavana pidettäviä kehityssuuntia tai asiaintilo-
ja. Aluekehityslain tapaisen sääntelyn ongelma on siinä, että tavoitteet ovat yleisiä ja laadul-
lisia, jolloin lain velvoittavuus jää riippumaan aluepolitiikan merkityksen ymmärtämises-
tä.130 Uusi, korvaava laki ei näyttäisi poikkeavan tästä131.

Laissa alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista sääde-
tään 47.2 §:ssä, että valtioneuvosto voi määrätä äkillisiksi rakennemuutosalueiksi sellaiset 
alueet, joihin on kohdistunut tai arvioidaan kohdistuvan voimakkaita työpaikkavähen-
nyksiä tai muita äkillisiä alueen talouteen vaikuttavia seikkoja132. Tällöin alueelle tai toimi-
alalle valmistellaan alueen kuntien, elinkeinoelämän, ELY-keskuksen ja maakunnan liiton 
yhteistyönä kriisin hoitamiseen tähtäävä kasvusuunnitelma. Määrärahan myöntämistä 
äkillisten rakennemuutosalueiden ja -toimialojen tarpeisiin arvioidaan tapauskohtaisesti 
valtion talousarvion ja lisätalousarvion puitteissa. Alueilla voidaan käyttää äkillisen raken-
nemuutoksen hankkeisiin myös rakennerahastokauden 2014–2020 tavoitteiden mukaista 
ohjelmarahoitusta.133 

Kunnallisesta näkökulmasta rakennerahastojen toimintaan ja aluekehitysohjelmien 
toteuttamiseen liittyvät kysymykset ovat merkinneet uuden taloudellisen dimension ja 
rahoituslähteen ohella myös uutta oikeudellista ulottuvuutta. Tällöin voi nähdä, että kun-
nat, maakuntien liitot ja muut kansalliset toimijat joutuvat ohjelmien myötä sekä EU:n 

128 HE 190/2013 vp. Yleisesti voinee sanoa, että lainsäädännössä asetettuihin aluepolitiikan tavoitteisiin 
on päädytty saattamatta asiaa kovinkaan laajan keskustelun kohteeksi. Niemivuo 2013, s. 160. 
129 Ks. HE 35/2018 vp, s. 205.
130 Ks. lisää Niemivuo 2013, s. 158–161.
131 Ks. HE 35/2018 vp.
132 Hallituksen esityksessä 35/2018 vp. on seuraava ehdotus: ”Valtioneuvosto voi määrätä äkillisiksi raken-
nemuutosalueiksi sellaiset alueet, joihin on kohdistunut tai arvioidaan kohdistuvan voimakkaita työpaikka-
muutoksia tai muita äkillisiä talouteen vaikuttavia seikkoja.”
133 Työ- ja elinkeinoministeriö, äkillinen rakennemuutos -sivusto, 2018. 
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että kansallisen oikeusjärjestyksen osalta monenlaisen ylimääräisen sääntelyn ja valvonnan 
kohteeksi. Lisäksi säännökset ovat käytännössä muuttuneet ohjelmakaudesta toiseen.134

6.6.1 Työllisyysperusteiset investointiavustukset

Laissa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta säädetään 1.2 §:ssä valtion tehtäväksi tasoit-
taa toimillaan suhdannevaihteluita. Edellä mainitun lain 12 luvun 10.1 § säätää valtion 
työllisyysmäärärahojen myöntämisestä muun muassa valtion virastoille, kunnalle, kun-
tayhtymälle tai sosiaaliselle yritykselle työllisyyspoliittisena avustuksena toimintaan, jol-
la parannetaan työttömien työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksia ja edistetään heidän 
työllistymistään, sekä muuhun työllisyyden edistämiseen. 

Tarkemmin valtioneuvoston asetuksen (1075/2012) 1 §:n mukaan työllisyysmäärära-
hoista voidaan myöntää ja osoittaa työllisyysperusteista valtionapua rakentamista, kunnos-
sapitoa, perusparannusta, laajentamista, rakenteellisesti uudelleen järjestämistä tai muuta 
investointia koskevaan hankkeeseen. Investointiavustuksen myöntämiseen sovelletaan 
valtionavustuslakia (688/2001), joka määrää 5.3 §:n 1 kohdassa, että erityisavustus voidaan 
myöntää investointiavustuksena ja sitä voidaan myöntää aineellisen tai aineettoman hyö-
dykkeen hankintaan.135 Kohteiden valintaan ja investointiavustusten suuruuteen vaikutta-
vat erityisesti hankkeen pysyvät työllisyysvaikutukset ja sijaintipaikkakunnan työllisyys-
näkökohdat (työttömyysaste)136.

134 Yksittäisellä kunnalla ei juuri koskaan ole tarvetta eikä mahdollisuutta asioida suoraan EU:n hallin-
non kanssa, vaan käytännön toiminta tapahtuu oman maan viranomaisten kanssa. Ks. tarkemmin Heuru, 
Mennola & Ryynänen 2011, s. 396–398. Toisaalta projekteissa tapahtuneen kehittämistyön voi nähdä irtaan-
tuneen vakiintuneesta toiminnasta, eivätkä tulokset aina muutu pysyviksi uudistuksiksi. Lisäksi projekteista 
on seurannut henkilöstön vaihtuvuuden kasvu sosiaalihuollon perustason asiakastyössä. Kananoja, Niiranen 
& Jokiranta 2008, s. 61.
135 Kuntien investointien tukemista työllisyyslainsäädännön avulla on tapahtunut jo vuosikymmeniä. 
Vuoden 1956 työllisyyslaista lähtenyt lainsäädäntö edellytti kuntien ja kuntainliittojen investoinneilta pää-
piirteissään samoja työllisyysvaikutuksia kuin valtion investoinneilta. Vuonna 1967 tehtiin päätös lopettaa 
työllisyyslainojen myöntäminen kunnille. Kuntien osuus työllisyyslainoista oli ollut noin neljännes ja ne 
olivat kohdistuneet pääosaltaan työpalkkakustannuksiin ja työhön välittömästi liittyviin kuljetuskustan-
nuksiin. Vuonna 1979 nähtiin tarpeelliseksi ottaa käyttöön ylimääräinen kuntien ja kuntainliittojen inves-
tointiavustus ja -laina. Tämä pyrittiin suuntaamaan ensisijaisesti niihin kuntiin, joiden työttömyysaste oli 
erityisen korkea. Työllisyyslain 1987 myötä kunnille ja (kuntayhtymille) annettiin suurempi vapaus päättää 
investoinneista. Junka 1986, s. 112. Edellä mainitun lain 14 §:ssä säädettiin valtionavun myöntämisestä työl-
lisyyttä tukeviin hankkeisiin. 12 §:n mukaan ”Ennen kuin valtion tulo- ja menoarviossa olevasta määrärahas-
ta myönnetään lainoja, avustuksia tai korkotukea investointeihin, on asiasta hankittava työvoimaministeriön 
lausunto, jollei kysymys ole tulo- ja menoarvion käyttösuunnitelmaan sisältyvästä hankkeesta. Jos lausunnosta 
halutaan poiketa, on ministeriön päätösvaltaan kuuluva asia saatettava valtioneuvoston raha-asianvaliokun-
nan käsiteltäväksi”.
136 Kumotussa laissa julkisesta työvoimapalvelusta säädettiin 1 luvun 5 §:ssä työllisyysnäkökohtien huo-
mioon ottamisesta investoinneissa: ”Valtion, kuntien ja kuntayhtymien on huolehdittava, että niiden rahoitta-
mat investoinnit sekä investointien edellyttämä työvoiman käyttö ajoitetaan suhdannevaihteluita tasoittavasti. 
Myönnettäessä valtion talousarviossa olevasta määrärahasta lainoja, avustuksia tai korkotukea investointeihin 
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Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen mukaisia vaikeimpia työttömyysalu-
eita ovat ne kunnat, joissa keskimääräinen työttömyysaste vuositasolla ylittää vähintään 50 
prosentilla koko maan vastaavan työttömyysasteen tai joissa työllisyystilanne on äkillisesti 
ja voimakkaasti heikentynyt (5.2 ja 12 §). Työllisyyspoliittisen investointiavustuksen saa-
jan ollessa julkinen toimija, on hänellä velvollisuus noudattaa julkisia hankintoja koskevaa 
sääntelyä, mitä alla oleva KHO:n päätös (2472) alleviivaa. Työllisyyspoliittinen investoin-
tiavustus on lakkaava, mutta sen kautta myönnettiin varoja vielä vuodelle 2017.

KHO 27.9.2006 taltio 2472
TE-keskus myönsi kaupungille työllisyysperusteista investointitukea hankkeeseen, jos-
sa kaupunki ja elinkeinonharjoittajat perustivat yhdessä yhtiön, joka rakennutti elin-
keinotoimintaan käytettävän kylpylän, monitoimihallin ja keilahallin muodostaman 
rakennuskokonaisuuden. TE-keskus sovelsi tukea myöntäessään vain julkisesta työvoi-
mapalvelusta annetun lain säännöksiä. Ratkaistaessa asiaa TE-keskuksessa olisi siten 
tullut ottaa TE-keskuksen mainitsemien oikeusohjeiden ohella huomioon yritystuen 
yleisistä ehdoista annetun lain ja yritystoiminnan tukemisesta annetun lain säännök-
set. TE-keskuksen päätös, jolla investointiavustus oli myönnetty soveltaen yksinomaan 
julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain ja valtionavustuslain säännöksiä, perustuu 
ilmeisesti väärään kohdassa 4.1.1. selostettujen valtionapua koskevien kansallisten 
säännösten soveltamiseen.

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan ensimmäisen virk-
keen mukaan perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun valtiontuen 
myöntämistä koskeva suunnitelma on ilmoitettava komissiolle. Jos komissio katsoo, 
että tuki ei sovellu yhteismarkkinoille, se aloittaa mainitun artiklan 2 kohdassa tarkoi-
tetun menettelyn. Artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltio ei saa toteuttaa ehdottamiaan 
toimenpiteitä ennen kuin menettelyssä on annettu lopullinen päätös. Mainittujen 
säännösten vastaisesti toteutettu toimenpide on lainvastainen.

Kun otetaan huomioon, että kyseinen kaupunki sijaitsee kehitysalueen ulkopuolella 
sekä avustuksesta hyötyvien yritysten koko, on säännösten ilmeisesti väärä soveltami-
nen johtanut siihen, että avustus on myönnetty hankkeeseen, johon sitä ei olisi voitu 
myöntää. Säännösten väärä soveltaminen on siten vaikuttanut olennaisesti päätökseen.

6.6.2 Työllisyyspoliittinen avustus

Valtion rahoitustukijärjestelmän selkeyttämisen myötä aiemmin säännellyt työllisyyspo-
liittinen projektituki ja omatoimisuusavustus yhdistettiin uudeksi työllisyyspoliittiseksi 
avustukseksi valtioneuvoston 28.12.2006 antamalla asetuksella (1420/2006)137. Yleisen 

on otettava huomioon työllisyyden edistämiseen ja tasapainoiseen aluekehitykseen liittyvät näkökohdat”. Käy-
tännössä tämä edellytti, että kunnan työllisyyden kehittymistä seurattiin. Pajukoski 2006, s. 123.
137 Työllisyyspoliittisella projektituella tuettiin vuodesta 1998 lähtien pääasiassa erilaisten työmarkkina-
toimenpiteiden ja palkkatuettujen työmahdollisuuksien järjestämistä. Työllisyysasetuksen (30.12.1997/1363) 
17 §:ssä säädettiin työllisyyspoliittisesta projektituesta, jota voitiin myöntää työllisyyden edistämiseksi ja 
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toimialan puitteissa kuntien on mahdollista edistää työllisyyttä valtion myöntämällä työl-
lisyyspoliittisella avustuksella lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 12 luvun 10 §:n 
säätämänä. Avustusta voidaan myöntää valtioneuvoston julkisesta työvoima- ja yrityspal-
velusta antaman asetuksen (1073/2012) 43 §:n 3 momentin mukaisesti kunnalle ja kun-
tayhtymälle enintään 50 prosenttia niistä kustannuksista, jotka työ- ja elinkeinotoimisto 
on hyväksynyt avustuksella katettaviksi. Avustuksen tukitasosta ja määrästä päätettäessä 
otetaan huomioon avustettavan toiminnan sisältö sekä toiminnan kohderyhmään kuulu-
vien henkilöiden määrä ja henkilökohtaisen ohjauksen ja tuen tarve. Lisäksi voidaan ottaa 
huomioon avustettavasta toiminnasta saatavat tulot (2 mom).

Esimerkiksi vuonna 2017 Hämeen TE-toimisto myönsi työllisyyspoliittista avustusta 
n. 1,65 miljoonalla eurolla. Pääosin avustusta myönnettiin kolmannen sektorin toimijoil-
le, mutta joukossa oli myös Hämeenlinnan kaupunki.138 Uudellamaalla toimi vuonna 
2013 yhteensä 46 työllisyyspoliittista hanketta, joille myönnettyjen työllisyyspoliittisten 
avustusten yhteismäärä oli noin kolme miljoonaa euroa. Avustusta oli myönnetty kolmel-
le kunnalle, kahdelle sosiaaliselle yritykselle, kuudelle säätiölle, kahdeksalle työttömien 
yhdistykselle ja 27 muulle yhdistykselle. Lisäksi työllisyyspoliittista avustusta oli varattu 
Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kuntakokeiluhankkeisiin noin kolme miljoo-
naa euroa.139 Tähän liittyen valtioneuvoston asetukseen julkisesta työvoima- ja yrityspal-
velusta otettiin väliaikaisesti (1.1.2013–31.12.2015) 44 §. Lainkohta mahdollisti kunnalle 
myönnettävän avustuksen määräksi 75 % normaalisti myönnettävän 50 %:n sijaan140.

6.7 Julkiset hankinnat ja työllisyyskysymys
ETA-sopimuksen myötä Suomessa tuli voimaan yleinen julkisten hankintojen, ja urakoi-
den kilpailuttamisvelvollisuus ja kuntien hankintojen kilpailuttaminen alkoi vaikuttaa eri 

syrjäytymisen estämiseksi hankkeisiin, joiden avulla järjestetään uusia työmahdollisuuksia työttömille työn-
hakijoille ja toteutetaan muita heidän työllistymistään edistäviä toimenpiteitä. Lisäksi projektitukea voitiin 
myöntää muihin työllisyyttä ja työvoiman kehittämistä edistäviin alueellisiin ja paikallisiin hankkeisiin. 
18 §:n mukaan projektitukea voitiin myöntää kunnalle, kuntayhtymälle ja muulle yhteisölle sekä säätiölle. 
Vuonna 2006 projektitukea myönnettiin noin 350 toimijalle, joista noin 230 oli rekisteröityjä yhdistyksiä, 50 
kuntia ja noin 30 säätiöitä. Työ- ja elinkeinoministeriö 2008.
138 Tukipäätöksen sai yhteensä 14 hanketta. Uusissa hankkeissa on laajemmat hallinnolliset kokonaisuu-
det, tiiviimmät työelämäyhteydet sekä hankkeiden entistä paremmat valmiudet verkostoyhteistyöhön, tode-
taan perusteluissa. Työ- ja elinkeinoministeriö 2017, Työllisyyspoliittinen avustus -sivusto.
139 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2013.
140 44 §:n mukaisesti kunnalle tai kuntayhtymälle, joka osallistuu vähintään 500 päivältä työttömyys-
etuutta työttömyyden perusteella saaneiden tai yhtäjaksoisesti 12 kuukautta työttöminä työnhakijoina ollei-
den palvelutarpeen arviointiin, palveluprosessin suunnitteluun ja seurantaan, ja joka koordinoi tässä pykäläs-
sä tarkoitettujen työttömien työnhakijoiden palvelujen järjestämistä alueellaan, avustusta voidaan myöntää 
enintään 75 prosenttia avustuksen myöntävän viranomaisen hyväksymistä kokonaiskustannuksista. Ks. tar-
kemmin kuntakokeiluhankkeille myönnetty rahoitus Arnkil, Spangar, Jokinen, Tuusa & Pitkänen 2015, s. 
25.
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lailla työllisyysnäkökohtien huomioon ottamiseen141. Aikaisemmin kunnat olivat kohdis-
taneet hankintansa alueensa yrityksiin ja arvoa annettiin sille, jos hankinnan kohdistami-
sella oli paikallista työllistävää vaikutusta ja jos yritys maksoi veronsa kuntaan142. Perintei-
sen toimialaopin mukaan kunta sai tukea yrityksiä suoraan, jos se oli tarpeen työllisyyden 
edistämiseksi. 

Tätä tuki esimerkiksi vuoden 1987 työllisyyslaki, jonka 10 §:ssä säädettiin, että valtion 
virastojen ja laitosten sekä kuntien ja kuntainliittojen on, mikäli ulkomaankauppaa kos-
kevista Suomea velvoittavista kansainvälisistä sopimuksista ei muuta johdu, hankinnoissa 
otettava huomioon tämän lain säännökset. Käytännössä tämä tarkoitti ainakin työllisyys-
lain 2 §:n mukaisia työllisyystavoitetta ja täystyöllisyyden toteuttamista koskevien lain-
kohtien huomioon ottamista. Toisaalta Heuru tulkitsi, että työllisyyslain 10 § mitätöityi 
eräissä tapauksissa sovellettaessa tuolloin voimassa olleen lain julkisista hankinnoista 
(1505/1992) 8 §:ää. Tämän mukaisesti tarjouksista oli hyväksyttävä joko se tarjous, joka on 
hinnaltaan alin, tai tarjous, joka oli kokonaistaloudellisesti edullisin. Huomio kiinnittyy 
siihen, ettei tarjoajan kotipaikkakunnalle saa antaa asiassa merkitystä, vaikka sillä saattaisi 
monessa tapauksessa olla paikallista työllisyyttä edistävä vaikutus.143

Paikallisuuden roolin voi nähdä tänä päivänä varsin mitättömänä komission arvioi-
dessa julkisia hankintoja EU-oikeudellisesti, sisämarkkinatavoitteiden toteutumisen nä-
kökulmasta144. Laissa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 
säädetään 1.1 §:ssä kuntien hankintojen kilpailuttamisvelvollisuudesta siten, kuin kysei-
sessä laissa edelleen säädetään. Lain 2 §:n 1 momentissa mainittuina tavoitteina on muun 
muassa tehostaa julkisten varojen käyttöä ja edistää kestävien hankintojen tekemistä. 
2  momentissa mainitaan yhdeksi tavoitteeksi hankintatoimen järjestäminen siten, että 
hankintoja voidaan toteuttaa sosiaaliset näkökohdat huomioon ottaen. Lisäksi tarkoitus 
on tutkimusaiheen näkökulmasta, että hankinnat pyritään järjestämään siten, että pienet 
ja keskisuuret yritykset ja muut yhteisöt pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa 
osallistumaan tarjouskilpailuihin (2 § 3 mom).

Hankintalain 24.1 § antaa mahdollisuuden siihen, että hankintayksikkö voi varata 
tarjouskilpailuun osallistumisen tapahtuvaksi työohjelmien puitteissa taikka rajoittaa 
tarjouskilpailuun osallistumisen työkeskuksille tai vastaaville toimittajille, joiden päätar-
koituksena on vammaisten tai muita heikommassa asemassa olevien henkilöiden sopeutta-

141 Vuoden 1987 työllisyyslakia valmisteltaessa ehdotettiin säädettäväksi työllisyysnäkökohtien huo-
mioon ottamisesta valtion, kuntien ja kuntainliittojen hankinnoissa. Hallituksen esityksen mukaan kaikessa 
edellä mainittujen tahojen päätöksenteossa tuli ottaa työllisyysnäkökohdat huomioon tavoitteena täystyöl-
lisyys. Ehdotuksen mukaisesti vuoden 1987 työllisyyslakiin otettiin hankintoja koskeva 10 pykälä: ”Valtion 
virastojen ja laitosten sekä kuntien ja kuntainliittojen on, mikäli ulkomaankauppaa koskevista Suomea velvoit-
tavista kansainvälisistä sopimuksista ei muuta johdu, hankinnoissa otettava huomioon tämän lain säännökset”. 
Laissa julkisesta työvoimapalvelusta ei enää säädetty hankinnoista.
142 Jääskeläinen 1994, s. 134.
143 Heuru 2002, s. 181.
144 HE 268/2014 vp, s. 62.
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minen yhteiskuntaan ja työelämään. Edellytyksenä tarjouskilpailuun osallistumiselle on, 
että vähintään 30 prosenttia työkeskuksen, toimittajan tai työohjelman työntekijöistä on 
vammaisia tai muita heikommassa asemassa olevia työntekijöitä.

Lähtökohtaisesti julkisilla hankinnoilla on suuri taloudellinen merkitys Euroopan uni-
onin alueella, sillä julkisten hankintojen osuus on noin 19 % unionin bruttokansantuot-
teesta145. Euroopan unionilla on aina ollut sosiaalinen ulottuvuus, joka on tiiviisti kytkök-
sissä sen taloudellisiin päämääriin, todetaan komission pohdinta-asiakirjassa Euroopan 
sosiaalisesta ulottuvuudesta146. Hankintadirektiivin (2014/23/EU) johdannon 3 kohdan 
mukaan julkisilla hankinnoilla on olennainen merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa yhte-
nä markkinapohjaisista ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan saada aikaan älykästä, kes-
tävää ja osallistavaa kasvua ja varmistaa samalla julkisten varojen mahdollisimman tehokas 
käyttö. 

Tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, säädetään hankin-
talain 106 §:ssä. Kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi määritellään tarjous, joka on 
hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laa-
tusuhteeltaan paras. EU:n hankintadirektiivin kolmannen alajakson 67 artiklan mukaan 
hankintasopimusten tekoperusteena on käytettävä kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen perustetta. 90 artiklassa määrätään, että asianmukaista on myös muistuttaa, 
että hankintaviranomaiset voivat vapaasti asettaa riittävät laatuvaatimukset teknisten eri-
telmien tai hankintasopimuksen toteuttamisen ehtojen avulla.

Tutkimusaiheen näkökulmasta hankintasääntelyn ei ole koettu edistäneen kovin hy-
vin sosiaalista suojelua ja työllisyyttä, ei Euroopan unionissa eikä Suomessa. Käytännössä 
monissa kilpailuttamistilanteissa on tultu ääripäästä toiseen, kun palvelutuotanto on saat-
tanut keskittyä suurille yksityisille tuottajille hinnan jäädessä lähes ainoaksi kriteeriksi. 
Julkisiin hankintoihin oli jo ennen uuden hankintadirektiivin ja hankintalain voimaantu-
loa mahdollista sisällyttää työllistämiskriteerejä.147 

6.7.1 Sosiaaliset näkökohdat julkisissa hankinnoissa

Sosiaalisesti vastuullisiksi hankintojen kriteereiksi voidaan luokitella ihmisoikeuksien ja 
työelämän perusoikeudet, työllisyysmahdollisuudet, sosiaalinen osallisuus, yhdenvertaiset 
mahdollisuudet sekä esteettömyys, eli kaikille sopiva suunnittelu148. Hankintadirektiivin 
IV luvun 70 artiklassa säädetään hankintaviranomaisten mahdollisuuksista vahvistaa han-
kintasopimuksen toteuttamista koskevia erityisehtoja. Näihin ehtoihin voi kuulua talou-

145 Euroopan komissio 2015, s. 7.
146 Euroopan komissio, COM(2017) 206, 27. huhtikuuta 2017, s. 6.
147 Eronen, Hakkarainen, Londen, Nykyri, Peltosalmi & Särkelä 2013, s. 21–22.
148 Kyseessä on työ- ja elinkeinoministeriön määritelmä, jossa on yhdistetty valtioneuvoston periaatepää-
töksen 22.11.2012 ja Euroopan komission sosiaalisesti kestävien julkisten hankintojen oppaan määritelmiä. 
Toivanen & Wennberg 2015, s. 6.
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dellisia tai sosiaalisia taikka innovointiin, ympäristöön tai työllisyyteen liittyviä näkökoh-
tia.

Kuntien budjetista menee puolet julkisiin hankintoihin149. Hankintayksiköt edustavat 
monilla markkinoilla merkittävää ostovoimaa, ja julkiset hankinnat on nähty tehokkaaksi 
välineeksi erilaisten yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamisessa150. Sosiaalisesta vas-
tuullisuudesta julkisissa hankinnoissa on puhuttu jo vuosia151. Vuonna 2011 yhteiskunnal-
listen yritysten liiketoimintamallia pohtinut työryhmä ehdotti, että kuntia kannustetaan 
kehittämään hankintakriteerejään tukemaan palvelujen pitkäjänteistä kehittämistä, palve-
lujen hyvinvointi- ja aluetaloudellisten vaikutusten vahvistamista, sekä suositeltiin sosiaa-
listen kriteerien käyttöä julkisissa hankinnoissa152.

Vuonna 2015 julkaistu selvitys osoitti, että sosiaalisten kriteereiden käyttöä julkisissa 
hankinnoissa olivat tukeneet kriteereiden huomioon ottaminen strategiatasolla, johdon 
sitoutuminen ja tuki, luottamushenkilöiden ja kansalaismielipiteen luoma paine, teemas-
ta innostuneet asiantuntijat sekä kriteereiden käytön kohdistaminen hankintoihin, joihin 
ne todella sopivat153. Sosiaaliset kriteerit kuntien hankinnoissa voivat liittyä muun muas-
sa työllisyysmahdollisuuksien luomiseen nuorille, pitkäaikaistyöttömille, ikääntyneille, 
vammaisille ja osatyökykyisille. Yleensä sosiaaliset kriteerit olivat kunnissa tarkoittaneet 
työllisyyteen liittyvien kriteerien käyttöä.154 

Työllisyysmahdollisuuksien tukeminen hankinnoilla koettiin vielä valtaosaksi haasta-
vana; keinoja ei tunnettu riittävästi ja moniin kohtiin nähtiin liittyvän juridisia riskejä155. 
Työllisyydenhoidon kuntakokeiluun osallistuneista kunnista 42 % vastasi, että kunnassa 
oli suunnitelmia sosiaalisten näkökulmien huomioimiselle julkisissa hankinnoissa. Kun-
takokeiluun valitsematta jätetyistä kunnista näin vastasi 17 %, ja niistä kunnista, jotka ei-
vät osallistuneet työllisyydenhoidon kuntakokeiluun eivätkä edes hakeneet siihen, näin oli 
ajatellut 14 %.156 Edellä mainittuja eroja tukee se, että työllisyydenhoidon kuntakokeilu 
antoi tietoa ja tuki sosiaalisten kriteerien käyttöönottoa kuntien hankinnoissa.

149 Kunnallisalan kehittämissäätiö 2016.
150 HE 108/2016 vp.
151 Esimerkiksi Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa luvattiin uudistaa hankintalakia niin, että 
kuntien suorahankintamahdollisuudet lisääntyvät ja työllisyys- ja terveyspoliittiset, sosiaaliset ja muut laatu-
tekijät sekä innovaatio- ja ympäristöpoliittiset näkökohdat otetaan paremmin huomioon julkisissa hankin-
noissa. Valtioneuvoston kanslia 22.6.2011, s. 40. Ks. Rakennepoliittinen ohjelma talouden kasvuedellytysten 
vahvistamiseksi ja julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi 2013, s. 11.
152 Työ- ja elinkeinoministeriö 4/2011, s. 43.
153 Sosiaaliset kriteerit eivät sovellu kaikkiin hankintoihin ja työllisyyttä edistävät hankintakriteerit so-
veltuvat erityisesti työvoimaintensiivisiin hankintoihin. Työllistämiseen liittyvissä sosiaalisissa kriteereissä 
nyrkkisääntönä voidaan pitää, että hankinnan arvon tulisi olla vähintään 200 000 euroa. Lisäksi työllisyys-
vaikutuksia tulee seurata. Toivanen & Wennberg 2015, s. 3 ja 31.
154 Toivanen & Wennberg 2015, s. 7–8.
155 Toivanen, & Wennberg 2015, s. 7 ja 33.
156 Arnkil, Spangar, Jokinen, Tuusa & Pitkänen 2015, s. 74.
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Hallituksen esityksessä vuoden 2016 hankintalaiksi todetaan olevan tarkoituksena 
parantaa mahdollisuuksia huomioida ympäristö- ja sosiaalisia näkökohtia. Tarkennukse-
na todetaan, että tältäkin osin säännökset sosiaalisten ja yhteiskunnallisten näkökohtien 
huomioon ottamisesta ovat mahdollistavia eivätkä velvoittavia, joten näiden uudistusten 
tarkkoja vaikutuksia yhteiskuntaan ei voida arvioida. Uudistusten voidaan kuitenkin ylei-
sellä tasolla katsoa edesauttavan sosiaalisten näkökohtien huomioon ottamista aiempaa 
selkeämpien ja mahdollistavampien säännösten muodossa, mikä voi edistää esimerkiksi 
eri ryhmien, kuten pitkäaikaistyöttömien, työllistämistä julkisten hankintojen avulla.157 
Tavoite sosiaalisten näkökohtien huomioon ottamiseen ilmaistaan vuonna 2016 säädetyn 
hankintalain 2.2 §:ssä158.

Euroopan unionista löytyy kannustavia esimerkkejä siitä, miten pitkäaikaistyöttömien 
työllistämisessä julkisilla hankinnoilla voi olla pitkä historia. Hollannista Utrecht ja Haag 
ovat tästä esimerkkejä, Ruotsista Göteborg.159 Suomessa Oulussa työllistämistä edistävien 
seikkojen huomioiminen osana hankintojen vastuullisuutta on ollut kehittämisen kohtee-
na vuodesta 2007 lähtien160. Vuonna 2010 Espoon kaupunki linjasi kaupunginhallituksen 
strategiassa, että kaupungin yksiköiden tulisi edistää hankinnoissaan vaikeasti työllisty-
vien henkilöiden työllistymistä ja ammattiin opiskelevien työssäoppimispaikkojen mää-
rää161. 

Esimerkki 1. Espoon kaupunki kilpailutti viisi päiväkotia, joissa neljässä sopimuskausi 
on seitsemän vuotta ja yhdessä viisi vuotta. Sopimuskauden arvo on yhteensä noin 2,2 
miljoonaa euroa. Valittu palveluntuottaja sitoutuu osana hankintasopimusta tarjoa-
maan sopimuskauden aikana 1–2 oppisopimuspaikkaa/hankintasopimus (seitsemän 
vuoden sopimuksissa kaksi henkilöä ja viiden vuoden sopimuksessa yksi henkilö). Sopi-
muksen liitteenä oli kuvaus oppisopimustyöllistämisestä. Mahdollinen sanktio velvoit-
teen laiminlyönnistä on 5 000 €/henkilö. Sopimuskausi alkoi 1.8.2014. Palveluntuot-
taja on sopimuskauden alussa työllistänyt oppisopimusmenettelyllä kolme työtöntä 
henkilöä. Loput kuusi henkilöä palveluntuottaja työllistää myöhemmin sopimuskau-
den aikana (yhdessä kohteessa työskentelee yksi oppisopimusopiskelija kerrallaan).162

Komissio v. Ranska (asia C-225/98 26.9.2000) 
Päätöksen perusteella rakennusurakkasopimuksen toteuttamisen ehdoksi voitiin aset-
taa pitkäaikaistyöttömien tai oppisopimuskoulutuksessa olevien palkkaaminen, kun-
han ei edellytetty, että nämä tulevat tietyltä alueelta, ovat tiettyä kansalaisuutta tai 

157 HE 108/2016 vp, s. 56.
158 ”Hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan to-
teuttaa mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat kilpailuolosuhteet 
hyväksi käyttäen ja ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioon ottaen – –.”
159 Kunnallisalan kehittämissäätiö 2016.
160 Ks. tarkemmin Toivanen & Wennberg 2015, s. 13.
161 Espoon kaupunginhallitus, päätöspöytäkirja 14.12.2010 § 7.
162 Toivanen & Wennberg 2015, s. 10.
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esimerkiksi jonkun järjestön jäseniä. Tarjoajalta ei myöskään voitu vaatia ennen sopi-
muksen alkamista kyseenomaisten ehtojen täyttymistä.163

Hankintayksikön on varmistuttava saamiensa todisteiden avulla, että mahdollisella han-
kinnan toimeksisaajalla on mahdollisimman vahvat edellytykset suoriutua tehtävästä ja 
suorittaa hankinta sekä toisaalta, samaan aikaan pyrkimys välttyä asettamasta toimeksi-
saajalle liiallisia vaatimuksia164, mitä seuraavat esimerkit ilmentävät. 

Esimerkki 3. Siivouspalveluiden hankinnassa tarjouspyynnössä oli esitetty myönnet-
täväksi lisäpisteitä laadulle, mikäli tarjoaja työllistää vaikeassa työmarkkina-asemassa 
olevia henkilöitä. Pisteytys hankinnassa meni seuraavasti: palkattavasta työvoimasta 
vaikeasti työllistyviä vähintään 30 % = 2 pistettä, 10–30 % = 1 piste ja alle 10 % 0 pis-
tettä. Hankinnassa lisäpisteiden suhde hankinnan arvoon ja ehdottomiin laatukritee-
reihin oli niin vähäinen, etteivät tarjoajat täyttäneet näitä ehtoja, eikä lisäpisteitä työl-
listämisestä annettu kenellekään tarjoajalle.165

Bebroeders Beentjes v. State of the Netherlands (asia 31/87 20.9.1988) Tuomio-
istuin katsoi, että hankintayksikön antama ehto, joka koski pitkäaikaistyöttömien 
työllistämistä, ei ollut yhteydessä tarjoajien soveltuvuuden arviointiin ja tarkastamiseen 
tarjoajien taloudellisten ja rahoitusta koskevien voimavarojen ja niiden teknisten tieto-
jen ja valmiuksien osalta (tuomion 28 lauseke). 

Pekkala ja Pohjonen painottavat sosiaalisten kriteerien ottamista mieluiten osaksi sopimu-
sehtoja, jolloin ne ovat voittajasta riippumattomia, pakollisia sopimuksen toteuttamisessa 
huomioitavia seikkoja166. Jos sosiaalinen näkökohta (esimerkiksi työntekijän suojeluun 
liittyvä seikka) haluttaisiin ottaa osaksi tarjouksen vertailuperusteita, se pitäisi painottaa 
ja pisteyttää. On kuitenkin mahdollista, että tarjousvertailussa voittajaksi valikoituu joil-
lakin muilla perusteilla kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, jossa näistä seikoista ei 
ole saatu parhaita tai edes hyviä pisteitä. Sosiaalinen peruste voi siis jäädä tosiasiallisesti 
toteutumatta.167

Haaste tunnistetaan vuoden 2016 hankintalain valmisteluaineistossa. Ympäristö- ja 
sosiaalisten näkökohtien huomioimista koskevat säännöt eivät ole antaneet hankintayk-
siköille varmuutta eri ratkaisujen hyväksyttävyydestä konkreettisissa tilanteissa. Esimer-
kiksi kysymys tuotteen valmistuksesta syntyvien ympäristövaikutuksien huomioimisen 

163 Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Ranskan tasavalta (Nord-Pas-de Calais), 26.9.2000, Kok 2000. 
Esimerkkejä sallituista lisäehdoista ovat velvoite palkata työttömiä (erilaisia työttömien ryhmiä kuten nais-
puoliset, iäkkäät tai nuoret pitkäaikaistyöttömät) ja toteuttaa työttömille tai nuorille tarkoitettuja koulutus-
ohjelmia. Ks. lisää Pekkala & Pohjonen 2015, s. 378–379.
164 Euroopan komissio 2011, s. 36.
165 Toivanen & Wennberg 2015, s. 13–14.
166 Luonnollisesti kaikkien sopimusehtojen tulee olla laillisia, yhteisöoikeuden mukaisia ja syrjimättömiä, 
niin ettei ehdoilla anneta esimerkiksi kotimaisille tai paikallisille yrityksille muita edullisempaa asemaa.
167 Pekkala & Pohjonen 2015, s. 374.
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mahdollisuudesta oli pitkään oikeudellisesti epäselvä. Niin ikään kysymykset esimerkiksi 
hankittavan tuotteen valmistukseen osallistuvien työntekijöiden asemasta, reilun kaupan 
tuotteista sekä pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä jäivät vaille yksityiskohtaisia kan-
nanottoja hankintalainsäädännössä.168

Kysyttäessä kunnilta, olivatko ne käyttäneet 2010-luvulla sosiaalisia kriteereitä siten, 
että hankintakriteereihin olisi sisällytetty palveluntuottajalle velvollisuus palkata heikossa 
työmarkkina-asemassa olevia (pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset, maahanmuuttajat, eli 
työllisyyskriteeri), näin kertoi tehneensä 21 kuntaa. Eniten kriteeriä oli käytetty sosiaali- ja 
terveyspalvelujen hankinnoissa, joissa yksittäisenä hankintakohteena mainittiin useimmin 
eri ryhmien asumispalvelut. Kriteeriä oli käytetty myös rakentamiseen sekä korjaukseen 
ja kunnostamiseen liittyvissä hankinnoissa ja muissa työvoimavaltaisissa hankinnoissa, 
kuten kuljetuspalveluissa, siivouksessa ja ateriapalveluissa. Usea vastaaja kertoi sosiaalis-
ten kriteerien käytön olleen vasta pilotointivaiheessa. Niissä kunnissa, joissa kriteerejä oli 
käytetty pidempään, työllistyneiden henkilöiden määrä vaihteli muutamasta henkilöstä 
yli 50:een.169 Sosiaalisten kriteerien käytön kuntien hankinnoissa voi nähdä voimavarana, 
jonka asiantunteva hyödyntäminen lisää yleisen toimialan liikkumavaraa työllisyydenhoi-
dossa.

Karkeasti tyypiteltynä työllisyyskysymysten ratkaisemiseen näyttää olevan tarjolla 
kaksi tietä. Ensimmäisen mallin mukaisena ongelmana on työttömyys sekä pyrkimys työt-
tömänä olevan työvoiman mahdollisimman massiiviseen työllistämiseen. Toisessa mallissa 
ongelmana ei ole yksin työttömyys vaan myös työvoiman niukkuus, joka johtuu työvoiman 
kysynnän ja tarjonnan epätasaisesta kohtaamisesta. Ongelman kaksinaisuus synnyttää tar-
peen erilaisiin julkisen vallan toimenpiteisiin.170 Ensiksi mainittu malli vallitsi Suomessa 
aina 1970-luvulle saakka, ja sen voi nähdä saavan uudelleen jalansijaa. Seuraava osio tarkas-
telee oikeushistoriallisesta näkökulmasta lähtien kunnan oikeudellista velvoitetta tukea 
työttömän henkilön työllistymistä pääosin erityistoimialaan kuuluvana tehtävänä.

168 HE 108/2016 vp.
169 Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2016 toteuttamaan selvitykseen vastasi 207 kuntaa. Työ- ja elin-
keinoministeriö 14.1.2016, s. 5 ja 46.
170 Mikkola 1979, s. 38.
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7 Kuntien työllistymisen tukemisen oikeushistoria

7.1 Lähtökohta oikeushistorialliseen tarkasteluun

”Pieni vilkaisu historiaan helpottaa yleensä oloa”
Veijo Meri

Työntekoa voidaan pitää ihmisen oikeutena ja velvollisuutena. Työttömyyden mainitaan 
esiintyneen toisinaan vaikeanakin epäkohtana jo vanhan ajan valtioissa, Kreikassa ja Roo-
massa1. Julkisen vallan rooli taas on vuosisatojen aikana ollut auttaa, velvoittaa, jopa pakot-
taa ihmisiä tekemään työtä.

Max Weber esitti vuosina 1904–1905 kirjoittamissaan esseissä teesin, jonka mukaan 
protestanttinen uskonpuhdistus uuden ajan alussa kehitti länsimaissa uudenlaisen yrittä-
mistä ja työteliäisyyttä korostavan elämänasenteen. ”Kapitalismin henki” sisälsi sen, että 
työstä tuli itsetarkoitus ja että koko elämä oli järjestettävä silmällä pitäen taloudellista me-
nestystä.2 Suomalaisia pidetään perinteisesti työuskollisena kansana, ja Anttosen ym. mu-
kaan protestanttisuus yhdistettynä agraarisuuteen lujitti tiettyä tapaa ajatella, mitä hyvä 
kansalaisuus on. Molempiin kuuluu ajatus siitä, että työnteko pitää yhteiskunnan koossa. 
Hyvän kansalaisen status voidaan saavuttaa kovalla työnteolla, eikä siis esimerkiksi varal-
lisuudella tai syntyperällä.3

1500-luvun Eurooppaa kutsutaan uuden sosiaalipolitiikan syntykaudeksi. Tuolloin Eu-
roopassa käynnistyi niin taloudellinen, valtiollis-poliittinen kuin aatteellinenkin kehitys, 
joka leimasi koko sivilisaatiomme kehitystä 2000-luvun kynnykselle asti. Tuolloin maal-
liset hallintoelimet puuttuivat yhä enemmän kerjuuseen ja työn kartteluun. Anttosen ja 
Sipilän mukaan tämä ei sinänsä ollut mitään uutta, vaan se päättäväisyys ja intensiteetti, 
jolla Euroopan kaupungit tähän tehtävään ryhtyivät. Kysymys oli nimenomaan kaupun-
kiongelmasta.4

Kun köyhyys alkoi muodostua yhteiskunnalliseksi uhkaksi 1700-luvun lopulla ja 
1800-luvun alkupuolella, tuli suorastaan ohjelmaksi julistaa, että kansakunnan vaurastu-
misen ehto on työtä pelkäämätön kansalainen. Köyhyyttä ja työttömyyttä haluttiin torjua, 

1 Kuusi 1914, s. 1.
2 Weber 1980, s. 33–46.
3 Anttonen & Sipilä 2000, s. 24.
4 Jaakkola, Pulma, Satka & Urponen 1994, s. 28.
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sillä sen aikaisen ajattelutavan mukaan ne massamittaisina saattaisivat johtaa kurittomuu-
teen ja epäjärjestykseen, mikä horjuttaa yhteisöllisen elämän vakautta.5 Vanhalla työlain-
säädännöllä oli kiinteä yhteys irtolaislainsäädäntöön6, ja vanhan työlainsäädännön yleise-
nä tavoitteena oli halvan, ahkeran ja kuuliaisen työvoiman hankkiminen isännille. Vasta 
1800-luvun lopulla, kun toteutettiin työsopimuksen ja liikkumisen vapaus, irtolaislainsää-
dännön yhteys työlainsäädäntöön katkesi lähes kokonaan.7 Satunnaista työttömyyttä oli 
toki esiintynyt, mutta joukkotyöttömyys ilmiönä tuli mahdolliseksi vasta, kun muuttova-
pauden ja elinkeinovapauden voimaan saattaminen loi sille edellytykset panemalla kansan-
joukot liikkeeseen paikasta toiseen ja toimialalta toiselle.8

7.1.1 Ensimmäiset vaivaishoitoasetukset ja työttömyys

22.3.1852  säädetyssä ensimmäisessä vaivaishoitoasetuksessa työllistymisen tukeminen oli 
osa vaivaishoitoa. Vaivaishoitoasetuksessa määrättiin, että työhön kykenevät olivat oikeu-
tetut saamaan apua ollen velvollisia vain ”voimiensa jälkeen” tekemään soveliasta työtä. 
Työkykyisiin nähden vuoden 1852 vaivaishoitoasetus tunnusti siis avunsaantioikeuden 
työtä vastaan.9

Kunnan kehittäminen köyhäinhoidon vastuunkantajaksi 1800-luvulla merkitsi vähi-
tellen kirkon irtautumista sosiaalihuollosta. Vaivaishoito lakkasi olemasta seurakuntien 
lakisääteinen tehtävä, kun maalaiskunnat vuonna 1865 ja kaupungit vuonna 1873 erotet-
tiin muodollisesti10 seurakunnista.11 Vuoden 1852 vaivaishoitoasetus tuli sittemmin kuu-
luisaksi ja arvostelluksi ”siitä auliudesta, millä se määräsi köyhäinhoitoa harjoitettavaksi”12.

Vuonna 1879 annettiin uusi asetus yleisestä vaivaishoidosta (10/1879) ja vaivaishoidon 
politiikka muuttui. Vaivaishoitoasetuksen 1.1 §:ssä todettiin, että jokaisen työhön kyke-
nevän oli elätettävä itsensä. Vaivaishoitoasetuksen 2 §:n mukaan kunnalla oli velvollisuus 
avustaa vain alaikäisiä, heikkomielisiä, sairaita tai vanhuudenheikkoja. Työkykyisten hen-

5 Anttonen & Sipilä 2000, s. 48–49 ja 191.
6 Maassamme vallitsi keskiajasta lähtien palveluspakko, joka merkitsi tilattomille ja työttömille ym. velvol-
lisuutta pestautua jonkun isännän palvelukseen. Ilman isännän ”laillista suojelua” eli työpaikkaa vailla olevaa 
pidettiin irtolaisena, joka voitiin ottaa sotaväkeen tai valtion pakkotyöhön.
7 Vrt. Kairinen 1991, s. 18.
8 Kuusi 1914, s. 1.
9 Talas 1905, s. 76–77.
10 Vuoden 1865 asetuksella kunnallishallituksesta maalla (4/1865) ja vuoden 1873 asetuksella kunnallis-
hallituksesta kaupungissa (40/1873).
11 Anttonen & Sipilä 2000, s. 26.
12 Koskimies 1915, s. 308.
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kilöiden avustaminen oli kuntien omassa harkinnassa, ja heille sai antaa apua vain työtä 
vastaan.13

Vaivaishoidon valvonta ja ohjaus oli valtion tehtävä. Valtiollisten elinten lisäksi kuntien 
vaivaishoitoa valvoivat läänien kuvernöörit sekä erikseen perustetut vaivaishoidon tarkas-
telijan viranhaltijat14, joiden virka vakinaistettiin vuoden 1894 alusta (1.1 §). Johtosääntö 
vaivaishoidon tarkastelijalle elokuun 16 p:ltä v. 1893 antoi seuraavan määräyksen: ”työky-
kyiset, mutta työhön taipumattomat ja vastahakoiset henkilöt, jotka jäävät vaivaishoidolle 
rasitukseksi, saatetaan pakkotyöhön”.

7.1.2 Pakkotyö ja sotavaihe

1500-luvulta lähtien pakkotyölaitokset yleistyivät Euroopassa ja niitä käytettiin irtolai-
suuden vastaisessa taistelussa. Pakkotyölaitosten avulla työkykyiset köyhät (irtolaiset) 
pyrittiin erottamaan työkyvyttömistä (vaivaiset).15 Suomessakin asetuksiin sisällytettiin 
jo 1600-luvulla valtion kustantamat pakkotyölaitokset. Käytännössä kuitenkin sotaa 
käyneeltä valtiolta ei juuri riittänyt varoja niiden ylläpitämiseen16 ja esimerkiksi vuonna 
1727 annetussa värväyssäännössä annettiin mahdollisuus lähettää laiskat, niskoittelevat tai 
muutoin kehnot rengit armeijaan.17

Köyhäinhoidollisen työlaitoksen esikuvat tulivat Pohjois-Saksasta, mistä ne olivat tul-
leet tunnetuiksi myös Tanskaan ja Ruotsiin18. Suomessa ensimmäisen työlaitostyyppisen 
vaivaistalon perustivat Mikkelin maalaiskunta vuonna 1868 sekä Helsinki ja Kuopio vuon-
na 1873. Työlaitosten tuli ensinnäkin tarjota asuinsija ja työtilaisuus työnpuutteesta kärsi-
ville ja toiseksi niihin piti ottaa perheensä elatuksen laiminlyöneet huoltajat korvaamaan 
työllään perheen saama avustus. Työlaitoksilla oli näin myös pakkolaitoksen luonne.19 

Työvelvollisuus lakkasi vasta sitten, kun korvaus oli suoritettu tai köyhäinhoitolauta-
kunta arvioi, että työvelvollinen huolehtii elatustehtävästään. Työlaitosjärjestelmällä kat-
sottiin olevan lisäksi ennalta ehkäisevä vaikutus. Aiheettomat avunhakijat kaikkosivat 
paikkakunnalta varsin pian sen jälkeen, kun kunta liittyi työlaitoksen osakkaaksi. Toisaal-
ta laitokset erosivat luonteeltaan toisistaan. Siinä, missä Helsingin työlaitoksen kansoit-

13 Eino Kuusen mukaan vuonna 1894 toimeenpannussa työttömien kokouksessa teroitettiin väärinkäsi-
tysten välttämiseksi, ettei Suomen laki velvoita kuntaa eikä ketään hankkimaan toiselle työtä. Hän jatkaa, 
että 1900-luvun alun Viipurissakin kaupungin viranomaisten kesken vaihdetuissa lausunnoissa huomautet-
tiin, ettei ole kaupungin asia toimittaa paikkakunnalla asuvalle työväestölle työtä. Ks. Kuusi 1914, s. 3.
14 Koskimies 1915, s. 324.
15 Jaakkola, Pulma, Satka & Urponen 1994, s. 31–35.
16 Anttonen & Sipilä 2000, s. 24.
17 Jaakkola, Pulma, Satka & Urponen 1994, s. 29.
18 Jaakkola, Pulma, Satka & Urponen 1994, s. 41–49.
19 Jaakkola, Pulma, Satka & Urponen 1994, s. 114 ja 134.
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tivat työvelvolliset ja rikollisaines, Tampereen työlaitos toimi pääasiassa työtilaisuuksien 
tarjoajana työttömille ja muuten taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille.20 

Vuoden 1879 vaivaishoitoasetuksen korvasi vuonna 1922 säädetty köyhäinhoitolaki 
(145/1922). Tämän lain 31 §:ssä lainsäätäjä asetti kunnille työlaitoksen perustamisvelvolli-
suuden (tai velvollisuuden hankkia osuus työlaitoksesta) ja sitoi valtion 78 §:n mukaisesti 
sen perustamiskustannuksiin. Köyhäinhoitolain säätämisen jälkeen kiinnostus työlaitok-
siin kasvoi, ja vuosien 1923 ja 1929 välillä perustettiin maahamme yhdeksän tällaista lai-
tosta21.

Syksyllä 1939 Suomessa alkoi sodan uhka ja siten poikkeusolot22. Vuonna 1939 säädet-
tiin laki yleisestä työvelvollisuudesta sodan aikana (192/1939). Sen 1 §:ssä määrättiin, että 
jokainen Suomen kansalainen, joka oli täyttänyt 18 vuotta, eikä 60, oli velvollinen, niin 
kuin jäljempänä säädettiin, määräyksestä tekemään maanpuolustuksen etua välittömästi 
tai välillisesti tarkoittavaa työtä. 4.2 § velvoitti kunnat avustamaan lain toimeenpanossa. 
Vuonna 1942 säädetyn uuden työvelvollisuuslain (418/1942)23 säännösten velvoittavuutta 
tehosti laki erikoistyöleireistä (912/1943).24

Käytännössä työvoimaviranomaiset työvoiman tarjontaa ohjatessaan sovelsivat työvel-
vollisuutta harkiten. Työvoiman siirrot pyrittiin saamaan suoritetuiksi niin paljon kuin 
mahdollista vapaaehtoisuuden tietä.25 Varsinainen työvelvollisuus koskettikin loppujen 
lopuksi suhteellisen pientä osaa työtä tekevästä väestöstä26.

Sodan jälkeen, vuonna 1946 annettiin laki työtä vieroksuvien henkilöiden määrää-
misestä työhön tai erikoistyölaitokseen (260/1946)27. Tähän lakiin liittyvän asetuksen 
(261/1946) 4 §:n 1 ja 3 momenteissa säädettiin, että kunnan työasiainlautakunnan tulee 
määrätä työtä vieroksuva henkilö valtion toimesta järjestettyyn työpaikkaan ja tehdä tar-
vittaessa esitys hänen sijoituksestaan erikoistyölaitokseen. Huomattavaa oli, että viimeise-
nä sanktiona työstä kieltäytyjästä voitiin tehdä etsintäkuulutus asetuksen 18 §:n mukaan.

20 Jaakkola, Pulma, Satka & Urponen 1994, s. 182–183.
21 Piirainen 1974, s. 121.
22 Piirainen 1974, s. 229.
23 Työvelvollisuuslaki edellytti, että jokainen suomen kansalainen, joka oli täyttänyt 18, mutta ei 55 vuotta, 
oli yleisen työvelvollisuuden alainen.
24 Tämän lain 1 § sääti seuraavasti: ”18 mutta ei 65 täyttänyt Suomen kansalainen, joka ilmeisesti ei soveltu-
nut työtä vieroksuvan elämänsä tai pahennusta herättävien tapojensa vuoksi olemaan työvelvollisuussuhteessa, 
taikka ei ollut työhön määrättynä siihen soveltunut, voitiin määrätä valtion toimesta perustetulle erikoistyölei-
rille tekemään palkattua työtä”. Ks. lisää Piirainen 1974, s. 225–226.
25 Kahra 1942, s. 448.
26 Saraste 1983, s. 341. Kultalahti ja Pohjolainen toteavat vuonna 1975, että eduskunnan perustuslakivalio-
kunta on tulkinnut työvoiman suojelusäännöstä lähinnä kahden tyyppisten asioiden kohdalla. Kysymyksessä 
oli voinut olla (lähinnä sodan aikana) työvelvollisuuden määrääminen tai erilaiset palkkausta koskevat kysy-
mykset. Kultalahti & Pohjolainen 1975, s. 100.
27 Lain 1 § määräsi, että työtä vieroksuva 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen voitiin määrätä valtion 
toimesta järjestettyyn työpaikkaan. 1 pykälän 2 momentti määritti ne syyt, joidenka vuoksi edellä mainittu 
henkilö voitiin sijoittaa erikoistyölaitokseen.
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Vuonna 1956 säädetty huoltoapulaki (116/1956) korvasi köyhäinhoitolain. Huoltoapu-
lain 24.1 §:ssä säädettiin edelleen kunnallisen työlaitoksen perustamisesta28. Huoltoapu-
lain 36 §:n mukaan elatusvelvollinen voitiin määrätä suorittamaan kunnalle määräsumma 
huoltoavusta. 40 § mahdollisti korvauksen työllä suorittamisen työlaitoksessa, mikäli hen-
kilö eri syistä laiminlöi maksuvelvollisuutensa. Huoltoapulain rinnalla niin sanottu perhe-
pinnarilaki (614/1948) määräsi työlaitokseen sijoitettavista29.

Työlaitoksiin sijoittui varsin kirjava ihmisjoukko. Vuonna 1965 työlaitoksiin sijoite-
tuista oli perhepinnareita 48,7 %, huoltoapulain alaisia 22,1 %, irtolaisia 11,6 % ja alko-
holisteja 17,6 %. Sijoitetuista miehistä oli terveitä 46,1 % ja naisista 26,4 %.30 Työlaitos oli 
kunnalliskotiin sopeutumattomien laitoshoitoa tarvitsevien hoitopaikka sekä annetun 
köyhäinhoidon ja huoltoavun korvausta työllään suorittavien suljettu hoitopaikka31.

Tuosta ajasta ei kuitenkaan ollut enää pitkä aika työlaitosten toiminnan lopettamiseen. 
Vuonna 1977 säädetty laki lasten elatusavun turvaamisesta (122/1977) lopetti elatusavun 
maksamisen laiminlyöneiden määräämisen työlaitokseen. Vuonna 1982 irtolaislaista pois-
tettiin lainkohdat, joiden perusteella irtolainen oli voitu määrätä työlaitokseen. Tällöin 
viimeisetkin työlaitokset lakkautettiin.32 Tätä ennen varsinaisten työttömien pakkotyöl-
listäminen oli loppunut 1970-luvun alussa, kun rahakorvaus oli säädetty ainoaksi työttö-
män turvaksi33.

7.2 1900-luvun muuttuva työllisyyspolitiikka
Työnvälitystoimistot syntyivät 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Työnvälittäjät oli-
vat aluksi yksityisiä yrittäjiä, joiden palvelut olivat maksullisia. Myös monet yhdistykset vä-
littivät työpaikkoja.34 Ensimmäinen kunnallinen työnvälitystoimisto perustettiin Helsin-

28 ”Kunnalla tulee tarpeen mukaan olla 40 §:ssä tarkoitettuja työvelvollisia sekä 25 §:ssä mainittuja avun-
saajia varten työlaitos tai osuus sellaiseen. Valtioneuvosto harkitsee työlaitoksen tarpeellisuuden ja hyväksyy sen 
jälkeen perustamisohjelman sekä osallistuu kunnallisen työlaitoksen perustamiskustannuksiin”.
29 Työlaitoksen tarkoitus oli lisäksi totuttaa epäsosiaaliset työvelvolliset säännölliseen työhön sekä rehelli-
seen ja hyödylliseen elämäntapaan ja siten halukkaiksi ja kykeneviksi vastaisuudessa täyttämään elatusvelvol-
lisuutensa. Tarasti 1956, s. 142.
30 Piirainen 1974, s. 353.
31 Tarasti 1956, s. 141–150.
32 Esimerkiksi irtolaislakiin (57/1936) tehdyn muutoksen (706/1982) myötä 5 § muutettiin seuraavanlai-
seksi: ”Jollei irtolaista ole irtolaisvalvonnan avulla saatu tai jos on ilmeistä, ettei häntä sen avulla saada palaute-
tuksi säännölliseen elämäntapaan, taikka jos irtolainen, jonka hoitamisesta muulla tavoin ei ole varmuutta, on 
vaaraksi itselleen tai muiden henkilökohtaiselle turvallisuudelle taikka ilmeiseksi häiriöksi yleiselle järjestykselle 
tai siveellisyydelle, voidaan hänet määrätä laitoshoitoon– –”. Alun perin irtolaislaki määräsi 5 §:ssä vastaavan 
henkilön työlaitokseen tai pakkotyöhön. Ks. lisäksi HE 246/1984 vp, s. 13.
33 Nenonen 2006, s. 203.
34 Nenonen 2006, s. 164.
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kiin vuonna 190335, kun se oli vuotta aiemmin perustettu Helsingborgiin ja  Göteborgiin.36 
Varsinainen laki kunnallisesta työnvälityksestä ja yksityisten yhdistysten maksuttomasta 
työnvälityksestä (95/1911) säädettiin vuonna 1911. Työnvälityslain mukaisesti toimistot 
olivat kunnallisia, mutta valtio korvasi puolet niiden kustannuksista. Työnvälitys valtiol-
listettiin vuonna 1956 säädetyllä työnvälityslailla (84/1956).37

1900-luvun alussa kunnat osallistuivat myös työttömyysvakuutustoiminnan rahoituk-
seen. Julkisin varoin tuettu vapaaehtoinen työttömyysvakuutusjärjestelmä toteutettiin 
vuonna 1917 annetulla lailla ammattiliittojen työttömyyskassoista (95/1917). Työttömyys-
kassatoiminta oli kuitenkin pitkään vähäistä osaksi sen vuoksi, ettei julkisista varoista an-
nettavan tuen katsottu olevan riittävä turvaamaan kassojen jatkuvaa toimintaa. Kuntien 
osuutta koskeva säännös kumottiin vuonna 1921.38

Ensimmäinen perusteellinen tutkimus suomalaisesta työttömyydestä oli Eino Kuu-
selta vuonna 1914 ilmestynyt väitöskirja, jonka aiheena oli ”Talvityöttömyys”. Yksi hänen 
keskeisistä empiirisistä tutkimustuloksistaan oli, että suomalaisessa työttömyyden torjun-
nassa oltiin vasta satunnaisten hätäaputöiden vaiheessa.39 Eino Kuusi peräänkuulutti niin 
valtion kuin kuntienkin suunnitelmallista ja pysyvää vastuuta työttömyyskysymyksessä40.

Kunnallista työllistämistoimintaa 1900-luvun taitteessa alkoivat leimata hätäaputyöt. 
Esimerkiksi Tampereella hätäaputöitä oli teetettävä ensi kertoja vuosina 1893–1894. Taus-
talla vaikuttivat voimassa olleen vuoden 1879 vaivaishoitoasetuksen määräykset, jotka voi-
tiin tulkita myös siten, että kunnan oli laajamittaisen työttömyyden kohdatessa ryhdyttävä 
erilaisiin toimenpiteisiin työkykyisten henkilöiden hädän estämiseksi.41

Maaseudun talvityöttömyys oli suomalaisen työttömyyden erikoispiirre. Talvisaikaan 
pientilallisille, ruumiillisen työn ammattilaisille ja sekatyömiehille ei löytynyt ansion läh-
dettä.42 Elinkeinorakenne säilyi Suomessa pitkään poikkeuksellisen maatalousvaltaisena, 
toisin kuin monissa muissa maissa.43 Kaupungeissa työn puute todettiin rakennus- ja mui-
ta ulkotyöläisiä koskevaksi epäkohdaksi, joka sai erityisen huolestuttavat mittasuhteet sil-
loin, kun yleisten suhdanteiden kehitys lisäsi kausittaista työttömyyttä. Siksi oli ensi sijassa 

35 Kuusi 1914, s. 483.
36 Samaan aikaan mietittiin muissakin maissa työnvälitysmuotoa, tulisiko tästä työntekijäin, työnantajain 
vai kunnallinen. Ulkomailla saatu kokemus oli Kuusen mukaan osoittanut työnvälityksen menestymisen eh-
doksi, että se on maksuton ja kunnan välittömän tarkastuksen alainen. Lisäksi kunnan valintaa puolsi sen 
pysyvyys ja luotettavuus. Sillä myös katsottiin olevan paremmat edellytykset keskittää itseensä koko paikka-
kunnan työnvälitys. Kuusi 1914, s. 454–457.
37 Kalela 1989, s. 192–193.
38 Maalaiskuntien liitto 1967, s. 187.
39 Kuusi 1914, s. 318–319.
40 Kuusi 1914, s.11.
41 Kuusi 1914, s. 3.
42 Elinkeinovapauden myötä työtilaisuuksien määrä kasvoi maaseudulla, kun lisääntyneet hakkuut ja ui-
tot tarjosivat työtä maataloustöiden väliseksi ajaksi.
43 Nenonen 2006, s. 11 ja 16.
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pyrittävä jakamaan kunnan yleiset työt eri vuosille ja vuodenajoille siten, että mahdollisim-
man pitkälle voitiin tasoittaa yksityisen työntarjonnan vaihteluita.44

7.2.1 Varsinaisen työllisyyslainsäädännön alkumetrit

Itsenäisyyden alkuvuosikymmentä seurasi pulaksi kehittynyt talouslama. Vuosittaisella 
työpanoksella mitattuna 1930-luvun lama oli ajanjakson 1860–1960 vaikein työttömyys-
vaihe45 ja jokainen kunta menetteli joukkotyöttömyyden hoitamiseksi omalla tavallaan. 
Monet maalaiskunnat eivät tehneet asialle mitään.46 Kuntien todellisuudesta kertoo se, 
että julkaistut tilastot olivat liian alhaisia jo siksi, että neljännes kunnista ei tehnyt min-
käänlaista ilmoitusta työttömyystilanteestaan47. Suurissa kaupungeissa köyhäinhoito oli 
virallistunut omaksi sosiaalihuollon kentäkseen48.

Ensimmäiset yhtenäiset säännökset työttömyyden hoidosta maassamme annettiin 
1920-luvun lopulla. Lokakuussa 1929 kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö lähetti 
maaherroille kiertokirjeen, missä se ilmoitti valtioneuvoston vahvistaneen ohjeet työttö-
myyden lieventämistä tarkoittavaa valtion toimintaa varten.49 Nämä ohjeet edellyttivät 
erityisen työttömyyslautakunnan asettamista kuntaan valtionavustuksen ehtona. Työttö-
myyslautakunnan oli myös pidettävä kortistoa kaikista yhteiskunnan avun tarpeessa ole-
vista työttömistä.50 

Samalla määriteltiin Ruotsin mallin mukaiset ehdot työttömäksi rekisteröitymiseksi. 
Ensinnäkin asianomaisen tuli olla työkykyinen ja työhaluinen. Toiseksi hänen tuli olla 
niin heikossa taloudellisessa tilassa, että tarvitsee yhteiskunnan tukea, ja kolmanneksi hä-
nen tuli olla tekemänsä ilmoituksen jälkeen ainakin kuusi päivää työtä vailla. Lähtökoh-
dat olivat köyhäinhoidollisia, joten tukeen olivat oikeutettuja vain hädänalaiseen asemaan 
joutuneet.51 

Vuonna 1932 saatu työttömyyshuollon periaateohjelma vahvisti jo sen käytössä olleen 
tavan, että työttömät tuli ensisijaisesti työllistää kunnan yleisiin töihin ja toissijaisena rat-
kaisuna olivat valtion varatyöt. Mikäli kunta ei ollut täyttänyt tätä velvollisuuttaan työttö-

44 Kalela 1989, s. 42–43.
45 Hjerppe 1988, s. 90. 1860-luvulla kehitys oli erityisen epävakaata ja 1800-luvun kriisivuosista pahimpa-
na vuonna 1867 työllisyys laski 6 % 1860-luvun alun parhaiden vuosien tason alapuolelle. Hjerppe 1988, s. 
44 ja 91.
46 Siipi 1967, s. 83.
47 Siipi 1967, s. 83.
48 Siipi 1967, s. 115.
49 Maalaiskuntien liitto 1967, s. 69.
50 Kahra 1938, s. 8.
51 Siipi 1967, s. 84. Vuoden 1922 köyhäinhoitolaissa ilmaistun periaatteen mukaan työttömyyshuolto ra-
kennettiin seuraaville perusteille: a) työttömille ensi tilassa koetetaan järjestää työtä; b) kunnat ovat ensi 
sijassa velvolliset huoltamaan työttömiään; c) niihin töihin, joita järjestetään työttömyyden lieventämiseksi 
eli niin sanottuihin varatöihin otetaan vain tietyt ehdot täyttävät ja työhaluiset työttömät. Kahra 1938, s. 16.
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myystilanteen ollessa vaikea, oli kunta velvoitettu osallistumaan valtion varatyön kustan-
nuksiin tai antamaan sitoumuksen, että se itse käyttää määräsumman omien varatöiden 
järjestämiseen.52 

Vaikka kunta oli keskeisin toimija työttömyyskysymyksessä, sen itsehallinnollinen 
valta tässä oli hyvin suppea. Käytännössä kunnan työttömyyslautakunta rekisteröi ja la-
jitteli työttömiksi ilmoittautuneet valtion antamien ohjeiden mukaisesti. Jos se joutui itse 
työllistämään osan näistä, työmaiden laadusta ja niillä maksetuista palkoista piti ennalta 
laatia ilmoitus. Valtion varatöihin lähetettävät tuli lajitella ohjeen mukaisesti siten, että 
lähemmille työmaille tulivat perheelliset ja siirtotyömaille perheettömät. Työmaalle osoit-
taminen oli luvallista vain saatujen työpaikkailmoitusten mukaisesti.53 

Vuonna 1936 annetuissa uusissa työttömyysohjeissa ensisijainen vastuu työttömyyden 
torjumisessa säilyi kunnilla. Valtion toimenpiteiden edellytyksenä oli, että kunta oli järjes-
tänyt työtä määräosalle kortistoihin merkityistä työttömistään. Köyhimmissä kunnissa se 
vastasi ¼ prosenttia ja muissa ½ prosenttia niiden henkikirjoitetusta väestä. Tässä oli lähtö-
kohtana vuonna 1931 toteutettu kuntien jakaminen taloudellisen kantokykynsä mukaan 
kuuteen luokkaan, mikä määräsi myös kunnan ja valtion järjestämien töiden suhteen. Köy-
himmissä kunnissa valtio vastasi kokonaan näistä kuntien perusosuuden ylittävistä töistä, 
varakkaimmissa sen osuus lisätöistä oli puolet.54 Käytännössä järjestelmä oli valtiollisesti 
koordinoitua kunnallista työttömyyspolitiikkaa55.

7.2.2 1940-luku ja työllisyyspolitiikan muutostuulet

Työvoimapolitiikan maailmankuvan muuttuminen on yhdistettävä nimeen J. M. Keynes. 
Keynesin vuonna 1936 esittämän työllisyysteorian ytimenä oli käsitys siitä, että työlli-
syys riippui ennen kaikkea kulutukseen ja investointeihin käytettyjen varojen kokonais-
määrästä. Joukkotyöttömyys johtui Keynesin mukaan lähinnä siitä, että säästäminen ja 
investoinnit eivät pysyneet toistensa tahdissa, kun eri henkilöt päättivät niistä eri aikoina 
ja eri perustein.56 Hän korosti julkisen sektorin tehtäviä suhdannevaihteluiden säätelijänä 
ja työllisyyden kohentajana. Tämä oli ratkaistavissa aktiivisen raha- ja finanssipolitiikan 
keinoin. Lordi Beveridgen laadittua vuosien 1942–1944 aikana raporttinsa ”Täystyöllisyys 

52 Kahra 1933, s. 21.
53 Siipi 1967, s. 87.
54 Valtioneuvoston hyväksymät työttömyysohjeet soveltamismääräyksineen 1929–1954. Ks. Kalela 1989, 
s. 101–102.
55 Kalela 1989, s. 102.
56 Keynes 1951, s. 51–56.
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vapaassa yhteiskunnassa”, keynesläiset ajatukset levisivät koko läntisen maailman työvoi-
mapoliittiseksi perustaksi.57

Täystyöllisyys ja yleinen sosiaalivakuutus suunnitelmatalouden välineinä ja tavoitteina 
olivat keskeisiä teemoja niissä ohjelmissa, joita Kansainliiton ja ILO:n piirissä laadittiin 
maailmansodan viimeisinä vuosina58. Pääasiassa Ruotsin välityksellä täystyöllisyyden ta-
voite sai myös suomalaiset arvioimaan siihenastista työttömyyspolitiikkaa. Ensimmäiset 
kirjoitelmat niin sanotuista keynesiläisistä talousteorioista ilmestyivät Suomessa välirau-
han aikana ja suomalaiset pohtivat ruotsalaisten tavoin niiden sovellutuksia. Sodan loput-
tua keynesiläiset opit olivat jo Suomessakin tunnettuja, vaikkeivat ne heti näkyneet käy-
tännössä.59

Sotien jälkeen työllisyysasiain hoito järjestettiin uudelleen yhtenäiselle kannalle, kui-
tenkin poikkeuslainsäädäntöön, valtalakiin, perustuen. Työlinjan noudattaminen tuli 
tällöin entistä määräävämmäksi, käytännössä katsoen yksinomaan sovellettavaksi.60 Hä-
täaputöiksi kutsuttiin ennen toista maailmansotaa työttömille järjestettyjä töitä. Sodan 
jälkeen ne olivat työttömyystöitä ja viisikymmenluvulla työllisyystöitä. Työttömälle61 niis-
sä ei käytännössä ollut eroa. Päätöksen tekivät työvoimaviranomaiset, ja mikäli työttömät 
kieltäytyivät työstä, he menettivät oikeutensa työttömyystöihin sinä vuonna62. Valtalain 
nojalla annettujen päätösten perusteella työttömyyskysymyksiä hoidettiin vuoden 1955 
loppuun63.

Merkittävää oli kuitenkin se, että samalla valmisteltiin ensimmäistä työllisyyslakia. Jo 
lain valmistelun aikaan työllisyydenhoidon ajattelutavan muutos oli alkanut näkyä käytän-
nössä, kun määrärahoja, jotka aikaisemmin oli myönnetty työttömyyden lieventämiseen, 

57 Kuusi 1961, s. 106. Lordi Beveridge piti täystyöllisyyden ylläpitämistä yhtenä tärkeimmistä sosiaalisen 
turvallisuuden toteuttamisen edellytyksistä. Työmarkkinapolitiikkaan kuuluvat toimenpiteet työllisyyden 
edistämiseksi ja työttömyyden heikentämiseksi olivat yleinen työllisyyspolitiikka, työnvälitys, ammatinva-
linnan ohjaus, ammattikoulutus eräältä osaltaan, siirtolaispolitiikka, sikäli, kun sillä oli työllisyyspoliittinen 
vaikutin. Beveridge 1942, s. 163–165.
58 Paavonen 1987, s. 30–32.
59 Siipi 1967, s. 149. 
60 Maalaisliitto 1967, s. 71.
61 Kortistoidut työttömät jakaantuivat ammatin perusteella seuraavasti; 87 % oli sekatyöntekijöitä, pien-
viljelijöitä sekä maa- ja metsätyöntekijöitä. Teollisuustyöläisten osuus oli 1,5 %, ”liikennetyöntekijöiden” 
4,5 % ja rakennustyöläisten 6 %. Terho Pulkkinen osoitti lisäksi väitöskirjassaan, että työttömyys kasaantui 
tietyille alueille lähinnä Pohjois-Suomessa. Ne olivat yksipuolisen elinkeinoelämän seutuja, joissa väestön ra-
halliset ansiot olivat pienet ja toimeentulo niukkaa. Pulkkinen 1956, s. 196–206. Saman toteaa Pekka Kuusi, 
työttömyydessä on kysymys lähinnä pienviljelijästä. Suomen työttömyyden ydin on ansiomahdollisuuksien 
vajavuus pienviljelijöiden keskuudessa. Kuusi 1961, s. 118; Pulkkinen 1956, s. 33.
62 Neljäkymmenluvun lopulla työmaat perustettiin tavallisesti sinne, missä työttömätkin olivat. 1950-lu-
vulla päätettiin siirtää työttömät kotipaikkakunniltaan sinne, missä työt olivat, jolloin suuret siirtotyömaat 
syntyivät. Kun rahakorvausta ei maksettu, vaihtoehtoja oli vähän. Oma ja perheen toimeentulo oli turvattava 
viime kädessä valtion työllisyystyömailla. Nenonen 2006, s. 12–20.
63 Maalaisliitto 1967, s. 71.



153

oli alettu yhä runsaammin käyttää työllisyyden säilyttämiseen.64 Vuonna 1956 säädetty 
työllisyyslaki yhtenäisti työttömyyden torjuntaan kohdistuvat toimenpiteet65. Tämän en-
simmäisen työllisyyslain myötä ensisijainen työllistämisvelvoite siirtyi kunnilta valtiolle66.

Työllisyyslaki alkoi näillä sanoin: ”Valtion on yleisin talouspoliittisin toimenpitein edis-
tettävä työvoiman sijoittumista työmarkkinoille pitäen tavoitteena työvoiman kysynnän ja 
tarjonnan tasapainon saavuttamista” (1.1 §). 1 pykälän 2 momentin mukaan työttömyyden 
esiintyessä tuli valtion ja kuntien ryhtyä erityisiin työllisyyden turvaamiseksi tarpeellisiin 
toimenpiteisiin. Valtion tuli johtaa ja valvoa toimenpiteitten toteutumista.67 

Vuoden 1956 työllisyyslain 4.1 §:ssä määrättiin, että kunnan velvollisuus sijoittaa työt-
tömyyskortistossa olevia työntekijöitä sen järjestämiin työttömyystöihin määräytyi kun-
nalle vahvistetun työhönsijoitusvelvollisuuden perus- ja jatko-osuuden mukaan68. 1 §:n 2 
momentin mukaan valtio valvoi, saattoi myöntää helpotuksia tai vapauttaa kunnan eri-
tyisistä syistä työhönsijoitusvelvollisuudesta. Erityisen mielenkiintoinen oli työllisyyslain 
4 §:n 5 ja 6 momentti, joissa säädettiin työhönsijoitusvelvollisuuden rikkomisen molem-
minpuolisista sanktioista seuraavasti: ”Jos kunta ei ole ryhtynyt työhönsijoitusvelvollisuuten-
sa edellyttämiin toimenpiteisiin ja työttömyystyöt kunnan työttömille on sen johdosta ollut 
järjestettävä valtion toimesta, kunnan on korvattava valtiolle työhönsijoitusvelvollisuutensa 
mukainen osuus aiheutuneista kustannuksista”. Vastaavasti valtio oli velvollinen korvaa-
maan kunnalle kustannuksia, mikäli se oli laiminlyönyt työllistämisvelvoitteensa ja kunta 
joutui työllistämään enemmän työttömiä (6 mom).

Kunnilla oli kuitenkin edelleen viimesijainen vastuu työttömän henkilön työttömyy-
destä johtuvan toimeentulon puutteen korvaajana. Tästä säädettiin köyhäinhoitolain jäl-
keen vuoden 1957 alusta voimaan tulleessa huoltoapulaissa, joka oli tarkoitettu sosiaali-
huoltojärjestelmän viimesijaiseksi kansalaisten toimeentuloturvan takaajaksi.69

64 Pulkkinen 1956, s. 33.
65 Siipi 1967, s. 180.
66 Kalela 1989, s.192.
67 Lisäksi vuonna 1956 säädetyssä laissa työllisyyden turvaamista tarkoittavista toimenpiteistä (10/1956) 
määrättiin 1 §:ssä, että valtioneuvostolla oli valta antaa määräyksiä kuntien velvoittamisesta huolehtimaan 
työttömyyden torjumista ja lieventämistä tarkoittavista toimenpiteistä ja siitä, missä suhteessa kuntien oli 
osallistuttava niistä aiheutuviin kustannuksiin, niin myös muitakin määräyksiä työttömyyden torjumiseksi 
sekä määräyksiä työnvälityksen järjestämisestä.
68 Perusosa laskettiin kunnassa henkikirjoitettujen asukkaiden määrästä. Jos työttömyystöitä jouduttiin 
järjestämään suuremmalle työntekijämäärälle, kuin kunnan perusosuus edellytti, tuli kunnan sijoittaa näitä 
työntekijöitä jatko-osuuden mukaan, jota verrattiin valtion osuuteen. Esimerkiksi luokassa I se oli 1:19, luo-
kassa X 1:1.
69 Tarasti 1956, s. 75. Huoltoapulain 1 §:n mukaan ”Henkilölle, joka ei työllään tai omista varoistaan tahi 
toisen huolenpidolla taikka muulla tavalla voi saada tarpeenmukaista elatusta ja hoitoa, on kunta velvollinen 
antamaan sitä huoltoapuna, niin kuin tässä laissa säädetään.” Vasta vuonna 1984 säädetyn sosiaalihuoltolain 
(710/1984) myötä toimeentulotuki korvasi huoltoavun. HE 217/1997 vp.
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Huoltoavun antamisen syynä työttömyys lisääntyi seuraavasti:

 1948 1950 1955 1960 1964
Työttömyys 0,3 % 1,0 % 2,5 % 5,3 % 6,9 %70

Taulukko 1. Huoltoavun antamisen syynä työttömyys

Kunnat ja valtio pyrkivät edelleen työllistämään ensisijaisesti ne, jotka olivat eniten työn 
tarpeessa. Uusista aatteista huolimatta käytännössä harjoitettiin yhä työlinjapohjaista 
työllistämispolitiikkaa. Terho Pulkkinen kirjoitti vuonna 1956 julkaistussa väitöskirjas-
saan, että valtio ja kunnat voivat työllistämistoimillaan suorastaan luoda työttömyyttä. 
Määrärahojen niukkuudesta johtuen työt pyrittiin keskittämään kesäaikaan, koska ”työ 
yksikköä kohden tuli tavallisesti halvemmaksi”. Syksy- ja talvikautena samoja töitä jatkettiin 
työttömyysvarojen turvin ja työntekijät otettiin työttömyyskortistojen kautta. 

Työmarkkinapoliittiset toimenpiteet keskittyivät siis voimakkaasti pyrkimykseen ta-
soittaa suhdannevaihteluita kuntien ja valtion yhteisin toimin.71 Esimerkiksi vuoden 1960 
työllisyyslain (320/1960) 2 §:ssä säädettiin, että investointiluontoiset työt oli pyrittävä kes-
kittämään suoritettaviksi niinä aikoina, kun työttömyyttä esiintyi. Tämä koski paitsi val-
tiota, myös kuntia ja kuntainliittoja. Edellä mainitun työllisyyslain 8 ja 9 §:ssä määrättiin 
tarkemmin kunnan velvollisuudesta sijoittaa työtön kunnan järjestämiin töihin kunnan 
kantokykyluokan perusteella. 

9 §:n 4 momentissa säädettiin kunnille mahdollisuus hakea tarkasti määriteltyyn työ-
hönsijoitusosuuteen muutosta ministeriöltä. Lainkohtaa jouduttiin ensi kerran sovelta-
maan kesällä 1963 yhteensä 27 kuntaan. Kesällä 1965 tällaisia kuntia oli enää yksitoista. 
Syynä työhönsijoitusvelvollisuuden ylitykseen oli useissa tapauksissa talonrakennustoi-
minnan liiallinen laajennus kesäkausina. Kyseinen säännös muodostui joissakin kunnissa 
kohtuuttoman ankaraksi, ja ministeriö näki tarpeelliseksi myöntää tästä työllisyyslainkoh-
dan soveltamisesta helpotuksia.72

Työhönsijoituksesta vastasivat käytännössä kunnalliset työasiainlautakunnat, kunnes 
vuoden 1960 työllisyyslain myötä työvoimahallinto sai oman paikallisen organisaationsa. 
Tämä oli puolittain kunnallinen, esimerkiksi palkka- ja palkkiokustannukset oli puolitet-
tu valtion ja kuntien kesken. Työasiainlautakuntien sijaan kunnissa alettiin puhua kunnal-
lisista työttömyystoimikunnista.73 Piiri- ja paikallishallinnon luomisen lisäksi työnvälitys 

70 Piirainen 1974, s. 346.
71 Pulkkinen 1956, s. 35. Nenonen kirjoittaa, että työttömyystyömaat olivat työllisyyspolitiikan tärkein 
keino toisen maailmansodan jälkeen. Se oli poikkeuksellista, sillä useimmissa Euroopan maissa varatyömaita 
oli sodan jälkeen enää vähän. Nenonen 2006, s. 8.
72 Maalaiskuntien liitto 1967, s. 151–152.
73 Työttömyyden torjumista ja lieventämistä tarkoittavaa toimintaa varten oli kuhunkin kuntaan asetettu 
toimikunta, jonka tehtävistä oli säädetty erikseen. Asetus työvoima-asiain hallinnosta (382/1960) 9 §. Sään-
nös työvoimatoimikunnasta sisältyi jo vuoden 1960 työllisyyslakiin (14 §), vuoden 1956 työllisyyslaissa käy-
tettiin työllisyyslautakunta termiä vastaavasti (9 §).
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sekä ammatinvalinnanohjaus valtiollistettiin vuonna 196174. Työnvälitys oli ehtinyt olla 
puoli vuosisataa kunnallinen tehtävä.

Kunnille kuului pitkään myös erilaisten suunnitelmien laatiminen. Kunnan tuli laatia 
työllisyyssuunnitelmia sekä investointiohjelma työllistämisvelvollisuuden täyttämiseksi 
mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.75 Työvoimaviranomaiset tarkastivat ky-
seiset suunnitelmat ja valvoivat niiden toteutumista. Työohjelmissa ilmoitettiin toimeen-
pantavien töiden rahoitus- ja työvoimatarve kuukausittain kunakin vuonna, ja ohjelmat 
toimitettiin työvoimaministeriölle.76 Vielä vuoden 1987 työllisyyslain 4.1 §:ssä vaadittiin, 
että kuntien ja kuntainliittojen oli laadittava seuraavaa vuotta varten suunnitelmat työ-
määrärahoin toimeenpantavien töittensä järjestämisestä. Säännös kuntien suunnitelma-
velvollisuudesta kumottiin vuonna 2001 työllisyyslain muutoksella (1113/2001).

7.2.3 1960-luvun suurtyöttömyys

1960-luvun taitteessa elettiin talouden lamaa ja vuonna 1959 rekisteröity työttömyys paisui 
ennen kuulumattomiin mittoihin, liki 100 000:een. Työmaiden avaaminen oli vaikeata, 
ja eduskuntaan tuotiin ehdotus työttömyysavustuksista yhden vuoden tilapäislakina.77 
Ehdotus hyväksyttiin, ja seuraavana vuonna laki työttömyyskorvauksesta (322/1960) sai 
pysyvän muodon hiukan aiemmasta korjailtuna. Työttömyyskorvauslain 1 §:n mukaan 
”Työttömyyskortistoon hyväksytylle henkilölle, jota ei voida sijoittaa työhön ja joka sen vuoksi 
tarvitsee taloudellista tukea, voidaan suorittaa työttömyyskorvausta valtion varoista”. Käy-

74 Laki ammatinvalinnanohjauksesta (1960/43), Väärälä 1981, s. 63. Seuraavan työllisyyslain (331/1963) 
mukaan kuhunkin kuntaan oli asetettu työvoimatoimikunta, jonka tehtävänä oli työtä vaille jääneiden hen-
kilöiden osoittaminen valtion ja osittain kuntien töihin (14 §). Työvoimatoimikunnan toimintaa valvoi työ-
voimapiirin toimisto (13 §).
75 Vuoden 1963 työllisyyslain 7 §:n mukaan kuntien oli sen varalta, että työtilaisuuksien järjestäminen 
osoittautui tarpeelliseksi, laadittava ennakolta suunnitelmat töiden järjestämisestä ja varauduttava niiden 
saattamiseen viivytyksittä käyntiin. Laissa asetettu suunnitteluvelvollisuus oli järjestetty yleisluontoisen 
säännöksen varaan, eikä työllisyysasetuksessakaan (333/1963) katsottu voitavan antaa siitä täydentäviä mää-
räyksiä. Monivuotinen investointiohjelma, jollainen oli laadittu ja vahvistettu jo useissa kunnissa, vastasi käy-
tännössä työllisyyslaissa tarkoitettua suunnitelmaa. Maalaiskuntien liitto 1967, s. 156–157.
76 Esimerkiksi kuntien ja kuntainliittojen tuli laatia ennakolta seuraavaa vuotta varten suunnitelmat työ-
määrärahoin toimeenpantavien töittensä ja työllisyyttä edistävien koulutustilaisuuksiensa järjestämisestä. 
Mahdollisuuksien mukaan kuntien tuli laatia vastaavat suunnitelmat myös vuotta pidemmälle ajalle. Junka 
1986, s. 27–28.
77 Ehdotuksessa työttömyysavustuksista esitettiin, että niille työtä vaille oleville, jotka eivät saaneet mis-
tään muualta apua, ja joille oli tarkoituksetonta järjestää työmaata, voitiin maksaa pieni summa avustuksena. 
Ehdotus eduskunnalle työttömyysavustuksista v. 1959.
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tännössä työttömyysavustus ajateltiin vain erityistapauksissa sovellettavaksi. Se oli ikään 
kuin järjestelmän hännänhuippu, vailla pysyvää käyttöä.78 

Vuonna 1961 ilmestyi Pekka Kuusen teos ”60-luvun sosiaalipolitiikka”. Kuusi totesi, 
että yhteiskunnan vastuu kansalaisen työmahdollisuuksista oli otettu Suomessa vakavasti. 
Jopa siinä määrin, että yhteiskuntapolitiikka oli ollut työvoimapolitiikan leimaamaa, kun 
työllisyyslakia oli jouduttu 1950-luvun jälkipuoliskolla soveltamaan sekä sotienjälkeisen 
pahimman suhdannetyöttömyyden että pahenevan rakennetyöttömyyden aikana. Lisäksi 
hän totesi, että työllisyyspolitiikan etuajo-oikeutettu työlinja oli puristanut julkisen in-
vestointitoiminnan ahtaisiin ja vinosuuntaisiin raiteisiin. Kun yhteiskunnan oli ollut jär-
jestettävä työpaikka lähes jokaiselle kortistolaiselle, olivat kortistolaiset käytännössä oh-
janneet investointipolitiikkaa.79 Toisaalta maaseudun työttömyys oli maaseutupolitiikan 
harjoittamisen väline. Työttömyystöillä saatiin rakennetuksi erityisesti Pohjois- ja Itä-Suo-
men talouden kehittämiselle välttämätön infrastruktuuri. Valtio valmistutti maanteitä ja 
rautateitä, kunnat taas teettivät teitä ja katuja sekä vesi- ja viemäritöitä.80 

Oltiin tilanteessa, että huomattava osa työttömyysalueiden työttömyys- ja työllisyys-
töitä tarvitsevasta väestä oli niin lujasti paikalleen sidottua ja osiltaan ikääntynyttä, ettei se 
liikkunut kotiseudultaan pois, eikä kyennyt täyttämään mahdollisia avoimia työpaikkoja. 
Yhä enemmän alettiin kysyä, oliko yhteiskunnan pakko pyrkiä työllistämään näitä – vai 
olisiko yhteiskunnalla varaa antaa heille vastaava tulonlisäys muuta tietä.81 

Ensimmäisessä pysyvässä, vuonna 1960 annetussa laissa työttömyyskorvauksesta sää-
dettiin 7 §:ssä, että kunta on velvollinen suorittamaan valtiolle kunnassa maksetuista työt-
tömyyskorvauksista kultakin kuukaudelta määrän, joka saadaan kertomalla kuukaudelta 
maksettujen työttömyyskorvausten päivää kohden laskettu keskiarvo niiden työpäivien 
lukumäärällä, jotka kunta on sanottuna aikana jättänyt työllisyyslain (320/60) mukai-
sesta työhönsijoitusvelvollisuudestaan täyttämättä ja joista valtio ei ole perinyt kunnalta 
kor vausta työllisyyslain perusteella. Kunnat osallistuivat siten alun perin työttömyyskor-
vausten maksamiseen (vertaa tänä päivänä työmarkkinatuen maksaminen valtion ja kun-
tien varoista). Vuonna 1967 annettiin uusi laki työttömyyskorvauksesta (645/1967), ja sen 
1 §:n mukaan työvoimatoimikunnan kortistoon hyväksytylle henkilölle, jota ei voitu si-
joittaa työhön ja joka sen vuoksi tarvitsi taloudellista tukea, voitiin suorittaa työttömyys-
korvausta valtion varoista tämän lain mukaisesti.

78 Huomaa, että jo marraskuussa 1944 oli vahvistettu työttömyysohjeet, joista on huomioitava päätös työt-
tömyysavustusjärjestelmään siirtymisestä. Tämän 1 §:n mukaan työttömälle, joka oli merkitty työttömyys-
kortistoon ja toimeen tullakseen välttämättä tarvitsi taloudellista apua, voitiin tietyin ehdoin myöntää työt-
tömyysavustusta. Päätöksen 13 §:ssä säädettiin työttömyysavustus maksettavaksi kunnan varoista ja 14 §:ssä 
siitä, miten valtio korvasi kunnalle edellä mainittuja kustannuksia. Käytännössä työttömyysavustuksia ei 
tarvinnut myöntää, kun rauhantekoa seurannut vähäinenkin työttömyys pian katosi. Ks. Siipi 1967, s. 197.
79 Vaikka työttömyyskortistolaisten määrä oli ollut korkea, oli työtä vaille jäänyt pahinta työttömyysvuot-
ta 1958/59 lukuun ottamatta kortistolaisista yleensä vain kymmenesosa. Kuusi 1961, s. 120 ja 128.
80 Kalela 1989, s. 171.
81 Siipi 1967, s. 257.
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Vuonna 1967 Jouko Siipi kirjoitti, että Suomi on nyt kansainvälisesti mitaten hy-
vinvointivaltio82. Vuonna 1956 oli säädetty kansaneläkelaki (348/1956), joka oli alkanut 
turvata ikääntyneen työttömän toimeentuloa. Uusi kansaneläkejärjestelmä pyrki lisäksi 
takaaman minimitoimeentulon kaikille työkykynsä menettäneille.83 Vuotta aiemmin, 
vuonna 1955 työkyvyttömyysavustuslaissa (61/1955) oli säädetty niistä ehdoista, jotka oi-
keuttivat työkyvyttömän saamaan työkyvyttömyysavustuksen. 1960-luvulla tapahtunut 
yhteiskuntapoliittinen asennemuutos koski myös työmarkkinoiden valtiollista sääntelyä. 
Enää ei voinut olla kyse työttömyyden torjumisesta, vaan taloudellista kasvua tukevasta 
työvoimapolitiikasta.84 

Nykyaikaisen työvoimapolitiikan perusajatukset kiteytyivät toisen maailmansodan 
jälkeisenä aikana. Yleisesti nämä ajatukset hyväksyttiin ja tehtiin tunnetuksi Kansainvä-
lisen työjärjestön (ILO) vuoden 1964 työllisyyspolitiikkaa koskevassa yleissopimuksessa 
sekä OECD:n työvoimapolitiikkaa koskevassa julistuksessa samana vuonna. ILO:n yleis-
sopimus ratifioitiin Suomessa vuonna 1969, ja se velvoitti valtion harjoittamaan täystyölli-
syyteen tähtäävää politiikkaa. Samana vuonna Suomi liittyi OECD:n jäseneksi.85 Vuonna 
1968 Suomessa solmittiin ensimmäinen tulopoliittinen kokonaisratkaisu, jonka voi nähdä 
edesauttaneen aktiivisen työvoimapolitiikan omaksumista maahamme86.

7.2.4 Kunnan roolin väheneminen työllisyydenhoidossa 1970-luvulla

1970-luvulle tultaessa voimassa oleva työllisyyslainsäädäntö (työllisyyslaki 331/1963, muu-
tokset 476/1967 ja 533/1969 ja laki työttömyyskorvauksesta) määrittivät ehdot julkisen 
sektorin työllistämiselle. Työllisyys oli edelleen voimassa olleen vuoden 1963 työllisyyslain 
1 §:n mukaisesti pyrittävä turvaamaan valtion yleisin talouspoliittisin toimenpitein sekä 
valtion lainoitus- ja avustustoiminnan avulla. Siinä tarkoituksessa oli erityisesti pyrittävä 
edistämään uusien pysyvien työtilaisuuksien muodostamista (3 §). 2.1 §:ssä säädettiin, että 
valtion, kuntien ja kuntayhtymien tuli työvoiman kysynnässä ja tarjonnassa esiintyvien 

82 Siipi 1967, s. 257.
83 Kuusi 1961, s. 214–215. Ks. myös Piirainen 1974, s. 332.
84 Kalela 1989, s. 180.
85 Tämä tarkoitti aktiivista työvoimapolitiikkaa, mihin tuolloin katsottiin sisältyväksi perinteisten työl-
listämistoimenpiteiden ohella työvoimavarojen yleinen kehittäminen ja työvoiman ohjaus sekä monet julki-
sen vallan toimet. Näitä olivat vaikuttaminen työllisyyteen siten, että huomioon otettiin elinkeinot, alueel-
lisuus ja ammattirakenne. Työvoimapolitiikan alueeseen kuului lisäksi toimeentuloasioiden järjestäminen. 
Työvoimapolitiikka kytkeytyi läheisesti suhdannepolitiikkaan sekä pitkän ajan kasvu- ja rakennemuutospo-
litiikkaan. KM 1986:28, s. 6.
86 Polus 2010, s. 50.
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vaihtelujen tasoittamiseksi pyrkiä keskittämään investointiluontoiset työnsä niinä aikoina 
suoritettaviksi, jolloin esiintyi työttömyyttä.87 

Työtä vaille jääneelle henkilölle oli työllisyyslain 6 §:n mukaisesti pyrittävä järjestä-
mään työtilaisuus ensisijaisesti työnvälityksen toimesta yksityisen sektorin työssä. Ellei 
työnvälitys tässä onnistunut ja henkilö täytti ikään, työkykyyn, työhaluun ja taloudelliseen 
asemaan nähden laissa säädetyt edellytykset, oli hänelle pyrittävä järjestämään työtilaisuus 
sen kunnan työssä, missä hänellä oli varsinainen asunto ja koti, tai valtion töissä. Ellei hen-
kilölle voitu osoittaa työtä julkisellakaan sektorilla, oli hänellä mahdollisuus saada rahal-
lista korvausta työttömyyskorvauksesta annetun lain nojalla valtion varoista. Julkisiin töi-
hin osoittamisesta sekä työttömyyskorvauksen maksuun liittyvistä tehtävistä huolehtivat 
kuntaportaassa paikalliset työvoimatoimikunnat.88

Kesäkuussa vuonna 1970 valtioneuvosto asetti Työllisyyslakikomitean valmistelemaan 
työllisyyslainsäädännön uudistamista. Tosiasia oli se, että voimassa oleva työllisyyslaki 
pohjautui monilta keskeisiltä, varsinkin kuntien velvollisuuksia koskevilta osilta ensim-
mäisiin, vuonna 1929 annettuihin työttömyysohjeisiin. Kuntien työhönsijoitusvelvolli-
suutta koskeva säännöstö asetti kunnat varsin erilaiseen asemaan riippuen työttömyyden 
laajuudesta, kuntien sijainnista ja taloudellisista mahdollisuuksista järjestää työtä. Lisäksi 
työllisyyslainsäädännön merkittävä heikkous oli se, että henkilöillä, jotka eivät pystyneet 
raskaisiin ulkotöihin, oli lainsäädännön perusteella mahdollista jäädä vaille työllisyys- ja 
toimeentuloturvaa.89 Suomessa tapahtuneiden yhteiskunnallisten muutosten lisäksi kan-
sainvälisten järjestöjen (OECD ja ILO) periaatteelliset kannanmäärittelyt edellyttivät 
työllisyyslain täydellistä uusimista90.

Vuonna 1972 voimaan tullut työllisyyslaki (946/1971) toi merkittäviä muutoksia työlli-
syyden hoitoon. Perinteisestä työlinjan ensisijaisuudesta työttömyyden torjunnassa luovut-
tiin. Jos työttömälle ei löytynyt työtä, työvoimaviranomaiset pyrkivät järjestämään hänelle 
pääsyn koulutukseen tai tarpeen mukaan kuntoutukseen tai suojatyöhön. Työttömyys-
jakson alkuun tuli kolmen kuukauden ammattisuoja.91 Työllisyyslain 3 §:ssä säädettiin 
valtion harjoittamista toimista, jotka olivat ammatinvalinnanohjaus, työnvälitystoiminta, 
työvoiman ammatillisen ja alueellisen liikkuvuuden edistäminen sekä kansainvälisen har-
joittelijavaihdon hoitaminen.

Merkittävimpiä uudistuksia oli siirtyminen kuntien työhönsijoitusvelvollisuudesta 
kuntien töiden ennakkosuunnitteluun. Uuden lain myötä kunnilta poistui kiintiöihin 
perustuva työllistämisvelvoite, minkä voi katsoa vähentäneen kuntien roolia työllisyyden 

87 Lisäksi lain 4 §:n mukaan voitiin valtion toimesta tai sen tukemana järjestää ammattikursseja sekä antaa 
työntekijöille, joiden siirtämistä työhön toiselle paikkakunnalle oli pidettävä työllisyyden turvaamisen kan-
nalta tarkoituksenmukaisena, valtion kustannuksella maksuton kuljetus.
88 KM I 1971:B 33, s. 1–2.
89 KM I 1971:B 33, s. 3–6.
90 KM I 1971:B 33, s. 3–4. Ks. myös KM 1986:28, s. 6.
91 Polus 2010, s. 51.
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hoidossa merkittävästi.92 Kuntien velvollisuudesta tukea työllistymistä säädettiin tarkem-
min vuoden 1971 työllisyyslain 9 §:ssä: ”Työkykyiselle ja työhaluiselle 16 vuotta täyttäneelle 
henkilölle, jolle työnvälityksen toimesta ei voitu järjestää työtä tai koulutusmahdollisuutta, 
oli pyrittävä järjestämään työtä valtion tai sen kunnan toimesta, missä hänellä oli varsinai-
nen asunto ja koti.”

Merkittävää vuoden 1971 työllisyyslaissa oli työvoimapolitiikan tavoitteen määritte-
leminen93. Yleensäkin uutta työllisyyslakia tehtäessä ei pantu entisenlaista painoa työlli-
syyden turvaamiselle. Työllistämistoimien lähes tasaveroisena vaihtoehtona nähtiin työt-
tömyysturvan järjestäminen ja siihen pääsyä helpotettiin.94 Työtön haki korvausta oman 
alueensa työvoimatoimikunnalta, joka siirrettiin työllisyyslain 5 §:n mukaisesti työvoima-
toimistojen yhteyteen. Samalla kuntien velvollisuus osallistua puolella toimikunnan me-
noihin lakkasi95. 

Hallitsevimpina työllisyydenhoitokeinoina aina 1970-luvun puoliväliin asti olivat val-
tion investointiluonteisten töiden ajallinen ja alueellinen säätely ja vaikuttaminen kuntien 
töiden ajoitukseen96. Työllisyyslaki oli poistanut kuntien työllistämisvelvoitteen, mutta sa-
malla sille asetettiin käänteinen työllistämisvelvoite: kesäkauden työvoimamäärä ei saanut 
olla talvikautta suurempi97. Vuoden 1971 työllisyyslain 5 §:n 2 momentin mukaan työt tuli 
ajoittaa työvoiman kysynnässä ja tarjonnassa vuoden aikana esiintyviä vaihteluita tasoitta-
vasti. Kausitasoitusehtoa korosti työllisyyslain 11 § ja 13 §, joiden mukaan kunnan oli suo-
ritettava valtiolle korvausta, mikäli kunnan työntekijäin määrä oli kesäkautena suurempi.

1970-luvun puolivälissä suhdanteiden tasaamispyrkimys alkoi painottua aikaisempaa 
enemmän myös työllisyyskoulutuksessa. Työllisyyskoulutusta koskeva lainsäädäntö uu-
distettiin vuonna 1976. Työllisyyskoulutuksen alkuvaiheessa pääpaino oli ollut nuorten 
koulutuksessa, mutta uudessa laissa (31/1976) työllisyyskoulutuksesta asetettiin etusijalle 
pääasiassa aikuisille tarkoitetut ammatilliset uudelleen-, täydennys- ja jatkokoulutuskurs-
sit.98 Seuraavassa on esimerkki työllisyyskoulutuksen painoarvon kasvamisesta oppilaslu-
kujen perusteella.

92 Aiemmin jokaiselle kunnalle oli määritelty kantokykyluokan mukainen työttömien työllistämisvelvoi-
te prosenttilukuna henkikirjoitetusta väestöstä. Polus 2010, s. 51.
93 KM 1980:43, s. 4.
94 Vuoden 1971 työllisyyslain 7 §:n mukaan valtio huolehti työtä vaille jääneiden toimeentulon turvaami-
sesta. Työttömyyskorvaukset laajennettiin koskemaan myös henkisen alan työttömiä. Sihto 1981, s. 50.
95 KM I 1971:B 33, s. 24.
96 Vuoden 1971 työllisyyslakia valmistellut työllisyyskomitea totesi, että toisaalta suhdannevaihteluista 
aiheutuvat työllisyysongelmat ovat olleet vaikeammin hoidettavissa kuin kausivaihteluista johtuvat, eikä val-
tiolla ja kunnilla ole ollut riittäviä edellytyksiä järjestellä omia töitään tuotannossa ja työllisyydessä ilmeneviä 
suhdannevaihteluita tasoittavasti. KM I 1971:B 33, s. 10–11. Käytännössä toimenpiteillä vaikutettiin eniten 
rakennusalan kausivaihtelun tasoittamiseen. Kausivaihtelun tasaamispyrkimys korostui aikana, jolloin ta-
louden ja työllisyyden kasvu oli voimakasta ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan määrällinen epätasapaino ei 
ollut kovin huomattava. Työvoimaministeriö 1984, s. 124.
97 Sihto 1981, s. 2.
98 Junka 1986, s. 79–81.
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Vuosi oppilaita
1960  800
1965 2 600
1970 5 600
1975 8 800
1980 14 700
1984 17 40099

Taulukko 2. Työllisyyskoulutuksen painoarvon lisääntyminen

Työttömyysaste oli esimerkiksi vuonna 1977 6,1 %, vuonna 1978 7,5 % ja vuonna 1979 
6,1 %100.

Työvoimaministeriö julkaisi ensimmäisen työvoimapoliittisen ohjelmansa vuonna 
1974101. Se valmistui tilanteessa, jossa toisaalta työvoimapula oli johtanut vaatimuksiin 
vierastyövoiman tuomisesta maahan, toisaalta oli käynyt ilmeiseksi, ettei työmarkkinoiden 
tasapainohäiriöitä poistettu pelkästään työvoimaa sopeuttamalla. Ohjelmassa korostettiin 
vaikuttamista yritystoiminnan alueittaiseen sijoittumiseen,102 jolloin työvoimapolitiikan 
erityistoimenpiteissä yrityksiin suunnatut tukitoimenpiteet saivat aikaisempaa suurem-
man merkityksen103.

Vuodelta 1984 peräisin olevassa työvoimaministeriön ohjelmaluonnoksessa todetaan, 
että kunnat olivat usein kokeneet kausivaihtelun tasaamista koskevan velvoitteen byro-
kraattiseksi ja jopa enemmän työllisyyttä heikentäväksi kuin sitä parantavaksi. Osa po-
tentiaalisesta työvoiman kysynnästä jäi velvoitteen vuoksi toteutumatta, kun kesäkausi 
jouduttiin investoimaan talvikauden mukaan.104 Taustalla vaikutti se tosiseikka, että työt-
tömyyden rakenne ja investointiluonteisten töiden työpaikat vastasivat yhä huonommin 
toisiaan ja investointiluonteisten töiden koneellistuminen oli vähentänyt henkilötarvet-
ta105. Kokonaisuudessaan tarkasteltuna kuntien ja kuntainliittojen töiden ajoituksella ei 
edes voitu katsoa olleen suhdanteita tasoittavaa vaikutusta106.

Töiden painopistettä haluttiin siirtää kausitasoitusjärjestelmästä suhdannetasauksen 
korostamiseen107. Tämä näkyi uudessa, vuonna 1987 annetussa työllisyyslaissa, jonka 

99 Junka 1986, s. 83.
100 Kosonen 1981, s. 27.
101 Työvoimaministeriö 1974.
102 Heinonen 2004, s. 76.
103 Junka 1986, s. 86.
104 Työvoimaministeriö 1984, s. 129.
105 Työvoimaministeriö 1984, s. 130–131.
106 Junka 1986, s. 28 ja 31.
107 Uutta työllisyyslakia valmistellut työllisyyslainsäädäntökomitea esitti kausivaihtelua koskevia sään-
nöksiä muutettavaksi siten, että töiden järjestämiseksi kesäkaudella ei asetettaisi rajoituksia. Sen sijaan edelly-
tettäisiin, että talvikauden työntekijämäärä säilytetään vähintään edellisen kesäkauden tasolla. KM 1980:43, 
s. 6.
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9.1 §:n mukaisesti valtion, kuntien ja kuntainliittojen oli huolehdittava siitä, että niiden 
rahoittamat investoinnit sekä niiden edellyttämä työvoiman käyttö ajoitettiin suhdanne- 
ja kausivaihteluita tasoittavasti. Työllisyyslain 9 §:n 2 momentin mukaan kunnan rahoit-
tamissa töissä ei työmäärärahoilla palkattujen työntekijöiden keskimäärä saanut kesäkuun 
alun ja elokuun lopun välisenä aikana ylittää vuoden muiden kuukausien vastaavaa keski-
määrää. Pykälässä 9 säädettiin myös kunnalle myönnettävistä poikkeuksista sekä valtiolle 
maksettavasta korvauksesta, mikäli kunta ei noudattanut lain kausitasoitusvelvoitetta. 

Vuonna 2001 suhdanne- ja kausivaihteluiden tasaamista koskenut työllisyyslain 9 § 
muutettiin kuulumaan seuraavasti: ”Valtion, kuntien ja kuntainliittojen (kuntayhtymien) 
on huolehdittava siitä, että niiden rahoittamat investoinnit sekä investointien edellyttämä 
työvoiman käyttö ajoitetaan suhdannevaihteluita tasoittavasti”. Lähes puoli vuosisataa kes-
tänyt säätely kunnan velvollisuudesta tasata työllisyydessä esiintyvää kausivaihtelua pois-
tui tämän lakiuudistuksen (1113/2001) mukana. Voimassa oleva laki julkisesta työvoima- ja 
yrityspalvelusta säätää 1.1 §:ssä seuraavasti: ”talouden kasvun, korkean työllisyyden ja hyvin-
voinnin turvaamiseksi valtio edistää työmarkkinoiden toimivuutta ja työvoiman tarjontaa 
yhdessä kuntien, työmarkkinajärjestöjen, yritysten ja muiden työnantajien sekä kansalaisten 
kanssa.” Lainkohdan 2 momentissa suhdannevaihteluiden tasaaminen säädetään valtion 
tehtäväksi.
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8 Voimassa olevan työllisyyslainsäädännön perusta

8.1 Vuoden 1987 työllisyyslain säätämät velvoitteet
1980-luvulle tultaessa työttömyysongelma oli Suomessa selvästi vaikeutunut, eikä työttö-
myys noususuhdanteessakaan enää pudonnut aikaisemmalle tasolle1. Palkkatyötä vaille 
jääneiden suurimmaksi osajoukoksi olivat tulleet teollisuuden työntekijät, mutta työt-
tömyys oli yleistä myös palvelualoilla. Työttömyyden kesto oli pidentynyt, ja palkkatyö-
tä tarvitsevien joukko kasvanut. Työttömyydestä oli tullut kaikkien ammattiryhmien ja 
molempien sukupuolten ongelma, samoin siitä oli tullut ympärivuotinen ilmiö.2 Taustalla 
työttömyyden lisääntymiseen vaikutti kansainvälisen talouden kasvun hidastuminen3. 

Työttömyyden käytyä läpi muodonmuutoksen se vakiintui suhteellisen korkealle ta-
solle alkaen muistuttaa nykypäivän työttömyyttä4. Taloudellista kasvua myötäilleistä 
toimenpidejärjestelmistä oli siirryttävä ”valikoivan työvoimapolitiikan harjoittamiseen”. 
1970–1980-lukujen taitteessa valtioneuvosto asetti parlamentaarisen työllisyyslainsäädän-
tökomitean laatimaan ehdotuksen työllisyyslainsäädännön kokonaisuudistukseksi. Uu-
den työllisyyslain perustana tuli olla hallitusmuodon uusittu säännös kansalaisten työn 
saannin turvaamisesta (6 § 2 mom).5

Lakiehdotuksessa töiden järjestäminen asetettiin ensisijaisesti valtion tehtäväksi ja val-
tion oli tarvittaessa tuettava kuntia tai muita työnantajia työtilaisuuksien järjestämiseksi. 
Lakiehdotus edellytti kunnilta töiden järjestämistä myös silloin, kun työn järjestämiseen 
ei sisältynyt erityistä valtion tukea.6 Kuntien osuus työllisyyden hoidossa oli alkanut taas 

1 Jyrkämä 1981, s. 182.
2 Katajamäki 1985, s. 52–70.
3 KM 1986:40, s. 154–155. Vuosina 1960–1973 bruttokansantuotteen vuosittainen kasvuvauhti oli 
 OECD-maissa keskimäärin 5 prosenttia, vuosina 1974–1979 2,4 % ja vuosina 1980–1984 3,3 %. KM 1986:40, 
s. 5.
4 Esimerkiksi vuonna 1984 työttömiä työnhakijoita oli keskimäärin 135 000 ja työnhaku kesti keskimäärin 
17 viikkoa. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä oli selvästi kasvanut ja eniten heitä oli vanhoissa 
ikäryhmissä (yli 55-vuotiaat). Junka 1986, s. 16–17.
5 Täystyöllisyystavoitteeseen pyrittiin ensisijaisesti talouspoliittisin toimenpitein. KM 1980:43, s. 7.
6 Valtiovallalla ei aina ole riittävästi mielekkäitä ja tuottavia työpaikkoja, jotka voitaisiin käynnistää työlli-
syystilanteen edellyttämällä tavalla. Tämä muutos nyt voimassa olevaan lainsäädäntöön on varsin pitkälle jo 
omaksutun käytännön mukainen. KM 1980:43, s. 18–19.
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lisääntyä7 ja pyrkimys oli, että kunnat neuvottelisivat valtion viranomaisten kanssa tar-
vittavista toimenpiteistä töiden aikaansaamiseksi. Tässä tarkoituksessa lakiehdotukseen 
sisällytettiin säännökset työllistämisavustuksista ja -lainoista.8 

Työllisyyslakikomitean mietintöön jätetyssä eriävässä mielipiteessä Ensio Laine toteaa, 
että lakiehdotuksen 7, 9 ja 10 §:ssä asetetaan kunnille lukuisia velvoitteita. Tästä syystä 
olisi täysin kohtuullista asettaa vaatimus ja velvoite siitä, että valtion tulee turvata kuntien 
mahdollisuudet työllisyyden hoitoon. Tätä tukee hallitusmuodon 6 §:n 2 momentti, jon-
ka mukaan työn järjestäminen on valtiolle kuuluva velvollisuus. Kun työllisyyslain avulla 
tätä velvollisuutta siirretään kunnille, lain 15 §:ään tulisi lisätä seuraava momentti: ”Valtion 
toimenpitein turvataan tämän lain 9 §:ssä tarkoitettujen kuntien työkohteiden rahoitus siltä 
osin, kuin sitä ei ole kunnan toimesta voitu järjestää.”9

Vuoden 1971 työllisyyslain korvanneeseen vuonna 1988 voimaan tulleeseen uuteen 
työllisyyslakiin ei kyseistä ehdotusta lopulta otettu. Työllisyyslaki tuli voimaan 1.1.1988 
alkaen alueellisesti ja ajallisesti porrastettuna. Vuoden 1987 työllisyyslain 1 §:n mukaisesti 
sen tavoite oli järjestää Suomen kansalaisille mahdollisuus tehdä työtä. 

Uuteen työllisyyslakiin otettiin kuntaa ja valtiota koskeva kolmiosainen työllistämis-
velvoite.

 Niin sanottu nuorisotyöttömien työllistämisvelvoite: Työllisyyslain 17 §:n mu-
kaan kotikunnan oli järjestettävä työ- tai harjoittelupaikka alle 20-vuotiaalle kolme 
kuukautta työttömänä olleelle nuorelle kuuden kuukauden ajaksi.

 Niin sanottu pitkäaikaistyöttömien työllistämisvelvoite: Työllisyyslain 18 §:n 
mukaan kunnan tai valtion tuli järjestää työntekomahdollisuus yhtäjaksoisesti 12 
kuukautta tai kahden vuoden aikana yhteensä 12 kuukautta työttömänä olleelle 
työnhakijalle kuuden kuukauden ajaksi (3 mom).10

 Niin sanottu aluevelvoite: Työllisyyslain 19 §:n mukaan valtion, kunnan ja yritys-
ten yhteisin talouspoliittisin toimin tuli huolehtia alueellisesti tasapainoisesta työl-
lisyydestä niin, ettei minkään työssäkäyntialueen työttömyys olennaisesti ylittäisi 
maan keskimääräistä tasoa (lain perusteluissa raja oli 1,5-kertainen).11

Työllisyyslain 20.1 §:ssä määrättiin rajoituksista kunnan työllistämisvelvollisuuteen: 
”Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää 17–19 pykälien nojalla työntekomahdollisuutta vuo-

7 Komitean mukaan työvoimapoliittisessa tutkimuksessa ei ollut riittävästi huomioitu kuntien roolia työl-
lisyyspolitiikassa. KM 1986:40, s. 38 ja 110–111.
8 KM 1980:43, s. 18–19. Komiteanmietintöön jätetyssä eriävässä mielipiteessä todetaan, että kuntien ja 
kuntainliittojen mahdollisuuksia hoitaa mielekkäästi omalta osaltaan työllisyyttä ei lakiehdotuksessa paran-
neta, vaan pyritään säilyttämään valtiovallan holhous sanktiotoimin kuntien työllistämisvelvoitteen hoita-
misessa. Samoin velvoitetaan kunnat hankinnoissaan toimimaan muutoin kuin taloudellisin perustein, eikä 
kunnilla ole vapaata valinnanoikeutta kaikkiin työnhakijoihinsa nähden. KM 1980:43, liitteet,  s. 3.
9 KM 1980:43, liitteet, s. 8.
10 18.3 § tarkentaa, että kunnan ei tarvitse järjestää työntekomahdollisuutta useammalle kuin puolelle 
työnhakijoista.
11 Vrt. Sinisalmi 1996b, s. 61.
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sitasolla useammalle henkilölle kuin kahdelle prosentille kunnan alueen ammatissa toimi-
vasta väestöstä. Valtio on velvollinen järjestämään työntekomahdollisuuden niille 17–19 §:ssä 
tarkoitetuille henkilöille, joita kunta ei ole työllistänyt”.

Valmisteltaessa kuntien työllistämisvelvoitteiden säätämistä nousi esille kysymys 
velvoitteiden perustuslainmukaisuudesta. Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistä-
misvelvoitteen katsottiin loukkaavan kuntien (ja kuntainliittojen) oikeuksia itsenäisinä 
työnantajina. Hallituksen esitys ei sen vuoksi vastannut niitä periaatteita, joihin laki- ja 
talousvaliokunta kiinnitti kunnallisen itsehallinnon kannalta huomiota.12

Perustuslakivaliokunta ei tähän näkemykseen yhtynyt, vaan katsoi, että kyseinen vel-
voite voitiin säätää hallitusmuodossa turvatun kuntien itsehallinnon estämättä tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä. Perusteluina valiokunta toi esille muun muassa sen, että työttö-
mät työnhakijat tuskin tulevat osallistumaan kunnan julkisen vallan käyttöön. Velvoite ei 
siten rajoittaisi kunnan itsenäistä valtaa päättää siitä, kenet se ottaa työsuhteeseen. Rajoitus 
ei ollut erityisen olennainen kunnan julkisoikeudellisen toimivallan kannalta. Valtiosään-
töoikeudellisessa arvioinnissa tuli perustuslakivaliokunnan mielestä huomioida myös se 
perustelu, että työllisyydestä huolehtiminen oli lähes aina kuulunut kunnan tehtäviin.13 

Työnteon järjestäminen oli hallitusmuodon 6.2 §:n nojalla valtiovallan ensisijainen vel-
vollisuus, ja vuoden 1987 työllisyyslaki piti työvoimapalvelujen avulla tapahtuvaa työhön 
sijoittamista tai koulutukseen ohjaamista ensisijaisena. Toissijaisesti työttömälle oli pyrit-
tävä järjestämään työpaikka työllisyysmäärärahojen avulla ja kolmanneksi julkinen valta 
sitoutui työllistämään nuoret ja pitkäaikaistyöttömät.14 Kuuden kuukauden työllistämis-
velvollisuus oli nuorten osalta nuoren kotikunnalla ja pitkäaikaistyöttömien osalta myös 
valtiolla. Tällaisissa tilanteissa ja näillä henkilöillä voitiin sanoa olevan juridinen oikeus 
työhön.15

Vuonna 1997 KKO antoi ratkaisun kuntien työllistämisvelvoitteen tulkintaan.

KKO 1997:141
Henkilö X oli työttömyytensä johdosta ollut 13.6.–12.12.1991 välisen ajan Hollolan 
kunnan työllistämänä. Hänelle oli 13.12.1992 syntynyt uusi oikeus työntekomahdolli-
suuteen, koska hän oli tuolloin ollut työllisyyslain 18 §:n 2 momentin (1732/91) edellyt-
tämät 12 kuukautta työttömänä työnhakijana. Lahden työvoimatoimisto oli 25.1.1993 
lähettänyt häntä koskevan työllistämisilmoituksen Hollolan kuntaan. Kunta ei ollut 
toiminut millään tavalla työllistämisilmoituksen johdosta eikä myöskään ollut ilmoit-
tanut perusteltua syytä menettelylleen. 

Hollolan kunnalla olisi työllisyyslain 18 §:n 3 momentin ja 20 §:n mukaan ollut 
oikeus kieltäytyä työntekomahdollisuuden järjestämisestä kahdesta syystä. Ensinnäkin 
kunnan ei tarvinnut järjestää työntekomahdollisuutta useammalle kuin puolelle työn-

12 LtVL 4/1986 vp.
13 PeVL 14/1986 vp.
14 HE 305/1992 vp. Ks. työllisyyslaki (275/1987) 16–18 §.
15 Kairinen 1991, s. 381.



165

hakijoista. Toiseksi kunnalla ei ollut velvollisuutta järjestää työntekomahdollisuutta 
vuositasolla useammalle kuin kahdelle prosentille kunnan alueen ammatissa toimivas-
ta väestöstä. Valtio puolestaan oli velvollinen järjestämään työntekomahdollisuuden 
niille henkilöille, joita kunta ei edellä mainituin perustein työllistänyt. Kunta ei ollut 
vedonnut kumpaankaan lain mahdollistamaan kieltäytymisperusteeseen. Raja-arvojen 
täyttymisestä ei ollut esitetty selvitystä.

Henkilö X:n työllistämisvelvollisuus oli ensisijaisesti kunnalla ja vasta toissijaisesti 
valtiolla, koska kunnalla oli työllistämisvelvoitteita täyttämättä. Kunta ei voinut vapau-
tua työllistämisvelvoitteesta sillä, että myös valtiolle oli säädetty pitkäaikaistyöttömien 
työllistämisvelvoite, elleivät erityiset lakimääräiset edellytykset täyttyneet. Valtiolle 
työllisyyslain 20 §:ssä säädetty velvoite ei tarkoittanut sitä, että kunnan jättäessä työl-
listämättä työttömän muilla kuin erityisillä lain mahdollistamilla perusteilla, velvoite 
olisi siirtynyt valtiolle. Kokonaan toinen asia oli, että valtio osallistui kunnille työllis-
tämisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen valtiona-
pujärjestelmän kautta. 

Työntekijälle syntyi henkilökohtainen oikeus työhön silloin, kun hän työllisyyslain 
18 §:n mukaisesti tuli pitkäaikaistyöttömäksi. Kunnan vahingonkorvausvelvollisuus 
perustui vahingonkorvauslain (412/1974) 3 luvun 2 §:n 1 momenttiin, jonka mukaan 
”julkisyhteisö on velvollinen korvaamaan julkista valtaa käytettäessä virheen tai lai-
minlyönnin johdosta aiheutuneen vahingon”. Kysymyksessä oli selvän lakimääräisen 
velvollisuuden laiminlyönti, johon kunta oli syyllistynyt, vaikka sitä oli päinvastaiseen 
menettelyyn kehotettu. 

Kunta myönsi, että sillä ei olisi ollut työllisyyslain 18 §:n 3 momentin ja 20 §:n mu-
kaista oikeutta kieltäytyä työntekomahdollisuuden järjestämisestä, koska se ei ollut 
työllistänyt enempää kuin puolet työnhakijoista eikä ollut järjestänyt työtä enemmälle 
kuin kahdelle prosentille kunnan ammatissa toimivasta väestöstä vuositasolla.

Henkilö X:llä oli katsottava olleen henkilökohtainen oikeus työhön kysymyksessä 
olevaan aikaan voimassa olleen työllisyyslainsäädännön nojalla. Kunnalla oli ollut työl-
listämisvelvoite, eikä sen vaihtoehtona kunnan väittämin tavoin ollut perustoimeentu-
loturva. Kunta ei voinut vedota siihen, että sillä ei ollut työllistämisvelvoitetta, koska 
henkilö X joka tapauksessa olisi saanut lainsäädännön turvaaman perustoimeentulo-
turvan.

Käräjäoikeus ja toisessa asteessa hovioikeus olivat päätyneet kunnan aseman osalta samaan 
lopputulokseen16. Kunnalla oli siten ehdoton työllistämisvelvoite työllisyyslain (18.3 ja 
20 §:n) mukaan siinä tapauksessa, että se ei ollut työllistänyt enempää kuin puolet työnha-
kijoista eikä järjestänyt työtä enemmälle kuin kahdelle prosentille kunnan ammatissa toi-
mivasta väestöstä vuositasolla. Toisin päin tulkiten työttömällä oli tällöin subjektiivinen 
oikeus kunnan työllistämistoimiin. 

Koska valtiolla ei katsottu olevan riittäviä mahdollisuuksia järjestää työtilaisuuksia, 
säädettiin vuoden 1987 työllisyyslaissa kuntien työllistämisvelvollisuuden lisäksi niistä 

16 Ks. Kouvolan KäO 27.6.1995 95/1362 ja Kouvolan HO 27.3.1996 95/452.
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muodoista, joilla valtio sitoutui vastaamaan kuntien työllistämiskustannuksista. Aiemmin 
kuntien saama työllistämistuki oli ollut harkinnanvaraista valtionapua, mutta vuoden 
1987 työllisyyslain 21 §:n myötä työllistämistuki muuttui valtionosuudeksi.17

Työllisyydenhoidon peruskeinona oli palkkatuki ja tärkeimpänä työllistäjänä kunta-
sektori, joka kantoi päävastuun julkisen vallan työllistämisvelvoitteesta. Käytännössä 1987 
työllisyyslain toteuttaminen oli monesti hidasta, sillä kuntasektorilla saattoi tuottaa vai-
keuksia etsiä sopivat työtehtävät ja järjestää työnteon olosuhteet. Toisaalta työttömyysaste 
oli Suomessa vain 4–5 prosenttia työllisyyslain astuessa voimaan. Alueelliset vaihtelut oli-
vat suuret, joten työllisyyslaki ja asetus (737/1987) pyrkivät tasoittamaan työvoiman kysyn-
nän alueellisista eroista johtuvia työttömyyden tasoeroja. Työllisyyslaki saavutti hetkeksi 
tavoitteensa, kun pitkäaikaistyöttömyys hävisi hetkeksi Suomesta vuosina 1989–1990.18

8.1.1 Kuntien työllistämisvelvoitteen muutokset

1990-luvulle tultaessa työllisyystilanne alkoi heiketä nopeasti. Tämä vaikutti työllisyys-
laissa säädettyjen työllistämisvelvoitteiden nojalla työllistettävien määrän voimakkaaseen 
kasvuun. Työllistettyjen määrä oli vuosina 1989 ja 1990 keskimäärin noin 25 000 henkeä, 
vuonna 1991 henkilöitä oli keskimäärin 34 000. Valtiontalouden kannalta työllistämisvel-
voitteiden määrän tuntuva kasvu merkitsi huomattavaa työllisyydenhoidon määrärahojen 
lisäämistarvetta.19

Voimassa olleet työllisyyslaki ja -asetus olivat asettaneet julkisen vallan työpaikkata-
kuun laukeamaan liian herkästi20, ja työllisyyslakia alettiin arvostella tehottomuudesta. 
Lisäksi sen perusteella järjestetty niin sanottu velvoitetyö oli usein ymmärretty työnhaki-
jan velvoittamiseksi hyväksymään ja työnantajan velvoittamiseksi järjestämään epäaitoja 
työtehtäviä.21 Ehdotettuun työllisyyslain muutokseen annetussa hallituksen esityksessä 
todettiin, että myös paremmassa työllisyystilanteessa työn järjestämisessä oli esiintynyt 
ongelmia, joten työllistämisvelvollisten työnantajien, valtion ja kuntien kannalta arvioiden 
mahdollisuudet järjestää aikaisempaa huomattavasti suurempi määrä työntekomahdolli-
suuksia olivat vielä vaikeammat22.

1.1.1992 alkaen poistettiin lakimuutoksella (1732/1991) niin sanotut toistuvaistyöttö-
mät (kahden vuoden aikana 12 kuukautta työttömänä olleet) työllistämisvelvoitteen pii-
ristä, eli niin sanottu pitkäaikaistyöttömien työllistämisvelvoite koski vain 13 kuukauden 

17 Sinisalmi 1996b, s. 60–62.
18 Keskitalo & Mannila 2002, s. 202, ks. myös Verho 2005, s. 105.
19 Varsinaisesti työttömien työnhakijoiden määrä nousi joulukuussa 1991 jo 340 000:een, mikä merkitsi 
13,5 %:n työttömyysastetta. HE 77/1992 vp, s. 1–2.
20 Keskitalo & Mannila 2002, s. 202.
21 Mannila 2002, s. 45.
22 HE 147/1991 vp, s. 3.
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aikana 12 kuukautta työttöminä olleita23. Lisäksi 1.1.1992 alkaen 30.4.1994 saakka laki-
muutoksella (1733/1991) työttömille annettiin mahdollisuus luopua velvoitetyöstä tai vali-
ta velvoitetyön sijasta koulutus.

Laman syventyessä eduskuntaan tuotiin uusi hallituksen esitys laiksi työllisyyslain vä-
liaikaisesta muuttamisesta. Tämän ehdotuksen mukaisesti kuntien velvollisuus järjestää 
alle 20-vuotiaalle nuorelle kuuden kuukauden työ- tai harjoittelupaikka tulisi voimaan 
kuuden kuukauden työttömyyden jälkeen voimassa olleen kolmen kuukauden sijaan. Li-
säksi ehdotettiin, että työllisyyslaissa säädettyjen työllistämisvelvoitteiden nojalla järjeste-
tyssä työssä työajan tulisi olla vähintään 75 prosenttia alan säännöllisestä työajasta. Tällöin 
valtio ja kunnat eivät olisi velvollisia järjestämään kokoaikaista työtä, mikä myös vähentäisi 
työllistämisestä aiheutuvia kustannuksia.24

Muutosehdotusten ollessa aiempaa merkittävimmät, tarvittiin näihin perustuslakiva-
liokunnan lausunto. Lausunnossaan perustuslakivaliokunta totesi, että esityksessä ehdote-
tut kunnan työllistämisvelvoitteen lieventäminen sekä työajan lyhentäminen eivät muuta 
työllisyyslain luonnetta. Työllisyyslaki olisi ehdotetulla tavalla muutettunakin hallitus-
muodon 6 §:n 2 momentin ilmaiseman yleisen täystyöllisyystavoitteen mukainen.25 Laki-
muutos (595/1992) tuli voimaan 1.8.1992, ja se oli voimassa vuoden 1992 loppuun.

Työllistämisvelvoitteisiin tehdyt muutokset eivät tuoneet toivotunlaista vaikutusta 
taloudellisen laman yhä syventyessä ja työttömyyden noustessa voimakkaasti. Vuonna 
1992 työllistämisvelvoitteiden piirissä olevien työttömien määrän arvioitiin kohoavan jo 
43 000 työttömään.26 Työasiainvaliokunta totesi suoraan, että työllisyyslain tavoitteiden 
ja velvoitteiden täyttämisessä oli ollut lain voimaantulosta lähtien vaikeuksia, jotka oli-
vat lisääntyneet vallitsevan suurtyöttömyyden aikana. Etelä- ja Keski-Suomessa, joissa oli 
määrällisesti eniten työttömiä, lakia ei ollut voitu noudattaa. Useilla alueilla joka kolmas 
velvoitetyöllistettävä oli ilman työmahdollisuutta.27 

Edellä kirjoitettu liittyi hallituksen esitykseen, missä loppuvuonna 1992 ehdotettiin 
työllisyyslain muuttamista edelleen. Tarkoitus oli, että työllisyyslaista poistettaisiin kun-

23 Hallituksen esityksessä todetaan, että työnhakijalle, joka ennen tämän lain voimaantuloa oli ollut 
viimeisten kahden vuoden aikana työttömänä 12 kuukautta, mutta jonka 18 §:n 3 momentin mukainen 
työntekomahdollisuus oli lain voimaan tullessa kokonaan tai osittain järjestämättä, oli järjestettävä sanottu 
työntekomahdollisuus, jos hän sitä vaati. Toistuvaistyöttömien työllistämisvelvoitteen toimeenpanossa oli 
käytännössä esiintynyt erilaisia ongelmia muun muassa työttömyysajan laskemiseen ja kausityöttömyysjak-
soihin liittyen. Toistuvaistyöttömien poistaminen työllistämisvelvoitteiden piiristä johtaisi lainvalmiste-
luaineiston mukaan siihen, että vuoden 1992 aikana työllistämisvelvoitteiden piiristä poistuisi keskimäärin 
15 000 työtöntä. Lisäksi työntekomahdollisuudesta luopumista arvioitiin käyttävän vuonna 1992 keskimää-
rin 7 000 pitkäaikaistyötöntä. HE 147/1991 vp, s. 4–8.
24 Tähän liittyen työllisyyslain valtionosuuden määrää koskevaa säännöstä ehdotettiin muutettavaksi si-
ten, että normaalin valtionosuuden määrä alennettaisiin vastaamaan työttömyysturvalain (602/1984) mu-
kaista peruspäivärahaa suuremman korotetun peruspäivärahan sijasta. HE 77/1992 vp, s. 1–2.
25 PeVL 10/1992 vp, s. 1–2.
26 HE 77/1992 vp, s. 1–2.
27 TyVM 15/1992 vp, s. 1.
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tien velvollisuus järjestää alle 20-vuotiaille nuorille kuuden kuukauden työ- tai harjoittelu-
paikka sekä valtion ja kuntien velvollisuus järjestää pitkäaikaistyöttömille kuuden kuukau-
den työntekomahdollisuus.28 

Aiottu työllisyyslain työllistämisvelvoitteiden kumoaminen kokonaan vaati uuden pe-
rustuslakivaliokunnan kannanoton. Tuori tarkasteli kannanottoon liittyneessä lausunnos-
saan muutosesitystä nimenomaan oikeusvaikutusten näkökulmasta työllisyyspolitiikan 
kokonaisuutta vasten. Talouden ja työmarkkinoiden tosiasiat kertoivat hänen mukaansa 
siitä, millaiset keinot olivat mahdollisia pyrittäessä täystyöllisyyteen, joka tosin voi olla ta-
voitteena edelleen. Vallinneessa taloudellisessa tilanteessa suurtyöttömyyden vallitessa oli 
hyvinkin mahdollista, että velvoitetyöllistäminen ei ollut enää tarkoituksenmukainen tai 
edes käytännössä mahdollinen keino täystyöllisyystavoitteen toteuttamiseksi.29

Antero Jyränki oli lausunnossaan Tuorin kanssa samoilla tulkintalinjoilla. Jos velvoite-
työllistämisen kumoamista harkitaan ja jos hallitusmuodon 6.2 §:ää pidetään edelleen sito-
vana, olisi hänen mukaansa osoitettava, että velvoitetyöllistämisen tilalle samanaikaisesti 
säädellään keinoja, joiden vaikutus on vähintäänkin saman tehoinen kuin velvoitetyöllis-
tämisen. Toisaalta hän totesi, että saattoi olla, että taloudellisen laman mukana hallitus-
muodon 6.2 §:n tulkinta oli tullut käännekohtaan. Heikennyskiellon konstruktiosta luo-
vuttaisiin, sillä talouden tosiasiat ajavat normin yli. Niin kuin hallitus toteaa: velvoitteita 
ei ole pystytty täyttämään.30

Perustuslakivaliokunta totesi, että nyt ehdotettu julkisen vallan työllistämisvelvoittei-
den heikentäminen menee pidemmälle kuin aiemmissa tapauksissa. Velvoitteilla ei ole kui-
tenkaan pystytty torjumaan pitkäaikaista joukkotyöttömyyttä. Valiokunnan käsityksen 
mukaan esityksessä ehdotetut nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä koskeneet työllistämisvel-
voitteiden heikennykset eivät kuitenkaan lopulta muuttaisi työllisyyslain perusolemusta. 
Työllisyyslaki säilyisi ehdotetulla tavalla muutettunakin tavoitteiltaan edelleen hallitus-
muodon 6.2 §:n ilmaiseman yleisen täystyöllisyystavoitteen mukaisena.31 Kuntien työllis-
tämisvelvoitteet kumottiin 1.1.1993 alkaen (1696/1992) 32.

Yhteiskunnallinen tosiasia oli, että työllisyyslaki oli säädetty aivan toisenlaiseen työl-
lisyyden ja talouden tilanteeseen. Työttömiä oli vuoden 1987 työllisyyslain toimeenpanon 
alkuvuosina 88 000–89 000, kun heitä pahimmillaan oli yli 400 000.33 Käytännössä vain 

28 HE 305/1992 vp.
29 Tuori 24.11.1992: HE 305/1992 vp, Jyränki 24.11.1992: HE 305/1992 vp, Saraviita 24.11.1992: HE 
305/1992 vp.
30 Tuori 24.11.1992: HE 305/1992 vp, Jyränki 24.11.1992: HE 305/1992 vp, Saraviita 24.11.1992: HE 
305/1992 vp.
31 PeVL 32/1992 vp, s. 2.
32 Tosin uuden lainkohdan voimaantulosäännöksen (22.3 §) mukaan työllistämisvelvoitteet olivat voimas-
sa tapauksissa, joissa oikeus työntekomahdollisuuteen oli syntynyt ennen 1.1.1993.
33 TyVM 15/1992 vp.
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muutama kunta kykeni hoitamaan velvoitteensa, eli lakia ei juuri lainkaan noudatettu 
työllistämisvelvoitteiden osalta34.

Lainsäädäntöprosessin voi tulkita antavan tarkemman kuvan siitä, mitä tosiasioiden 
suodattaminen oikeusnormien lävitse perustuslakivaliokunnan käytännöissä tarkoittaa. 
Kyseisessä tapauksessa oikeusvaikutuksena luovuttiin heikentämiskiellosta. Julkisen val-
lan työllistämisvelvoitteen kumoaminen oli pitkän historiallisen prosessin radikaali kään-
nekohta. Sen yhteydessä esitetyt argumentit ja tulkinnat asettivat erityisen selkeästi ky-
symyksen tosiasioiden ja oikeusnormien suhteesta.35 Perustuslakivaliokunnan omaksuma 
tulkinta hallitusmuodon 6.2 §:stä antaa valiokunnalle itselleen lähes vapaan harkintaval-
lan, toteaa Saraviita. Kysymys on perimmältään yhteiskuntapoliittisesta tai sosiaalipoliit-
tisesta harkinnasta.36 

8.1.2 Työllistämisvelvoite otetaan takaisin työllisyyslakiin

1990-luvun alun laman jälkeen taloudellinen kasvu vähensi työttömyyttä, mutta ei samaan 
tahtiin kuin aikaisemmin taantumasta noustessa. Vaikeasti työllistettävien määrä oli 
noussut suureksi ja iäkkäämpien työttömien mahdollisuudet päästä työhön olivat jääneet 
muita ryhmiä heikommiksi. Samalla kuntien perinteiset työllisyydenhoitomenetelmät oli-
vat osoittautuneet osin tehottomiksi,37 vaikka voimassa olleet vuoden 1987 työllisyyslaki 
ja -asetus antoivat mahdollisuuden sopia joustavasti paikallisen työllisyyden hoidosta38. 
Yhdestä hyvinvointivaltioon yleisemmin liitetystä tunnusmerkistä, täystyöllisyydestä, oli 
etäännytty vaarallisen kauas39.

Vuonna 1995 aloittaneen Lipposen hallituksen päällimmäinen tavoite oli työttömyyden 
puolittaminen vaalikauden aikana. Tässä tarkoituksessa hallitus laati useista eri toimenpi-
teistä koostuvan työllisyysohjelman.40 Sinisalmen mukaan monia muitakin työllisyyden 
parantamiseen tähtääviä ohjelmia oli tehty, mutta työllisyyslainsäädäntöä ja EU-ohjelmia 
lukuun ottamatta kuntien osuus näissä asiakirjoissa oli jäänyt peräti vähäiseksi41. 

Kuntiin kohdistuvan, jatkuvasti lisääntyneen työllisyydenhoitovelvoitteen voi katsoa 
alkaneen siitä, kun vuonna 1996 kunnille säädettiin voimassa olleen vuoden 1987 työl-

34 Kunnat alkoivat Sinisalmen näkemyksen mukaan aktivoitua työllistämispolitiikassa vasta siinä vaihees-
sa, kun niiltä vuoden 1993 alussa poistettiin työllistämisvelvoitteet. Sinisalmi 1996b, s. 66.
35 Hänninen 2013, s. 203–205. 
36 Tuori 24.11.1992: HE 305/1992 vp, Jyränki 24.11.1992: HE 305/1992 vp, Saraviita 24.11.1992: HE 
305/1992 vp.
37 Suomen Kuntaliitto 1998, s. 3.
38 Sinisalmi 1996b, s. 65. Hän ennusti, että tulevaisuudessa työministeriön (nykyinen työ- ja elinkeinomi-
nisteriö) tulosjohtamisen todennäköisenä seurauksena on lisääntyvä paikallistason ohjaus.
39 Sinisalmi 1996b, s. 9–10 ja 34.
40 Ks. tarkemmin Valtioneuvoston kanslia 13.4.1995.
41 Sinisalmi 1996b, s. 9–10.
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lisyyslain muutoksen (1329/1996) myötä velvoite työllistää kymmenen kuukauden ajaksi 
eräitä 55 vuotta täyttäneitä työttömyyspäivärahaa enimmäisajan saaneita työttömiä henki-
löitä. Järjestettävän työn tuli olla alan säännöllisen työajan mukaista työtä.42

Kuntien työllistämisvelvoitteen piiriin säädettiin yksi vaikeimmin työllistyvistä ryh-
mistä, ne työttömät, joita ei ollut voitu määräajassa työllistää avoimille työmarkkinoille ja 
joille ei ollut voitu järjestää soveltuvaa koulutusta tai kuntoutusta43. Tehtyä lakimuutos-
ta perusteltiin tavoitteella turvata ikääntyvien työttömien työnhakijoiden mahdollisuus 
työllistymistä edistävään koulutukseen tai kuntoutukseen44. Lisäpäiväoikeuden45 piirissä 
olevat tai niiden piiriin tulossa olevat työttömät olivat käytännössä työhallinnon työvoi-
mapoliittisten toimenpiteiden ja työvoimapalvelujen ulkopuolella, todettiin lakimuu-
tokseen liittyneessä hallituksen esityksessä. Työllistämisvelvollisuuden piirissä oli arvion 
mukaan vuositasolla keskimäärin enintään 1 000 henkilöä ilman käyttäytymismuutoksia. 
Näin ollen työllistämisvelvollisuus olisi kuntien kokonaistyöllistämiseen verrattuna mar-
ginaalinen toimenpide.46 

8.1.3 Kuntien työllistämisvelvoitteen merkitys tänä päivänä

Vuoden 1987 työllisyyslain korvasi 31.12.2002 annettu laki julkisesta työvoimapalvelus-
ta47. Tähän lakiin kuntien työllistämisvelvoite lyhennettiin kymmenestä kahdeksaan kuu-

42 ”Vuonna 1942 tai sen jälkeen syntyneelle 55 vuotta täyttäneelle työttömälle työnhakijalle, jolle on maksettu 
työttömyyspäivärahaa työttömyysturvalaissa säädetty enimmäisaika, mutta jolla ennen 1 päivää tammikuuta 
1997 voimassa olleiden työttömyysturvalain säännösten mukaan on ollut oikeus saada työttömyyspäivärahaa 
päivärahakauden keston enimmäisajasta huolimatta 60 ikävuoteen saakka, turvataan mahdollisuus työllisty-
mistä edistävään kuntoutukseen tai koulutukseen– –” (18.1 §). ”Jos 1 momentissa tarkoitettua työtöntä ei voida 
työllistää avoimille työmarkkinoille eikä hänelle voida järjestää soveltuvaa koulutusta tai kuntoutusta, on sen 
kunnan, joka kotikuntalain (201/94) 2 §:n mukaan on henkilön kotikunta, työvoimaviranomaisten osoituksesta 
järjestettävä hänelle työntekomahdollisuus 10 kuukauden ajaksi (työllistämisvelvollisuus). Kunnan on järjestet-
tävä työntekomahdollisuus siten, että työllistettävä voi aloittaa työn työttömyysturvalaissa säädetyn päiväraha-
kauden enimmäisajan täyttyessä. Järjestettävän työn tulee olla alan säännöllisen työajan mukaista kokoaika-
työtä.” (18.2 §)

”Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei sovelleta, jos henkilö on jättämällä hakematta päivärahaa tai muu-
toin saanut aikaan sen, ettei päivärahakauden enimmäisaika ole täyttynyt ennen kuin hän on täyttänyt 55 vuot-
ta.” (18.3 §)

”Työttömyysturvalaissa säädetyn tarkastelujakson kuluessa tehty työ tai koulutus, joka luetaan työssäoloeh-
toon, vähentää 10 kuukauden työllistämisvelvollisuutta.” (18.4 §) Lisäksi on huomioitava 18 a §:n säännökset 
työllistämisvelvollisuuden lakkaamisesta.
43 Niemi 2012, s. 20.
44 HE 210/1996 vp, s. 4.
45 Lisäpäiväoikeus oikeuttaa työnhakijan saamaan palkansaajan peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa tie-
tyin ikää ja päivärahan saamista koskevin edellytyksin eläkkeelle siirtymiseen saakka. Arajärvi 2011, s. 165. 
Ks. tarkemmin lisäpäiväoikeuden määritelmä, työttömyysturvalaki 6 luku 9 §.
46 HE 210/1996 vp, s. 2–5.
47 Julkinen työvoimapalvelulaki korvasi työllisyyslain (275/1987), työvoimapalvelulain (1005/1993) sekä 
työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetut lainsäännökset. Lisäksi lakiin siirrettiin säännöksiä työt-
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kauteen, minkä lisäksi työllistämisvelvoitetta täsmennettiin esimerkiksi osa-aikatyöhön 
liittyen. Lain 7 luvun 7 §:n mukaisesti:

”Ennen vuotta 1950 syntyneelle työttömälle työnhakijalle turvataan mahdollisuus 
työllistymistä edistävään kuntoutukseen tai koulutukseen, jos hänen oikeutensa työttö-
myyspäivärahaan päättyy enimmäisajan johdosta hänen täytettyään 55 vuotta, mutta 
ennen kuin hän täyttää 57 vuotta.

Vuonna 1950 tai sen jälkeen syntyneelle työttömälle työnhakijalle turvataan mah-
dollisuus työllistymistä edistävään kuntoutukseen tai koulutukseen, jos hänen oikeu-
tensa työttömyyspäivärahaan päättyy enimmäisajan johdosta hänen täytettyään 57 
vuotta, mutta ennen kuin hän täyttää 59 vuotta.

Jos 1 tai 2 momentissa tarkoitettua työtöntä ei voida työllistää avoimille työmark-
kinoille eikä hänelle voida järjestää soveltuvaa koulutusta tai kuntoutusta, hänen ko-
tikuntansa on työvoimaviranomaisen osoituksesta järjestettävä hänelle työntekomah-
dollisuus kahdeksan kuukauden ajaksi (työllistämisvelvoite). Kunnan on järjestettävä 
työntekomahdollisuus siten, että työllistettävä voi aloittaa työn työttömyyspäivärahan 
enimmäisajan täyttyessä. Kunnalla on oikeus saada työllistämistukea työllistetyistä, 
jotka työvoimatoimisto on osoittanut työllistämisvelvoitteen perusteella sen työllistet-
täviksi. (4 mom.)

Työllistämisvelvoitteen perusteella järjestettävän työn tulee olla alan säännöllisen 
työajan mukaista kokoaikatyötä. Työkyvyttömyyseläkettä osaeläkkeenä saavalle järjes-
tetään hänen työkykyään vastaavaa työttömyyspäivärahan edellytyksenä olevan työs-
säoloehdon täyttävää osa-aikatyötä.” (5 mom.)

Vuonna 2009 lisäpäiväoikeuden alkamisikä nostettiin työttömyysturvalain muutoksella 
(179/2009) 59:stä 60:een vuoteen. Ikärajan noston vuoksi kuntien velvoitetta työllistää 
ikääntyneitä työntekijöitä laajennettiin koskemaan niitä työttömiä, jotka lainmuutoksen 
vuoksi eivät enää olleet lisäpäiviin oikeutettuja.48 Vuonna 2010 lakimuutoksella (312/2010) 
poistettiin 7 §:n 1 momentti, joka koski ennen vuotta 1950 syntyneitä. Syy tähän oli se, että 
hallituksen esityksen 274/2009 johtolauseessa oli virhe49. Vuotta myöhemmin lakimuu-
toksella (1160/2010) lisättiin 7.1 §:n tilalle uusi 1 momentti: ”Vuonna 1950 tai sen jälkeen 
syntyneelle työttömälle työnhakijalle turvataan mahdollisuus työllistymistä edistävään kun-
toutukseen tai koulutukseen, jos hänen oikeutensa työttömyyspäivärahaan50 päättyy enim-
mäisajan johdosta hänen täytettyään 57 vuotta, mutta ennen kuin hän täyttää 60 vuotta.”

Vuonna 2012 säädetyssä laissa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta edellä mainitun 
lainkohdan sanamuoto oli aluksi vastaava, ainoastaan termi koulutukseen muutettiin 

tömyysturvalaista ja työmarkkinatuesta annetusta laista. Lakiuudistuksen lähtökohtana oli, että työvoima-
politiikkaa ja työttömyysaikaista toimeentuloturvaa koskevat lait muodostaisivat mahdollisimman johdon-
mukaisen kokonaisuuden. TyVM 10/2002 vp.
48 HE 179/2009 vp, s. 1.
49 Kyseinen momentti tuli kumotuksi 10.5.2010 voimaan tulleella lailla julkisesta työvoimapalvelusta an-
netun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. HE 240/2010 vp.
50 Lakimuutoksella (1366/2014) lisättiin työttömyyspäivärahan eteen käsite ”palkansaajan”.
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työvoimakoulutukseen (11 luku 1.1 §). Lainvalmisteluaineistossa todetaan, että työllistä-
misvelvoitteen tarkoituksena on turvata niiden 55-vuotiaana työttömäksi jääneiden työn-
hakijoiden oikeus työttömyyspäivärahaan, joilla ei ole työttömyysturvalaissa säädettyä 
lisäpäiväoikeutta, toisin sanoen ikään ja työhistoriaan perustuvaa oikeutta saada työttö-
myysetuutta 500 päivän enimmäisajan estämättä. Vuonna 2013 tehdyllä lakimuutoksella 
(1050/2013) muutettiin pääsyä niin sanotun lisäpäiväoikeuden piiriin nostamalla ikäraja 
60 vuodesta 61 vuoteen. Keskeisenä tavoitteena oli työurien pidentäminen51. 

Osana vuonna 2013 tehtyä lakimuutosta (1050/2013) uudistettiin myös lain julkisesta 
työvoima- ja yrityspalvelusta työllistämisvelvoitetta koskevan 11 luvun 1 §:n 2 moment-
ti. Tämän mukaan työ- ja elinkeinotoimiston tulee järjestää 60 vuotta täyttäneelle työt-
tömälle työnhakijalle mahdollisuus työttömyysturvalaissa tarkoitettuun työllistymistä 
edistävään palveluun tai palkkatuettuun työhön muun kuin kunnan palveluksessa ennen 
kuin hänen oikeutensa työttömyyspäivärahaan päättyy enimmäisajan takia. Työllistymis-
tä edistävä palvelu tai palkkatuettu työ on järjestettävä kestoltaan vähintään sellaisena, että 
työnhakija täyttää työttömyyspäivärahan edellytyksenä olevan työssäoloehdon. Lainkoh-
taa on sovellettu siirtymäsäännöksin52 1.1.2017 alkaen.53

11 luvun 1 §:n seuraavassa, kolmannessa momentissa säädettiin alun perin seuraavasti: 
”Jos 1 momentissa tarkoitettua työtöntä työnhakijaa ei voida työllistää avoimille työmark-
kinoille eikä hänelle voida järjestää soveltuvaa työvoimakoulutusta tai kuntoutusta, hänen 
kotikuntansa on työ- ja elinkeinotoimiston osoituksesta järjestettävä hänelle työntekomahdol-
lisuus kahdeksan kuukauden ajaksi (työllistämisvelvoite). Kunnan on järjestettävä työnteko-
mahdollisuus siten, että työllistettävä voi aloittaa työn työttömyyspäivärahan enimmäisajan 
täyttyessä.” 

Kunnan työllistämisvelvoitetta lyhennettiin kahdeksasta kuuteen kuukauteen vuon-
na 2013 tehdyllä lakimuutoksella (1050/2013) työttömyyspäivärahan edellytyksenä olevan 
työssäoloehdon lyhentymistä vastaavasti54. ”Jos 1 tai 2 momentissa tarkoitettu työtön työn-
hakija ei työllisty avoimille työmarkkinoille eikä hänelle voida järjestää soveltuvaa työttö-
myysturvalaissa tarkoitettua työllistymistä edistävää palvelua, kuntoutusta tai palkkatuet-
tua työtä muun kuin kunnan palveluksessa 1 tai 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, hänen 
kotikuntansa on työ- ja elinkeinoministeriön osoituksesta järjestettävä hänelle työntekomah-
dollisuus kuuden kuukauden ajaksi (työllistämisvelvoite). Kunnan on järjestettävä työnteko-

51 HE 90/2013 vp, s. 13.
52 Lain siirtymäsäännöksen (1456/2016) mukaan sovelletaan vanhaa lakia, jos päivärahakauden enimmäis-
aika on kesken 1.1.2017. Uutta lakia sovelletaan tilanteissa, joissa työttömyyspäivärahan maksaminen alkaa 
vuonna 2017, joten käytännössä vasta vuonna 2018 velvoite voi koskea sellaisia työttömiä työnhakijoita, joi-
den kohdalla enimmäisaika on 300 tai 400 päivää. Ks. myös TEM/2376/00.03.05.02/2017, s. 88.
53 Kyseisellä lakimuutoksella tehtiin myös työssäoloehtoon muutoksia. Työssäoloehtoa lyhennettiin pal-
kansaajilla 34 viikosta 26 viikkoon ja yrittäjillä 18 kuukaudesta 15 kuukauteen, ks. työttömyysturvalaki 5 
luku 3 §. Tässä lainkohdassa käytetään nimenomaan palkansaajan tarkemmin määriteltyä työssäoloehtoa. 
HE 90/2013 vp, s. 1.
54 HE 90/2013 vp, s. 36.
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mahdollisuus siten, että työllistettävä voi aloittaa työn työttömyyspäivärahan enimmäisajan 
täyttyessä.” 

Voimassa oleva lainkohta tarkoittaa, että työllistämisvelvoite koskee vain sellaisia työt-
tömiä työnhakijoita, jotka täyttävät edellä mainitut ikää ja työttömyyspäivärahan enim-
mäisajan täyttymistä koskevat edellytykset ja jotka eivät pääse työttömyyspäivärahan lisä-
päiville. Velvoitteen piiriin kuuluvat ainoastaan julkisessa työvoima- ja yrityspalvelulaissa 
tarkoitetut työttömät työnhakijat. Myös työsuhteessa oleva, joka on kokonaan lomautettu 
tai jonka säännöllinen viikoittainen työskentelyaika on alle neljä tuntia, on työtön, joten 
hän kuuluu velvoitteen piiriin, mikäli hän on työnhakijana. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä 
oleva voi olla työtön työnhakija, jolloin hän myös kuuluu velvoitteen piiriin, jos muut edel-
lytykset täyttyvät. Velvoitteeseen sisältyvän kuuden kuukauden palkkatuella tuetun työn 
tavoitteena on täyttää työttömyysturvan työssäoloehto, todetaan soveltamisohjeessa.55

Julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain 11 luvun 1 §:n neljännessä momentissa säädetään 
seuraavasti: ”Työllistämisvelvoitteen perusteella järjestettävän työn tulee olla alan säännölli-
sen työajan mukaista kokoaikatyötä. Työkyvyttömyyseläkettä osaeläkkeenä saavalle järjeste-
tään hänen työkykyään vastaavaa työttömyyspäivärahan edellytyksenä olevan työssäoloehdon 
täyttävää osa-aikatyötä.”

11 luvun 2 §:ssä säädetään niistä seikoista, jolloin työllistämisvelvoitetta ei sovelleta. 
Työllistämisvelvoite lakkaa esimerkiksi, jos työ keskeytyy työnhakijasta johtuvasta syystä 
(3 mom. 2 kohta) tai jos työntekomahdollisuuteen oikeutettu kieltäytyy ilman työttömyys-
turvalain 2 a luvussa tarkoitettua pätevää syytä hänelle osoitetusta työkykyyn nähden so-
pivasta työllistämisvelvoitteen nojalla järjestetystä työstä (3 mom 1 kohta). Tähän liittyen 
voidaan spekuloida käsitteellä ”työkykyyn nähden sopivaa” työtä. Tarkoitus on auttaa yh-
täältä työnhakijaa saamaan haluamaansa, hänelle sopivaa työtä ja koulutusta ja toisaalta 
työnantajaa hankkimaan tarvitsemaansa, hänelle sopivaa työvoimaa. Sopivuuden sisältöä 
ei kuitenkaan voi avata silloinkaan, kun laissa annetaan sopivaa työtä tai koulutusta koske-
via määräyksiä, jotka liittyvät yksittäiseen työnhakijaan.56 

Valtioneuvoston asetuksessa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta säädetään 31 §:ssä 
tarkemmin työllistämismenettelystä. Työ- ja elinkeinotoimiston on määräajassa ilmoitet-
tava työllistämisvelvolliselle kunnalle tämän työllistämisvelvollisuudesta. Työllistämisil-
moituksesta tulee käydä ilmi työllistämisvelvoitteen peruste, työllistettävän koulutus ja 
työkokemus sekä muut työllistämisen kannalta tarpeelliset tiedot (1 mom).

TE-toimiston on kerrottava 60 vuotta täyttäneelle työttömälle työnhakijalle, että tällä 
on subjektiivinen oikeus TE-toimiston järjestämään työllistymistä edistävään palveluun 
tai palkkatuettuun työhön muun kuin kunnan palveluksessa tai viime kädessä kunnan 
järjestämään velvoitetyöhön. Työnhakija voi kuitenkin halutessaan luopua velvoiteoikeu-

55 TEM/2376/00.03.05.02/2017, s. 88–89.
56 Pajukoski 2010, s. 24. 
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destaan. Luopuminen kirjataan työllistymissuunnitelmaan, joka allekirjoitetaan. Luopu-
misesta ei aiheudu työnhakijalle työttömyysturvaseuraamusta.57 

Yhtenä subjektiivisen oikeuden määrittelykriteerinä on pidetty sääntelyn sanamuotoa. 
Laissa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta säädetään 11 luvun 1 §:n 3 momentissa, että 
”kunnan on järjestettävä”. Seuraavassa, 2 §:ssä säädetään kuitenkin työllistämisvelvoitteen 
rajoituksista ja lakkaamisesta. 2 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaan työllistämisvelvoite 
lakkaa, jos työnhakijalle ei voida työnhaun voimassaolon lakattua järjestää työtä kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun työllistämisvelvoite on tullut voimaan.58

KKO:n ennakkoratkaisussa (KKO 1997:141) Hollolan kunta tuomittiin vahingonkor-
vauksiin, koska se ei ollut toiminut millään tavalla työllistämisilmoituksen saatuaan eikä 
myöskään ollut ilmoittanut perusteltua syytä menettelylleen. Korkein oikeus ei kommen-
toinut kunnan esittämää väitettä puutteellisista resursseista.59 

Edellä mainittua KKO:n kunnan työllistämisvelvoitteeseen liittynyttä ennakkotapa-
usta voi käyttää suuntaa antavana edelleen, vaikka työllisyyslaki on eri. Vahingonkorvaus-
lain 3 luvun 2.1 §:n mukaan julkisyhteisö on velvollinen korvaamaan julkista valtaa käytet-
täessä virheellä tai laiminlyönnillä aiheutetun vahingon. Hollolan kunnan osalta kyseessä 
voi nähdä olleen kunnan laiminlyönnin. Merkittävin onkin kysymys siitä, aiheutuuko 
vahinko virheestä tai laiminlyönnistä julkista valtaa käytettäessä. Kaikki yhteisöt, jotka 
laillisesti käyttävät julkista valtaa jossakin muodossa, ovat VahL 3:2:n mukaan vastuus-
sa. Perusteluna näin laajalle vastuulle julkisen vallan käyttämisestä esitettiin VahLE:ssä 
muun muassa se, että vastuun järjestämistä vain valtion osalta vastuunalaisuuslain avulla 
oli pidettävä puutteena. Näkemystä perusteltiin myös sillä, että vain ensisijainen vastuu 
johtaa siihen, että vahingonkärsijä voi saada korvausta, vaikka virheen tehnyttä henkilöä 
ei voitaisi yksilöidä (anonyymi tuottamus).60 Hallintolain 7 § sisältää viranomaisen palve-
luperiaatteen ja 23 §:n mukaan asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä. Tulkintani 
mukaan kunta voi hallintolain asian käsittelyn menettelyllisiä vaatimuksia noudattamalla 
jättää soveltamatta työllistämisvelvoitetta, mikäli työnhakijalle ei voida työnhaun voimas-
saolon lakattua järjestää työtä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun työllistämisvelvoite 
on tullut voimaan (2 § 3 mom 3 kohta). Tämä kunnan on pystyttävä perustelemaan, ja 
on huomioitava, ettei tämä ole lainsäätäjän tarkoitus. Voidaan kysyä, onko lainkohdassa 
sittenkään kyse kriteerit täyttävän työttömän henkilön subjektiivisesta oikeudesta kuntou-
tus-, koulutus- tai työntekomahdollisuuteen.

Lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 11 luvun 1 §:n 2 momentin soveltamisen 
alkaessa vuonna 2017 sen soveltamispiiriin tulivat ensin vuonna 1957 syntyneet, joita arvi-

57 TEM/2376/00.03.05.02/2017, s. 92.
58 Vuoden 1987 työttömyyslakiin otettiin lakimuutoksella (1329/1996) 18 a §, jonka 1 momentin 3 kohta 
sääti työllistämisvelvollisuuden lakkaamisesta, jos työnhakijalle ei voitu työttömänä työnhakijana olemisen 
päättymisen vuoksi järjestää työtä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun työllistämisvelvollisuus on tullut 
voimaan.
59 Ks. myös oikeusministeriö 2010, s. 37.
60 Ståhlberg & Karhu 2013, s. 232–233. 
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oitiin olevan noin 1 000. Heistä noin 270 osallistuisi työllistymistä edistäviin palveluihin 
nykyistä vastaavasti. Kuntien arveltiin työllistävän 60 vuotta täyttäneitä työllistämisvel-
voitteen perusteella vuonna 2017 keskimäärin 150 henkilöä ja vuoden aikana yhteensä 
noin 340 henkilöä.61

Käytännössä kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvien joukko on marginaali-
nen. Tätä tukee Muuramen kunnassa vuonna 2010 tehty työllisyysasioista vastaavan Katri 
Kaiston haastattelu. Hän kertoi ottaneensa yhteyttä jokaiseen kunnan työllistämisvelvoit-
teen piiriin kuuluvaan työttömään henkilöön. Tarkoituksena oli kohdata heistä jokainen 
ja kartoittaa heidän tilanteensa. Lopulta vain osa työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvista 
henkilöistä saapui haastatteluun ja heistä pieni osa oli edes halukas työllistymään.62

Hallituksen esitysluonnoksessa laki julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista säätäisi 
maakunnan velvollisuudesta turvata mahdollisuus kuntoutukseen tai koulutukseen taikka 
velvollisuudesta järjestää mahdollisuus työttömyysturvalaissa tarkoitettuun työllistymistä 
edistävään palveluun tai palkkatuettuun työhön muun kuin kunnan palveluksessa. Lain-
kohta koskisi nykytilaa vastaavasti säännöksessä mainitut ikärajat täyttäviä työttömiä, 
jotka eivät ole oikeutettuja työttömyyspäivärahan lisäpäiviin. Viime kädessä henkilön 
kotikunnan tulisi maakunnan osoituksesta järjestää työntekomahdollisuus. Työllistämis-
velvoitteen perusteella järjestettävää työtä koskeva 29 § vastaisi julkisesta työvoima- ja yri-
tyspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 §:n 4 ja 5 momenttia. Myös työllistämisvelvoitteen 
rajoituksia ja lakkaamista koskeva 30 § vastaisi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta an-
netun lain 11 luvun 2 §:ää.63

Toisinaan yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi on tarpeen toteuttaa positiivisia erityis-
toimenpiteitä. Niillä tarkoitetaan syrjinnälle alttiin ryhmän (esimerkiksi etniset, uskon-
nolliset ja kielelliset vähemmistöt tai vammaiset henkilöt) asemaa ja olosuhteita parantavia 
erityistoimenpiteitä, joilla pyritään turvaamaan tosiasiallinen yhdenvertaisuus. Tällaisilla 
toimenpiteillä pyritään siis turvaamaan kaikille samat lähtökohdat, eivätkä ne saa johtaa 
muiden henkilöiden syrjintään.64 Kuntiin kohdistuvaa työllistämisvelvoitetta voi pitää 
ikääntyneisiin, heikossa työmarkkina-asemassa oleviin kohdistuvana positiivisena erityis-
toimenpiteenä toteuttaa heidän perusoikeuttaan työhön. Työllistämisvelvoitetta koske-
vaan lainkohtaan on tehty paljon pieniä muutoksia, mutta sen jatkuvuutta ei ole kyseen-
alaistettu. On kysyttävä, miten työllistämisvelvoite sopii tämän päivän kuntia koskevaan 
työllisyydenhoidon lainsäädännön viitekehykseen? Onko kohderyhmällä työkykyä ja ha-

61 HE 90/2013 vp, s. 19.
62 Kaisto 5.10.2010.
63 HE luonnos 5.5.2017, s. 106–107. Tulevien maakuntien kasvupalvelut koostuvat maakunnalle siirret-
tävistä nykyisten TE-toimistojen ja ELY-keskusten tehtävistä eli yritys- ja TE-palveluista sekä maakuntien 
liittojen nykyisistä elinkeinotoimintaa ja työllisyyttä edistävistä tehtävistä. Kunnat vastaavat edelleen paikal-
lisesta elinkeinopolitiikasta ja kuntien elinvoimatehtävän osana tuotettavat palvelut täydentävät kasvupalve-
lu-uudistuksen kattamia valtakunnallisia ja maakunnallisia kasvupalveluja, todetaan maakuntauudistuksen 
lainvalmisteluaineistossa. HE luonnos 1.3.2017, s. 61.
64 Työ- ja elinkeinoministeriö 8/2012, s. 44.

http://tem.fi/documents/1410877/2132292/HE+luonnos+rekrylaiksi+jne+5_5_2017.pdf/16daaaab-0797-4376-be45-c5271e04d675
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3526317/05_Liite+03_Ehdotus+laiksi+alueiden+kehittämisestä+ja+kasvupalveluista
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lua työllistyä suhteessa kunnan varsin vahvaan velvoitteeseen? Voidaan kysyä myös, mikä 
on kunnan etu lisääntyvässä kilpailussa.

8.2 Aluevelvoite
Kuntiin kohdistuvan työllistämisvelvoitteen lisäksi julkisessa työvoima- ja yrityspalve-
lulaissa säädettiin sen voimaan tultua kuntiin kohdistuvasta aluevelvoitteesta: ”Valtion, 
kuntien ja yritysten yhteisin talous- ja työllisyyspoliittisin toimin huolehditaan alueellisesti 
tasapainoisesta työllisyydestä niin, ettei minkään työmarkkina-alueen työttömyys olennaises-
ti ylitä maan keskimääräistä tasoa” (11 luku 3.1 §). 2 momentti sääti kunnalle velvollisuu-
den järjestää työntekomahdollisuuksia 1 momentissa säädetyssä tarkoituksessa työttömille 
työnhakijoille (aluevelvoite), kuitenkin vuositasolla enintään yhdelle prosentille kunnan 
työvoimasta. Valtio oli vastaavassa tarkoituksessa velvollinen järjestämään työntekomah-
dollisuuden niille työttömille työnhakijoille, joita kunta ei ollut työllistänyt.

Työmarkkina-alueella tarkoitettiin valtioneuvoston asetuksella (1074/2012) määriteltä-
vää yhden tai useamman kunnan muodostamaa aluetta, jolla työssäkäynti oli tavanomaista. 
Työmarkkina-alueen työttömyyden olennainen maan keskimääräisen tason ylittyminen 
tarkoitti vuonna 2013 vuositasolla 80 prosenttia keskimääräisestä tasosta. Määrärahojen 
käyttö voitiin kuitenkin aloittaa työttömyyden tason ylittymisen estämiseksi, kun työ-
markkina-alueen työttömyys ylitti vuositasolla vähintään 60 prosentilla maan keskimää-
räisen tason. Lisäksi momentin määrärahaa voitiin käyttää äkillisen rakennemuutoksen 
alueilla ja toimialoilla.65

Aluevelvoite otettiin alun perin vuoden 1987 työllisyyslakiin. Tuolloin olennaisen 
alueel lisen eron raja oli lain perusteluissa 1,5-kertainen66. Aluevelvoitteen toteutumista 
on arvioitu esimerkiksi 1990-luvun alun laman aikana työllisyyslakiin tehtyjen muutos-
ten valmistelussa. Vuonna 1992 hallituksen esityksessä todettiin, että alueellisen työllis-
tämisvelvoitteen nojalla velvoitteita ei juuri ollut täyttämättä. Syyskuun 1992 lopussa ylit-
tymiskriteeri edellytti vuositasolla keskimäärin 23,8 prosentin työttömyysastetta. Tämä 
työttömyystaso ylittyi yhdessä kunnassa, jossa oli aluevelvoitteen nojalla työllistämättä 20 
työtöntä. Alueellisia työttömyyseroja tuli tasoittaa ensi sijassa elinkeinopoliittisin toimin 
ja viimesijaisesti työllisyysmäärärahoin työllistämällä.67

Vuonna 2002 toteutetun lakimuutoksen myötä aluevelvoitteesta säädettiin laissa julki-
sesta työvoimapalvelusta. Lain valmistelun yhteydessä työvaliokunta totesi, että säännök-
sistä huolimatta esimerkiksi Sallan kunnassa työttömyys oli ylittänyt 80 prosentilla maan 
keskitason keskeytyksettä vuodesta 1996 lähtien. Hallituksen tulisikin selvittää, millä 
alueilla työttömyys ylittää työllisyyslaissa ja talousarvioperusteluissa määritellyn enim-

65 Valtion talousarvioesitys 2013.
66 HE 94/1986 vp.
67 HE 305/1992 vp.
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mäistason ja mistä ylitys aiheutuu. Siten tulisi ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin tilanteen 
saamiseksi lain edellyttämälle tasolle.68

Oikeuskansleri otti kantaa alueellisten työttömyyserojen tasoittamisvaatimukseen ja 
työllisyysmäärärahojen jakoon hänelle osoitetun kantelun myötä. Kantelussa pyydettiin 
oikeuskanslerin kannanottoa siihen, olivatko valtioneuvosto ja silloinen työministeriö rik-
koneet vuoden 1987 työllisyyslain 19 §:ää, kun työttömyyserot olivat kasvaneet erityises-
ti Lapin alueella maan muihin osiin verrattuna. Kantelussa arvosteltiin myös sitä, että jo 
myönnettyjä työllisyysmäärärahoja oli vuonna 2000 jäänyt käyttämättä huomattava mää-
rä.

23.9.2002 antamassaan vastauksessa oikeuskansleri totesi, että aluevelvoitetta koskevan 
säännöksen soveltamisessa oli otettava huomioon alueellisten työttömyyserojen osoittami-
seen ja tasaamiseen liittyvien oikeudellisten määritelmien antama harkinnanvara. Aluevel-
voitetta koskeva säännös korosti julkisen ja yksityisen sektorin toimenpiteitä työllisyyden 
alueellisen tasapainon toteuttamisessa. Tämän toteuttamiseksi alueellisten työttömyysero-
jen supistaminen otettiin huomioon tulo- ja menoarvion valmistelussa, ja siltä osin, kuin 
tavoitteeseen ei voitu päästä muiden hallinnonalojen toimenpiteillä, tarvittavat määrära-
hat osoitettiin työministeriön pääluokkaan.69

Alueellisten työttömyyserojen tasapainottamista oli arvioitava myös suhteessa kulloin-
kin vallitsevaan työmarkkinatilanteeseen ja toimintaympäristön muutokseen. Alueellisten 
näkökohtien lisäksi työllisyysmäärärahoja käytettäessä tuli ottaa huomioon työttömyyden 
rakenne ja työttömien työnhakijoiden tarpeet. Aluevelvoitteen nojalla ei perustettu kenel-
lekään henkilölle oikeutta työntekomahdollisuuteen. Aluevelvoite kohdistui työttömyys-
asteen alentamiseen eikä määrättyyn työttömien ryhmään kuuluvien työllistämiseen. 
Aluevelvoitetta voitiin näin ollen osittain harkinnanvaraisesti säännellä taloudellisen ti-
lanteen ja työllisyystilanteen mukaisesti.70 

Vuonna 2005 kansanedustaja Mustajärvi osoitti valtioneuvostolle kirjallisen kysymyk-
sen. Hän kysyi, milloin työministeriö katsoi valtion, ja toisaalta kuntien, aluevelvoitteen 
täyttyneen, kun työmarkkina-alueen työttömyys olennaisesti ylitti maan keskiarvon. Hän 
halusi myös tietää, ketkä työllistetyt kuului laskea mukaan siihen kiintiöön, joka oli mää-
rätty kunnan velvoitteeksi. Mustajärven mukaan joillain työmarkkina-alueilla oli vuosien 
ajan ylitetty se työttömyyden suhteellinen raja, jota valtion talousarvioperusteiden ja työ-
voimapalvelulain mukaan ei saisi ylittää, vaan rajan ylittyminen pitäisi estää jo ennakoivilla 

68 Valiokunta korosti julkisen vallan toimia etenkin syrjäseutujen työllisyyden hoidossa, joissa valtion ja 
kuntien työllistämistoimet olivat keskeisiä. Kysynnän lisäämisessä tärkeitä välineitä olivat myös työllisyys-
perusteiset investointiavustukset, joilla voitiin tukea alueiden elinkeinoelämän kannalta tärkeitä kehittämis-
hankkeita. TyVL 18/2002 vp.
69 Lähtökohtana tuli yleensäkin olla alueellisen tasapainon toteuttaminen pitkävaikutteisin toimenpitein, 
jotka tasapainottaisivat alueellista työllisyyskehitystä pysyväisluonteisesti erityisesti elinkeinoelämää kehit-
täen. Tämä edellytti toimenpiteitä useilla yhteiskuntapolitiikan lohkoilla, muun muassa talous-, työvoima- ja 
asuntopolitiikassa. OKV/122/1/2001 (23.9.2002).
70 OKV/122/1/2001 (23.9.2002), myös HE 305/1992 vp. 
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toimilla. Valtion lisäksi esiintyi epäselvyyttä kunnan velvoitteiden ja niiden laskentaperus-
teiden suhteen.71

Vastauksessaan työministeri Filatov totesi, että laissa todettu kuntien työntekomah-
dollisuuden järjestäminen tarkoitti, että kunta oli palkannut henkilön työllisyysmäärära-
hoilla. Kunnalla oli velvollisuus työntekomahdollisuuden järjestämiseen työttömille työn-
hakijoille sen jälkeen, kun työmarkkina-alueen työttömyysaste oli ylittänyt 1,8-kertaisesti 
koko maan työttömyysasteen. Tällöin kunta oli velvollinen järjestämään työntekomahdol-
lisuuksia enintään yhdelle prosentille kunnan työvoimasta. Filatov viittasi oikeuskanslerin 
vuonna 2002 antamaan päätökseen työttömyyserojen tasapainottamisesta ja siihen, ettei 
kenellekään perustettu aluevelvoitteen perusteella oikeutta työntekomahdollisuuteen.72

Esimerkiksi vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön aluevelvoitetilaston mukaan 1,6 
kertaa maan keskiarvon ylittivät alueittain Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjan-
maa, Kainuu ja Lappi. 1,8-kertaisesti maan keskiarvon ylittivät Pohjois-Pohjanmaa ja Lap-
pi73. Kainuussa tehty selvitys osoitti, että joidenkin kuntien osalta aluevelvoite edellyttäisi 
useampien työntekomahdollisuuksien järjestämistä pitkäaikaistyöttömille, kuin kuntien 
käytäntö oli ollut74.

On lainsäätäjän velvollisuus huolehtia norminannon selkeydestä ja edelleen toimeenpa-
nosta siten, että sitä täytäntöön panevat hallintoviranomaiset ovat tietoisia niihin kohdis-
tuvista velvoitteista sekä pystyvät noudattamaan niitä. Voitiin kysyä, oliko aluevelvoitetta 
koskeva säännös tarpeeksi selkeä ja tarkoituksenmukainen75. 

Ylittymistä seurattiin 12 edellistä kuukautta kattavalla kumulatiivisella tilastolla, jos-
sa 1,8-kertainen työttömyysaste merkitsi keskimääräisen tason ylittymistä 80 prosentilla, 
todetaan lainvalmisteluaineistossa, jossa ehdotettiin aluevelvoitetta poistettavaksi. Kun 
otetaan huomioon aluevelvoitteen nojalla palkattujen työttömien määrä, aluevelvoitteen 
merkitys oli viime vuosina ollut melko pieni. Esimerkiksi vuonna 2013 kaikista tuella pal-
katuista aluevelvoitteen nojalla tuella palkattuja oli 1,3 %. Aluevelvoitteen säilyttäminen 
alueellisten työllisyyserojen tasaajana ei ollut tarpeen. Alueelliset työllisyyserot otetaan 
huomioon työllisyysmäärärahojen alueellisessa jaossa, jossa jakokriteerinä on muun muassa 
työttömien määrä ja työttömyysaste, lainvalmisteluaineistossa todetaan.76 Lisäksi aluevel-
voitteen kumoamisella katsottiin voivan vähentää kuntien velvoitteita. Tavoite ilmaistiin 
Jyrki Kataisen hallituksen 29.8.2013 tekemässä rakennepoliittisessa päätöksessä77. Alue-
velvoitteen kumoutumisen myötä kumoutui valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista 
(1074/2012).

71 KK 1065/2005 vp.
72 Ministerin vastaus, KK 1065/2005 vp.
73 Työministeriön aluevelvoitetilasto, 2010.
74 Ahola-Anttonen 2007, s. 56.
75 Ks. tarkemmin Niemi 2012, s. 20–21. 
76 HE 198/2014 vp, s. 16.
77 Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta, 29.11.2013, liite 2, s. 4.
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Hallituksen esitysluonnoksessa 1.3.2017 laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupal-
veluista esiintyi aluevelvoitteen kaltainen lainkohta. Maakuntia ja valtiota koskeva 15b § 
säätäisi valtion ja maakunnan vastuusta työllisyydestä. Luonnosta lainaten: Täydentyy 
pykälällä, jossa säädetään valtiolle ja maakunnalle vastuu siitä, ettei minkään maakunnan 
työttömyys olennaisesti ylitä maan keskimääräistä tasoa ja maakunnille vastuu siitä, ettei 
minkään työssäkäyntialueen työttömyys olennaisesti ylitä maakunnan keskimääräistä tasoa. 
Lisäksi säädetään valtion toimenpiteistä siinä tapauksessa, että tavoite ei täyty ja vastuu to-
teutuu.78 Lainkohdan perusteluja ei hallituksen esitysluonnoksessa avata tarkemmin. 

Alueiden kehittämistä koskevien esitysluonnoksen 6 §:ssä mainittujen tavoitteiden 
osalta kestävän työllisyyden edistäminen (3 kohta) ja alueiden välisten ja sisäisten kehitys-
erojen vähentäminen (4 kohta) lienevät keskeiset tavoitteet, joiden toteutumiseen kysei-
sellä lainkohdalla haluttaisiin vaikuttaa.79 Varsinaisessa hallituksen esityksessä 15b §:ää ei 
esiinny80, toisaalta valmisteluun on otettu vuoden aikalisä. Alueellisten erojen tasaaminen 
on kannatettavaa, mutta aluevelvoitteen kaltainen lainkohta lienee osoittanut toimimat-
tomuutensa. 

8.3 Kuntien tukityöllistäminen
Kuntien panos työttömyyden torjuntaan sen oman työllistämisen lisäksi perustui 1970-lu-
vulta 2000-luvulle asti pääosin harkinnanvaraiseen tukityöllistämiseen. Kunnan tukityöl-
listämisellä tarkoitetaan Kuntaliiton määritelmän mukaan työttömän työttömyysjakson 
katkaisemista ja hänen työmarkkinakelpoisuutensa parantamista tavoitteena siirtyminen 
työllistämisjakson jälkeen työmarkkinoille81. Varsinainen kuntien ja (kuntainliittojen) 
työllistämistuki otettiin käyttöön työministeriön päätöksellä vuonna 1972, kun kuntia 
kannustettiin ottamaan lisää vastuuta työllistämisessä82. Tukea voitiin maksaa vain työttö-
miä varten järjestettävien tilapäisten ja määräaikaisten töiden suorittamisesta, joihin kunta 
ei erikseen ottaisi uutta työvoimaa ilman työllistämistukea. Toisaalta esimerkiksi vuonna 

78 HE luonnos 1.3.2017, s. 159.
79 Ks. 19.2 §, joka on seuraava: ”Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa työllisyyskehitystä sekä työllistymistä ja 
osaamisen kehittämistä edistävien palvelujen saatavuutta valtakunnallisesti ja maakunta omalla alueellaan. 
Jos maakunnan työllisyystilanne tai palvelujen saatavuus poikkeaa merkittävästi muista maakunnista tai maa-
kunnan eri osien kesken, valtio ja maakunta käsittelevät tarvittavia toimia ja niiden edellyttämiä resursseja 11 
§:n mukaisissa keskusteluissa ja maakunta päättää keskusteluissa sovittujen toimenpiteiden toteutuksesta.” HE 
35/2018 vp, s. 211.
80 HE 35/2018 vp.
81 Kietäväinen 1996, s. 8.
82 Työministeriön 1.11.1972 antama päätös koski yleisehtoja, joita noudatettiin maksettaessa työllistämis-
tukea kunnille ja kuntainliitoille (kuntayhtymille) niiden sijoittaessa työttömyyskorvausta saavia henkilöitä 
töihinsä (5640/311/72 Tt). Päätöstä sovellettiin vuoden 1973 loppuun ja jatkettiin seuraavana vuonna valtio-
neuvoston päätöksellä. Valtioneuvoston päätöksen (246/1974) 6.2 §:n mukaan tukea myönnettiin enintään 
kuudeksi kuukaudeksi, mutta voitiin tarvittaessa jatkaa. Vuonna 1976 edellä mainittua valtioneuvoston pää-
töstä uudistettiin seuraavan kerran. 
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1978 nuorisotyöttömyyttä ratkottiin korottamalla kunnallista työllistämistukea nuorten 
osalta.83

Kunnallisen työllistämistuen avulla työllistäminen kasvoi voimakkaasti, ja kunnat ot-
tivat tukityöllistämisessä laajan vastuun. Ennen vuotta 1978 kunnallisen työllistämistuen 
avulla työllistettiin muutamasta sadasta runsaaseen tuhanteen työntekijää, vuonna 1978 
yli 10 000 ja vuonna 1979 jo lähes 15 000 henkilöä. Tuolloin korotettu tuki ulotettiin kos-
kemaan kaikkia yli vuoden työttömänä olleita.84 Vuonna 1981 kunnallisesta työllistämis-
tuesta annettiin asetus (1092/1981)85.

90-luvun lamavuodet vähensivät kuntien vakinaista henkilöstöä rajusti, mutta tuki-
työllisten määrä säilyi, jopa kasvoi maan työttömyyden lisääntyessä86. Kunnat työllistivät 
esimerkiksi vuonna 1997 noin 30  000 lähinnä nuorta ja pitkäaikaistyötöntä joka kuu-
kausi87. Vuoden 1998 alussa otettiin käyttöön yhdistelmätuki, jolla oli tarkoitus alentaa 
rakenteellista työttömyyttä ja parantaa vähintään 500  päivää työttömyyden perusteella 
työttömyysetuutta saaneiden työllistymismahdollisuuksia88. Vuoden 2000 tilinpäätöstie-
tojen perusteella kunnat käyttivät tukityöhön vapaaehtoisesti lähes 200 miljoonaa euroa89. 
Yhdistelmätuen käyttöönoton jälkeen julkisen sektorin osuus palkkatuetun työn tarjoaja-
na on kuitenkin vähentynyt ja yksityisen sektorin kasvanut. Erityisesti on kasvanut yhdis-
tysten ja säätiöiden osuus.90 Kuntien mahdollisuuksia ja halukkuutta tukityöllistämiseen 
vaikeutti työllistämistuen suhteellisen osuuden pienentyminen palkkauskustannuksista. 
Työllistämistuen taso oli vuodesta 1995 lähtien pitkään 19,85 euroa päivältä, vaikka palk-
kataso samalla nousi.91

83 Kun vuonna 1977 tukea maksettiin runsaan 3 000 nuoren osalta, tehtiin tukipäätöksiä vuonna 1979 
jo 15  000. Junka 1986, s. 39. Vuonna 1977 annettiin valtioneuvoston päätös nuorten työllistämistuesta 
(121/1977).
84 Esimerkiksi virastotöiden avulla työllistettyjen määrä oli vuonna 1979 yli 5  000 henkilöä ja valtaosa 
heistä oli alle 30-vuotiaita Junka 1986, s. 40.
85 Tämän asetuksen 1 § määräsi, että kunnille, kuntainliitoille ja muille julkisoikeudellisille yhteisöille 
voitiin osoittaa valtion työllistämistukea työttömien henkilöiden työllistämiseen. Työllistämistukea voitiin 
myöntää enintään kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan ja työhönsijoituksen määräajat olivat samat kuin valtion 
työtehtävissä.
86 Salonen & Holma 2001, s. 13.
87 Vuoden 1997 lopussa säädetyn työllisyysasetuksen (1363/1997) 1 §:n mukaan työllisyysmäärärahojen 
avulla haluttiin työllistää erityisesti nuoria, pitkäaikaistyöttömiä ja vajaakuntoisia sekä estää ennalta työttö-
myyden pitkäaikaistumista ja tasoittaa alueellisia eroja. Vuonna 1998 kuntien tukityöllisten määrä oli piene-
nemässä työhallinnon uudistusten ja kuntien kiristyneen talouden vuoksi. Suomen Kuntaliitto 1998, s. 10.
88 Korkein korotettu palkkatuki oli eräänlainen yhdistelmätuen seuralainen. HE 274/2009 vp, s. 21.
89 Koistinen 1999, s. 344.
90 HE 274/2009 vp, s. 21. Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa olevan kirjauksen mu-
kaan työllisyysmäärärahoja oli tarkoitus kohdentaa yritysten kanssa toteutettavaan ammatilliseen työvoima-
koulutukseen sekä yrityksissä tapahtuvaan tukityöllistämiseen. 19.4.2007, s. 60.
91 Kuntaliiton työllisyysohjelman taustamuistio 16.4.2009.
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8.3.1 Palkkatuki

Palkkatuki on JTYPL:n 7 luvun 1.1 §:n määrittelemänä työttömän työnhakijan työllisty-
misen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työnan-
tajalle palkkauskustannuksiin. Palkkatuetun työn tarkoituksena on parantaa työttömän 
työnhakijan ammatillista osaamista ja edistää työllistymistä avoimille työmarkkinoille 
(2 mom).

Vuoden 2006 alussa voimaantulleilla työllistämistukijärjestelmään liittyneillä laki-
muutoksilla (1216/2005) uudistettiin tukityöllistämiseen liittyvää säännöstöä ja korotet-
tiin työnantajalle maksettavan korvauksen tasoa. Samalla palkkatuesta otettiin säädökset 
lakiin julkisesta työvoimapalvelusta. Työllistämistukijärjestelmän uudistamisen myötä 
haluttiin parantaa tukityöllistämisen laatua ja vaikuttavuutta yhdistämällä siihen työs-
sä oppimista ja koulutusta.92 Lailla julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta kaikille työn-
antajille annettiin mahdollisuus siirtää tuella palkattu työtön muun työn järjestäjän (ns. 
käyttäjäyritys) tehtäviin93, kun se oli aiemmin ollut sallittua vain kunnalle, yhdistykselle, 
säätiölle, yksityiselle työvoimapalvelulle ja sosiaaliselle yritykselle94. Aktiivista työvoima-
politiikkaa on pyritty kohdistamaan etenkin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin tarkoituk-
sena lisätä työttömien työllistymistä yrityssektorille95.

Esimerkiksi Hämeen TE-toimisto päätti (1/2017), että kunnalle voidaan myöntää palk-
katukea vain kuuden kuukauden ajan, jos työntekijä sijoittuu oman kunnan palvelukseen. 
Jos kunta edelleen sijoittaa työntekijän yritykseen, voidaan palkkatukea myöntää pitem-
mäksi ajaksi työntekijän palkkatukioikeuksien mukaan. Hämeen TE-toimiston alueella 
Hollolan kunta tukee työtä hakevan henkilön työllistymistä sijoittamalla palkkatuella 
työntekijän yritykseen 1–8 kuukaudeksi. Palkkatuettu työ aloitetaan yleensä yhden kuu-
kauden pituisella kokeilu- ja kartoitusvaiheella kunnan toimipisteessä, mutta se voi alkaa 
myös suoraan edelleen sijoituksella yritykseen. Tämän jälkeen yrityksellä on mahdollisuus 
hakea vielä palkkatukea työntekijän palkkatukioikeuksien mukaan.96

Ennen vuonna 2014 tehtyä palkkatukilainsäädännön uudistusta (1366/2014) palk-
katuen määrästä säädettiin julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain 7 luvun 6.1 §:ssä siten, 
että palkkatuen perustuki oli päivältä työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun peruspäivärahan suuruinen ilman korotusosaa ja muutosturvalisää. Vuoden 
2014 palkkatukiuudistuksen myötä luovuttiin perustuki–lisäosa-mallista, ja palkkatuen 
määrä on 30, 40 tai 50 prosenttia työnantajalle tuella palkatusta aiheutuvista palkkaus-
kustannuksista. Korkeammat tukimäärät ja pidemmät tukijaksot on tarkoitus suunnata 

92 Salonen & Holma 2001, s. 5.
93 Ks. alkuperäinen säännös 7 luku 4 §, voimassa oleva 7 luku 5.1 §.
94 Ks. valtioneuvoston asetus julkisesta työvoimapalvelusta (1344/2002) 6 luku 23.1 §.
95 Valtiovarainministeriö, kehyspäätös 13.3.2008, s. 28, myös HE 133/2012 vp.
96 Hollolan kunta 2018.



182

niiden työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistämiseen, joiden on vaikeinta ilman 
taloudellista tukea sijoittua työmarkkinoille.97 

Esimerkiksi JTYPL:n 7 luvun 8 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan palkkatuki on 
työnantajalle enintään 40 prosenttia enintään 12 kuukauden ajan, jos tuella palkattava on 
ollut työtön vähintään 12 kuukautta palkkatuen myöntämistä välittömästi edeltäneiden 
14 kuukauden aikana. Sosiaalisten yritysten osalta JTYPL:n 10 §:ssä säädetään palkkatuen 
myöntämisen erityisperusteista. JTYPL:n 7 luvun 9.2 § säätää kunnan oikeudesta saada 
palkkatukea 50 prosenttia tuella palkattavasta aiheutuvista palkkauskustannuksista, kun 
kunta työllistää työttömän työnhakijan 11 luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun työllistä-
misvelvoitteen perusteella. Palkkatukijaksoja, joissa palkkatuki myönnettiin työllistämis-
velvoitteen perusteella, alkoi vuonna 2016 noin 3 200, vuonna 2015 noin 2 600 ja vuonna 
2014 noin 1 50098.

2010-luvulla kunnissa on jouduttu lomauttamaan ja irtisanomaan henkilöstöä. Tällöin 
työsopimuslain (55/2001) 6 luvun 6.1 §:n mukainen työn tarjoamisvelvollisuus on voinut 
aiheuttaa ongelmia JTYPL:n mukaisen työllistämisvelvoitteen (11 luku 1 §) toimeenpa-
nolle. Kunta on voinut joutua tilanteeseen, että se ei voi järjestää velvoitetyötä ja voi tästä 
syystä joutua vahingonkorvausvelvolliseksi velvoitetyöhön oikeutettua kohtaan. Jos kunta 
taas järjesti velvoitetyön tarjoamatta työtä ensin palveluksessaan oleville osa-aikaisille, lo-
mautetuille tai irtisanotuille, se saattoi joutua vahingonkorvausvelvolliseksi näitä työnte-
kijöitä vastaan.99

Työsopimuslain väliaikaisella (1.1.2015–31.12.2016) lakimuutoksella (1367/2014) ha-
luttiin antaa kunnille mahdollisuus poiketa työntarjoamisvelvollisuudesta sen täyttäessä 
JTYPL:n 11 luvun 1 §:ssä säädettyä työllistämisvelvoitetta. Ensin väliaikaisesti, sen jäl-
keen lakimuutoksella (1458/2016) vuoden 2017 alusta voimaan saatettu työsopimuslain 13 
luvun 6.2 § säätää seuraavasti: ”Edellä 2 luvun 5 §:ssä, 5 luvun 2 §:ssä sekä 6 luvun 6 §:ssä 
säädetyn työntarjoamisvelvollisuuden estämättä:

1) kunta saa palkata työsuhteeseen täyttääkseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 
annetun lain 11 luvun 1 §:ssä säädetyn työllistämisvelvoitteen, ei kuitenkaan tehtä-
vään, josta se on samaan aikaan lomauttanut työntekijänsä tai josta se on antanut 
työntekijälleen lomautusilmoituksen.100

3) kunta, kuntayhtymä, yhdistys tai säätiö saa ottaa työpajaan tai vastaavaan valmen-
nusyksikköön julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitettuun 

97 HE 198/2014 vp, s. 1.
98 HE luonnos 5.5.2017, s. 27. Ks. myös vahingonkorvauslain 3 luku 2.1 §.
99 HE 198/2014 vp, s. 40.
100 Kuntien työllistämisvelvoitteen toteuttamisen lisäksi väliaikainen ja vuoden 2017 alusta lakimuutok-
sella (1458/2016) voimaan tullut 2) lainkohta on seuraava: ”yhdistys tai säätiö saa ottaa palvelukseensa muihin 
kuin elinkeinotoiminnaksi katsottaviin tehtäviin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 7 luvun 
8 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun työttömän henkilön”.
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palkkatuettuun työsuhteeseen henkilön sellaisiin tehtäviin, joita ei muutoin tehdä työ- 
tai virkasuhteessa.

Edellä 5 luvun 2 §:ssä säädetyn estämättä kunta, kuntayhtymä, yhdistys tai säätiö voi 
ottaa työpajaan tai vastaavaan valmennusyksikköön julkisesta työvoima- ja yrityspal-
velusta annetussa laissa tarkoitettuun työkokeiluun henkilön sellaisiin tehtäviin, joita 
ei muutoin tehdä työ- tai virkasuhteessa.”

Tarjoamalla työttömille palkkatuettua työtä kunnat osallistuvat julkisten työvoima- ja 
yrityspalvelujen tuottamiseen. Vuonna 2014 palkkatuetussa työssä oli kunnissa 18  200 
henkilöä101 ja vuonna 2015 noin 16 000. Vuosittain määrä on vastannut noin 30 prosenttia 
kaikesta palkkatuetusta työstä.102

Yleisen toimialan puitteissa kunnat voivat lisäksi tukea työllistymistä työnsuunnitte-
lijoiden palkkaamisella. Tähän voidaan myöntää palkkatukea JTYPL:n 9.3 §:n 2 kohdan 
säätämänä enintään 24 kuukaudeksi kerrallaan. Tällöin kunta, kuntayhtymä, yhdistys tai 
säätiö palkkaa muihin kuin elinkeinotoiminnaksi katsottaviin tehtäviin tuella henkilön 
suunnittelemaan ja järjestämään työttömille työ- ja koulutuspaikkoja sekä muita työllisty-
mistä edistäviä palveluja. Aluevelvoitteen perusteella kunnalle myönnettävä palkkatukea 
koskeva lainkohta kumoutui aluevelvoitteen kumoamisen myötä.

8.3.2 Lisätuki

Palkkatuen ohella kunnalla on mahdollisuus saada lisätukea työttömien henkilöiden työl-
listämiseen. Lisätuki otettiin käyttöön 1. helmikuuta 1980 valtioneuvoston päätöksellä 
kunnallisesta työllistämistuesta (70/1980). Lisätuen käyttöönoton myötä kuntien työllis-
tämistä haluttiin lisätä voimakkaasti ja samalla pienentää työttömyysasteessa olleita suuria 
alueiden välisiä eroja. Määrärahat ja lisätuki suuntautuivat voimakkaimmin suhteellisesti 
vaikeimmille työttömyysalueille.103

Vuoden 1987 työllisyyslain 21.4 §:ssä säädettiin valtionosuuksien päälle kunnille mak-
settavasta lisätuesta seuraavasti:

101 Työ- ja elinkeinoministeriö 14.1.2016, s. 39.
102 Työkokeilun osalta kunnat ovat viime vuosina toimineet järjestäjänä noin 25 prosentissa työkokeilu-
paikoista. HE 51/2017 vp, s. 7.
103 HE 210/1996 vp.
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Työllistettyjen osuus 
kunnan alueen 
ammatissa toimivasta 
väestöstä

Lisätuen osuus kunnan alueen 
ammatissa normaalin ja korotetun 
tuen toimivasta väestöstä, 
yhteismäärästä

vähintään 1 % 10 %
” 1,5 % 20 %
” 2 % 30 %

Taulukko 3. Lisätuen määräytyminen vuoden 1987 työllisyyslain mukaan

Lisätuen ehtoja muutettiin 1990-luvun talouden laman myötä. Oli havaittavissa, ettei li-
sätuki lisännyt työllistämistä, vaan nosti kuntien tukityöllistämisen yksikköhintaa, kun 
lisätuki ulottui prosenttirajan ylittämisen jälkeen kaikkiin tuella työllistettyihin. Laki-
muutoksen (1329/1996) jälkeen työllisyyslain 21.4 §:n mukaan lisätukea maksettiin vain 
niistä työllistetyistä, joiden määrä ylitti työllistettyjen osuuden kunnan työvoimasta. Vuo-
den 2005 lakiuudistuksen (1216/2005) myötä lisätuki koki jälleen muutoksia, kun lisätuen 
suuruuden määräytymisperusteita väljennettiin kuntien työllistämismahdollisuuksien tu-
kemiseksi104.

Valmisteltaessa voimassa olevaa lakia julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta säännök-
sellä haluttiin selkeyttää lisätuen perusteita. Asiasisällöltään aiemman julkisen työvoima-
palvelulain 7 luvun 12 §:n säännös vastasi lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelun 11 
luvun 4.2 §:ää. Lisätuen suuruuden perusteena on siten kunnalle kuukauden aikana mak-
settujen palkkatukien keskimääräinen määrä henkilöä kohti ja työllistettyjen osuus kun-
nan alueen työvoimasta. Lisätuen määrä henkilöä kohti määräytyy seuraavasti:

Työllistettyjen osuus työvoimasta Lisätuen määrä
vähintään 0,5 % 10 % keskimääräisestä palkkatuesta
vähintään 1,0 % 20 % keskimääräisestä palkkatuesta
vähintään 2,0 % 30 % keskimääräisestä palkkatuesta.105

Taulukko 4. Lisätuen määräytyminen JTYPL:n mukaan

Lisätuen määrä oli ennen vuoden 1996 lakiuudistusta (1329/1996) noin 30 miljoonaa eu-
roa vuodessa. Vuonna 1997 lisätukeen käytettiin noin 9,4 miljoonaa euroa, minkä jälkeen 
lisätuen määrä on laskenut alle miljoonaan euroon vuodessa.106 Vuonna 2000 lisätukea sai 

104 HE 164/2005 vp.
105 Esimerkki lisätuen maksamisesta; Jos 0,5 % kunnan työvoimasta olisi 40 henkilöä ja kunta työllistäisi 
45 henkilöä, lisätukea maksettaisiin 5 henkilöstä (45–40=5). Lisätuen määrä on 10 %. Jos kunnalle makse-
taan kuukauden aikana palkkatukea keskimäärin 670 euroa henkilöä kohti, lisätukea maksetaan 67 euroa 
kultakin 0,5 prosentin osuuden ylittävältä henkilöltä. Kyseiseltä kuukaudelta maksettaisiin lisätukea yhteen-
sä 435 euroa (5x67 euroa). HE 133/2012 vp, s. 108.
106 Laskennan perustuminen työvoimaosuuteen on erityisen merkittävää niissä kunnissa, joissa työttö-
myysaste on korkea ja työllistämiskyky alhainen. Niissä taloudellinen kantokyky on usein heikko, mutta 
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vajaat 90 kuntaa, kun vuonna 2016 lisätukea maksettiin enää 44 kunnalle107. Maksetun li-
sätuen määrään on määräytymisperusteiden muutosten lisäksi vaikuttanut työllisyysmää-
rärahojen vähentyminen ja työllisyysmäärärahojen kohdentaminen yksityiselle sektorille 
julkisen sektorin sijasta108. Vuonna 2016 eniten lisätukea saivat seuraavat kunnat: Ilomant-
si (14 297 euroa), Saarijärvi (12 983 euroa), Viitasaari (12 849 euroa), Ii (10 600 euroa) ja 
Utajärvi (10 688). Muiden lisätukea saaneiden kuntien tuen määrä jäi alle 10 000 euroon, ja 
alimmillaan se oli 257 euroa (Pelkosenniemi).109

Palkkatuen ohella lisätuki on valtionavustus. Valtioneuvoston asetuksessa julkisesta 
työvoima- ja yrityspalvelusta säädetään lisätuen ja palkkatuen hakumenettelyistä. Asetuk-
sen 32 § edellyttää kunnan toimittavan kehittämis- ja hallintokeskuksen hyväksyttäväksi 
selvityksen lisätuen maksamista varten kultakin vuosineljännekseltä. Asetuksen 16 § sää-
tää palkkatuen hakemisesta ja maksamisesta. Palkkatuki maksetaan jälkikäteen työnan-
tajan valinnan mukaan kuukauden, kahden kuukauden tai kolmen kuukauden maksatus-
jaksoissa (1 mom). Palkkatuen maksatushakemus on toimitettava elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle 
kahden kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jonka aikana maksa-
tusjakso päättyy (2 mom).

Lisätuen volyymi on muuttunut marginaaliseksi. Voidaan kysyä, onko sen aiheutta-
ma byrokraattinen prosessi raskaampi ja kalliimpi kuin lisätuesta saatava hyöty. Lisäksi 
palkkatuen maksatukseen voi nähdä liittyvän huomattavasti byrokratiaa, vaikka palk-
katukiuudistuksen tavoitteena oli yksinkertaistaa järjestelmää110. Muuramen kunnan 
yrityskoordinaattori Mika Partanen kertoi haastattelussa täyttävänsä yritysten puolesta 
palkkatukilomakkeita. Palkkatuen hakemisen monimutkaisuus vähensi etenkin yksityi-
sen sektorin haluja lähteä työllistämään palkkatuen avulla. Partanen ehdotti, että kunta 
voisi päättää palkkatuen myöntämisestä, koska se kuitenkin joutuu valmistelemaan pää-
tökset.111 TE-toimistojen palkkatuen määrän vähäisyys ja määräysvalta palkkatuen kes-
tosta heikentävät kuntien mahdollisuuksia toteuttaa työllisyydenhoitoa niiden toivomalla 
tavalla112.

kunnan työllistämistoiminnalla on merkittävä työttömyyttä tasoittava ja työkykyä ylläpitävä vaikutus. HE 
164/2005 vp, s. 21.
107 HE luonnos 5.5.2017, s. 54.
108 HE 164/2005 vp, s. 21.
109 HE luonnos 5.5.2017, s. 54.
110 HE 198/2014 vp, s. 1.
111 Partanen 22.10.2015. 
112 Arnkil, Spangar, Jokinen, Tuusa & Pitkänen 2015, s. 77.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74965/TEMjul_47_2015_web_10072015.pdf?sequence=1
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9 Pitkäaikaistyöttömien aktivoinnin lisääntyminen

2000-luvulle tultaessa päävastuu työllisyyden hoidosta oli työllisyyslainsäädännössä osoi-
tettu selkeästi valtiolle. Kunnan lakisääteinen rooli oli painottunut lähinnä toimeenpa-
noon, koska voimassa olleen työllisyyslain mukaan kunnilla oli velvoite työllistää kunta-
laisiaan aluevelvoitteen perusteella sekä eräissä tapauksissa järjestää työntekomahdollisuus 
55 vuotta täyttäneille työttömille työnhakijoille.1 1990-luvun työllisyyskriisin yhteydes-
sä työvoimapolitiikan toteuttajiksi oli tullut yhä enemmän järjestöjä ja muita toimijoita. 
Tämä oli muuttanut työvoimapolitiikan painotuksia, vaikkakin kansallisissa ja EU:n ta-
holta tulevissa rahoitusratkaisuissa myös uusilta toimijoilta edellytettiin, että ne sitoutuvat 
työvoimapolitiikalla kulloinkin määriteltyihin tavoitteisiin.2

Kesäkuussa 2000 hallitus teki periaatepäätöksen työllisyysasteen nostamisesta sekä 
syrjäytymisen ja köyhyyden estämistä koskevista toimenpiteistä. Tavoitteena oli selkeyttää 
työvoimahallinnon ja kuntien tehtäväjakoa työttömyydestä johtuvan syrjäytymisen torju-
misessa.3 Sosiaali- ja terveys- sekä työministeriön yhteisessä suunnittelutyössä oli päädytty 
siihen, että vapaaehtoisella pohjalla ja projektimuotoisesti työhallinnon, sosiaalitoimen ja 
järjestöjen yhteistyössä kehittynyt toiminta ei turvannut riittävässä määrin työllistymis-
mahdollisuuksien harkintaa kaikkien pitkäaikaisesti työmarkkinatukea tai toimeentu-
lotukea saavien kohdalla. Erityisesti haluttiin kiinnittää huomiota nuorten henkilöiden 
työllistymismahdollisuuksien parantamiseen.4 Selkeänä oli nähtävissä halu lisätä kuntien 
taloudellista ja lakisääteistä vastuuta työllisyydenhoidossa5. Kun 1980-luvun nousukauden 
oloissa näkökulmana oli kansalaisten oikeus työhön, 2000-luvun taitteessa korostui eu-
rooppalaisen aktivointipolitiikan pyrkimys saada viimesijaisten toimeentulotukimuotojen 
saajat työhön6.

1 Salonen 2001, s. 13.
2 Koistinen 1999, s. 344.
3 Valtioneuvosto, periaatepäätös 15.6.2000.
4 Lehto, Kananoja, Kokko & Taipale 2003, s. 149–150.
5 Salonen 2001, s. 13. Valtioneuvoston kuntiin kohdistamassa tavoiteohjauksessa keskeiset elementit muo-
dostuvat hallitusohjelmien ja niiden toimeenpanoon liittyvien ohjauskeinojen sekä valtioneuvoston peri-
aatepäätöksistä. Tämä voidaan nähdä monin tavoin ongelmalliseksi esimerkiksi kuntien erilaisuuden ja teh-
tävien rahoituksen näkökulmasta. Ks. tarkemmin Oikarinen, Voutilainen, Mutanen & Muukkonen 2018, s. 
63–75.
6 Mannila 2002, s. 46. Uudistetun työvoimapolitiikan keskeinen painopiste oli uusien työmahdollisuuk-
sien ja aktivointitoimenpiteiden etsiminen syrjäytymisvaarassa oleville työttömille, erityisesti vähintään 500 
päivää työttöminä olleille työmarkkinatuen saajille. HE 225/2002 vp.
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9.1 Kuntouttava työtoiminta
Aktivoivat elementit ja työhön kannustavuuden lisääminen korostuivat valmisteltaessa 
lakia kuntouttavasta työtoiminnasta. Esiin nostetun käsitteen ”pakkotyöllistäminen” ei 
nähty antavan hyviä lähtökohtia sosiaalityöntekijän ja asiakkaan yhteistyölle. Eduskunta 
kiinnittikin huomiota työhallinnon toimien ensisijaisuuteen ja korosti, että kuntouttava 
työtoiminta oli aina toissijainen varsinaiseen työsuhteeseen, koulutukseen tai työvoimavi-
ranomaisten tarjoamaan toimenpiteeseen nähden.7

Perustuslakivaliokunta näki lakiesityksen olleen tavoitteiltaan rinnastettavissa sellai-
siin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin, joihin osallistumisvelvoitteeseen valiokunta piti 
mahdollisena liittää tuen menettämisen tai alentamisen uhan8. Tämä tarkoitti toimeen-
tulotuen perusosan alentamisseurauksia henkilön kieltäytyessä aktivointisuunnitelman 
laatimisesta tai kuntouttavasta työtoiminnasta tai keskeyttäessä tämän kerran tai toistu-
vasti. Toisaalta lain valmisteluvaiheessa pohdittiin kuntien erilaisia valmiuksia toteuttaa 
kuntouttavaa työtoimintaa erityisesti kunnan työttömyyden ja sen rakenteen pohjalta. 
Merkitystä oli myös sillä, oliko kunnalla aikaisempaa kokemusta pitkäaikaistyöttömille ja 
syrjäytymisvaarassa oleville tarkoitetuista erityistoimista.9

Kuntouttavalla työtoiminnalla pyrittiin vaikuttamaan erityisesti siihen nuorten työt-
tömien ryhmään, jota uhkasi pysyvä syrjäytyminen ja joka ei ollut pelkästään koulutus- ja 
työvoimapolitiikan keinovalikoimalla autettavissa työmarkkinoille10. Lakia säädettäessä 
kuntouttava työtoiminta koski tietyt ehdot täyttävää alle 25-vuotiasta työtöntä11, lakiin 
vuonna 2012 tehdyn muutoksen (937/2012) myötä myös 25 vuotta täyttäneitä (3 §). 

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta säätää 1 §:ssä tavoitteeksi parantaa pitkään jatku-
neen työttömyyden perusteella työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saavan henkilön 
edellytyksiä työllistyä avoimilla työmarkkinoilla sekä edistää hänen mahdollisuuksiaan 
osallistua koulutukseen ja työ- ja elinkeinoviranomaisen tarjoamaan julkiseen työvoima-
palveluun. Kuntouttavan työtoiminnan tavoite on siten parantaa asiakkaiden työ- ja toi-
mintakykyä, jotta he voisivat osallistua edelleen julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön12. 
Tärkeänä tehtävänä on edistää työttömien yhdenmukaisia, asuinpaikasta riippumattomia 
mahdollisuuksia työllistymiseen13.

Työ- ja sosiaalihallintojen yhteistoiminta ulotettiin koko maahan lain kuntouttavasta 
työtoiminnasta säätämisen myötä14. Lain kuntouttavasta työtoiminnasta keskeinen inter-

7 Lehto, Kananoja, Kokko & Taipale 2003, s. 149–150.
8 PeVL 44/2000 vp, s. 2–3.
9 TyVL 17/2000 vp.
10 TyVL 17/2000 vp.
11 Ks. tarkemmin alkuperäinen laki kuntouttavasta työtoiminnasta 3 §.
12 HE 201/2012 vp, s. 129.
13 TyVL 17/2000 vp.
14 HE 184/2000 vp, s. 16–18.
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ventio on työvoimaviranomaisen ja kunnan viranomaisen yhdessä työttömän kanssa laati-
ma aktivointisuunnitelma15. Valmisteluvaiheessa tunnistettiin haaste työvoimatoimiston 
ja kunnan sosiaalitoimen kiinteän yhteistoiminnan toteutumisesta aktivointisuunnitel-
maa laadittaessa16. Vuonna 2010 Muuramen työllisyysasioista vastaava Katri Kaisto totesi 
haastattelussa asian käytännössä. Aktivointisuunnitelmat eivät pitkälti yhteistyön toimi-
mattomuuden takia tulleet laadituiksi aikataulussaan.17

Laissa kuntouttavasta työtoiminnasta syntyvistä oikeuksista voidaan erottaa oikeus ak-
tivointisuunnitelmaan, oikeus kuntouttavaan työtoimintaan ja oikeus muihin suunnitel-
maan sisältyviin palveluihin suhteessa kunnan velvollisuuksiin.

9.1.1 Oikeus aktivointisuunnitelmaan

”Sovittu on tehokkaampi kuin määrätty.”
Sanonta

Sopimuksellisuuden lisääntyminen sosiaalioikeudessa näkyy erilaisten sopimuksen kal-
taisten järjestelyjen ja elementtien lisääntymisenä18. Eurooppalaisten esikuvien mukaisesti 
kotimaisessa sosiaalipolitiikassa on toteutettu monia uudistuksia, joilla on pyritty aktivoi-
maan etuudensaajia erityisesti työttömyysturvan alueella19. Työttömyysturvaa ja julkista 
työvoimapalvelua koskeviin suunnitelmiin sisältyy useita sopimuksen kaltaisia elementte-
jä, ja ne noudattavat jossain määrin sopimuksen logiikkaa, mutta niitä ei kuitenkaan voida 
pitää yksityisoikeudellisina sopimuksina, kirjoittaa Kotkas. Esimerkiksi Isossa-Britannias-
sa työttömän työnhakijan työllistymissuunnitelmaa nimitetään lainsäädännössä ”työnha-
kijan sopimukseksi” ( jobseekers agreement). Ranskassa termi ”sopimus” (contrat) tarkoittaa 
dokumenttia, johon työnhakija ja viranomaiset kirjaavat yhdessä sovitut työllistymistoi-
menpiteet.20 Edellä mainitun voi nähdä myös lisääntyneenä hallinnon ohjausmuotona21. 

Suomessa sopimuksellisuuteen viittaavia lainkohtia ovat esimerkiksi lain kuntoutta-
vasta työtoiminnasta 8 §:n 5 momentti, jossa säädetään, että aktivointisuunnitelman al-
lekirjoittavat työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja henkilö. 5 §:n 5 momentin mukaan akti-
vointisuunnitelman kestosta, muuttamisesta ja keskeytyneen suunnitelman jatkamisesta 

15 Lain kuntouttavasta työtoiminnasta 2 §:n 1 kohdan mukaan aktivointisuunnitelmalla tarkoitetaan pit-
kään työttömänä olleelle henkilölle työllistymisedellytysten ja elämänhallinnan parantamiseksi laadittavaa 
suunnitelmaa.
16 TyVL 17/2000 vp.
17 Kaisto 5.10.2010.
18 Kotkas 2013, s. 73.
19 Julkunen 2008, s. 206–212.
20 Eichenhofer & Westerveld 2005, s. 29.
21 Viranomainen pyrkii ohjaamaan palvelun käyttäjää siten, että hän mahdollisimman hyvin ja tehokkaas-
ti voi käyttää hyväkseen palveluja ja saavuttaa tavoittelemansa olosuhteen tai asiaintilan. Saari (toim.) 2010, 
s. 194.
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sovitaan kunnan, työ- ja elinkeinotoimiston ja henkilön kesken. Työttömyysturvan ja jul-
kisen työvoimapalvelun suunnitelmat on kuitenkin nähtävä työttömyysetuuksien osittai-
sina saamisehtoina eikä niinkään sopimuksina.22

Lain kuntouttavasta työtoiminnasta 5.1 §:n mukaan työ- ja elinkeinotoimisto ja kunta 
ovat velvolliset laatimaan aktivointisuunnitelman yhteistyössä 3 §:ssä tarkoitetun henkilön 
kanssa. Alle 25-vuotiaalla on oikeus suunnitelmaan lyhemmän työttömyysjakson jälkeen 
kuin vanhemmilla työttömillä23. Oikeus aktivointisuunnitelmaan voidaan säännösten vel-
voittavuuden nojalla katsoa subjektiiviseksi oikeudeksi24. Jos henkilö saa toimeentulonsa 
toimeentulotuen kautta, velvoite suunnitelman laatimiseen on kunnalla, jos taas työttö-
myysturvasta, velvollisuus on työ- ja elinkeinotoimistolla25.

Aktivointisuunnitelmiin pätee oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainottamisen lo-
giikka,26 sillä osallistuminen aktivointisuunnitelman laadintaan on velvoittavaa akti-
vointiehdon täyttäville ja kieltäytyminen on sanktioitu. Lain toimeentulotuesta 10.1 §:ssä 
säädetään toimeentulotuen perusosan alentamisesta 20 %:lla, jos henkilö kieltäytyy osal-
listumasta aktivointisuunnitelman laatimiseen tai kuntouttavaan työtoimintaan ilman 
pätevää syytä (3 ja 4 kohdat). 3 momentissa säädetään toimeentulotuen perusosan alenta-
misesta enintään 40 prosentilla tuen saajan toistuvasti kieltäytyessä osallistumasta laissa 
kuntouttavasta työtoiminnasta tarkoitettuihin toimenpiteisiin.27 

Toimeentulotuen vaikutusten lisäksi laissa kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään 
10.2 §:ssä, että aktivointisuunnitelman laatimistilaisuuteen saapumatta jäämiseen sekä 
kieltäytymiseen osallistumasta aktivointisuunnitelman laatimiseen ja aktivointisuunni-
telmaan sovelletaan, mitä työttömyysturvalain 2 a luvun 9–14 §:ssä säädetään. Kyseisen 
luvun 9.1 ja 10.1 § säätävät tarkemmin, miten henkilöllä, joka ilman pätevää syytä jättää 
saapumatta aktivointisuunnitelman laatimis- tai tarkastamistilaisuuteen, ei ole oikeutta 
työttömyysetuuteen (työmarkkinatuki, työttömyyspäiväraha) 15 tai 30 päivän ajalta kiel-
täytymisestä lukien. 

9.1.2 Oikeus kuntouttavaan työtoimintaan

”Jos työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja henkilö yhdessä arvioivat, että henkilö ei työ- ja toi-
mintakykynsä asettamien rajoitusten vuoksi voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai 
työhön, aktivointisuunnitelmaan tulee sisältyä kuntouttava työtoiminta tai erityislakien mu-
kaisesti sellaisia sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja, jotka parantavat henkilön työ- ja 
toimintakykyä”, säädetään lain kuntouttavasta työtoiminnasta 3 luvun 8 §:n 3 momentissa.

22 Ks. lisää sopimuksellisuudesta Kotkas 2013, s. 74–78.
23 Ks. tarkemmin laki kuntouttavasta työtoiminnasta 3 §.
24 Pajukoski 2010, s. 29–31.
25 Ks. tarkemmin laki kuntouttavasta työtoiminnasta 5.1 ja 5.2 §.
26 Kotkas 2013, s. 81.
27 Ks. rajoitukset perusosan alentamiseen, laki toimeentulotuesta 10 § 4 momentti.
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Vuoden 2015 alusta kuntouttavan työtoiminnan järjestämisalaa laajennettiin koske-
maan aktivointisuunnitelman lisäksi monialaista työllistymissuunnitelmaa28. Lisäksi 
15  § antaa mahdollisuuden työmarkkinatukeen oikeutetulle tai työttömyydestä johtuen 
toimeentulotukea pääasiallisena tulonaan saavalle tai työttömyyspäivärahaa saavalle hen-
kilölle hänen pyynnöstään järjestää kuntouttavaa työtoimintaa ennen 3 §:n 1 ja 2 momen-
tissa säädettyjä määräaikoja, jos kunta ja työ- ja elinkeinotoimisto varattuaan henkilölle 
tilaisuuden tulla kuulluksi arvioivat kuntouttavan työtoiminnan parhaiten tukevan hen-
kilön elämänhallintaa ja työllistymisedellytyksiä.

Ennen toiminnan järjestämistä on laadittava kuntouttavaa työtoimintaa koskeva akti-
vointisuunnitelma siten kuin 3 luvussa säädetään tai lakimuutoksen (1372/2014) jälkeen 
vaihtoehtoisesti monialainen työllistymissuunnitelma siten, kuin työllistymistä edistäväs-
tä monialaisesta yhteispalvelusta annetussa laissa säädetään. Henkilön on esitettävä kun-
touttavaa työtoimintaa koskeva pyyntö työ- ja elinkeinotoimistolle tai kunnalle (15 §).

Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 6.1 § säätää kuntouttavan työtoiminnan 
järjestämisen kunnan vastuulle. 6 §:n 3 momentin mukaan ”kunta vastaa riippumatta kun-
touttavan työtoiminnan järjestämistavasta siitä, että toiminta järjestetään tämän lain mu-
kaisesti ja aktivointisuunnitelmassa tai monialaisessa työllistymissuunnitelmassa määritel-
lyllä tavalla”. Viimeksi mainitussa tapauksessa työtön on ohjattu työllistymistä edistävään 
monialaiseen yhteispalveluun ja lakia kuntouttavasta työtoiminnasta sovelletaan työttö-
män kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen, kun sellainen on merkitty monialaiseen 
työllistymissuunnitelmaan.

Käytännössä laki jättää TE-toimiston ja kunnan viranomaisille harkinnanvaraa, sillä 
kuntouttavaa työtoimintaa rajoittaa mahdollisuus työllistymiseen. Toisaalta ehdollisuu-
teen liittyvät työ- ja toimintakykyyn liittyvät puutteet, jolloin viranomainen voi arvioi-
da, ettei henkilö voi työ- ja toimintakykynsä asettamien rajoitusten vuoksi välittömästi 
osallistua kuntouttavaan työtoimintaan. Oikeus kuntouttavaan työtoimintaan jää har-
kinnanvaraisten palvelujen ja subjektiivisten oikeuksien väliin riippumaan viime kädessä 
viranomaisen harkinnasta. Suhteellisen vahvana oikeutena sitä voidaan kuitenkin pitää 
edellyttäen, että viranomainen ei arvioi henkilön työllistyvän tai hänen työkykynsä olevan 
riittämätön.29

Kieltäytyminen kuntouttavasta työtoiminnasta ilman pätevää syytä tai keskeyttämi-
nen tai omasta syystä keskeyttämään joutuminen johtaa siihen, ettei henkilöllä ole oikeut-
ta työttömyysetuuteen (työmarkkinatuki, työttömyyspäiväraha) 60 päivän ajalta kieltäy-
tymisestä tai keskeyttämisestä lukien30. Laki toimeentulotuesta säätää toimeentulotuen 
perusosan alentamisesta 20 tai 40 %:lla henkilön kieltäytyessä kuntouttavasta työtoimin-

28 Ks. tarkemmin HE 183/2014 vp.
29 Pajukoski 2010, s. 30. Vrt. Korhonen & Merisalo 2008, s. 105, joiden mukaan kuntouttava työtoiminta 
luokitellaan subjektiivisiin oikeuksiin, eli kunnan on osoitettava talousarviossa riittävät resurssit palvelun 
järjestämiseen.
30 Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015. Ks. tarkemmin työttö-
myysturvalain 12 ja 12 a §. Poikkeuksista säädetään työttömyysturvalain 13 §:ssä.
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nasta ilman pätevää syytä tai toistuvasti31. Kuntien sekä asiakkaiden vastuun voi nähdä 
kasvaneen lain kuntouttavasta työtoiminnasta säätämisen myötä. Muutos konkretisoi 
muuttunutta viimesijaisen sosiaaliturvan luonnetta, kun oikeus viimesijaiseen vähimmäis-
turvaan kytkettiin entistä tiiviimmin työhön, kirjoittaa Saari.32

9.1.3 Oikeus muihin aktivointisuunnitelmaan sisältyviin palveluihin

Aktivointisuunnitelmaa laadittaessa on ensiksi selvitettävä mahdollisuus tarjota työtä 
tai julkisia työvoimapalveluja. Mikäli edellä mainittua ei arvioida ensisijaiseksi, aktivoin-
tisuunnitelmaan voidaan lain kuntouttavasta työtoiminnasta 8.3 §:n mukaan sisällyttää 
joko kuntouttava työtoiminta tai erityislakien mukaisesti sellaisia sosiaali-, terveys- ja kun-
toutuspalveluja, jotka parantavat henkilön työ- ja toimintakykyä. Muuttunut 8.3 § tuli 
voimaan lakimuutoksen (1372/2014) myötä. Muutoksella haluttiin korostaa sitä, että ak-
tivointisuunnitelmaan sisältyvien palveluiden tulee vastata asiakkaan palvelutarpeeseen. 
Jotta asiakkaan palvelutarve voidaan arvioida edellä kuvatulla tavalla, on arviointi tehtävä 
työ- ja elinkeinotoimiston, kunnan sosiaalihuollon ja asiakkaan yhteistyönä.33 

Kotkas tuo esiin, miten työttömän työnhakijan oikeus työllistymistä edistäviin palve-
luihin sekä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluihin määritellään lainsäädännössä, ei suun-
nitelmissa34. Lain kuntouttavasta työtoiminnasta 8.3 §:n kohta ”erityislakien mukaisesti” 
ilmentää tämän. Lisäksi oikeus palveluihin on riippuvainen viranomaisille osoitetuista 
määrärahoista (11 §)35. Suunnitelmat, kuten aktivointi- ja työllistymissuunnitelma, eivät 
siten itsessään luo uusia subjektiivisia oikeuksia yksilöille36. 

Toisaalta, kun työttömän henkilön aktivointisuunnitelmaan on sisällytetty kuntout-
tava työtoiminta, voidaan kysyä, onko kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen rinnas-
tettavissa erityislakien mukaisiin sosiaali-, terveydenhuolto-, sekä kuntoutuspalveluihin, 
jotka viime kädessä jäävät riippumaan käytettävissä olevista määrärahoista. Nähdäkseni 
näin on, mutta määrärahojen riittämättömyys on voitava osoittaa. Lainvalmisteluaineis-
tossa linjataan, ettei työvoimatoimistolla ole mahdollisuutta evätä sellaista suunnitelmassa 
olevaa palvelua tai toimenpidettä, jonka edellytykset henkilöasiakas täyttää, jos työvoi-
matoimistolla on käytettävissä sen tarjoamiseen määrärahoja37. Näen edellä mainitun so-

31 Ks. tarkemmin 2 luku 10 §.
32 Saari 2005, s. 87–88.
33 Sosiaali- ja terveysministeriö 32:2014, s. 4.
34 Kotkas 2013, s. 77.
35 Henkilöllä on oikeus aktivointisuunnitelmaan sisältyviin sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja koulutuspal-
veluihin ja toimenpiteisiin sen mukaisesti kuin niitä koskevissa laeissa on erikseen säädetty. Suunnitelmassa 
yksilöidysti sovittuihin julkisiin työvoimapalveluihin henkilöllä on oikeus työ- ja elinkeinotoimiston käytet-
täväksi osoitettujen määrärahojen rajoissa.
36 Kotkas 2013, s. 77.
37 HE 184/2000 vp, s. 32.
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veltuvan kuntaan kuntouttavan työtoiminnan järjestäjänä, kun se on kirjattu työttömän 
työnhakijan aktivointisuunnitelmaan. Mikäli määrärahoja ei ole, kunnan on se pystyttävä 
perustelemaan viimeistään mahdollisessa muutoksenhakuvaiheessa.

9.1.4 Kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen

Tutkittaessa kuntouttavaa työtoimintaa rakenteellisesta näkökulmasta käy esimerkkinä 
Kainuussa toteutettu esiselvityshanke ”Kuntouttava työtoiminta Kainuussa”38. Hank-
keessa selvitettiin haastatteluin kuntouttavan työtoiminnan toteutusta kuntakohtaisesti. 
Esimerkiksi Hyrynsalmella kuntouttavaa työtoimintaa ei sillä hetkellä järjestetty, vaikka 
kuntakohtainen tarve oli 16 paikkaa. Kunnan näkemys oli se, että kuntouttavaan työtoi-
mintaan pitäisi löytyä maakunnallinen ratkaisu. Ristijärven kunnassa kuntouttavan työ-
toiminnan henkilötarvearvio oli 11 henkilöä, kun kuntouttavaan työtoimintaan oli sijoi-
tettu neljä henkilöä. Paltamon osalta paikkoja ei ollut helppo löytää ilman resursseja ohjata 
työtoiminnassa olevia. Niissä paikoissa, joissa kuntouttavaa työtoimintaa järjestettiin, vaa-
dittiin, että henkilö oli hyvässä kunnossa, mikä rajoitti merkittävästi sijoittamista.39

Kuntia, joissa edellytykset järjestää kuntouttavaa työtoimintaa tulivat lähemmäksi lain 
tavoitteita, olivat esimerkiksi Sotkamo ja Kajaani. Näissäkin kunnissa tarvearvio oli suu-
rempi, kuin kuntouttavaa työtoimintaa voitiin järjestää. Tutkimuksessa havaittiin lisäksi, 
että joidenkin henkilöryhmien saattoi olla vaikeampi saada kuntouttavan työtoiminnan 
paikkaa, muun muassa kriminaalihuoltolaitoksen kokemuksen mukaan kuntouttavan 
työtoiminnan paikkoja oli liian vähän.40 

Edellä mainittu esiselvitys toteutettiin vuonna 2007, ja tosiasia on, että juuri kuntout-
tavan työtoiminnan painoarvo on kasvanut kunnissa sen myötä, kun vastuuta pitkäai-
kaistyöttömistä ja heidän aktivoinnistaan on lisätty. Voidaan sanoa, että kuntouttavasta 
työtoiminnasta on tullut keskeisin kuntien järjestämä vaikeasti työllistyville ja monialaista 
tukea tarvitseville asiakkaille kohdennettu aktivoinnin ja työllistymisen tukemisen sosiaa-
lipalvelu41. 

”Jos kuntouttava työtoiminta siirtyy sote-alueelle, ja sit jos työkokeilu ja palkkatukiasia 
säilyisivät ennallaan TE-toimistojen palvelujen alla, niin sitten me ikään kuin tarjo-
taan palvelua, mutta meillä ei oikeasti ole työvälineitä itsellämme ollenkaan. Tämä 
on ehkä isoin asia, mikä tässä tulee mietittäväksi.”

38 Tässä kohden on tärkeää huomata, että Kainuun hallintokokeilun alettua vuonna 2005 kuntouttavan 
työtoiminnan järjestämisvelvollisuus siirtyi kunnilta maakunnalle kokeilun ajaksi.
39 Ahola-Anttonen 2007, s. 42–44.
40 Myös päihde- ja mielenterveysongelmaisilla voi pienillä paikkakunnilla olla huono maine ja työnantajil-
la ennakkoluuloja palkata heitä. Ahola-Anttonen 2007, s. 42–44.
41 Arnkil, Spangar, Jokinen, Tuusa & Pitkänen 2015, s. 29.
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Lainaus on tätä tutkielmaa varten tehdyistä tutkimushaastatteluista koskien haastat-
telukysymystä 27 meneillään olevasta sote-uudistuksesta. Vastaus ilmentää kuntouttavan 
työtoiminnan käytännön merkityksen kunnan palveluna työttömille.

Laissa kuntouttavasta työtoiminnasta säädettiin jo alun perin, vuonna 2001 saman 
suuruisesta valtion korvauksesta kunnille kuntouttavaa työtoimintapäivää kohden. Lain 
24.1 §:n mukaan: ”Kunnalla on oikeus saada kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä 
valtion korvauksena työllisyysmäärärahoista 10,09 euroa päivää ja kuntouttavaan työtoimin-
taan osallistuvaa henkilöä kohti.”42 Kallion ym. tutkimus tuo esiin, miten valtion korvaus 
kunnille kuntouttavaan työtoimintaan ei aina ole tasapuolinen eikä riittävä. Kuntien olo-
suhteissa ja kuntouttavan työtoiminnan asiakaskunnassa on suuria eroja. Myös kuntien 
toimintatavoissa ja organisointiratkaisuissa, joilla kuntouttavasta työtoiminnasta annetun 
lain velvoitteet täytetään, on huomattavia eroja. Tietyissä tapauksissa kuntouttavan työ-
toiminnan nettokulut jäivät kohtuullisen lähelle valtion varoista maksettavaa korvausta43, 
mutta joissain tapauksissa44 nettokulu nousi jopa kymmenkertaisesti suuremmaksi valtion 
korvaukseen verrattuna.45

Yksilönäkökulmasta tarkasteltuna kuntouttavasta työtoiminnasta ei kerätä vuosit-
taista tilastotietoa46. Esimerkiksi vuonna 2013 aktivointisuunnitelmia tehtiin 9  109 alle 
25-vuotiaalle ja 28 265 25-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Samana vuonna kuntouttavaan 
työtoimintaan osallistui arviolta 5  057 alle 25-vuotiasta henkilöä ja 18  329 25-vuotiasta 
ja sitä vanhempaa henkilöä.47 Arvioitaessa kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuutta, 
työllisyyspoliittisten tavoitteiden mukaisia siirtymiä toteutuu sosiaalipoliittisia siirtymiä 
vähemmän kuntouttavan työtoiminnan jälkeen48.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamassa kyselyssä 81 prosenttia kunnista 
mainitsi siirtymän uudelle kuntouttavan työtoiminnan jaksolle yleisimmäksi vaihtoeh-
doksi. 10 prosenttia kunnista valitsi yleisimmäksi vaihtoehdoksi siirtymisen työttömäksi 
työnhakijaksi ja noin 3 prosenttia työllistymisen. Tarkasteltaessa kahta yleisintä siirtymä-
vaihtoehtoa, tulkinta siirtymisvaihtoehdoista ei ollut näin selkeä. Tällöin työ, palkkatuet-

42 60 markkaa muutettiin euron käyttöönoton myötä lakimuutoksella (1296/2002) 10,09 euroksi.
43 Tällaisia tapauksia luonnehtii suhteellisen muuttumaton, tuttu ja helppo asiakaskunta sekä pitkät toi-
mintajaksot yhtä asiakasta kohden.
44 Tällaisiin kuntiin voidaan liittää seuraavia ominaisuuksia: voimakkaasti kasvava kuntouttavan työtoi-
minnan tarve ja asiakkaiden määrä, joka muun muassa näkyy suhteellisen lyhyinä kuntouttavan työtoimin-
nan jaksoina; asiakkaiden ongelmien noidankehämäinen kumuloituminen, joiden hoitaminen vaatii useiden 
eri ammattialojen asiantuntemusta; paljon moniongelmaisia asiakkaita, joita ei voi sijoittaa kuntaorganisaa-
tion sisäisiin palveluyksiköihin ja järjestöjen työpisteisiin.
45 Kallio, Meklin & Tammi 2008, s. 43. Kysely toteutettiin vuonna 2006, joten valtion edelleen maksama 
10,09 €:n korvaus vastaa yhä vähemmin kuntouttavasta työtoiminnasta aiheutuvia todellisia kustannuksia.
46 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 9/2014, s. 1.
47 Vastanneita kuntia oli 290 ja vastaamattomia 30. Tilastotieto on arvioitu lukumäärätieto, joka on ko-
rotettu vastausten lukumäärästä ja väkiluvusta lasketun vastausprosentin mukaisesti koko maan tilannetta 
vastaavaksi olettaen, että vastaamatta jättäneiden kuntien tilanne on sama kuin vastanneiden.
48 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 9/2014, s. 4.
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tu työ ja työkokeilut olivat käytössä siirtymävaihtoehtona yhteensä jo noin joka kolman-
nessa kunnassa ja myös opiskeluvaihtoehto mainittiin joka kymmenennessä kunnassa.49

Vuonna 2017 kuntouttavan työtoiminnan toiminta-alue oli useilla paikkakunnilla 
laaja, ja sillä pyrittiin vastaamaan hyvin erilaisten asiakasryhmien palvelutarpeisiin: päi-
vätoiminnasta ja sosiaalisesta kuntoutuksesta työpajatoimintaan ja oikeisiin työtehtäviin 
kunnan tai järjestöjen työyhteisöissä. Toisaalta raja palkkatuetun työn ja kuntouttavan 
työtoiminnan välillä voi tietyissä tilanteissa näyttää enää nimelliseltä.50 Suurin osa kun-
touttavasta työtoiminnasta järjestettiin kunnan omana toimintana (12 046 asiakasta) ver-
rattuna ostopalveluun (8 346 asiakasta)51. 

9.1.5 Kuntouttava työtoiminta sosiaalipalveluna

Kuntouttava työtoiminta määriteltiin vuoden 1982 sosiaalihuoltolain 17 §:ään tehdyn 
muutoksen (189/2001) myötä kunnan järjestämisvelvollisuuteen kuuluvaksi sosiaalipalve-
luksi, ja näin se on määritelty myös vuoden 2015 alussa voimaan tulleen sosiaalihuoltolain 
14.2 §:ssä. Sosiaalihuoltolain 4.1 § säätää asiakkaan edun turvaamisesta sosiaalihuoltoa to-
teutettaessa. Tätä arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, miten eri toimintatavat 
ja ratkaisut parhaiten turvaavat toivomuksia, taipumuksia ja muita valmiuksia vastaavan 
koulutuksen, väylän työelämään sekä osallisuutta edistävän toiminnan (6 kohta). 

Edelleen sosiaalihuoltolain 42.1 §:n mukaan sosiaalihuollon asiakkaalle on nimettävä 
asiakkuuden ajaksi omatyöntekijä. Työntekijää ei tarvitse kuitenkaan nimetä, jos asiak-
kaalle on jo nimetty muu palveluista vastaava työntekijä tai nimeäminen on muusta syys-
tä ilmeisen tarpeetonta. Käytännössä aikuissosiaalityötä on kehitetty työvoimapolitiikan 
kainalossa osana aktivoivia toimia ja kuntien vastuulla olevaa kuntouttavaa työtoimintaa52. 
Samalla sosiaali- ja työllisyyspoliittisten tavoitteiden välinen suhde ja ristiriidat ovat olleet 
esillä kuntouttavassa työtoiminnassa alusta asti53, mihin myös vuonna 2016 tehdyissä tut-
kimushaastatteluissa viitattiin.

”Kunnassa on liikaa pääpaino kuntouttavassa työtoiminnassa. Tulisi olla toimenpi-
teet nuorille, jotka eivät ole kuntouttavan työtoiminnan tarpeessa.”

49 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 9/2014, s. 4.
50 Saikku 2016, s. 88.
51 Vastanneita kuntia oli 284. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 9/2014, s. 3 ja 30.
52 Karjalainen 2017a, s. 256.
53 Saikku 2016, s. 85. Vuonna 2016 julkaistussa selvityksessä TE-hallinnon edustajat toivoivat erityisesti 
kuntouttavan työtoiminnan tavoitteiden ja sisällön selkeyttämistä niin, että ero työvoimapalveluihin olisi 
nykyistä selvempi. Kunnille lähetettyyn kyselyyn vastasi 207 kuntaa ja ELY-keskuksille ja TE-toimistoille 
lähetettyyn kyselyyn 12 ELY-keskusta ja 15 TE-toimistoa. Työ- ja elinkeinoministeriö 14.1.2016, s. 22.
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”Tämä on tabu, että työllisyysasiat on (kunnassa x) tosi vahvasti sosiaalialan näkökul-
masta. – – Tabu on myös se, että työttömät ohjaa työttömiä. Se vaatisi todella kovaa 
ja laaja-alaista asiantuntemusta.”54

Jälkimmäinen sitaatti osoittaa, minkälaisia muita vaikutuksia sosiaalitoimen läheinen 
yhteys kuntien työllisyydenhoitoon voi aiheuttaa. Kunnissa voidaan myös kokea, etteivät 
sosiaalityö tai sosiaalipalvelut yksin pysty vastaamaan suuren kohderyhmän työllistymisen 
edistämisestä55. Sen lisäksi, että kuntien sosiaali- ja työllisyyspalvelujen raja on tällä hetkel-
lä häilyvä, siinä on kuntakohtaista vaihtelua56. 

”Miten halpaa on Ohjaamo-toiminta verrattuna johonkin kuntouttavan työtoimin-
nan pitkäkestoisiin toimiin, jossa on sosiaalityötä, sosiaaliohjaus, terveys, mielenter-
veys, päihdepalvelut, se on hirveä summa. – – Ehkä meillä ei vielä ole sitä uskallusta, 
että me keskityttäisiin niihin ihmisiin, jotka ovat potentiaalisia ja hetkeks unohdet-
tais tää hirvittävä kuntoutus ja vajaakuntoiset ja pitkäaikaissairaat ja työttömät ja 
kaikkien näiden. Pistettäis sitä suoraa linjaa, et ihmiset työllistyis. Toki se voi hetken 
aikaa tarkoittaa sitä, et se kuntoutuspuoli vähän ontuu. Mut meillä on jo nyt niin 
vahvoja kuntoutuspalveluja ja sosiaalipalveluja, et ei siellä ketään heitteille jätetä. Tää 
on todella sosiaalityöpainotteista. Kun meidän kaikki nuoret ei tarvi sosiaalityötä. Ei 
sekään, että ne nuoret tarvii vaikka hetken aikaa toimeentulotukea, sekään ei tarkoita 
sitä, että ne on huonokuntoisia, tai, että ne tarvii sosiaalityötä tai paljon tukea. Niillä 
on vain hetkellisesti rahat loppu, kun ei ole työtä.”

Tavoite työllisyyspoliittisten vaikutusten aikaansaamiseksi on aiheuttanut sen, että sosiaa-
lihuollon keskeinen tehtävä sosiaalihuollon asiakkaiden toimintakyvyn ja hyvinvoinnin 
tukijana on hämärtynyt molempien tavoitellessa työvoimapoliittisia vaikutuksia57. Laa-
jemmin voi nähdä, että kyse on aktivointiin liittyvästä kaksijakoisuudesta työmarkkina-
siirtymiä korostavan näkemyksen ja inhimillisen pääoman kehittämistä korostavan näke-
myksen välillä58. 

9.1.6 Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalihuoltolain 17.1 § määrittelee sosiaalisen kuntoutuksen seuraavasti: ”Sosiaalisella 
kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua 
tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden 

54 Niemi, tutkimushaastattelut 2016.
55 Saikku 2016, s. 80–83. Vaikeimmin työllistyvien työllisyyden edistämisessä ovat ehkä liikaa painottu-
neet sosiaalipoliittiset keinot. Työ- ja elinkeinoministeriö 14.1.2016, s. 5.
56 Työ- ja elinkeinoministeriö 14.1.2016, s. 10.
57 Sosiaali- ja terveysministeriö 2014, s. 32.
58 Saikku 2016, s. 85. Ks. myös Ala-Kauhaluoma, Keskitalo, Lindqvist & Parpo 2004; Karjalainen & Kar-
jalainen 2010.
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edistämiseksi.” Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallina nähdään lainvalmisteluaineis-
tossa eri sektoreiden osaamisen hyödyntäminen toimivan asiantuntijaverkoston yhteistoi-
minnalla. Hyviä kokemuksia on saatu yhdistämällä muun muassa sosiaalityön, psy kiatrian, 
päihdehuollon, nuorisotyön ja koulutoimen sekä työvoimahallinnon osaamista.59

Sosiaalityön tulevaisuuden palveluja tarkastellut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
selvitys osoitti, ettei kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen välinen raja 
ole välttämättä selkeä. Sosiaalinen kuntoutus voidaan nähdä matalan kynnyksen kuntout-
tavana työtoimintana, kuntouttavaa työtoimintaa edeltävänä palveluna tai suurempana 
kokonaisuutena. Sosiaalihuoltolain mukaisessa tulkinnassa sosiaalinen kuntoutus näh-
dään laajana, erilaisia toimintoja sisältävänä kokonaisuutena, eikä sidos kuntouttavaan 
työtoimintaan tai työllistymisen edistämiseen ole niin kiinteä. 60 

Tulevaisuudessa on kiinnostavaa nähdä, miten vahvasti sosiaalinen kuntoutus tulee lin-
kittymään kuntouttavaan työtoimintaan – tällä hetkellä sidos näyttää melko vahvalta61. 
Sosiaalinen kuntoutus käsitteenä ja toimintana on vahvistamassa merkitystään valmisteil-
la olevan lain heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden sosiaalisesta kuntou-
tuksesta myötä, ja tähän lakiin on tarkoitus yhdistää myös laki kuntouttavasta työtoimin-
nasta. Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan palvelujärjestelmän ja lainsäädännön 
uudistamistarpeita pohtinut työryhmä jaotteli seuraavasti työelämäosallisuuteen liittyvän 
sosiaalisen kuntoutuksen:

 Työelämävalmiuksia edistävä sosiaalinen kuntoutus: sosiaalisen toimintakyvyn 
tukeminen, jotta asiakas voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin, ammatilliseen 
kuntoutukseen, koulutukseen tai työhön.

 Osallisuutta edistävä sosiaalinen kuntoutus: sosiaalisen toimintakyvyn tukemi-
nen, jotta asiakkaan mahdollisuudet elämänhallintaan, yhteisöissä toimimiseen ja 
sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin toteutuvat.62

Sosiaalisen kuntoutuksen merkitys korostuu erityisesti osatyökykyisten, vammaisten ja 
muiden erityisryhmien työllistymisen tukemisessa, jolloin tutkimuksen rajaus tulee vas-
taan.

9.2 Työvoiman palvelukeskukset
Aktiivisen työvoimapolitiikan teorian yksi keskeisistä periaatteista on toimenpiteiden rää-
tälöinti työvoiman tarjonnan ja kysynnän mukaan, osamarkkinoittain. Teorian kehittä-
misestä kuluneen puolen vuosisadan aikana räätälöinnin tarve on vain kasvanut. Vaikeas-

59 HE 164/2014 vp, s. 86.
60 Saikku 2016, s. 78 ja 86–92.
61 Saikku 2016, s. 92. Kuntouttava sosiaalityö hakee vielä käsitteenä paikkaansa, eikä siitä ole kirjoitettu 
Suomessa kovinkaan paljon. Karjalainen 2017a, s. 255.
62 Sosiaali- ja terveysministeriö 32:2014, s. 13.
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ti työllistyvien osalta aiempi polkuajattelu ja nykyään uudemmat työvalmennussäätiöt, 
sosiaa liset yritykset ja työvoiman palvelukeskukset ovat esimerkkejä räätälöinnin suosion 
suuresta lisääntymisestä.63

Tarkasteltaessa työvoiman palvelukeskusten syntyvaiheita on tärkeää ulottaa katse 
1990-luvun puoliväliin, jolloin paikallisten toimijoiden yhteistyön puute työllisyydenhoi-
dossa tiedostettiin Euroopan unionin taholla. EU:n komissio pyysi tuolloin jäsenvaltioita 
etsimään ja nimeämään paikkakuntia, joilla paikallisin yhteistyökokeiluin pyrittäisiin löy-
tämään keinoja työllisyyden alentamiseksi. Vuonna 1995 työministeriö ja Suomen Kun-
taliitto allekirjoittivat suositussopimuksen paikallisen aloitteellisuuden kehittämisestä 
työvoimahallinnon ja kuntien kesken.64 Vuonna 1996 selvitysmies Raimo Harjunen jätti 
työministeriölle muistion, jossa kartoitettiin paikallisten yhteistyökokeilujen käynnistä-
mistä parilla kymmenellä paikkakunnalla65.

Kyselyssä, joka tehtiin vuonna 1998 silloisissa työvoimatoimistoissa, nähtiin yhteistyön 
esteinä kiire, raha- ja henkilöresurssipula sekä taloudellisten järjestelmien yhteensopimat-
tomuus. Yhteistyön esteenä nähtiin myös sosiaali- ja työhallinnon väliset näkökulmaerot.66 
Tämä todettiin myös kuntouttavan työtoiminnan lainvalmisteluaineistossa: työvoimahal-
linnon ja kuntien sosiaalitoimen yhteistyön vähäisyys sekä vastuunjaon epäselvyys haittasi-
vat toimintaa etenkin pitkään työttöminä olleiden ja syrjäytyneiden tukemiseksi67.

2000-luvun taitteessa työvoimapolitiikassa toteutettiin paikalliseen yhteistyöhön pe-
rustuvia työllisyydenhoidon edistämiseen tähtääviä hankkeita, joista keskeisimpinä aieso-
pimusmenettely ja valtakunnallinen kokeilu paikallisista työllisyyskumppanuuksista. 
Vuonna 2002 aloitettiin kaksivuotinen työhallinnon, kuntien ja Kelan niin kutsuttu yh-
teispalvelukokeilu.68 Sopimukseen perustuvaa yhteistyötä on siten ollut jo pitkään, ja useis-
sa kunnissa elinkeinoelämä ja monet kansalaisjärjestöt ovat olleet järjestelyissä mukana69.

Työvoiman palvelukeskuksia alettiin perustaa Työllisyyden politiikkaohjelman (2003–
2007) myötä yhteispalvelukokeilun pohjalle70 ennen kaikkea kaupunkiseuduille, minne 

63 Hietala 2005, s. 77.
64 Kyseessä oli puitesopimus, jossa pyrittiin koordinoimaan kunnan ja työvoimatoimiston sekä mahdol-
lisuuksien mukaan paikallisten yrittäjien ja muun elinkeinotoiminnan, koulutusvastaavien ja työmarkki-
naosapuolten yhteisiä paikallisia työllisyystoimia. Koski 1996, s. 59–60.
65 Ks. lisää Harjunen 1996. 
66 Ks. tarkemmin Eronen, Eskelinen, Kinnunen, Rönnberg, Tiermas & Urponen 1998.
67 HE 184/2000 vp.
68 Kokeilulla haluttiin etsiä keinoja rakenteellisen työttömyyden purkamiseen ja sosiaali- ja terveyspoli-
tiikan aktivointiin. Yhtäältä kyse oli siitä, että samat henkilöt olivat usein sekä kunnallisen sosiaalitoimen 
että työhallinnon asiakkaina ilman, että eri viranomaisten toiminta olisi ollut hyvin koordinoitua ja yhteis-
toiminnallista. Toisaalta taustalla oli jo vuoden 1994 työmarkkinatukiuudistuksen valmistelusta juontuva 
tavoite lisätä kuntien vastuuta työttömyydestä ja kannustaa kuntia tehokkaampaan työllisyyden hoitoon. HE 
225/2002 vp.
69 Kietäväinen 1996, s. 9–10.
70 TYP:ien rahoitusperiaate oli sama, kuin yhteispalvelukokeilussa, eli kuntien oli osallistuttava palvelu-
keskusten toiminnan rahoitukseen samansuuruisella määrärahalla kuin työhallinnon. Karjalainen 2013b, s. 
104.
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rakennetyöttömyyden ongelmat olivat suurelta osin kasautuneet. Palvelukeskusten tuli 
tarjota monipuolista tukea niille työttömille, joiden työmarkkinoille auttamiseen nykyiset 
palvelut eivät riittäneet. Niiden tuli myös toimia alue- ja paikallisviranomaisten ja muiden 
palveluntuottajien asiantuntijaverkostoina.71 TYP:t olivat Suomessa uusi rakenteellinen 
avaus. Samantapaisia avauksia valtio–kunta-suhteissa työmarkkinoihin, aktiivipolitiikkoi-
hin ja työllisyyteen tehtiin esimerkiksi Tanskassa, Norjassa ja Saksassa. Yhteistä kaikille oli 
uuden rakenteen synnyttämisen haasteellisuus.72 

Työvoiman palvelukeskusten toiminnassa toteutui palveluparadigman muutos: ver-
kostomainen palvelu korvasi perinteisen sektoripalvelun. Työskentely rakentui moniam-
matillisuudelle ja yhdessä työskentelyn osaamiselle. Toisaalta TYP-reformi ei muuttanut 
sektorijärjestelmän hallinnollisia toimintakäytäntöjä, vaan TYP:t hakivat paikkaansa hal-
linnonalojen välissä.73 Työvoiman palvelukeskukset ja niitä edeltäneet työttömien yhteis-
palvelupisteet merkitsivät käännettä kohti yksilöllisesti rakennettavien aktiivipalvelujen 
vakiintumista74. 

TYP:t saivat lakiin perustuvan aseman, kun laki työllistymistä edistävästä monialai-
sesta yhteispalvelusta (1369/2014) tuli voimaan 1.1.201575. Säätämällä laissa monialaisista 
yhteispalvelupisteistä haluttiin parantaa työttömien yhdenvertaisuutta heidän asuinpai-
kastaan riippumatta monialaisen yhteispalvelun osalta76. Perustuslakivaliokunta näki, että 
TYP:ien avulla toteutettiin osaltaan sekä perustuslain 18 §:ssä säädettyä julkisen vallan 
velvoitetta edistää työllisyyttä ja turvata jokaiselle oikeus työhön että perustuslain 19 §:ssä 
säädettyä julkisen vallan velvoitetta turvata jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja 
edistää väestön terveyttä77.

Tarkoitus oli pyrkiä varmistamaan se, että kunnat pystyisivät paremmin vaikuttamaan 
työllistymistä edistävien palvelujen tarjoamiseen niille työttömille, joiden työttömyyden 
aikaisesta työmarkkinatuesta ne maksoivat osan78. Tarkoitus oli myös tehostaa palvelu-
järjestelmän toimivuutta ja parantaa kunta–valtio-yhteistyötä. Yleisempinä tavoitteina oli 
vähentää pitkäaikais- ja rakennetyöttömyyttä sekä työttömyydestä aiheutuvia julkisia ko-
konaismenoja.79 Työllisyydenhoidon kuntakokeilusta saatuja kokemuksia hyödynnettiin 
TYP-toimintamallin valtakunnallistamisessa80.

71 HE 183/2014 vp.
72 Työ- ja elinkeinoministeriö 2008, s. 22. 
73 Arnkil, Karjalainen, Saikku, Spangar & Pitkänen 2008, s. 27 ja 222.
74 Karjalainen 2017a, s. 256.
75 Lain 2.3 § ja 7.2 §:ää sovellettiin kuitenkin vuoden 2016 alusta lukien.
76 HE 183/2014 vp, s. 1.
77 PeVL 41/2014 vp, s. 2.
78 HE 183/2014 vp, s. 6.
79 HE 183/2014 vp, s. 1.
80 Arnkil, Spangar, Jokinen, Tuusa & Pitkänen 2015, s. 33.
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TYP-lain 7.2 §:ssä säädetään seuraavasti: ”Työ- ja elinkeinotoimistolla, sen toimialuee-
seen kuuluvilla kunnilla ja Kansaneläkelaitoksella on työllistymistä edistävän monialaisen 
yhteispalvelun tarjoamiseksi vähintään yksi yhteinen toimipiste kullakin monialaisen yhteis-
palvelun johtoryhmään kuuluvien kuntien muodostamalla alueella. Työ- ja elinkeinotoimis-
to, kunnat ja Kansaneläkelaitos osoittavat monialaiseen yhteispalveluun palvelua tarvitse-
vien asiakkaiden määrä huomioon ottaen riittävän määrän henkilöstöä.” Edellä mainitun 
lainkohdan lisäksi 2.3 §:ää sovellettiin vuoden 2016 alusta lähtien, mikä tarkoitti, että jo-
kaisen kunnan tuli olla toiminnassa mukana viimeistään tuolloin. 

Monialaisen yhteispalvelun tavoitteeksi lain 1.2 § säätää edistää työttömien työllisty-
mistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä 
sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja. Palvelujen tarjoamisesta säädetään erikseen. Vas-
taavasti kuin kuntouttavasta työtoiminnasta, monialaisesta yhteispalvelusta voidaan erot-
taa oikeus monialaiseen työllistymissuunnitelmaan, oikeus monialaiseen yhteispalveluun 
ja oikeus muihin palveluihin sekä tarkastella kunnan roolia näissä.

9.2.1 Oikeus monialaiseen yhteispalveluun

Lähtökohtaisesti työttömällä voidaan arvioida olevan monialaisen yhteispalvelun tarve, jos 
hän on saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää. Tästä säädetään TYP-lain 2.2 §:n 
1 kohdassa. 2 kohdassa kriteeriksi määritetään yhtäjaksoinen 12 kuukauden työttömyys 25 
vuotta täyttäneiden osalta ja 3 kohdassa yhtäjaksoinen kuuden kuukauden työttömyys alle 
25-vuotiaiden osalta. 2.3 §:n mukaan työ- ja elinkeinotoimisto, kunta tai Kansaneläkelaitos 
ohjaa monialaiseen yhteispalveluun 2 momentissa säädetyt edellytykset täyttävän työttö-
män, jolla on monialaisen yhteispalvelun tarve.

Palvelutarpeen arvioinnissa laki velvoittaa työ- ja elinkeinotoimiston, kunnan ja Kan-
saneläkelaitoksen yhteistyöhön (1.1 §)81. Työttömällä on monialaisen yhteispalvelun tarve, 
jos hänen työllistymisensä edistäminen edellyttää työ- ja elinkeinotoimiston, kunnan ja 
Kansaneläkelaitoksen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen yhteensovittamista (2.1 §). 
Palveluilla tarkoitetaan palvelutarpeen mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, 
terveys- ja kuntoutuspalveluja (1.2 §). Palvelutarpeen arviointiin liittyy 3 §:ssä säädetty kol-
men kuukauden kartoitusjakso.

Oikeus monialaiseen yhteispalveluun voidaan siten nähdä ehdollisena, viranomaisten 
harkintaan perustuvana, kun työtön henkilö täyttää lain 2.2 §:ssä määrätyt lähtökohtaiset 
kriteerit ja lisäksi hänellä arvioidaan olevan monialaisen yhteispalvelun tarve. Lisäksi työ-

81 1.1 §:n mukaisesti työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoiminta-
mallia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat työttömien palvelutar-
peet, suunnittelevat työttömien työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä 
vastaavat työttömien työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta siten kuin tässä laissa säädetään.
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tön henkilö itse voi tehdä aloitteen monialaiseen yhteispalveluun ohjaamisesta82. Asiak-
kuuteen ei siten ole subjektiivista oikeutta. 

TYP:n asiakkaiksi päätymiseen vaikuttaa TE-toimistojen asiakassegmentointi, joka 
jakaa asiakkaat kolmeen ryhmään: 1) suoraan työmarkkinoille suuntaavat, 2) osaamisen 
kehittämisen kautta työmarkkinoille suuntaavat ja 3) tuetun työllistymisen palveluihin 
suuntaavat83. Kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevia pitkäaikaistyöttömiä ei välttämät-
tä ohjata TYP:n asiakkaiksi. Vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveys-
ministeriön, Kelan ja Kuntaliiton antama suositus edellytti, että vähintään puolet TYP:n 
asiakkaista tulee olla vähintään 500 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella 
saaneita. Keskeisin asiakaskriteeri on moniammatillisen palvelun tarve, ja tavoitteena on 
avoimille työmarkkinoille sijoittumisen tukeminen.84 TYP-toiminta voi vaikuttaa pitkä-
aikaistyöttömien välisen eriarvoisuuden lisääntymiseen85, joten keskeisenä tavoitteena ol-
lutta työttömien yhdenvertaista kohtelua ei välttämättä ole saavutettu.

9.2.2 Monialainen työllistymissuunnitelma

Kun työttömällä on todettu monialaisen yhteispalvelun tarve, hänellä on oikeus kartoi-
tusjaksoon, jonka aikana laaditaan monialainen työllistymissuunnitelma. Viimeksi maini-
tusta säätää TYP-lain 4.1 § seuraavasti: ”Työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja työtön laativat 
3  §:ssä tarkoitetun kartoitusjakson aikana yhdessä monialaisen työllistymissuunnitelman, 
jossa sovitaan työttömän palvelutarpeen mukaisista työvoima-, sosiaali-, terveys- ja kuntou-
tuspalveluista ja niiden toteutumisen seurannasta.” Aktivointisuunnitelmaan verrattuna oi-
keus monialaiseen työllistymissuunnitelmaan on ehdollinen, eikä sitä voi lähtökohtaisesti 
nähdä subjektiivisena oikeutena.

82 Työ- ja elinkeinoministeriö, TE-palvelut, 1.2.2018.
83 TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset, Kirje 10.12.2013, Työ- ja elinkeinoministeriö, s. 9–23. Apulaisoikeus-
kansleri kiinnitti 19.10.2017 ratkaisussaan (dnro 1156/1/2017) työ- ja elinkeinotoimiston huomiota velvolli-
suuteen arvioida työnhakijan palvelutarve yhdessä tämän kanssa sekä velvollisuuteen noudattaa hyvän hallin-
non periaatteita. TE-toimisto oli tehnyt yksipuolisesti palvelutarpeen arvioinnin ja siirtänyt sen perusteella 
kantelijan osaamisen kehittämisen palvelulinjalta tuetun työllistämisen palvelulinjalle. TE-toimisto kertoi 
asiasta kantelijalle vasta ratkaisun jälkeen. Apulaisoikeuskansleri totesi, että lain mukaan TE-toimiston ja 
asiakkaan tulee arvioida palvelutarve yhdessä. Lisäksi TE-toimiston menettely oli hänen mukaansa ristirii-
dassa palveluperiaatetta ja palvelun asianmukaisuutta koskevan hallintolain säännöksen kanssa.
84 Alkuvuosina yhteispalveluun ohjattiin varsin laajasti vaikeasti työllistyviä työvoimatoimistojen ja sosi-
aalitoimistojen asiakkaita. TYP:t ruuhkautuivat asiakkaiden pitkien palveluprosessien vuoksi, jolloin paikal-
liset toimijat alkoivat aiemman hallintokäytännön mukaan odottaa valtakunnallista ohjeistusta TYP-palve-
lun asiakaskriteereistä. Työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Kela, Suomen Kuntaliitto 
2010, maaliskuu 2010. Ks. myös HE 183/2014 vp, s. 20. Lisäksi Aulan selvityksessä työvoiman palvelukes-
kusten asiakkaaksi pääsyn kriteerit nähtiin liian tiukkoina. Toisaalta vajeita nähtiin kuntien valmiuksissa 
palvella TYP-kriteerit täyttäviä asiakkaita sosiaali- ja terveystoimessa. Aula 2016, s. 49 ja 78.
85 Karjalainen 2013b, s. 109. Ks. nuorten työttömien luokittelun haasteista eri palvelulinjoille Haikkola, 
Näre & Lähteenmaa 2017, s. 62–65.
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”Työtön on velvollinen osallistumaan monialaisen työllistymissuunnitelman laatimiseen 
ja tarkistamiseen, toteuttamaan hänen kanssaan laadittua suunnitelmaa sekä hakeutumaan 
ja osallistumaan suunnitelmassa sovittuihin palveluihin. Työtön on myös velvollinen suunni-
telmassa sovitussa määräajassa ja sovitulla tavalla ilmoittamaan suunnitelman laatimiseen 
osallistuneille viranomaisille, miten hän on toteuttanut suunnitelmaa.” (5.1 §.) Lisäksi lais-
sa työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta säädetään 5.2 §:ssä, että työ- ja 
elinkeinotoimisto ja kunta ovat velvollisia selvittämään työttömälle 1 momentissa tarkoite-
tut velvollisuudet. Kunnan on työ- ja elinkeinotoimiston lisäksi seurattava ja tarkistettava 
työllistymissuunnitelman toteutumista (4.2 §). 

Monialaisen yhteispalvelun onnistumisen kannalta on välttämätöntä, että myös työtön 
itse aktiivisesti osallistuu palvelukokonaisuuden suunnitteluun ja sitoutuu työllistymis-
prosessiin86. Velvollisuuksien laiminlyönnistä säädetään 5.2 §:n mukaisesti työttömyys-
turvalaissa (1290/2002) sekä toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997). Laissa toi-
meentulotuesta rinnastetaan 10.1 §:n 3 kohdassa kieltäytyminen aktivointisuunnitelman 
laatimisesta kieltäytymiseen monialaisen työllistymissuunnitelman laatimisesta. Tällöin 
toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa 20 %:lla. Perusosan alentamista enintään 40 
%:lla ei sovelleta monialaiseen työllistymissuunnitelmaan87. Työttömyysturvan osalta 
sanktioista säädetään työttömyysturvalaissa, jossa monialainen työllistymissuunnitelma 
rinnastetaan työllistymissuunnitelmaan (1 luku 5.1 § 10 kohta). Tällöin työttömän velvol-
lisuuksien laiminlyönnin vaikutuksesta hänen oikeuteensa saada työttömyysetuutta sääde-
tään työttömyysturvalain 2 a luvun 9–14 §:ssä.

9.2.3 Oikeus muihin palveluihin

TYP-toimintaverkoston rakentamisessa paikallistason toimijat ovat olleet avainasemassa, 
sillä he ovat ratkaisseet, mitä paikallis-seudullisia voimavaroja on otettu mukaan. Niin työ-
voiman palvelukeskuksissa kuin aiemmin yhteispalvelupisteissäkin periaatteena on, että 
asiakas saa saman katon alta TE-hallinnon, sosiaalitoimen, Kelan ja mahdollisesti myös 
terveydenhuollon ja muiden aktiivitoimijoiden palveluja tai palveluohjausta. Palvelut vaih-
televat alueittain, esimerkiksi talous- ja velkaneuvonta voi olla yksi työvoiman palvelukes-
kuksen palveluista, mutta tämä ei ole kovin yleistä88. Keskushallinnon rooli on ollut suosi-
tella ja seurata toimintaa tutkimuksin89.

Lain työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 3.2 §:n mukaisesti työttö-
män ammatillinen osaaminen sekä työllistymiseen vaikuttava sosiaalinen tilanne, tervey-
dentila ja työ- ja toimintakyky selvitetään kartoitusjakson aikana ja työttömälle annetaan 

86 HE 183/2014 vp, s. 50.
87 Tätä ei ole katsottu tarpeelliseksi perustella erikseen. HE 183/2014 vp, s. 60.
88 Vuonna 2013 talous- ja velkaneuvonnan palveluja kirjattiin TYPPI-järjestelmään lähes 180. HE 
183/2014 vp, s. 14.
89 Karjalainen 2013b, s. 104.
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ohjausta. 4.1 §:ssä säädetään kartoitusjakson aikana laadittavasta monialaisesta työllisty-
missuunnitelmasta, jossa sovitaan työttömän palvelutarpeen mukaisista työvoima-, sosiaa-
li-, terveys- ja kuntoutuspalveluista ja niiden toteutumisen seurannasta. Tavoitteena on 
motivoida ja sitouttaa työtön työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaisiin palveluihin 
(3.2 §). 

Pelkästään työvoiman palvelukeskuksen asiakkaille tarkoitettuja palveluja ei viran-
omaisilla ole90. Edellä mainittua tukee lain työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteis-
palvelusta 1.2 §, jonka mukaisesti palvelujen tarjoamisesta säädetään erikseen. Työvoiman 
palvelukeskuksen erityisyys syntyy siitä, että eri viranomaisten palvelut on mahdollista 
räätälöidä ja nivoa yksilöllisiksi palvelukokonaisuuksiksi ja palvelut ovat saatavilla yhdestä 
pisteestä91. Käytännössä kuntouttavan työtoiminnan ohella myös TYP-toiminnassa ko-
rostuvat sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelut, vaikka velvoite toimintaan osallistumises-
ta on asetettu kunnalle, ei sosiaalihuollolle92.

Aktivointisuunnitelman tavoin moniammatillisessa työllistymissuunnitelmassa mää-
riteltyihin palveluihin ei ole subjektiivista oikeutta, vaan niiden saatavuus on viime kä-
dessä riippuvainen käytettävissä olevista määrärahoista, joiden puuttumattomuus on mah-
dollisessa muutoksenhakuvaiheessa voitava osoittaa. Vaikka palveluja on monipuolisesti 
saatavilla, palveluja ei aina ole voitu kohdistaa asiakkaalle palvelutarpeeseen nähden oi-
kea-aikaisesti, todetaan lainvalmisteluaineistossa. Alueellinen vaihtelu on merkittävää ja 
esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluja ei ole samalla tavalla tarjolla kaikissa työvoiman 
palvelukeskuksissa.93 

Työttömyysturvalain 2 a luvun 11.1 §:n mukaisesti työnhakijalla, joka ilman pätevää 
syytä laiminlyö työn hakemisen ja työllistymisedellytyksiensä parantamisen työllistymis-
suunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa sovitulla tavalla, ei ole oikeutta työt-
tömyysetuuteen 60 päivän ajalta94.  Laissa toimeentulotuesta säädetään 2 luvun 10 §:ssä 
tarkemmin toimeentulotuen alentamisesta 20 tai 40 %:lla henkilön kieltäydyttyä suunni-
telman mukaisesta toimintakykyä edistävästä toiminnasta.

TYP-toiminnan organisatorisista edellytyksistä määrätään yksityiskohtaisemmin val-
tioneuvoston asetuksella (1733/2014) työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalve-
lusta. Monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän asettamiseen ja tehtäviin liittyen kuntia 
koskevat 2, 3 ja 4 §. Yhteenvedonomaisesti voi todeta, että vaikka julkinen keskustelu on 
puhunut kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen puolesta, on tämä osoittautunut 
haastavaksi ja suuntauksen voi nähdä päinvastaisena. TYP-lain myötä kunnille säädettiin 

90 HE 183/2014 vp, s. 20–21.
91 HE 183/2014 vp, s. 20–21.
92 Saikku 2016, s. 97.
93 HE 183/2014 vp, s. 20–21.
94 2 momentissa tarkennetaan, että työnhakijan ei katsota laiminlyöneen aktiivista työnhakua ja työllis-
tymisedellytyksiensä parantamista, jos hän osoittaa työ- ja elinkeinotoimistolle hakeneensa työtä ja paranta-
neensa työllistymisedellytyksiään suunnitelmassa sovittua vastaavalla tavalla.
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neljä uutta velvoitetta, jotka koskivat henkilöstöä, johtavien henkilöiden nimeämistä, vi-
ranomaisyhteistyötä ja yhteistä toimipistettä95.

9.3 Työttömien terveystarkastukset
Työvoiman palvelukeskuksesta työtön henkilö voi saada tarvittaessa lähetteen terveystar-
kastukseen tai tarkastus voidaan järjestää muulla tavalla. Terveydenhuoltolain (2010/1326) 
2 luvun 13.2 §:ää lainaten: ”kunnan on järjestettävä terveysneuvonta ja terveystarkastukset 
myös opiskelu- tai työterveyshuollon ulkopuolelle jääville nuorille ja työikäisille”. Vappuna 
2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki edellytti kunnat järjestämään terveystarkas-
tuksia muun muassa pitkäaikaistyöttömille. Lainvalmisteluaineistossa perustellaan, että 
terveysneuvonnan ja terveystarkastusten on tuettava työ- ja toimintakykyä ja sairauksien 
ehkäisyä sekä edistettävä mielenterveyttä ja elämänhallintaa96.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2013 tekemä Terveyskeskuskysely osoit-
ti, että työttömille tarjotut terveystarkastukset olivat yleistyneet kunnissa vuodesta 2009 
lähtien. Vuonna 2013 terveydenhuoltolain 2 luvun 13.2 §:n velvoittamia työttömien ter-
veystarkastuksia tehtiin melko kattavasti koko maassa. Kyselyyn vastanneista 109 terveys-
keskuksesta97 lähes 90 % ilmoitti tekevänsä tarkastuksia. Työttömien terveystarkastusten 
ansiosta työttömien tilanteet oli pystytty kartoittamaan paremmin, työttömät olivat oh-
jautuneet sujuvammin oikean palvelun piiriin ja palvelun avulla oli pystytty ehkäisemään 
kansansairauksia. Kolme neljästä vastaajasta yhtyi väitteeseen, että terveyden tasa-arvoa 
voitiin lisätä kohdentamalla perusterveydenhuollon palveluja työttömille.98 Työllisyyden-
hoidon kuntakokeilun hankkeet olivat yksi keino jatkaa ja syventää pitkäaikaistyöttömien 
terveyspalvelujen kehittämistyötä99.

9.3.1 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Terveydenhuoltolain 2 luvun 11 § edellyttää kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 
päätöksenteon ja ratkaisujen valmistelussa arvioivan ja ottavan huomioon tehtävien pää-
tösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. 12.1 §:ssä 
säädetään, että kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin 
vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, 
joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Terveydenhuoltolaki velvoittaa kunta-
lain (1.3 §) ohella kunnan edistämään asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia.

95 Valtiovarainministeriö 30/2015, s. 28.
96 HE 183/2014 vp, s. 10.
97 Käsittää lähes 70 % Manner-Suomen kunnista.
98 Asiakasmääriä ei ollut tutkittu tarkemmin. Sinervo & Hietapakka 2013, s. 5.
99 Arnkil, Spangar, Jokinen, Tuusa & Pitkänen 2015, s. 44.
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Työttömyyttä voidaan pitää merkittävänä uhkana ihmisen koko hyvinvoinnille. Raija 
Kerätär totesi vuonna 2016 tarkastetussa väitöskirjassaan, että suurella osalla pitkäaikais-
työttömistä työkyky oli heikentynyt merkittävästi. Hän päätyi tulokseen, jossa monialai-
sen arviointimallin avulla tunnistettiin työkyvyn heikkeneminen ja kuntoutustarve osu-
vammin kuin perinteisellä sairauslähtöisellä toimintatavalla.100

Suorat työllisyysvaikutukset on usein helpompi tunnistaa ja ne tulevat useammin 
otetuiksi huomioon kuin erilaiset epäsuorat vaikutukset tai sivuvaikutukset101. Julkisen 
sektorin tukityö ja työmarkkinavalmiuksia edistävät toimet eivät näytä olevan vaikutta-
via, vaikka esimerkiksi julkisen sektorin tukityö voi olla pitkäaikaistyöttömien kaltaisille 
erityisryhmille hyödyllistä, toteaa Räisänen102. Samankaltaisesti toteaa Karjalainen työ-
voiman palvelukeskusten toiminnasta. Vaikka asiakkaiden välittömät siirtymät työmark-
kinoille eivät ole olleet kovin suuria, noin joka kymmenes työllistyi avoimille työmark-
kinoille, voivat aktiivijaksojen vaikutukset silti olla myönteisiä pitkäaikaistyöttömien ja 
heidän perheidensä kannalta.103

Sosiaalisen osallisuuden nähdään lisäävän työttömän hyvinvointia, vaikkei hän työl-
listyisikään toimenpiteiden vaikutuksesta. Toki työllistyminen on yhteiskunnalle lähtö-
kohtaisesti tuottavampaa104 mutta syrjäytymisen yhteiskunnalliset kustannukset voivat 
myös nousta korkeiksi. Sosiaalinen osallistuminen lisää arjessa selviytymistä ja tuo – aina-
kin hetkittäistä – optimismia tulevaisuuteen105. Työllistymisen tukemisen polku voi olla 
pitkä, eivätkä työhallinnon mittarit välttämättä riitä mittaamaan toiminnan kokonaisvai-
kuttavuutta.

”– – jos kuntakokeilussa mitataan vahvasti sitä virtaamolukua kolmen kuukauden 
työttömyyteen ja sitten vaikka jossakin Ohjaamo-toimintamallissa tulee osallisuus ja 
tämmöiset ratkaisut. Nämä eivät niin kun natsaa aina yks yhteen. – – mikä on joku 
tilasto, jota me katsotaan kahden vuoden päästä. Ja mikä luku pitäisi olla alempi. Se 
tökkää täällä käytännön tasolla.”

100 Ks. tarkemmin Kerätär 2016, s. 71–87.
101 Alatalo, Räisänen & Tiainen 2010, s. 12.
102 Räisänen & Hämäläinen 2015, s. 7.
103 TYP-toiminnan vaikutuksesta pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen ei ole tehty erillistä seurantatut-
kimusta. Monisektorisen seurantajärjestelmän puutteiden lisäksi aktivointijaksot ovat yleensä pitkiä proses-
seja, eikä tilatuissa arviointitutkimuksissa ole ollut aikaa seurata niitä. Karjalainen 2013b, s. 108. Vuonna 
2008 tehdyssä arviointitutkimuksessa todettiin URA-tietojärjestelmästä saatujen tietojen perusteella, että 
niistä TYP:n asiakkaista, joiden työttömyys oli päättynyt, noin joka kymmenes työllistyi avoimille työmark-
kinoille. Palkkatuettuun työhön siirtyi noin viidesosa asiakkaista. Noin joka kymmenes siirtyi koulutukseen. 
Työvoiman ulkopuolelle päätyi noin neljäsosa asiakkaista ja suurin joukko (35 %) oli sellaisia, joiden tilantees-
ta ei ollut tietoa. Karjalainen & Saikku 2008, s. 295–297.
104 Mikäli työvoimapolitiikalla onnistutaan lyhentämään työttömyyden kestoa keskimäärin yhdellä päi-
vällä, voidaan tuota noin 23 miljoonan euron summaa pitää aktiivisen työvoimapolitiikan vaihtoehtoiskus-
tannuksena. Räisänen & Hämäläinen 2015, s. 5.
105 Ks. Hørneman Møller, Lind & Hansen 2008.
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”– – vielä sen vaikuttavuuden osoittaminen euroina, että, kun tämä nopeuttaa nuo-
ren prosessia. – – niin miten me tämä osoitetaan päättäjille ja euroina?”106

9.4 Työmarkkinatuen rahoitusjärjestelmän uudistus
Matti Vanhasen I hallituksen käynnistämässä työllisyyden politiikkaohjelmassa keskeis-
tä olivat toimeentuloturvan kannustavan kokonaisuuden luominen sekä työmarkkina-
tuen aktivointiuudistus107. Viimeksi mainitun myötä kunnat osallistuivat täysin uutena 
tehtävänä työmarkkinatuen rahoitukseen vuoden 2006 alusta lähtien. Tuolloin voimaan 
tulleen työttömyysturvalain 14 luvun 3 a §:n mukaan työmarkkinatuki ja siihen liittyvä 
lapsikorotus rahoitetaan valtion varoista sen maksukauden loppuun, jonka aikana henki-
lölle on tullut maksetuksi työttömyytensä perusteella työmarkkinatukea yhteensä 500 päi-
vältä. Sen jälkeiseltä työttömyysajalta työttömän työnhakijan toimeentulon turvaamiseksi 
maksettu työmarkkinatuki ja siihen liittyvä lapsikorotus rahoitetaan puoliksi valtion ja 
työmarkkinatuen saajan kotikunnan varoista.108

Työmarkkinatuen aktivointiasteen olennaiseen nostamiseen liittyi tarve paikallisten 
toimijoiden, erityisesti kuntien kannustamiseen tehokkaaseen työttömyyden hoitoon109. 
Vaikeinta uudistuksen tavoitteiden toteuttamisen arvioitiin olevan kunnissa, joissa työttö-
miä ja vaikeasti työllistettäviä oli paljon. Ongelmia ei ajateltu tuottavan niinkään rahoitus-
vastuiden muutos, vaan sosiaali- ja terveyspalvelujen, kuntoutustoimien sekä kuntouttavan 
työtoiminnan järjestäminen kuntien vastatessa työttömien uuden aktiivikauden täytän-
töönpanoon. Toisaalta uuteenkin järjestelmään nähtiin liittyvän se vaara, että paikallisten 
toimijoiden intressi kohdistaa toimenpiteitä lyhyemmän aikaa työttöminä olleisiin tulisi 
edelleen olemaan vähäinen. Lisäksi sosiaali- ja terveysvaliokunta piti tärkeänä, että uudis-
tuksen vaikutuksia kuntien menoihin seurattaisiin erityisesti sen osalta, toteutuuko uudis-
tus sillä tavoin kustannusneutraalisti, kuin hallituksen esityksessä tarkoitettiin.110

Työttömyysturvalakiin tehtiin uusi työmarkkinatuen kuntien rahoitusosuutta lisännyt 
muutos (1370/2014), joka tuli voimaan tammikuusta 2015 lähtien. Tämän voimassa olevan 
14 luvun 3 a §:n perusteella työmarkkinatuki ja siihen liittyvä lapsikorotus maksetaan puo-
liksi valtion ja työmarkkinatuen saajan kotikunnan varoista sen jälkeen, kun henkilö on 
saanut työttömyytensä perusteella työmarkkinatukea yli 300 päivää 1 000 päivään asti (1 

106 Niemi, tutkimushaastattelut 2016.
107 Valtioneuvoston kanslia 24.6.2003, s. 18 ja 51–52.
108 Kuntien rahoitusosuutta työmarkkinatuesta, jota myönnetään yli 300 päivää tukea saaneille aktiivitoi-
miin osallistumattomille (passiivituen saajat) sanotaan myös Kelan ”sakkomaksuksi”, virallisemmin passii-
vityömarkkinatueksi.
109 Työmarkkinatuen, toimeentulotuen ja valtionosuuksien muutoksista koostuva uusi rahoitusmalli loi-
si voimakkaan taloudellisen kannustimen toimenpiteiden lisäämiseen ja laadun parantamiseen paikallisena 
yhteistyönä. Samalla aktiivitoimenpiteiden lisäys lisäisi työvoiman palvelukeskuksissa tarjolla olevia työllis-
tymismahdollisuuksia. HE 164/2005 vp.
110 StVM 34/2005 vp.
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ja 2 kohdat). 3 a §:n 3 kohdan mukaisesti tämän maksukauden jälkeen työmarkkinatuen 
saajan kotikunta vastaa 70 %:sta työmarkkinatuen rahoituksesta.

Työmarkkinatuen uudella rahoitusvastuun muutoksella oli vahva yhteys työvoiman 
palvelukeskus -toimintamalliin pohjautuvan työllistymistä edistävän monialaisen yh-
teispalvelun lakisääteistämiseen ja valtakunnallistamiseen111. Kuntien roolia ja vastuu-
ta pitkäaikaistyöttömyyden aktiivisessa hoidossa haluttiin korostaa edelleen112. Kunnat 
osallistuvat työmarkkinatuen saajien aktivointiin keskeisimmin järjestämällä kuntoutta-
vaa työtoimintaa, tarjoamalla palkkatuettua työtä tai työkokeilupaikan113. Työllistymis-
tä edistävän palvelun tarjoamisella kunta voi vaikuttaa siihen, että työmarkkinatuki on 
kokonaisuudessaan valtion rahoittama. Tästä säädetään työttömyysturvalain 14 luvun 
3 a §:n 2 momentissa: ”Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettu työmarkkinatuki 
ja siihen liittyvä lapsikorotus sekä 7 luvun 4 §:ssä tarkoitettu korotusosa rahoitetaan kuitenkin 
aina valtion varoista, eikä niiden ajalta maksettua työmarkkinatukea lasketa mukaan työ-
markkinatuen 300 maksupäivään.”

Vuoden 2015 rahoitusuudistusta varten tehdyissä laskelmissa todettiin, että mikäli 
aktivointipalveluiden tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia ei huomioida, kunnat ovat 
todennäköisesti hyötyneet työmarkkinatuen rahoitusuudistuksesta. Tämä johtuu ennen 
kaikkea kompensaation ja kuntaosuuksien välisen suhteen kehityksestä. Jos rahoitusuudis-
tus on johtanut kuntien työllisyydenhoidon menojen kasvuun noin 50 miljoonalla eurolla 
tai enemmän, kunnat ovat menettäneet uudistuksessa, ellei todellisia työllisyysvaikutuksia 
ole syntynyt.114 Tässä tulee huomioida kuntouttavasta työtoiminnasta maksettava erillis-
korvaus (10,09 €/työtoimintapäivä, laki kuntouttavasta työtoiminnasta, 14.1 §), vapautus 
sakkomaksusta (työttömyysturvalaki 14 luku 3 a §) sekä kuntaosuus toimeentulotukime-
noista toimeentulotukilain 5 b §:n 1 momentin mukaisesti115. 

Aktivoinnin myötä työttömän henkilön työ- ja toimintakyvyn parantuessa vaihtoeh-
toiskustannukset kunnalle voivat vähentyä. Lisäksi henkilön työpanos on mahdollista saa-
da kunnan käyttöön.

”Sen lisäksi, että kunnat työllistävät pitkäaikaistyöttömiä ja vapautuvat sakkomak-
suista, saavat ne projektista suoraa taloudellista hyötyä ESR-rahoituksesta. Sitä käy-
tetään muun muassa työnjohdosta vastaavien työnsuunnittelijoiden palkkaamiseen, 
työllistämistä edistäviin toimiin sekä hallinnointiin.”

Lainaus on Keski-Suomessa toteutetun LAPE (Laatua perinnerakentamiseen ja ympäris-
tönhoitoon) -hankkeen projektipäälliköltä. Hankkeessa työllistettiin pitkäaikaistyöttö-

111 HE 183/2014 vp, s. 6.
112 VM/1611/02.02.00.00/2012, s. 11–12.
113 Huomaa, että ennen vuotta 2013 työharjoittelu-, työelämävalmennus- tai työkokeilupaikan.
114 HE 183/2014 vp, s. 27.
115 Lainkohta säätää kunnan rahoitusosuudeksi perustoimeentulotuen kustannuksista 50 prosenttia. 
Huomioitava on myös kunnan osuus muista toimeentulotukimenoista.
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miä ympäristönhoidon töihin.116 Kuusamossa työllistämiseen liittyvässä kokeilussa kun-
nan osuus työmarkkinatuesta maksetaan suoraan työllistävälle työnantajalle. Tämä voi 
olla Suomessa toimiva yritys, yhdistys, järjestö, kunta, julkinen laitos, yksityinen henkilö 
tai kotitalous, joka työllistää kunnan maksuvelvollisuuden piirissä olevan henkilön työs-
säoloehtoa täyttävään työhön. Avustusta maksetaan työssäoloehdon täyttymiseen asti ja 
käytännöstä on saatu työllistymistä ja hyvinvointia edistäneitä tuloksia.117

Toisaalta kunnat näkevät, että työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos on siirtänyt 
niille työ- ja elinkeinotoimistojen tehtäviä118. Vuonna 2015 voimaan tulleen kuntien työ-
markkinatuen rahoitusvastuun lisäämisen arvioitiin kuntakentällä aiheuttavan kunnille 
uuden, 83,8 miljoonan euron kuluerän. Riipisen, Järvisen ja Valtakarin tutkimus osoitti, 
että uudistuksen vaikutukset kuntien talouteen nähtiin yksituumaisesti negatiivisina. 
Tutkimus toi myös esiin, ettei työllisyydenhoidon budjettien kehitystä tilastoida kattaval-
la tavalla kunnissa, joten työmarkkinatuen rahoitusuudistuksen erillisvaikutusta kuntien 
budjetteihin ei ollut mahdollista selvittää.119

9.4.1 Uudistuksen aiheuttamia käytännön haasteita

”Kunta maksaa työmarkkinatuen kuntaosuuden, mutta ei pysty todellisuudessa vai-
kuttamaan asiakasprosesseihin, työllistymiseen, koulutukseen ...” 

”Tietysti nyt tää just nää 300-päiväset. Se on ollu väärä tapa musta siirtää vastuuta. 
Niin se kunnalle paine se, kun se on lasku. – – meilläkin työllisyysyksikkö ilmotti, että 
he eivät tee mitään muuta kun sitä, et he yrittää työllistää niit kolmesataapäiväsiä. Ja 
meilläkään se ei niinku vaan onnistu.”120 

Tutkimushaastattelujen 23 kysymys kuului: ”Onko kuntakokeilulain toteuttamisen myö-
tä ilmennyt työllisyydenhoitoon liittyviä lainsäädännön kehittämistarpeita, mitä?” Kuusi 
vastuukuntaa yhdeksästä nosti esiin kuntien työttömyysturvalain 14 luvun 3 a §:n säätä-
män työmarkkinatuen rahoitusvastuun monella tapaa ongelmalliseksi. 

”Sakkomaksut ovat ongelma, tieto asiakkaista tulee pahimmillaan Kelan sakkolistan 
kautta, sakon aktivointiehdot. Keinovalikoima tämän jälkeen voi olla suppea. – – 
Ymmärrän, että kuntia on yritetty vastuuttaa, valtaa tulisi olla myös, koska on an-
nettu vastuuta.”

”Mikä se nuoren arjen toteutumisen näkökulmasta, kun hän on palvelulinjalla 1? 
Mitä hän saa? Mistä hänen arki muodostuu? Nuori valuu ja valuu ja sit se on yhtäkkiä 

116 Keski-Suomen ELY-keskus 2011.
117 Valtioneuvoston kanslia 2017. Ks. tarkemmin kokeilut.fi -sivusto.
118 HE 183/2014 vp, s. 26.
119 Riipinen, Järvinen & Valtakari 2014, s. 111–113.
120 Niemi, tutkimushaastattelut 2016.
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palvelulinjalla 3, kun sillä täyttyy 300 päivää ja sit se lähetetään TYP:iin ja tehdään 
aktivointisuunnitelma. Kysyn, että miksi. – – Toiminta pitäisi olla kunnassa, koska 
mä uskon nuorten kanssa edelleen siihen toiminnallisuuteen ja siihen tekemiseen, sii-
hen kohtaamiseen. En mä usko, et se aikuistenkaan kaa nyt hirveän eri on.” 

”Kuntaosuuslistat, – – Nyt me ollaan saatu sitä parempaan suuntaan, koska ollaan 
saatu työllisyyspalveluihin se listojen hallinnointi. – – että me saadaan niiden ihmis-
ten tiedot. – – Kuka niille kertoo, että on mahdollisuus saada apua? – – Se kunta-
osuuslista ei toimi, kuten pitäis toimia.”

”– – kun mie ajattelen taas niin kun maalaisjärjellä, että jos on TE-toimiston tehtävä 
ja heillä on ne välineet ja sit jos ne ei toimi, niin kunta maksaa siitä. – – Et mie en 
niin kun ymmärrä sitä logiikkaa siinä. – – Mitä se kunta voi sitten, jos se TE-toimisto 
ei ole pystyny siihen tarpeeseen vastaamaan, niin, mitkä on ne meidän työkalut sitten 
siinä? Yleensä se on niin, että, joka tavallaan vastaa, niin sitten sillä on ne rahatkin 
taskussaan.”

Kaksi vastuukuntaa viittasi vastauksissaan siihen, miten tieto ei kulje kuntiin työttömyys-
prosessin eri vaiheissa ja että kunnilla tulisi olla mahdollisuus viedä prosessi alusta loppuun. 
Nykyisessä käytännössä työttömyyden pitkittyminen nähtiin ongelmallisena, minkä myös 
yhdeksäs, vielä mainitsematon vastuukunta totesi. 

Haastatteluvastaukset tukevat työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2015 ja Aulan 
vuonna 2016 toteuttamia selvityksiä. Kunnat kokevat erityisen ongelmalliseksi sen, ettei-
vät ne voi riittävästi vaikuttaa niiden työttömien palvelujen järjestämiseen, joiden työt-
tömyyden aikaisesta työmarkkinatuesta ne maksavat osan. Kunnat ovat tyytymättömiä 
nykytilanteeseen,121 jossa päättäjät ja ylin johto näkevät tärkeänä kunnan maksuosuuden 
alentamisen. ”Sakkolista” tulee läpikäydä ja pyrkiä ohjamaan työttömiä aktiivipalveluihin, 
etenkin kuntouttavaan työtoimintaan, todetaan myös THL:n julkaisemassa raportissa.122 

Niin sanotun Kelan sakkolistan läpikäynti on ollut osa kuntien työllisyyspalvelujen ja 
usein myös sosiaalitoimistojen työnkuvaa ensimmäisestä työmarkkinatukiuudistuksesta 
lähtien. Työttömyysturvalain 14 luvun 3 a §:n edellyttämä kuntien maksuosuus työmark-
kinatuesta vaikuttaa merkittävältä työllisyyspalvelujen ja usein myös sosiaalityön tavoittei-
ta, organisointia ja työtapoja määrittävältä asialta.123 Työmarkkinatuen rahoitusuudistus 
ei silti osoita työllisyyden parantuneen kohdejoukossa, mikä oli sen varsinainen päämää-
rä124. Uudistus on lisännyt aktivointitoimiin osallistumista125, mikä oli myös yksi tavoit-

121 Työ- ja elinkeinoministeriö 14.1.2016, s. 4; Aula 2016, s. 34. Ks. myös Riipinen, Järvinen & Valtakari 
2014, s. 107.
122 Saikku 2016, s. 80.
123 Saikku 2016, s. 80–83.
124 Riipinen, Järvinen & Valtakari 2014, s. 32; Kuntaliiton työllisyysohjelman taustamuistio 16.4.2009, 
s. 15.
125 Kuntaliiton työllisyysohjelman taustamuistio 16.4.2009, s. 15. Pitkäaikaistyöttömiä ohjattiin aiempaa 
enemmän toimenpiteille kuntien taholta, joten poistuma passiiviselta työmarkkinatuelta oli lisääntynyt. 



209

teista. Toisaalta Aho ja Arnkil tuovat esiin, miten aktivointivelvoitetta ei käytännössä ollut 
kohdistettu kattavasti, vaan siinä määrin, kuin toimenpiteiden järjestämiseen oli kunnissa 
resursseja käytettävissä126. 

Tilastot osoittavat kuntien rahoitusosuuden työmarkkinatuesta lisääntyneen yli puo-
lella vuonna 2015 voimaan tulleen lakiuudistuksen (1370/2014) myötä.

Vuosi kuntien rahoitusosuus
 työmarkkinatuesta
2006 192 M€
2007 157 M€
2008 140 M€
2009 145 M€
2010 144 M€
2011 142 M€
2012 177 M€
2013 215 M€
2014 248 M€
2015 408 M€
2016 426 M€
2017 431 M€127

Taulukko 5. Kuntien rahoitusosuus työmarkkinatuesta

Kuntalehden artikkeli toi vuonna 2012 ilmi, miten Oulu, kuten muutkin suuret suoma-
laiset kaupungit, hoiti pitkäaikaistyöttömien aktivointia pieniä kuntia heikommin. Oulun 
sakkomaksut lähentelivät 40 euroa asukasta kohden, kun Yli-Ii maksoi noin 10 euroa asu-
kasta kohden.128 Toisaalta Tampere maksoi vuonna 2011 sakkomaksuja noin 12 miljoonaa 
euroa ja 9 000:n asukkaan Muurame hieman alle 200 000€ 129. Asukaslukuun suhteutettu-
na tämä on yli puolet Tamperetta vähemmän. Sitä, onko pienemmän kokoluokan kuntien 
keskimääräistä helpompi tavoittaa ja ”hallita” työttömien joukko, olisi mielenkiintoista 
tutkia tarkemmin.130 Yhteiskuntapoliittisena suuntana on kuitenkin ollut tavoitella suu-
rempia kuntayksiköitä.

Vaikka uudistus tarkoitti yksilötasolla tehostettua ohjausta työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin, on otettava 
huomioon merkittävä kuntakohtainen vaihtelu. Osa kunnista ei ollut lisännyt aktivointitoimiaan. Hämäläi-
nen, Tuomala & Ylikännö 2009, s. 4.
126 ”Työmarkkinatuen aktivoinnissa” voi nähdä olleen kyse lähinnä sosiaaliturvan vastikkeellistamisesta 
sekä kuntien taloudellisen vastuun ja toimintapanoksen lisäämisestä työttömyysongelman hoidossa. Aho & 
Arnkil 2008, s. 64.
127 Kansaneläkelaitos, raportit 2018.
128 Puuperä 2012, s. 41–42. Yli-Ii liittyi vuoden 2013 alussa osaksi Oulun kaupunkia.
129 Kansaneläkelaitos, raportit 2014.
130 Ks. Niemi 2012, s. 21.
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10 Nuorten työllistymisen tukeminen

Eurooppalainen työvoimapolitiikka kohtasi 2010-luvun alussa suuren haasteen nuorten 
massiivisesta työttömyydestä, jota pidettiin vuosina 2012–2013 Euroopan unionissa jopa 
sen vaikeimpana ongelmana. Nuorisotyöttömyys kipusi pahimmillaan yli 50 %:n; lop-
puvuonna 2012 nuorisotyöttömyysaste oli esimerkiksi Espanjassa 56 %, Ruotsissa 23 %, 
Tanskassa 14 % ja Suomessa 19 %. Luku erosi selvästi yleisestä työttömyysasteesta, joka 
Suomessa oli tuolloin hieman alle 8 %.1 Joulukuussa 2012 komissio esitti nuorisotyöllisyys-
paketin, johon sisältyvillä toimilla jäsenvaltioita oli tarkoitus auttaa puuttumaan nimen-
omaan nuorten työttömyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen2.

Talouden laskukaudet, kuten vuonna 2008 alkanut, vaikuttavat yleensä erityisen hai-
tallisesti nuoriin, ja sen vaikutukset saattavat olla pitkäaikaisia. OECD:n tutkimusraportti 
osoittaa, miten useampi kuin joka viides 20–24-vuotiaista miehistä oli vuonna 2015 vail-
la työtä tai koulutuspaikkaa3. Vuonna 2016 Euroopan talous- ja sosiaalikomitea toteaa 
lausunnossaan nuorten työttömyyden ”sietämättömän” korkeaksi4. Huhtikuussa 2017 
kaikkien nuorten työttömyysaste oli Euroopan unionin alueella 16,7 %, kun yleinen työt-
tömyysaste oli tuolloin 9,3 %5. Suomessa yleinen työttömyysaste oli tuolloin 10,2 % ja nuor-
ten työttömyysaste 27,4 %6. Vielä yleisenä kasvukautena, vuoden 2007 ja 2008, taitteessa 
yleinen työttömyysaste oli Euroopan unionin alueella hieman alle 7 %. Nuorten työttö-
myysaste oli samanaikaisesti hieman yli 15 %.7 

Kun tarkastellaan tarkemmin nuorten työttömyysasteen eroa yleiseen työttömyys-
asteeseen, lukujen taakse asettuu erilaisia, myös EU:n jäsenvaltioiden kesken vaihtelevia 
taustatekijöitä. Suomessa nuorilla on työttömyyskokemuksia kaikista ikäluokista suhteel-
lisesti eniten. Mikäli työttömyyden mittariksi otetaan ei-opiskelevien työttömien nuorten 
osuus ikäryhmän väestöstä, alle 20-vuotiaiden työttömien osuus on alle 2 prosenttia ja 
20–24-vuotiaiden 6 prosenttia. Lisäksi nuorten työttömyysjaksojen kestot ovat kaikkialla 
Suomessa huomattavasti lyhyempiä kuin aikuisilla, todetaan VATT:n analyysissä vuonna 

1 Helsingin Sanomat 18.12.2012.
2 Toimenpiteinä ovat neuvoston suositus nuorisotakuusta, eurooppalainen oppisopimusyhteenliitty-
mä, eurooppalainen nuorisosopimus ja neuvoston suositus harjoittelun laatupuitteista. Euroopan komissio 
5.12.2012.
3 OECD, tilastot 2016.
4 Euroopan Talous- ja sosiaalikomitea [COM(2016) 127 final], s. 7.
5 Eurostat 2017.
6 Tilastokeskus 2017.
7 Eurostat 2017.
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2013. Yhteistä Euroopan unionin alueella on se, että keskeisin nuorten ja vastavalmistunei-
den työmarkkinatilanteeseen vaikuttava tekijä on talouskasvu.8

10.1 Kunta ja nuorisotyö
1.1. 2017 voimaan tulleen nuorisolain (1285/2016) 8.1 § säätää nuorisotyön ja -politiikan 
kuuluvaksi kunnan tehtäviin. Aiemman, vuoden 2006 nuorisolain (72/2006) säätämisen 
myötä kuntien vastuu nuorisotyöstä oli aikaisempaa korostuneempi. Tuolloin nuorisolain 
7.2 §:ssä lueteltiin kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvia palveluja. Näitä olivat 
ja ovat edelleen muun muassa nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastus-
mahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut sekä nuorisoyhdistyksien ja muiden nuoriso-
ryhmien tuki sekä tarvittaessa etsivä nuorisotyö ja työpajapalvelut. Nuorisolaissa määritel-
lyt palvelut eivät edelleenkään perusta subjektiivisia oikeuksia. Kunnallisen itsehallinnon 
mukaisesti jokainen kunta päättää omasta nuorisotyöstään ja -politiikastaan9. Toisaalta 
julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien toteutuminen riippumatta siitä, missä nuori 
asuu10.

Kuntien nuorisolautakuntien pakollisuudesta luovuttiin vuoden 2006 nuorisolain sää-
tämisen myötä mutta vuonna 2015 säädettyyn kuntalakiin ne otettiin takaisin. Kuntalain 
26.1 §:ssä säädetään, että nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmista-
miseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttaja-
ryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuusto voi 
olla useamman kunnan yhteinen. Kuntalain esitöissä sitovaa säännöstä perustellaan muun 
muassa jo olemassa olleiden nuorisovaltuustojen suurella määrällä (noin 80 %:ssa kuntia) ja 
nuorten kunnallisten vaikuttajaryhmien määrän kasvulla11. 

Kuntalain ja nuorisolain sääntelyn tarkoitus on täydentää toisiaan nuorten osallisuu-
den toteutumisessa12. Nuorisolain 1 §:n 1 kohdan mukaisesti tavoitteena on edistää nuor-
ten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskun-
nassa. Nuorisolain 24 §:ssä säädetään tästä tarkemmin sekä lisäksi, että nuoria on kuultava 
heitä koskevissa asioissa. Nuorisolain muutosvalmistelun yhteydessä oli esillä nuorten työ-

8 Hämäläinen & Tuomala 2013, s. 1.
9 HE 28/2005 vp; HE 111/2016 vp, s. 38.
10 Ks. tarkemmin Lavapuro, Ojanen, Rautiainen & Valtonen 2016. 
11 Nuorille, joista osa oli vielä ikänsä puolesta vailla äänioikeutta kunnallisvaaleissa, nähtiin tarpeellisena 
säätää virallisesta vaikuttamiselimestä, nuorisovaltuustosta. HE 268/2014 vp, s. 25 ja 74.
12 Nuorten osallisuus sisällytettiin yhtenä poikkileikkaavana teemana kansainväliseen avoimen hallinnon 
kumppanuusohjelmaa (OGP) koskevaan kansalliseen toimintasuunnitelmaan vuosille 2015–2017. Tavoittee-
na oli edistää nuorten mukaan ottamista päätösten valmisteluun sekä yhteiskunnan palvelujen suunnitteluun 
ja toteutukseen. Valtiovarainministeriö, Avoimen hallinnon toimintasuunnitelma s. 14–15; HE 111/2016 vp, 
s. 10.
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pajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön ulottaminen kaikkiin kuntiin, mutta lopulta näistä 
ei kuitenkaan nähty tarpeellisena säätää kuntaa sitovasti13. 

Nuorisolain 13.1 § asettaa nuorten työpajatoiminnan tehtäväksi valmennuksen avul-
la parantaa nuoren valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa koulutus loppuun ja päästä 
avoimille työmarkkinoille tai muuhun tarvitsemaansa palveluun. Työpajatoiminnan jär-
jestäminen kuuluu etsivän nuorisotyön ohella kunnan yleiseen toimialaan. Palvelua järjes-
tettäessä siitä säädellään tarkemmin.

Nuorisolain 13 §:n säätämänä nuori tulee työpajalle pääsääntöisesti viranomaisen tai 
julkista tehtävää hoitavan ohjaamana. Nuori voi myös oma-aloitteisesti hakeutua työpajalle 
(2 mom). Työpajalla tehdään nuorelle henkilökohtainen valmennussuunnitelma yhdessä 
nuoren kanssa. Nuorten työpajalla tulee olla nuorten yksilö- ja työvalmennusosaamista ja 
työpajan on seurattava toimintansa tuloksia (1 mom). 2 momentti edellyttää, että työpajalle 
ohjatun nuoren valmennuksesta tehdään kirjallinen sopimus. Nuorten työpajatoiminnan 
järjestäjän tulee määritellä ne tehtävät, joihin sisältyy arkaluonteisten tietojen käsittelyä. 
Nuorten työpajatoiminnan järjestäjänä voi toimia kunta, kuntayhtymä, osakeyhtiö, osuus-
kunta, yhdistys tai säätiö, tarkennetaan valtioneuvoston asetuksen (211/2017) 11.1 §:ssä.14 

Alle 29-vuotiaille15 nuorille työttömille suunnattua työpajatoimintaa järjestettiin 
vuonna 2015 93 %:ssa Suomen kunnista. Työpajayhdistyksen mukaan lähes 70 % nuorista 
sijoittui työpajajakson jälkeen joko koulutukseen, työhön tai muuhun tarvetta vastaavaan 
aktiiviseen toimintaan.16 Työpajayhdistyksen Sovari (sosiaalisen vahvistumisen mittari) 
-tulokset vuodelta 2017 osoittavat 91 prosenttia valmentautujista kokeneen sosiaalista vah-
vistumista vähintään jonkin verran työpajajakson aikana. Selvää vahvistumista oli kokenut 
58 prosenttia valmentautujista.17

10.1.1 Etsivä nuorisotyö 

”Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sel-
laisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, 

13 Ks. HE 111/2016 vp, s. 40–43.
14 Nuorisolain 21 §:n mukaan valtion talousarvioon voidaan ottaa vuosittain määräraha myönnettäväksi 
nuorten työpajatoimintaan (1 mom). Tarkempia säännöksiä nuorten työpajatoiminnan valtionapukelpoisuu-
den hyväksymisen ja valtionavustuksen saamisen edellytyksistä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella 
(4 mom).
15 Ks. nuorisolain soveltamisala 3.1 § 1 kohta.
16 Suurin osa valmentautujista sijoittuu työpajalle kuntouttavaan työtoimintaan tai työkokeiluun, osa 
työskentelee työpajalla palkkatuetussa työssä tai on siellä opintoihin liittyvillä tukijaksoilla. Työpajayhdistys 
2017.
17 Sosiaalista vahvistumista oli koettu useilla eri osa-alueilla samanaikaisesti. Myönteisiä edistysaske-
lia koettiin erityisesti arjen asioiden hallinnassa (75 % valmentautujista), opiskelu- ja työelämävalmiuksis-
sa (72 %) sekä elämänhallinnassa ja tavoitteellisuudessa (72 %). Myönteistä muutosta oli tapahtunut myös 
sosiaa lisissa taidoissa (70 %) ja itsetuntemuksessa (67 %). Pietikäinen 2017, s. 10–11.
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osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja 
työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa teh-
tävään yhteistyöhön”, määrittää nuorisolain 10.1 §. 2006 nuorisolakiin vuonna 2010 tehdyn 
lakimuutoksen (693/2010) myötä 7.2 §:ssä säädettiin kunnan nuorisotyöhön kuuluvaksi 
etsivä nuorisotyö tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot. 
Käytännössä samanlaista toimintamallia oli jo voitu toteuttaa eri nimikkeillä. Vuonna 
2013 etsivää nuorisotyötä toteutti noin 94 % kunnista18.

Kunnan nuorten palvelujen järjestämisen lähtökohta on kuntalain 8 § kunnan järjes-
tämisvastuusta. Kunnan järjestäessä etsivää nuorisotyötä19 sen tulee nimetä etsivän nuo-
risotyön toimeenpanosta vastaava kunnan viranhaltija tai kuntaan työsopimussuhteessa 
oleva henkilö. Etsivällä nuorisotyöntekijällä on lisäksi oltava riittävä koulutus ja kokemus 
nuorten kanssa tehtävästä työstä. Edellä mainituista säädetään nuorisolain 10.2 §:ssä. Tie-
tojen luovuttamista etsivälle nuorisotyöntekijälle koskevaa sääntelyä lisättiin vuoden 2016 
nuorisolakiin20. Tarkoituksena oli sujuvoittaa sekä viranomaisyhteistyötä että ilmoituksen 
tekemistä etsivälle nuorisotyölle21.

Uuden nuorisolain keskeinen tavoite oli vahvistaa kunnan itsenäistä vapautta toteut-
taa nuorisotyötä ja -politiikkaa päättämällään ja paikallisiin olosuhteisiin sopivalla tavalla. 
Taustalla on se tosiseikka, että kunnat ovat erikokoisia ja väestörakenteeltaan erilaisia.22 
Ennusteen mukaan vuonna 2024 nuorten osuus kuntien koko väestöstä vaihtelee alle 16 
prosentista yli 45 prosenttiin23. Nuorisolaki ei esimerkiksi enää yksilöi viranomaisyhteis-
työverkoston kokoonpanoa24. 9.1 § säätää, että paikallisten viranomaisten monialaisen 
yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten kunnassa on oltava 
ohjaus- ja palveluverkosto tai muu vastaava yhteistyöryhmä, jonka kohderyhmänä ovat 
kaikki kunnassa asuvat nuoret. Verkoston tai muun yhteistyöryhmän tulee toimia vuoro-
vaikutuksessa nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorten palveluja tuottavien 
yhteisöjen kanssa25. Monialaiseen yhteistyöhön velvoittava 7 a § otettiin nuorisolakiin la-
kimuutoksella (693/2010).

18 Tuusa, Pitkänen, Shemeikka, Korkeamäki, Harju, Saares, Pulliainen, Kettunen & Piirainen 2014, s. 216.
19 Kunta voi järjestää etsivää nuorisotyötä hankkimalla palveluja myös nuorten palveluja tuottavalta yhtei-
söltä, jolloin kunta vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään tämän lain mukaisesti (nuorisolain 
13.2 §).
20 Ks. tarkemmin nuorisolain 11 §.
21 Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015, s. 39.
22 Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015, s. 46–47.
23 Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015, s. 12.
24 Vuoden 2006 nuorisolain 7 a 1 §:ssä säädettiin, että paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön 
yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten kunnassa on oltava nuorten ohjaus- ja palveluver-
kosto, johon kuuluvat opetus-, sosiaali- ja terveys- ja nuorisotoimen sekä työ- ja poliisihallinnon edustajat. 
Lisäksi verkostoon voi kuulua puolustushallinnon ja muiden viranomaisten edustajia.
25 Kahdella tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen verkosto. Verkosto ei käsittele yksittäistä nuorta 
koskevia asioita. 
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10.1.2 Nuorten yhteiskuntatakuu

Tänä päivänä toteutettava nuorten yhteiskuntatakuu juontaa juurensa yli 30 vuoden pää-
hän, jolloin annettiin asetus nuorten yhteiskuntatakuusta (1130/1983). Tällöin kunnille 
maksettavaa työllistämistukea voitiin käyttää nuorten työpaikkojen järjestämistä varten 
työnsuunnittelijoiden ja -ohjaajien palkkaamiseen.26 Vuoden 1987 työllisyyslain 17 § si-
sälsi kunnille säädetyn nuorten työllistämisvelvoitteen, kun nuori oli ollut kolme kuu-
kautta työttömänä. Nuorten työllistämisvelvoite kumottiin lakimuutoksella (1696/1992) 
1990-luvun alun laman myötä.

Työ- ja elinkeinohallinnossa nuorten yhteiskuntatakuuta on toteutettu vuodesta 2005 
lähtien, vuonna 2006 yhteiskuntatakuuta tarkennettiin. Yhteiskuntatakuu tarkoitti tuol-
loin, että työvoimaviranomaisten tuli tarjota jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle hänen 
palvelutarvettaan vastaava palvelu tai toimenpide viimeistään kolmen kuukauden kuluessa 
työnhaun alkamisesta. Tarkoituksena oli parantaa nuoren työmarkkinakelpoisuutta ja/tai 
edistää työllistymistä. Jos alkuun suoritetun haastattelun perusteella kävi ilmi, että nuo-
rella oli elämänhallintaongelmia, eikä hänellä ollut valmiuksia hakeutua koulutukseen, 
työhön tai työharjoitteluun, TE-toimiston tuli arvioida, oliko kuntouttava työtoiminta 
nuoren kohdalla parhaiten soveltuva palvelu vai tarvitsiko nuori mahdollisesti muiden sek-
torien palveluja. Tarvittaessa nuori tuli ohjata heti työttömyyden alussa esimerkiksi kun-
nan sosiaali- ja terveyspalvelujen pariin.27

Nykyisenkaltaisena nuorisotakuuta voidaan katsoa toteutetun Jyrki Kataisen hallituk-
sen ohjelman myötä, jossa on seuraava kirjaus: ”toteutetaan nuorten yhteiskuntatakuu niin, 
että jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle voidaan tarjota työ-, 
harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa 
työttömäksi joutumisesta”28. Nuorisotakuu on luonteeltaan palvelulupaus, jossa eri toimijat 
sitoutetaan toimimaan yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi29. Suomen nuo-
risotakuu oli vahvana esimerkkinä, kun Euroopan unionin neuvosto antoi huhtikuussa 
2013 suosituksen (2013/C 120/01) nuorisotakuun perustamisesta kaikkiin jäsenvaltioi-
hin30. Vuosina 2015–2016 voimassa olleessa kuntakokeilulaissa oli Kataisen hallitusoh-

26 KM 1980:43, s. 3.
27 Työ- ja elinkeinoministeriö 2010, s. 5–7. Nuorten yhteiskuntatakuu kuului Matti Vanhasen I hallituk-
sen työllisyysohjelmaan. Ks. Valtioneuvoston kanslia 24.6.2003, s. 51–52.
28 Vuosien 2012–2015 aikana takuuseen varattiin käytettäväksi vuosittain noin 60 miljoonaa euroa. Val-
tioneuvoston kanslia 22.6.2011, s. 82.
29 Tuusa, Pitkänen, Shemeikka, Korkeamäki, Harju, Saares, Pulliainen, Kettunen & Piirainen 2014, s. 13. 
Nuorisotakuun peruste nopeudelle on, että ”toimettomana” ololla on keskeinen rooli syrjäytymisessä, ja ajan 
katkaiseminen toimenpiteellä on keskeistä syrjäytymisen ehkäisylle. Toisaalta lyhyessä ajassa on kuitenkin 
harvoin tarjolla mielekästä tai nuoren toiveita vastaavaa koulutusta, jolloin voidaan joutua pakon ja toiveiden 
väliseen ristiriitaan. Ks. tarkemmin Haikkola, Näre & Lähteenmaa 2017, s. 68. 
30 Suosituksen (2013/C 120/01) mukaan jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kaikille alle 25-vuotiaille 
nuorille tarjotaan laadukas työ-, jatkokoulutus-, oppisopimus- tai harjoittelupaikka neljän kuukauden ku-
luessa työttömäksi joutumisesta tai virallisen koulutuksen päättämisestä. Nuorisotakuujärjestelmät olisi 
laadittava kansalliset, alueelliset ja paikalliset olosuhteet huomioon ottaen (22 artikla kohta 1). Valkoisessa 
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jelmaa vastaava kirjaus nuorisotakuuta koskien31. Lainkohdan soveltamisalasta säädettiin 
kuntakokeilulain 2.1 §:n 6 kohdassa. 

Osana nuorten yhteiskuntatakuuta on koulutustakuu, joka takaa jokaiselle peruskou-
lun päättäneelle koulutuspaikan lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuk-
sessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin32. Kuntakokeilulain 24 §:ssä säädettiin 
koulutustakuusta koskien nuorisotakuun kuntakokeilukuntia33. 

Juha Sipilän hallitusohjelmassa on maininta nuorisotakuusta hallituksen kärkihank-
keena ja tavoitteen kehittää tätä ”yhteisötakuun suuntaan”. Tämä tarkoittaa seuraavia 
asioita: ”Syvennetään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä nuorten 
tukemisessa. Tuetaan nuorten elämänhallintaa ja työllistämistä vahvistamalla sosiaali- ja 
terveyspalveluita osana nuorisotakuuta. Kerätään parhaat käytänteet kunnista ja laajen-
netaan toimivat mallit valtakunnalliseksi. Kehitetään nuorisotakuusta malli, jossa vastuu 
tukea tarvitsevasta nuoresta on yhdellä taholla. Kaikille peruskoulun päättäville taataan 
koulutus-, työ- tai kuntoutuspaikka. Vahvistetaan etsivää nuorisotyötä ja työnetsijätoimin-
taa sekä nuorten mielenterveyspalveluita. Kehitetään nuorten palkkatukea ja Sanssi-korttia 
työntekoon kannustavampaan suuntaan.”34

Vuonna 2014 julkaistu nuorisotakuututkimus osoittaa nuorisotakuun alkuvaiheessa 
tapahtuneen selvää muutosta siinä, että Suomessa kiinnitettiin aiempaa enemmän huo-
miota nuoriin, heidän palvelutarpeisiinsa ja palvelujen kehittämiseen. Useilla paikkakun-
nilla nuorisotakuu oli nostettu poliittisella tasolla keskeiseksi painopisteeksi. Nuorten 
palveluissa toimivat tahot olivat myös lisänneet yhteistyötään.35 Koulutustakuun toteut-
tamista pidettiin tavoitteiltaan helpommin toteutettavana sekä nykyisin että tulevaisuu-
dessa, kuin muita nuorisotakuun osioita. Hankaloittavana asiana oli nuorten toiveiden 
mukaisten koulutuspaikkojen puuttuminen.36

kirjassa todetaan, että odotukset ja EU:n kyky vastata niihin eivät kohtaa esimerkiksi nuorisotyöttömyyden 
kohdalla. Huolimatta useista korkean tason huippukokouksista ja EU:n hyödyllisistä tukitoimista, välineet ja 
toimivalta ovat edelleen kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten hallussa. Euroopan komissio 
COM(2017) 2025, 1. maaliskuuta 2017, s. 12–13.
31 Kuntakokeilulain 24.1 §:ssä säädettiin, että nuorisotakuulla tarkoitetaan tässä laissa toimintamallia, 
jonka tavoitteena on tarjota jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, 
harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.
32 Työ- ja elinkeinoministeriö, nuorisotakuu.fi-sivusto, 2018.
33 Nuorisotakuuseen liittyvän koulutustakuun tavoitteena on taata jokaiselle juuri peruskoulunsa päättä-
neelle paikka lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa tai kuntoutuk-
sessa.
34 Valtioneuvoston kanslia 29.5.2015, s. 19.
35 Ks. tarkemmin Tuusa, Pitkänen, Shemeikka, Korkeamäki, Harju, Saares, Pulliainen, Kettunen & Piirai-
nen 2014, s. 116–117 ja Työ- ja elinkeinoministeriö 19/2015, s. 44–45.
36 Kunnissa oli tehty selvityksiä nuorten tarpeista ja palvelujen toimivuudesta ja niiden kehittämisestä, 
laadittu tältä pohjalta konkreettinen toimenpideohjelma ja lisätty asian tunnettuutta erilaisten viestintä-
kampanjoiden, tilaisuuksien ja medianäkyvyyden avulla. Tuusa, Pitkänen, Shemeikka, Korkeamäki, Harju, 
Saares, Pulliainen, Kettunen & Piirainen 2014, s. 30.
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Yleinen työmarkkinatilanne ei ole ollut suotuisa, jolloin itse työpaikoista on ollut pulaa. 
Varsinaisten palvelujen tarjonta ei ole aina kohdannut kysyntää.37 Erityiseksi ongelmaksi 
on koettu se, että eri toimijoiden välisessä tietojen vaihdossa on suuria haasteita erityisesti 
silloin, kun pyritään tavoittamaan nuoria ja rakentamaan tavoitteellisia, sektorirajat ylittä-
viä palvelukokonaisuuksia. Yksittäiset, eri tahoilla kertyvät havainnot huolista nuoren ke-
hityksessä jäivät usein huomaamatta, koska tietosuojasäännökset estivät niiden tarkastelun 
yksilökohtaisena kokonaisuutena.38 Nuorisobarometrin mukaan vain 47 % nuorisotakuun 
tuntevista vastaajista arvioi sen parantaneen nuoren tilannetta39. 

Merkittävää on, että kunnat mielsivät nuorisotakuun toteuttamisen osaksi kunnallisia 
peruspalveluja, joiden tarjoaminen oli kuulunut kuntien tehtäviin vuosikymmenien ajan. 
Kunnissa oli koettu nuorisolain 9 §:n edellyttämä monialainen ohjaus- ja palveluverkosto 
luontevaksi nuorisotakuun paikallistason toteuttajaksi. Vuonna 2013 Kuntaliiton tekemä 
selvitys osoitti, että verkosto oli perustettu 90 %:iin kunnista.40 Kaksi vuotta myöhemmin 
91 prosenttia Manner-Suomen kunnista oli perustanut tämän verkoston vuonna41.

Sosiaalihuoltolain 17.2 § säätää nuorten sosiaalisesta kuntoutuksesta, jolla tuetaan 
nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä 
ehkäistään näiden keskeyttämistä. Nuorten sosiaalinen kuntoutus tukee nuorisotakuun 
toteuttamista42. Lainvalmisteluaineistossa viitataan nuorisopalvelutakuuseen, joka pitää 
sisällään asiakkaiden tehokkaan ohjaamisen ja neuvonnan palvelujen piiriin, omatyönteki-
jän sekä tarpeen mukaisen tehostetun eri sektoreiden tuen siihen asti, että nuori saavuttaa 
tavoitteensa eikä enää tarvitse sosiaalihuollon tukea.43 Nuorisopalvelutakuu on suunnattu 
alle 25-vuotiaille nuorille. Toimintaa toteutetaan moniammatillisesti.44

Vuodesta 2015 perustetut Ohjaamot ovat olleet yksi keino vastata nuorten palvelutar-
peeseen. Nuorten alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupisteiden toimintamalli 
rakentuu monialaisesti tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea tarjoavasta Ohjaamosta, eri hal-
linnonalojen peruspalveluista ja laajasta yhteistyöverkostosta. Ohjaamon ydintoimintaan 
kuuluu henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, tuki elämänhallintaan, urasuunnitteluun ja 
sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen sekä kouluttautumisen ja työllistymisen 

37 Tuusa, Pitkänen, Shemeikka, Korkeamäki, Harju, Saares, Pulliainen, Kettunen & Piirainen 2014, s. 22.
38 Lisäksi, kun nuoren elämänkulusta ja palveluhistoriasta pyritään jälkikäteen saamaan tietoja, voi eri toi-
mijoiden tietojen yhdistäminen olla mahdotonta. Tuusa, Pitkänen, Shemeikka, Korkeamäki, Harju, Saares, 
Pulliainen, Kettunen & Piirainen 2014, s. 247.
39 Myllyniemi 2015, s. 58–59. 
40 Kuntaliitto, huhtikuu 2013, ks. myös työ- ja elinkeinoministeriö 19/2015, s. 25–26.
41 Opetus-, nuoriso- ja sosiaalitoimi oli edustettuna lähes kaikissa verkostoissa. Moneen verkostoon osal-
listui myös terveystoimen, poliisihallinnon ja työhallinnon edustajia. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015, s. 
3–5; Bamming & Sundvall 2015, s. 2.
42 Sosiaali- ja terveysministeriö 1.4.2015, s. 5. Sosiaalinen kuntoutus on ollut usein nuorten palvelujen ke-
hittämishankkeiden päätehtävä, vaikka sitä ei ole ilmaistu tällä käsitteellä. Kananoja, Lähteinen & Marjamä-
ki (toim.) 2011, s. 209.
43 HE 164/2014 vp, s. 111.
44 Sosiaali- ja terveysministeriö 1.4.2015, s. 5.
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tukeminen. Ohjaamoissa työskentelevät ammattilaiset toimivat omien perusorganisaatioi-
densa (esimerkiksi kunta, TE-toimisto, oppilaitos, Kela jne.) työntekijöinä sijoittuen yh-
teisiin Ohjaamo-tiloihin. Ohjaamo-mallilla on yhtymäkohtansa valtiovarainministeriön 
vuosina 2015–2016 toteutettuihin nuorisotakuun kuntakokeiluihin.45

Kaarlo Tuori toteaa oikeusvaltioidean kanssa ristiriidan siinä, että hallitusohjelmilla 
yhä enemmän ohjataan yhteiskuntapolitiikan toteutusta46. Kuten on käynyt ilmi, nuorten 
yhteiskuntatakuuta on toteutettu niin valtioneuvoston asetuksen, lainsäädännön, hallin-
nonalan ohjeiden kuin nykyisin hallitusohjelman pohjalta palvelulupauksena. Tuloksiin ei 
ole oltu tyytyväisiä, ei edes Ruotsissa, Norjassa tai Tanskassa, joissa nuorisotakuun toteut-
tamiseen on liittynyt subjektiivinen oikeus toisen asteen koulutukseen. Keskeistä on, että 
kaikkia nuoria ei yksinkertaisesti ole pystytty tavoittamaan.47 Toisaalta takuut velvoittavat 
lisäämään apua, mutta niiden toteutumatta jättämistä ei ole sanktioitu.

45 Ohjaamotoiminnan yleiskuvaus, Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014. Neljäntoista valtakunnallisella 
ESR-rahoituksella käynnistyneen Ohjaamon lisäksi Ohjaamoja on sittemmin perustettu paitsi alueellisella 
ESR-rahoituksella, myös pelkästään kansallisella rahoituksella siten, että vuodenvaihteessa 2015–2016 eri 
puolilla Suomea oli käynnissä noin 30 Ohjaamoa. Valtakunnallisella ESR-rahoituksella toimivissa Ohjaa-
moissa ESR:n ja valtion rahoituksen osuus on 75 % loppurahoituksen tullessa kunnilta, jotka toimivat yleensä 
myös ohjaamohankkeiden päätoteuttajina. Työ- ja elinkeinoministeriö 14.1.2016, s. 55–56.
46 Tuori 2012, s. 113–114. Ks. myös Oikarinen, Voutilainen, Mutanen & Muukkonen 2018, s. 63–75.
47 HE 1/2010 vp, s. 6. Ks. myös työ- ja elinkeinoministeriö 19/2015, s. 24.
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11 Kunta–valtio-vastuunsiirto työllisyydenhoidossa

Tutkimuksen kunnallisoikeudellista perustaa tarkasteleva osio ilmentää kuntien roolin 
työllisyydenhoidossa laajentuneen merkittävästi 2000-luvulla etenkin yli 300 päivää työt-
töminä olleiden osalta. Haastattelukysymyksessä 26 kysyttiin asiaa vastuukunnilta seu-
raavasti: ”Työllisyydenhoidon velvoitteita ja vastuuta on koko 2000-luvun siirretty valtiolta 
kunnille. Miten arvioit tätä toimintaympäristöäsi vasten?”

Kaksi vastuukuntaa vastasi suoraan, että ”Kunnille koko homma – –” ja ”Juttu tulisi olla 
kunnilla alusta lähtien”. Kolmannessa vastauksessa sanotaan: ”Mä näen, että kunnat pystyy 
paremmin siihen yksilölliseen palveluun nimenomaan haasteellisessa tilanteessa olevien työt-
tömien kohdalla.” Neljännen vastuukunnan edustaja toivoi, että kunta saisi tiedon suoraan 
nuorista ja voisi ohjata kunnan palveluihin ilman, että TE-hallinto toimisi ”tukkona” tässä 
prosessissa. 

Vastauksissa on huomioitava se, että haastateltavat työskentelivät nuorten työllisyyden-
hoidon parissa ja saattoivat ajatella asiaa pelkästään tästä näkökulmasta. 

Viidennen kunnan vastaus oli seuraava: ”Katu-uskottavuus puuttuu nyt kuntatoimijal-
ta, ovat kuitenkin nuoruuden asiantuntijoita ja tässä nuorten iholla, jos tarvitsette meitä.” 
Kuudes kunta viittasi vastauksessaan Ohjaamoihin: ”– – tuunata niitä paikallisesti, mutta, 
että se perusydin, konsepti ja tuote tulisi sieltä ministeriöistä.” 

Haastatteluvastaukset tukevat sitä näkemystä, että kunnilla nähdään olevan merkittä-
viä mahdollisuuksia sekä tuottaa palveluja että ennen kaikkea toimia palvelujen integroi-
jana ja koordinoijana työmarkkinoiden vaikeammassa päässä1. Kunta voidaankin nähdä 
paikallisen kehittämistahdon ja -voiman kokoavana tahona. Se on asioiden päättämistä 
varten paikallistietoon nojaten. Tätä ei voi maakunnallistaa.2 

Seitsemännen kunnan vastaus viittasi työllisyydenhoidon lainsäädännön viitekehyksen 
problematiikkaan. ”Kyllä tää sosiaalipalvelujen ja työllisyyspalvelujen keskinäinen työnjako, 
se on ihan oikeasti pakko aukasta. Nyt tää on menny semmoseen rumbaan, että kummankin 
lainsäädäntö on kehittyny niin omaan suuntaansa.” 

Viime kädessä on kysymys siitä, että laajemman työllisyysvastuun siirtyminen kun-
nille edellyttää toimivan työllisyyttä edistävän kokonaisvoimavaran vahvistumista kun-
tiin ja seuduille lähivuosina. Toimintamalleissa tulee olla omaksuttu parhaat käytännöt 

1 Ks. Riipinen, Järvinen & Valtakari 2014, s. 20–22.
2 Vrt. Ahonen 2016, s. 68. Kuntaan kiinnittyvät ihmisten osallistuminen, vuorovaikutus ja identiteetti. 
Hallberg 2005, s. 97.

https://tem.fi/documents/1410877/2859687/Arvio+ty%C3%B6markkinatuen+rahoitusuudistuksen+vaikutuksista+01092014.pdf
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niin kokonaisuuden johtamisesta ja kumppanuuksista kuin asiakastyöstäkin.3 Myöskään 
TE-hallinnosta käsin arvioituna kuntien toimenpiteet eivät aina muodosta johdonmukais-
ta kokonaisuutta eikä kunnan sisäisen organisaation (sosiaalipalvelut – työllisyyspalvelut 
– nuorten palvelut) kokonaisuus toimi parhaalla mahdollisella tavalla4. 

Vuonna 2016 julkaistu 12 kunnassa tehty selvitys osoittaa, että vaikka työttömien 
aktivointi miellettiin tutkimuskunnissa edelleen ensisijaisesti sosiaalihuollon tehtäväksi, 
toiminnan laajentuminen oli vahvistamassa elinkeinopoliittista näkökulmaa5. Tanskan ta-
voin tavoitteeksi on otettava huomion kiinnittäminen voimakkaammin jo työttömyyden 
ennalta ehkäisyyn, uudelleenrekrytointiin ja harjoitteluun sekä työnantajayhteistyöhön6. 
Selkeästi sosiaalipuolen palveluita ensisijaisesti tarvitsevat olisivat sosiaalitoimen asiakkai-
ta eivätkä työttömiä7. Myös aktivointitoimet tulisi voida keskittää yhä vahvemmin niihin, 
jotka todella tarvitsevat tämän kaltaista apua8.

”Jos miettii, mitkä ne kaksi asiaa, isoa asiaa, mitä mietitään, niin on alueen elinvoi-
maisuus, tarkoittaa myöskin sitä, että onko alueella yrityksiä, tuleeko tänne alueelle 
yrityksiä, miten nämä yritykset voi. Ja sitten toinen on se tosiasia, että me tarvitaan 
palvelua meidän kuntalaisille, niin siitä näkökulmasta on ihan luonnollistakin, että 
kunnille siirretään lisää vastuuta. Koska ne on keskeisiä asioita meidän elinvoimai-
suuden ja kuntalaispalvelujen näkökulmasta.”

”– – se pitäis varmaan jotenkin kytkeä siihen kunnan elinkeino- ja elinvoimaisuuteen 
sitten.”

Kunnissa, joissa jo ennen vuosien 2012–2015 työllisyydenhoidon kuntakokeilua oli pa-
nostettu ylisektoriseen yhteistyöhön ja joissa työllisyysasiat olivat olleet korkealla kunnan 
strategioissa, oli kuntakokeilua käytetty vahvistamaan tätä kehitystä. Kun työllisyyden 
edistäminen oli saanut strategista, poliittista ja johtamisen tukea, oli ollut helpompi saa-

3 Arnkil, Spangar, Jokinen, Tuusa & Pitkänen 2015, s. 11.
4 Aula 2016, s. 77–78. TE-toimistot kokevat vaikeimmin työllistyvien määrän kasvun johtuvan osittain 
siitä, että työttöminä työnhakijoina on paljon sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole autettavissa julkisilla työvoi-
ma- ja yrityspalveluilla. Edellä mainitut henkilöt tarvitsivat ensi sijassa kuntien järjestämisvastuulle kuulu-
via sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja. Näiden henkilöiden ohjaaminen TE-toimistoon työnhakijoiksi 
on omiaan hämärtämään valtion ja kuntien vastuuta palvelujen järjestämisessä. Työ- ja elinkeinoministeriö 
14.1.2016, s. 59.
5 Tutkimuksessa tilannetta tarkasteltiin 12 kunnassa ja yhdessä liikelaitoskuntayhtymässä. Lisäksi tehtiin 
kuusi asiakkaiden ryhmähaastattelua. On huomioitava se, että kuntakoko saattaa vaikuttaa työttömien akti-
voinnin ja sosiaalityön yhteyteen. Pienillä paikkakunnilla yhteys näyttäisi voimakkaammalta kuin suurem-
milla, joissa toiminnot eriytyvät omiksi yksiköikseen, vaikka tästä on poikkeuksia. Blomgren, Karjalainen J., 
Karjalainen V., Kivipelto, Saikkonen & Saikku 2016, s. 4.
6 Nordic Labour Journal, feb. 06 2014.
7 Aula 2016, s. 34.
8 Nordic Labour Journal, feb. 06 2014. Esimerkiksi Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa painotetaan toimen-
piteiden keskittämistä alkuvaiheeseen myös nuorisotakuun myötä (ks. Valtioneuvoston kanslia 22.6.2011), 
mutta käytännössä tämä tiedostettu tosiasia ei onnistu tarpeeksi olemassa olevassa lainsäädäntökehikossa.

http://www.nordiclabourjournal.org/nyheter/news-2014/article.2014-02-05.2700391271
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da työllisyyden, kuntoutuksen ja muut usein hajallaan olevat osat kootuksi ja neuvoteltua 
eri toimijoiden osuudet ja roolit.9 Esimerkiksi Vantaan kaupungin strategia vuosille 2013–
2017 ilmensi vahvaa painotusta työllisyydenhoitoon nimenomaan elinkeinopolitiikkaan 
yhdistettynä. Myös nuorisotakuu huomioitiin Vantaalla strategiatasolla.10

Valmisteltaessa elokuussa 2017 alkanutta työllisyydenhoidon kuntakokeilun toista jak-
soa kokeilualueiden oli tarkoitus muodostua niistä kunnista, jotka olivat vapaaehtoisesti 
valmiita ottamaan työvoima- ja yrityspalvelujen järjestämisvastuun. Vaikka lopulta kokeil-
laan työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisvastuun osittaista siirtämistä kokeilualueille, 
on uuteen lakiin työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua 
koskevasta kokeilusta päätyminen tämän väitöstutkielman ensimmäisen kunnallisoikeu-
dellista perustaa käsittelevän osion looginen lopputulos.

”Et onhan tää niinku systeemi todella absurdi11.” Siteeraus kuvastaa pitkään jatku-
neen kehityksen ja nykytilanteen välistä ristiriitaa. Uuden, kuntakeskeisen kokeilulain 
(505/2017) tavoite on pohjustaa työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun siirty-
mistä maakunnille12. Tätä tukevat maakunnalliset järjestäjä–tuottaja-mallin kokeilut. 
Siirtyminen maakunnalliseen toimijaan tapahtuu näillä näkymin 1.1.2021, mutta valmis-
teluun liittyvät muuttuvuustekijät ja viiveet jatkavat jo yli vuosikymmenen jatkunutta epä-
varmuutta työllisyydenhoidon kentällä. Voidaan päätyä kysymään, onko työvoimapolitii-
kan kunta–valtio-suhteen punainen lanka ollut jo liian kauan kadoksissa?

9 Esimerkkeinä suurista kaupungeista ovat Vantaa ja Oulu ja pienemmistä Kemi, Keuruu ja Varkaus. 
 Arnkil, Spangar, Jokinen, Tuusa & Pitkänen 2015, s. 13.
10 Vantaa, Valtuustokauden strategia 2013–2017, s. 15–16. Lisäksi Vantaan strategiaan sisältyi Elinkeino- ja 
työllisyyspoliittinen ohjelma eli Vantaan elinvoimaohjelma 2013–2016. 
11 Niemi, tutkimushaastattelut 2016.
12 HE 51/2017 vp, s. 1.

http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/aek/tyollisyys/kuntakokeilu/raportti/KUKO%20loppuraportti_08042015.pdf
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2017/20170051.pdf
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12 Empiirisen tarkastelun lähtökohdat

Kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämiseksi Jyrki Kataisen hallitus päätti raken-
nepoliittisen ohjelman toimeenpanoa koskevassa päätöksessään toteuttaa kuntakokeiluja 
vuosina 2015–20161. Väitöstutkimuksen seuraava osio suuntaa tarkastelunsa valtiovarain-
ministeriön toteuttamiin nuorisotakuun kuntakokeiluihin, jotka olivat yksi kuudesta 
kuntakokeilusta. Nuorisotakuun kuntakokeiluun osallistui yhteensä yksitoista kuntaa/
kuntaryhmää. 

Nuorisotakuun kuntakokeilusta säätävän kuntakokeilulain 24.2 §:n mukaan kokei-
lun tarkoituksena oli edistää toimivien asiakaslähtöisten prosessien sekä kunnallisten ja 
työ- ja elinkeinohallinnon viranomaisten yhteistoiminnan ja tiedonkulun toteuttamista 
tavoitteena tehokkaat ja vaikuttavat palvelut ja palvelukokonaisuudet nuorisotakuun pii-
riin kuuluville nuorille. Avainasemassa olivat työ- ja elinkeinotoimiston nuorille tarjoamat 
työvoimapalvelut, oppilaitosten tarjoamat koulutuspalvelut sekä kuntien tarjoamat palve-
lut, kuten nuorten työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö sekä sosiaali- ja terveyspalvelut2.

Kuntakokeilulain lisäksi kokeilukuntiin oli vaikutuksensa ministeriöiden ja kokeilu-
kuntien välisillä sopimuksilla, joista säädettiin kuntakokeilulain 29 §:ssä. Kuntakokei-
lusopimuksissa sovittiin jokaisen kunnan/kuntaryhmän osalta nuorisotakuuta koskevan 
kokeilun kohde, indikaattorit ja kehittämistoimenpiteistä raportointi (29 §). Kokeilujen 
toiminnan tueksi käynnistettiin kuntakokeiluhanke, joka toteutti väliraportoinnin neljä 
kertaa vuosien 2015 ja 2016 aikana3. Kuntakokeilusopimuksissa kokeilukunnat sitoutuivat 
lisäksi luovuttamaan myöhemmin valittavalle kokeilujen riippumatonta arviointia suorit-
tavalle taholle sen tarvitsemat arvioinnin hankintasopimuksessa sovittavat tiedot4. 

Kuntakokeilulain 24.1 § sääti nuorisotakuun kuntakokeilua sovellettavan alle 25-vuo-
tiaisiin nuoriin sekä alle 30-vuotiaisiin vastavalmistuneisiin. Nuoruuden pidentyminen on 
huomioitu nuorisolaissa ja myös nuorisotutkimuksellista otetta on perustellusti ulotettu 
aina 30-vuotiaisiin nuoriin aikuisiin saakka. Nuorten hauras asema työmarkkinoilla on 
herättänyt tutkijoiden piirissä keskusteluja siitä, onko nykytilanne toisintoa aiemmista 
taantumista vai onko syytä puhua uudesta sukupolvesta, jonka elämään työelämän epävar-

1 Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta 29.11.2013, s. 13. Ohjauksen ja lainsää-
dännön yksityiskohtaistuminen sekä eriytyminen eri hallinnonaloille on valtion puoleltakin tunnustettu 
haaste. Nyholm 2011, s. 134. Esimerkiksi normipurkutalkoot ja kuntakokeilut voidaan nähdä valtion käden-
ojennuksena vastata tähän.
2 Vrt. HE 117/2014 vp, s. 43.
3 Ks. tarkemmin VM035:00/2014, s. 1.
4 VM/1957/02.07.01/2014, s. 8.
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muus tuo pitkäkestoista epäluottamusta yhteiskuntaa kohtaan.5 Rakenteellisen eriarvoi-
suuden vähentämisen sijasta yleisenä pyrkimyksenä on yksilöiden aktivoiminen6. 

Lakien vaikutusten arvioinnilla pyritään selvittämään, onko syntynyt tavoiteltua käyt-
täytymistä verrattuna tilanteeseen, jossa sääntelyä ei olisi annettu, tai millaista muuta kuin 
tavoiteltua käyttäytymistä on syntynyt7. Kokeilun kuluessa saatava tieto on ensiarvoisen 
tärkeää, koska lainsäädäntöä voidaan vielä muuttaa ”parempaan” suuntaan. Lainsäädän-
nön implementointi ei ole välttämättä alueellisesti yhdenmukaista, jonka vuoksi on tarpeen 
ohjeistaa viranomaista tarkemmin jo kokeilulainsäädännön aikana. Tai jossakin toimenpi-
teessä havaitaan olevan ongelmia, voidaan niihin puuttua jo kesken toimenpidekokeilun.8 

Jälkikäteisessä vaikuttavuusarvioinnissa lainsäädäntö on ollut riittävän pitkään voi-
massa, jotta kaikki lainsäädännön aiheuttamat vaikutukset ovat täysimääräisesti selvillä. 
Toinen mahdollisuus on se, että toimenpide on päättynyt ja sen kaikki vaikutukset ovat 
analysoitavissa.9 Käsillä olevassa työssä asiantuntijahaastattelut suoritettiin touko–elo-
kuussa 2016, jolloin kuntakokeilulaki oli ollut voimassa vähintään vuoden ja neljä kuu-
kautta ja kyse on jälkikäteisestä vaikuttavuusarvioinnista. 

12.1 Aineistonkeruu ja analyysi
Aineistonkeruun muodoksi valittiin asiantuntijoiden teemahaastattelut. Haastatteluihin 
osallistui 9 nuorisotakuun kuntakokeilun vastuukuntaa yhdestätoista, jolloin haastatte-
lujen otos on 85 %10. Nuorisotakuun kuntakokeilua johdettiin alueen keskuskaupungeis-
ta, joten kuntaryhmiä käsitellään yhtenä kokonaisuutena vastuukunnan kanssa11. Forssa 
edustaa alle 20 000 asukkaan kuntaa, 20 000–70 000 asukkaan piiriin kuuluvat Lappeen-
ranta, Joensuu, Järvenpää ja Rovaniemi. Lahdessa väkiluku on hieman yli 100 000 ja Ou-
lussa hieman yli 200 000. Helsinki ja Vantaa edustivat suurimpia kuntia.12 Vaitiolovelvol-

5 Hamilton, Antonucci & Roberts 2016, s. 378.
6 Ks. tarkemmin Karjalainen & Palola 2011, s. 5–11.
7 Tala 2001, s. 14–15.
8 Keinänen 2010, s. 125–126. Ks. Niemi 2016.
9 Keinänen 2010, s. 125–126.
10 Seitsemässä haastattelussa oli haastateltavana yksi henkilö, kahdessa kaksi. Haastattelut kestivät reilu 
tunnista kahteen tuntiin ja ne suoritettiin haastatteluun vastaajien työskentelytiloissa. Haastatellut saivat tie-
tää tutkimushaastatteluista vähintään kaksi kuukautta ennen haastattelua. Haastattelukysymykset lähetet-
tiin sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen haastattelun suorittamista. Haastattelukysymykset kommentoi 
luonnosvaiheessa nuorisotakuun kuntakokeilun parissa työskentelevä henkilö ja kysymyspatteristoon tehtiin 
joitakin muutoksia tämän pohjalta. Kaikki haastateltavat antoivat luvan nauhoittaa haastattelun.
11 Vastuukuntien kuntaryhmien osalta esiintyi merkittävää vaihtelua nuorisotakuun kuntakokeilun to-
teuttamisessa, mikä olisi vaatinut erillisiä haastatteluja näistä jokaisessa. 
12 Nuorisotakuun kuntakokeilulain 2.1 §:n 6 kohdan mukaisesti kokeiluun voivat osallistua Helsinki, 
 Kouvola, Oulu, Rovaniemi ja Vantaa sekä Forssan ja Ypäjän muodostama kuntaryhmä, Joensuun, Kontio-
lahden ja Liperin muodostama kuntaryhmä, Jyväskylän, Hankasalmen, Joutsan, Laukaan, Luhangan, Muu-
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lisuus huomioiden haastattelumateriaalin yhteydestä ei yksilöidy tutkimuskohteena olleita 
henkilöitä eikä kuntaa.

Jaettaessa empiirisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmät perinteisesti kvalitatiivi-
seen ja kvantitatiiviseen menetelmään työ noudattaa kvalitatiivista eli laadullista menetel-
mää13. Tämä tarkoittaa todellisen elämän kuvaamisen lähtökohtaa. Tähän sisältyy ajatus, 
että todellisuus on moninainen, jolloin kohdetta pyritään tutkimaan mahdollisimman ko-
konaisvaltaisesti. Laadulliselle tutkimukselle on ominaista, että siinä suositaan metodeja, 
joissa tutkittavien näkökulmat ja ”ääni” pääsevät esille.14 

Teemahaastattelun eli puolistrukturoidun haastattelun menetelmällä edetään tietty-
jen keskeisten etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten 
varassa15. Haastattelujen etuna on joustavuus16. Haastattelijalla on mahdollisuus toistaa 
kysymys, oikaista väärinkäsityksiä, selventää ilmausten sanamuotoa ja käydä keskustelua 
tiedonantajan kanssa. Joustavaa haastattelussa on myös se, että kysymykset voidaan esittää 
siinä järjestyksessä, kun tutkija katsoo aiheelliseksi.17 Teemahaastatteluihin kohdistuva 
kritiikki huomauttaa, että aineisto voi määrittyä tutkijan intressien mukaiseksi, koska ky-
symykset ohjaavat ja rajaavat haastateltavaa18. Tämä on huomioitu tutkimuskysymysten 
(yhteensä 27) laatimisen yhteydessä, ne kohdistuvat jokaiseen nuorisotakuun kuntakokei-
lusta säädettyyn osa-alueeseen. 

Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että henkilöt, joilta tietoa kerätään, tietävät 
tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon ja että heillä on kokemusta ko. asiasta19. 
Haastateltaviksi valikoituivat nuorisotakuun kuntakokeilusta vastuussa olleet kuntien/
kuntaryhmien henkilöt. He vastasivat kysymyksiin työskentelykuntana olleen vastuukun-
nan näkökulmasta, jolloin on huomioitava, ettei tämä edusta kunnan virallista kantaa. 
Tutkimushaastatteluista kertyi yhteensä 95 sivua litteroitua, sanasta sanaan purettua nau-
hoitettua tekstiä. Tekstissä on säilytetty puhekieli. Kuntien nimet on korvattu merkinnäl-
lä ”x”. Katkaistun lainauksen merkkinä on kaksi ajatusviivaa (– –). 

ramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten muodostama kuntaryhmä, Järvenpään, Hyvinkään, Keravan, 
Mäntsälän, Sipoon, Pornaisten, Nurmijärven ja Tuusulan muodostama kuntaryhmä, Lahden, Hollolan, Hä-
meenkosken, Iitin, Kärkölän ja Nastolan muodostama kuntaryhmä sekä Lappeenrannan, Imatran, Lemin, 
Luumäen, Savitaipaleen, Taipalsaaren, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden muodostama kuntaryhmä ja 
tähän kuntaryhmään kuuluvien kuntien perustama Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhty-
mä.
13 Menetelmien välisen erottelun mielekkyys on haluttu kyseenalaistaa. Ks. tarkemmin Hirsjärvi & Hur-
me 2014, s. 26–28; Alasuutari 2011, s. 31–33.
14 Ks. tarkemmin Hirsjärvi & Hurme 2000, s. 34–35. Kvalitatiivinen tutkimus on pala tutkittavaa maail-
maa, se on näyte tutkimuksen kohteena olevasta kielestä ja kulttuurista. Alasuutari 2011, s. 88.
15 Hirsjärvi & Hurme 2001, s. 48.
16 Haastattelu sopii moniin erilaisiin tutkimustarkoituksiin. Hirsjärvi & Hurme 2014, s. 34.
17 Tuomi & Sarajärvi 2003, s. 73.
18 Laine 2001, s. 35. Ks. haastattelun eduista ja haitoista Hirsjärvi & Hurme 2014, s. 35; Hirsjärvi, Remes 
& Sajavaara 2016, s. 205–207.
19 Tuomi & Sarajärvi 2003, s. 87–88.
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Laadullisen aineiston analyysistä puhuttaessa voidaan käyttää ilmauksia aineistolähtöi-
nen eli induktiivinen ja teorialähtöinen eli deduktiivinen analyysi. Jako perustuu tulkin-
taan tutkimuksessa käytetyn päättelyn logiikasta, joka on joko induktiivinen (yksittäisestä 
yleiseen) tai deduktiivinen (yleisestä yksityiseen).20 Työssä käytetään induktiivista sisällön-
analyysiä, jossa etsitään tekstin merkityksiä. Analyysin laadullinen käsittely perustuu loo-
giseen päättelyyn ja tulkintaan, jossa aineisto aluksi hajotetaan osiin, käsitteellistetään ja 
kootaan uudestaan uudella tavalla loogiseksi kokonaisuudeksi. Laadullisen aineiston ana-
lysoinnin tarkoituksena on informaatioarvon lisääminen, koska hajanaisesta aineistosta 
pyritään luomaan mielekästä, selkeää ja yhtenäistä informaatiota.21

Merkitysten muotoutumisessa on keskeistä vuorovaikutuksen kulku22. Metodologises-
ti teemahaastattelussa korostetaan ihmisten tulkintoja asioista, heidän asioille antamiaan 
merkityksiä sekä sitä, miten merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa23. Vuorovaikutus-
kontekstiksi voidaan nimittää niitä vuorovaikutuksen ominaisuuksia, jotka ovat lausu-
mien tulkinnan kannalta olennaisia. Tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että jos analysoitavat 
aineistokohdat ovat keskustelupuheenvuoroja, on niitä analysoitava suhteessa keskustelun 
kulkuun. Puheenaiheiden rajaukset, kannanotot ja keskustelijoiden väliset suhteet eivät 
ole autonomisia, vaan rakentuvat ja tarkentuvat toisiinsa suhteutuen keskustelun kulussa.24

Tarkastelun keskeiseksi kohteeksi ei oteta yksilöä vaan sosiaaliset käytännöt pääosin 
kuntakokeilulain tulkinnan rajoissa. Tarkoitus on tarkastella laajempia merkityssisältöjä, 
joita vastuuhenkilöt toiminnassaan tuottavat.25 Yksittäisessä tutkimuksessa ei ole usein-
kaan mahdollista keskittyä kaikkiin kohtiin yhtä painokkaasti. Tutkija ratkaisee paino-
tukset tapauskohtaisesti tutkimuskysymyksen, -asetelman ja -kohteen ohjaamina.26

Jyrki Talan esittämä jaottelu neljään tekijään lakiuudistuksen vaikutusten tutkimiseksi 
toimii haastatteluanalyysin päänäkökulmana, ja se on huomioitu jo kysymysten laatimises-
sa. Lakien säätämistä voidaan tarkastella tavoitteellisena toimintana, joka on ensimmäinen 
tekijä lainsäädännön vaikuttavuuden arvioinnissa. Tavoitteellisuus merkitsee tällöin sitä, 
että lainlaadintaan osallistuvien toimijoiden oletetaan pyrkivän tietynlaiseen oikeudelli-
seen ja tosiasialliseen asiaintilaan, jonka on määrä syntyä kyseisen säädöksen myötä.27 

Toinen tarkasteltava tekijä on lain sisältö. Tala käsittää lain sisällöllä kaikkia niitä nor-
matiivisia sääntöjä ja järjestelyjä, joista voidaan saada tietoa julkaistusta säädöstekstistä. 
Määritelmä kattaa eri säädöstyypit, vaikka siinä puhutaankin yleiskäsitteenä laista. Lain 

20 Tieteellisesti tämä jaottelu voidaan nähdä ongelmalliseksi. Ks. tarkemmin Tuomi & Sarajärvi 2003, s. 
95–97 ja 110; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2016, s. 135.
21 Ks. Hämäläinen J. 1987, s. 1–54. 
22 Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, s. 31.
23 Hirsjärvi & Hurme 2001, s. 48.
24 Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, s. 31.
25 Vrt. Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, s. 37.
26 Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, s. 75–76.
27 Tala 2005, s. 155.
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sisältö käsittää näin esimerkiksi säännökset, jotka antavat oikeussubjekteille oikeuksia tai 
asettavat näille velvollisuuksia, rajoituksia tai vastuita. Lain sisällön pitäisi määrittää ja 
ohjata, miten yksilöt, yritykset, yhteisöt, viranomaiset ja tuomioistuimet toimivat, ja tätä 
kautta lain vaikutukset syntyvät.28

Lain implementaation eli toimeenpanon tarkastelussa käsitellään lähinnä julkisten vi-
ranomaisten toimintaa säädösten toteuttamiseksi sekä vuorovaikutusta, joka näiden toi-
mijoiden ja kohdetahojen välille implementaatiosta syntyy. Säädöksen implementaatiossa 
saattavat tulla esiin myös sellaiset dynaamiset piirteet, jotka voivat johtua olosuhteiden, 
tiedontason ja arvostusten muutoksista taikka eri toimijoiden vaikuttamispyrkimyksistä 
lakiuudistuksen implementaation sisältöön.29 

Lisäksi neljäntenä tarkastelun kohteena on kohteiden reagointi, jonka keskeisimpiä ky-
symyksiä ovat, noudattavatko sääntelyn kohteet annettua sääntelyä vai ei tai hyödyntävät-
kö he sääntelyn tarjoamia toimintamahdollisuuksia vai ei. Aihepiiriin liittyvät läheisesti 
myös kysymykset siitä, mitä eri oikeussubjektit ylipäänsä tietävät lainsäädännön sisällöstä, 
millainen motivaatio heillä on toimia säännösten mukaisesti ja kuinka he yleisesti hyväk-
syvät oikeusjärjestyksen ja luottavat siihen.30

Empiriaosuutta viedään eteenpäin haastatteluvastausten ja aiemmin tiedetyn dialogil-
la31. Oikeussäännöstön ohella tarkasteluun tulevat reaaliset argumentit. On huomioitava, 
että haastatteluja tehtäessä kokeiluaikaa oli jäljellä noin puoli vuotta, joten toiminnassa 
saattoi vielä tapahtua pieniä muutoksia. Haastattelujen 27 kysymyksestä kolme kohdistui 
kuntien rooliin työllistymisen tukijana, ja näitä vastauksia on hyödynnetty pääosin työn 
kunnallisoikeudellista perustaa käsitelleessä osiossa. Seuraava empiirinen tarkastelu kes-
kittyy vastaamaan neljänteen tutkimusongelmaan: ”Mitä oikeudellisia ja muita vaikutuk-
sia kuntakokeilulailla on ollut nuorisotakuun kuntakokeilun toteuttamiseen”?

12.2 Hallinnonuudistusten jatkumo
Alueiden komitea on ilmaissut huolensa alueellisen ja paikallisen itsehallinnon tilasta 
eräissä Euroopan maissa johtuen uudistuksista, joita toteutetaan alue- ja paikallishallinnon 
järkeistämiseksi ja sen kestokyvyn parantamiseksi. Talous- ja rahoituskriisissä vallitsevat 
taloudelliset kriteerit ovat monissa jäsenvaltioissa vääristäneet alueellisen ja paikallisen it-
sehallinnon demokraattisia perustuksia ja vahingoittaneet niitä syvällisesti. Tämä on risti-
riidassa eurooppalaisen toissijaisuusperiaatteen kanssa, se toteaa.32 

28 Tala 2005, s. 168.
29 Tala 2001, s. 218–227.
30 Tala 2005, s. 145–146.
31 Vrt. Tuomi & Sarajärvi 2011, s. 158.
32 Alueiden komitea 100. täysistunto, 11.–12.4.2013.



228

Voidaan oikeutetusti väittää, että sosiaaliturvan ja palvelujärjestelmän muutos näyt-
tää muodostuneen pysyväksi tilaksi33. Kunnallishallinto on elänyt murrosvaihetta jo yli 
kaksikymmentä vuotta. Kuntia kehitetään entistä enemmän osana koko julkista hallintoa. 
Valtion, kuntien ja Kelan toimintoja kehitetään yhteen toimiviksi hallinnonaloista ja orga-
nisaatioista riippumatta.34 Kuntakentän palvelujärjestelmään yli kymmenen vuoden ajan 
kohdistuneiden jatkuvien rakennemuutosten voi katsoa alkaneen kunta- ja palveluraken-
neuudistuksesta, jota toteutettiin vuosina 2005–2012. 

Tästä säätänyt laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (169/2007 Paras-laki) oli voi-
massa 23.2.2007–31.12.2012. Paras-laista käytettiin nimitystä puitelaki, mutta oikeastaan 
kyse oli suunnittelu- tai kehittämislaista35. Tavoitteeksi Paras-laissa säädettiin elinvoimai-
nen ja toimintakykyinen sekä eheä kuntarakenne (1.2 §)36. 

Kuntauudistus sekä Paras-hanke pohjautuivat kuntaliitosten sekä yhteistyön tasaver-
taiseen tukemiseen pääpainon ja myös velvoitteiden kohdistuessa pienten kuntien liitok-
siin ja yhteistoiminta-alueisiin37. Perustuslakivaliokunta arvosteli lain toteutustapaa kat-
soen, ettei tällaista säädöstä ole yleensä soveliasta hyväksyä lain tai minkään muunkaan 
säädöksen muodossa38. 1.1.2010 voimaan tullut kuntarakennelaki korvasi lähes kokonaan 
voimassa olleen puitelain39. 

Jyrki Kataisen hallituksen kuntauudistus kirjattiin hallitusohjelmaan vuonna 2011. 
Tavoitteena oli vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Halli-
tusohjelmaan kirjattiin kaksiportainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne, joka 
oli tarkoitus toteuttaa kuntauudistuksen rinnalla.40 Menemättä uudistuksen yksityiskoh-
tiin todettakoon, että perustuslakivaliokunta kumosi kolme vuotta myöhemmin sosiaa-
li- ja terveydenhuollon uudistuksen perustuslainvastaisena41. Alituinen hallinnonuudista-
minen tarjoaakin tutkittavaksi kiehtovan ilmiön, jota voi tarkastella useista tulokulmista, 
kirjoittaa Jäntti42. 

33 Vrt. Blomgren, Karjalainen J., Karjalainen V., Kivipelto, Saikkonen & Saikku 2016, s. 14.
34 Valtiovarainministeriö, Kuntapolitiikan linja nro (41/2010).
35 Sipponen 2016, s. 120.
36 Keskeisenä tavoitteena oli varmistaa koko maassa laadukkaat ja asukkaiden saatavilla olevat palvelut 
(1.2 §).
37 Sipponen 2016, s. 120. Heuru, Mennola ja Ryynänen kirjoittavat, että tavoitteena on epäilemättä ollut 
saada kunnat aktiivisesti suunnittelemaan yhteenliittymisiä ja muita rakenteellisia muutoksia, pakkotoimien 
ja ulkopuolisen asioihin puuttumisen uhan alla. Manner-Euroopassa kunnioitetaan edelleenkin varsin suu-
resti perinteistä paikallisyhteisöihin perustuvaa kuntarakennetta, sen sijaan Pohjoismaissa vallitsevan kunta-
jaon poliittinen ja oikeudellinen suoja on heikompi. Ks. tarkemmin Heuru, Mennola & Ryynänen 2011, s. 89. 
38 PeVL 37/2006 vp, s. 2.
39 Ks. tarkemmin kuntarakennelain 57 §.
40 Valtioneuvoston kanslia 22.6.2011, s. 75.
41 PeVL 67/2014 vp, s. 14.
42 Jäntti 2016, s. 18.
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Kauko Sipponen toteaa Kataisen hallituksen kunta- ja sote-uudistuksen esimerkeiksi 
politiikan prosesseista, joissa kokonaisuuden hallinta on horjunut43. Lisäksi Kataisen hal-
lituskauden aikana vietiin eteenpäin työllisyydenhoitoa ja sitä lähellä olevien palvelujen ja 
palvelurakenteiden kehittämisohjelmia, kuten työllisyydenhoidon kuntakokeilu. Juha Si-
pilän hallitusohjelmassa on kirjaus ”hallitus valmistelee sosiaali- ja terveyspalveluiden jär-
jestämisratkaisun kuntaa suurempien itsehallintoalueiden pohjalta”44. Sote-uudistukseen 
on kytketty suurempi hallinnon kokonaisuudistus. Tähän liittyen hallitus antoi 29.6.2016 
eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntien perustamisen 
alustavat lakiluonnokset, juuri keskellä tutkimushaastattelujen suorittamista 2.5.2016–
25.8.2016. Haastattelukysymyksen 27 ”Arvioi vielä viimeisenä sote-uudistusta kuntako-
keilulain toteuttamisen näkökulmasta” tarkoitus oli kysyä näkökulmaa kuntakokeilulain 
soveltamisen taustalla vaikuttaneen lakiluonnospaketin valmisteluprosessista sekä jo pi-
dempään jatkuneesta epävarmuudesta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä.  

Useissa haastatteluissa keskusteluun nousivat TE-hallinnon mittavat uudistukset sekä 
kuntakohtaiset organisaatiomyllerrykset muun uudistamisen ohella. Kuusi vastaajaa yh-
deksästä viestivät tottumisesta jatkuviin muutoksiin, ohessa näistä kolmen vastaus:

”Ei välttämättä näy, – – on jo kokemuksia uudistuksista.”

”– – nyt ainakin kaikki tietää, että kaikki tulee muuttumaan ja nyt ei voi enää ku-
kaan tehdä yksin. Ja, jos joku suunnitelma, niin se saattaa olla, että se muuttuu tässä 
vielä pari kertaa.”

”Mä en ole antanut sille ensimmäistäkään ajatusta. Multa on joku kysynyt, että, mi-
ten te ootte valmistautunut, ei mitenkään. Tämä, mitä me tässä koko ajan tehdään, 
parasta mahdollista valmistautumista siihen. Ainoa varma asia on muutos.”

Yksi kysyi osuvasti: ”– – aina mennään sote edellä, tai TYPPI edellä tai mitä olisi, jos men-
täis nää nuoret edellä?”45

Hallitus on muuttanut useita keskeisiä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen 
linjauk siaan ja joitakin useampaan kertaan. Valmisteluprosesseissa pitkään mukana ollut 
Valli-Lintu näkee muutosten johtuneen poliittisista kompromisseista ja siitä, ettei linjauk-
sia ole pohjustettu riittävällä valmistelulla ennen niiden tekemistä. Valmistelun edetessä 
esityksiä on jouduttu muuttamaan joko sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta toimimat-
tomina tai perustuslakiperusteilla. Tällaisia ovat olleet muun muassa alueiden ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestäjien määrä sekä maakunnan tuotannon eriyttäminen erilliseen 

43 Sipponen 2016, s. 135.
44 Valtioneuvoston kanslia 29.5.2015, s. 28.
45 Tekeillään olevan sote-uudistuksen valmistelussa tulisi kiinnittää huomiota myös nuorten kokemuksiin 
ja järjestelmän toimivuuteen niin, että peruspalvelut intergoidaan elämänkulun mukaisiksi kokonaisuuksik-
si, jotka tukevat ennaltaehkäisyä ja kokonaisvaltaista palveluohjausta, jota eivät määritä sektorirajat. Karvo-
nen, Kestilä & Kauppinen 2017, s. 49.
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oikeushenkilöön ja yhtiömuotoon.46 Vuodenvaihteessa 2017–2018 merkittävin lainvalmis-
telua hidastava tekijä koski asiakkaan valinnanvapautta. Kesäkuussa 2018 perustuslakiva-
liokunta antoi lausuntonsa lakiesityksistä esittäen niihin useita muutoksia.47

Toisaalta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa on kyse nimenomaan järjestämis-
rakenteiden uudistamisesta, eli millaisissa hallinnollisissa ja toiminnallisissa rakenteissa 
sosiaali- ja terveyspalveluja järjestetään ja tuotetaan. Palvelujen sisältöä koskevaa sääntelyä 
ei olla muuttamassa.48 Järjestämisen ja päätöksenteon rakenneuudistukset eivät sinänsä 
tuota kohennusta julkisiin palveluihin49. Päinvastoin, ne ottavat aikaa asiakastyöltä ja ai-
heuttavat hämmennystä tulevasta.

”No, meillä varmaan se kaupungin työllisyysyksikkö jää kaupungin toiminnaksi. – 
– Jos se sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalinen kuntoutus on siellä sotessa ja sitten 
työllisyysyksikkö on kuntapuolella, miten näitten asioitten yhteen sovittaminen sitten 
jatkuu, kun tässä asetelmassakin on edelleen, vaikka ollaan kaikki kaupungin alla, 
kaupungilla paljon niin kun tekemistä. Että sais ne työllisyyssuunnitelmat ja aktivoin-
tisuunnitelmat samaan pakettiin, ois sieltä työllisyysyksikön näkökulmasta.”

”Mitä tarkoittaa sote-uudistus (kunta x:n) osalta, mitä tarkoittaa tää maakuntajako 
(kunta x:n) osalta? Mitä se vaikuttaa suhteessa, kun TE-toimistot ollaan joka tapauk-
sessa jossain vaiheessa lakkauttamassa tollaisenaan?”

”– – ehkä tää voi tarkottaa sitä, et kaikki menee uusiks. Ja toivottavasti tästä ei tuu 
sellasta mallia, joka hankaloittaa sit yhteistyötä niinku TE-toimistoon. Uudistusvai-
kutteet, siinä meni kuitenki sit hetken aikaa, et se saatiin kuosiin.”

Viimeksi mainittu sitaatti on verrattavissa Kainuun hallintouudistukseen, missä työhallin-
non ja Kainuun kuntien yhteiset ponnistelut rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi 
ohenivat maakunnallisen toimijan myötä. Tuloksena Kainuun yhdeksän kuntaa toteut-
tivat kukin omia toisistaan hyvinkin poikkeavia työllistämismalleja, todetaan esiselvitys-
hankkeessa vuonna 2007. Tilanteen selkeyttäminen ja mahdollisten uusien yhdenmukais-
ten toimintatapojen löytäminen olivat tarpeen.50 Haastatteluhetkellä myös Ohjaamojen 
tulevaisuus herätti huolta, vaikka niitä oltiin vasta perustamassa.

46 Valli-Lintu 2017, s. 45.
47 Ks. tarkemmin PeVL 15/2018 vp; HE 15/2017 vp; HE 16/2018 vp. Uudistusten voimaantuloa päätettiin 
siirtää vuodella eteenpäin.
48 Nykänen & Kalliomaa-Puha 2017, s. 17.
49 Ryynänen 2015, s. 131.
50 Ahola-Anttonen 2007, s. 2.
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12.2.1 Hallinnon kokeilut nuorisotakuun kuntakokeilun näkökulmasta

2000-luvulle tultaessa kunnallishallinnon merkittäväksi kehittämisen välineeksi ovat 
muodostuneet erityyppiset kokeilulait. Ilmiö ei sinänsä ole uusi, koululainsäädännössä jo 
peruskoulujärjestelmän toteuttamista edelsivät kokeilut. Säädettäessä vuosina 1989–1996 
toteutettua vapaakuntakokeilua perustuslailliset näkökohdat eivät olleet juuri esillä.51 
Vuosina 2002–2012 toteutettuun seutukuntakokeiluun liittyi perustuslakivaliokunnan 
arviointi, samoin Kainuun hallintokokeiluun52. Kokeilulainsäädäntö on siten ollut perus-
tuslakivaliokunnan arviointien mukaan lähtökohtaisesti mahdollinen. Perusoikeuksien 
käyttämisestä on säädettävä lailla, ja tämä vaatimus koskee myös yhdenvertaisuutta53.

”Kuntia rohkaistaan nyt voimakkaasti erilaisiin kokeiluihin, jotta voidaan saada uutta 
aikaiseksi.” Samassa Kuntaliiton artikkelissa todetaan, että kuntien kokeiluissa saa epä-
onnistua.54 Laajoja yhteiskuntapoliittisia uudistuksia on helpompi ajaa läpi ottamalla ne 
ensin käyttöön määräaikaisina, alueellisesti rajoitettuina kokeiluina. Kokeilussa laitetaan 
määräajaksi toimeen tietty, etukäteen sovittu uudistus. Olemassa olevia resursseja orga-
nisoidaan uudestaan jonkin tietyn tavoitteen toteuttamiseksi ja näin innovaatiokyvyn ja 
energisoinnin toivotaan maksimoituvan.55 

Alkusyksystä 2016 valtiovarainministeri Petteri Orpo ilmaisi kannanoton, jossa hän 
antaisi työllisyyden hoidossa päävastuun kunnille, vaikka maakunta olisikin tulevaisuu-
dessa palveluiden järjestäjä. Hänen mukaansa työllisyys- ja elinkeinopolitiikka eli käytän-
nössä TE-keskusten palveluiden tuottaminen pitäisi antaa niille kunnille, joilla on kyky ja 
halu tuottaa niitä.56 Hankkeistaminen ja projektimaistaminen eivät koskekaan vain yksit-
täisiä uudistuksia, vaan projektien avulla pyritään suuntaamaan yhteiskunnallista kehitys-
tä kokonaisvaltaisessa mielessä57. 

Yksi ilmiö on projekti- ja kokeilutoiminnan huomioiminen lainsäädännön kautta py-
syväksi toiminnaksi. Lain kuntouttavasta työtoiminnasta valmisteluaineistossa todetaan, 
että kunnissa on käynnissä kuntien rahoittamia syrjäytymisen vastaisia hankkeita. Nämä 
toiminnot pohjustivat kuntouttavan työtoiminnan lakisääteistämistä ja siirtyivät useissa 
tapauksissa kuntouttavan työtoiminnan alle.58 Vuonna 2007 pitkäaikaistyöttömille suun-
natussa WIRE (Verkostoista Voimaa Inhimillisiin Ratkaisuihin Elämässä) -projektissa yh-

51 Kokeilua koskevista lakiehdotuksista ei pyydetty perustuslakivaliokunnan lausuntoa. Ks. HE 54/1988 
vp.
52 Ks. tarkemmin PeVL 11/2002 vp; PeVL 65/2002 vp.
53 PeVL 19/1997 vp; PeVL 11/2002 vp.
54 Kuntalehti, Uutiskirje 50/2016.
55 Raja kokeilun, hankkeen ja projektin välillä on liukuva. Julkunen 2008, s. 266.
56 Kuntalehti, Uutiskirje 33/2016.
57 Julkunen 2008, s. 266.
58 HE 184/2000 vp, s. 21; StVM 38/2000 vp.
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tenä toimintana tehtiin pitkäaikaistyöttömille terveystarkastuksia59. Hanke oli yksi keino 
valmistella työttömien terveystarkastusten lakisääteistämistä. 

Toisaalta on syntynyt ristiriitainen kehitys, jossa peruspalveluja kurjistetaan, mutta re-
sursseja löytyy määräaikaisiin projekteihin. Voi myös syntyä tietynlaista vastakkainasetel-
maa peruspalveluiden ja projektien välille, jos hankkeet ymmärretään perustoiminnasta 
kovin erilaisina.60 Jatkuvat projektit voivat aiheuttaa hankeväsymystä. Ammattilaisilla on 
tunne, että he eivät voi keskittyä työnsä tekemiseen kunnolla, kun joudutaan osallistumaan 
monenlaisiin organisaatiouudistuksiin ja kehittämishankkeisiin. Kuormittunut henkilös-
tö voi kokea ne ylimääräiseksi painolastiksi, johon sitoudutaan huonosti.61 Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2015 julkaisema selvitys osoittaa, että aktivointipolitiik-
ka, tukien muuttuva luonne ja tulossa olevat muutokset näkyivät kunnissa velvoitteiden 
suorittamisena, organisatorisina muutoksina ja henkilöstön esiin tuomana epävarmuute-
na. Tavoitteelliseen ja prosessimaiseen työskentelyyn ei ollut riittäviä edellytyksiä62, mitä 
käsitystä myös tätä tutkielmaa varten tehdyt haastattelut tukevat.

”– – on vaikea saada eri tahoja sitoutumaan tähän kehittämistyöhön. Kun kaikki 
jotenkin ajattelee, että, kun ei tämä sit oo enää ajankohtaista ja kaikki muuttuu.” 

”– – jos rahoitus tulee jostakin, meen on kehitettävä just sitä sen hetkistä tilannetta. 
– – voihan se tuoda uudenlaisia mahdollisuuksia, nyt on taas sitten se selkeesti, että 
kai kaikki tajuaa, että nyt ei voi jäädä niin kun yksin tekemään. Tässä on niin isot 
muutokset.”63

Projektien voi nähdä ylläpitävän määräaikaisia työsuhteita ja kuluttavan resursseja byro-
kratiaan. Ne voivat silti olla ainoa tapa saada lisäresursseja perustoimintojen ylläpitoon ja 
työllistää henkilöitä. Suurin tunnustettu ongelma on se, että onnistuneidenkin projektien 
tuloksia on vaikea istuttaa pysyviksi toimintatavoiksi, niiltä puuttuvat ankkuroitumisen ja 
levittämisen mekanismit.64 

”– – vaikka nyt kokeilujen kanssa aika isosti ollaan mukana, niin miten se valtakun-
nallinen koordinaatio siten loppujen lopuksi a) toimii ja b) miten näistä kokeiluista 
saadaan ne käytännöt sinne jatkoa päin.”

”Se, että jatkettais, kun jotkut tietyt asiat koetaan hyväksi.”65

59 Ks. tarkemmin Hakulinen & Niemi 2009.
60 Pohjola 2001, s. 103.
61 Julkunen 2008, s. 266–267. Projektit ovat myös vieneet sosiaalihuollon perustyöstä henkilöstöä. Kanan-
oja, Niiranen & Jokiranta 2008, s. 61.
62 Blomgren, Karjalainen J., Karjalainen V., Kivipelto, Saikkonen & Saikku 2016, s. 5.
63 Niemi, tutkimushaastattelut 2016.
64 Julkunen 2008, s. 265–268, ks. myös Arnkil T.E. 2006.
65 Niemi, tutkimushaastattelut 2016.
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Tiheästi toteutettavat projektit näyttävät silti tulleen toimintaan jäädäkseen. Ne voidaan 
nähdä dynaamisina, muutosta tuottavina, asiakaslähtöisinä ja peruspalveluille uusia mal-
leja tuottavina.66 

Kokeilukulttuuriin kohdistui tutkimushaastattelujen kysymys 1: ”Miltä kuntatoimijan 
näkökulmasta näyttää valtion kuntiin kohdistama kokeilukulttuuri meneillään olevan ko-
keilun pohjalta?” 

Kaikki vastaajat suhtautuivat nuorisotakuun kuntakokeiluun lähtökohtaisesti positii-
visesti. Valtiovarainministeriön ja kuntien välisillä sopimusneuvotteluilla oli ollut mahdol-
lisuus vaikuttaa kuntakohtaiseen, tarpeelliseksi koettuun kehittämiseen kokeilutoimin-
nalla67. Nuorisotakuun kuntakokeilun vastuuhenkilöiksi voi myös olettaa valikoituneen 
kokeilumyönteisiä henkilöitä. 

”Pidän itse henkilökohtaisesti siitä ja uskon siihen, että ilman kokeiluja ei synny mi-
tään pysyvää.”

”En mä nää uudistuksia uhkana millekään. Oikeastaan, kunhan tavallaan säilyy se 
keskusteluyhteys ja halu oikeasti tehdä asiat niin, että ne ovat asiakkaille parhaita.” 

”Tää on niin kun periaatteessa raikas tuulahdus, – – mut et huomaan, että tää vir-
kamiesmaailma ja raskas hallinnon maailma, niin ei tää kokeilukulttuuri oikein.”

”Ideana laki on loistava, koneisto ei ole valmis (kunnassa x)”

”Tää käynnistyminen on ollu todennäköisesti suht hidasta, eikä ainoastaan meillä, 
vaan muillakin. – – siihen niin kun konkretiaan, siihen ymmärrykseen, että suostu-
taan, uskalletaan, ymmärretään se hyöty, mitä siitä voi saada, niin siihen menee se 
vuosi.”

Aikatekijällä on oma merkityksensä lakiuudistusten vaikutusten empiiriselle toteamiselle. 
Uuden säännöksen voimaantulo saattaa synnyttää epäselvän ja epävarmankin tilanteen. 
Usein se vakiintuu vasta ajan mittaan säännösten soveltamiskäytännön ja -kokemusten, 
oppimisen ja tiedonvälityksen myötä.68 Kokeiluaika, kaksi vuotta, mainittiin kuuden vas-
tuukunnan vastauksessa liian lyhyeksi ajaksi toteuttaa nuorisotakuun kuntakokeilu ja saa-
da aikaan pysyviä muutoksia. Lisäksi osa vastanneista henkilöistä koki, ettei heillä ollut 
riittävästi työaikaa nuorisotakuun kuntakokeilun toteuttamiseen Ohjaamojen ohella: 

”– – tässä olisi yhden ihmisen melkein niin kun tarvinnut. Itsellänikin on 25 % nor-
maalista työajasta tähän kuntakokeiluun rajattu, mitä on käytännössä mahdoton ero-
tella, koska tätä Ohjaamoa käynnistettiin ja että pelkästään jo henkilökorttien käyt-
töönotto ym. käytännön työt ovat ottaneet aikaa.” 

66 Pohjola 2001, s. 103.
67 Valtiovarainministeriö, Oulun ja Rovaniemen sopimusneuvottelut 7.5.2014.
68 Tala 2001, s. 21.
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Kaksi vastuukuntaa toimivat malliesimerkkeinä nuorisotakuun kuntakokeilun valmiste-
luvaiheessa. Se, että heillä oli jo olemassa samankaltaista toimintaa, antoi merkittävän eron 
kuntien lähtökohtatilanteeseen. Henkilöstömitoitus nuorisotakuun kuntakokeilulle vaih-
teli, samoin organisatorinen lähtökohta työllisyydenhoidon verkostossa, esimerkiksi aiem-
pi yhteistyö TE-toimistojen ja kolmannen sektorin kanssa. Vaikutusta oli myös sillä, miten 
paljon (organisaatio)uudistuksiin oli totuttu. Lisäksi Ohjaamojen perustaminen linkittyi 
eriasteisesti nuorisotakuun kuntakokeilun toteuttamiseen.
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13 Nuorisotakuun kuntakokeilun lähempi tarkastelu

13.1 Tavoitteenasettelu
Oikeudellinen sääntely ymmärretään julkisen päätöksentekijän käytettävissä olevaksi toi-
mintavälineeksi. Tämän mukaisesti julkinen päätöksentekijä – suomalainen tai Euroopan 
unionin lainsäätäjä – käyttää oikeussääntelyä keinona, jolla kyseinen toimija edistää tavoit-
teitaan, korjaa epäkohtia tai pyrkii ohjaamaan eri toimijoiden käyttäytymistä. Lakiuudis-
tuksen tavoitteenasettelulla tarkoitetaan sitä tosiasiallista ja oikeudellista asiaintilaa, jonka 
on määrä toteutua lakiuudistuksen myötä. Tavoitteenasettelun merkitystä korostavat lain-
valmistelutyölle tunnusomaiset kotimaiset ja kansainväliset ohjeistot.1

Kuntakokeilulain 1 §:ssä säädettiin lain tarkoitukseksi lisätä kokeilukuntien toiminta-
mahdollisuuksia vähentämällä niille laissa tai sen nojalla annetuissa säädöksissä asetettuja 
velvoitteita sekä niiden toteuttamisen ohjausta. Lisäksi tarkoituksena oli edistää kokeilu-
kunnissa sellaisten asiakaslähtöisten ja monialaisten toimintatapojen ja palvelurakenteiden 
kehittämistä ja käyttöä, joiden avulla laissa säädettyjä tehtäviä voitiin kunnissa hoitaa ta-
loudellisesti ja tuottavasti kuitenkin lainsäädännössä asetetut palvelujen sisältöä koskevat 
vaatimukset toteuttaen. Varsinaisesti nuorisotakuun kuntakokeilua koskeva kuntakokei-
lulain 24.2 § sääti nuorisotakuun tavoitteesta tarkemmin2. 

Osa kuntakokeilulain säätämistä tavoitteista näyttäytyy moninaisina ja yleisluontei-
sina, kuten ”tehokkaat ja vaikuttavat palvelut” ja ”tehtävien hoitaminen taloudellisesti ja 
tuottavasti”. Väljiä normeja voidaan perustella kuntien toimintavapaudella, samalla kun 
subjektiivisiin oikeuksiin suhtaudutaan kielteisesti niiden kunnallista itsehallintoa ra-
joittavan luonteen vuoksi3. Kulla näkee, että lainsäädännön täsmällisyydestä on jouduttu 
tinkimään puite- ja tavoitelainsäädännön suuntaan4. Osaa säännöksistä voidaan lähinnä 
niiden puiteluonteen vuoksi pitää oikeudelliselta velvoittavuudeltaan varsin heikkoina tai 

1 Instrumentalistisen käsityksen rinnalla on hyvä ottaa huomioon se, että oikeussääntöjen tehtäväksi on 
vanhastaan ymmärretty sen ilmaiseminen, mikä on oikein – oikeudenmukaista. Tala 2005, s. 14 ja 102–104.
2 ”Nuorisotakuuta koskevan kokeilun tarkoituksena on edistää toimivien asiakaslähtöisten prosessien sekä 
kunnallisten ja työ- ja elinkeinohallinnon viranomaisten yhteistoiminnan ja tiedonkulun toteuttamista tavoit-
teena tehokkaat ja vaikuttavat palvelut ja palvelukokonaisuudet nuorisotakuun piiriin kuuluville nuorille.”
3 Väljien puitesäännösten ja niiden jatkuvan täydentämisen on katsottu tekevän mahdolliseksi madaltaa 
hyvinvointivaltion turvaamia etuuksia ja palveluja tasolle, jota pidetään taloudellisesti toivottavana, ilman 
että on tarpeen rikkoa lainsäädännössä asetettuja tavoitteita tai muuttaa niitä. Dalberg-Larsen 1984, s. 151.
4 Kulla 2004, s. 8.
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velvoittavuutta kokonaan vailla olevina yleisinä säännöksinä, poliittisina toimintaohjelmi-
na tai suunnitelmina5. 

Arajärvi argumentoi sosiaalipalveluja koskevan lainsäädännön finaalistuvan ja infor-
maalistuvan. Finaalistumisen taustalla on yhteiskunnan osaamisen kasvu, kun kaikissa 
palveluja tuottavissa instituutioissa on entistä koulutetumpaa henkilökuntaa. Se antaa 
mahdollisuuden säädellä enemmän tavoiteltua tilaa asettamatta yksityiskohtaisia säännök-
siä toiminnalle. Lainsäädännön informaalistuminen taas merkitsee sitä, että usein palve-
lun tuottajalle annetaan toimintaohjeita, mutta jätetään ainakin yksityiskohdat itseohjau-
tuviksi. Tämä on kiinteässä yhteydessä vallalla olevaan normien purkuun.6

Voi myös nähdä, että lainsäätäjän mahdollisuudet inhimillisen toiminnan ohjaamiseen 
oikeusnormein ovat tulleet rajallisemmiksi komplekseissa, nopeasti muuttuvissa oloissa. 
Sääntelyssä on tästä syystä kysymys usein, ei niinkään tulevan kehityksen muotoilusta, 
kuin sopeutumisesta jo tapahtuneisiin olosuhteiden muutoksiin ja yhteiskunnassa tapah-
tuneisiin arvonmuutosten jälkikäteisiin seuraamisiin.7 

Tällöin on lähtökohtaisesti huomioitava se tosiseikka, että usein on hankalaa saada 
tyhjentävästi selville, onko jokin muutos aiheutunut pelkästään kuntakokeilusta vai jos-
takin muusta toimintaympäristön muutoksesta. Kuntakokeilu on saattanut olla kunnille 
vain väline reagoida toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin. Lisäksi valinnat on 
tehty kuntien hakemusten perusteella, joten kokeilukuntien voidaan olettaa olleen jo läh-
tökohtaisesti niiden joukossa, jotka olivat keskimääräistä valmiimpia moniammatilliseen 
nuorisotakuun kehittämiseen. Kuntien kannalta katsottuna tällä ei ole oleellista merkitys-
tä, mutta tutkimuksellisesti sekä hallinnon ohjaus- ja kokeilutavoitteiden kannalta asia on 
tärkeä.8

Mikäli toivottuja muutoksia halutaan saada aikaan, lainsäädännön vaikutuksia tulee 
analysoida ja tutkia. Hyvinvointivaltio nojaa toiminnallisesti kunnalliseen itsehallintoon 
ja lainvalmistelijat tarvitsevat tutkimustietoa kuntia koskevan lainsäädännön ja alemman 
asteisen säännösten valmisteluun9. Työllisyydenhoidon vuonna 2012–2015 toteutetusta 
kuntakokeilusta tehtiin varsin kattava seurantatutkimus, jossa kokeilukuntia verrattiin 
verrokkikuntiin, jotka eivät osallistuneet kokeiluun10. Valtiovarainministeriön toimesta 
tehtyyn seurantaan vuoden 2015–2016 kuntakokeiluista ei vastaavaa selvitystä tehty, mikä 
voi lisätä tavoitteiden saavuttamisen arvioinnin haastavuutta. Verrokkikuntien merkitys-
tä nuorisotakuun kuntakokeilussa vähentää se, että vain kokeilukunnilla oli mahdollisuus 
laatia monialaisia palvelusuunnitelmia NT/TYPPI-järjestelmään, jonka ne saivat käyt-

5 Ryynänen 2008, s. 27.
6 Arajärvi 2017, s. 76.
7 Berndtson 1992, s. 238.
8 Vrt. Hoikka 1993, s. 5–6.
9 Vrt. Valtiovarainministeriö 22/2015, s. 13–15.
10 Ks. Arnkil, Spangar, Jokinen & Tuusa 2015.
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töönsä kokeilun myötä. Kuntakokeilulain soveltamista ei vastaavasti voisi verrata verrokki-
kuntiin koskien käsillä olevaa tutkimusta.

Haastattelukysymys 2 koski kuntakokeilujen yleisten tavoitteiden toteutumista ja kysy-
mys 18 varsinaisen nuorisotakuun kuntakokeilun tavoitteiden toteutumista. Vastauksissa 
puutteet tavoitteiden selkeydessä ja niiden saavuttamisen mitattavuudessa nousivat mer-
kittävään rooliin.

”Se, kuinka nuorisotakuu, onko sillä riittävän selkeät tavoitteet, mä voisin väittää, ei 
ole riittävän. – – valtakunnallisestikin tullut sitä viestiä, että ei sitä oikein ihan tiede-
tä, että mitä se kuntakokeilun kova ydin sitten on.”

”Et nyt laitetaan niin kun laki, mikä mahdollistaa, mutta sitä sisältöä voisi pikkasen 
niin kun avata, että mitä sillä niin kun valtio tavoittelee ja toivoo, että sieltä saatais 
tulosta.”

”Tavoitteet ovat toteutuneet, mutta Ohjaamon kautta. – – No, menee Ohjaamo ja 
kuntakokeilu käytännössä sekaisin.”

Lähes jokainen haastatelluista henkilöistä viittasi Ohjaamoon vastatessaan kuntakokeilun 
tavoitteiden toteutumiseen ja kommentoi, miten vaikea niitä oli erottaa Ohjaamojen ta-
voitteista. Ohjaamoja saatettiin pitää nuorisotakuun kuntakokeilun yhtenä ilmentymänä, 
vaikka toimintaa oli arvioitava erikseen. Toiminnan osin haastavaksi koetun päällekkäi-
syyden osalta voidaan esittää kysymys nuorisotakuun kuntakokeilun ja Ohjaamo-toimin-
nan valmisteluvaiheen yhteistyön riittävyydestä. Lisäksi voidaan esittää kysymys nuoriso-
takuuta koskeneiden tavoitteiden riittävästä selkeydestä, mihin viittaa myös neljännen 
kunnan vastaus.

”Ja nyt on käynyt sitten niin päin, että tää Ohjaamo onkin sitten se juttu. Tää on jää-
nyt vähän taustalle, koska se tarkoitus jäänyt vähän hämärän peittoon.” 

Toisaalta se, että kokeiluun lähdettiin uudenlaisen toiminnan asenteella, oli saattanut aset-
taa kokeilulle koviakin vaatimuksia. 

”Mun pointti oli tavallaan se, että kuntakokeilu tukee sitä meijän tavoitetta ja pää-
määrää. Mun täytyy sanoo, että odotukset oli itse asiassa aika kovat siinä vaiheessa. 
Ehkä sit yks semmonen asia, joka liitty tohon meijänki tavoitteisiin, niin varmaan oli 
tää tietosuoja-asia. Toisaalta varmaan sit meen ekassa tapaamisessa tehtiin aika sel-
väks, että mitään tietosuojahelpotuksia varsinaisesti ei tule. – – että se olemassa oleva 
lainsäädäntö ei kuitenkaan muutu siitä miksikään.”

”Jotenkin näissä kokeiluhankkeissa, mie toivoisin vähän räväkämpiä kokeilumahdol-
lisuuksia. Kun ei tässä aivan valtavasti minusta ole mahdollisuuksia poiketa juuri 
mistään ja niin kun monialaista yhteistyötä voi tehdä ilman hankettakin.”
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Tavoitteenasettelusta on Talaa lainaten todettava, että se on usein epämääräistä, ristiriitais-
ta tai vaikeasti hahmotettavaa, mistä syystä siihen tulisi kiinnittää huomiota. Laki voi olla 
myös liian väljä ja sen sisällön määrittelyssä käytettävä tieto epävarmaa.11 Toisaalta kunnal-
listen peruspalvelujen hyödyt tulevat usein esille vasta pidemmällä aikavälillä. Lopuksi on 
huomioitava, että erilaiset näkökulmat sosiaalioikeuteen painottavat eri tavoin sosiaalioi-
keuden tavoitteita ja sen sosiaalipoliittisia tehtäviä. Kokonaisyhteiskunnallisesta näkökul-
masta etusijalla ovat koko yhteiskunnan tilaa ja kehitystä koskevat tavoitteet.12

13.2 Yhteinen palvelusuunnitelma
Nuorisotakuun kuntakokeilujen keskeinen kehittämiskohde oli yhteinen palvelusuunni-
telma moniammatillisessa viranomaisyhteistyössä. Kuntakokeilulain 4.1 §:ää lainaten yh-
distämisen tarkoituksena on sovittaa yhteen asiakkaan erilaiset palvelutarpeet ja palvelut 
tarkoituksenmukaisella tavalla sekä tehostaa hallintoa. Yhteisessä palvelusuunnitelmassa 
oli lainvalmisteluaineiston mukaan tarpeen määritellä selkeästi eri toimijoiden vastuut ja 
velvoitteet siten, että niin nuori, asiakasvastaava, kuin kukin yhteistyön osapuolistakin, 
oli niistä selvillä. Kuntakokeilulaki ei kuitenkaan luonut kokeilukunnille velvoitetta mo-
niammatillisten palvelusuunnitelmien laatimiseen. Yhteisten palvelusuunnitelmien teke-
minen, niiden kohdentuminen ja laajuus olivat kokeilukuntien vapaasti harkittavissa.13

Tietojen yhdistämistä yhteiseen palvelusuunnitelmaan kokeiltiin 2000-luvun alussa 
Satakunnan Makropilotissa, jossa oli tarkoitus mahdollistaa yhteistyö terveydenhuollon 
ja sosiaalihuollon välillä. Palveluketjun alussa kartoitettiin potilaan tilanne ja pyrittiin 
tekemään suunnitelma potilaan palveluketjusta arvioimalla hänen palvelutarpeensa. Lain 
sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun ja sosiaaliturvakortin kokeilusta 
(811/2000) mahdollistamana kokeilun kohteena oli palveluketjusuostumus. Palveluketju-
suostumusta tulkittiin siten, että palveluketjua koskeva suostumus koski kaikkia niitä pal-
veluketjun ammattilaisia, jotka toimivat palveluosapuolina ketjun toteuttamisessa.14 Sata-
kunnan Makropilotissa omaneuvojien tehtävänä oli järjestää, ohjata ja seurata asiakkaille 
annettavia palveluja palveluketjussa15. Kokeilun tulokset jäivät Satakunnan Makropilotin 
osalta varsin vaatimattomiksi, mutta osallistuneiden kuntien panosta ja innostusta kiitel-
tiin.

Toinen esimerkki on vuoden 2005 alusta aloitettu sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistänyt 
kotihoitokokeilu, jossa eräät kunnat ja kuntayhtymät voivat sosiaalihuoltolain (710/1982) 
2 a luvun (joka oli voimassa vuoden 2016 loppuun) ja kansanterveyslain (66/1972) 2 a luvun 

11 Tala 2001, s. 117–118.
12 Tuori & Kotkas 2016, s. 12.
13 HE 117/2014 vp, s. 23.
14 HE 33/2000 vp.
15 Muurinen & Mäntyranta 2011, s. 8.
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mukaan käsitellä määriteltyjä asiakas- ja potilastietoja osittain integroidusti. Tämä tarkoit-
ti, että kokeilualueilla terveydenhuollon kotisairaanhoidon ja sosiaalihuollon kotipalvelun 
tietoja oli mahdollista käsitellä tiettyjen edellytysten vallitessa yli sektorirajan ilman poti-
laan suostumusta (kansanterveyslaki 13 g §, sosiaalihuoltolaki 12 g §). Kokeilun koettiin 
muun muassa helpottaneen yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon välillä ja kokeiluaikaa 
jatkettiin vuoden 2016 loppuun. 

Kuntakokeilulain 4 §:ssä luetellaan ne myös nuorisotakuun toimintamallia koskeneet 
suunnitelmat, joita voidaan osittain tai kokonaan yhdistää yhteiseen palvelusuunnitelmaan 
sen estämättä, mitä muualla laissa tai lain nojalla säädetään kunnan viranomaisen velvol-
lisuudesta laatia palvelusuunnitelma. Tällöin yhdistämisen voidaan katsoa olevan asiak-
kaan palvelukokonaisuuden kannalta perusteltua. Yhteisessä palvelusuunnitelmassa tulee 
kuitenkin olla vain asiakkaan palvelukokonaisuuden kannalta tarpeellisia tietoja (1 mom). 
Tietoja voitiin yhdistää alla olevista suunnitelmista tutkimusaiheen rajaus huomioiden.

1) sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) annetun lain 7 §:ssä 
tarkoitettu palvelu- ja hoitosuunnitelma;

2) sosiaalihuoltolain (710/1982) nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitettu asiakkaan 
huoltosuunnitelma;

3) kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) 5 §:ssä tarkoitettu aktivoin-
tisuunnitelma;

5) terveydenhuoltolain (1326/2010) 24 §:ssä tarkoitettu hoito- ja kuntoutussuunnitel-
ma16;

6) potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) annetun lain 4 a §:ssä tarkoitettu tutki-
musta, hoitoa tai lääkinnällistä kuntoutusta koskeva suunnitelma;

7) terveydenhuoltolain nojalla17, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuor-
ten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevissa säännöksissä tarkoitetut suunnitel-
mat;

10) päihdehuoltolain (41/1986) nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitettu asiakkaan 
kuntoutussuunnitelma;

13) lastensuojelulain (417/2007)18 30 §:ssä tarkoitettu asiakassuunnitelma;
15) perusopetuslain (628/1998) 16 a §:ssä tarkoitettu tehostettuun tukeen liittyvä oppimis-

suunnitelma ja 17 a §:ssä tarkoitettu henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koske-
va suunnitelma19;

16 25 §:ssä tarkoitettu kotisairaanhoidon hoito- ja palvelusuunnitelma sekä 29 §:ssä tarkoitettu lääkinnälli-
nen yksilöllinen kuntoutussuunnitelma.
17 neuvolatoimintaa.
18 3 §:ssä tarkoitettu lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelutarpeen selvitys ja asiakassuunnitelma.
19 sekä 36 a §:ssä tarkoitettu henkilökohtainen suunnitelma erotetun oppilaan opetuksen järjestämisestä.
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16) ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) annetun lain 20 §:ssä tarkoitettu henkilö-
kohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma.20

4 §:n lisäksi kuntakokeilulain 26.2 §:ssä säädettiin nuorisotakuun osalta, että asiakkaan 
yhteiseen palvelusuunnitelmaan voidaan lisäksi yhdistää muita palvelusuunnitelmia tai 
monialaisessa yhteistyössä saatuja tietoja, jotka ovat tarpeen nuorisotakuukokeilun monia-
laisen yhteistyön ja asiakkaan palvelutarpeen kannalta21.

Kuntakokeilusopimuksissa yhteisistä palvelusuunnitelmista oli sovittu ehdollisesti. Esi-
merkiksi Joensuun ja kuntaryhmän kokeilusopimuksessa mainitaan, että kuntakokeilussa 
tuetaan suunniteltua integraatiota kokeilemalla ja arvioimalla kuntakokeilulain 4 §:ssä tar-
koitetun yhteisen palvelusuunnitelman käyttömahdollisuuksia22. Lahden ja kuntaryhmän 
nuorisotakuuta koskevan kuntakokeilusopimuksen mukaan nuorisotakuun monialaisessa 
yhteistyössä noudatetaan, mitä hyvinvoinnin integroitua toimintamallia koskevassa ko-
keilulain 2 luvussa säädetään yksilöllisten palvelusuunnitelmien yhdistämisestä yhteiseen 
palvelusuunnitelmaan ja sen edellyttämistä toimenpiteistä. Tämä teksti oli kuudessa kun-
takokeilusopimuksessa yhdeksästä.23 Nuorisotakuun kuntakokeiluun hyväksymisen myö-
tä kunnat saivat käyttöönsä NT/TYPPI-järjestelmän, johon yhteinen palvelusuunnitelma 
tuli tallentaa. Henkilöstö koulutettiin järjestelmän käyttäjiksi kokeilun alkuvaiheessa. 

Haastattelujen kysymys 3 kuului: ”Oletteko laatineet yhteisiä monialaisia palvelusuun-
nitelmia?”

Viidessä yhdeksästä vastuukunnasta oli laadittu yhteisiä palvelusuunnitelmia. Vaikka 
palvelusuunnitelmia ei olisi ollut laadittuina, niihin suhtauduttiin myönteisesti ja ne olivat 
olleet tavoitteena. Ne nähtiin myös osana tulevaisuutta. Toisaalta yhteistä niille viidelle 
vastuukunnalle, jotka olivat laatineet yhteisiä palvelusuunnitelmia, oli se, että niitä oli yk-
sittäisiä tai muutama kymmen. Tärkeintä oli ollut prosessien saattaminen siihen kuntoon, 
että niitä oli ylipäänsä saatettu alkaa tehdä.

20 4) kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 11 §:ssä tarkoitettu kotouttamissuunnitelma; 
8) vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/1987) 3 a §:ssä tar-
koitettu vammaisen henkilön palvelusuunnitelma; 11) omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 7 §:ssä 
tarkoitettu hoito- ja palvelusuunnitelma; 12) ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäi-
den sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (980/2012) 16 §:ssä tarkoitettu palvelusuunnitelma; 14) lasten 
päivähoidosta (36/1973) annetun lain 7 a §:ssä tarkoitettu kuntoutussuunnitelma. Palvelusuunnitelmiin liit-
tyvä kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 34 §:ssä tarkoitettu erityishuolto-ohjelma ja perusope-
tuslain 17 §:n 2 momentin mukainen erityisen tuen päätös voidaan sovittaa yhteen 2 momentissa mainittujen 
yksilöllisten palvelusuunnitelmien kanssa samassa monialaisessa prosessissa.
21 Tämä sen takia, että nuorisotakuukokeilussa monialaiseen yhteistyöhön osallistuu laajempi joukko toi-
mijoita, kuin hyvinvoinnin integroidun mallin kokeiluun HE 117/2014 vp, s. 44.
22 VM/1957/02.07.01/2014, Sopimus kuntakokeilujen toteuttamisesta Joensuun kaupungissa ja Kontio-
lahden sekä Liperin kunnissa, s. 6.
23 Lappeenrannan ja kuntaryhmän sopimuksessa sovittiin seuraavasti: ”Nuorisotakuuta koskevassa kokei-
lussa hyödynnetään hyvinvoinnin integroidun toimintamallin käytäntöjä ja yhteistä monialaista palvelusuun-
nitelmaa soveltuvin osin.” VM/1957/02.07.01/2014, s. 4. Oulun sopimusteksti oli tältä osin muista poikkeava, 
ks. tarkemmin VM/1957/02.07.01/2014.
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Kun kysyttiin tarkemmin (kysymys 4), mitä tietoja yhteiseen palvelusuunnitelmaan oli 
yhdistetty, vastauksissa oli merkittävää vaihtelua. 

”Sosiaalityön asiakastietojärjestelmän ja URA-tietoja. Jos me tehtäis aktivointisuun-
nitelmaa, niin ne on joka tapauksessa nämä kaksi.”

”– – se aktivointisuunnitelma ja työllisyyssuunnitelma. – – Punainen lanka on se, 
niin kun yhdistää työllisyys- ja sosiaalipalvelujen, mikä nyt varmaan on se ajattelu täs 
kuntapuolella siitä.”

Kolmas kunta oli yhdistänyt tietoja kuntakokeilulain 4.2 §:n kohdista 1, 3, 5 (koskien ter-
veydenhuoltolain 24 §:ää) ja 6. Neljäs kunta oli käyttänyt mahdollisuutta yhdistää tietoja 
kuntakokeilulain 4.2 §:n kohdista 1, 3, 5 (koskien terveydenhuoltolain 24 §:ää), 6, 7, 10 ja 
13. Viidentenä mainittava kunta oli ainoana soveltanut kuntakokeilulain 26.2 §:ää, jolla an-
nettiin laajempi mahdollisuus yhdistää tarpeellisia tietoja yhteiseen palvelusuunnitelmaan:

”Siellä on semmoisia ammattiryhmiä kuin etsivä nuorisotyö, – – oppilaitoksesta ku-
raattori, siellä on työpajojen valmennussuunnitelmia, teoriassa meillä on siellä hir-
vittävä määrä eri ammattiryhmiä. – – Meillä on kaiken kaikkiaan kirjattuna 31 
nuorta tällä hetkellä, joista se yhteinen palvelusuunnitelma on, noin puolet tuosta 
vähemmän. – – Siellä on esimerkiksi sosiaaliohjaaja ja sosiaalityöntekijä, – – ovat 
uuden sosiaalihuoltolain mukaisia palvelusuunnitelmia. Ja sit siellä on esimerkiksi 
yksi opinto-ohjaaja ja kuraattori, et siellä on niin kun oppilashuollon näkökulmaa 
mukana. Mutta ehkä vahviten tietenkin ovat se työpaja ja etsivä, – – Ja meillä on 
aika hyvin mukana koulumaailma, toi toisen asteen ammatillinen koulutus, että ne 
on vahvimmat kumppanuudet.”

Miksi yhteisiä palvelusuunnitelmia ei ollut laadittu? Seuraavat neljän vastuukunnan 
vastauk set kertovat syistä tarkemmin.

”– – käytännössä ykkönen ja kolmonen, mitä voitais yhdistää. Mutta tällä hetkellä 
meillä ei ole ollut siitä niin kun käytännön hyötyä, että me oltais lähdetty  NT/ TYPPIin 
tekemään sitten palvelusuunnitelmaa. No, totta kai toi palvelu- ja hoitosuunnitel-
makin voisi olla ihan hyvä, mutta meillä on käytössä tämmöinen alkukartoitus. Eli 
meidän työvalmentaja saa sen kartotuksen kautta sitten semmosen aika kokonaisval-
taisen kuvan nuoren tilanteesta, niin mä mieluusti näkisin tämän tyyppisen semmo-
sena niin kun monialaisena palvelusuunnitelmana. Jos niin kun kirjataan eri elämän 
osa-alueil ta ja eri organisaatioiden vastuualueilta niitä tiettyjä asioita, teknisestihän 
se ei ole monialainen palvelusuunnitelma. Me ei olla vielä kirjattu, mutta on tarkoi-
tus, että se TYPPI-järjestelmään tulis. – – Lähinnä ajattelin aktivointisuunnitelman 
lisäksi työllistymissuunnitelmaa. – – ja sitten se koulutukseen liittyvä suunnitelma. 
Mut käytännössä se, mikä puuttuu, niin työllistymissuunnitelma. – – näitä suunni-
telmia on aivan liikaa. Ja se hidastaa ja kankeuttaa kyllä tällaista moniammatillista 
etenemistä.”
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”Sosiaalitoimesta ollut kaksi pajaohjaajaa NT/TYPPI-järjestelmän koulutuksessa, 
eivät oikeita henkilöitä. Ajan pelaaminen, monta syytä, myös varovaisuus henkilötie-
tojen suhteen. Toisaalta nuorisotoimen osalta etsivät nuorisotyöntekijät käyneet yhtä 
lukuun ottamatta koulutuksen, joten mahdollisuudet olisi ottaa käyttöön. – – Sosiaa-
li- ja terveyspuoli, eivät ole kirjanneet mitään. Tarvitsisi kuitenkin kahden kärjen, 
työvoimahallinnon edustaja ja sosiaalitoimen edustaja tarvitsisi, että voidaan kirjata. 
Toinen, eli sosiaalitoimi vetäytynyt koloonsa. Sosiaalitoimi on niin iso kuitenkin, että 
voivat sanoa, että mennään näin. – – Yhteistyön tekeminen näyttäytyy lisätehtävänä, 
johon ei ole aikaa. Varsinkaan yhteistyön kehittämiseen ei jää aikaa.”

”Niin se vain meni, että sitten kun sitä olisi pitänyt ottaa käyttöön ja oli huolellises-
ti koulutukset ja systeemit tehty, niin asiantuntijat itse olivat sitä mieltä, että niistä 
kirjaamiskäytänteistä ei pidä liian tarkkaan sopia, että kyllä kaikki ovat kokeneita 
kirjaajia. – – Ja epäselvyyttä oli myös siinä, että mä itse ymmärsin, että monialai-
nen palvelusuunnitelma on se, että sitä työtä tehdään siinä NT/TYPPI-järjestelmäs-
sä, vaan sitten se olikin erillinen dokumentti, joka sinne tehtäisiin ja tää oli jotenkin 
hämmentävää ja hämäävää.”

”Mutta, sit tullaan taas just siihen, että, onko meijän tarpeen käyttää tietojärjestel-
mää, koska me ollaan fyysisesti samassa tilassa ja voidaan jakaa sitä nuoreen liittyvää 
tietoa. – – Ja kylhän työntekijät on sit, kun ne on tehny niitä kirjauksia sinne, kunnan 
työntekijät, niin kyllähän ne on huomannu, et voi vitsi, tää onkin tosi hyödyllistä!” 

Viimeksi mainitussa kunnassa oli tehty kirjauksia NT/TYPPI-järjestelmään, muttei vielä 
varsinaiseen yhteisten palvelusuunnitelmien kohtaan. Haastattelutilanteessa pohdintaa ai-
heutti, mitä yhteiset palvelusuunnitelmat tarkkaan ottaen ovat. Onko kahden viranomai-
sen tietojen yhdistäminen yhteinen palvelusuunnitelma? Tulkintani mukaan näin on. 

Lainvalmisteluaineistossa mainitaan yhteisen palvelusuunnitelman tarkoitukseksi koo-
ta yhteen ne keskeiset tavoitteet ja keinot, jotka sisältyvät yhteistyön eri osapuolten omaa 
toimintaansa varten nuorelle laatimiin yksilöllisiin palvelusuunnitelmiin24. Haastatteluis-
sa ilmeni, ettei yhteisestä palvelusuunnitelmasta välttämättä koettu olevan hyötyä, koska 
vastaavaa toimintaa tehtiin muulla tavoin. Toisaalta kuntakokeilulaki ei poistanut yhden-
kään suunnitelman laatimisvelvollisuutta. Suunnitelmia ja kirjaamista koettiin olevan jo 
valmiiksi liikaa, mitä olisi ollut hyvä pohtia lain valmisteluvaiheessa. Näihin tekijöihin 
viittasivat myös kolme niistä kunnista, joissa yhteisiä palvelusuunnitelmia oli laadittu:

”– – jokaisella viranomaistaholla ja eri virastoilla on omat järjestelmänsä, niin taas 
jonkun uuden myyminen, taas, niin se on ihan hirvee juttu. Jotenkin niille asiakastyö-
tä tekeville se kirjausten määrä ja mihin pitää tehä mitäkin, et mä ymmärrän myös 
sen, että tuolla sosiaali- ja terveyspuolella, et siellä on jo hirvittävä määrä niitä kir-
jaustarpeita.”

24 HE 117/2014 vp, s. 10. 
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”Ehkä vähän kaikkienkin kanssa on se ongelma, että miksi tällainen monialainen 
palvelusuunnitelma. – – Käynnistänyt keskustelua oikeaan suuntaan, mutta perus-
lainsäädännön ollessa voimassa ei ole ollut paljon mahdollisuuksia kokeilla kovin pal-
jon poikkeavia toimintoja. Esimerkkinä eri tahojen asiakassuunnitelmat, jotka lait 
velvoittavat tekemään, kuten aktivointisuunnitelma ja työllistymissuunnitelma ja 
sosiaalihuoltolain mukainen asiakassuunnitelma.” 

”Työntekijät kokee, et heil on velvollisuus lain mukaan sille ihmiselle tehdä esimerkiks 
se aktivointisuunnitelma. Ja sit kysytään automaattisesti, että no, mites tää yhteinen 
palvelusuunnitelma sitten? Korvaako tämä aktivointisuunnitelman tai työllistymis-
suunnitelman tai jonkun muun? – – Tällä hetkellä tää on tuplakirjausta, – – ja sitten 
tää koetaan, et mä kirjaan, jos mä ehdin, viitsin, kykenen.”

13.3 Viranomaisten yhteistyö
Hallinnossa on pitkälti kyse yhteistoiminnan organisoimisesta jonkin sellaisen päämäärän 
saavuttamiseksi, jota tavoittelevat toimijat eivät kukaan yksin voi saavuttaa25. Perinteisesti 
kuntalaisten hyvinvoinnin on ajateltu toteutuvan siten, että kukin sektori vastaa omista 
tehtävistään ja toteuttaa ne mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Toimintamal-
lin juuret ulottuvat lainsäädännön mukaiseen sektoriajatteluun, joka perustuu kuntien 
rooliin valtion antamien tehtävien toteuttajana.26 

Tänä päivänä yhteistyö on usein avainsana. 1990-luvun puolivälissä sekä Suomessa että 
monissa muissa maissa moniammatillisuus oli yleensä viety pisimmälle myös toiminnan 
rakenteen osalta vanhustenhuollossa, mielenterveystyössä, päihdehuollossa sekä lastensai-
rauksien ja kuntoutuksen alueella. Moniammatillinen työryhmätyöskentely yleistyi, koska 
asiakkaiden tarpeisiin ei ollut helppo vastata yhden näkökulman tai yhdenlaisen tietämi-
sen valossa. Ihmisten ongelmien monimutkaisuus teki tarpeelliseksi monitieteisen ja mo-
niammatillisen arvioinnin ja ongelmanratkaisun.27 Työttömyyden yleistyttyä ja etenkin 
pitkäaikaistyöttömyyden vakiinnuttua korkealle tasolle työllisyydenhoidon palvelujen ja 
palvelurakenteiden uudistuksissa on korostunut valtion ja kuntien välisen yhteistyön lisää-
minen myös sääntelyn keinoin.

Englanninkielisessä kirjallisuudessa voidaan erottaa termit multiprofessional co-opera-
tion ja interprofessional collaboration. Ensiksi mainittu tarkoittaa yhteistyötä, jossa perin-
teiset hierarkiat, valta-asemat ja työnjaot ovat voimassa. Jälkimmäinen tarkoittaa yhdessä 
työskentelyä, jossa tieto, valta ja asiantuntijuus on jaettua.28 Toteutettaessa kuntakokeilua 

25 Vartola 2017, s. 55.
26 Kananoja, Niiranen & Jokiranta 2008, s. 112.
27 Metteri 1996, s. 146.
28 Carrier & Kendall 1995, s. 10.



244

Ohjaamojen avulla pääpaino on jälkimmäisessä, yhdessä työskentelyssä29. Perinteisiin val-
tarakenteisiin perustuvalla yhteistyöllä oli taustekijänä eriasteinen vahvuus. 

Asukkaiden hyvinvointi edellyttää, että kunnan kaikki sektorit toimivat omalta osal-
taan hyvinvointia edistäen ja yhteistyössä vakiintuneiden hyvinvointipalvelujen kanssa. 
Vaikka laaja-alaisen sosiaalipolitiikan keskeinen instrumentti on eri toimijoiden yhteis-
toiminta,30 ei yhteistyö saa olla itse tarkoitus. Aura kirjoittaa työ- ja elinkeinoministeriön 
hallinnonalan vuorovaikutukseen kohdistuneessa väitöstutkimuksessaan, että yhteistyö 
on dynaaminen prosessi, joka on jatkuvassa liikkeessä. Yhteistyön tekeminen edellyttää ta-
sapainoilua resurssien riittävyyden ja yhteistyön tiiviyden välillä. Maksimaalinen yhteistyö 
ei ole optimaalisin vaihtoehto, sillä se vie useimmiten liikaa resursseja eikä ole tarkoituk-
senmukaista. Kun yhteistyö on toimivaa, se toteuttaa yhteistyön tavoitteita ja on kaikille 
yhteistyön osapuolille sopivaa. Yhteistyön osapuolet onnistuvat tasapainoilemaan yhteis-
työprosessissa erilaisten jännitteiden välillä niin, että prosessi ja siitä seuraavat tulokset 
ovat riittävän hyviä.31

Kuntakokeilulain 5 § koski yhteisten palvelusuunnitelmien hallinnointia. Tämän 2 
momentin mukaan ”Suunnitelmien yhdistämisen suunnittelu ja toteuttaminen voi tapah-
tua monialaisena yhteistyönä, jos yhdistettävät suunnitelmat kuuluvat eri viranomaisten tai 
saman viranomaisen eri toimintoihin kuuluviin tehtäviin tai jos monialainen yhteistyö muu-
toin on tarpeen kokeilun ja sen tarkoituksen toteuttamiseksi.”

Tutkimushaastattelujen kysymys 6 kuului seuraavasti: ”Mitkä viranomaiset tekevät yh-
teistyötä suunnitelmien yhdistämisen suunnittelussa ja toteuttamisessa (työllisyydenhoitoon 
liittyen)” ja kysymys 7 näin: ”Onko joitain esteitä edellä mainitun kuntakokeilulain 5 §:n 
soveltamiseen?” 

Haastattelutilanteissa keskusteluun nousi yhteistyön tekeminen yleisesti nuorisota-
kuun kuntakokeilua toteutettaessa, eikä tätä ollut tarkoituksenmukaista rajata. Lähtökoh-
taisesti yhteistyö koettiin hyväksi ja sitä toteutti usea taho.

”Suunnittelu tapahtuu monialaisena yhteistyönä, normaali tapa, ollut jo paljon en-
nen tätä pykälää.”

”Nehän [NT/TYPPI-järjestelmän tiedot] tulevat käytettäviksi siinä, kun ollaan ta-
vattu monialaisissa tiimeissä. – – Millä kokoonpanolla, missäkin. – – Kyllähän me 
tehään monialaista yhteistyötä jo muutenkin.”

Yhteistyötä tekivät kahdeksan vastuukunnan vastausta lainaten muun muassa hyvinvoin-
tipalvelut (sosiaali- ja terveystoimi), työllisyyspalvelut, sivistys- ja kulttuuripalvelut, työ- ja 
elinkeinotoimisto, kolmannen sektorin toimijat, koulutoimi, sosiaalitoimi, etsivä nuoriso-
työ, nuorten työpaja, terveydenhuolto sekä Kansaneläkelaitos. Ammattiryhmistä yhteis-
työhön osallistui usea taho, kuten sosiaaliohjaaja, terveysohjaaja, uraohjaaja, palveluohjaaja, 

29 Vrt. HE 117/2014 vp.
30 Kananoja, Niiranen & Jokiranta 2008, s. 141–142.
31 Aira 2012, s. 130.
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yritysyhteistyötä tai asumisasioita hoitava henkilö, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, nuoriso-
työntekijä, terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä, työelämävalmentaja, yrityskoordinaattori, 
työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntija sekä ammattivalintapsykologi. Usea vastuukunta 
ilmaisi, että osallistuminen nuorisotakuun kuntakokeiluun oli lisännyt entisestään yhteis-
työn tekemistä ja antanut siihen rakennetta.

Yksi haastatelluista totesi suoraan: ”Ei ole sellaista, että jokin sektori ei olisi lähtenyt mu-
kaan.”

Yhden vastuukunnan osalta viranomaisyhteistyö ei toiminut ja syyt olivat moninaiset: 

”Työkkäri odottaa, että tulisi ohjeistusta Ohjaamon kehittämiseen. – – Sosiaali- ja 
terveyspalvelut, uusi organisaatio, myllerrys käynnissä. Nuorisotoimi ei tiedä, kenen 
kanssa jutella, kuka on esimies. Riippuu palvelujohtajasta, miten suhtautuu asiaan, 
jos kokee, että on hyötyä, voi valua alaspäin, jos ylhäällä ei todeta tarpeelliseksi, ei 
toimi. Tai toisaalta tullaan, kun esimies käski, eli ei olla itse aidosti mukana. Tulisi 
ottaa mukaan ihmiset, jotka haluavat aidosti mukaan. Mahdollisuuksia olisi, tulisi 
sitoutua kaikilla tasoilla ja henkilöt, jotka ovat innostuneita. Työkulttuuritkin ovat 
eri sektoreilla erilaisia. – – Ollaan niin sitouduttu omiin työtehtäviin.” 

13.3.1 Yhteistyön haasteita

Nuorisotakuun laajassa seurantatutkimuksessa todetaan, että jatkossa yhteistyön tiivistä-
minen ja palvelujen integraatio edellyttävät muutoksia myös omissa toimintamalleissa32. 
Nuorisotakuun kuntakokeilussa runsas yhteistyö ei myöskään aina tarkoittanut tarpeeksi 
laaja-alaista yhteistyötä. Räisänen näkee kokeilujen yhdeksi keskeiseksi ongelmaksi niistä 
tiedottamisen kohderyhmille niin, että kokeilusta tiedetään ja syntyy mielenkiintoa siihen 
osallistumiseen. Keskeinen tekijä kokeilussa on tiedon hankinta. Sen saaminen edellyttää 
kokeilun huolellista suunnittelua ja arvioinnin liittämistä kokeiluun.33 

Voidaan lisäksi väittää, että lakiuudistuksilla on vaikea saada aikaan, ainakaan nopeasti 
ja perustavanlaatuisesti, muutoksia ihmisten useissa totunnaisissa käyttäytymistavoissa ja 
asenteissa34. Byrokratian persoonaton luonne ja sitä vahvistava voimakas lojaliteetti-ideolo-
gia merkitsevät, että jokaisen, joka kykenee kontrolloimaan byrokratiaa, on helppo saada 
se toimimaan tahtonsa suuntaisesti35. Myöskään ilman johdon sitoutumista organisaation 
kulttuuri ei voi muuttua36. Useimmissa lakihankkeissa kiinnostavat ja vaikeimmat kysy-

32 Tuusa, Pitkänen, Shemeikka, Korkeamäki, Harju, Saares, Pulliainen, Kettunen & Piirainen 2014, s. 4.
33 Räisänen 2013, s. 20.
34 Tala 2001, s. 140, ks. Wildavsky 1987, s. 49.
35 Vartola 2016, s. 67. 
36 Valtioneuvoston kanslia, kokeilevasuomi.fi-portaali, 2017.
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mykset liittyvät juuri siihen, millä ehdoin tai minkä tyyppisin keinoin tavoiteltuja muu-
toksia on mahdollista saada aikaan37. 

”Mutta, kun sillä on niin pitkä perinne. Ja, että, kun on muussa lainsäädännössä niin 
vahvaa tietosuojaedellytystä tietyissä kohtaa, että se ei auta, että meille tulee kokeilu-
laki, jossa sanotaan, että nyt te voitte kokeilla. Jos samaan aikaan vaikka sosiaalihuol-
tolakia lähdetään tulkitsemaan niin tiukasti, kuin sitä tiukimmillaan voi tulkita. 
Tietysti on puhuttu tästä pulmasta, että kun sosiaalihuoltolain turvin asetutaan sinne 
omaan saarekkeeseen ja sitten on täällä tää, me muut, niin se kohtaaminen. – – mut-
ta, kun toisessa on vahva ohjaus [sosiaalihuoltolaki] ja toisessa annetaan mahdollisuus 
[kuntakokeilulaki].”

Nykyajan oikeusjärjestelmä muodostaa yhä tihenevän verkon, jossa eri säännöstöjen kes-
ken on runsaasti liittymäkohtia. Lain tai yksittäisen säännöksen yhteys muuhun oikeus-
järjestelmään leimaa myös yksittäistä lainsoveltamistilannetta. Lainsoveltamistilanteessa 
olisi tunnistettava, mitkä eri säännökset mahdollisesti ovat huomionarvoisia asian ratkai-
semiselle.38 Vaikka yhteisiä palvelusuunnitelmia olikin laadittu, edellisen vastuukunnan 
vastauksen lisäksi kahden alla olevan vastuukunnan vastaukset viestivät haasteista sosiaa-
litoimen kanssa. 

”Esimerkiksi mielenterveyspalvelut vetoaa salassapitoon ja korkeaan tietosuojaan.” 

”Sinne on nyt helppo mennä lakien taakse, että minä noudatan sosiaalihuoltolain mu-
kaista tai oppilashuoltolain mukaista jotain, että se on vähän semmonen.” 

Vuonna 1992 Vuokko Niiranen kirjoitti vapaakuntakokeilun tuloksista, että puolessa va-
paakunnista sosiaalitoimi oli lisännyt avoimuuttaan ja yhteistyötään toimintaympäristön 
kanssa. Byrokraattiset piirteet eivät kuitenkaan ole yksin kielteisiä, vaan sosiaalitoimessa, 
jossa päätetään ihmisiä henkilökohtaisesti koskevista asioista, säännöt ja määrämuodot 
varmistavat asiakkaiden oikeusturvaa. Yhteistyökohteiden oletettiin määräytyvän pitkälti 
sosiaalitoimen traditioiden, kuntakohtaisten käyttäytymismallien ja toimintaverkostojen 
perusteella.39 Vastaajat korostivat, että sosiaalipalvelujen kehittämisen perusta lähtee ensi-
sijaisesti sosiaalitoimen omista ja/tai asiakkaiden lähtökohdista ja toissijaisesti vapaakun-
takokeilun lähtökohdista40.

Työllisyydenhoidon kuntakokeilun loppuraportissa otetaan esiin kokeiluhankkeiden 
tekemän yhteistyön epätasaisuus aikuissosiaalityön kanssa. Joissakin tapauksissa yhteis-
työsuhteet aikuissosiaalityöhön ja työvoiman palvelukeskukseen olivat käynnistysvaihees-
sa etäiset. Kaikissa kokeiluhankkeissa oli kuitenkin tapahtunut näiltä osin edistymistä, ja 

37 Tala 2001, s. 101–104 .
38 Tala 2005, s. 34.
39 Niiranen 1992, s. 42 ja 55.
40 Niiranen 1992, s. 31.
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kuntakokeilun kehittämistyön avulla sosiaalitoimi oli saatu mukaan verkostoyhteistyöhön 
ja osaksi asiakkaiden palveluprosesseja. Tämä vaati vielä huomiota jatkossa.41 

Oikeusnormien ja tosiasioiden suhde koskee kysymystä sosiaalioikeudellisen päätöksen-
teon lähteistä, joka on sosiaalioikeuden peruskysymyksiä42. Lain sosiaalihuollon ammatti-
henkilöistä (817/2015) 5.1 §:ssä säädetään seuraavasti: ”Sosiaalihuollon ammattihenkilö on 
velvollinen ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoaan sekä perehtymään ammattitoi-
mintaansa koskeviin säännöksiin ja määräyksiin.” Sosiaalityöntekijöille on vahvistettu sekä 
kansainvälisellä että kansallisella tasolla erityisiä eettisiä säännöstöjä. Oikeusperiaatteiden 
välityksellä tällaiset säännöstöt saattavat saada oikeudellista merkitystä.43 

Sosiaalialan eettisten ohjeiden mukaan sosiaalialan ammattihenkilöllä on velvollisuus 
ylläpitää ja kehittää omaa ammatillista osaamistaan44. Sosiaalialan työn on oltava verkos-
toitunutta ja moniammatillista, jotta asiakasta voidaan auttaa mahdollisimman hyvin. 
Sosiaalialan ammattilainen arvostaa oman osaamisensa ohella kollegoidensa ja muiden 
ammattialojen edustajien ammatillisia näkemyksiä ja pätevyyttä.45 

”Kyllä me ollaan paljon keskusteltu tästä toisen ammattitaitoon luottamisesta, ihan 
talon sisällä, toisten on helpompi luottaa, kun toisten. Ja varmaan, mitkä kokemukset 
on monialaisesta yhteistyöstä. Ehkä myöskin persoonasta, että kuinka yksin tekijä on 
suhteessa tiimi- tai parityöskentelyyn.”

Sosiaali- ja terveydenhuollossa moniammatillista yhteistyötä koskevissa keskusteluissa 
puhutaan usein luottamuksen, arvostuksen, kunnioituksen tai kiinnostuksen puutteesta 
toisen alan asiantuntijoita kohtaan. Ammattilaisten tulisi suhteuttaa olemassaoloaan toi-
mintaympäristönsä ja kansalaisten muuttuviin tarpeisiin.46 Hallinnon lainalaisuusperiaa-
te edellyttää tätä viranomaistoiminnalta. ”Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa ja asian 
vaatimassa laajuudessa avustettava toista viranomaista tämän pyynnöstä hallintotehtävän 
hoitamisessa sekä muutoinkin pyrittävä edistämään viranomaisten välistä yhteistyötä”, sää-
detään hallintolain 10.1 §:ssä.

13.3.2 Yhteistoiminta työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa

Kuntien ja TE-toimistojen välisen yhteistyön merkitys on lisääntynyt, kun vastuuta työl-
lisyydenhoidosta on siirtynyt kuntiin. Useat tutkimustulokset osoittavat, ettei yhteistyö 
kuntien ja TE-toimistojen välissä ole ollut ongelmatonta, vaan siihen on saattanut sisäl-

41 Arnkil, Spangar, Jokinen, Tuusa & Pitkänen 2015, s. 14.
42 Tuori & Kotkas 2016, s. 189–195.
43 Tuori & Kotkas 2016, s. 194. Tuori 2000, s. 108.
44 Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry 2013, s. 6; Sosiaalialan korkeakoulutettu-
jen ammattijärjestö Talentia ry 2017, s. 49. Ks. myös kansainväliset eettiset periaatteet (IFSW) luku 5 1 kohta.
45 Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry 2013, s. 26–27.
46 Metteri 1996, s. 9 ja 147.
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tyä merkittäviäkin esteitä47. Vuonna 2016 THL:n selvityksessä nousivat toistuvasti esil-
le yhteistyön vaikeudet TE-palvelujen kanssa. Tämä liittyi kuntouttavan työtoiminnan 
aktivointisuunnitelmien tekoon, TE-toimistojen liian vähäisiin henkilöstöresursseihin ja 
palvelutarjontaan, palkkatukimäärärahojen ennenaikaiseen loppumiseen sekä TYP-toi-
minnan toimeenpanoon. TE-palvelujen koettiin vetäytyvän yhteistyöstä monella tapaa, 
mikä käytännössä hankaloitti kuntien toimintamahdollisuuksia.48

Nuorisotakuun kuntakokeilun yksi keskeisimmistä tavoitteista oli kuntakokeilulain 
26.2 §:n mukaisesti edistää kunnallisten ja työ- ja elinkeinohallinnon viranomaisten yh-
teistoimintaa ja tiedonkulkua. Sopimuksessa kuntakokeilujen toteuttamisesta saatettiin 
vielä sopia tästä tarkemmin49. 

Haastatteluvastauksissa nostettiin selkeästi esiin parantunut yhteistyö TE-toimistojen 
kanssa.

”Kunnan ja TE-hallinnon yhteistyö on ollut hyvää, ei nyt aina ongelmatonta, mutta 
musta kuntakokeilu on parantanut niitä edellytyksiä. Ja sitten toi järjestelmä, NT/
TYPPI-järjestelmä on mahdollistanut paljon, että me voidaan jakaa sitä tietoa. Ehkä 
minusta isoin on se, että se tiedon jakaminen on varmaan kumminkin helpottunut. 
Näissä kaikissa olisi edelleenkin haasteita. Varmaan minusta just se, että me ollaan 
sitouduttu samaan kuntakokeiluun toteuttamaan niitä tavoitteita, niin se on ollut 
hyvä asia tässä.” 

”Mun mielestä TE-toimisto on tosi hyvin lähteny, se on meillä hanskassa, se yhteistyö 
on hyvää – ” 

47 Aulan selvitys toi esiin, miten kunnan edustajat totesivat ongelmaksi päästä kumppanuuteen ja yhteis-
työhön TE-toimiston kanssa. Aula 2016, s. 42. Verrokkikuntien osalta TE-toimistojen osallisuus kuntien 
työllisyydenhoidossa oli jopa heikentynyt vertailuajanjaksolla työllisyydenhoidon kuntakokeilua toteutta-
viin kuntiin. Arnkil, Spangar, Jokinen, Tuusa & Pitkänen 2015, s. 82.
48 Saikku 2016, s. 93. Tutkimuksessa tilannetta tarkasteltiin 12 kunnassa ja yhdessä liikelaitoskuntayhty-
mässä. Lisäksi tehtiin kuusi asiakkaiden ryhmähaastattelua. Blomgren, Karjalainen J., Karjalainen V., Kivi-
pelto, Saikkonen & Saikku 2016, s. 4.
49 Kokeilujen aikana esimerkiksi Forssa ja Hämeen TE-toimisto noudattivat seuraavia yhteistyöperiaattei-
ta ja käytäntöjä nuorisotakuun toteuttamisessa;

TE-toimisto ja kaupunki nimeävät nuorisotakuuyhdyshenkilöt. 
Yhteistyön osapuolet sitoutuvat edistämään matalan kynnyksen palveluiden kehittämistä nuorisota-
kuun toteuttamiseksi.
TE-toimisto osallistuu nuorten aktivointisuunnitelman tekoon 1–2 viikon sisällä siitä, kun kaupunki 
ottaa yhteyttä ajan sopimiseksi.
TE-toimisto tekee työkokeilusopimuksen viikon sisällä siitä, kun sopimus on toimitettu allekirjoitetta-
vaksi TE-toimistolle.
TE-toimisto tekee palkkatukipäätöksen 1–2 viikon sisällä siitä, kun päätöksen teon mahdollistavasti täy-
tetty palkkatukihakemus on toimitettu TE-toimistoon.
TE-toimisto etsii yhdessä vastavalmistuneiden kanssa työpaikkoja kahden viikon sisällä siitä, kun Fors-
sassa asuva nuori on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi. TE-toimisto ja Forssan työllisyyspalvelu 
tekevät tiivistä yhteistyötä.
TE-toimisto ja Forssan kaupunki parantavat keskinäistä tiedonvaihtoaan.VM/1957/02.07.01/2014, s. 3.
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”TE-hallinto on ollut tosi hyvin tässä mukana. He ehkä tietävät et mikä se muutoksen 
paine taas siellä päässä on. Ovat ehkä tottuneet enemmän muutokseen kun täällä kun-
tapuolella. Siellä ei oikeestaan oo mitään muuta, kun muutosta.” 

”Yhteistyö on tiivistynyt TE-puolen kanssa, TE-palveluiden asenne on ehkä vähän 
niin kun toinen.” 

”Myös kuntakokeilun myötä meillä on tiivistynyt kaupunki, TE-toimisto plus muukin 
verkostoyhteistyö.” 

”– – kaupungin ja TE-toimiston yhteinen asiakasjärjestelmä, se on se konkreettisin ja 
keskeisin väline, jolla on näkynyt. – – On niin paljon kiinni siitä, kuinka paljon tää 
NT/TYPPI, asiakastietojärjestelmä on käytössä.”

Kahden vastuukunnan osalta yhteistyössä TE-toimistojen kanssa ei ollut tapahtunut mer-
kittävää muutosta: ”Yhteistyö TE-toimiston kanssa toimii hyvin, toimisi joka tapauksessa. 
Pientä hajontaa kuitenkin” ja ”Se [kuntakokeilu] ei tuonut itse asiassa mitään uutta – – . 
Tää NT/TYPPI-järjestelmä varmaan jollain tavalla voi tuoda.” 

Yhden vastuukunnan osalta yhteistyö TE-toimiston kanssa ei ollut kehittynyt. Syynä 
tähän oli TE-toimiston antama vähäinen resurssi, 2 tuntia viikossa. Se ei riittänyt kokonai-
suuden kehittämiseen. Sopiminen nuorisotakuun kuntakokeiluun lähtemisestä ja sitoutu-
minen yhteisiin tavoitteisiin oli ollut hyvä pohja yhteistyön edistämiselle ja jatkamiselle 
muissa vastuukunnissa. Yhteinen NT/TYPPI-järjestelmä antoi alustan sujuvammalle tie-
donkululle. 

13.4 Asiakasvastaava monialaisessa yhteistyössä
Kuntakokeilulain 5.3 §:ssä on säädetty, että yksi monialaiseen yhteistyöhön osallistuvista 
ammattihenkilöistä toimii asiakasvastaavana. Hallituksen esityksessä on maininta, että 
kyseinen lainkohta edellyttää tätä. Nuorisotakuukokeilussa keskeinen pyrkimys oli, että 
nuorelle syntyisi tuttu ja turvallinen asiakkuussuhde yhteen hänen palveluistaan vastaa-
vaan henkilöön, hänelle nimettyyn asiakasvastaavaan. 5 §:n 3 momentissa tarkoitettuna 
asiakasvastaavana toimisi kulloinkin se monialaiseen yhteistyöhön osallistuva ammatti-
henkilö, jolla asiakkaan palveluntarpeet huomioon ottaen on läheisin asiakassuhde hä-
neen. Asiakasvastaava keskeisenä tehtävänä oli selvittää, mitä viranomaisia ja muita osa-
puolia tarvittiin juuri kulloisessakin tapauksessa toimimaan yhteistyössä nuoren tueksi 
sekä koordinoida näiden toiminta nuoren kannalta mielekkääksi palvelukokonaisuudek-
si.50

Asiakasvastaavalla oli kuntakokeilulain 7.2 §:n säätämänä oikeus saada rekisteristä sa-
lassapitosäännösten estämättä asiakastaan koskevat tiedot. Asiakasvastaaville oli tarpeen 

50 HE 117/2014 vp.
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saada suojattu yhteys ja käyttöoikeudet yhteisten palvelusuunnitelmien rekisteriin. Heidän 
tuli huolehtia siitä, että rekisteriin talletettavat tiedot täyttävät henkilötietolain 9 §:ssä ase-
tetut tietojen laatua koskevat periaatteet.51 Lainvalmisteluaineistossa ei puututtu asiakas-
vastaavan terminologiaan eikä mahdollisesti tähän liittyvään problematiikkaan52. 

Käsitteeseen asiakasvastaava voidaan hakea perustaa englanninkielisistä case tai care 
manager -termeistä. Näille ei välttämättä ole hyvää suomenkielistä käännöstä. Lisäksi ter-
meillä on useita erilaisia painotuksia eri lähteissä.53 Sosiaali- ja terveydenhuollon sanastos-
sa case ja care manager tarkoittavat palveluohjaajaa, joka on palveluohjauksesta vastaava 
sosiaa li- ja terveydenhuollon ammattihenkilö. Termejä case ja care käytetään synonyymei-
nä kuten useassa muussa lähteessä. Palveluohjaaja (case/care manager) arvioi asiakkaan pal-
velun tarpeen, kokoaa asiakkaalle kuuluvia palveluja ja etuuksia koskevan tiedon yhteen 
ja varmistaa kokonaisuuden toimivuuden. Palveluohjaaja myös laatii asiakkaalle palvelu-
suunnitelman yhdessä asiakkaan ja moniammatillisen tiimin kanssa ja toimii yli hallinnon 
rajojen palvelujen yhteen sovittajana.54 

Termiä asiakasvastaava esiintyy julkisissa palveluissa useimmin terveydenhuollon pal-
veluissa. Vuonna 2011 Suomen palvelujärjestelmään luotiin asiakasvastaava-malli (case 
 manager), joka on terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan malli monisairaille, jotka 
tarvitsevat paljon palveluja (Terveyshyötymalli, Chronic Care Model). Toiminta ei kui-
tenkaan kohdistu pelkästään terveydenhuollon toimialaan, vaan kyseessä on asiakas- ja 
yhteisökeskeinen toimintamalli, joka huomioi ihmisten tarpeet laajasti muun muassa so-
siaalipalvelujen tarpeen.55 Itse termillä asiakas voidaan korostaa palveluihin hakeutuvan 
ihmisen aktiivista roolia, omavastuuta ja valinnanvapautta sekä palvelujen käyttäjäkeskei-
syyttä56. Pyrkimyksenä on ollut nähdä myös nuoret asiakkaat toimijoina ja kumppaneina 
eikä toimenpiteiden kohteina perinteiseen tapaan57.

”Sit meillä nousi esimerkiksi tämmöinen kysymys, jossa oli terveydenhuollon työnteki-
jä. Sut merkitään nyt vaikka sitten Mikolle asiakasvastaavaksi. Niin, tarkoittaako se 

51 HE 117/2014 vp.
52 Ks. HE 117/2014 vp; SiVL 13/2014 vp; HaVM 31/2014 vp; StVL 11/2014 vp.
53 Vrt. Muurinen & Mäntyranta 2011, s. 6.
54 Stakes 30/2002. 
55 Mikäli käytössä on potilas-termi, voi case managerin suomenkielinen nimike olla myös potilasvastaava. 
Ohjelmassa ovat tärkeitä asiakaskeskeiset palvelukokonaisuudet sekä tarpeenmukaisen saatavuuden paranta-
minen ja monisairaiden ja/tai paljon palveluja tarvitsevien tai käyttävien asiakkaiden hoidon toteutuksesta 
vastaavan ja hoitoa koordinoivan case managerin toiminnan mallintaminen. Ks. tarkemmin Muurinen & 
Mäntyranta 2011, s. 4–6.
56 Vrt. Muurinen & Mäntyranta 2011, s. 5; Lehmuskoski & Kuusisto-Niemi 2012, s. 20–22.
57 Vrt. Aaltonen & Kivijärvi 2017, s. 17. Nuorten aikuisten ja palvelujen suhteessa on kyse asiakkuudesta, 
jonka vastinparina ovat palvelujen työntekijät. Tämä suhde ei ole yksilöiden vapaasti määriteltävissä, vaan 
siihen vaikuttavat lait, asetukset, instituutioiden väliset suhteet ja paikalliset toimintakulttuurit. Hyvinvoin-
tipalveluilla voi ajatella olevan mekaanista tarpeisiin vastaamista laajempi tehtävä, sillä niiden kautta mar-
ginaalissa olevat nuoret aikuiset voivat kokea olevansa osallisia yhteiskunnassa ja rakentaa palvelun käytön 
kautta luottamusta muihinkin yhteiskunnan instituutioihin. Aaltonen & Kivijärvi 2017, s. 17.
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käytännössä sitä, että sulla on hoitovastuu. Se on musta aika iso kysymys, koska meen 
terveydenhuollon ihmiset sanoo, että ei he tämmöseen rupee. Se tarkoittaa heillä hoi-
tovastuuta. Mä olen tätä yrittänyt perustella, että se on nimenomaan palveluprosessis-
sa vastuu, mutta, kun heille se palveluprosessivastuu tarkoittaa hoitovastuuta. Sillon, 
kun sulla on se hoitovastuu, se tuo sulle vähän erilaisia tota vähän erilaisia paineita 
siitä, että, miten sä sitä keissiä hoidat. – – Mutta kaikki on siitä samaa mieltä, et se on 
hyvä asia, et prosessivastuu on jollain.” 

”Me puhutaan vastuuasiantuntijoista. TE-toimistoissa puhutaan vastuuasiantunti-
joista. Tarkotetaanko sil tavallaan sitä? Mut kaikki, ei meillä oo Ohjaamossa ketään 
sellasta yksittäistä henkilöä, joka esimerkiksi koordinois tätä viranomaisten välistä yh-
teistyötä. Jokainen työntekijä koordinoi, pystyy samalla tavalla nuoren suhteen suostu-
muksesta riippuen hoitaan sitä asiaa.”

”– – oli käsitesekaannuksia, niin kun VM:stä käsin, oli asiakasvastaavaa, kuka on 
asiakasvastaava ja sitten on tää tekninen vastuuvirkailija ja sitten on taas se nuoren 
rinnalla kulkija, et me ajateltiin, että jos on kerran annettu vapautta määritellä näitä 
käsitteitä itse, niin puhutaan sitten asiakasvastaavasta, että se on se rinnalla kulkija 
plus sitten se prosessista vastuussa oleva.”

”Tuntuu, että sitä asiakasvastaavaa on monella tasolla, että sen voi käsittää niin mo-
nella tavalla. Me ehkä eniten mietitään sillä lailla se luottohenkilö, se ihminen, johon 
se nuori sitoutuu ja joka sitä koko ajan tapaa, vai onko se semmoinen, joka enemminkin 
katsoo pikkusen sieltä kauempaa ja sitten se nuoren yksilöllinen tukeminen tapahtuisi 
niissä palveluissa. Koska esimerkiksi meidän hanketyöntekijät eivät voi olla kaikille 
nuorille semmoisia pitkäaikaisia luottotyöntekijöitä. Aika harva toimija vaikka näis-
tä peruspalveluista tykkää siitäkään, että asetelma olisi niin, että Ohjaamo jotenkin 
johtaisi sitä heidän työtään. Kuitenkin sielläkin on huippuasiantuntijat töissä, että 
ehkä se enemmän kannattaa esittää se ajatus niin, että toinen on vähän semmoista 
koordinaatiota, samalla tasolla tapahtuvaa sinänsäkin.”

Sitaatit on lainattu neljän vastuukunnan vastauksista haastattelukysymykseen 8, joka 
kuului näin: ”Onko teillä asiakasvastaavat?” Vastaukset ilmentävät laintulkinnallisia ja 
käytännöllisiä haasteita asiakasvastaavan terminologiaan liittyen. Käytäntö kentällä ei 
välttämättä vastannut asiakasvastaavasta säädettyä, mitä myös alla oleva, viidennen vas-
tuukunnan vastaus tuo ilmi.

”Ohjaamossa asiakas tapaa ensimmäisenä nuorisoneuvojan, mutta hän ei tee erillistä 
palvelusuunnitelmaa. Tästä lähtee asiakkuus käyntiin, siinä mielessä asiakasvastaa-
vaa ei ole.” 

Neljä vastuukuntaa eivät kokeneet tilannetta ongelmalliseksi, joten vastauksissa oli mer-
kittävää hajontaa. 
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”NT/TYPPI-järjestelmään ihan nimellisesti vastuutetaan työntekijä, käytännössä siis 
nuorten työvalmentaja, jolla on sitten myös se prosessivastuu nuoresta.”

”On asiakasvastaavat. Pykälät eivät ole ongelma tässä, vaan miten haluaa ymmärtää, 
se positio, millaiseen positioon osoittaa sen työnsä suhteessa muihin tai siihen nuoreen.” 

”Joo, siihen pyritään, että on. Ja, että se ei ole vain tietty ammattikunta, vaan se voi 
olla mitä ammattikuntaa vaan. Me ei olla tämmöistä mahdollisuutta käytetty [oi-
keus salassa pidettäviin tietoihin]. Me puhutaan täällä luottohenkilöstä, koska vas-
tuuvirkailija tulee työkkäristä. Siellä se tarkoittaa ihan eri asiaa kuin esimerkiksi so-
siaalityössä, sosiaalihuoltolaissa. Ja sitten taas, kaikki ei voi olla sosiaalityöntekijöitä. 
Vaan sen takia me on jaettu tämä. Kenelle se nuori ensimmäisenä tulee, niin sitten 
hänen ei tarvitse vuodattaa tarinaansa montaa kertaa monelle ihmiselle.”

”Kun me mietittiin tätä, niin meillä tämä asiakasvastaava -käytäntö, niin kuin var-
maan monessa muussakin paikassa, on ollut jo olemassakin. NT/TYPPIin on nimetty 
asiakasvastaavaksi se, mikä on se asiakkaan ensisijainen palvelutarve. – – Ei se termi 
ole täsmennetty kyllä, mutta kyllä tota toimintamallisesti meillä tämä ei ole aiheutta-
nut kauheana mitään uutta.” 

Haastattelukysymys 9 kuului seuraavasti: ”Mahdollistaako kuntakokeilulaki asiakasvastaa-
van tarkoituksenmukaisen toiminnan?”

Kolme vastuukuntaa, joissa oli jo aiemmin ollut samankaltainen asiakasvastaava-jär-
jestelmä, katsoi, ettei kuntakokeilulaki ollut muuttanut heidän tilannettaan. Yksi kunta 
katsoi, että mahdollistaa, yksi, että mahdollistaa, mutta tarvitaan vielä tahtotila. Lopuista 
neljästä vastuukunnasta yksi ei osannut sanoa, ja kolme kuntaa ei ottanut tähän kantaa, 
koska asiakasvastaavan käsite oli epäselvä (1 kunta), tai moniammatillisia palvelusuunni-
telmia ei ollut laadittu (2 kuntaa). 

Olisiko asiakasvastaavan terminologiaan liittyvää problematiikkaa tullut miettiä vah-
vemmin lainvalmisteluvaiheessa? Asian pohtiminen oli saattanut viedä huomattavasti lain-
soveltajien aikaa, eikä valtion viranomaisohjauksen koettu vastaavan käytännön tiedontar-
peeseen. Tala painottaa tiedon saamisen tärkeyttä lainsäädännön soveltamiskäytännöistä. 
Tarvitaan monipuolista informaatiota kyseisen alan tosiasiallisesta tilanteesta, käytännön 
olosuhteista ja siellä todetuista ongelmista. Lainvalmistelun kannalta hyödyllistä tietoa on 
myös se, missä asioissa viranomaisten toiminta on mahdollisesti ollut passiivista ja miksi 
on ollut niin.58

58 On myös keskeistä tuntea, millaisia asioita ja tapauksia hallintoviranomaiset ja tuomioistuimet ovat kä-
sitelleet, minkä sisältöisiä ratkaisuja on tehty ja mitä säännösten soveltamis- ja tulkintaongelmia on noussut 
esiin. Tala 2005, s. 105–106.
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13.4.1 Asiakaslähtöisyys pirstaloituneessa palvelujärjestelmässä 

Asiakkaiden avuntarpeet eivät usein noudata lainsäädännön jäsennyksiä eivätkä organisaa-
tio- tai palvelurakenteita, vaan paikantuvat erilaisille lainsäädännön ja palvelujen rajapin-
noille. Tällöin riskinä on, että sektoritoimijat eivät pysty vastaamaan palvelutarpeisiin tai 
eivät tunnista niitä. Lisäksi sektorirajat voivat olla paikallisesti, alueellisesti tai lainsäädän-
nöllä kansallisesti piirrettyjä.59 

Tavoite/keino-normit ilmaisevat finaalisen ohjelman siitä, mitä tulee edistää. Oikeus-
normilla on tällöin instrumentaalinen luonne: se on väline yhteiskunnallisessa ohjausjär-
jestelmässä.60 Asiakaslähtöisyyden ohjaava periaate edellyttää, että palvelutoiminnassa 
pystytään joustavasti ja saumattomasti yhdistämään monenlaista osaamista ja asiantun-
temusta palvelutarpeen täyttämiseksi61. Asiakaslähtöisyys ilmaistiin kuntakokeilujen ta-
voitteeksi kuntakokeilulain 1 §:ssä sekä varsinaisesti nuorisotakuuta koskevassa 24.2 §:ssä. 
Lisäksi asiakaslähtöisyyden tavoite on keskeinen Ohjaamo-toiminnassa.

”Niin tässä on kuitenkin tämä Ohjaamo-toimintamalli koko ajan, – – ja Ohjaamon 
keskeisenä tavoitteena on nimenomaan kehittää ja parantaa asiakaslähtöisiä palve-
luja.”

”Asiakaslähtöisyys kerta kaikkiaan ja ehdottomasti, siihen me ollaan todellakin pa-
nostettu.” ja ”– – että ainakin tota asiakaslähtöisyyttä korostetaan tossa nuorten palve-
luohjauksessa ihan valtavasti.”

”Ko. asiakasryhmään kiinnitetty enemmän huomiota ja edesauttanut asiakasproses-
sien kehittymistä. Nostanut myös esiin prosessien heikkoudet.” 

Ainoastaan yksi vastuukunta ilmaisi asiakaslähtöisyyden tavoitteen toteutumattomuuden, 
jolloin syynä oli seuraava: ”Toiminnan kehittäminen mahdotonta, ei aikaa. Tehdään vain 
välttämätön ja perusasiat.” Toisaalta on selvää, että eri tavoitteiden toteutuminen oli kie-
toutunut toisiinsa: ”Lisännyt asiakaslähtöisyyttä, kytkeytyy kuitenkin tiedonvaihtoon.”

Vaikka asiakaslähtöisyydessä ja monialaisessa viranomaisyhteistyössä oltiin tavoitteena 
edistytty, ei monialaisuuden, monitoimijuuden ja verkostojen hallinta ole ollut haasteel-
lista ainoastaan Suomessa. Laaja Tanskassa työllisyydenhoidon kuntakeskeisestä toimin-
tamallista tehty tutkimus osoittaa, että näin on osin edelleen myös Tanskassa, missä ar-
vostelun kohteeksi joutuneeseen kuntapohjaiseen järjestelmään siirryttiin jo useita vuosia 
aiemmin. Sektorikohtainen järjestelmä aiheuttaa päällekkäistä työtä, asiakkaan siirtämis-
tä viranomaiselta toiselle ja epätarkoituksenmukaisia palveluja työttömille.62 Eri sektorei-
den viranomaiset voivat joutua vakuuttamaan toisiaan asiakkaan auttamiseksi. 

59 Karjalainen 2017b, s. 193–194.
60 Laakso 2012, s. 226.
61 Ks. tarkemmin Tonttila 2015, s. 34–36.
62 Ks. tarkemmin Nordic Labour Journal, feb. 06 2014. 
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”Että, miten sä luotat sen toisen ammattilaisen arvioon siitä, että mitä se nuori oikeasti 
tarvii. Eli, jos me mietitään täällä, että tämä nuori tarvitsee kuntouttavaa työtoimin-
taa, ja täällä on pohdittu sitä yhden tai useamman ammattilaisen kohdalla ja nuori 
on halukas. Se, että se prosessi on kautta aikojen mennyt työvoiman palvelukeskuksen 
kautta, niin onko järjellistä, että se nuori menee työvoiman palvelukeskukseen, jossa 
hänet arvioi taas uudet ammattilaiset, ja sitten he päättää, että onko se oikea palvelu?”

”Miksi sen täytyy olla niin, että jos me työllisyyspalveluissa rakennetaan asiakkaalle 
joku polku ja hänen kanssaan keskustellaan ja todetaan, että tämä olisi hyvä ratkaisu, 
niin sitten me ikään kuin tarvitaan se lupa johonkin?”

”Mut, jos mä katon sitä muutosta itse, yli kolmenkymmenen vuoden kuntauralla, niin 
se, että esimerkiksi sote-puolen lainsäädännön näkökulmasta, kun se on pirstoutu-
nut niin pieniin siiloihin. – –. Sosiaalityöntekijä on yks prosessi. Ja, kun tää sanoo, 
et hei, nyt te lähette tekemään tätä, ja nää rupes sitten, niil oli yhteinen päämäärä 
se asiakkaan auttaminen. Nyt tää sosiaalityöntekijä, tänä päivänä, nyt se lähtee va-
kuuttamaan nämä, et ois hirveen tärkeetä, et tää asiakas sais apua. Se kirjottaa niille 
puoltolausuntoja ja yrittää perustella niille kaikin mahdollisin keinoin, että saatais 
nää muut lähtemään siihen yhteiseen prosessiin. – – . Ennen sanottiin, joo, nyt me 
autetaan kaikki sitä. Mutta nyt täs tilanteessa, nää on erillisiä prosesseja, ni yks sanoo, 
joo, ei me keritä, toinen sanoo, me ei nähdä tässä sitä tarvetta. – –. Pitää oikeesti pystyä 
perustelemaan tälle lopulle organisaatiolle, että auttakaa ny sitä perhettä.”

Haastatteluvastaukset kuvaavat palvelujärjestelmän pirstaleisuutta. Siinä eri sektoreiden 
viranomaiset ovat rinnakkaisia toimijoita, eikä palveluprosessilla ole välttämättä selvää 
johtajaa. Yksi haastateltava esitti mallin, joka puoltaa yhteisen palvelusuunnitelman järke-
vyyttä nykyjärjestelmässä. Alla olevassa mallissa asiakasvastaavat toimisivat viranomaisina 
A–D.

Yhteinen palvelu-
suunnitelma

Viran-
omainen 

A

Viran-
omainen 

B

Viran-
omainen 

C

Viran-
omainen 

D

Kuvio 2. Yhteinen palvelusuunnitelma viranomaistoiminnassa
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Moniammatillisen työn onnistumisen edellytys on, että yhteisenä lähtökohtana on asiak-
kaan tilanne ja, että jokainen ammattilainen tuo oman osaamisensa auttamisprosessiin. 
Kun erilaiset osaamiset täydentävät toisiaan, syntyy asiakkaan toimintakyvyn ja elämän-
tilanteen parantamiseksi toisiaan täydentävien auttamistoimenpiteiden kokonaisuus.63 
Lainsäädännön viitekehyksen tulisi tukea asiakastyön kokonaisuutta ja eri sektoreiden 
päällekkäistä tietoa sisältävät suunnitelmat tulisi voida yhdistää yhdeksi nuoren työllisty-
misen polulla. Yhteistyön ja tiedonkulun merkitys lisääntyy siirryttäessä maakunnalliseen 
toimijaan. Jo siirtyminen työvoiman palvelukeskuksiin merkitsi aikuissosiaalityössä uutta 
mahdollisuutta kehittymiseen moniammatillisessa verkostoyhteydessä, vaikkakin kunnal-
lisen sosiaalityön ja valtiollisen työllisyyspolitiikan tavoitteet voivat olla erityyppisiä64.

63 Kananoja 2017, s. 449.
64 Kananoja, Lähteinen & Karjalainen 2010, s. 203.
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14 Henkilötietojen suoja nuorisotakuun 
kuntakokeilua toteutettaessa

14.1 Suostumuksen merkityksen tarkastelu
Kuntakokeilulain 6.1 §:ssä säädettiin salassa pidettävien henkilötietojen luovuttamisesta 
seuraavasti: ”Salassa pidettäviä tietoja saa suunnitelmien yhdistämistä ja toteuttamista varten 
luovuttaa asiakkaan nimenomaisella suostumuksella tai jos laissa niin erikseen säädetään.” 
Käytännössä henkilötietojen luovuttaminen perustui asiakkaan suostumukseen nuoriso-
takuun kuntakokeilussa1. Suostumuskonstruktion yhtenäistyminen on olennainen osa 
yksityisyyden suojan kokonaisuuden koherenssia. Suostumuskonstruktion merkityksen 
kasvuun liittyy olennaisesti myös käyttötarkoitussidonnaisuuden ja tarkkarajaisuuden vaa-
timusten korostuminen. Tietojen kerääminen tietojen vuoksi ei ole enää hyväksyttävää.2

Haastattelujen kysymys 11 kuului seuraavasti: ”Onko edellä mainittu kuntakokeilulain 
6.1 § tarkoituksenmukainen nuorisotakuuta koskevien tietojen luovuttamisen osalta?”

Haastatellut olivat yhtä mieltä siitä, että nuoren tietojen luovuttamisen tulee lähtökoh-
taisesti perustua suostumukseen. Yksi edusti näkemystä, että tietyissä tapauksissa tietojen 
luovuttaminen voisi perustua viranomaisen harkintaan, kun suostumusta ei nuorelta saa-
da. Tällöin myös nuorisotakuun kuntakokeilussa olisi voitu soveltaa hyvinvoinnin inte-
graation toimintamallia koskenutta kuntakokeilulain 6 §:n 2 momenttia, jonka mukaan 
salassa pidettäviä tietoja saa luovuttaa suunnitelmien yhdistämistä ja toteuttamista varten, 
jos 1) asiakkaalla sairauden, vamman tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi ei ole edelly-
tyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä eikä hänellä ole laillista edustajaa ja 2) 
tieto on välttämätöntä tämän lain tarkoituksen mukaisesti sen selvittämiseksi, voidaanko 
suunnitelmien yhdistämisen avulla parantaa asiakkaan palvelukokonaisuutta hänelle hoi-
toa ja huoltoa tai muita palveluja järjestettäessä.

Salassa pidettäviä tietoja ei saanut kuntakokeilulain 6 §:n 3 momentin nojalla luovut-
taa laajemmin kuin oli välttämätöntä suunnitelmien yhdistämisen tarkoituksen toteutta-
miseksi eikä vastoin asiakkaan nimenomaista kieltoa, jos hänellä oli edellytykset arvioida 
kiellon merkitys.

1 Niemi 2016, s. 19–32.
2 Neuvonen 2014, s. 244–255.
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Lainvalmisteluaineistosta ei käy ilmi, miksi nuorisotakuun kuntakokeilussa ei sovellet-
tu viranomaisen harkinnan mahdollistavaa kuntakokeilulain 6 §:n 2 momenttia. Joissain 
tilanteissa nuorella ei välttämättä ole käsitystä suostumuksen antamisen merkityksestä. 

Kysymyksessä 12 kysyttiin: ”Onko suostumuksen antamisesta kieltäydytty ja onko tämä 
merkittävä ongelma nuorisotakuun kuntakokeilun piirissä?”

Kolmen vastuukunnan osalta kommentit olivat seuraavat: ”Ei ainakaan ole tullut tie-
toon.”, ”Ei tietoa, että kukaan nuori olisi kieltäytynyt.” ja ”– – tosi harvat nuoret kyllä kiel-
täytyy.” Yksi vastuukunta otti esiin suostumuslomakkeen vaikean laatimisen. Seuraavien 
neljän vastuukunnan vastaukset tuovat ilmi suostumukseen liittyvää problematiikkaa:

”– – kahdenlaisia tilanteita, semmoisia tilanteita, että ohjaajat katsoo, että kun luo-
vuttaisit nämä tiedot, niin asioiden hoitaminen ja eteenpäin vieminen olisi huomatta-
vasti helpompaa. Mutta myös niin päin, että on nuoria, jotka ei tunnu ihan hahmot-
tavan, että ne antaa kaiken tiedon vaikka – – . Harvoin suostumuksen antamisesta 
on kieltäytymistä, – – . Mutta on joitakin nuoria asiakkaita, joista jotkut kieltäytyvät 
antamasta mitään tietoja mihinkään.”

”Kyllä ne kuulemma joskus kieltäytyy. – – ja tavallaan sitä on pitäny harjotella myös 
sitä, sen suostumuslomakkeen myymistä nuorelle, koska se ei oo niin yksinkertaista. Ja 
se, et meillä on suostumuslomake ja meil on ESR-henkilötietolomake.”

”– – noin joka kymmenes ei anna. Mutta se liittyy enemmän tämmöseen byrokrati-
avastaisuuteen tai pelkoon siitä, että mihin antaa suostumuksensa. – – Meillä on aika 
paljon suostumuslomakkeita ja kuntakokeiluun liittyvä suostumuslomake, se on vain 
yksi. Ja mä oon vähän harmissani siitä, että näitä on liikaa. Sitten on taas Ohjaamon 
omat, ESR:n, ja sitten on, totta kai, kyselyitä, palautteita kokeiluun, Ohjaamoon liit-
tyen, niin kyllähän me myös nuortakin aika paljon kuormitetaan. – – kun on tällaisia 
moniongelmaisia, joilla saattaa olla päihde- mielenterveysongelmia, niin ei he välttä-
mättä edes ymmärrä, mitä se ajaa takaa.”

”Se, kun sä ensin annat sille asiakkaalle viis sivua niinku kaikennäköstä. Sä annat 
ensin sille suostumuksen sinne Mediatriin, sä annat suostumuksen TYP:iin ja sit sä 
annat sille vielä jonkun asiakastietokyselyn ja palautelomakkeen, se on todennäköisesti 
hävinnyt papereineen jo jonnekin eikä tuu vähään aikaan.”

Suostumuksen pyytämiseen kasautuva byrokratia voitiin kokea kuormittavaksi ja epätar-
koituksenmukaiseksi.3 Alla yhdeksännen vastuukunnan vastaus:

”Kieltäytymistä merkittävämpi ongelma on, että työntekijät kokevat ongelmallisena 
sen suostumuslomakkeen. – – Mä luulen, että, jos kieltäytyy, niin kieltäytyy siks, että 

3 Suhtautuminen sosiaalipalveluihin jakaa väestöä ylipäänsä, myös nuoria. Vähäinen kokemus palveluista, 
samoin kuin huono palvelujärjestelmän tuntemus heijastunee esimerkiksi siinä, että sosiaalipalveluiden toi-
mivuuteen nähden nuoret ovat muita kriittisempiä, mutta luottavat muita enemmän saavansa tarvitessaan 
tärkeimpiä sosiaalipalveluja. Karvonen, Kestilä & Kauppinen 2017, s. 37. Kysymys oli väestötietoihin perus-
tuvasta HYPA 2013 kyselyn 18–29-vuotiaista vastaajista (n=513).
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mä en jaksa näitä papereita. – – Jos se asiakastietojärjestelmä olisi nuorten käyttäjä-
tunnusten takana, niin pääsisi tästäkin pahasta.”

Byrokratia on epäluottamukseen perustuvaa hallintoa, väittää yksi byrokratian syvintä 
olemusta luonnehtiva teesi. Ajatus epäluottamuksesta on historiallisesti varsin tosi. Byro-
kratia on kehittynyt asteittain verotuksen, poliisin ja sotalaitoksen organisaatioissa, joiden 
toiminnan luonteeseen kuuluu epäluuloisuus. Vastaavasti kansalaiset ovat suhtautuneet 
epäluuloisesti näiden hallinnonalojen viranomaisiin.4 

Vaikka vastauksia haettaisiin oikeushistoriasta, ajat ovat muuttuneet. Vuonna 2011 Eu-
roopan unionin tietosuojatyöryhmä totesi suostumusta koskevassa kannanotossaan, että 
periaatteessa yhden suostumuksen saamisen tulisi olla riittävä useille käsittelytoimenpi-
teille, jos rekisteröity on kohtuudella voinut olettaa tällaisia käsittelytoimenpiteitä5. Uuden 
EU:n tietosuoja-asetuksen 32 kohdan mukaan suostumuksen olisi katettava kaikki käsitte-
lytoimet, jotka toteutetaan samaa tarkoitusta tai samoja tarkoituksia varten. Jos käsittelyllä 
on useita tarkoituksia, suostumus olisi annettava kaikkia käsittelytarkoituksia varten.

Toisaalta nuoret saattavat laskelmoida, mitä tietoja antavat millekin viranomaiselle. 

”– – nuori kertoo viranomaisille todella eri asioita kuin ei viranomaisille. Että saisi 
sieltä jotenkin sen kokonaisuuden ehkä näkyväksi, että mikä siellä oikeasti on. Ei se voi 
välttämättä sitä TE-toimistossa sanoa, koska sit tulee kaikki nämä rahapolitiikka ja 
muut. – – Se on todella yleistä tuo. Että monesti just se työllistymisen, että, jos siellä on 
jotakin problematiikkaa siinä taustalla, niin se usein tulee hanketyöntekijöille, nuori 
kyllä kertoo, koska he eivät hallinnoi heidän rahojaan eikä etuuksia. Eivätkä tieten-
kään kerro sitä sitten muualle.”

Hallinnon paremman koordinoinnin lisäksi asiassa korostuu informointivelvollisuus6. On 
tärkeää, että nuorelle kerrotaan, mistä on kyse ja mitä suostumuksen antaminen käytän-
nössä tarkoittaa. Suostumuspyyntöön voi olla tarkoituksenmukaista yksilöidä, minkä tie-
tojen tai viranomaistahojen osalta suostumusta pyydetään. Perusteluna suostumuksen yk-
silöintiä edellyttävälle kannalle on se, ettei rekisteröity voi yleistä suostumusta antaessaan 
tietää, minkälaisten tietojen luovuttamista suostumus koskee7. Näin nuorella on vapaus 
jättää esimerkiksi terveystiedot suostumuksensa ulkopuolelle. Nuorta ei kuitenkaan saa 
pakottaa eikä painostaa suostumuksen antamiseen, eikä hän mahdollisesti kieltäydyttyään 
saa jäädä palvelua vaille. Suostumuksen vapaaehtoisuus edellyttää siten todellista mahdol-
lisuutta kieltäytyä suostumuksen antamisesta. Lisäksi rekisterinpitäjällä on todistustaakka 
suostumuksen olemassaolosta.8

4 Vartola 2017, s. 70. Jo vuonna 1992 Vuokko Niiranen kirjoitti vapaakuntakokeilun yhteydessä julkiseen 
sektoriin kohdistuvasta byrokratiakritiikistä ja pyrkimyksestä byrokratian vähentämiseen. s. 27 ja 67.
5 WP29 lausunto 15/2011, s. 18.
6 Ks. EU:n tietosuoja-asetus III luku 12–13 artikla; henkilötietolaki 24 §.
7 KM 1997:9 ja HE 96/1998 vp.
8 Vanto 2011, s. 33–35.
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Suostumuksen problematiikkaa tuo esiin KHO:n vuonna 2013 antama päätös, joka 
koski työvoiman palvelukeskuksessa tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä. 

KHO 2013:203
Pitkäaikaistyötön A oli kieltäytynyt antamasta sitoumusta, jonka mukaan työvoiman 
palvelukeskuksessa toimivat viranomaistahot olisivat voineet vaihtaa häntä koske-
via tietoja. A:n tulkittiin tällä perusteella kieltäytyneen työvoiman palvelukeskuksen 
asiak kuudesta. Hänen toimeentulotuen perusosaansa alennettiin toimeentulotuesta 
annetun lain 10 §:n 3 momentin nojalla 40 prosentilla yhteensä neljän kuukauden ajak-
si.

Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden ja toimeentulotukiviranomai-
sen päätökset ja palautti asian täysimääräisen toimeentulotuen maksamiseksi A:lle 
edellä tarkoitetulta ajalta. Korkein hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että sinänsä 
työvoiman palvelukeskus tarjosi palveluja muun ohella pitkäaikaistyöttömille henki-
löille näiden työllistymisen edistämiseksi. Kun otettiin huomioon, että työttömän hen-
kilön velvoitteesta osallistua palvelukeskuksen tarjoamaan toimintaan ei ollut erikseen 
säädetty eikä palvelukeskus ollut myöskään viranomainen, asiassa ei ollut oikeudellista 
merkitystä sillä seikalla, että A:ta ei ollut otettu tietojen vaihdosta kieltäydyttyään pal-
velukeskuksen asiakkaaksi. A:lta ei toisaalta ollut voitu myöskään edellyttää tällaista 
sitoumusta työvoimaviranomaisen järjestämisvastuulle kuuluvien palveluiden saami-
seksi. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti henkilöllä oli 
sinänsä oikeus luopua omien tietojensa suojasta, muttei vastaavasti ilman lain tukea 
velvollisuutta tähän.

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta säätää 11.2 §:ssä työttömän 
suostumuksesta riippumatta salassa pidettävien tietojen saamisesta työ- ja elinkeinotoi-
miston, kunnan ja Kansaneläkelaitoksen kesken. Suostumuksen pyytäminen asiakkuuden 
alkamisen edellytyksenä oli koettu työvoiman palvelukeskuksilta saadun palautteen pe-
rusteella haasteelliseksi. Lisäksi palvelussa on kyse tilanteesta, jossa työttömän palvelutarve 
edellyttää kunnan, työ- ja elinkeinotoimiston ja Kansaneläkelaitoksen tarjoamien palvelu-
jen yhteensovittamista ja tietojenvaihtoa.9

Tilanne nuorisotakuun kuntakokeilua toteutettaessa oli toisenlainen, sillä suostumuk-
sesta riippumatta nuori sai palvelua, mitä seuraava kommentti problematisoi: ”– – nuori 
saa kuitenkin palvelua, vaikka hän ei suostumusta antaisikaan. Niin onhan tässä nyt jon-
kinlainen ristiriita, että minkä ihmeen takia me sitten operoidaan tommosen tietojärjestel-
män suostumuksen kanssa, jos nuori kuitenkin saa sitä tarvitsemaansa palvelua. – – ja sit 
jos suostumus annetaan, niin se vain oikeuttaa tiedon keräämiseen, jota minä käytän sitten 
raportointiin, puolivuosiseurantaan.”

Työhönsä sitoutunut ammattikunta on kysynyt, eikö mitään voida tehdä ennen kuin 
ongelmat syntyvät tai kärjistyvät vaikeasti autettaviksi10. Tarvittavat toimenpiteet nuorten 

9 HE 183/2014 vp, s. 22–23.
10 Kyse on myös resursseista. Kananoja & Karjalainen 2017, s. 162.
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työllistymisen polulla tulisi voida toteuttaa aikaisessa vaiheessa, mieluusti ennalta ehkäis-
ten. Viranomaiskäytäntöjen ja tietojen vaihdon tulisi tukea tätä prosessia.

”Auttaminen jo etukäteen, – – ettei ihminen aja itseään siihen, että nyt lähtee tämä 
polku tai tämä polku. Laki antaisi tähän mahdollisuuden.”

14.2 Henkilötietojen tarpeellisuuden ja välttämättömyyden 
arviointi kuntakokeilulakia sovellettaessa

Haastattelukysymykset 10, 13 ja 14 kohdistuivat viranomaisten laintulkintaan. Niissä ky-
syttiin henkilötietojen luonteen arviointia henkilötietoja käsiteltäessä. Kuntakokeilulain 
4.1 § antoi mahdollisuuden yhdistää tietoja yhteiseen palvelusuunnitelmaan, mikäli yh-
distämisen voitiin katsoa olevan asiakkaan palvelukokonaisuuden kannalta perusteltua 
ja tiedot olivat asiakkaan palvelukokonaisuuden kannalta tarpeellisia. Kuntakokeilulain 
7.1 § sääti, että yhteiseen palvelusuunnitelmaan saa sisällyttää salassa pidettäviä henkilötie-
toja vain siinä määrin, kuin se on välttämätöntä suunnitelmien yhdistämisen tarkoituksen 
kannalta. Salassa pidettävät tiedot erosivat siten välttämättömyysedellytyksineen muista 
tiedoista, joita moniammatilliseen palvelusuunnitelmaan voitiin yhdistää tarpeen mukaan.

Henkilötietojen luonteen arviointi aiheutti pohdintaa ja tulkintavaikeuksia käytännön 
lainsoveltamistilanteissa, kuten sivistysvaliokunta lainvalmisteluvaiheessa arvioi11. Halli-
tuksen esityksen 7.1 § oli alun perin seuraava: ”Yhteiseen palvelusuunnitelmaan saa sisäl-
lyttää salassa pidettäviä henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen suunnitel mien 
yhdistämisen tarkoituksen kannalta”12. Hallintovaliokunta näki tarpeelliseksi muuttaa 
hallituksen lakiesityksen 7 §:n 1 ja 3 momentteja13. 

Hyväksytyn muutosehdotuksen jälkeen kuntakokeilulain 7.1 §:ssä säädettiin välttä-
mättömyysedellytyksestä. Vastaavasti 7.3 §:n osalta tarpeellisuusedellytys muutettiin vält-
tämättömyysedellytykseksi: ”Monialaiseen yhteistyöhön osallistuva ammattihenkilö saa 
salassapitosäännösten estämättä tallettaa edustamansa organisaation rekistereihin yhteisen 
palvelusuunnitelman sekä muut sellaiset asiakasyhteistyössä saamansa tiedot, jotka ovat vält-
tämättömiä hänen edustamalleen organisaatiolle kuuluvien tehtävien hoidon ja asiakkaan 
palvelutarpeen kannalta.”

Lisäksi hallintovaliokunta näki tarpeelliseksi muuttaa hallituksen esityksen 6 §:n 3 
momenttia salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta14. Hallintovaliokunnan esittämä 
muutos hyväksyttiin ja kuntakokeilulain 6 §:ssä säädetään yhdenmukaisesti 2 ja 3 momen-
teissa salassa pidettävien tietojen luovuttamisen välttämättömyysedellytyksestä. 

11 SiVL 13/2014 vp, s. 2.
12 HE 117/2014 vp, s. 31.
13 HaVM 31/2014 vp, s. 11.
14 HaVM 31/2014 vp, s. 11.
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Tehdyt muutokset kuntakokeilulakiesitykseen sen eduskuntakäsittelyn aikana osoitta-
vat tietynlaista problematiikkaa käsitteiden ”tarpeellinen tieto” ja ”välttämätön tieto” vä-
lillä. Lähtökohtaisesti kyse on arkaluonteisista tiedoista, jotka ovat yksityisyyden suojaan 
kuuluvan henkilötietojen suojan ytimessä. Tällöin on huomioitava, että kysymyksessä ovat 
voimassa oleviin lakeihin perustuvat palvelusuunnitelmat, joihin liittyvä tietojen luovutta-
minen edellyttää jo sinänsä välttämättömyysedellytyksen täyttymistä.15 

Yhdessä käsiteltävät haastattelukysymykset 10, 13 ja 14 kuuluivat seuraavasti: Kysymys 
10: ”Asiakkaan tarpeellisten tietojen arviointi viranomaisen näkökulmasta?” Kysymys 13: 
”Onko käytännössä ongelmia arvioida henkilötietojen välttämättömyyttä?” ja kysymys 14: 
”Onko kuntakokeilulain mukaisessa henkilötietojen luovuttamisessa ja henkilötietojen tallen-
tamisessa juridisia tai muunlaisia ongelmakohtia?”

Seuraavat neljä vastuukuntaa eivät olleet laatineet varsinaisia yhteisiä palvelusuunnitelmia 
NT/TYPPI-järjestelmään, mutta olivat saattaneet kirjata eri viranomaistahojen tietoja 
joko NT/TYPPI- tai TYPPI-järjestelmään. 

”Et mä näkisin kuitenkin tän monialaisen tai yhteisen palvelusuunnitelman 
vaan vähän semmosena ei nyt kuriositeettina, mutta se on niin kun yks kohta siinä 
 TYPPI-järjestelmän käyttämisessä. Kyllähän tähän henkilötietojen luovuttamiseen 
liittyvät asiat ovat aikamoinen este sitten laajassa mielessä estää tehokkaat ja asiakas-
lähtöisten palvelujen saamisen.” 

”Monta kymmentä lisenssin omaavia, koskaan kukaan ei ole vaivautunut, että käytet-
täisiin tätä NT/TYPPI-järjestelmää. Tulisi ottaa oikeudet pois, kun ei käytä järjestel-
mää. – – On tietoturvariski.”

”Ihan ylin aikuissosiaalityössä. – – ihan siellä ylhäällä on oltu pikkusen varovaisia tän 
lain kanssa. – – kyllä mua hirvittää, että mä joudun vielä johonkin raastupaan, että 
meillä on oikeus näitä itse muokkailla ja tehdä, kun ei oo juristi sitten kuitenkaan.” 

”Kyl se niin suppeesti, kun se mahdollista on, niitä tietoja sinne haetaan ja kirjataan. 
Koska kirjaamisestahan ei hirveesti ihmiset pidä. Et toki sit niin kun työllistämisen 
näkökulmasta pitää miettiä sit, et minkälaisia tietoja niinku tarvitaan.”

Vastauksista on tulkittavissa epävarmuutta kuntakokeilulain henkilötietojen käsittelyä 
koskevien lainkohtien implementaatiossa. Tosiasia on, että sosiaalioikeudessa ensi asteen 
ratkaisuvaltaa käyttävillä ei yleensä ole oikeustieteellistä koulutusta16. Kyseeseen voivat tul-
la reaaliset argumentit, jotka eivät edusta varsinaisten oikeuslähteiden kategoriaa. Konk-

15 HaVM 31/2014 vp, s. 11.
16 Tuori & Kotkas 2016, s. 144. Kirjaaminen voidaan nähdä sosiaalityössä työtehtäväksi, johon tarvitaan 
käytännöllistä valmennusta ja opastusta ja asiaan on herätty. Kananoja, Lähteinen & Marjamäki 2010, s. 
149–151; Kananoja, Lähteinen & Marjamäki 2011, s. 157–167. Esimerkiksi sosiaalialan osaamiskeskusten 
organisoimassa Kansa-koulu-hankkeessa valmennetaan ammattilaisia kirjaamiseen. Ks. tarkemmin Kaak-
kois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy, 2017.
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reettisessa ratkaisutilanteessa reaaliargumentaatio merkitsee arkikokemukseen perustuvaa 
arviointia eri ratkaisuvaihtoehtojen mahdollisista tosiasiallisista seurauksista ja vaikutuk-
sista.17

Yleisen tason oikeusteoreettisissa tarkasteluissa reaaliset argumentit pelkistyvät seu-
raamusharkinnaksi. Tähän harkintaan kuuluu Aarnion luokittelemana kaksi puolta: 1) 
uskomus siitä, miten asiat tulevat järjestymään, jos valitaan tietty tulkinta, ja 2) seurausten 
merkitystä koskeva arvostelma. Ensimmäinen kohta jakautuu kausaaliseen ja ei-kausaali-
seen uskomukseen. Kausaalisessa uskomuksessa saattaa olla kyse siitä, että tietty tulkinta 
aiheuttaa asianosaiselle kohtuutonta taloudellista rasitusta. Ei-kausaalisessa uskomuksessa 
on esillä se ulottuvuus, että tietty tulkinta aiheuttaa systeemiseurauksen eli seurauksen 
oikeusjärjestelmässä.18 

”Tässä on joutunut miettimään sitä, miten tämä kuvattais, miten tämä ohjeistettais, 
mikä se olis se välttämätön. Mä oon koettanut avata sitä nuoren tavoitteesta käsin, 
– – Sen pitäisi määritellä sitä, mikä on oleellista tietoa. – – Jos hän haluaa mennä 
kouluun, työskentelyn tavoitteena on koulutuksen aloittaminen ja sitten sieltä terveys-
tiedoista vain ne asiat, jotka vaikuttavat siihen koulunkäymiseen.”

”Lain heikkous on se, että se jättää hirveän paljon tulkinnanvaraa ja se on haasta-
va arvioida, mikä se tarpeellinen tieto on. – – Ja mä ymmärrän, kun jokainen tekee 
sitä kuitenkin henkilökohtaisella vastuulla, niin ei sitä helposti lähdetä soveltamaan, 
ellei saada selkeitä ohjeita, että miten sen voi tehdä. – – koska se on kuitenkin sitten 
työllisyysnäkökulmasta, nämä ovat tosi tärkeitä tietoja, jos me lähdetään henkilölle 
miettimään, että, mikä on hänen työllistymispolkunsa. – – voiko hän tehdä raskasta 
työtä. Tai täytyykö työtilan olla rauhallinen ja hiljainen, – – pitääkö siellä olla apuvä-
lineitä. Miten tällaiset asiat voidaan ilmaista siihen yhteiseen palvelusuunnitelmaan? 
Niin, että ei kerrota terveydentilaa, ei kerrota sitä diagnoosia, mutta voidaanko jol-
lain muulla tavalla kuvata se?”

Yhteisiä palvelusuunnitelmia laatineiden vastuukuntien vastaukset viittaavat kuntakokei-
lulain tulkinnanvaraisen epävarmuuden lisäksi siihen, että uusia ratkaisuja ja vaihtoehtoja 
etsiessään työntekijät joutuvat panemaan itsensä alttiiksi epävarmuudelle. Yritysten ja ko-
keilujen kautta kehitetyt ratkaisut ovat oman ammattitaidon, kokemusten ja yhteistyön 
tulosta. Vuokko Niiranen kirjoittaa, etteivät nämä olleet erityisesti vapaakuntakokeilun 
antimia19. Tähän voi rinnastaa nuorisotakuun kuntakokeilun.

”Tässäkin on taas se, uskalletaanko käyttää sitä harkintavaltaa. Sotessa ei uskalleta 
käyttää, tässä on se sama pelkotila, teenkö minä nyt virheen. Et kuka määrittelee, se 
aiheuttaa isoakin keskustelua. – – meillä ei jotenkin uskota siihen, et kun se asiakas 
antaa luvan. – – . Hirveen vaikeehan se on rajata, kuka sen määrittelee, mikä on 

17 Laakso 2012, s. 318.
18 Aarnio 1982, s. 92.
19 Niiranen 1992, s. 19.
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tarpeellista. Kun mä oon sanonu kans, et semmosen maalaisjärki-version – – . Mun 
mielestä se, että sinne kirjataan ne tarpeelliset asiat, jotka oikeesti vaikuttaa sen asiak-
kaan toimintakykyyn.”

Lisäksi seuraavan, yhteisiä palvelusuunnitelmia laatineen vastuukunnan kommentti viit-
taa maalaisjärjen käyttämiseen: ”En usko, että siinä kauheasti on ongelmia tuon osalta, että 
mikä on välttämätöntä tai salassa pidettävää. Sehän on se nuori siinä mukana. – – Minä 
ymmärtäisin, että se yhteinen palvelusuunnitelma on enemmänkin sellainen tiivistelmä toi-
mijoiden eri suunnitelmista, siis siihen tulee ne tärkeimmät asiat vain kuitenkin.” 

”Ensimmäisenä tietysti terveystiedot tulee mieleen. Siinä on aika tiukkaa ohjausta 
myös terveyspalveluista. Ja itsekin olen aika tiukoilla linjoilla, kuitenkin niin moni 
näkee ne. Sinne ei viedä muuta, kuin että on terveydellisiä ongelmia, jotka vaikuttavat 
työhön sijoittumiseen. – – Toinen sellainen, mitä ollaan keskusteltu, on päihteiden 
käyttö, huumeiden käyttö, lastensuojeluasiat, mitä näistä kirjataan. Onko meidän 
välttämättä jätettävä jälki sinne, jos me on se asia selvitetty? – – Tällaista täytyy miet-
tiä työllistymisen näkökulmasta kuitenkin, vaikkei se nyt ihan lähipiirissä olisikaan.”

Haastatteluvastaukset ilmentävät, ettei termeihin ”tarpeellinen” ja ”välttämätön” henki-
lötieto ollut aina kiinnitetty syvällistä huomiota, tai niitä ei osattu tulkita lakitekstistä. 
Tietojen luovuttamista ja tallentamista oli silti harkittu tarkkaan ja nuoren suostumus ja 
mukana olo mahdollistivat lainmukaisen toiminnan.

Kuten Arajärvi kirjoittaa, hallinnon harkintavallan kasvattamista voidaan sinänsä 
pitää tarkoituksenmukaisena ja toimivaltaa olisikin yleensä annettava alimmalle mah-
dolliselle tasolle. Se edellyttää kuitenkin riittävää koulutusta ja riittävän laajaa näkemystä 
paikalliselta hallinnolta.20 Verrattuna pelkän lain sisällön tarkasteluun huomion kohdis-
taminen oikeusjärjestelmän ammattikäyttäjiin ja lain soveltamisvaiheeseen tarkentaa ky-
symystä sääntelytarkkuudesta21. 

”Se, mitä tässä on projektipäälliköiden kanssa puhuttu, niin ehkä siinä alkupuolella 
olisi voitu käydä enemmän työskentelyä siitä, mitä siellä on funtsittu, kun on näihin 
päädytty. Että se olisi auennut jotenkin nopeampaa ja selkeämpänä sille taholle, joka 
lähtee sit sitä konkretiaa edistämään. Voi myös olla niin, että kuntien kanssa sitä kes-
kustelua on käyty. Mutta ne tahot, joidenka kanssa sitä on käyty, on eri tahot, kun on 
lähtenyt sitä toteuttamaan.”

Sääntelyinformaatioon sisältyy epävarmuutta siitä, mitä tietyllä ilmaisulla tarkoitetaan. 
Tunnusomainen piirre tulkinnanvaraisille ilmaisuille on niiden semanttinen avoimuus, 
joka ilmenee epätietoisuutena lakitekstin ilmaisun merkityssisällöstä. Tulkinnallinen kan-
nanotto on asianomaisen sääntelykokonaisuuden, sen eri osien ja asiayhteyksien funktio. 

20 Arajärvi 2017, s. 76.
21 Tämä koskee erityisesti kiperiä tapauksia, tulkinnanvaraisia säännöksiä sekä väljäsisältöisiä, joustavia 
sääntelyjä. Ks. tarkemmin Tala 2014, s. 88–89.
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Oikeusjärjestys edustaa monille eri tahoille yltävää tulkinnanvaraista yhteiskunnallista 
käytäntöä. Laintulkintaa on monesti luonnehdittu – keskiajan glossaattorien ja kommen-
taattorien ajoista lähtien – ”sanan selitykseksi”, tiivistää Laakso.22 

Tullaan hermeneutiikkaan, jossa on kysymys ihmisen toiminnan, ja oikeuden ollessa 
kysymyksessä, oikeudellisen kielen ymmärtämisestä23. Laintulkinnan näkökulmasta kat-
sottuna säädöstekstiin sisältyvän merkityksen ”selvyys” tai ”epäselvyys” ei muodosta tark-
karajaista kahtiajakoa, minkä vuoksi tulkinnalle ei yleensä ole osoitettavissa yksiselitteisiä 
kriteereitä24. Suhteellisuusperiaatetta noudattaen viranomaisen toimen on oltava asian-
mukainen, tarpeellinen ja oikein mitoitettu sen tavoitteen kannalta, johon kysymyksessä 
olevalla toimella pyritään25. Suhteellisuusvaatimuksella on merkitystä myös sen kannalta, 
että sen vastaisesti ei saa kerätä tietoa suostumuksenkaan nojalla26.

Oikeus salassa pidettävien tietojen saamiseen ja antamiseen on sidottava yksilöidysti 
niihin tilanteisiin, joissa tietojen saaminen tai antaminen voi välttämättömistä syistä olla 
perusteltua, sekä rajattava niihin henkilöihin, joille tiedot ovat näistä syistä välttämättö-
miä27. Nuoren henkilötietojen arvioiminen suhteessa nuoren työllistymisen tavoitteeseen 
antoi vastauksen tähän.

”Ja sitten se, että tässä myöskin se tiedon vaihto, koska tullaan niin eri professioista, jos 
ajattelee nuorisotyöntekijää, opettajaa, sosiaalityöntekijää, kaikki ovat dokumentoi-
neet eri tavalla. Sosiaalityöntekijä sitä asiakkaan tilannetta, sosiaalista verkostoa, asi-
akkaan voimavaroja, opettaja dokumentoi suoritusta, nuorisotyöntekijä ei dokumen-
toi perinteisesti. – – Kun olen katsonut kirjauksia, niin kyllä sieltä tunnistaa melko 
varmasti, kuka sen on kirjoittanut, mikä se näkökulma on. – – Tällaista täytyy miet-
tiä työllistymisen näkökulmasta kuitenkin, vaikkei se nyt ihan lähipiirissä olisikaan.”

Eri ammattikunnissa termit ”tarpeellinen” ja ”välttämätön” henkilötieto saatetaan käsittää 
eri tavoin. Kysymykseen siitä, olisiko kuntakokeilulaissa ollut tarkoituksenmukaista lue-
tella henkilötietojen tietosisältöjä, ei siten ole yksiselitteistä vastausta. Laissa työllistymistä 
edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta säädetään 11.2 §:ssä, että työttömän suostumuk-
sesta riippumatta työ- ja elinkeinotoimistolla, kunnalla ja Kansaneläkelaitoksella on oi-
keus salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä saada 
toisiltaan sekä tässä laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi käyttää edellä 9 §:n 2 mo-

22 Laakso 2012, s. 228–334. Ks. tarkemmin kielellis-tulkintaperusteinen eli hermeneuttinen argumentoin-
timalli. Laakso 2012, s. 384. Ks. myös Tala 2005, s. 31.
23 Aarnio 2011, s. 10.
24 Laakso 2012, s. 339–341. Aste-eron lisäksi tarpeellisuudessa ja välttämättömyydessä voidaan nähdä nä-
kökulmaero. On mahdollista ajatella, että hallintotoimen tarpeellisuus määrittyy viranomaisen näkökulmas-
ta. Välttämättömyys on kuitenkin kiistatta tuomioistuimen näkökulmasta määrittyvä vaatimus. Ks. Kulla & 
Koillinen 2014, s. 177.
25 HE 72/2002 vp, s. 60.
26 Kulla & Koillinen 2014, s. 176–177.
27 PeVL 60/2010 vp, s. 5.



265

mentissa tarkoitettuja työtöntä koskevia tietoja, jotka ovat välttämättömiä työllistymistä 
edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämiseksi työttömälle. Tietojen välttämättö-
myys tulee aina arvioida tapauskohtaisesti, ohjeistaa työ- ja elinkeinoministeriö. Yksityis-
kohtaista luetteloa siitä, mitkä tiedot ovat välttämättömiä yhteispalvelun järjestämiseksi, ei 
ole mahdollista laatia.28 

Toisinaan tarpeellisuuden ja välttämättömyyden välinen ero on yksin semanttinen. 
Suhteellisuusperiaatteen mukainen kolmijako voidaan pohjustaa saksalaiseen esiku-
vaan. Kirjallisuudessa on yleensä katsottu, että tarpeellisuus viittaa tässä kohdin samaan 
”Erforderlich keit”-oppirakennelmaan kuin välttämättömyysvaatimus. Toisin sanoen tar-
peellisuuden katsotaan yleisen suhteellisuusperiaatteen osana samastuvan välttämättö-
myyteen.29 

Kysymys 15 kuului: ”Onko viranomaisella lopulta käytettävissään tavoitteena oleva laa-
ja-alainen asiakkaan olosuhteita ja tarpeita koskeva tieto?” Vastaukset voi tiivistää siten, että 
on, jos saadaan kaikki toimijat mukaan ja on selvyys siitä, mitä tietoja saa ilmaista. ”Tulisi 
aina muistaa, että tiedot kootaan asiakkaalle, eikä järjestelmälle”, totesi yksi vastaaja.

Hallinnollisesti on toivottavaa käsitellä mahdollisimman pieni määrä tietoa, kun taas 
palveluvastuun kannalta tietoa on tarpeen olla riittävästi30. Tiedon luovuttajan vastuu on 
ankara ja mikäli henkilötiedon luovutukset ovat epämääräisiä, eteen saattaa tulla vastuun-
jakoon liittyviä riitaisuuksia31. Oikeuslähteiden avulla määritellään, mistä saadaan ratkai-
sutoiminnassa ne säännökset ja oikeusohjeet, joihin nojaudutaan32. Erillisten tietosuoja-
ohjeiden avulla voidaan auttaa rekisterinpitäjän henkilöstöä käsittelemään henkilötietoja 
oikein. Esimerkiksi tyyppitilanteiden kartoittamisella on mahdollista luoda yhtenäistä 
ohjeistusta.33 Edellä mainittuun olisi tullut vastata vahvemmin lainsäätäjän toimesta.

14.2.1 Kuntakokeilulain 8 §:n soveltaminen ja kokeiluajan jatkaminen

Kuntakokeilulain 8.1 § sääti seuraavasti: ”Kunnan viranomaisten henkilörekistereihin si-
sältyviä tietoja saa yhdistää toiminnan suunnittelua ja arviointia varten noudattaen, mitä 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) ja henkilötietolaissa 
(523/1999) säädetään. Yhdistämiseen käytetyt henkilötunnukset ja muut henkilön tunnista-
mista koskevat tiedot tulee poistaa välittömästi yhdistämisen jälkeen. Yhdistämisen avulla 
saatuja tietoja ei saa luovuttaa edelleen, ja ne tulee hävittää välittömästi tilastojen ja muiden 

28 Työ- ja elinkeinoministeriö, tiedote 8.6.2016, s. 3.
29 Kulla & Koillinen 2014, s. 176–177.
30 Sorvari 2004, s. 55.
31 Vanto 2011, s. 189–190.
32 Tala 2005, s. 151.
33 Vanto 2011, s. 189–190.
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selvitysten valmistuttua, viimeistään kuitenkin kuuden kuukauden kuluttua yhdistämises-
tä.”34

Kysymys 16 kuului: ”Onko tätä kuntakokeilulain pykälää sovellettu käytännössä?” ja ky-
symys 17 ”Onko edellä mainittu, kuntakokeilulain 8 § tarkoituksenmukainen?”

Yksikään yhdeksästä vastuukunnasta ei ollut soveltanut kuntakokeilulain 8 pykälää.

”Kun mä aloin lukea tätä, niin musta tuntui, että mä luen ihan jotain uutta tekstiä, 
musta tuntuu, että mä olen skipannut tätä kohtaa hirveästi. – – Mä en saa tosta yh-
tään kiinni. Mä en vaan pääse tähän, ilmeisesti tämä ei ole meidän arjessa läsnä.”

”Ei olla sovellettu, olisiko sinulla tästä jotain ihan konkreettista esimerkkiä?”

”Ei olla sovellettu. – – Ehkä suppeasti ajattelen, mutta mä en ihan heti keksi, miksi 
me tehtäisiin näin.”

”Jos ymmärtää oikein tätä, niin semmoista, että me oltais eri rekistereistä otettu tietoa 
ja yhdistetty sitä erilaisia niin kun ehkä seurantaa tai tilastointia varten, niin täm-
möistä me ei olla tehty. – – ja ainakin itelle tää pykälä on vähän jäänyt niin kun 
huomaamattakin, että tämmöistäkin.”

”Kun ymmärtäisi vielä jotain. En nyt oikein, että mihin tää oikein liittyy.”

”– – mä en oo ees huomannu tällast ollenkaan, – – Hyvä pykälä, nythän me aletaan 
hyödyntään tätä.”

Kolme vastuukuntaa eivät kommentoineet lainkohtaa sen toteuttamatta jättämistä enem-
pää. Kun kuntakokeilulain 8 § käytiin tarkemmin läpi haastattelutilanteessa, se saatettiin 
nähdä tarpeelliseksi tiedontuotantoon, tuloksellisuuteen, vaikuttavuuteen tai tutkimuk-
sellisuuteen liittyen. Lain toimeenpanossa joudutaan väistämättä soveltamisen kysymyk-
siin, jolloin hallinnon liikkumavara on suhteellisen laaja ja menettelytavat saattavat olla 
moninaiset. Toimeenpanijalla on itsenäistä harkintavaltaa. Sääntelyn kohteiden toiminta 
saattaa olla arvaamatonta – he eivät ehkä lainkaan käytä oikeuksiaan.35 Tähän liittyi lain-
kohdan vaikeaselkoisuus.

Kysymys 22 kuului: ”Tulisiko kuntakokeilulain voimassaoloaikaa jatkaa, miltä osin?” 
Yhteenvetona vastauksista voi todeta, että kaksi vastuukuntaa eivät nähneet kuntakokeilu-
lain voimassaoloajan jatkamiselle tarvetta, koska he eivät kokeneet onnistuneensa kokeilun 
toteuttamisessa. Loput seitsemän vastuukuntaa toivoivat, että voisivat jatkaa jo aloitettua 
yhteistyötä. Tämän tulisi olla mahdollista myös tietojärjestelmien osalta.

34 8 §:n 2 momentissa säädettiin, että mitä 1 momentissa säädetään kunnasta, koskee myös kokeilun piiriin 
kuuluvaa kuntayhtymää.
35 Tala 2001, s. 324–325.
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15 Näkökulma kunta–valtio-suhteeseen 
nuorisotakuun kuntakokeilussa

Kuntien omavastuisuuden ja valtionvalvonnan välisen rajanvedon oikean asteen määrit-
täminen on kunnallisen itsehallinnon kannalta keskeinen kysymys1. Viime vuosina kun-
nallisen itsehallinnon merkityksen aliarvioiminen ja yhteistyön riittämättömyys kuntiin 
kohdistuvia muutoksia valmisteltaessa ovat saaneet runsaasti kritiikkiä osakseen. Vuosina 
2015–2016 toteutetut kuntakokeilut voi nähdä yrityksenä palauttaa luottamusta kunta–
valtio-suhteeseen. Hyväksymällä laaja-alaiset kuntakokeilut hallitus ja eduskunta viestivät 
kunnille luottavansa niiden kykyyn etsiä paikallisesti toimivimmat ratkaisut, toteaa Sip-
ponen.2

Kokeilu voikin olla pehmeä ohjauskeino, jossa ihmiset etsivät itse vaihtoehtoisia me-
nettelytapoja ja ne vakiintuvat omiksi työkäytännöiksi. Kokeilemalla syntyneet uudet toi-
mintatavat tai tavoitteet tuntuvat luonnollisesti enemmän ”omilta”, itse oivalletuilta, kuin 
valmiina annetut.3 Vuosien 2012–2015 työllisyydenhoidon kuntakokeilu oli useiden eri ai-
neistojen ja havaintojen mukaan avannut uusia mahdollisuuksia kunta–valtio-yhteistyölle 
ja laajemmille kumppanuuksille työllisyyden edistämiseen liittyen. Tätä avautumista oli 
syytä edelleen vahvistaa, sillä kuntakentän ja kumppaneiden toiminta ja osaaminen olivat 
vielä hyvin epätasaisia työllisyys- ja työttömyysteemoihin liittyen.4

15.1 Sopimuksellisuus nuorisotakuun kuntakokeiluun lähdettäessä
Kuntakokeilulain 25 §:ssä säädettiin sopimuksellisuudesta kuntien ja työ- ja elinkeino-
toimistojen yhteistyössä. 1 ja 2 momenttien mukaan ”Nuorisotakuuta koskevien yhteis-
työprosessien helpottamiseksi valtion ja kuntien välisissä kokeilusopimuksissa sovitaan 
nuorisotakuukokeilua varten nimettävistä työ- ja elinkeinotoimistojen yhdyshenkilöistä, työ-
kokeilusopimusten ja palkkatukihakemusten käsittelyajoista, yhteistyöstä vastavalmistunei-
den nuorten työllistymisen edistämisessä sekä aktivointisuunnitelman tekemistä koskevasta 
yhteistyöstä.

1 Heuru, Mennola & Ryynänen 2011, s. 213.
2 Sipponen 2016, s. 27.
3 Niiranen 1992, s. 19.
4 Arnkil, Spangar, Jokinen, Tuusa & Pitkänen 2015, s. 11–12.
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Paikallisesti voidaan lisäksi sopia muista tarvittavista yhteistyömenettelyn muodoista 
nuorisotakuun toteuttamisessa kuntien ja työ- ja elinkeinotoimistojen keskinäisellä sopimuk-
sella.”

Haastattelukysymyksissä 19 ja 20 kysyttiin, olivatko kuntakokeilulain 25.1 §:ssä sovitut 
asiat toteutuneet käytännössä ja oliko kunnalla ollut mahdollisuus sopia kuntalähtöisesti 
kokeiluun lähdettäessä.

Haastatteluvastausten ja sopimusneuvottelujen seuraamisesta saatujen havaintojen 
perusteella kunnilla oli lähtökohtaisesti hyvä mahdollisuus ottaa kuntakohtaiset paino-
tukset huomioon nuorisotakuun kuntakokeiluun lähdettäessä5. Yksi vastuukunta kertoi 
sopineensa, että TE-toimisto myöntää kevyemmin perustein kokeilun kohteena oleville 
nuorille työkokeiluoikeuden. Toinen vastuukunta mainitsi saaneensa ylimääräisenä mah-
dollisuutena TE-toimiston resurssia Ohjaamon tiloihin. Vaikka lähtökohtatilanteeseen 
oltiin yleensä tyytyväisiä, useat vastaukset viestivät pettymystä kokeilun edetessä:

”Me voidaan tehostaa prosessia ja yhteistyötä, mutta sitten kun ruvetaan puhumaan 
työkaluista, niin ei tämmöinen ole tuonut mitään uusia meille käyttöön. – – Eli voi-
daan toimia kuntalähtöisesti, mutta toki sitten se, että eihän se niin kun helppoa ole. 
– – edelleenkin monet ne niin kun ehkä säännökset ja toimintatavat, mitä TE-toimis-
tossa on, niin sitoo aika paljon. – – Mutta mahdollista on ja pienempiä asioita ollaan 
tehtykin.”

”– – esimerkiksi työkokeilusopimusten ja palkkatukihakemusten käsittelyajat, niin 
toki meidänkin sopimukseen ne määritettiin, mutta nehän oli lainmukaiset, – – Ei-
vät ne siinä pyrkineet tekemään sitä yhtään nopeammin. – – Se hiukan on merkitykse-
töntä, että sinne kirjataan se, mitä jo joka tapauksessa on sitouduttu noudattamaan.”

”Nuorisotakuuta koskevien yhteistyöprosessien helpottaminen: ns. 2. palvelulinjan 
osalta yhteistyö on luontevaa, 1. linjan osalta yhteistyö ei toimi. Yhdyshenkilöt on, työ-
kokeilusopimusten ja palkkatukihakemusten käsittelyajat, seurataan henkilöstökyse-
lyssä kaksi kertaa vuodessa. Yhteistyö vastavalmistuneiden nuorten työllistymisen edis-
tämisessä, suuret haasteet, edellyttäisi, että tieto tulee välittömästi myös Ohjaamoon. 
Työvoimatoimiston henkilön läsnäoloa tulisi lisätä, eli ohjautuminen Ohjaamoon 
on haaste. Aktivointisuunnitelman tekemistä koskeva yhteistyö, toteutuu [alueen x] 
TE-toimiston kanssa.”

Kysymys 21 b) kuului: ”Mikä on tilanne muiden kokeiluun osallistuvien kuntien osalta?”

”Meil on ollu [kunta x] vähän nyt se, joka on ollu semmosena etukäteispilottina, koska 
pienessä kunnassa on tietysti aina moninkertaisesti helpompi tehdä asioita. He ovat 
pilotoineet tota NT/TYPPIä. Heillä on ollu niitä monialaisia palvelusuunnitelmia 
varmaan useampia, päästy niin kun liikkeelle.”

5 Valtiovarainministeriö, Oulun ja Rovaniemen sopimusneuvottelut 7.5.2014. Useassa vastauksessa vastuu-
kunnat totesivat sopimisen olleen normaalia sopimista.
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Muiden kuntien mukana olo muodostui paikallisista lähtökohdista ja vaihteli suuresti. 
Yksi vastuukunta esitti kysymyksen, oliko järkevää ottaa muita mukaan, koska käytännön 
toiminta ei paikallisista syistä johtuen lopulta ulottunut kuin kokeilusta vastaavaan kun-
taan.

15.2 Kuntiin kohdistuva ohjaus nuorisotakuun kuntakokeilussa
Kysymys 21 a) kuului: ”Onko kuntakokeiluissa ollut mahdollisuus toimia kuntakohtaisesti 
valtion lainsäädännön lisäksi antama ohjaus huomioiden?” 

”– – on tosi sellaista epävarmaa ja sekavaakin, kun ei ole ensin sitä mallia, vaan pi-
tää vain lähteä toimimaan. Että se on myös henkilöstölle sitten tosi raskasta ja pitää 
tosi paljon sietää sellaista epävarmuutta, varmaan enemmän kuin normaalisti han-
ketoiminnassa, – – Näissä palautteissakin olen antanut, että olisi kaivannut siihen 
substanssiin sitä tukea tavallaan nyt sieltä valtiovarainministeriöstä. – – Mä olen 
ehdottomasti sitä mieltä, että on liian paljon jätetty vapautta ja kuntakenttää yksin 
toteuttamaan tätä kuntakokeilua.”

”Valtiovarainministeriöstä on sanottu, että te saatte siellä paikallisesti määrittää ja 
paikallisesti mietitte – – . Tää tuntuu jotenkin mahdottoman raskaalta ja monimut-
kaiselta ja hallinnolliselta tää hankkeen lanseeraus. – – Valtion taholta tulisi antaa 
aivan yksiselitteisen selkeät ohjeet tämän lain soveltamiseen. Kun mä oon kysynyt jota-
kin, niin vastauksena kuitenkin tulee todella monisanaiset ohjeet ja kaikki lain pykä-
lät. – – liian paljon kuntakohtaista sovellettavaa.” 

”– – ei sieltä ole rajoja asetettu kauheesti – –”

Nuorisotakuun kuntakokeilusta voi tässäkin löytää yhteyksiä vuoden 1989 vapaakuntako-
keiluun, joka ei ollut valmiiden toimintamallien soveltamista6. Itsehallinnon vahvistami-
nen oli osallistumismahdollisuuksien lisäämisen ohella keskeinen tavoite. Mäki-Lohiluo-
man selvitys osoittaa, miten suurin osa hakijoista toivoi vapaakuntakokeiluun lähdettäessä 
valtion ohjausjärjestelmän uudistamista. Toisena asiakokonaisuutena oli hallinnon toi-
mintojen tehokkuuden ja taloudellisuuden lisääminen.7 Tutkittaessa ensimmäisen vaiheen 
tuloksia, poikkeamishakemukset kohdentuivat kuitenkin merkittävältä osin pikkuasioi-
hin. Valtion taholta jäätiin kaipaamaan hakemuksia erityisesti kuntien oman toiminnan 
tehostamisen kannalta, uusien palvelumuotojen ja palvelutoiminnan uudelleen järjestely-
jen osalta sekä säästöjen osalta8.

6 Niiranen 1992, s. 7.
7 Mäki-Lohiluoma 1994, s. 9.
8 Ryynänen & Rehula 1992, s. 113 ja 148.
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Sosiaaliturvan lainsäädännön trendit kasvattavat tänä päivänä hallinnon harkintaval-
taa, toteaa Arajärvi9. Lisäksi informaatio-ohjauksen voimistuminen on liittynyt sekä kun-
tien vapausasteiden lisääntymiseen että itsehallinnon kasvukehitykseen10. Valtionohjauk-
sen muutoksen suuntaa eivät kaikki ole varauksetta hyväksyneet ja julkisessa keskustelussa 
on esitetty kriittisiä käsityksiä. Niiden mukaan informaatio-ohjaus ei ole aina riittävän 
tehokas ohjausmuoto kuntien ohjaamiseksi, eikä sitä ole tarpeeksi koordinoitu valtion ta-
holta.11

Oikeusvaltioperiaate edellyttää oikeusvarmuutta ja oikeuden selkeyttä12, ja ohjaus kuu-
luu julkisen politiikan toteuttamiseen olennaisena osana13. Lainlaatijan käytössä olevia 
implementaation tukikeinoja ovat muun muassa ohjeiden antaminen, koulutus, neuvonta 
ja palauteinformaation keruu14. 

”Jos se ohjaus on semmosta järkevää, niin eihän siinä ole mitään minusta niin kun 
ongelmaa.”

”Riski, että jos valtion ohjaus vähenee, niin sit me saadaan aikaiseksi 300 erilaista toi-
mintamallia. Siinä on riski eriarvoistamiselle ja alueelliset eriarvoisuudet voisi koros-
tua.”

”Mikä se koulutuksen ydinsanoma olisi tässä monialaisessa yhteistyössä? Ja, kun mä 
olen ollut niissä kuntakokeilupäivissä, niin mun mielestä siellä ei ole mulle mitään. 
Että sitä voidaan kouluttaa kuinka paljon vaan, mutta jos ei siinä asenteessa ja ajatte-
lutavassa tapahdu muutosta, niin sitten se on aika heikoissa kantimissa.”

”Jos mä haluaisin välittää kaiken sen epäselvyyden, mitä mä koen, niin varmasti se 
sit sinne välittyis. Et mä oon se suodatin, joka sanoo, et vaikka näitä nyt tulee näitä 
lomakkeita ja muita, niin tää on hyvä juttu, et tavallaan mun mielest on enemmän 
kyse siitä, miten se esitetään.”

Kahden viimeksi lainatun vastuukunnan edustajat kokivat saaneensa erikseen kysyessään 
riittävät vastaukset nuorisotakuun kuntakokeilua koskeviin täsmentäviin kysymyksiin. 
Lainsoveltajat voivatkin kokea ohjauksen eri tavoin. Ohjauksellisen tuen tarpeessa oli vaih-
telua myös sen mukaan, oliko laadittu yhteisiä palvelusuunnitelmia tai nimetty asiakas-
vastaavat. Lisääntynyt tarve ohjaukseen saattoi tuoda kokemuksen sen ristiriitaisuudesta 
myös suostumuslomaketta laadittaessa. Tavoiteltaessa kuntakokeilulain 1 §:n mukaista 
kuntien ohjauksen vähentämistä kysymykseen sen tarkoituksenmukaisesta määrästä ei ol-
lut yksiselitteistä vastausta.

9 Arajärvi 2017, s. 76.
10 Syväjärvi & Stenvall 2006, s. 15.
11 Syväjärvi & Stenvall 2006, s. 15.
12 Ryynänen 1999, s. 41–42.
13 Syväjärvi & Stenvall 2006, s. 37.
14 Tala 2005, s. 118–119.
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”Ollaan ajauduttu byrokraattiseen häkkiin ja on se tilanne, että pitäisi purkaa säänte-
lyä. Mutta ei reaalisesti näytä siltä. Viime vuosina on varmaan tullut kunnille enem-
män velvoitteita kuin otettu pois.”

”Mitä ylemmäs se ohjaus menee, sitä enemmän pitää ohjeistaa. – – nää lait lukitsee 
sen heti, tollasen karsinnan. Me käydään sitä keskustelua tän karsinnan sisällä, mut 
kun meen pitäis päästä vähän sinne karsinnan ulkopuolellekin keskustelemaan.”

Vastaukset kysymykseen 24 eivät tuoneet esiin reaalisia ohjauksen ja suositusten vähen-
tämismahdollisuuksia sovellettaessa kuntakokeilulakia voimassa olevan lainsäädännön 
viitekehyksessä. Merkittävää on, että kahdeksan yhdeksästä vastuukunnasta otti puheeksi 
ministeriötason yhteistyön puutteen lainvalmistelun eri vaiheissa tai ohjauksen ristiriitai-
suuden, mitkä ulottuivat ruohonjuuritason toimintaan asti.15 

”– – puhutaan monialaisesta yhteistyöstä, niin toivoisi myöskin sitten monialaista oh-
jausta. – – odotetaan kentältä jotain sellaista toimintaa, mihin ei pystytä sitten minis-
teriötasolla. – – Kun mietitään monialaista palvelun johtamista, VM olisi kaikkein 
neutraalein. Silloin ei tule kenenkään yksittäistä intressiä.” 

Valtiovarainministeriö vastasi kuntakokeilujen toteuttamisesta, mutta NT/TYPPI-jär-
jestelmä oli työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoima. Työ- ja elinkeinoministeriö johtaa 
Ohjaamo-toimintaa, jossa toimii lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö ja opetus- ja kult-
tuuriministeriö. Ohjaamoja toteutettiin ESR-hankkeina, joissa valtion aluehallinnon eri 
hallinnonhaarojen edustajat ovat kukin osaltaan tekemässä hankkeiden rahoituspäätöksiä. 
Haastattelukunnissa toteuttajina olivat kuntien organisaatiot, kuten suuressa osassa EU:n 
rakennerahastoista rahoitetuissa hankkeissa.16

”Vaihtelee ministeriökohtaisesti, miten voidaan paikallisesti toimia. – – Et ketä tässä 
nyt pitäis uskoa?” 

”Toki tätä olisi syytä miettiä, kun tällaisia valmistellaan, että tämä on prosessinakin 
kunnalle aika raskas viedä läpi. Me raportoidaan nuorisotakuun kuntakokeilusta val-
tiovarainministeriölle, sen lisäksi tähän on täytynyt tulla niitä ESR-hankkeita, että 
tämä toiminta voidaan rahoittaa, ja raportoida toiminnasta rahoittajalle hiukan eri 
lailla, – – Se on lisännyt sitä selvitystyön ja raportointityön ja viestinnän haastetta 
ihan selkeästi.”

15 Sääntelyn lisääntymisen ohella ongelmallisina piirteinä viime vuosien kehityksessä on pidetty kohden-
netun resurssiohjauksen, siihen liittyvän informaatio-ohjauksen ja monitaho-ohjauksen lisääntymistä. Tämä 
on johtanut ohjauksen sisältämien periaatteiden keskinäiseen ristiriitaisuuteen ja kokonaisohjauksen puut-
teisiin. Ohjauskeinojen monipuolistumisen haittapuolena on järjestelmän muotoutuminen varsin hajanai-
seksi eri ministeriöiden ja muiden toimijoiden lisätessä ei-normipohjaisia ohjauskeinoja ilman järjestelmän 
kokonaisuuden tietoista koordinointia. Nyholm 2011, s. 133.
16 Paikoin monimutkaisen kokonaisuuden seurauksena saattaa olla monenlaisia ongelmia ja viivytyksiä 
ohjelmien käytännön valmisteluun ja toteutukseen. Vrt. Heuru, Mennola & Ryynänen 2011, s. 394.
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”Toiminnot eri sektoreiden alla, myös ministeriössä. – – se lähtee sieltä ministeriöta-
solta se erikseen tekeminen, niin se on vähän hankala saattaa niitä sitten yhteen täl-
lä tasolla. – – Nuorisotakuussa korostunut TEM-lähtöisyys, joka hieman haitannut 
muiden palvelujen yhteensovittamista.” 

”Ehkä se näkyy myös siinä lain valmistelussa, että ehkä ei ollut VM:ssä ihan loppuun 
– – asti tietoa sosiaalihuoltolain uudistuksesta. Eikä ole ollut ihan loppuun asti tietoa 
TYP:stä.”

Toimeenpaneva taho saattoi kokea, että ministeriöiden ohjaukseen liittyi käytännön toi-
minnan tuntemisen puutteet nuorisotakuun kuntakokeilusta ja Ohjaamosta. Vaikka kyse 
oli pitkälti samasta toiminnasta, tuli ne eri yhteyksissä pitää erillisinä. 

”Joissain kuntakokeilun ja VM:n tilaisuuksissa kun on puhuttu kuntakokeilun toi-
minnasta, niin kyse on Ohjaamon toiminnasta. – – Täytyisi tulla informaatio-oh-
jauksen kautta selkeämmin.”

”Aika monessa tilaisuudessa, missä on ollut näitä ministeriöiden edustajia, niin mä 
olen kysynyt tätä. – – saan aina sen vastauksen, että suurin piirtein kaikki, mitä te 
teette, on kuntakokeilua tai niin kun toisinpäin [Ohjaamoa]. Kun sitä Ohjaamo-toi-
mintaa jotenkin niin vahvasti valtakunnallisesti koordinoidaan ja ohjeistetaan ja 
koko ajan keskustellaan. – – Niin tämä kuntakokeilu on vähän jäänyt sitten, että 
mietitään, onko nämä tavoitteet yks yhteen vai eri. – – Kokonaisuutenaan on var-
maan sekava, jostain muustakin kuin meistä.”

Hallberg tunnistaa yhteiskuntalohkojen välisen epätasaisen sääntelyn, mikä johtuu usein 
säädösvalmistelun sektoroitumisesta ja vähäisestä koordinaatiosta. Tämä koskee niin kan-
sallisia ohjausjärjestelmiä kuin EU:n vieläkin monimutkaisempaa normiaineistoa.17 Ny-
kyisessä tilanteessa on keskeistä se, miten käytännössä varmistetaan poikkihallinnollisuut-
ta edistävät riittävän vahvat rakenteet valtioneuvostossa ministeriöiden osastotasoisessa 
valmistelutyössä18.

Informaatio-ohjauksen ongelmat kuntien hyvinvointitehtävissä voivat heijastaa laajem-
min ohjausjärjestelmän puutteita, kuten epäselvää tavoiteasettelua, mittaamisen ongelmia, 
irrallisuutta toimeenpanosta, ajan puutetta tai ohjausjärjestelmän käyttöä sellaisten tavoit-
teiden edistämisessä, jota sillä ei voida saavuttaa19. Selkeys on etenkin muiden kuin sub-
jektiivisina oikeuksina myönnettävien etuuksien ja palvelujen ollessa kyseessä merkitsevin 
tekijä sääntelyn toteutumiselle20.

On pidettävä mielessä, että myös kunnissa toiminta on ollut perinteisesti organisoitu-
nutta tiukkarajaisiin hallintokuntien sektoreihin, joilla on omat lainsäädäntönsä ja budjet-

17 Hallberg 2011, s. 12–13 ja 43.
18 Tonttila 2014, s. 29.
19 Syväjärvi & Stenvall 2006, s. 31.
20 Pajukoski 2006, s. 325.
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tinsa. Yhteiskuntapolitiikan sektorikohtaisuus saa aikaan eriytymistä, differentoitumista, 
josta puolestaan seuraa yhdistämis- eli integraatiotarpeita21.

15.2.1 Taloudellisuus, tehokkuus ja kustannussäästöt

Sosiaalioikeuden organisaatiokeskeisestä näkökulmasta tarkasteltuna voidaan kysyä, mi-
ten oikeus kykenee palvelemaan sosiaalipolitiikasta huolehtivien organisaatioiden toimin-
takykyä sekä toteuttamaan tehokkuuden ja taloudellisuuden tavoitteita22. Tarkastelun 
kohteena olevassa kuntakokeilussa nämä mainittiin tavoitteina kuntakokeilulain 1 §:ssä23. 
Haastattelukysymyksessä 25 kysyttiin: ”Onko kuntakokeilulainsäädännön toteuttaminen 
tuonut kustannussäästöjä?” 

Kukaan vastanneista ei näitä tunnistanut, vaan kustannukset olivat jopa saattaneet 
nousta moniammatillisen yhteistyön kehittämisen ja uudelleen organisoinnin myötä. 
Päällekkäinen kirjaaminen, seuranta ja raportointi sekä uudet toimintamallit saattoivat 
jäädä pysyviksi. Lähes kaikki vastaajat spekuloivat sillä, olisiko kustannussäästöjä mah-
dollista saavuttaa tulevaisuudessa ja miten niitä voi mitata. Nuoren nopea tavoittaminen, 
opintojen keskeytymättä jättäminen sekä palvelun nopeampi saaminen toimintakykyisenä 
ilman, että asiakas kiertää palvelusta toiseen, olivat mahdollisia keinoja saavuttaa kustan-
nushyötyjä, mutta kärjistyvät helposti mittaamisen ongelmiin. Välttämättä säästöihin ei 
uskottu tulevaisuudessakaan.

”Tämä on möllikauppaa, koska tämä tulee kalliimmaksi tällä systeemillä. Koska tä-
hän asiaan perehtymiseen kuluu kohtuuttomasti resursseja.” 

”Ei pystytä arvioimaan, onko kukaan säästänyt mitään tässä leikissä.”

”Ei oikeesti – – No, en mä tiiä, tuleeko niitä kuntakokeilun ansiosta. – – Mistä ne 
kustannussäästöt tulee? Ne tulee siitä, että vähennetään sitä muuta työtä ja saadaan 
ihmiset oikeesti asiakastyöhön ja sitä aikaa.”

Julkisten palvelujen vaikuttavuuden merkitys korostuu niukkenevien resurssien myötä24. 
Sekä työvoiman palvelukeskusten aikaisemmat kokemukset että kokemus muualta monia-
laisesta arvioinnista, palvelusta ja koordinoinnista osoittavat, että osaamisen ja tulokselli-
suuden varmistaminen tällaisessa toiminnassa on haasteellista25. Työllisyydenhoidon vai-
kuttavuuden tarkasteluun tulisi edelleen kehittää menetelmiä, joiden avulla työllisyyden 
ja työttömyyden kehitystä voidaan nykyistä tarkemmin seurata huomioiden paikallisia ja 

21 Niiranen 1992, s. 19.
22 Vrt. Tuori & Kotkas 2016, s. 11.
23 Ks. myös kuntakokeilulain 24.2 §.
24 Valtiontalouden tarkastusvirasto 2014, s. 86.
25 Arnkil, Spangar, Jokinen, Tuusa & Pitkänen 2015, s. 15.
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alueellisia kontekstitekijöitä. Paikallinen tulkinta ja muutosten selittäminen muodostavat 
luontevan osan työllisyyden edistämisen arviointimallia, jonka toimeenpanossa kunnalla 
on selvä puheenjohtajan rooli.26 

15.3 Pohdintaa kuntakokeilulain vaikutuksista
Julkisissa uudistuksissa halutaan tavallisesti määritellä uudistuksen tulokset ja paikallistaa 
muutoksen aiheuttaja27. Tämä tutkimus osoittaa todeksi Räisäsen arvion, jonka mukaan 
suomalaisten työllisyyskokeilujen suurin ongelma lienee jo niiden valmistelussa. Kokeilu-
ja on vähän ja niistäkin aitoja kokeiluja vain osa.28 Kokeilukulttuurin ohuus näkyy myös 
kokeellista asetelmaa käyttävien alan tutkimusten vähäisyytenä moniin muihin maihin 
nähden29. 

Kokeiluihin tulisi rakentaa sisään tutkimus- ja arviointiasetelmat vertailuryhmineen, 
jotta kokeilun lisäarvo ja nettovaikuttavuus saadaan selville ja politiikkajohtopäätökset 
mallin käyttöönotosta voidaan tehdä30. Myös perustuslakivaliokunta on painottanut ko-
keilujen tulosten selvittämisen ja arvioinnin asianmukaista järjestämistä31. Heinäkuus-
sa, 2014 VATT:n erikoistutkija, ajatushautomo Liberan johtaja Heikki Pursiainen epäili 
blogissaan tutkimuksen kohteena olleiden kuntakokeilujen onnistumista jo ennen niiden 
aloittamista. Hän näki, että kuntakokeilu on suunniteltu niin huonosti, että se ei todennä-
köisesti tuota hyödyllistä informaatiota päätöksenteon tueksi, mutta aiheuttaa kuitenkin 
kustannuksia.32 Merkittävä tekijä nuorisotakuun kuntakokeilun osittaiselle epäonnistu-

26 Arnkil, Spangar, Jokinen, Tuusa & Pitkänen 2015, s. 65.
27 Niiranen 1992, s. 19.
28 Räisänen 2013, s. 18.
29 Ks. tarkemmin Hämäläinen & Uusitalo 2005. Esimerkiksi brittiläinen työvoimapalvelujen vaikutuk-
sia selvittävä kokeilu pyrki tarkastelemaan säästömotivaatiolla, onko palveluilla vaikutusta työllistymiseen 
ja voidaanko ne järjestää kevyemmin. Osoittautui, että työllistyminen hidastui, kun työnhakijoiden työn-
hakua koskevia palveluja ja vaatimuksia väljennettiin. Työllisyyskokeilun suunnittelu olisi Suomessa tehty 
todennäköisesti vastaavassa tilanteessa lisäämällä ja tehostamalla palveluja jollain ryhmällä ja jättämällä ne 
muilla ennalleen. Brittiläinen kokeilu tulee kuitenkin edullisemmaksi. Suomessa se todennäköisesti kohtaisi 
jo lainsäädännöllisiä ongelmia. Työllisyyskokeilujen järjestämiselle onkin olemassa sekä lainsäädännöllisiä, 
poliittisia että asenteellisia esteitä. Esimerkiksi perustuslain takaama yhdenvertaisuus ja sen tulkinta voivat 
estää kaikkein kunnianhimoisimpia ja mielenkiintoisimpia kokeiluja, näkee Räisänen. Räisänen 2013, s. 19, 
ks. Middlemas 2006.
30 Tonttila 2015, s. 38.
31 Ks. PeVL 70/2002 vp; PeVL 39/2002 vp. Ulkopuolisen kuntakokeilujen arviointitehtävän saanut Tempo 
Economics suoritti rajatun vertailuanalyysin kuntakokeilualueiden ja ei-kokeilualueiden välillä. Ks. tarkem-
min Tempo Economics 2017.
32 Kokeilun kohteena olevat kunnat valittiin satunnaistamisen asemasta hakemusten perusteella, eivätkä 
ne olleet lainkaan vertailukelpoisia kokeilun ulkopuolisten kuntien kanssa. Kokeilukuntia on vähän, ja voi 
myös olla niin, että ne kunnat osallistuvat kokeiluun, jotka hyötyvät siitä eniten. Kokeilukunnille ei myös-
kään tehdä mitään selkeää, kaikille samanlaista uudistusta. Jos jotain tapahtuu kokeilukunnissa, muttei 
muualla, kukaan ei voi tietää, johtuuko se uudistuksista vai siitä, että kokeilukunnat ovat muutenkin täysin 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74959/TEMjul_1_2015_web_15012015.pdf?sequence=1
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miselle oli kokeiluajan vähyys. Havaintoa tukevat kansainväliset tutkimushavainnot, jotka 
osoittavat, että kokeilujen tulisi olla kestoltaan useampivuotisia33. 

Kelsenin ja Tuorin argumentoiman oikeusnormien ja tosiasioiden maailman voi näh-
dä poikkeavan toisistaan34. Tieto on erittäin relevanttia suunniteltaessa uusia säännöksiä. 
Tarvitaan arvioinnin ja kokemuksenvaraista tietoa erilaisten sääntelykeinojen vahvuuksis-
ta ja heikkouksista, säännösten implementoinnin mahdollisista riskeistä ja ongelmista sekä 
asianomaisen alan ominaispiirteistä ja yleisestä toimintapolitiikasta. Asiantuntemus, koke-
mus ja tutkimustieto ovat tämän tyyppisen laajemman informaation tärkeimpiä lähteitä.35 

15.3.1 Lain tavoitteenasettelu

Alla oleva lainaus on sen kunnan haastatteluvastauksesta, jonka voi tulkita hyötyneen eni-
ten nuorisotakuun kuntakokeilusta.

”Jos tiivistäisi tavoitteet, niin lähtökohta oli hyvä ja tietosuoja. Ehkä tässä voisi olla 
puoli vuotta pidempään. – – Mutta mä uskon, että hyvä käytäntö voi sitten ajan kans-
sa muuttaa sitä rakennetta. – – Eli ne nuoret, joilla ei ole pitkäkestoisen tuen tarvetta, 
vaan ohjauksen ja neuvonnan tarvetta ja sellaista pienemmän tuen tarvetta. Joilla 
ylipäänsä on tarve tulla kohdatuksi ja tarve keskustella asioista. – – Tää on ollut selkeä 
juttu, mitä ollaan saavutettu.”

Räisänen painottaa työllisyyskokeilujen arvioinnin tulosten keskittymistä työllisyysvaiku-
tuksiin36. Lain tavoitteisiin viitaten ja tulkintani mukaan nuorisotakuun kuntakokeilu oli 
muutakin kuin työllisyyskokeilu ja edellä oleva sitaatti viittaa muiden tavoitteiden saavut-
tamiseen. Lopullisina tavoitteina painottuvat vahvasti positiiviset työllisyysvaikutukset ja 
niiden mittaaminen.

Tarkasteltaessa tarkemmin tavoitteenasettelua nähtiin tässä useita puutteita. Kun-
takokeilun tavoitteet olivat pitkälti yleisluontoisia, ja nuorisotakuun kuntakokeilussa ne 
sekoittuivat Ohjaamon tavoitteisiin. Toisinaan on perusteltua kysyä, missä määrin konk-
reettisesti lainvalmistelijat ovat ylipäänsä edes hahmottaneet tavoiteltavaa tosiasiallista ja 
oikeudellista asiaintilaa37. Voidaan esittää kysymys, oliko nuorisotakuun kuntakokeilun ja 

erilaisia kuin muut kunnat. Lisäksi seurantajakso on niin lyhyt, että mitään ei todennäköisesti edes ehdi ta-
pahtua. Pursiainen, 2014.
33 Oosi 2014, s. 9.
34 Kelsen 1968, s. 114–120, teoksessa Reine Rechtslehre 1934; Tuori 2007, s. 27.
35 Tala 2005, s. 106–107.
36 Räisänen 2013, s. 21. Esimerkiksi Työllisyydenhoidon kuntakokeilun aikaisen työttömyyden kehityksen 
ranking-vertailu kokeilukuntien ja ei-kokeilukuntien välillä osoittaa, että työttömyyden kehitys kuntakokei-
lukunnissa oli jonkin verran suotuisampaa ja että tällä todennäköisesti on yhteys myös hyvään laadulliseen 
kokonaisotteeseen ja kehittämisen polkuriippuvuuteen. Arnkil, Spangar, Jokinen, Tuusa & Pitkänen 2015, 
s. 17.
37 Tala 2005, s. 160.
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Ohjaamojen rooli tavoitteineen yksiselitteisen selkeä kuntakokeilulain valmisteluvaihees-
sa. 

Tala näkee edellä mainitun olevan silti tyypillinen piirre lakiuudistuksen tavoitteen-
asettelussa, jolloin tavoiteltavasta asiaintilasta annetaan vain yleisluonteista, tarkkuudel-
taan epämääräistä tietoa. Konkreettisesti tämä ilmenee monessa tapauksessa erilaisista 
lainvalmistelussa syntyvistä dokumenteista, joissa turvaudutaan mielellään abstrakteihin, 
tulkinnanvaraisiin ja arvopitoisiin ilmaisuihin tavoitteenasettelun kuvaamisessa.38 Tavoit-
teenasettelun yleisluonteisuutta ei silti voi nähdä yksinomaan kielteiseksi39, sillä se antaa 
liikkumavaraa ja jättää tilaa paikallisille tulkinnoille. Tästä voi nähdä olleen hyötyä eten-
kin nuorisotakuun kuntakokeilujen sopimusneuvotteluvaiheessa.

Tavoitteenasettelun tulee tukea tavoiteltua oikeudellista ja tosiasiallista asiaintilaa, 
mihin on toisaalta useamman vuoden liittynyt suurta rakenteellista ja sisällöllistä epävar-
muutta. Tavoitteena olleeseen yhteistyön lisäämiseen TE-toimistojen kanssa liittyi epävar-
muus TE-toimistojen tulevaisuudesta. Nuorten Ohjaamo-palvelumallia pidettiin yleisesti 
ottaen hyvänä, mutta Ohjaamojen tulevaisuus oli vaakalaudalla40. Voidaan kysyä, miten 
nuorisotakuun kuntakokeilun tavoitteenasettelulla tuettiin sote-uudistuksen myötä uusiu-
tuvaa työllisyydenhoidon vastuunjakoa ja palvelukenttää, johon katse käytännön sanele-
mana oli ulotettava.

15.3.2 Lain sisältö

Laaja kokemus ja tutkimustieto osoittavat yhdensuuntaisesti, ettei oikeussääntely toteudu 
normatiivisesta sitovuudestaan huolimatta automaattisesti, mekaanisesti eikä täysimääräi-
sesti sellaisena, kuin se on säädetty. Tala näkee sisällön yhteyden lain vaikutuksiin kiis-
tattomaksi ja itsestään selväksi.41 Valtiovarainministeriön selvittäessä kuntien velvoitteita 
vuonna 2012 määrällisesti merkittävimpiä olivat viranomaisyhteistyövelvoite, asiakasyh-
teistyövelvoite, velvoite toimintoa koskevan suunnitelman tekemiseen ja tiedon antamis-
velvoite42. Nuorisotakuun kuntakokeilu sitoutti jokaiseen näistä velvoitteista. 

”Eli just se päällekkäisyys. Kun olis jotenkin itsekin aatellu, et se laki olis säädetty just 
siihen, et se olis jostakin pois, niin olis helpompi ehkä tätä myydä. Sillä tavalla on tää 
ymmärrettävää, että näin se pitää ehkä luoda niitä malleja sille yhteiselle palvelu-
suunnitelmalle, että aluksi ne on päällekkäisiä ja niistä sitten parhaat ideat jalostuu 

38 Tala 2005, s. 160.
39 Tala 2005, s. 161.
40 Vrt. Aula 2016, s. 40. Esimerkiksi Rovaniemellä Ohjaamojen olemassaoloa mietittiin jo alkuvuonna 
2017.
41 Tala 2005, s. 144–145.
42 Valtiovarainministeriö 2/2013, s. 38.
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siksi yhteiseksi ja poistaa niitä muita. Mutta tällä hetkellä se ja moni muukin asia on 
päällekkäistä kuitenkin.”

Mäenpää toteaa osuvasti, miten hyvinvointivaltion määrittelemät ja tuottamat uudet oi-
keudet ovat sisällöltään enimmäkseen erilaisia etuja ja julkisia palveluja43. Kuntakokeilu-
lain 1 §:ssä säätämä kunnille laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä asetettujen vel-
voitteiden vähentäminen ei lähtökohtaisesti voinut toteutua nuorisotakuun kuntakokeilua 
toteutettaessa. 

Kun tarkastellaan henkilötietojen luovuttamista ja tallentamista koskeneiden lainkoh-
tien sisältöä, voidaan esittää kysymys, olisiko nuorisotakuun kuntakokeilussa voitu toimia 
kyseisellä tavalla ilman kuntakokeilulakia. Henkilötietojen käsittelyssä suostumuksen 
merkitys on vahva ja yksi yhteisiä palvelusuunnitelmia laatinut vastuukunta totesi suoraan, 
”että oli meillä kuntakokeilulakia tai ei, niin tällä tavalla me oltais työtä tehty joka tapauk-
sessa.”

Tulkintani mukaan näin on. Suostumukseen perustuen tietoja olisi voitu luovuttaa ja 
tallentaa yhteiseen palvelusuunnitelmaan ilman kuntakokeilulakia. Minkä takia nuoriso-
takuun kuntakokeiluun lähdettiin? Alla saman tahon vastaus:

”– – sitten päätettiin, että se [kuntakokeilu] koskee Ohjaamoa ja lähinnä sen takia, 
että saadaan Ohjaamoon TYPPI-tietojärjestelmä.”

15.3.3 Lain implementaatio

Useiden viime vuosina työllisyyspalvelujen kokonaisuudesta tehtyjen selvitysten mukaan 
siinä on hyvin paljon byrokratisoituneen ja juridisoituneen palvelujärjestelmän piirteitä44. 
Lähtökohtaisesti byrokratian voi nähdä tavoiteltavana asiana, se on luotettava, ennustetta-
va, oikeusvarma ja vakaa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että sitä mukaa kuin julkisen hal-
linnon tehtävät ovat kasvaneet ja julkinen hallinto erityisesti hyvinvointivaltion kaudella 
on ottanut hoitaakseen erilaisia palvelutehtäviä, myös byrokratian synnyttämät ongelmat 
ovat lisääntyneet.45

Nuorisotakuun kuntakokeilussa tuli esiin, miten yhteiskunnan hyvinvointi- ja palve-
lutehtäviä hoitavissa julkisissa organisaatioissa byrokratiaan sisään rakentuneet epäluotta-
muksen henki sekä itseohjautuvuuden puute lisäävät uudistushaluttomuutta ja välinpitä-
mättömyyttä46. Hallinto on usein hidasta, ei luota kansalaisiinsa ja vaatii todistamaan asiat 
kirjallisesti, on huono itse korjaamaan omaa toimintaansa ja parantamaan itseään47. 

43 Mäenpää 2013, s. 64.
44 Vrt. Aula 2016, s. 17.
45 Ongelmista puhuttaessa on huomattava, että byrokratia ei alkujaan milloinkaan rakentunut eikä sitä 
tietoisesti rakennettu kansalaisläheiseksi ja palvelevaksi. Vartola 2017, s. 69.
46 Vartola 2017, s. 70–71.
47 Vartola 2017, s. 55.
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Toimiminen ”lain hengen mukaan” oli usein merkittävä tekijä tulosten saavuttamiseen. 
Sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin niin kunnan eri sektoreiden kuin TE-toimistojen 
kanssa oli ollut hyvä lähtökohta yhteistyön ja kuntakokeilulain muun sisällön toimeenpa-
noon. Asiakaslähtöisyys oli lisääntynyt ja katse kohdistunut monialaisten toimintatapo-
jen ja palvelurakenteiden kehittämiseen vallitsevan oikeussäännöstön rajoissa. Yhteistyön 
myötä tiedonkulku oli helpottunut. 

”Suurin juttu on ollut henkilöstölle se, joka on tullut sieltä taustavirastoista, että kuin-
ka helppoa ja nopeasti tämä on mennyt siihen, että pystyy hyödyntämään sen toisen 
asiantuntemusta. Kuinka paljon nopeammin saa nuorten asioita eteenpäin.”

Byrokratialoukkujen purkaminen tulisi ratkaista kokonaisvaltaisesti, jolloin Vartola näkee 
virkamiesaseman uudistamisen välttämättömäksi. Kyse on ensisijaisesti siitä, että virka-
miesten (olipa titteli tai juridinen asema mikä hyvänsä) katsotaan olevan koko organisaa-
tion palveluksessa eikä tiukasti vain tiettyyn vakanssiin sitoutuneena. ”Uudet hallinnan 
muodot” tarkoittavat sitä, että yhteiskunnan, alueiden ja kuntien hallintoa täydentävät 
aikaisempaa enemmän yhteistyö ja yhteistoiminta muiden yhteiskunnallisten toimijoiden 
kanssa – byrokratian ohella.48

”Monialainen palvelusuunnitelma on hyvä idea, jos meillä oikeasti, aidosti olisi tieto-
järjestelmä, josta saataisiin nuorten näköinen. Että se olisi yhdistelmä etsivän nuoriso-
työn [tietojärjestelmän], ja yhdistelmä TYP:n parhaita juttuja. Ja siihen tämmöisen 
moniviranomaisen käyttöoikeudet, että me saadaan nuorta koskevaa dataa sinne sel-
västi. Josta saa tilastointia myös selvästi ulos. Ja sen läpivirtauksen kuukausittain, jota 
meiltä kysytään koko ajan.”

Mikäli kuntakokeilussa käytetään sitä varten osoitettua tietojärjestelmää tai sen osaa, saat-
taa sen kehittäminen jäädä kesken ja tietojärjestelmä voidaan poistaa käytöstä kokeilun 
loputtua, mikä oli merkittävä uhka nuorisotakuun kuntakokeilussa. Tämä vaikeuttaa 
säännösten implementointia. Haasteena on, miten kokeilujen toimintaa sopeutetaan yhä 
kiihtyvältä vaikuttavaan politiikkamuutokseen49. Lainsäädännön implementointi riip-
puukin olennaisesti siitä, millaisessa institutionaalisessa kontekstissa se tapahtuu. Tämä 
selittää osaltaan siinä olevia eroja. Lain tulkintaa koskevassa tutkimuksessa on ehdotettu 
”institutionaalista käännettä”, jonka myötä olisi astuttava siihen kontekstiin, jossa lakia 
tosiasiallisesti kulloinkin tulkitaan50.

48 Vartola 2017, s. 71–72.
49 Vrt. Räisänen 2013, s. 19–20.
50 Sunstein & Vermeule 2002, s. 885–888.
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15.3.4 Sääntelyn kohdetahojen reagointi

Yhteiskunnalliset olosuhteet, jotka ovat tarkoittaneet viime vuosina jatkuvassa muutokses-
sa elämistä ja epätietoisuutta tulevasta vaikuttavat siihen, miten tavoiteluontoiseen oikeu-
delliseen sääntelyyn reagoidaan51. Ihmisten toiminta ei sopeudu uuteen yhtäkkiä, vaikka 
uudet rakenteet olisivatkin jo pystyssä. Uudet rakenteet eivät ala ohjata toimintaa itses-
tään, vaan edellyttävät tiimin jäsenten välistä keskustelua ja yhteisten merkitysten muo-
dostumista.52 Byrokratia merkitsee ennen muuta tietoon perustuvaa kontrollia. Jokainen 
byrokratia pyrkii lisäämään asiantuntemuksensa voimaa pitämällä tietonsa ja intentionsa 
vain omassa käytössään.53 

Vuorovaikutussuhteen merkitys yhteistyön toimivuudessa henkilötasolla on suuri ja 
hyvä vuorovaikutussuhde voi olla yhteistyön toimivuuden perusta. Toimimaton vuorovai-
kutussuhde saattaa tehdä yhteistyön tekemisen vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi54, mitä 
haastattelut osoittivat yhdessä vastuukunnassa käyneen. Byrokratialoukkujen purkaminen 
ja vuorovaikutukseen panostaminen lähtevät jo ministeriötasolta. Sosiaali-, työvoima- ja 
elinkeinopolitiikan tulisi puhaltaa yhteen hiileen niin lainvalmistelussa kuin toiminnan 
ohjauksessa. 

Niin kuntakohtainen kuin valtion taholta edellytetty palaute ja raportointi saatettiin 
kokea työlääksi sekä nuoren että kunnan viranomaisen taholta. Valtionvalvonnalla on aina 
kuntavaikutuksia, mihin säädösvalmistelussa tulee kiinnittää huomiota. Paitsi erilaisten 
valvontamenetelmien ohjausvaikutus, myös niiden kunnille aiheuttama työmäärä ja kus-
tannusvaikutukset on huomioitava.55 

”Tämmönen haastattelu on hyvä. Mun mielestä on ollut aivan tyhjänpäiväisiä ne 
muutamat Tempo Economics-kyselyt, että ne on raskaita, huonosti laadittuja kysy-
myksiä ja sillä oletuksella, että tehty, että kaikki on niin kun tehty. Just nää palve-
lusuunnitelmajutut ja nää toteutuu ja sitten sitä jotenkin mittaan ja siitä tehdään 
pitkälle meneviä johtopäätöksiä, vaikka se todellisuus on aivan jotain muuta. Ihmiset 
vastaa niihin mitä sattuu, kiireissään, suutuspäissään, niitten tulokset on ihan yhtä 
tyhjän kanssa.”

Hoikka kirjoitti 1990-luvun vapaakuntakokeilusta, että se on toiminut keskeisesti oppi-
misprosessina johonkin uuteen, keskeisesti oppimisprosessina uudelleenarvioinnille ja 
yhdessä tekemiselle56. Kuntakokeilujen toteuttamiseen liittyi sekä ministeriötason että 

51 Sunstein & Vermeule 2002, s. 911–913.
52 Aura 2012, s. 138.
53 Vartola 2017, s. 67.
54 Aura 2012, s. 134.
55 Valtiovarainministeriö 22/2015, s. 24. Vaikka raportointia kevennettiin kokeilujen edetessä, koettiin 
tämä edelleen työlääksi. Tempo Economics 2017, s. 17.
56 Hoikka 1994, s. 110.
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ministeriöiden ja kuntien välisen yhteistyön jatkuvia haasteita57. Valtiovarainministeriön 
julkaisemassa kuntakokeilujen loppuraportissa todetaan, että nuorisotakuun kokeilu eteni 
suunnitellusti. Nuorten ohjaaminen toteutui moniammatillisesti verkostossa tai fyysisesti 
yhteisessä työskentelytilassa, suunnitellut pisteet käynnistettiin ja ne olivat toiminnassa. 
Nuoret olivat löytäneet matalan kynnyksen pisteet / Ohjaamot. Kävijämäärä yhteensä 
koko kokeiluaikana oli 57 219.58 

Valtiovarainministeriön loppuraportti nostaa nuorisotakuun kuntakokeilussa koh-
dattuja haasteita kapeammin esiin kuin ulkopuolisen arviointitehtävän saanut Tempo 
Economics.59 Tempo Economicsin tutkimushavainnot tukevat tämän tutkielman em-
piriaosuuden havaintoja, vaikkakaan arviointi ei tarkastellut kokeiluja kuntakokeilulain 
vaikutusten arvioinnin näkökulmasta. Vapaakuntakokeilun tavoin vuosina 2015–2016 
toteutetut kuntakokeilut toimivat merkittävänä oppimisprosessina uuteen, sillä kokeilujen 
keskeisimmät tulokset liittyvät erityisesti kehitettyihin uusiin (monialaisiin) toiminta-
malleihin ja niiden käyttöönottoon sekä kokemuksien saamiseen niiden toimivuudesta ja 
kehittämiskohteiden havaitsemiseen toimintamalleissa60.

57 Ks. tarkemmin Tempo Economics 2017, s. 12–14.
58 Loppuraportin aineisto koottiin koko kokeiluajalta kokeilukunnille lähetetyistä kyselyistä (5 kyselyä), 
kuntien indikaattorilomakkeista, henkilöstökyselystä, sekä ulkopuolisen arvioinnin toteuttavan tahon 
(Tempo Economics Oy) arviointiraportista. Manssila 2017, s. 3 ja 18.
59 Ks. tarkemmin Tempo Economics 2017.
60 Tempo Economics 2017, s. 41.
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16 Johtopäätökset ja oikeuspoliittiset kehittämisajatukset

16.1 Kunnan yleisen toimialan liikkumavara
Kaikki oikeustiede esittää välittömät tuloksensa oikeuden pinnalla. Toisaalta kaikki 
oikeus tiede osallistuu koko oikeusjärjestyksen, myös sen pinnanalaisten tasojen, uusinta-
miseen ja muuntamiseen. Oikeustieteen tutkimustulokset ovat puheenvuoroja siinä jat-
kuvassa keskustelussa, jossa oikeusjärjestyksen kulloinenkin sisältö määräytyy ja johon oi-
keustieteilijän ohella osallistuvat ennen kaikkea lainsäätäjä ja tuomarit. Lisäksi erityisesti 
silloin, kun oikeustiede kehittelee ja soveltaa oikeusperiaatteita, se välittää myös oikeuden 
ulkoisia yhteyksiä, ennen kaikkea moraalin ja etiikan vaikutuksia.1

Oikeusvaltiossa tavoitellaan tasapainoa; olennainen sisältö on vallankäytön lainalai-
suus, sitoutuminen yhteisiin pelisääntöihin. Toisaalta oikeus ja myös oikeusvaltion sisältö 
ovat kytköksissä kansakunnan historialliseen, yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen kehityk-
seen.2 Vakiintunut sanaparsi ”historia toistaa itseään” on käyttökelpoinen tarkasteltaessa 
kuntiin kohdistunutta oikeudellista viitekehystä työllisyydenhoitajana eri aikoina. 

Alkuvuonna 2018 kaksitoista kuntaa Pohjois-Karjalan ja Heinäveden alueella ottivat 
käyttöön yhteisen työllistämisen kuntalisän. Tarkoitus on, että kunnat voivat kuntalisän 
avulla kehittää työllistämispalvelujaan ennaltaehkäisevään suuntaan.3 Kesän lähestyessä 
monet kunnat tukevat paikkakuntalaisten nuorten palkkaamista kesätöihin, mikä on voi-
tu nähdä yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallisena4. Kysymys kunnan yleisen toimialan 
rajoista työllisyydenhoidossa on jatkuvasti ajankohtainen. 

19.2.2018 KHO antoi päätöksen (721), joka koski Ähtärin kaupungin omavelkaista 
takausta Panda-talon rakentamiseksi5. Vaasan hallinto-oikeus kielsi 31.3.2017 antamal-
laan välipäätöksellä (17/0133/1) kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon siihen 

1 Tuori 2000, s. 313. 
2 Hallberg 2005, s. 156.
3 Kuntalisä on 350–360 euron suuruinen korvaus työnantajalle työllistämisestä, ja sitä voidaan myöntää 
enimmillään noin 2 800 euroa. Työllistämisen kuntalisä edellyttää 4–35 viikon työsuhdetta, jossa työaika on 
vähintään 18 tuntia viikossa. Palkattu työntekijä voi olla esimerkiksi puoli vuotta työttömänä ollut nuori tai 
yli 200 päivää työmarkkinatukea saanut henkilö. Kuntalehti, uutiskirje 21.2.2018.
4 Ks. tarkemmin OKV 17.3.2014 (734/1/2013); OKA 23.9.2009 (150/1/2008); OKA 1.7.2009 (250/1/2009).
5 Kyseessä on Snowpanda Resort Ähtäri Zoo Oy/LTD:n kokonaiskustannuksiltaan 8 200 000 euron kiin-
teistöleasing ja muulle rahoitukselle myönnetty kaupungin omavelkainen takaus.
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saakka, kunnes valtuuston päätöksestä tehty valitus on lainvoimaisesti ratkaistu tai kunnes 
asiasta toisin määrätään. KHO ei muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä. 

Kuntalain toiminnallinen lähtökohta on kunnallisen itsehallinnon oman vastuun ko-
rostaminen6. Kunnan yleisestä toimialasta säädetään kuntalain 7 §:ssä yleisluonteisesti. 
Tällä on tavoiteltu sitä, että kunta voi tarvittaessa sopeuttaa toimintaansa uusien olosuh-
teiden ja tarpeiden mukaisesti. Joustavuudella tavoitellaan myös sitä, että toimiala voi olla 
erilainen eri kunnissa7. Vaikka lakiteksti saattaa pysyä ennallaan, saattaa lainkäyttö antaa 
sille alkuperäisestä muuttuneen tulkinnan.8 Oikeushistoriallisessa katsannossa kunnan 
yleisen toimialan tulkinta on vaihdellut etenkin elinkeinoelämän tukemisessa, ja 2010-lu-
vulla tähän on taas kohdistunut useita KHO:n ratkaisuja. Myös perustuslain 18.2  §:n 
(aiemmin hallitusmuodon 6 §:n) oikeutta työhön koskevan lainkohdan tulkinta on vaih-
dellut etenkin laskevien taloudellisten suhdanteiden, nuorisotyöttömyyden ja pitkäaikais-
työttömyyden lisääntymisen seurauksena. 

Itsehallinnon erityinen funktio demokratiassa ja hyvinvointivaltiossa on osoittaa vaa-
leilla valituille asukkaiden edustajille harkintavaltaa käytettävissä olevien resurssien ja 
olemassa olevien tarpeiden välisen suhteen ratkaisemiseksi9. KHO ei muuttanut Vaasan 
hallinto-oikeuden Ähtärin kaupunkia koskenutta ratkaisua (17/0133/1), jossa katsottiin 
omavelkaisen takauksen myöntämisen sinänsä voivan kuulua kaupungin toimialaan. Ky-
seessä oli kuitenkin taloudellisesti merkittävä sitoumus Ähtärin kaupungin taloudellisiin 
voimavaroihin nähden. Kun kaupunginvaltuusto oli myöntänyt omavelkaisen takauksen 
ilman riittävän kattavia vastavakuuksia, hallinto-oikeus katsoi, että takauksen myöntämi-
seen valtuuston päättämällä tavalla sisältyy kuntalain 129 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
merkittävä taloudellinen riski. Valituksenalainen kaupunginvaltuuston päätös oli tämän 
vuoksi lainvastainen.10

Olennainen kysymys on, miten laaja-alaisesti kunta voi toimia asukkaidensa hyvinvoin-
nin edistämiseksi. Kunnallisesta itsehallinnosta johtuu valtion intressiä hienojakoisempi 
paikallinen intressi,11 jolloin valinnoissa on kysymys monimutkaisuuden jäsentämisestä 
tietystä alueellisesta yhteisöstä ja merkityksestä käsin. Globaalista kehityksestä huolimatta 
monet asiat ovat edelleen luonteeltaan enemmän paikallisia kuin yleisiä, ja siten niihin vai-
kuttaminen tapahtuu luontevimmin paikallisilla tasoilla.12

6 Ryynänen 1997, s. 34. Vrt. KM 1996:16, s. 127.
7 HE 268/2014 vp, s. 17.
8 Aarnio 2006, s. 108.
9 Heuru, Mennola & Ryynänen 2011, s. 213.
10 Ähtärin Eläinpuisto Oy oli myöhemmin 13.3.2017 ylimääräisessä yhtiökokouksessa päättänyt Ähtärin 
kaupungille annettavasta vastavakuudesta. Tällä seikalla ei ollut merkitystä. 19.2.2018 KHO (721).
11 Heuru 2006, s. 27.
12 Haveri & Airaksinen 2011, s. 53. Keskeisiä kuntien toiminnan painopisteisiin ja sisältöön vaikuttavia 
tekijöitä ovat alueen väestörakenne ja -ennuste, asukkaiden elinolot ja niiden erot, väestön tarpeet ja voima-
varat, kunnan elinkeinorakenne, työllisyys sekä alueellinen sijainti ja maantieteellinen laajuus eli sosiaalisten, 
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Kunnan tulee voida ottaa huomioon laajemmat ulkoiset olosuhteet, kuten paikallis-
ten työmarkkinoiden luonne, avoimien työpaikkojen sijainti, rekrytointiväylät ja kannus-
timet13. Pohjois-Karjalan ja Heinäveden alueen yhteisen työllistämisen kuntalisän käyt-
töönotossa on huomioitu myös nämä seikat. Paikkakuntalaisten nuorten työllistäminen 
ja kesätyösetelit voivat kuulua hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kunnassa, mikä on 
ennen kaikkea työttömyyden haitallisten vaikutusten ennalta ehkäisemistä ja lieventämis-
tä. Se on suunnitelmallista vaikuttamista hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiin, kuten 
elintapoihin ja elämänhallintaan, elinoloihin ja elinympäristöön sekä palvelujen toimivuu-
teen ja saatavuuteen.14 

Elinvoiman edistäminen suuntaa tulevaisuuteen. Se on tulevaisuuden edellytyksiin 
panostamista ja uusien toimintatapojen etsimistä.15 Kuntien erilaisuus voidaan nähdä rik-
kautena, ja kuntien on erikoistuttava niiden keskinäisen kilpailun yhä kiristyessä. Myös 
perustuslaissa turvattu kunnallisen itsehallinnon periaate sisältää ajatuksen tietynasteis-
ten alueellisten erojen olemassaolosta ja hyväksyttävyydestä16. Maassaliikkumisoikeutta ja 
asuinpaikan valitsemisen vapautta on käyttänyt perusteena myös perustuslakivaliokunta 
arvioidessaan seutuyhteistyökokeilulainsäädännön yhdenvertaisuutta. Se toteaa, että pe-
rustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussääntely edellyttää samanlaista kohtelua muun muassa 
asuinpaikkaan katsomatta. Pelkkää maantieteellistä kriteeriä ei silti voida pitää perustus-
lain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuna hyväksyttävänä perusteena eri asemaan asettamiselle 
perusoikeusjärjestelmässä, jonka kokonaisuuteen kuuluvat myös maassaliikkumisoikeus ja 
asuinpaikan valitsemisen vapaus.17

Perustuslain perusoikeussäännösten ja kunnallista itsehallintoa koskevan sääntelyn oi-
kea suhde on pysyvä arvioinnin kohde. Vastakkain ovat kuntien vastuu kokonaisuudesta 
ja kansalliset hyvinvointitavoitteet.18 Voi kuitenkin nähdä, että perusoikeuksien noustua 
oikeusjärjestyksessämme oikeudellista ja yhteiskunnallista ajattelua johtavaan asemaan 
kunnallishallinto on entistä selkeämmin toteuttanut valtion tarkoitusta19. Tosiasiassa 
kunnallisen itsehallinnon institutionaalisen suojan voi nähdä heikentyneen ja Sipposta 
lainaten kunnan rajoilla on käytännössä vahvempi suoja kuin demokratialla, tehtävillä ja 
taloudella. Tehtäviä voidaan ottaa pois kunnan päätösvallasta, verotusoikeutta kaventaa ja 
valtionosuuksia leikata.20 

taloudellisten, maantieteellisten ja kulttuuristen tekijöiden kokonaisuus. Kananoja, Niiranen & Jokiranta 
2008, s. 38.
13 Ks. Karjalainen 2017a, s. 256.
14 Työ- ja elinkeinoministeriö 14.1.2016, s. 10.
15 Paananen, Haveri & Airaksinen 2014, s. 103.
16 Lavapuro, Ojanen, Rautiainen & Valtonen 2016, s. 42.
17 PeVL 59/2001 vp.
18 Heuru, Mennola & Ryynänen 2011, s. 213.
19 Heuru 2006, s. 27.
20 Sipponen 2016, s. 92. Tämä voidaan nähdä myös siten, että kunnat liian usein puolustavat vaikeuksiaan 
sillä, että valtio syytää niille velvoitteita osallistumatta riittävästi rahoittamiseen. Toisaalta puoluepoliittiset 
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Kunnalla on kuntalain 1.2 §:n mukaisesti vastuu asukkaidensa hyvinvoinnin toteutu-
misesta21, ja kunnallinen itsehallinto kykenee toimimaan omavastuisesti myös kansalais-
ten perusoikeuksien toteuttamisvastuuta kantaessaan. Ministeriöiden tulee edelleen voi-
da vaikuttaa siihen, miten taataan kansalaisten perusoikeuksien toteutuminen riittävän 
yhdenmukaisesti maan eri osissa.22 Voi nähdä, että valtion ja kunnan selkeä vastuunjako 
perusoikeuksien toteutumisesta kunnissa on toistaiseksi vailla lainsäädännöllisiä ratkaisu-
ja, ellei kuntalakia haluta ottaa peruslakina, jollainen se eduskunnan käsityksen mukaan 
on23. Vastuunjaon selkeyden vaatimus edellyttäisi perusoikeuksien toteuttamista koskevan 
lainsäädännön selkeyttämistä24.

Käyttökelpoinen on Haverin esitys kahdesta ryhmästä, joiden tukemiseen kuntien voi-
mavaroja olisi erityisesti käytettävä: eniten avun tarpeessa olevien sekä niiden, joiden en-
nakoidulla hoidolla voidaan ehkäistä tulevia ongelmia25. Palvelujen kytkemisellä vaikeim-
min työllistyvien henkilöiden julkisiin työvoimapalveluihin voidaan saavuttaa merkittäviä 
kokonaishyötyjä asiakasprosesseissa26. Vaikka ennalta ehkäisevissä toimissa ei välttämättä 
ole välittömiä vaikutuksia lainkaan, voivat vaikutukset terveyteen ja sosiaaliseen hyvin-
vointiin olla pitkällä aikavälillä merkittäviä.27 Edellä mainittu tukee kuntien laajempaa ja 
aiemmin toteutuvaa vastuuta työttömistä henkilöistä.

Pannessaan täytäntöön työllisyydenhoidon lainsäädännön ja politiikkatoimien mu-
kaisia tehtäviä kunnat joutuvat jatkuvasti ratkaisemaan itsehallintonsa suomin valtuuk-
sin asiakysymyksiä, joissa perusoikeuksien mukaiset oikeusnormit on sovitettava yhteen 
kuntien kantokykyä kuvaavien tosiasioiden kanssa28. Lisäksi EU-oikeuden tullessa osaksi 
maamme oikeusjärjestelmää kilpailurajoitteiden poistamisen voi nähdä supistaneen kun-
nan yleistä toimialaa. Kuntien toimia elinkeinojen kehittämisessä ohjaakin toimialasään-
nöstä huomattavasti yksityiskohtaisemmin pääosin Euroopan unionin oikeuteen poh-
jautuvat hankintalaki (1397/2016) ja kilpailulainsäädäntö. Sosiaalisten kriteerien käyttö 
julkisissa hankinnoissa on yksi esimerkki, joka tulee voida ja osata hyödyntää paremmin 
elinvoiman sektorilla, johon kunnille jää edelleen paljon liikkumavaraa. Kuntasektori on 

erimielisyydet ja kulloisenkin hallituskoalition tavoitteet ovat heijastuneet voimakkaasti kuntajaon muutta-
mista koskevien säännösten kehitykseen. Heuru, Mennola, Ryynänen 2011, s. 88. Pöyhönen näkee, että valtio 
on harvoin säätänyt kunnille soveltumattomia tehtäviä. Kunnat ovat myös tehtäviensä alkuunpanijoita tai 
laajentajia, esimerkiksi terveyskeskuksia rakennettiin aikoinaan liikaa. Pöyhönen 6.12.2007.
21 Ks. Sallinen 2007, s. 408, myös Harjula & Prättälä 2015, s. 141–143.
22 Ryynänen 1997, s. 34. Vrt. KM 1996:16, s. 127. Kansalaisten yhdenvertaisuuden vaatimus ei tarkoita 
samaa kuin toimintojen samanlaisuuden vaatimus. Heuru, Mennola & Ryynänen 2011, s. 179.
23 Ryynänen 1997, s. 34.
24 Ryynänen 2004a, s. 119.
25 Haveri 2013, s. 34–39.
26 Työ- ja elinkeinoministeriö 14.1.2016, s. 10.
27 Oikeusministeriö 2007:6, s. 34.
28 Vrt. Hänninen 2013, s. 208. Kysymyksessä voi nähdä olevan sosiaalipoliittiset arvioinnit kuntien osalta. 
Vrt. Saraviita 1999, s. 61.
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vastuussa sille säädellyn työllisyydenhoidon lainsäädännön toimeenpanosta. Toisaalta 
kunnille on taattu itsehallinto perustuslain 121 §:n mukaisesti myös työllisyydenhoidon 
sektorilla, mikä on otettava riittävästi huomioon.

16.2 Kuntia koskevan lainsäädännön ja ohjauksen lisääntyminen
Hyvinvointiyhteiskuntaa rakennettaessa kuntien tehtävät lisääntyivät. 1970-luvulla ryh-
dyttiin puhumaan yhteiskunnan oikeudellistumisesta, minkä monitahoinen yhteiskun-
nallinen ohjaus- ja suunnittelufilosofia toivat mukanaan. 1990-luvulla kuntien tehtävien 
lisäys oli lamasta huolimatta ennätyksellisen suuri. 2000-luvulle sijoittuvista tehtävistä val-
taosa on kokonaan uudessa laissa, jossa on vanhojen tehtävien lisäksi joukko tarkennuksia 
ja uusia tehtäviä.29 Syyttä ei ole puhuttu normitulvasta, mitä valtiollinen sääntelykoneisto 
on kaiken aikaa kasvattanut, toteaa Laakso30. Kohdennettu resurssiohjaus ja siihen yhdis-
tetty informaatio-ohjaus ovat monimutkaistaneet ohjausta31. 

Uusien ja hienojakoisemmin säädettyjen tehtävien tarkoituksena on mitä ilmeisimmin 
tehostaa ja varmistaa niiden tarkoitusten toteutumista32. Kuntien ohjauksen lisäämistä on 
perusteltu sillä, että monet kuntien tehtävistä liittyvät perustuslaissa säädettyjen taloudel-
listen, sosiaalisten ja sivistyksellisten perusoikeuksien turvaamiseen. Yleiset lainvalvonta-
viranomaiset ovat kiinnittäneet usein huomiota palvelutason eroihin sellaisissa palveluissa, 
joissa kuntien velvoitteet palvelujen järjestämiseen on säädetty yleisluontoisin säännöksin.33 
Erityisesti ihmisten oikeuksien tai kunnan velvoitteiden tarkempaa sääntelyä perustellaan 
yhdenvertaisuuden vaatimuksella34. Kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta katsottuna 
seurauksena voi nähdä olleen kunnalliseen itsehallintoon kuuluvan vapaan harkintavallan 

29 Valtiovarainministeriö 2/2013, s. 27.
30 Laakso 2012, s. 228, ks. myös Prättälä 2017, s. 282.
31 Valtiovarainministeriö 13/2011, s. 21–22. Prättälä toteaa, että on tapahtunut tietynlainen kuntien oh-
jausta koskevan paradigman muutos: kuntien hallinnon ja tehtävien ohjauksesta on siirrytty painottamaan 
talouden ohjausta. Toisena merkittävänä piirteenä on ollut kunnan ja markkinoiden välisen rajan entistä tar-
kempi sääntely. Kolmanneksi näkökulmaa on siirretty hallinnon sisäisestä ohjauksesta ja sääntelystä yksilön 
oikeuksien sääntelyyn, mitä erityisesti perustuslain perusoikeussääntely on vauhdittanut. Prättälä 2017, s. 
282.
32 Valtiovarainministeriö 2/2013, s. 22. Erityislainsäädännössä kunnan tehtävien ja velvoitteiden sääntelys-
sä on korostettu ns. subjektiivisia oikeuksia ja tarkennettu kuntien palveluvelvoitteita. Prättälä 2017, s. 282.
33 Vuoden 2000 perustuslaki on aiheuttanut ministeriöille painetta tarkistaa lainsäädäntöään siten, että 
se täyttäisi uuden perustuslain vaatimukset, jotka aikanaan on säädetty karkeammalla tasolla. Myös EU-sää-
dösten liittäminen Suomen lainsäädäntöön ja niiden toimeenpanon organisointi on tuottanut kunnille uusia 
lakisääteisiä tehtäviä. Valtiovarainministeriö 2/2013, s. 27–28. Ks. myös Mäenpää 2013, s. 68; Ryynänen 2009, 
s. 71.
34 Yhdenvertainen kohtelu katsotaan saavutettavan parhaiten siten, että lailla säädetään yksilölle oikeus 
tiettyyn palveluun tai palvelun vähimmäislaatu pyritään turvaamaan toimintatavan sääntelyllä, esimerkiksi 
henkilöstömitoituksen sääntelyllä. Valtiovarainministeriö 13/2011, s. 21–22. Vrt. Uoti 2003, s. 358.
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alan voimakas supistuminen. Näin on tapahtunut siitä huolimatta, että uudistuksen val-
mistelun yhteydessä nimenomaisesti muuta edellytettiin.35 

Edellyttääkö perustuslaissa turvattu perusoikeuksien toteutuminen näin yksityiskoh-
taista sääntelyä? Onko niin, että lainsäädännön yksityiskohtaisuuden lisääntyessä myös pe-
rustuslain edellyttämä yhdenvertaisuusvaatimus ikään kuin automaattisesti tiukentuu?36 
Onko tämä sittenkään perustuslain mukaan välttämätöntä? Lailla tapahtuvaa sääntelyä 
ei pitäisi paisuttaa liiaksi. Lisäksi perustuslain mukaisia yksilön oikeuksien ja velvollisuuk-
sien perusteita tulkitaan eri toimialoilla varsin eri tavoilla.37 

Tutkimus osoittaa, miten kuntien työllisyydenhoitoa koskeva sääntely on siirtynyt yhä 
voimakkaammin sosiaali- ja terveysministeriöön. Kunnilla oli vuonna 2012 tehdyn selvi-
tyksen mukaan eniten tehtäviä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla (194) ja lisäk-
si yli kaksinkertainen määrä erilaisia näihin liittyviä velvoitteita (524) tehtävien määrään 
verrattuna. Toiseksi eniten tehtäviä ja velvoitteita oli opetus- ja kulttuuriministeriöllä, 60 
tehtävää ja 129 velvoitetta.38 Tultaessa vuoteen 2015 kuntien tehtävät ja velvoitteet olivat 
lisääntyneet, esimerkiksi uusi sosiaalihuoltolaki lisäsi näitä39. Työllisyydenhoidon alueella 
sosiaalihuoltolain 17.2 § säätää uutena velvoitteena nuorten sosiaalisen kuntoutuksen ja 
42 § omatyöntekijän nimeämisen edellytykset. 

1990-luvun puolivälissä hyvinvointitehtävissä – sivistystoimessa sekä sosiaali- ja terveys-
toimessa – muutettiin valtion ohjauksen toimintatapaa suhteessa kuntiin informaatio-oh-
jauksen yleistyessä. Lisäksi perustuslain subjektiivisina oikeuksina säädetyt perusoikeudet 
ovat selvästi velvoittavin tehtäväkategoria sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla.40 
Voidaan kuitenkin kysyä, miten paljon eroavuus johtuu tehtävien erilaisesta luonteesta ja 
miten paljon erilaisesta lainsäädäntötekniikasta ja ohjausmallista. Tulisiko säädöstekniik-
kaa pyrkiä yhtenäistämään?41 

Kuntiin kohdistuneen lisääntyneen työllisyydenhoidon sääntelyn ja ohjauksen voi 
nähdä noudattaneen yleistä kehityskulkua42 ja lisänneen työllistymisen tukemisen erityis-

35 Ryynänen 2009, s. 71.
36 Valtiovarainministeriö 30/2015, s. 49.
37 Vrt. Valtiovarainministeriö 2/2013, s. 28. Perustuslain asema oikeuslähteenä on jatkuvan poliittisen ja 
oikeudellisen arvioinnin ja debatinkin kohteena. Prättälä 2017, s. 286. 
38 Velvoite määriteltiin siten, että sillä tarkoitetaan laissa tai lainsäädännön nojalla asetuksessa kunnalle 
säädettyä kuntia velvoittavaa määräystä siitä, miten lakisääteinen tehtävä tulee toteuttaa. Lakia ja asetusta 
alempiasteisten suositusten ja ohjeiden määrästä ja kattavuudesta ei ole tietoja saatavissa selkeästi ja yhdestä 
paikasta. Valtiovarainministeriö 2/2013, s. 34 ja 42.
39 Valtaosan eli 15 uuden sosiaalihuoltolain mukaisista velvoitteista on ilmoitettu pysyvän ennallaan, 6 
velvoitetta on laajentunut ja 6 helpottunut tai vähentynyt. Valtiovarainministeriö 30/2015, s. 42.
40 Syväjärvi & Stenvall 2006, s. 15. Toiseksi suurin ryhmä ovat tehtävät, jotka kunnan on järjestettävä, jos 
laissa säädetyt tarvetta osoittavat perusteet täyttyvät. Valtiovarainministeriö 40/2015, s. 29–30.
41 Valtiovarainministeriö 2/2013, s. 34.
42 Valtio ei kuitenkaan ole yksin syyllinen kuntien tehtävien voimakkaaseen kasvuun, vaan valtio ja kun-
nat ovat toteuttaneet samansuuntaista politiikkaa: valtio on delegoinut kunnille uusia tehtäviä, ja kunnat 
ovat yleensä nähneet ne hyväksi, koska laajentuvien tehtävien on nähty vahvistavan niiden legitimiteettiä ja 
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toimialan laajuutta. Tyypillistä tämän päivän oikeudelliselle sääntelylle on myös se, että 
toiminnasta säädetään ensin puiteluontoisesti, mutta myöhemmin sääntely muutetaan si-
tovaksi. Esimerkiksi työvoiman palvelukeskukset kuuluivat ensin kunnan vapaaehtoisiin 
tehtäviin mutta vuonna 2014 säädetty laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteis-
palvelusta edellytti jokaisen kunnan kuuluvan monialaisen yhteispalvelun toimipisteeseen 
vuoden 2016 alusta.

Vapaan harkintavallan alan supistumisen lisäksi kuntien lakisääteisten velvoitteiden 
määrän laajeneminen on kasvattanut kustannusrasitetta ja tätä kautta kunnalliselle itse-
hallinnolle kuuluvan tarkoituksenmukaisuusarviointivallan kaventumista43. Tuorin käsi-
tys tukee edellä mainittua: kunnille annettavat pakolliset tehtävät saattavat loukata perus-
tuslaissa taattua kunnallista itsehallintoa, mikäli ne kaventavat kunnan oikeutta päättää 
itsenäisesti omasta taloudestaan44. Perustuslakivaliokunta toteaa, että kunnat voivat peri-
aatteessa reagoida lainsäädännön muutoksiin kunnallisveron veroprosenttia korottamalla, 
mutta tähän turvautuminen ei ole sopusoinnussa perusoikeusuudistuksen tarkoituksen 
eikä myöskään ennen pitkää kunnallisen itsehallinnon kanssa45.

Valmisteilla oleva laki heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen tukemi-
sesta sekä sen mukanaan tuoma ohjaus todennäköisesti kasvattavat kuntiin kohdistuvaa 
työllisyydenhoidon lainsäädännön erityistoimialaa. Verrattuna vuonna 2016 säädettyyn 
nuorisolakiin sillä tavoiteltiin kuntien paikallisten olosuhteiden parempaa huomioimista, 
eikä esimerkiksi säädetty kuntia sitovasti nuorten työpajoista eikä etsivästä nuorisotyös-
tä. Tullaan kysymykseen kunnan omasta harkintavallasta. Kun toiminta perustelee ole-
massaolonsa, sitä toteutetaan ilman sitovaa sääntelyä, kuten nuorten työpajoja ja etsivää 
nuorisotyötä.46 Sääntelyn määrä muuntuukin lopulta kysymykseksi hyvän lainsäädännön 
laadusta47.

Voidaan esittää kysymys, onko enää tarkoituksenmukaista säätää kuntia koskevasta 
ikääntyneiden työllistämisvelvoitteesta. Riittäisivätkö valmisteilla olevat sosiaalisen osalli-
suuden muodot kattamaan tämän kohderyhmän? Kuntien näkökulmasta elinvoiman edis-
täminen on tulevaisuussuuntautunutta48 ja kuntien organisaatioilta vaaditaan tehokasta ja 
tuottavaa toimintaa. Työllistämisvelvoitteen lisäksi aluevelvoitteen kaltaisen lainkohdan 
ottaminen kasvupalvelulakiin ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista. Oikeushistorial-

sitä kautta lisäävän valtaa. Nyt voidaan yhä selvemmin todeta, että tämä on ollut ongelmallista. Yhä lisään-
tyvistä palvelutehtävistä on tullut kunnille taloudellinen taakka ja itsehallinnon kaventaja. Kuntakäsitys on 
vinoutunut ja käsitys kunnista poliittisina yhteisöinä korvautunut paljolti palvelukoneen mallilla. Haveri & 
Majoinen 2017, s. 49.
43 Ryynänen 2008, s. 248.
44 Tuori 2001, s. 40.
45 PeVL 41/2002 vp.
46 Työpajayhdistyksen (2017) mukaan nuorten työpajoja tarjoaa yli 90 % Suomen kunnista ja etsivän nuo-
risotyön toiminta kattaa lähes koko Suomen.
47 Ks. European Comission 2001.
48 Paananen, Haveri & Airaksinen 2014, s. 103.
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linen tarkastelu osoittaa, miten näiden velvoitteiden käytännön toteutus ei ole edistänyt 
säädetyllä tavalla perusoikeutta työhön. 

16.2.1 Kunta–valtio-suhteen vastuunjaon epäselvyys työllisyydenhoidossa

Vuonna 2001 työllisyyslaista poistettiin lakimuutoksella (1113/2001) 11 §, jossa oli säädetty 
työhönotosta työ- ja työllisyysmäärärahoilla rahoitettuihin töihin. Työvoimaviranomai-
set olivat osoittaneet kunnalle työvoiman (11 §). Työvoimaviranomaisten oli osoittaessaan 
työvoimaa työllisyyslain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin töihin annettava etusija niille, 
joiden työnsaannin tarve oli suurin. Lakimuutoksella oli tarkoitus lisätä kuntien itsemää-
räämisoikeutta49, ja samalla kuntien ”heikompien” työnsaannin tukemisen pitkän perin-
teen voisi ajatella katkenneen. 

Vuonna 2001 säädettiin kuitenkin laki kuntouttavasta työtoiminnasta. Lain kohderyh-
mänä olivat aluksi vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevat nuoret työttömät, vuon-
na 2012 tehdyn muutoksen (937/2012) myötä myös muut pidempään työttömänä olleet. 
Toisaalta työllisyyslaki, laki julkisesta työvoimapalvelusta ja voimassa oleva laki julkisesta 
työvoima- ja yrityspalvelusta ovat vuodesta 1987 lähtien säätäneet lähes katkeamatta ikään-
tyneiden työttömien ryhmän50 työnsaannin tukemisesta työllistämisvelvoitteen kautta. 

Työttömyysturvalain 14 luvun 3 a §:n säätämä kuntien työmarkkinatuen rahoitus-
osuus ensin vuonna 2006 ja laajennettuna vuonna 2014 ovat painottaneet vaikeimmin 
työllistyvien työllistymisen tukemista kuntien osalta. Samalla valtion voi nähdä osoitta-
neen kunnille lisääntyvässä määrin työvoimaa, koska kuntien on ollut kohdistettava aktii-
vitoimenpiteitä ensin 500 päivää ja vuodesta 2014 alkaen 300 päivää työttöminä olleisiin. 
Sosiaalihuoltolain 17.2. §:n mukanaan tuoma säännös nuorten sosiaalisesta kuntoutukses-
ta painottaa ”heikompien” työnsaannin tukemista.

Työvoimapoliittisen sääntelyn kehitys on johtanut tilanteeseen, jossa kuntien ja valtion 
välistä suhdetta suomalaisessa työttömien aktivointipolitiikassa voidaan kuvata integroitu-
na lähestymistapana, jossa valtio ja kunnat yhdessä pyrkivät puuttumaan pitkittyneeseen 
työttömyyteen51. Kokonaistilanteeseen ollaan jo vuosia oltu tyytymättömiä eri tahoilla. 
Vuonna 2001 Kuntaliiton selvityksessä todettiin, että käytyjen keskustelujen perusteella 
valtion ja kuntien välinen suhde työllisyys–työttömyys-akselilla on käymistilassa.52 Vuon-
na 2010 tämän totesi Kuntaliiton erityisasiantuntija Erja Lindberg53. Helsingin Sanomien 
30.6.2011 julkaistussa artikkelissa todetaan, että vähäväkisen ihmisjoukon kohtelusta ja 
sijoittamisesta vääntävät kättä omilla tasoillaan sosiaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja 

49 HE 191/2001 vp.
50 Ks. laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 11 luku 1 ja 2 §.
51 Saikku 2016, s. 92.
52 Kuoppala & Virtanen 2001, s. 24.
53 Hän näki julkisen keskustelun valtion ja kuntien vastuusta työllisyyskysymyksessä olevan käymättä. 
Lindberg 23.11.2010.
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elinkeinoministeriö, kunnissa sosiaalitoimi ja TE-toimistot. Pelissä on myös raha: toi-
meentulotuen maksaa kunta, kun työmarkkinatuki tulee lähinnä valtiolta.54 

Oikeudellisen viitekehyksen muodostaman vastuunjaon epäselvyys nousi merkittä-
vään rooliin lisensiaatintyöni tutkimustuloksissa toukokuussa 2014. Tulkitsin käynnissä 
olleiden työvoimapoliittisten rakennemuutosten olevan merkittävimmät koskaan kuntien 
näkökulmasta.55 Hieman myöhemmin, työllisyydenhoidon kuntakokeilun (2014–2015) 
yhteydessä todettiin, että työllisyyden uudelleenasemointi kunta–valtio-akselin ja niiden 
kumppanien keskinäisessä kokonaisuudessa sekä asiaan vaikuttavat muut uudistukset oli-
vat kesken. Kunnat odottivat, miten tuleva sote-uudistus vaikuttaisi työllisyydenhoidon 
palveluiden sijoittumiseen kuntaorganisaatiossa56. 

Tämän tutkielman empiriaosuuden tutkimushaastattelut tukevat käsitystä oikeu-
dellisen viitekehyksen luomasta vastuunjaon epäselvyydestä. Tämä vaikeuttaa työllisy-
ydenhoitoa käytännössä,57 kuten myös jatkuva epätietoisuus tulevasta. Elokuussa 2017 
käynnistyneet uudet työllisyydenhoidon kuntakokeilut ja näissä sovellettava alueellinen 
kokeilulaki sekä maakunnalliset työllisyyskokeilut tekevät vastuunjaon entistä pirstalei-
semmaksi vuonna 2018. Lisäksi sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädäntötyö on yhä kes-
ken. Työllisyydenhoidon kunta–valtio-suhteessa on oltu tienhaarassa ja epätietoisuudessa 
jo yli vuosikymmen. 

Miten tämä on mahdollista? Työpolitiikan palvelurakenne valtion ja kuntien välillä on 
lopputulos 2000-luvun alusta lähteneestä poliittisesta päätöksenteosta58, josta ei ole liioi-
teltua väittää punaisen langan kadonneen. Kansainvälinen vertaisarviointi osoittaa, että 
poliittisella päätöksenteolla on ollut usein varsin suuri merkitys työpoliittisten palvelujär-
jestelmien luomisessa59. 

54 Helsingin Sanomat 30.6.2011.
55 Niemi 2014, s. 200.
56 Arnkil, Spangar, Jokinen, Tuusa & Pitkänen 2015, s. 18 ja 156.
57 Aulan vuonna 2016 tekemä selvitys tukee käsitystä siitä, miten vastuunjaon epäselvyys voi tehdä lainso-
veltajien tason toiminnan jopa sekasortoiseksi. 
58 Kuntien roolin vahvistaminen työllisyydenhoidossa on ollut kahden Sipilää edeltävän hallituksen lin-
jauksessa. 13.3.2008 hallitus päätti kehyspäätöksessään, että tuottavuusohjelman toteuttamiseksi työvoima-
palveluja uudistetaan, poistetaan päällekkäisyyksiä ja yksinkertaistetaan menettelyjä. Työvoima- sekä yritys- 
ja elinkeinopalvelujen siirtämistä tietoverkkoon nopeutetaan ja hyödynnetään julkisten palveluntuottajien 
ohella muita palveluntuottajia. Ministeriön sekä työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintaa tehostetaan. 
Valtiovarainministeriö, kehyspäätös 13.3.2008. Käytännössä ELY-keskusten henkilömäärää on vähennetty ja 
TE-toimistojen palveluja sekä palveluverkkoa karsittu. TE-toimistouudistuksen myötä ne siirtyivät palvele-
maan yhä enemmän yritystoimintaa ja elinkeinoelämää, mikä tukee käsitystä kuntien lisääntyneestä vastuus-
ta vaikeimmin työllistyvistä. Julkisen työvoimapalvelulain uudistamisprosessi liittyi kiinteästi työ- ja elinkei-
notoimistojen palveluverkon ja palvelumallin uudistamiseen. HE 133/2012 vp. Vuosina 2012–2015 toteutettu 
työllisyydenhoidon kuntakokeilu oli yksi keino viedä eteenpäin tätä kehitystä, ja siihen liittyi lainsäädännön 
muutostarpeiden arviointi kokeilukuntien osalta.
59 Erilaisia valintoja selittävät esimerkiksi työsuhteen turvan ja työttömyysturvan rahoituksen kysymyk-
set, työmarkkinoiden ja hallinnon rakenne sekä alue- ja yhdyskuntarakenne. Kansainvälisen vertaisarvioin-
nin kohdemaita olivat Ruotsi, Norja, Tanska, Iso-Britannia, Australia, Saksa, Itävalta, Sveitsi sekä Alanko-
maat. Oosi 2014, s. 5.
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Kansainväliset suuntaukset ja Euroopan unionin työllisyysstrategian toteuttaminen 
alkoivat 1990- ja 2000-luvun vaihteessa vaikuttaa aktiivisen työvoimapolitiikan harjoit-
tamiseen Suomessa. Euroopan unionin työllisyysstrategia korostaa työhön osallistumista, 
jota sosiaaliturvajärjestelmien tulisi edistää60. Samalla rakenteellinen työttömyys lisääntyi 
merkittäväksi hyvinvointiyhteiskunnan haasteeksi. Näissä oloissa Karjalainen näkee työl-
listyvyyden edistämisen toimineen yleisnimittäjänä muun muassa koulutuksen, kuntou-
tuksen ja kannustavan sosiaaliturvan reformeille61. Julkusen näkemys on jyrkempi: hän 
toteaa kannustin-, tulo-, työttömyys-, köyhyys- ja byrokratialoukkujen purkamisen olleen 
aktivointia merkittävämpi diskurssi ja politiikka-alue62. 

Työllisyys- ja sosiaalipolitiikan integroituminen on tarkoittanut valtion ja kuntien 
uudenlaista yhteistyötä ja työnjakoa – käytännössä kuntien kasvavaa roolia vaikeimmin 
työllistyvien pitkäaikaistyöttömien työhön aktivoinnissa63. Työvoima- ja sosiaalipolitiikan 
toteutuksen lähentyessä aikuissosiaalityö on joutunut etsimään kunnissa rooliaan uudel-
leen64. Lisäksi aktivointipolitiikkaa voidaan pitää keskeisenä osana nuoriin vaikuttavaa 
politiikkaa65. Voi myös nähdä, että sosiaali- ja työllisyyspolitiikan tavoitteet ovat lähenty-
neet toisiaan ja työllisyyttä pidetään sosiaalipolitiikan tavoitteena, parhaana tapana edistää 
yhteiskunnallista osallisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä66. Määriteltäessä työttömän kan-
salaisen vastuita ja velvollisuuksia hyvinvointiyhteiskunnassa kysymys siitä, miten nivel-
letään yhteen sosiaalityön pitkät asiakasprosessit sekä työhallinnon ja muiden toimijoiden 
tuotteistetut palvelut, on ratkaisematta67. Tämä vastuunjaon lainsäädäntökysymys tulisi 
ratkaista ensimmäisenä. 

Kunta–valtio-suhteen muodonmuutoksessa on pitkälti kyse siitä, miten ohjauksen 
muodot ja kunta–valtio-suhde ovat sopeutuneet yleiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen. 
Ohjaustapojen uudistaminen ei ole yksinkertaista, sillä julkisen hallinnon toimintaym-
päristön jatkuva muutos ja uudelleenorganisoituminen vaikeuttavat tähän muuttuvan 
politiikan kontekstiin parhaiten soveltuvien mekanismien löytämistä.68 Ryynänen näkee 
kuntien ja valtion välisen työnjaon määrittyneen enemmän tai vähemmän sattumanvarai-

60 Oikeus sosiaaliturvaan on tullut aikaisempaa riippuvaisemmaksi aktiivisuudesta työmarkkinoilla. 
 Pascual 2007, s. 24–27.
61 Työllistyvyyttä pidetään usein yksilön eli työttömän ominaisuutena, ei niinkään yksilöllisistä olosuh-
teista ja ulkoisista tekijöistä johtuvana tekijänä. On kuitenkin havaittu, että aktiiviohjelmissa voidaan huo-
mioida myös näitä yksilön olosuhdetekijöitä. Karjalainen 2017a, s. 256.
62 Julkunen 2013, s. 34.
63 Keskitalo & Karjalainen 2013, s. 14.
64 Kananoja, Lähteinen & Karjalainen 2010, s. 201.
65 Ilman toimenpiteisiin osallistumista melko harvalla kouluttamattomalla nuorella on oikeus työttö-
myysturvaan. Haikkola, Näre & Lähteenmaa 2017, s. 58.
66 Pascual 2007, s. 24–27. Ks. tarkemmin Karjalainen 2017a, s. 258.
67 Karjalainen & Keskitalo 2013, s. 8; Pascual 2007, s. 24–27.
68 Nyholm 2011, s. 136–137.
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sesti ja vastuunjaon päällekkäisyyden jääneen vähälle huomiolle69. Jo pari vuosikymmentä 
kestänyttä kunnallishallinnon murrosvaihetta on määrittänyt velvoitteiden ja resurssien 
epätasapaino, monimutkaisuuden lisääntyminen ja itsehallinnon kriisi70. Prättälän sanoin 
on todettava, että lainsäädännössä tulisi löytää tasapaino toisaalta valtakunnallisesti ase-
tettavien tavoitteiden ja toisaalta kuntien itsehallinnon välillä71.

Tasapainon löytäminen lähtee vahvemmasta luottamuksesta kuntatoimijaan, jota oh-
jaa paikallistasolla ilmenneistä tarpeista lähtevä tahdonmuodostus. Uudistuvat kunnat 
voivat saada olemassaolonsa oikeutuksen, kun ne pystyvät vastaamaan toimintaympäris-
tön muutoksista nousevien kuntalaisten alati muutoksessa olevien tarpeiden lisäksi koko 
suomalaisen yhteiskunnan uusiin tarpeisiin72. Sipilän hallituksen ohjelmassa todetaan sel-
vitettävän työvoimapalveluiden siirto resursseineen vaikeimmin työllistyvien osalta kun-
tien vastuulle työssäkäyntialueittain, Tanskan mallin mukaisesti. Tavoitteeksi asetetaan 
työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi, ja TE-toimistojen tehtäväksi 
on tarkoitus kirkastaa työnvälitystoiminta.73

Luottamusta kuntiin tukee Tampereen pormestarin Lauri Lylyn kannanotto, jossa hän 
painottaa työvoimapalvelujen sisällyttämistä kuntien vastuulle, sillä ne ovat osa kuntien 
elinvoimatekijöitä74. Empiriatarkastelun tutkimushavainnot tukevat kuntien työllisyy-
denhoidon kokonaisvastuuta, joskin on pidettävä mielessä, että kuntien välillä on kasvavia 
eroja. Työnvälitystoiminnan palaaminen kuntien tehtäväksi tuskin on perusteltua ja työt-
tömyyspolun alkuvaiheen palveluihin pystyy vastaamaan myös valtiollinen toimija. Mui-
ta palveluja tarvitsevista työttömistä tulee kuitenkin saattaa tieto kuntiin ja heidät tulee 
ohjata jo alkuvaiheessa kuntien peruspalvelujen pariin, jotta heidän palvelutarpeeseensa 
voidaan vastata tehokkaasti. Nuorten Ohjaamot tukevat edellä mainittua toimintamallia.

Tanskassa kuntavastuullisuudesta saadut tutkimustulokset kysyvät, pystytäänkö kun-
tarakenteessa toteuttamaan riittävän hyvää työvoima- ja työmarkkinapolitiikkaa esimer-
kiksi työvoiman liikkuvuuden ja elinkeinoelämän rakenteen kehittämisen kokonaisnäkö-
kulmasta. Kuntien Job Centerit voivat olla liian pieniä ja kapea-alaisia toiminnallisesti ja 
suhteessa työttömien erilaisuuteen. Vaarana on, että työmarkkinapolitiikka muuttuu työ-
voimapolitiikaksi ja kokonaisuus katoaa näkyvistä.75 

Paikalliset olosuhteet ja toisaalta kunnan tekemät strategiset valinnat ratkaisevat, mil-
laisen painoarvon elinkeinojen ja työllisyyden kehittäminen saavat, ja Tanskasta voi ottaa 

69 Ryynänen 2008, s. 106. Perusoikeusuudistuksen yhteydessä käyttöön otettu uusi käsite ”julkinen valta” 
hämärtää tavoitetta päästä selkeään vastuunjakoon. Heuru, Mennola & Ryynänen 2011, s. 196.
70 Haveri & Majoinen 2017, s. 42.
71 Prättälä 2011, s. 161.
72 Nyholm, Haveri, Majoinen & Pekola-Sjöblom (toim.) 2017, s. 8.
73 Valtioneuvoston kanslia 29.5.2015, s. 16.
74 Kuntalehti, Uutiskirje 37/2017.
75 Lisäksi kunnat työllistävät omia asukkaitaan, vaikka naapurikunnissa olisi osaavampiakin. Alueellisten 
työmarkkinaneuvottelukuntien tulisi vastata laajemmasta koordinaatiosta, mutta niillä ei ole vaadittavia re-
sursseja eikä keinoja verrattuna aikaisempaan. Nordic Labour Journal, feb. 06 2014.
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oppia. Lylyn ehdottamassa mallissa kunnat huolehtisivat ilman suunniteltua maakunta-
uudistusta koulutuksesta ja elinkeinotoimintaan liittyvistä palveluista, joihin kuuluvat 
maankäyttö-, yritys- ja työllisyyspalvelut. Nykyisellään suunniteltu maakuntauudistus ra-
joittaisi hänen mukaansa kuntien elinvoimatekijöitä.76 

Verrattuna maakunnalliseen toimijaan, voi nähdä, että kunnilla on suurempi intressi 
työllisyyden edistämiseen liittyvien resurssien käyttöön, koska toiminnan säilyminen ja 
kehittyminen ovat kiinni omista toimenpiteistä. Ulkoa ohjatussa järjestelmässä vaarana 
on, että työtön organisaationalistetaan ulkoiselle auktoriteetille, mikä ei välttämättä edistä 
tehokkuutta ja vaikuttavuutta,77 vaan tuo mukanaan vastuunjaon, tiedonkulun ja koko-
naisuuden pirstaleisuuden ongelmia. Toimintaympäristön jatkuva muutos ja haasteet edel-
lyttävät toimijoiden välistä uudenlaista yhteistyötä78, jota pienemmän kokoluokan kuntien 
tulee hyödyntää selkeämmin työllisyydenhoidossa. Oikeudellisen viitekehyksen tulee an-
taa resurssit sinne, missä myös toimivalta on.

16.3 Empiirisen tarkastelun näkökohdat
2000-luvulla hallinnon rakenneuudistuksia ja kokeiluja on tehty kiihtyvällä vauhdilla. 
Niiden nähdään tarjoavan mahdollisuuden muutokseen. Muutosten pyörteessä Euroopan 
neuvosto huomauttaa Suomea maakuntauudistuksen pitkään jatkuneesta epäselvyydes-
tä79. Uudistusten kesken jäämiselle Valli-Lintu näkee lainsäädännön kirjoittamisen vai-
keudella olevan osuutensa80. Toisaalta ilman riittävää toimintamallien pilotointia ja tes-
tausta riskinä on, että eri hallinnonalojen säädökset ja isot poliittiset reformit sovittuvat 
huonosti yhteen, kokonaisuudet eivät toimi asiakkaan kannalta ja seuraa siirtymävaiheen 
ongelmia81.

Tämä tutkimus tukee Julkusen käsitystä, ettei suuria yhteiskunnallisia uudistuksia voi 
pakata projekteiksi82. Kokeilujen osalta Juho Saari toteaa, etteivät ne välttämättä johda 
uudistuksiin83. Räisänen huomauttaa Suomen kokeilukulttuurissa olevan paljon kehitet-
tävää84. Kokeilulainsäädäntöä on kohdistettu lähinnä poliittisesti isoihin uudistushank-
keisiin, mitä vuosina 2015–2016 toteutetut kuntakokeilut eivät puhtaasti edustaneet. 
Suomalaiset keskeiset työllisyyskokeilut 1990- ja 2000-luvulla ovat olleet työvoiman ky-

76 Ks. Kuntalehti, Uutiskirje 37/2017.
77 Vrt. Haveri & Airaksinen 2011, s. 53.
78 Nyholm 2011, s. 138.
79 Ks. Congress of Local and Regional Authorities, Recommendation 396 (2017) 4.c.
80 Valli-Lintu 2017, s. 1.
81 Aula 2016, s. 23.
82 Julkunen 2008, s. 268.
83 Saari 2011, s. 302.
84 Räisänen 2013, s. 19–20.
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syntäpuoleen sekä kysynnän ja tarjonnan yhteensovitukseen liittyviä. Ainut tarjontako-
keilu on vuorotteluvapaakokeilu. ”Onko yksikään työllisyyskokeilu onnistunut Suomes-
sa?” päätyy Räisänen kysymään.85

Instrumentalistinen käsitys säädetystä oikeudesta välineenä edistää tiettyjä tavoittei-
ta saa kysymään, millä erilaisilla ja vaihtoehtoisilla keinoilla näihin päämääriin voitaisiin 
päästä86. Voidaanko kokeilulainsäädännöllä edistää sille asetettuja tavoitteita? Sovellet-
taessa kokeilulainsäädäntöä tosiasiat voivat näkyä oikeudellisen diskurssin ja tiedon kan-
kaalla ainoastaan normien suodattimen välittämänä87. Yleisessä kunnallisessa toiminta-
politiikassa ja tosiasiallisessa palvelutoiminnassa oikeusnormit luovat vain puitteet, joiden 
sisällä muut kuin oikeudelliset perusteet määräävät päätöksiä ja toimintaa88. 

Nobelilla palkittu professori Daniel Kahneman osoittaa oivallisesti, miten ihmisen 
käyttäytymisen suunnanmuutokset voivat olla monimutkaisia89. Mikäli kunnassa ei ole 
vielä kehittämisen kulttuuria, sen syntymiseen voi kulua useita vuosia, osoittaa vuonna 
2016 julkaistu tutkimus kuntien kokeilu- ja kehittämistoiminnasta90. Kohderyhmän toi-
minta ei välttämättä sopeuta toimintaansa määräaikaiseen kokeiluun. Tiedonsaanti voi 
jäädä puutteelliseksi määräaikaisuuden tai mielenkiinnon puutteen takia.91 Vapaakun-
takokeilun tavoin nuorisotakuun kuntakokeilun tärkeä viesti on kunnallisen sosiaalipo-
litiikan näkökulmasta julkisen hallinnon muutosten ja vakiintuneiden sektorirakenteiden 
murtumisen hitaus. Muutostarpeen tunnistaminen ja perustellut tavoitteet eivät riittäneet 
uudistuksen päämäärän saavuttamiseen kuin osittain.92 

Kun vaikutusten tulisi ilmetä rajatulla kokeilujaksolla, näin ei aina ehdi käydä. Kokeilu 
on muuhun politiikkamuutokseen verrattuna välivaihe, joten sillä tulisi olla oletettuja hyö-
tyjä, mitä eri sektorit eivät nuorisotakuun kuntakokeilussa välttämättä nähneet. Tavoitel-
taessa normien purkua ja valtion ohjauksen vähentämistä tulee tämä olla sisäänrakennettu 
kokeilun toteuttamiseen. Nuorisotakuun kuntakokeilussa kuntakokeilulaki toi kunnille 
lisää velvoitteita viranomaisyhteistyövelvoitteen, asiakasyhteistyövelvoitteen, suunnitel-

85 Räisäsen kartoituksessa 1990- ja 2000-lukujen 12 työllisyyskokeilusta tutkimusaiheen kannalta merkit-
tävimmät olivat Imatran nuorten kesätyökokeilu sekä Paltamon kunnan työllisyyskokeilu. Ks. tarkemmin 
Räisänen 2013. On huomioitava, että vuosina 2014–2015 toteutettu työllisyydenhoidon kuntakokeilu ei ole 
hänen arvioinnissaan mukana.
86 Tala 2005, s. 17.
87 Oikeudessa tosiasiat siis riippuvat normeista ja niitä havainnoidaan normien lävitse. Tosiasiat näyttäyty-
vät oikeudellisessa diskurssissa ja tiedossa oikeudellis-institutionaalisina tosiasioina. Tuori 2007, s. 27.
88 Tuori 1995, s. 94–95.
89 Kahnemann 2012, s. 404–414.
90 Jokseenkin tai täysin samaa mieltä tämän väitteen kanssa oli 62 % tutkimukseen vastanneista kuntien 
henkilöistä. Tutkimuskunnat koostuivat kahdeksasta erikokoisesta kunnasta, jotka olivat Hattula, Hollola, 
Hämeenlinna, Kuusamo, Pudasjärvi, Raahe, Rovaniemi ja Salo. Kurkela, Virtanen, Stenvall & Tuurnas 2016, 
s. 96.
91 Toisaalta esimerkiksi nuoret työnhakijat voivat nopeasti omaksua uuden kokeilun. Vrt. Räisänen 2013, 
s. 19–20.
92 Kananoja, Niiranen & Jokiranta 2008, s. 57.
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ma- sekä tiedon antamisvelvoitteiden myötä. Tavoitteenasettelun perimmäinen heikkous 
on usein se, ettei haluta, ymmärretä tai uskalleta ottaa esille sitä, miten muutokset näkyvät 
elävässä elämässä93.

Mitä tulee ohjaukseen, joustava mahdollisuus muutella hankkeen sisältöä voi muodos-
tua kompastuskiveksi94. Tätä edesauttoi nuorisotakuun kuntakokeilun tavoitteiden koettu 
epäselvyys sekä sekoittuminen Ohjaamojen tavoitteisiin. Näitä kahta oli vaikea erottaa toi-
sistaan myös niiden erillisissä arvioinneissa. Ministeriötason ohjaus koettiin usein ristirii-
taisena, mihin liittyi tarve työllisyydenhoidon työn- ja vastuunjaon selkeyttämiseen niin 
kunta, valtio kuin aluetasolla.

Nykyajan normiohjauksen ongelmia ovat säädösten jatkuva muuttuminen ja lainval-
mistelun puutteellisuus, mikä vaikeuttaa normien ymmärtämistä ja tavoiteltujen vaikutus-
ten saavuttamista95. Yksi hyvälle sääntelylle asetetuista vaatimuksista on, ettei sen tulisi 
muuttua niin nopeasti, ettei sitä voi noudattaa96. Etenkin henkilötietojen suojaa koskevien 
säännösten osalta lain soveltajat voivat pidättäytyä niiden säännösten soveltamisessa, jotka 
he osaavat aukottomasti. 

”– – se ei auta, että meille tulee kokeilulaki, jossa sanotaan, että nyt te voitte kokeilla, 
jos samaan aikaan vaikka sosiaalihuoltolakia lähdetään tulkitsemaan niin tiukasti, 
kuin sitä tiukimmillaan voi tulkita.”97

Osa kokeilun säädösperustan tulkinnallisesta ymmärtämisestä saattoi tapahtua vasta tut-
kimushaastattelujen yhteydessä. Tämä osoittaa, ettei kuntakokeilulain sisältö välttämättä 
vastannut käytännön osaamiseen, kuntakokeilulakia ei yksinkertaisesti uskallettu lähteä 
soveltamaan. Termien ”tarpeellinen” ja ”välttämätön henkilötieto” lisäksi termi ”asiakas-
vastaava” jäi kaipaamaan lainsäätäjän alkuvaiheen ohjausta ja tukea käytännön lainsovel-
tamistilanteisiin.98 Lisäksi yksikään ei ollut lähtenyt soveltamaan kuntakokeilulain 8 §:ää 
sen monimutkaisuudessaan.

Kysymys normien purusta ja ohjauksen vähentämisestä ei ole yksioikoinen. Oikeudel-
lista ratkaisua ei voida perustaa yksinomaan reaalisiin argumentteihin, vaan näiden argu-
menttien käytön rajat muodostuvat laillisuusvaatimuksesta99. Ne, jotka sovelsivat henkilö-

93 Käytännössä hyvin toteutettu kokeilu edellyttää etukäteen täsmällistä tavoitteiden ja keinojen määritte-
lyä, ja niiden mukaan mennään loppuun asti. Lehto 2017, s. 5–6.
94 Lehto 2017, s. 5.
95 Ryynänen 2008, s. 27.
96 Füller 1964, s. 38–41.
97 Niemi, tutkimushaastattelut, 2016.
98 Käytännön työtä tekevien asiantuntijoiden mielipiteille tulisi antaa niille kuuluva painoarvo niin kokei-
luja kuin muitakin hallinnon uudistamishankkeita valmisteltaessa. Yksi tähän tutkimukseen osallistuneista 
haastatelluista kertoi olleensa kiinnostunut vaikuttamaan tuleviin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen 
ratkaisuihin: ”– – olen [x:n] soteen koettanut sanoa, että voisinko tulla puhumaan teidän kanssa Ohjaamosta ja 
näistä asioista, niin toistaiseksi olen huudellut kuuroille korville, niin, että ei niihin keskusteluihin ole vielä tälle 
tilaa. – – Missä se nuoren arki on, niin siellähän se nuoren kanssa työskentely pitää tapahtua.”
99 Laakso 2012, s. 318.
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tietojen luovuttamista ja tallentamista koskeneita kuntakokeilulain pykäliä, määrittelivät 
henkilötietojen luonteen lähinnä nuoren työllistymispolun näkökulmasta100. 

Suomalaisessa tutkimuksessa on usein tuotu esiin ongelmat, jotka seuraavat palvelujär-
jestelmän monimutkaisuudesta, hajanaisuudesta ja byrokraattisuudesta101.

Kuntakokeilulain säätämä suostumukseen perustuva nuoren henkilötietojen käsittely 
nähtiin tarkoituksenmukaisena, joskin useampaan kuin yhteen suostumukseen perustu-
nut toiminta ja suostumuslomakkeen vapaaharkintainen laatiminen saatettiin kokea on-
gelmallisiksi. 

Kuntakokeilulain 4 §:n säätämä yhteinen palvelusuunnitelma nähtiin osana tulevai-
suutta, koska se antaa kokonaisvaltaisemman kuvan nuoren tilanteesta. Sen pitäisi kui-
tenkin korvata erityislainsäädännön edellyttämiä muita suunnitelmia, kuten työllisyys-
suunnitelman tai aktivointisuunnitelman, myös monialaisen työllistymissuunnitelman. 
Kokonaisuuden tulee olla keskitetympi. Tähän liittyy asiakasvastaavan oikeudellisen ase-
man määrittäminen yhteistyön koordinoijana moniammatillisella nuoren työllistymisen 
polulla. 

Selkeä heikkous oli, ettei nuorisotakuun kuntakokeilu antanut uusia työkaluja sen 
toteuttamiseen NT/TYPPI-järjestelmän mahdollistamia yhteisiä palvelusuunnitelmia 
lukuun ottamatta. Eniten olisi kaivattu muun lainsäädännön tukemia laajempia kokeilu-
mahdollisuuksia. Ohjaamoissa toteutettava monialainen viranomaisyhteistyö antoi nuo-
ren suostumukseen perustuen mahdollisuuden jakaa tietoja asiakkaasta, ja jotkut kokivat 
tämän riittäväksi. Kokeilu ei saisi aiheuttaa tavoitteeseensa nähden liian suuria hallinnol-
lisia tai muita kustannuksia102. Suurin osa muutoksista olisi tapahtunut kuntakokeilusta 
huolimatta, Ohjaamo-toiminnan myötä, jossa keskityttiin erityisesti asiakaslähtöisyyteen 
sekä palvelukokonaisuuksien kehittämiseen. 

Tutkittaessa älykästä ja notkeaa organisaation toimintatapaa liittyy kokonaisvaltaiseen 
tarkasteluun muun muassa tulevaisuusorientaatio, muutoskyvykkyys, dynaaminen johta-
juus, avoimuus, luovuus, työyhteisökulttuuri ja yhteistyöhalukkuus103. Väitän, että puut-
teet jokaisessa edellä mainitussa tekijässä olivat osallisena sen vastuukunnan toiminnas-
sa, jonka ainoana kuntana voi tulkita epäonnistuneen kokonaisvaltaisesti nuorisotakuun 
kuntakokeilun toteuttamisessa.

Vuonna 2016 toteutettu Kurkelan ym. tutkimus alleviivaa tämän tutkimuksen havain-
toja siitä, että työntekijät ovat muutoksissa kehittämisen tärkeitä tietolähteitä ja innostavat 
henkilöstöä mukaan. Vaikka aiempi kehittämisen kulttuuri ei ole onnistumisen tae – jok-
seenkin eri mieltä olleiden osuus tämän väittämän kanssa oli 31 %104 – on tällä merkitystä. 

100 Tähän voidaan soveltaa teleologista tulkintaa, jossa lauseketta tulkitaan sen päämääristä käsin. Ks. 
tarkemmin Raitio 2016, s. 188.
101 Ks. Määttä & Keskitalo 2014.
102 Vrt. Räisänen 2013, s. 19–20.
103 Kurkela, Virtanen, Stenvall & Tuurnas 2016, s. 7.
104 88,6 % prosenttia oli samaa tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että työntekijät ovat muutoksissa tärkeitä 
kehittämisen tietolähteitä. Henkilöstön innostamisen näki tärkeimmäksi toimintatavan muutoksissa 75 % 
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Tutkimushaastatteluissa tuli useasti esiin huomio TE-toimistojen henkilöstöstä, joka oli 
tottunut muutokseen ja lähti hyvin mukaan kokeiluun. Kuntakokeilulain 24.2 §:n säätä-
mien kunnallisten ja työ- ja elinkeinohallinnon viranomaisten yhteistoiminnan ja tiedon-
kulun edistymistä voidaan pitää nuorisotakuun kuntakokeilun keskeisimpänä saavutukse-
na. Painoarvoa lisää useiden vuosien ajan koettu epäkohta asiassa. 

Nuorisotakuun kuntakokeilun vastuuhenkilöt totesivat toimineensa kuntakokeilulain 
hengen mukaan. Tämä oli edistänyt kuntakokeilulain 24.2 §:n säätämiä asiakaslähtöisiä 
prosesseja. Yhteistyö ja tiedonkulku kunnan sisäisesti olivat lisääntyneet ja nuorten työl-
lisyydenhoitoon panostaminen oli nostanut painoarvoaan. Kustannushyötyjä oli mahdol-
lista saavuttaa tulevaisuudessa, joskin työllisyyden ja aktivoinnin edistämisen taloudelli-
nen merkitys tulisi saada esille kunnissa105.

Hyvien käytäntöjen ja toimintamallien kokoamiseen, vakiinnuttamiseen ja levittämi-
seen tulee jatkossa kiinnittää huomiota106. Se, mitä nuorisotakuun kuntakokeilulta odo-
tettiin kuntakokeilulain voimassaolon päätyttyä, jää pitkälti ilmaan useiden hallinnon 
keskeneräisten rakenneuudistusten vuoksi. Niiden loppuun saattaminen ja hyvien käytän-
töjen juurtuminen on lähes unohdettu. Toisaalta vanhojen tapojen kyseenalaistaminen 
jo sellaisenaan luo pohjaa uudistumiselle107. Kokeilukulttuuriin liittyykin vahvasti ajatus 
siitä, että kokeilu epäonnistuu vain silloin, kun siitä ei opita mitään. Vaikka idea ei toimi-
sikaan toivotulla tavalla, kokeilu tuottaa oikein toteutettuna aina tietoa, jota tarvitaan jat-
kokehittämisessä. Parhaassa mahdollisessa tapauksessa kokeilu voi saada aikaan muutoksia 
paitsi Suomessa myös muualla, toteaa Kuntaliiton toimitusjohtaja Koskinen. Jos jonkin 
kunnan kokeilu ei toimi, niin pitää muistaa, että se on vain kokeilu, eli siitä ei koidu hir-
veästi vahinkoa.108

Asia ei ole näin mustavalkoinen. Tämä tutkimus osoittaa, miten kokeilujen ei tulisi olla 
itse tarkoitus ja miten merkittävästi uuden kokeilulain implementointi voi viedä resursseja. 
Uutta kokeilulakia ei välttämättä lähdetä edes soveltamaan lyhyessä kokeiluajassa, mikä 
koski erityisesti kunnan sosiaalitoimea. Kokeilut työllistävät niiden parissa työskenteleviä 
henkilöitä, eivätkä osin epäonnistuessaan välttämättä innosta heti seuraavaan. Tavoitteet 
jäävät saavuttamatta. Kehittämiseen ja toiminnan vakiinnuttamiseen tulee löytää tasapai-
no, jolloin kokeiluillakin voidaan saavuttaa hyödyt ja minimoida epäonnistumiset.

”Laki niin kuin luetaan, asia niin kuin ajetaan.”
Sananlasku

ja 91 % puolestaan sen, että kehittämisen kulttuuri on kiinni kunnan avainhenkilöistä. Kurkela, Virtanen, 
Stenvall & Tuurnas 2016, s. 94–95.
105 Jos kunnat ja hankkeet jäävät tällaisten menetelmien kehittämisessä oman onnensa nojaan – kuten 
tyypillisesti käy – muodostaa se olennaisen uhan työmarkkinoiden vaikeammassa päässä toimimiselle ja sen 
kestävyydelle. Arnkil, Spangar, Jokinen, Tuusa & Pitkänen 2015, s. 139.
106 Ks. myös Arnkil, Spangar, Jokinen, Tuusa & Pitkänen 2015, s. 18 ja 60. 
107 Valli-Lintu 2017, s. 2.
108 Kuntalehti, Uutiskirje 5/2017. 
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16.4 Työttömän yksilön näkökulma
Vastuunjaossa voidaan esittää vielä kysymys, mikä on yksilön, työttömän henkilön itsensä 
vastuu. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta toteaa suomalaisen yhteiskunnan ominaispiir-
teisiin kuuluvan julkisen vallan laajan vastuun ihmisen hyvinvoinnista. Hyvinvointijär-
jestelmämme on voitu pitää hyväksyttynä, mutta väestön vanheneminen, työelämän uu-
distukset, lisääntyvän kilpailun aiheuttama työtahti sekä globalisaatio ja kestävä kehitys 
asettavat uusia vaatimuksia myös hyvinvointivaltiolle. Valiokunta näkee, että palveluissa 
asiakas, yksilö olisi nostettava keskiöön.109

Mäenpää kirjoittaa 1990-luvun alkuun vallinneen ajatuksen hallintoalamaisesta, joka 
määritti yksityisen henkilön suhdetta hallintoon. Hänellä oli yleinen kuuliaisuusvelvoite 
ja hänen asemansa perustui yleiseen vallanalaisuuteen. Tämä oikeutti jopa perusoikeuksien 
rajoittamiseen. Nykyisin yksilön ja julkisen vallan suhteen lähtökohta on yksilön vapaus. 
Vapaudesta poikkeaminen edellyttää aina nimenomaista oikeudellista perustetta.110

Näkemys johtaa ajatukseen yksilön vastuusta suhteessa työn perusoikeuteen. Jo vuon-
na 1972 Paavo Kastari näki hallitusmuodon alkuperäisen perusoikeutta työhön koskeneen 
säännöksen ”varsinaisten juridisten puolten” merkitsevän niitä näkökohtia, jotka liittyvät 
työn vapauteen eli vapauteen tehdä tai olla tekemättä työtä. Ilmeisesti, joskaan ei selvästi 
ilmaisten, Kastari katsoo, että niin sanottu työvelvollisuuden määrääminen on kysymys, 
joka loukkaa työvoiman suojaa koskevaa säännöstä.111 

Vuonna 2017 Ehrnrooth kirjoittaa, ettei ketään voi pakottaa töihin. Perustuslain mu-
kaan jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai 
elinkeinolla. Hän näkee vääräksi lukea vastikkeettoman sosiaaliturvan elinkeinoksi ja 
ratkaisuksi tähän takuutyömarkkinat. Näillä jokaiselle työttömälle tarjottaisiin työtä ja 
toimeentuloa ja työntekijöiden tulonmuodostusta tuettaisiin sosiaalisilla tulonsiirroilla.112 

Ajattelussa on havaittavissa samankaltaisuutta amerikkalaisen sosiologin Amitai 
 Etzionin kanssa, jonka mukaan etiikassa ja politiikassa on korostettu liikaa oikeuksia. Ih-
misten velvollisuudet ovat jääneet huomioimatta.113 Etzioni tarkastelee vastuuta kolmen 
ulottuvuuden kautta, jossa vastuullisuus lähtee alhaalta ylöspäin. Ihmiset ovat ensiksikin 
vastuussa itsestään ja elämästään. Toiseksi he ovat vastuussa läheisistään ja lähiyhteisöis-
tään kuten sukulaisistaan, ystävistään, naapureistaan ja muista yhteisön jäsenistä. Vasta 
kolmantena vastuuntahona tulee yhteiskunta. Sen on huolehdittava niistä yhteisöistä, jot-
ka eivät kykene itse auttamaan jäseniään. Arvojen ja vastuun näkökulmasta hyvinvointival-
tion voi nähdä siirtävän vastuun hyvinvoinnin turvaamisesta yksilöiltä yhteiskunnalle.114

109 Saari 2010, s. 3.
110 Mäenpää 1997, s. 220–221.
111 Kastari 1972, s. 138. Ks. myös Kultalahti & Pohjolainen 1975, s. 99.
112 Ehrnrooth, 1.10.2016, s. A5.
113 Etzioni 1993, s. 9–12.
114 Kriitikoiden mukaan tämä ajattelutapa on heikentänyt yksilöiden ja yhteisöjen kykyä omaehtoiseen 
moraaliseen toimintaan. Etzioni 1993, s. 143–147, ks. myös Barry 1997, s. 331–345.
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Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä ei silti pelkästään luvata oikeuksia, vaan 
halutaan myös osallistaa ihmistä. Osallistamista voi tapahtua eri tasoilla, ja itsemääräämis-
oikeuden kautta ihmisiä voidaan osallistaa esimerkiksi valitsemaan palveluistaan. Itsemää-
räämiseen voidaan myös velvoittaa: usein ihmisen edellytetään olevan aktiivinen oikeuksia 
saadakseen. Sosiaaliturvan muuttuminen osin vastikkeelliseksi voidaan liittää tähän aktii-
visuusvaatimukseen.115 

Työttömyysturvan ja työttömien oman aktiivisuuden välistä yhteyttä alettiin korostaa 
1990-luvulla. Kansainvälinen suuntaus korosti työttömien oikeuksien ja velvollisuuksien 
auki kirjoittamista. Ensimmäisiä työttömyysturvan vastikkeellisuutta painottavia laki-
muutoksia olivat vuosina 1996 ja 1997 lakimuutoksilla (665/1996) ja (1354/1997) nuoril-
le asetetut työmarkkinatuen rajoitteet.116 Kun sosiaalipolitiikka on pyrkinyt takaamaan 
nuorten työmoraalin ja kiinnittämään heidät koulutukseen ja palkkatyöhön, nuoriin on 
kohdistettu aikuisia tiukempaa politiikkaa117. 

Satunnaisotantaan perustuva kaksivuotinen perustulokokeilu alkoi 1.1.2017, ja yksi 
sen keskeisistä tavoitteista on selvittää, voidaanko sosiaaliturvaa muuttaa osallistavaksi ja 
työhön kannustavaksi118. Vuoden 2018 alusta tuli voimaan työttömyysturvan aktiivimalli. 
Kymmenen vuotta aiemmin Soininvaara esitti teoksessaan ”Täystyöllisyyteen ilman köy-
hyyttä” sosiaaliturvan vastikkeellisuuteen liittyvän kaksi kysymystä: Ensin on ratkaistava, 
onko se periaatteellisesti oikea tavoite. Jos vastaus on myönteinen, on syytä kysyä, onko 
tavoite käytännössä toteutettavissa.119 Asia on konkretisoitunut vahvasti näiden uudistus-
ten myötä.

Kunnalliset hyvinvointipalvelut tulee nähdä kansalaisyhteiskunnan vahvistajana. Ne 
mahdollistavat kansalaisten arjen sujumisen ja siten muun muassa osallistumisen työelä-
mään. Työttömyyttä ehkäisevänä keinona tulee vahvistaa peruspalvelujen osallisuutta 
muodostavaa elementtiä, joka antaa mahdollisuuden liittyä yhteiskuntaan. Elinkeino-
poliittisten ulottuvuuksien tavoin myös peruspalvelujen osallisuuden ulottuvuudet ovat 
monisärmäisempiä ja laajempia kuin pelkkä sosiaalialan työkäytäntöihin liitetty osallista-
misen menetelmä. Peruspalvelut ja kunnallinen elinkeinopolitiikka ovat myös osa tulevai-
suustyötä, johon liittyy alueellinen kilpailu. Hyvinvoiva väestö on kilpailutekijä.120

115 Vrt. Kalliomaa-Puha 2013, s. 100.
116 Tuolloin ensin alle 20-vuotiailta ja vuotta myöhemmin kaikilta alle 25-vuotiailta ensimmäistä kertaa 
työmarkkinoille tulevilta, vailla ammatillista koulutusta olevilta nuorilta evättiin oikeus työmarkkinatu-
keen, jos he eivät osallistuneet heille tarjottuihin työvoimapolitiikan toimenpiteisiin. Lisäksi ammattitai-
dottomien henkilöiden työttömyysturvan odotusaikoja pidennettiin. Ks. Hämäläinen 2005, s. 132–133; HE 
164/2005 vp. Ks. aiemmista muista uudistuksista kootusti Julkunen 2013, s. 37–38.
117 Julkunen 2008, s. 278.
118 HE 215/2016 vp, s. 5–6.
119 Soininvaara 1999, s. 157.
120 Kananoja, Niiranen & Jokiranta 2008, s. 144–147.
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16.4.1 Johtopäätös: täystyöllisyys takaisin tavoitteeksi!

Kuntakentän muodonmuutoksen tärkeä piirre on kuntien keskittyminen entistä vahvem-
min paikallisen ja alueellisen kilpailukyvyn varmistamiseen ja vahvistamiseen121. Tämä 
edellyttää korkeaa työllisyysastetta. Vaikka täystyöllisyyden tavoite sisältyi kansalliseen 
lainsäädäntöömme vuosikymmeniä122 ja se ilmeni tavoitteena myös perustuslakivaliokun-
nan lausunnoissa, voidaan kyseenalaistaa sen mieltäminen todelliseksi tavoitteeksi. Sen voi 
nähdä saaneen väistyä 1950- ja 1960-luvun lamavuosina ylivertaisten tavoitteiden, talou-
dellisen kasvun ja siihen liittyvän kansainvälisen kilpailukyvyn tieltä. Täystyöllisyys ei ole 
ollut yhtä ehdoton tavoite verrattuna esimerkiksi Ruotsiin123, missä työttömyysluvut ovat 
perinteisesti olleet alemmat. 

Kesäkuussa 2018 Suomen työttömyysaste on 6,7 %124, mikä ei ole enää kaukana tilastol-
lisesta täystyöllisyydestä (5 %). Ruotsissa tehdyn arvion mukaan työttömyysaste laskisi jo 
alle 6 %:n vuonna 2018. Molempien maiden ratifioimissa kansainvälisissä ihmisoikeussopi-
muksissa täystyöllisyyden tavoite on kirjattuna, samoin Sopimuksessa Euroopan unionista 
(3 artikla 3 kohta). Tulisiko täystyöllisyyden tavoite ottaa takaisin todelliseksi tavoitteeksi 
ja kansalliseen lainsäädäntöömme?

On vielä esitettävä kysymys, mitä täystyöllisyys tarkoittaisi? Miten siinä mahdollisesti 
huomioitaisiin kehityksen kohteena oleva sosiaalinen osallisuus, joka on osalle realistinen 
tavoite. Voisiko työttömyysturvan eteen sosiaalisen osallisuuden elementit täyttävä kuu-
lua täystyöllisyyden käsitteen piiriin? Tulisiko perusoikeus työhön käsittää taloudellisen 
oikeuden lisäksi myös sosiaalisena oikeutena? Eikö työ lisää ihmisen osallisuutta yhteis-
kuntaan ja hyvinvointia? Tällöin Koistisen laaja määritelmä sosiaalisista oikeuksista, joka 
kattaa yleiset ihmisoikeudet, demokratiaoikeudet, sosiaaliturvan sekä oikeuden hyvin-
vointiin ja kehitykseen125, olisi käyttökelpoinen osana perusoikeutta työhön. Määritelmän 
laajentumisen myötä työn perusoikeuden toteutumista olisi tarkoituksenmukaista mitata 
BKT:n lisäksi HDI-indeksillä126. Sosiaalinen osallisuus huomioimalla täystyöllisyyden 
olisi mahdollista alittaa jopa 5 %:n tilastollinen raja. Tavoitteen on oltava korkealla mutta 
samalla myös realistinen, kaikki ihmiset ajassa huomioon ottava.

121 Kananoja, Niiranen & Jokiranta 2008, s. 143.
122 Täystyöllisyys tavoitteena sisältyi vielä julkista työvoima- ja yrityspalvelulakia edeltäneeseen lakiin jul-
kisesta työvoimapalvelusta (4.3 §).
123  Kosonen 1987, s. 184–185.
124 Tilastokeskus 2018.
125 Tällöin työssä olevien sosiaaliset oikeudet eivät poikkeaisi niin merkittävästi työttömien sosiaalisista 
oikeuksista. Ks. Koistinen 2014, s. 300–307.
126 Human Development Index, inhimillisen kehityksen indeksi.
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alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi eräiden ympäristön 
käyttöön vaikuttavien hankkeiden käsittelystä lunastusmenettelyssä ja ydinenergialain 
muuttamisesta.

PeVL 30/2005 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä työntekijän 
eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

PeVL 22/2006 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laiksi Kainuun 
hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta.

PeVL 37/2006 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laiksi kunta- ja 
palvelurakenneuudistuksesta sekä laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja varain-
siirtoverolain muuttamisesta.

PeVL 11/2010 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laeiksi julkisesta 
työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä 
eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

PeVL 34/2010 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laiksi toimeen-
tulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.

PeVL 60/2010 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laeiksi amma-
tillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuis- koulutuksesta annetun lain, 
ammattikorkea- koululain, yliopistolain sekä rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta. 

PeVL 19/2012 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä henkilötietojen 
käsittelyä Rikosseuraamuslaitoksessa koskevaksi lainsäädännöksi.
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PeVL 20/2012 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laeiksi työt tö-
myysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, toimeentulotuesta anne-
tun lain 11 §:n muuttamisesta sekä asumistukilain 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.

PeVL 20/2013 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laeiksi kunta-
jakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, kuntajakolain eräiden sään-
nösten kumoamisesta sekä kielilain muuttamisesta.

PeVL 31/2014 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä yhden vertai-
suuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

PeVL 40/2014 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laiksi kunnan 
peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta.

PeVL 41/2014 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laiksi työllistymistä 
edistäväksi monialaiseksi yhteispalveluksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

PeVL 67/2014 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

PeVL 75/2014 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

PeVL 51/2016 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laeiksi perus-
tulokokeilusta sekä tuloverolain 92 §:n ja ennakkoperintälain 17 §:n väliaikaisesta 
muuttamisesta.

PeVL 54/2016 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laiksi työttö-
myysturvalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

PeVL 24/2017 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laiksi julkisten 
työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta 
kokeilusta.

PeVL 45/2017 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laeiksi työttö-
myysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

PeVL 1/2018 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja 
terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

PeVL 14/2018 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä EU:n yleistä 
tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi.

PeVL 15/2018 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle 
laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi ja hallituksen esityksestä Eduskunnalle maakuntien perustamista ja 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä 
Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen 
antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp.) täydentämiseksi maa-
kuntien arvonlisäverokustannusten korvaamista sekä eräitä rahoitusratkaisuja koskien.

PeVM 10/1980 vp. Perustuslakivaliokunnan mietintö edustaja V. Vennamon ja kuuden muun 
edustajan allekirjoittaman kirjelmän johdosta, joka sisältää muistutuksen työministeri 
Arvo Aallon virkatoimen lainvastaisuudesta.

PeVM 24/1994 vp. Perustuslakivaliokunnan mietintö puhemiesneuvoston ehdotuksesta 
eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta.
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PeVM 25/1994 vp. Perustuslakivaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä perustuslakien 
perusoikeussäännösten muuttamisesta.

PeVM 13/2000 vp. Perustuslakivaliokunnan mietintö Eduskunnan oikeusasiamiehen 
kertomuksesta toiminnastaan vuonna 1988.

SiVL 13/2014 vp. Sivistyslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laiksi kuntien 
velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien tukemista 
koskevista kokeiluista.

StVL 11/2014 vp. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laiksi kuntien 
velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien tukemista 
koskevista kokeiluista.

StVM 38/2000 vp. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä laiksi 
kuntouttavasta työtoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

StVM 34/2005 vp. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä laiksi 
julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi.

TyVL 17/2000 vp. Työasiainvaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä laiksi kuntouttavasta 
työtoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

TyVL 18/2002 vp. Työ- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä valtion 
talousarvioksi vuodelle 2003.

TyVM 15/1992 vp. Työasiainvaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä laiksi työllisyyslain 
muuttamisesta.

TyVM 10/2002 vp. Työvaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä laiksi julkisesta 
työvoimapalvelusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Viranomaispäätökset ja -ohjeet
Espoon kaupunginhallituksen päätöspöytäkirja 14.12.2010 § 7.
Siikajoen kunnanhallituksen päätöspöytäkirja 29.2.2016 § 83.
Sipoon kunnanvaltuuston päätöspöytäkirja 5.3.2007 § 22. 
Sisäasiainministeriön päätös 26.9.2006 (SMK 2006-2755/ha-42). 
Työ- ja elinkeinoministeriön ohje julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja 

asetuksen soveltamisesta dnro TEM/2376/00.03.05.02/2017.
Työvoimaministeriön antama yleispäätös 1.11.1972 dnro 5640/311/72 Tt.
Valtioneuvoston hyväksymät työttömyysohjeet soveltamismääräyksineen 1929–1954.
Valtioneuvoston päätös kunnallisesta työllistämistuesta 246/1974.
Valtioneuvoston päätös nuorten työllistämistuesta 121/1977.
Valtioneuvoston päätös kunnallisesta työllistämistuesta 70/1980.
Valtioneuvoston pöytäkirja 48/2007, yleisistunto 28.6.2007, Sisäasiainministeriö.
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Viranomaisratkaisut
Ylimpien lainvalvojien ratkaisut
Oikeuskanslerin päätös dnro 122/1/2001 (23.9.2002)
Apulaisoikeuskanslerin päätös dnro 250/1/2009 (1.7.2009)
Apulaisoikeuskanslerin päätös dnro 150/1/2008 (23.9.2009) 
Apulaisoikeuskanslerin päätös dnro 684/1/2008 (18.6.2010)
Oikeuskanslerin päätös dnro 5/21/2013 (10.4.2013)
Oikeuskanslerin päätös dnro 958/1/2013 2 (4.6.2013)
Apulaisoikeuskanslerin päätös dnro 734/1/2013 (17.3.2014)
Apulaisoikeuskanslerin päätös dnro 1156/1/2017 (19.10.2017) 

Kotimaiset tuomioistuinratkaisut
Korkeimman oikeuden ratkaisut
KHO 1982 II 20
KHO 1985 II 39
KHO 1988 A 21
KHO 1988 A 22
KHO 21.6.2001 taltio 1480
KHO 2.8.2001 taltio 1738
KHO 2002:21
KHO 2002:42
KHO 17.12.2002 taltio 3337
KHO 26.7.2006 taltio 1820 
KHO 27.9.2006 taltio 2472
KHO 15.1.2008 taltio 33
KHO 16.8.2011 taltio 2186
KHO 2012:9
KHO 2014:2969
KHO 6.10.2014 taltio 2971
KHO 2014:3414
KHO 2015:180
KHO 27.3.2017 taltio 1421
KHO 19.2.2018 taltio 721

Korkeimman oikeuden ratkaisu
KKO 1997:141
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Hallintotuomioistuimen ratkaisut
Helsingin HAO 25.1.2000 dnro 00794/99/2100
Hämeenlinnan HAO 26.9.2012 dnro 12/0578/3
Vaasan HAO 31.3.2017 dnro 17/0133/1

Hovioikeuden ratkaisu
Kouvolan HO 27.3.1996 dnro 95/452

Käräjäoikeuden ratkaisu
Kouvolan KäO 27.6.1995 dnro 95/1362

EU-tuomioistuimen ratkaisut
Bebroeders Beentjes v. State of the Netherlands (asia 31/87 20.9.1988)
Grimaldi v. Fonds des Maladies Professionnelles (asia C-322/88 13.12.1989)
Komissio v. Ranska (asia C-225/98 26.9.2000) 
Komissio v. Cresson (asia C-432/04 11.7.2006)

Haastattelut ja neuvottelut
Muuramen kunta, työllisyysvastaava Katri Kaisto, 5.10.2010.
Muuramen kunta, yrityskoordinaattori Mika Partanen, 22.10.2015.
Suomen Kuntaliitto, erityisasiantuntija Erja Lindberg, 23.11.2010.
Valtiovarainministeriö, Oulun ja Rovaniemen kuntakokeilujen sopimusneuvottelut, 7.5.2014.
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Liite 1: Kyselylomake

Kuntakokeilukuntien haastattelukysymykset

Kunnat/kuntaryhmät, jotka toteuttavat nuorisotakuun kuntakokeilua

Kysymys 1. Miltä kuntatoimijan näkökulmasta näyttää valtion kuntiin kohdistama kokei-
lukulttuuri meneillään olevan kokeilun pohjalta?

Kuntakokeilulain (1350/2014) tavoite ilmaistaan lain 1 §:ssä seuraavasti; ”Tämän 
lain tarkoituksena on lisätä kokeilukuntien toimintamahdollisuuksia vähentämällä 
niille laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä asetettuja velvoitteita sekä niiden 
toteuttamisen ohjausta. Lain tarkoituksena on edistää kokeilukunnissa sellaisten asia-
kaslähtöisten ja monialaisten toimintatapojen ja palvelurakenteiden kehittämistä ja 
käyttöä, joiden avulla laissa säädettyjä tehtäviä voidaan kunnissa hoitaa taloudellises-
ti ja tuottavasti kuitenkin lainsäädännössä asetetut palvelujen sisältöä koskevat vaati-
mukset toteuttaen.”

Kysymys 2. Ovatko edellä mainitut kuntakokeilulain 1 §:n yleiset tavoitteet toteutuneet? 
Miltä osin?

Kysymykset 3.–5. liittyvät mahdollisesti laatimiinne monialaisiin palvelusuunnitelmiin.

Kysymys 3. Oletteko laatineet yhteisiä monialaisia palvelusuunnitelmia?

Kuntakokeilulain 4 §:ssä luetellaan tarkemmin niitä palvelusuunnitelmia, joita voi-
daan osittain tai kokonaan yhdistää yhteiseen palvelusuunnitelmaan. 

Kysymys 4. Minkä 4 §:ssä mainittujen eri viranomaistahojen suunnitelmien tietoja olette 
yhdistäneet moniammatilliseen palvelusuunnitelmaan?
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Kuntakokeilulain nuorisotakuuta koskeva 26.2 § antaa mahdollisuuden myös 
muiden suunnitelmien yhdistämiseen moniammatilliseen palvelusuunnitelmaan: 
”Asiak kaan yhteiseen palvelusuunnitelmaan voidaan 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu-
jen suunnitelmien lisäksi yhdistää muita palvelusuunnitelmia tai monialaisessa yh-
teistyössä saatuja tietoja, jotka ovat tarpeen nuorisotakuukokeilun monialaisen yhteis-
työn ja asiakkaan palvelutarpeen kannalta.”

Kysymys 5. Oletteko soveltaneet edellä mainittua lainkohtaa? Miten? Mikäli ette ole so-
veltaneet, miksi?

Kysymykset 6. ja 7. liittyvät viranomaisyhteistyöhön yhteisiä palvelusuunnitelmia hallin-
noitaessa.

Kuntakokeilulain 5 § koskee yhteisten palvelusuunnitelmien hallinnointia. Pykälän 
2 momentin mukaan: ”Suunnitelmien yhdistämisen suunnittelu ja toteuttaminen voi 
tapahtua monialaisena yhteistyönä, jos yhdistettävät suunnitelmat kuuluvat eri vi-
ranomaisten tai saman viranomaisen eri toimintoihin kuuluviin tehtäviin tai jos mo-
nialainen yhteistyö muutoin on tarpeen kokeilun ja sen tarkoituksen toteuttamiseksi.”

Kysymys 6. Mitkä viranomaiset tekevät yhteistyötä suunnitelmien yhdistämisen suunnit-
telussa ja toteuttamisessa?

Kysymys 7. Onko joitain esteitä edellä mainitun kuntakokeilulain 5 §:n soveltamiseen? 

Kysymykset 8. ja 9. koskevat asiakasvastaavia

Kysymys 8. Onko teillä asiakasvastaavat? 

Kysymys 9. Mahdollistaako kuntakokeilulaki asiakasvastaavan tarkoituksenmukaisen 
toiminnan?

Seuraava kysymyssarja (kysymykset 10.–15.) koskee henkilötietojen luovuttamista ja tallen-
tamista yhteiseen palvelusuunnitelmaan monialaisessa yhteistyössä.

Kuntakokeilulain 4.1 §:ssä säädetään tarpeellisten tietojen yhdistämisestä monialai-
seen palvelusuunnitelmaan. ”– –Yhteisessä palvelusuunnitelmassa voi kuitenkin olla 
vain asiakkaan palvelukokonaisuuden kannalta tarpeellisia tietoja.”
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Kysymys 10. Asiakkaan tarpeellisten tietojen arviointi viranomaisen näkökulmasta?

Kuntakokeilulain 6.1 §:n mukaan ”Salassa pidettäviä tietoja saa suunnitelmien yh-
distämistä ja toteuttamista varten luovuttaa asiakkaan nimenomaisella suostumuk-
sella tai jos laissa niin erikseen säädetään.”

Kysymys 11. Onko edellä mainittu kuntakokeilulain 6.1 § tarkoituksenmukainen nuo-
risotakuuta koskevien tietojen luovuttamisen osalta? (Kuntakokeilulain 26.1 § säätää me-
nettelystä nuorisotakuun monialaisessa yhteistyössä.) 

Kysymys 12. Onko suostumuksen antamisesta kieltäydytty ja onko tämä merkittävä on-
gelma nuorisotakuun kuntakokeilun piirissä?

Kuntakokeilulain 7.1 §:n mukaan ”Yhteiseen palvelusuunnitelmaan saa sisällyttää 
salassa pidettäviä henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä suunni-
telmien yhdistämisen tarkoituksen kannalta.”

Kysymys 13. Onko käytännössä ongelmia arvioida henkilötietojen välttämättömyyttä?

Kysymys 14. Onko kuntakokeilulain mukaisessa henkilötietojen luovuttamisessa ja tal-
lentamisessa juridisia tai muunlaisia ongelmakohtia?

Kysymys 15. Onko viranomaisella lopulta käytettävissään tavoitteena oleva laaja-alainen 
asiakkaan olosuhteita ja tarpeita koskeva tieto? 

Kysymykset 16. ja 17. koskevat kuntakokeilulain 8 §:ää tietojen käsittelystä toiminnallista 
suunnittelua varten.  

Kuntakokeilulain 8 §:n 1 momentin mukaisesti: ”Kunnan viranomaisten henkilöre-
kistereihin sisältyviä tietoja saa yhdistää toiminnan suunnittelua ja arviointia varten 
noudattaen, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) 
ja henkilötietolaissa (523/1999) säädetään. Yhdistämiseen käytetyt henkilötunnukset 
ja muut henkilön tunnistamista koskevat tiedot tulee poistaa välittömästi yhdistämi-
sen jälkeen. Yhdistämisen avulla saatuja tietoja ei saa luovuttaa edelleen, ja ne tulee 
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hävittää välittömästi tilastojen ja muiden selvitysten valmistuttua, viimeistään kui-
tenkin kuuden kuukauden kuluttua yhdistämisestä.”

Kysymys 16. Onko tätä kuntakokeilulain pykälää sovellettu käytännössä?

Kysymys 17. Onko edellä mainittu, kuntakokeilulain 8 § tarkoituksenmukainen?

Varsinaisesti nuorisotakuun kuntakokeilua koskeva kuntakokeilulain 24.2 § säätää 
tavoitteesta: ”Nuorisotakuuta koskevan kokeilun tarkoituksena on edistää toimivien 
asiakaslähtöisten prosessien sekä kunnallisten ja työ- ja elinkeinohallinnon viran-
omaisten yhteistoiminnan ja tiedonkulun toteuttamista tavoitteena tehokkaat ja vai-
kuttavat palvelut ja palvelukokonaisuudet nuorisotakuun piiriin kuuluville nuorille.” 

Kysymys 18. Ovatko edellä mainitut kuntakokeilulain 24.2 §:n yleiset tavoitteet nuoriso-
takuulle toteutuneet? Miltä osin?

Kysymykset 19. ja 20. liittyvät kuntakokeilusopimuksiin 

Kuntakokeilulain 25.1 § säätää sopimuksista kuntien ja työ- ja elinkeinotoimistojen 
yhteistyössä seuraavasti: ”Nuorisotakuuta koskevien yhteistyöprosessien helpottami-
seksi valtion ja kuntien välisissä kokeilusopimuksissa sovitaan nuorisotakuukokeilua 
varten nimettävistä työ- ja elinkeinotoimistojen yhdyshenkilöistä, työkokeilusopimus-
ten ja palkkatukihakemusten käsittelyajoista, yhteistyöstä vastavalmistuneiden nuor-
ten työllistymisen edistämisessä sekä aktivointisuunnitelman tekemistä koskevasta 
yhteistyöstä.”

Kysymys 19. Ovatko edellä mainitut, sovitut asiat toteutuneet käytännössä?

Kuntakokeilulain 25.2 §:n mukaan: ”Paikallisesti voidaan lisäksi sopia muista tarvit-
tavista yhteistyömenettelyn muodoista nuorisotakuun toteuttamisessa kuntien ja työ- 
ja elinkeinotoimistojen keskinäisellä sopimuksella.”

Kysymys 20. Onko kunnalla ollut mahdollisuus sopia kuntalähtöisesti? 

Viimeiset kysymykset 21.–27. liittyvät yleisesti kuntakokeilulain soveltamiseen ja kunta–
valtio-suhteen arviointiin. 
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Kysymys 21. a) Onko kuntakokeiluissa ollut mahdollisuus toimia kuntakohtaisesti valtion 
lainsäädännön lisäksi antama ohjaus huomioiden? 

          b) Mikä on tilanne muidenkin kokeiluun osallistuvien kuntien osalta? 

Kysymys 22. Tulisiko kuntakokeilulain voimassaoloaikaa jatkaa, miltä osin?

Kysymys 23. Onko kuntakokeilulain toteuttamisen myötä ilmennyt työllisyydenhoitoon 
liittyviä lainsäädännön kehittämistarpeita, mitä? 

Kysymys 24. Entä suositusten tai muun valtion ohjauksen vähentämistarpeita, mitä?

Kysymys 25. Onko kuntakokeilulainsäädännön toteuttaminen tuonut kustannussäästöjä? 

Kysymys 26. Työllisyydenhoidon velvoitteita ja vastuuta on koko 2000-luvun siirretty val-
tiolta kunnille. Miten arvioit tätä toimintaympäristösi vasten? 

Kysymys 27. Arvioi vielä viimeisenä sote-uudistusta kuntakokeilulain toteuttamisen nä-
kökulmasta.

KIITOS PALJON VASTAUKSISTANNE!
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