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Kuntarakenne ja kuntien palvelutoiminta ovat historian suurimpien muutosten edessä. Eläkkeelle
jäävien suuri määrä, uhkaava työntekijäpula ja väestön ikärakenteen muutos tuovat kunnille suuria
haasteita, joihin pitää varautua. Varautumista hankaloittaa se, että kuntatalous on jo nyt vaikeuksis-
sa. Edellä mainittujen syiden vuoksi valtioneuvosto käynnisti keväällä 2005 kunta- ja palvelura-
kenteen uudistamishankkeen, josta käytetään nimeä PARAS-hanke. Hankkeen tavoitteena on tur-
vata hyvinvointipalvelujen saatavuus ja laatu koko maassa muuttamalla kuntarakenne riittävän vah-
vaksi tulevaisuuden haasteisiin.

Avainasia kuntatalouden vahvistamisessa on tuottavuuden lisääminen kunnallisessa palvelutuotan-
nossa. Käytettävissä olevilla panoksilla on saatava entistä enemmän aikaan suoritteita. Tuottavuu-
den lisäämisessä on kolme keinoa: kuntien välinen yhteistoiminta (sisältää kuntaliitokset), kuntaor-
ganisaation sisäisen rakenteen tarkastelu sekä yksittäisen tuotteen tai palvelun tuottamistavan ke-
hittäminen. PARAS-hankkeessa ovat tähän mennessä korostuneet kuntien yhteistoiminta ja kunta-
liitokset, joita valtio tukee rahallisesti suurin panoksin. Tuottavuuden kohottamisessa voisi saada
parempia tuloksia ainakin lyhyellä aikavälillä kohdistamalla toimenpiteet kuntien sisäiseen raken-
teeseen ja yksittäisten tuotteiden tai palveluiden tuottamistapoihin, koska kuntien yhteistoiminta
etenee kangerrellen. Joka tapauksessa kaikilla edellä mainituilla tasoilla on varmasti parannettavaa
tuottavuuden lisäämisessä.

Kuntien yhteistoiminta ja kuntaliitokset etenevät hitaasti. Oman kunnan etujen valvomisesta on vai-
kea siirtyä seudulliseen tai alueelliseen kumppanuusverkostoon. Tähän on varmasti monia syitä.
Yksi on se, että kuntien toimintaympäristö on moniulotteinen ja vaikeasti hallittava. Toinen syy on
ehkä se, että kuntaidentiteetti on vahva ja kuntien välinen luottamuspääoma on historiallisesta taus-
tasta johtuen alhaisella tasolla. Tätä ei ole osattu huomioida PARAS-hankkeessa. Siinä rakenne-
muutoksen päällimmäisiksi keinoiksi ovat nousseet kuntaliitokset, jotka ovat huonoin tapa lähteä
kasvattamaan muutoksessa välttämätöntä luottamuspääomaa, mikäli kuntien välinen asetelma jo
ennestään on ennakkoluuloinen, niin kuin monesti on. Luottamuspääoman kasvattaminen on kui-
tenkin ehdoton edellytys kuntapalveluiden fuusion onnistumisessa, on fuusion toteuttamistapa mil-
lainen hyvänsä.

Pihtiputaan kunta ja Viitasaaren kaupunki aloittivat kuntapariyhteistyön 1.1.2005 niin sanotulla
Wiitaunionin mallilla. Yhteistyö koskettaa koko kunnallista palvelutuotantoa lukuun ottamatta elin-
keinopalveluja. Yhteistyö on toteutettu luottamuspääomaa kasvattamalla ja toisen kuntaidentiteettiä
kunnioittaen. Palveluiden kehittämisen perustana on toiminnallis-taloudellinen paikallisuus. Yh-
teistyö on muuttanut kuntaparin kuntien talouskehitykset selkeästi perinteisellä tavalla jatkaneita
vertailukuntia paremmiksi.
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1 Johdanto

1.1  Tutkimuksen taustaa

Valtioneuvosto käynnisti keväällä 2005 kunta- ja palvelurakenteen uudistushankkeen. Pääministeri

Matti Vanhanen toteaa kolumnissaan, että kunta- ja palvelurakennehanke (jäljempänä PARAS-

hanke) on eduskunnan tämän vaalikauden (2003−2006) tärkeimpiä saavutuksia, vaikka hanke ei

alun perin ollut hallitusohjelmassa ollenkaan. Hankkeen tavoitteena on turvata kansalaisille hyvin-

vointipalvelujen saatavuus ja laatu koko maassa myös tulevaisuudessa, kun ratkaistavina ovat vä-

estön ikääntymisestä koituvat ongelmat. Lisäksi hankkeen tarkoituksena on hillitä kuntien menojen

voimakasta kasvua. Kunta- ja palvelurakennehankkeeseen liittyvä puitelaki ottaa huomioon kuntien

erityispiirteet, ja hankkeen todellinen sisältö ratkaistaan tulevina vuosina kunnissa. (Vanhanen

2007.)

Uudistuksen tavoitteena on toisaalta kuntarakenteen muuttaminen tarpeeksi vahvaksi tulevaisuuden

tarpeisiin, toisaalta palveluiden saavutettavuuden, vaikuttavuuden, tehokkuuden ja uuden teknologi-

an huomioiminen. (PARAS 2007.) PARAS-hankkeen alkutaipaleella on korostuneesti noussut esille

kuntien määrän vähentäminen. Kuntaliitosselvitykset ja kuntaliitosuhat ovat saaneet eniten huo-

miota julkisuudessa, mutta muut tavoitteet ovat jääneet vähälle käsittelylle. Usealla alueella on ollut

tai on parhaillaan käynnissä kuntaliitosselvityksiä, joita valtio rahallisesti tukee. Hankkeen asetta-

mispäätöksessä todettiinkin, että kuntaliitokset ovat tärkeä keino tehostaa kuntarakenteen toimi-

vuutta (Aluevaiheen materiaali II 2005). Lisäksi hankkeen aluevaiheen yksi tehtävä oli se, että

maakuntia pyydettiin hahmottelemaan vähintään 20 000 asukkaan kuntarakenne. Kuntaliitosuhat ja

pelkät kuntaliitospuheet ovat aiemminkin herättäneet  kuntakentässä voimakkaita tunteita. Niin on

käynyt myös PARAS-hankkeen yhteydessä.

PARAS-hankkeen kaltainen muutoshanke saa yleensä vastustusta riippumatta siitä, kuinka se to-

teutetaan, koska muutos koskettaa monia ja muutos voidaan toteuttaa hyvin monella eri tavalla.

Hyvin voitaisiin kuitenkin kysyä, olisiko PARAS-hankkeesta kannattanut jättää kuntaliitosmainin-

nat pois ja kohdentaa hanke kuntien yhteistyön syventämiseen? Toisaalta voidaan kuitenkin pohtia,

olisiko sitten mikään pakottanut kuntia ratkaisemaan tai pohtimaan vaikeita yhteistyökysymyksiä.

Olisivatko hankkeen tulokset jääneet vähäisiksi, jos tällaista voimakasta kuntaliitosuhkaa ei olisi
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sisällytetty hankkeeseen?

Pääministeri korostaa kolumnissaan sitä, että puitelaki mahdollistaa kuntien erityispiirteet ja jatko-

toimenpiteet ovat pitkälle alueiden ja kuntien toimivallassa (Vanhanen 2007). Tämä antaa vaiku-

telman siitä, että kunnissa ja seuduilla on sananvaltaa hankkeen edetessä. Alkuvaiheessa hanketta

on kuitenkin pidetty kunnissa hierarkkisena, ylhäältä annettuna, hallinnollisena toimenpiteenä.

Suomalaiseen  hallintotapaan kuulunee se, että on vain yksi ainoa vaihtoehto, joka annetaan ylhäältä

normina (Nummela ja Ryynänen 1996, 159).

Nyt hanke on edennyt vaiheeseen, jossa kunnat tekevät puitelain mukaisia suunnitelmia. Kuinka

kuntarakenteen muutosta tulisi lähestyä alueellisten suunnitelmien tekemisessä? Empiiristen ha-

vaintojen perusteella näyttää siltä, että suunnitelmat eivät synny kovin helposti. Lisäksi keskustelu

painottuu edelleen paljon kuntaliitoksiin, mikä ei yleensä ole hedelmällinen lähtökohta syvällisem-

män yhteistyön suunnitteluun. Olisiko palvelurakenteen uudistamiseen löydettävissä uudenlaisia

lähestymistapoja, jotka helpottaisivat keskustelua kuntien välillä? Yritetäänkö muutosta tehdä me-

netelmillä, jotka ovat jo vanhentuneita?

Jos toimintatavat ovat vanhentuneet, niitä ei kyetä muuttamaan ilman asenteiden ja lähestymistapo-

jen muutosta. Jos asioita lähestytään vanhalla tavalla ja käytetään uusia menetelmiä, tulokset ovat

entisenlaisia. Jos asenteet ja lähestymistavat muuttuvat, voidaan vanhoillakin tavoilla päästä uu-

denlaisiin tuloksiin. (Sotarauta 1996, 318.)

Muuttuneissa olosuhteissa ei menestytä vanhoilla organisointitavoilla. Ne ovat tehottomia ja pit-

källä aikavälillä mahdottomia ylläpitää. Tämän vuoksi tarvitaan uudenlaiseen, muuttuvaan ja moni-

selitteiseen aikaan sopivaa organisointia. Uuden ajan organisaatiot ovat avoimia, tutkivia ja erilai-

suuteen orientoituvia. (Utti 2004, 33.)

Kuntauudistuksessa näyttää siltä, että asenteet ja lähestymistavat ovat vanhat, ja niin ovat myös

menetelmät. Syvällisen yhteistyön lisäämisen päävaihtoehdoiksi tarjotaan kuntaliitoksia tai kun-

tayhtymiä. Kuntaliitoksista on todettu yleisesti, että ne eivät sinänsä poista ongelmia; pelkällä rajan

poistamisella ei muuteta palvelurakenteessa mitään. Lapin yliopiston julkishallinnon professorin

Jari Stenvallin mielestä jopa kaksi kolmesta kuntaliitoksesta uhkaa epäonnistua (Heikka 2007, A9).

Samalla tavalla tiedetään yleisesti, että suuret kuntayhtymät (esim. sairaanhoitopiirit) ovat erityisen

ongelmallisia johtamisen ja talouden näkökulmista. Voidaan aiheellisesti kysyä niinkin, onko
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PARAS-hankkeen tavoiteasettelussa edetty liian nopeasti pohtimatta syvällisemmin kunnan asemaa

muuttuneissa olosuhteissa. Tulevat haasteet on tiedostettu ja yleisesti hyväksytty, mutta vastataanko

niihin vanhalla keinovalikoimalla ja entisillä asenteilla? Nummela ja Ryynänen ovat kritisoineet

New Public Management -ajattelua hallinnon uudistuspolitiikassa siltä kannalta, että se pitäytyy

vain tavoitteiden ja tulosten suhteessa, kun pitäisi pureutua syvemmälle (Nummela ja Ryynänen

1996, 15). Sama ajatus tulee mieleen PARAS-hankkeesta, erityisesti sen perustasta. Onko kunnan

asemaa uudenlaisessa toimintaympäristössä ja muutosprosessin kaikkinaista läpivientiä pohdittu

liian vähän?

Tämän tutkimuksen yhtenä tavoitteena on löytää uutta näkökulmaa kuntayhteistyön tiivistämiseen

edellytyksiin. Esimerkkinä käytetään Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin uudenlaista

kuntapariyhteistyötä, joka alkoi 1.1.2005. Yhteistyö käsittää koko lautakuntien alaisen kunnallisen

palvelutuotannon. Niin laajamittaista vapaaehtoista kuntien välistä yhteistyötä ei ole toteutettu

Suomessa aiemmin.

1.2  Tutkimustehtävä ja hypoteesit

Tutkimuksen ydinkysymys on, onko Wiitaunionin kuntapariyhteistyöllä ollut myönteistä tai kiel-

teistä vaikutusta Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin talouksiin? Tutkimuksessa selvitetään

keskeisten talouden tunnuslukujen ja vertailuryhmien avulla, millainen vaikutus kuntapariyhteis-

työllä on ollut kuntien talouksiin. Erityisesti paneudutaan tuloslaskelman vuosikatteeseen ja siihen

vaikuttaviin tuloihin ja menoihin. Nettotoimintamenojen tarkastelu on olennaista, koska kuntien

yhteistoiminnalla on teoriassa mahdollisuus vaikuttaa nimenomaan niihin toimintojen uudelleen-

järjestelyjen avulla.  Tarkoitus on muodostaa kuva Wiitaunionin kuntaparin kuntien talouden tilasta

ennen kuntaparitoimintaa ja sen jälkeen. Tarkastelun kohteena ovat vuodet 2000–2006. Tavoitteena

on eritellä talouskehityksen mahdolliset erot vertailukuntiin.

Hypoteesit

1. Kuntien palvelurakenteen uudistamisessa pitäisi arvioida uudelleen kunnan tehtävät ja asema

palveluiden järjestäjänä ja tuottajana huomioiden kuntalaisten elintapojen ja tarpeiden muuttuminen
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viimeisten vuosikymmenten aikana. PARAS-hankkeessa painopiste on ollut hallinnollisessa raken-

teessa eli kuntarajoissa ja yhteistyöalueissa; asiakasnäkökulma ja ihmisten elintapojen muuttuminen

on jäänyt liian vähälle huomiolle.

2. Wiitaunionin kuntapariyhteistyö on osaltaan auttanut kääntämään Pihtiputaan kunnan ja Viitasaa-

ren kaupungin käyttötalouden kriisitasolta kohti talouden tasapainoa. Keskeisenä tekijänä tässä on

ollut toimintamenojen kustannusten kasvun hillitseminen kuntapariyhteistyön avulla.

1.3  Tutkimusmenetelmä

Tieteenfilosofiassa on kolme erilaista päättelyn lajia: deduktiivinen, induktiivinen ja abduktiivinen

päättely. Empiirisen tiedon maailma perustuu yleensä induktiiviseen päättelyyn. Se tarkoittaa sitä,

että kokoamme havaintoja, joiden pohjalta teemme ennusteita ja yleistyksiä, eli edetään käytännöstä

teoriaan. Deduktiivisessa päättelyssä otetaan lähtökohdaksi teoria tai malli ja tehdään päätelmiä

yksittäisistä toimista sen perusteella, eli edetään teoriasta käytäntöön.  Abduktiivinen päättely alkaa

käytännön tasolta, ja siinä teoria ja käytäntö vuorottelevat. Päättely lähtee liikkeelle empiriasta,

mutta se ei kuitenkaan torju teorian olemista kaiken taustana. Uuden teorian muodostus voi olla

mahdollista, jos havaintojen tekoon liittyy jokin johtoajatus. Johtoajatuksen avulla havainnot voi-

daan keskittää seikkoihin, joiden uskotaan tuottavan uusia näkemyksiä kyseisestä ilmiöstä. Päättely

voi rakentua intuitiivisen olettamuksen varaan, mutta se voi rakentua myös loogisista kokemuksista.

Kirjallisuutta ja aiempia teorioita voidaan käyttää inspiraation ja ideoitten lähteenä. Abduktiivisessa

päättelyssä on suotavaa, että tutkija hallitsee tutkimansa aiheen, koska ideana on keskittyä tiettyihin

tärkeiksi oletettuihin seikkoihin. (Anttila 1996, 130-132.) Tämän tukimuksen tutkimusote on ab-

duktiivinen.  Tutkimuksen tekijä on ollut Pihtiputaan kunnanjohtajana mukana rakentamassa Wii-

taunionin uutta toimintamallia. Tässä tutkimustyössä pyritään katsomaan tutkimuskohdetta tutkijan

silmin mahdollisimman neutraalisti. Tutkimusstrategiana on kvalitatiivinen tapaustutkimus, jossa

kohteeksi on valittu Wiitaunionin uudenlainen kuntapariyhteistyö.
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1.4   Tutkimuksen aineisto

Tapaustutkimuksen empiirinen aineisto voi Yinin ja Freebodyn mukaan perustua dokumentteihin,

haastatteluihin, suoriin havaintoihin, arkistoihin ja osallistuvaan havainnointiin (Lauslahti 2007,

20). Tämän tutkimuksen aineisto jakautuu kirjallisuuteen, elektroniseen mediaan, empiiriseen kun-

ta-aineistoon sekä tilastokeskuksen tilastoihin. Kirjallisuutta ja elektronista mediaa on käytetty pää-

asiassa johdannon ja teoreettisten lähtökohtien kartoittamiseen (luvut 1 ja 2). Wiitaunionin kuntapa-

riyhteistyömalli perustuu pääosin kunta-aineistoon (luku 3) ja tutkijan empiirisiin havaintoihin.

Wiitaunionin yhteistyön vaikutusta kuntien talouksiin (luku 4) on tutkittu tilastokeskuksen tilas-

toista vuosien 2000-2005 osalta ja Pihtiputaan ja Viitasaaren kunta-aineistosta sekä Kuntaliiton ti-

lastoista vuoden 2006 osalta.  Pihtiputaan ja Viitasaaren tiedot vuodelta 2006 ovat siis lopullisia

tilinpäätöstietoja. Muiden kuntien tiedot vuodelta 2006 ovat Kuntaliiton keräämiä ennakkotietoja.

1.5  Tutkimuksen rakenne

Tutkimus sisältää neljä osiota. Johdantokappaleen jälkeen luvussa 2 rakennetaan tutkimuksen teo-

riaperusta. Luvussa käsitellään kuntatalouden kokonaistilannetta sekä kunnallisen palvelutuotannon

tuottavuuden lisäämisen tarvetta, keinoja ja edellytyksiä. Lisäksi teoriaosuudessa pohditaan kunnan

tehtävää muuttuneissa olosuhteissa paikallisuuskäsitteen muutoksen pohjalta. Kolmantena kokonai-

suutena esitellään Wiitaunionin toimintamalli ja pohditaan luottamuspääoman identiteetin ja pai-

kallisuuden merkitystä Wiitaunionin kuntapariyhteistyössä. Neljäntenä kokonaisuutena selvitetään

tutkimuksen ydinkysymys: onko Wiitaunionin yhteistyömallista ollut taloudellista hyötyä Wii-

taunionin kunnille? Toteutuneita talouslukuja tarkastellaan kuntakohtaisesti ja verrataan vertailu-

ryhmien keskiarvolukuihin. Tehtyjen tarkastelujen pohjalta tehdään päätelmiä yhteistyön taloudelli-

sista vaikutuksista.
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2 Tutkimuks en teoreettiset lähtökohdat

2.1  Kuntatalouden vaikeudet − kuntapalveluiden tulevaisuus

Kuntalain 1 §:n mukaan kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä

alueellaan. Tämä kuntien hyvinvointitehtävä on kuitenkin vaarassa, koska kuntien talous on ajautu-

nut jo monessa kunnassa kriisiin. Vuonna 2005 176 kunnassa oli yhteensä 431 miljoonaa euroa

kertynyttä alijäämää. Tilinpäätösennusteiden mukaan kuntien vuoden 2006 yhteenlasketut tilinpää-

tökset tulevat olemaan suunnilleen vuoden 2005 tasoa: vuosikate kohoaa jonkun verran, mutta in-

vestointien omahankintamenot nousevat vastaavasti. Kehitys ilmenee hyvin kuvasta 1 (Kuntaliitto

1/2007). Kuntien yhteenlaskettu vuosikate ei yllä poistoihin ja nettoinvestointien taso on kaukana

poistotasosta. Kuntien menot kasvavat tuloja nopeammin, joten kuntatalouden vaje syvenee enti-

sestään, jos samanlainen kehitys jatkuu.

18.4.2007/hp
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KUVA 1. Kuntien vuosikate, poistot sekä investointien omahankintamenot.
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Sen lisäksi, että kuntatalouden ennusteet ovat olleet huonoja, hyvinvointipalvelujen järjestämiselle

tuo oman haasteensa se, että kuntien 420 000 työntekijästä 150 000 jää eläkkeelle seuraavan kym-

menen vuoden aikana (Kuntaliitto 2/2007). Kun huomioidaan kuntien taloustilanne, eläköitymisen-

nuste ja ikärakenteen tuleva muutos, ei ole mikään ihme, että valtioneuvosto käynnisti PARAS-

hankkeen.

Pääministeri Vanhasen hallituksen hallitusohjelman mukaan kuntien velvoitteiden ja rahoituksen

tasapainoa parannetaan valtion ja kuntien välisellä peruspalveluohjelmalla. Peruspalveluohjelma on

osa valtiontalouden kehysmenettelyä. Ohjelmaa tarkennetaan vuosittain valtion budjettiin liittyvän

kehysmenettelyn yhteydessä. Hallituksen ministerityöryhmä hyväksyy ohjelman, ja Kuntaliiton

hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat työryhmässä asiantuntijajäseninä. (Kuntaliitto

3/2007.)  Kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnassa on laadittu 7.3.2007 hyväksytyn pe-

ruspalveluohjelman perusteella laskelma kuntatalouden kehityksestä vuoteen 2011. Kuva 2 on yh-

teenveto tuosta laskelmasta vuosikatteen, poistojen ja nettoinvestointien osalta. (Kuntaliitto 4/2007.)

7.3.2007/hp

Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate, poistot ja 
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KUVA 2. Arvio kuntien ja kuntayhtymien talouskehityksestä vuoteen 2011.
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Kuntaliiton aiemmin tekemät ennusteet poikkeavat huomattavasti huonompaan suuntaan kunnallis-

talouden ja -hallinnon neuvottelukunnan yllä esitetystä laskelmasta. Toivottavaa on, että neuvotte-

lukunnan ennuste tulee toteutumaan eikä käy niin, että kuntatalous etenee nykyistäkin pahempaan

umpikujaan. Neuvottelukunnan laskelmasta tosin on huomioitava vielä se, että vaikka kuntien yh-

teenlaskettu talous näyttää kohentuvan, yksittäisten kuntien välillä on todella suuria eroja: joillakin

on todella hyvä talous ja joillakin todella huono. Joka tapauksessa toteutuneen kuntatalouden pe-

rusteella on selvää, että kuntien on hidastettava menojen kasvua ja lisättävä tuloja, jotta neuvottelu-

kunnan ennuste voi toteutua.

2.2  Tavoitteena tuottavuuden lisääminen

Peruspalveluohjelman mukaan kuntien rahoitusasema tulee vahvistumaan vuosina 2008–2011. Oh-

jelman mukaan suurin riski sisältyy siihen, että kuntien menot kasvavatkin tulevina vuosina enem-

män kuin ennakoitu 4,2 prosenttia. Riskiarvion taustalla on ainakin kolme tekijää: ensiksikin viime

vuosina keskimääräinen kasvu on ollut yli viisi prosenttia, toiseksi väestörakenteen muutos luo pai-

neita kuntapalvelujen kysynnän kasvuun ja kolmanneksi suuri eläköityminen ja työvoiman vähene-

minen voivat johtaa palkkaliukumiin. Näin ollen menoennusteen toteutuminen edellyttää kunnilta

toimintamenojen tehostamista ja sitoutumista maltilliseen menokehitykseen. Peruspalveluohjelman

tarkoituksena on selvittää keinoja taloudellisuuden ja tehokkuuden lisäämiseen. Uudessa ohjelmassa

keinoina mainitaan  kuntaliitokset sekä PARAS-hanke. Peruspalveluohjelman mukaan kuntaliitok-

sia tuetaan mittavilla avustuksilla. (Sisäasiainministeriö 2007.)

Kuntatalouden ongelmana on siis menojen ja tulojen epätasapaino. Jotta menot ja tulot saadaan ta-

sapainoon, kuntien on lisättävä tuottavuutta eli tuotettava käytössä olevilla panoksilla entistä

enemmän palveluita. Toimintamenojen kasvua on kyettävä hillitsemään, muutoin edessä on umpi-

kuja. Samalla kun menojen kasvua on hillittävä, pitäisi myös tuloja pystyä kasvattamaan. Kuntien

tulot ovat kuitenkin pitkälti valtion päätösvallassa. Pääosa kuntien tuloista muodostuu verorahoituk-

sesta: valtionosuuksista ja verotuloista. Vuonna 2005 niiden osuus kuntien ja kuntayhtymien ulkoi-

sista tuloista oli 62,6 prosenttia (Kuntaliitto 5/2007). Kunnat voivat vaikuttaa valtionosuuksiin vain

välillisesti niillä päätöksillä, jotka vaikuttavat asukasmäärän muutoksiin. Verotuloihin kunnat voivat

vaikuttaa elinkeinopolitiikalla, mutta verotulojen tasausjärjestelmä vaikuttaa siten, että vaikutukset

näkyvät viiveellä. Toimintatulojen osuus tuloista vuonna 2005 oli 26,9 prosenttia. Kunnilla on vain
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marginaalinen mahdollisuus toimintatulojen lisäämiseen, koska esimerkiksi suurimmalla toiminta-

lohkolla (sosiaali- ja terveydenhuolto) on säädetty asiakasmaksuihin maksukattoja, jotka asettavat

rajat tulojen lisäämiseen. Kaikkinensa kuntien omat mahdollisuudet tulojen lisäämiseen ovat pienet,

ellei valtio tee lainsäädännöllisiä muutoksia nykyjärjestelmiin tai lisää valtionosuuksia. Tämä ei

tarkoita sitä, että kuntien ei tarvitsisi keskittyä ollenkaan tulojen lisäämiseen, mutta pääpaino kun-

tatalouden kohentamisessa täytyy olla menojen kasvun hillitsemisessä. Kaikkinensa tuottavuutta on

lisättävä.

2.3  Tuottavuuden lisäämisen keinot

2.3.1 Tuottavuus käsitteenä

Tuottavuus määritellään tuotoksien eli suoritteiden ja panoksien eli tuotannontekijöiden suhteeksi.

    tuotos

tuottavuus =

    panos

Mittauksen tulos sellaisenaan ei kerro tuottavuuden hyvyyttä tai huonoutta, vaan se edellyttää ver-

tailua eri ajanjaksojen välillä. Tällöin tuottavuuden voidaan sanoa olevan parempi jossain vertailu-

kohdassa verrattuna toiseen vertailukohtaan. Tuottavuuden selvittäminen edellyttää sekä tuotoksilta

että panoksilta mitattavuutta. Yksityisellä sektorilla tuottavuuden selvittämisessä ei yleensä ole on-

gelmaa, koska tuotokset ja panokset ovat hyvin mitattavissa. Sen sijaan julkisella sektorilla tuotta-

vuuden tarkastelussa on monesti ongelmia, koska tuotospuolella ei ole kattavaa hintajärjestelmää.

(Meklin 2002, 87−88.)

Taloudellisuus on läheinen käsite tuottavuudelle. Se määritellään yleisesti kustannusten ja suorittei-

den välisenä suhteena.
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           tuotos

taloudellisuus =

          panos

Taloudellisuus ilmenee siten, että samoilla kustannuksilla on tavoitteena tuottaa mahdollisimman

paljon suoritteita eli tuotoksia tai kyetä tuottamaan samat suoritteet mahdollisimman pienin kustan-

nuksin. (Meklin 2002, 88.)

2.3.2 Kuntaliitokset ja kuntien yhteistyö

Kuntien palvelutuotannon tuottavuutta voidaan teoriassa lisätä tuotantoyksiköitä laajentamalla.

Tuottavuuden tavoittelu perustuu tuolloin suuremmissa yksiköissä saatavaan mittakaavaetuun.

Kunnissa palveluyksiköiden kokoa voidaan käytännössä kasvattaa joko kuntaliitoksilla tai erilaisilla

kuntien yhteistyömuodoilla. Julkisessa keskustelussa pidetään yleensä itsestäänselvyytenä sitä, että

kuntaliitokset tai kuntien yhteistyö tuovat mittakaavaetuja, jolloin yksikkökustannukset pienenevät

ja tuottavuus kasvaa. On kuitenkin huomioitava, että mittakaavaetua voidaan saavuttaa vain massa-

tai sarjatuotannon tunnusmerkit täyttävillä tuotteilla (Salo 2006). Lisäksi kuntaliitoksiin ja kun-

tayhteistyöhön sisältyy aina riskejä, koska toimintakulttuurit ovat eri organisaatioissa olleet erilai-

set. Kun erilaiset toimintakulttuurit kohtaavat ja pitäisi löytää yhteinen tie eteenpäin, ovat haasteet

moninaiset (vrt. Pitkänen 1/2006, 204−208).  On suuri riski, että tavoiteltavia mittakaavaetuja ei

saavutetakaan, tai jos niitä jossain osassa saavutetaan, erilaisia transaktiokustannuksia tulee toisaalta

tilalle. Empiiriset kokemukset osoittavat myös sen, että toimijoilla on erilainen käsitys rahan arvosta

erikokoisissa kunnissa. Suuressa kunnassa kymmenen tuhatta euroa voi tuntua pieneltä rahalta, eikä

sen kuluttamista paljonkaan pohdita. Pienessä kunnassa sama rahasumma tuntuu suurelta, ja sen

tehokasta käyttöä pohditaan paljon tarkemmin. Talouden kannalta olisikin kuntapalveluiden fuusi-

oissa oleellista se, miten pienen kunnan sielunelämä kyetään säilyttämään ja samalla hyödyntämään

isomman tuotantoyksikön mittakaavaedut (vrt. Pitkänen 2/2006).   Joka tapauksessa onnistuneella

yksittäisen palvelun tai koko palvelutuotannon laajentamisella on mahdollista saada aikaan mitta-

kaavaetuja massa- ja sarjatuotannon tunnusmerkit täyttävillä tuotteilla (vrt. Pitkänen 1/2006,

203−206).

Suuremmissa palveluyksiköissä on mahdollista saada myös muita etuja kuin taloudellisia mittakaa-
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vaetuja. Näitä ovat esimerkiksi paremmat erikoistumis- ja koulutusmahdollisuudet sekä parempi

riskien hallinta. Tosin riskit voivat liian suurissa yksiköissä olla myös hallitsemattomia, kuten

pankkimaailmassa havaittiin muutamia vuosia sitten.

Jos kuntarakenteen muutosta verrataan yritysrakenteen muuttumiseen, voidaan havaita, että yritys-

rakenteessa tapahtuu koko ajan muutoksia kahteen suuntaan, kun kuntien osalta rakennemuutosta

tapahtuu vain yhteen suuntaan. Yrityksissä tapahtuu fuusioita, mutta samanaikaisesti myös pilkko-

misia. Ydintoimintojen ulkopuolisista toiminnoista muodostetaan uusia pienempiä yrityksiä, tai ne

myydään pois. Pitäisikö kuntien ottaa tässä suhteessa mallia yrityksistä? Pitäisikö tutkia tarkemmin,

mistä palveluista saadaan mittakaavaetuja yhdistymällä tai yhteistyöllä ja mitkä palvelut kannattaa

tuottaa muutoin? Onko itsestäänselvyys, että kunnallinen palvelurakenne tulee tehokkaaksi ja pa-

remmin hallittavaksi ainoastaan yksikkökokoa kasvattamalla? Tällä logiikalla yrityspuolella olisi

vain suuryrityksiä. Yrityksiin verrattuna kunnissa on lisäksi yleensä laajempi tuote- ja palveluvali-

koima sekä moniportaisempi päätöksentekojärjestelmä, mikä tekee muutosprosesseista erityisen

vaikeita.

2.3.3 Kunnan sisäisen palvelurakenteen tarkastelu

Kunnan sisäisen palvelurakenteen muuttaminen on käytännössä vaikeaa: saavutetuista eduista ei

mielellään luovuta. Ehkä sisäisen rakenteen muuttaminen ei kuitenkaan ole niin vaikeaa kuin kun-

taliitosten toteuttaminen, koska siinä ei ole vastassa kahden tai useamman organisaation erilaisia

kulttuuritaustoja eikä myöskään vaikeaa kuntaidentiteettiongelmaa. Lisäksi toimenpiteisiin päästään

nopeastikin verrattuna kuntaliitoksiin tai kuntien väliseen yhteistoimintaan. Tuottavuuden lisäämi-

sen kannalta sisäisen rakenteen tarkastelu on joka tapauksessa vähintään yhtä välttämätöntä kuin

laajempi yhteistoiminta, sillä tuskin mikään kunta voi sanoa, että sen sisäinen palvelurakenne on

optimitehokkuudessa. Koska kuntakokonaisuus on kaikkinensa niin laaja, konsernin sisältä löytyy

aina tehostamista. Kun kunnissa on tähän asti keskitytty pääasiassa oman toiminnan eli konsernin

emon ja sen palveluiden johtamiseen, pitäisi nyt kyetä siirtämään johtamisen painopistettä rakentei-

den tarkasteluun ja koko konsernin ohjaamiseen. Rakenteita on pystyttävä muuttamaan palvelutar-

peita vastaaviksi ja väestörakenteen muutokset paremmin huomioon ottaviksi. Tähän kokonaisuu-

teen kuuluvat muun muassa seuraavat tarkastelut:
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• olemassa olevien tytäryhtiöiden ja liikelaitosten toiminnan tarkastelu kaikkinensa

(esim. tavoiteasettelu)

• kunnan oman rakenteen tarkastelu (yhtiöittämiset, liikelaitostamiset, ulkoistami-

nen)

• johtamisjärjestelmän toimivuus

• raportointi ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Kuntien sisäisen rakenteen tarkastelulla voitaisiin todennäköisesti saavuttaa paljon suuremmat ta-

loudelliset hyödyt kuin kuntaliitoksilla, ainakin lyhyellä aikavälillä. Kunnanhallitukset ovat keskei-

siä toimijoita kunnan sisäisen rakenteen tarkastelussa. Pitäisikö kunnanhallituksen työskentelyä

muuttaa enemmän konsernijohtamisen ja konsernin rakenteiden tarkastelun suuntaan yksittäisen

asiajohtamisen sijasta?

2.3.4 Yksittäisten tuotteiden ja palvelujen tarkastelu

Yksittäisen tuotteen tai palvelun tuotantotapaa tai toimintatapaa voidaan aina tarkastella: käytetään-

kö oikeita välineitä, ovatko tuotantoketjut tehokkaita, onko ihmisten osaaminen oikealla tasolla ja

tehdäänkö oikeita asioita oikeaan aikaan? Kysymyksiä on loputtomiin, ja niitä pitää tehdä organi-

saatiorakenteesta riippumatta. Ihminen urautuu helposti ja opituista tavoista on vaikea luopua. Ta-

loudellinen ja toiminnallinen lopputulos koostuu kuitenkin kaikista yksittäisistä pienistä osasista,

joten on tärkeää, että niihin kiinnitetään huomiota jatkuvasti.

2.4  Syvällisen yhteistyön lisäämisen edellytykset

2.4.1 Luottamuspääoma

Kaikessa yhteistyössä yksi oleellinen tekijä on luottamus. Näin on myös muuttuneessa maailmassa.

Organisaatioiden sisällä ihmisten kesken on vaikea toimia ilman luottamuksellista ilmapiiriä, ja
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toisaalta organisaation on vaikea toimia, ellei se nauti yhteistyökumppaneiden ja ympäristön luot-

tamusta.  Todennäköisesti luottamus on kriittinen menestystekijä useimmille organisaatioille (Utti

2004, 58). Luottamusta järjestelmään on pidettävä eräänä tärkeimmistä poliittisen järjestelmän omi-

naisuuksista. On selvää, että ilman luottamusta poliittinen järjestelmä ei pysty toimimaan kovinkaan

pitkään (Nummela ja Ryynänen 1996, 415). Luottamuksellinen ilmapiiri voi syntyä kahden ihmisen

välillä nopeasti (Utti 2004, 57), mutta kahden kunnan välillä tämä voi kestää kauankin. Tietojohta-

misen professori Kirsimarja Blomqvist kirjoittaa (Utti 2004, 59), että luottamus on muutoksen

ydinenergiaa, ja se on keskeinen keino vähentää muutoksesta aiheutuvia kustannuksia ja kitkaa.

Useimmissa tapauksissa kuntaliitoskeskustelu ei ole paras tapa ryhtyä synnyttämään luottamuksel-

lista ilmapiiriä, koska kuntaorganisaatioiden ennakkoasenne kuntaliitoksiin on kielteinen. Luotta-

muksellinen ilmapiiri on kuitenkin ehdoton edellytys kahden tai useamman kunnan yhteistyön sy-

ventämisprosessin onnistumisessa riippumatta siitä, syvennetäänkö yhteistyötä liitoksella tai jollain

muulla tavalla.

Verkostomaisessa toiminnassa tarvitaan valmiutta arvioida asioita toisaalta oman organisaation

kannalta ja toisaalta yhteisten tavoitteiden kannalta. Usein tulee tilanteita, joissa kuntien keskinäiset

intressit kohtaavat sellaisella tavalla, että niiden yhteensovittamisessa vaaditaan neuvottelijoilta

erityisen hyviä neuvottelutaitoja. Sen lisäksi onnistunut tilannearviointi sekä edellä kuvattujen in-

tressiristiriitojen ratkaiseminen edellyttävät luottamuspääomaa, jolla tarkoitetaan kykyä toimia yh-

teisten päämäärien hyväksi. Sen perustana on luottamus ja vastavuoroisuus. (Ronkainen ja Maksi-

mainen 2002, 101.)

Kunnille on syntynyt vuosikymmenten aikana epäluottamuksen ilmapiiri, jossa kullakin ensisijai-

nen intressi on omien etujen valvominen. Kun tästä asetelmasta pitäisi nopeasti siirtyä seudullisesti

tai alueellisesti palvelevaan kumppanuusverkostoon, tilanne on vaikea. Osallisilla on erityinen tun-

neluukku, joka pitäisi kyetä jollakin opilla avaamaan. (Ronkainen ja Maksimainen 2002, 110 ja

122.)

Pitkänen (1/2006, 205−206) käsittelee luottamuspääomaa yritysfuusioihin liittyen. Hänen käsityk-

sensä mukaan muutoksenhallinta on ennen kaikkea johtamis- ja oppimisprosessi, jonka lopputulok-

sena luottamuspääoma yrityksessä kasvaa. Näin on varmasti asia myös kuntapalveluiden fuusioissa.

Kunnissa toimintaympäristö on yleensä vieläkin haastavampi kuin yrityksissä, koska päätöksente-

kojärjestelmä on moniportaisempi ja yhteensovitettavia tuotteita ja palveluita on lukumääräisesti

enemmän. Tästäkin näkökulmasta luottamuspääoman rakentaminen on haasteellista.
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Empiiriset havainnot osoittavat, että usein identiteettipohjainen eduntavoittelu tai -valvonta kes-

keyttää helposti yhteistyöneuvottelut tai kuntaliitosneuvottelut. Oman kunnan intressit nähdään ta-

loudellisesti tai muutoin paremmiksi kuin laajemmalla yhteistyöllä kunnalle saatavat hyödyt.  Ellei

luottamuspääomaa ole rakennettu tarpeeksi vahvaksi ja tunneluukkua avattu yhteisten tavoitteiden

ja periaatteiden avulla, yksittäisten kysymysten ratkaiseminen on käytännössä vaikeaa, kun jokainen

osapuoli varjelee omaa reviiriään. Tässä asetelmassa olisi kyettävä osoittamaan, että yhteinen hyvä

on kunnalle parempi vaihtoehto taloudellisesti tai toiminnallisesti kuin kuntakohtaisista intresseistä

kiinnipitäminen. Tämä on usein vaikeaa, koska toimintaympäristö on niin moninainen. On myös

tilanteita, joissa yksinkertaisesti joku asia on parempi toteuttaa kunta- tai jopa kyläkohtaisesti seu-

dullisen tai vielä laajemman vaihtoehdon sijaan. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat vesiosuuskunnat.

2.4.2  Toimintaympäristön muutoksen huomioiminen

Kuntien toimintaympäristö on muuttunut oleellisesti viimeisten vuosikymmenten aikana. Castellsin

mukaan valta ei ole enää keskittymässä instituutioille, vaan se hajaantuu maailmanlaajuisiin verk-

koihin, joissa systeemi levittää ja muuntaa muotoa materiaalittomassa maantieteessä. Uusi valta

sijaitsee informaatiokoodeissa ja mielikuvissa, joiden ympärille yhteisöt organisoivat instituutionsa

ja ihmiset perustavat elämänsä ja päättävät käytöksestään. Näin ollen valta on sekä tunnistettavissa

että hajaantunut. (Castells 1997, 359−360.)

Vaikka valta toisaalta on muuttanut osittain muotoaan ja hajaantunut verkostoihin, paikallisen hal-

linnon asema on  vahvistunut, koska monet toimijat ja organisaatiot ovat integroituneet paikallisen

hallinnon kanssa. Paikalliset yhteisöt ovat lisäksi huolehtineet ruohonjuuritason muutoksista. Nämä

muutokset ovat olleet usein puolustavia ja keskittyneet suojelemaan yhteisön paikkaa ja lähiympä-

ristöä. (Castells 1997, 62.)

Hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisen aikana kuntien toiminta yhtenäistyi voimakkaan ulkoisen

sääntelyn vuoksi. Muodostuneella rakenteella ja toimintatavoilla ei kuitenkaan kyetä vastaamaan

maailman nopeutuvaan muutostahtiin. Ensimmäistä kertaa muutospaineet kohdistuvat myös toi-

minnan suunnitteluun ja johtamiseen, eivät pelkästään toiminnan sisältöihin. Lisäksi organisaation

sisäisten asioiden rinnalle on tullut korostetusti ulkoisten vuorovaikutussuhteiden järjestäminen ja
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ylläpito. Näyttää siltä, että ollaan siirtymässä keskitetystä, pitkälle koordinoidusta hallinnosta kohti

itseohjautuvampaa, hajautetumpaa ja moninaisempaa järjestelmää. Kehityksen suunta on hierarki-

oista kohti verkostoihin perustuvaa systeemiä, jossa suunnittelu ja ohjaus eivät ole vain ylhäältä alas

annettua vaan eri tasojen jatkuvaa vuorovaikutusta. (Sotarauta 1996, 80.)

Sotaraudan strategisen kuntamallin mukaan lähtökohtana on hyväksyä ja ymmärtää se, että paikalli-

sen hallinnan prosessit koostuvat moninaisista toimijoista, joilla kullakin on omat tavoitteensa ja

tehtävänsä. Alueen kehittämisessä on hyödynnettävä eri toimijoiden riippuvuutta toisistaan. Paikal-

linen hallinta on jatkuva prosessi, jossa julkiset ja yksityiset toimijat ovat vuorovaikutuksessa. (So-

tarauta 1996, 73−77.)

Castells arvioi, että kansallisvaltio menettää paljon itsemääräämisoikeudestaan, kun globaali ver-

kottuminen on edennyt. Tämä johtuu siitä, että käytännön hallinnointia siirtyy verkkoon ihmisille

(Castells 1997, 354). Voisi ajatella, että kunnille käy pienemmässä mittakaavassa samalla tavalla, ja

näin kuntarajat verkostoissa hämärtyvät.

2.4.3  Ihmisten elintapojen muutoksen ja identiteetin huomioiminen

Ihmisten elinpiiri ja kokemuspiiri ovat muuttuneet hyvin paljon viimeisimpien vuosikymmenten

kuluessa etenkin maaseudulla.

Ronkainen ja Maksimainen pohtivat identiteettiä ja paikallisuuden merkitystä sen muodostumisessa

(2002, 24). Aiemmin identiteetti on rakentunut vahvasti oman kunnan, kylän, maan tai tuotantoväli-

neiden kautta. Nämä identiteetit ovat edelleen olemassa, mutta heikentyneinä. Tilalle ovat tulleet

mm. julkisuuden, muodin, erilaisten yhteisöjen ja kulttuurin identiteetit, kuten urheiluseurat, idolit

ja tuotemerkit. Paikkaan liittyvä identiteetti on ollut ja on yhä tärkeä. Vaikka kuntarajoja on muu-

tettu, saattaa vanhaan jakoon perustunut identiteetti ilmetä vielä vuosikymmenten jälkeen.

Kansallisvaltiot ovat myös olleet identiteetin lähteinä kuntien tapaan. Kansalliseen identiteettiin

liittyy Saukkosen mukaan lukuisia psykologisia vetovoimatekijöitä, jotka vaikuttavat ainakin siihen

saakka, kunnes korvaavia myönteisiä samastumiskohteita on löydettävissä (Saukkonen 2002, luen-

to). Voisi hyvin ajatella, että kansallinen ja kunnallinen identiteetti vaikuttavat yksilöön psykologi-
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sesti hyvin samalla tavalla. Kansallisen identiteetin näkökulmasta voidaan arvioida suomalaisuuden

identiteettiä ja kysyä, onko Suomi menettänyt kansallisen identiteetin Euroopan unionin jäsenyyden

vuoksi vai onko kansallinen identiteetti heikentynyt tai vahvistunut.

Identiteetin rakentuminen voi perustua muuhunkin kuin edellä mainittuihin. Esimerkiksi tehdyt

kuntaliitokset tai vaikkapa maanviljelijöiden yhteisnavetat kertovat siitä, että ne perusasiat, joihin

identiteetti on aiemmin rakentunut, voivat muuttua. Identiteetti on joka tapauksessa säilynyt suurena

toiminnan vaikuttimena, ja se on vahvasti tunnepitoinen asia, jota pitää kunnioittaa. Sen vuoksi

identiteetti kannattaa jättää rauhaan ja suunnata voimavarat sellaisiin toimiin, jotka saattavat voi-

mistaa ja tukea identiteettiä, joka selkeästi on myös voimavara. Jos kuntaidentiteetillä on katetta, se

vahvistuu noiden sitä voimistavien toimien seurauksena, ja jos ei ole, kuntaliitos tulee vastaan luon-

nollista tietä. (Ronkainen ja Maksimainen 2002, 24−28.)

Castells perustelee sitä, miksi identiteetit ovat niin tärkeitä ja voimallisia uudenlaisessa yhteiskunta-

rakenteessa. Hänen mukaansa ne rakentavat kestäviä kiinnostuksia, arvoja, projekteja ja kokemus-

piirejä luomalla erityisen yhteyden luonnon, historian, maantieteen ja kulttuurin välille. (Castells

1997, 359−361.)

Kuntaliitoksissa törmätään väistämättä kunnan asukkaille tärkeään identiteettikysymykseen monella

tavalla, jolloin tästäkään näkökulmasta kuntaliitoskeskustelu ei ole kovin hedelmällinen maaperä

aloittaa neuvottelua yhteistyön syventämisestä, koska tunteet nousevat herkästi liiaksi pintaan. Näin

on ainakin niissä tapauksissa, joissa kaikilla osapuolilla ei ole halua kuntaliitokseen. Jos liitoshalu

on selkeä, tilanne on tietenkin toinen, koska tahtotila on yhteinen. Silloin jää jäljelle vain kysymys,

kuinka kuntaliitos toteutetaan.

2.4.4  Paikkakäsityksen muutos – uuspaikallisuus

Matkapuhelinkulttuuri ja internet ovat muuttaneet paikkakäsitystä staattisesta maantieteellisestä

paikasta dynaamiseksi virtuaalipaikaksi, jota ihminen voi käyttää halutessaan, eikä se ole sidottu

maantieteeseen eikä aikaan. Koti ja työpaikka ovat saaneet rinnalleen uuden kolmannen paikan,

eräänlaisen virtuualipaikan (Kopomaa 2000, s. 102).
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Kännykän käyttö on paikatonta, mutta se ei kuitenkaan täysin poista paikallisuuttamme. Soitettaessa

yleensä kysytään ensimmäiseksi, missä olet. Kännykän käyttöön liittyy olennaisesti sekä soittajan

että vastaanottajan liikkuminen. Kännykän käytössä alueet ja tilat menettävät merkitystään. Niitä

korvaamaan on syntynyt yhteinen liikkeessä oleva paikallisuus, joka on arjen kontrollin ulkopuo-

lella. Ihminen voi mennä virtuaalipaikallisuuteen silloin, kun haluaa. Käyntiä voi verrata kahvilassa

käyntiin, mutta käynti ei ole sidottu aukioloaikoihin eikä työpaikan tai kodin esteisiin. (Kopomaa

2000, 102-103).

Myös Ronkainen ja Maksimainen käsittelevät paikkakäsitteen muuttumista. He käyttävät siitä ter-

miä uuspaikallisuus.

”Uuspaikallisuudella, neolokalismilla, tarkoitamme arjen ympäristön järjestämistä

niin, että ihmisillä ja yhteisöillä on mahdollisuus elää omien malliensa mukaan hyväs-

sä yhteisymmärryksessä” (Ronkainen ja Maksimainen 2002, 20).

Uuspaikallisuus käsittää Ronkaisen ja Maksimaisen (2002, 21-24) mukaan seuraavat ulottuvuudet:

1) maantieteellinen ulottuvuus

2) hallinnollinen ulottuvuus

3) taloudellinen ulottuvuus

4) toiminnallinen ulottuvuus

5) verkostoulottuvuus

6) henkinen ulottuvuus.

Maantieteellinen käsitys paikasta perustuu perinteisesti sijaintiin kartalla. Aiemmin esimerkiksi

maaseudulla ihminen asui monesti koko elämänsä samassa paikassa. Nykyään ihminen ei ole enää

yleensä yhtä paljon paikkaan sidottu kuin ennen. Kunnissa maantieteellinen ulottuvuus on ollut

kuntarajojen muodossa hyvin merkittävä tekijä siitä alkaen, kun nykyinen kunnallishallinto muo-

dostettiin. Uuspaikallisuudessa maantieteellinen ulottuvuus ei viittaa yhteen sijaintiin kartalla, vaan

eri sijainteihin (työmatkat, loma-asuminen, media), joista saadut kokemukset muodostavat ihmisen

maantieteellisen kokemusmaailman.

Maantieteellistä ulottuvuutta on seurannut hallinnollinen ulottuvuus, kun esim. julkista valtaa on

alettu jakaa eri organisaatioiden maantieteellisesti jaetuille yksiköille: kunnille, maakunnille, kihla-
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kunnille ja niin edelleen. Nykyäänkin keskustellaan siitä, kuinka esim. maakuntahallinto, seutuhal-

linto tai poliisihallinto tulisi järjestää. Uuspaikallisuudessa lähtökohtana on se, että hallinto mini-

moidaan ja siitä tehdään hyvin matalarakenteinen. Tulevaisuuden verkostoissa hallinto siirtyy yhä

enemmän taustalle ja monet hallinnolliset rutiinit siirtyvät tietoverkkoihin.

Taloudellisella ulottuvuudella tarkoitetaan kuntaan kulkevia rahavirtoja ja muita taloudellisia voi-

mavaroja sekä sitä, kuinka ne kulkevat edelleen kunnan sisällä. Mielenkiintoista on esim. valtion-

osuuksien kulkeutuminen, kun kuntarakenne muuttuu. Muuttuvatko valtionosuuksien kohteet ra-

kenteen muutoksen myötä? Toinen vähintään yhtä mielenkiintoinen kysymys on se, pitäisikö loma-

asuminen huomioida kunnallisverotuloissa. Ohjataanko verotulot kuntiin sen perusteella, kuinka

paljon ajasta vietetään vakinaisessa asunnossa ja kuinka paljon loma-asunnossa? Tietotekniikka luo

varmasti mahdollisuudet tällaiseen jaotteluun, jos näin halutaan. Uuspaikallisuuden näkökulmasta

tämä voisi olla perusteltua, koska vakinainen asunto ei enää ole läheskään kaikille vakinainen

asunto perinteisessä mielessä.

Toiminnallinen ulottuvuus käsittää ihmisen luonnollisen elinpiirin, esimerkiksi korttelin, kylän,

työssäkäyntialueen, vesistön (veneily). Nämä luonnolliset elinpiirit ylittävät monesti hallinnolliset

rajat ja estävät täten luonnollisen, asiakasläheisen palvelutarjonnan. Työmatkan varrella voivat olla

esimerkiksi päivähoitopalvelut tai lääkäripalvelut, mutta niitä ei voi käyttää, koska kuntarajat tai

muut hallinnolliset rajat estävät sen. Uuspaikallisuuden lähtökohtana on se, että ihmisten tulee saada

käyttää palveluita sieltä, mistä ne ovat helpoimmin saatavissa, ja hallinnon haaste on ohjata maksut

ja muut palvelun rahavirrat taustalla oikeisiin kohteisiin aivan kuten kauppojen bonus-

järjestelmässä.

Maailmaa ovat mullistaneet aiemminkin monet verkot, esimerkiksi rautatiet, sähköverkot, maantiet

ja moottoritiet. Nyt verkostoulottuvuuden mega- tai gigatrendinä ovat tietoverkot. Tietoverkot mul-

listavat elämää monella tavoin. Ne kutistavat maailmaa ja antavat monenlaisia mahdollisuuksia

myös hallinnon järjestämiseen. Ronkaisen ja Maksimaisen mukaan Castells kutsuu maantieteellis-

ten paikkojen määrittämää arkiorientaatiota ”paikkojen avaruudeksi”. Paikkojen avaruuden keskuk-

set ovat kaupunkeja ja fyysisten toimintojen keskittymiä. Toisen tason muodostavat tietoverkot. Ne

luovat virtuaalimaailman ohi fyysisen rakenteen. Tietoyhteydet sinänsä eivät kuitenkaan ole vielä

mitään, vaan olennaista on toimijoiden keskinäinen verkottuminen alueen sisällä ja kauempana ole-

vien kumppaneiden kanssa. Tähän uusi virtuaalimaailma antaa aivan uudenlaiset mahdollisuudet, ja

siten toimijat voivat verkottua esim. toimialoittain. (Ronkainen ja Maksimainen 2002, 19−28.)
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Tietotekninen kehitys on tuonut palvelujen järjestämiseen oman ulottuvuutensa. Tietotekniikan

avulla ihmisiä voidaan ryhmitellä ja kontrolloida. Kun tietotekniikkaan vielä yhdistetään tekoäly ja

erilaisia asiantuntijajärjestelmiä, on tarjolla suuria mahdollisuuksia sen hyödyntämiseen. Mahdolli-

suuksien ohella on kuitenkin huomioitava myös vakavia haasteita ja uhkia. (Heinonen 1995, 97.)

2.5  Kunnan tehtävä muuttuneissa olosuhteissa

2.5.1 Kunnan tehtävä asiakkaan näkökulmasta

Toimintaympäristö ja ihmisten elintavat ovat muuttuneet, kuten edellä on kerrottu. Millaisena siis

näemme kuntalaisen ja millaisen kunnan tehtävän tulisi olla muuttuneisiin tekijöihin suhteutettuna?

Näemmekö kuntalaisen kunnan päätösvaltaa käyttävänä asukkaana (Kuntalaki 4 §) vai kunnan pal-

veluluita käyttävä asiakkaana?

Nummela ja Ryynänen kysyvät, tulisiko kansalaisen eli kuntalaisen olla muutakin kuin asiakas.

Kun kansalaisen asemaa on enemmän painotettu asiakkaana, on yksilön oma vastuu heikentynyt.

Yksittäinen kansalainen menettää asiakasnäkökulmasta kiinnostustaan valtioon nyky-

yhteiskunnassa. Asiakkaana hän näkee valtion monitoimikoneena, jolta hän odottaa itselleen mak-

simisuoritusta minimipanoksin. (Nummela ja Ryynänen 1996, 18−19.)

Kuntalaisen näkökulmasta kunnalla on kaksi tehtävää: palvelukunnan tehtävä ja kansalaiskunnan

itsehallinnollinen tehtävä. Palvelukunta tarjoaa kuntalaisten hyvinvointipalvelut ja kansalaiskunta

elämänpiirin ytimen ja keskeisen toiminta-alueen. Kuinka nämä kaksi näkökulmaa näkyvät kunnan

hallinnossa nyt ja tulevaisuudessa? Tehdyn selvityksen perusteella kuntia ajatellaan kehitettävän

toisaalta palveluiden tarjoajana, toisaalta itsehallinnollisena yksikkönä. Lisäksi ajatellaan, että hen-

kilökohtaiset päämäärät antavat tulevaisuudessa tilaa yhteisöllisille päämäärille. (Kivelä 2000,

30−31.)

Ronkaisen ja Maksimaisen mukaan Ryynänen on nähnyt kuntakehityksessä kolme vaihetta: viran-
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omaiskunta, palvelukunta ja kansalaiskunta. Ryynänen näkee nämä ajallisesti peräkkäisinä vaiheina.

Hyvinvointivaltion rakentamisvaiheen viranomaiskunnassa kansalaiset olivat alamaisia. Palvelu-

kunnassa, jonka rakentaminen alkoi 1980-luvun loppupuolelta, kansalainen alettiin nähdä asiakkaa-

na. Seuraava vaihe on kansalaiskunta, jossa kuntalainen on keskipisteenä. (Ronkainen ja Maksimai-

nen 2002, 46−47.)

Ronkainen ja Maksimainen tarkastelevat palvelukuntaa ja kansalaiskuntaa rinnakkaisesti toimivina.

Kansalaiskunta muodostaa kunnan itsehallinnollisen ytimen, jossa kunta toimii markkinoiden ylä-

puolella säätelijänä ja jossa kuntalainen on nimenomaan asukkaan asemassa. Palvelukunnassa kun-

talainen on asiakkaana, ja kunta tuottaa markkinoilla palveluita tasavertaisesti muiden toimijoiden

kanssa. Kansalaiskunta määrittää palvelukunnan toiminnan rajaehdot, ja palvelukunta järjestää pal-

velut itse, tai muut toimijat järjestävät ne. (Ronkainen ja Maksimainen 2002, 47.)

2.5.2  Kunnan tehtävä kuntalain näkökulmasta

Nummela ja Ryynänen pohtivat, millaista kuntaa varten kuntalaki säädettiin. Heidän mukaansa

kuntalain säännösten perusteella kunnasta muodostuu kuva hyvin autonomisena hallintoyksikkönä.

(Nummela ja Ryynänen 1996, 314.)

Nyt, kun on alettu toteuttaa kuntahistorian suurinta muutosprosessia, kuntalain uusimista ei ole

aloitettu eikä asiaa ole ainakaan julkisesti pohdittu. Olisiko sitä pitänyt pohtia? Olisiko muutoinkin

ollut tarvetta pohtia perusteellisesti kunnan tehtävää tulevaisuudessa nimenomaan tietotekniikan

kehittymisen, muuttuneen toimintaympäristön ja ihmisten muuttuneiden elintapojen vuoksi? Olisiko

kunnan tehtäväkenttää pohtimalla saatu ehkä uusia näkökulmia toisaalta PARAS-hankkeen proses-

sointiin, toisaalta uudenlaisten yhteistyömuotojen kehittämiseen?

Kuntalain säädökset ovat samat kaikille kunnille, ja sinänsä nykyinenkin kuntalaki mahdollistaa

hyvin erilaiset organisointimuodot. Yhteistyön syventäminen kuntien välillä on mahdollista hyvin

monenlaisilla keinoilla, joita ovat muun muassa kuntaliitos, kuntayhtymä, isäntäkuntamalli, kuntien

välinen sopimus, osakeyhtiö tai kunnallinen liikelaitos. Kuitenkin kunnan perustuslakiin pohjautuva

asema on kuntalaisille niin merkittävä, että perusteellisempi pohdiskelu olisi ehkä ollut aiheellista

ennen PARAS-hankkeen aloitusta. Samassa yhteydessä olisi voinut käydä perusteellisesti läpi valti-
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on ja kuntien tehtäväjaon, mitä Nummela ja Ryynänen kaipasivat jo vuonna 1996 (Nummela ja

Ryynänen, 315). Vieläkään tällainen tarkastelu ei ole myöhäistä, mutta PARAS-hankkeeseen näh-

den sellainen olisi vähän jälkijättöistä ja ehkä asioita sekoittavaakin. Ehkä tällainen tarkastelu on

perusteltua myöhäisemmässä vaiheessa. Se tehtäväjakotarkastelu, jota PARAS-hankkeen yhteydes-

sä on suoritettu, on ollut melko pinnallista, tai jos se on ollut syvällisempää, se on jäänyt vähäiselle

huomiolle.

2.5.3  Kunnan tehtävä kuntayhteisön näkökulmasta

Kunnallishallinnon yhdeksi kehityssuunnaksi on muotoutumassa verkostomainen toimintatapa.

Tämä on jo näkynyt kuntakentässä sekä lisääntyvänä seudullisena yhteistyönä että kuntien, yritysten

ja kolmannen sektorin yhteistyönä. (Finska ja Möttönen 2005, 250.)

Sotaraudan strategisen kuntamallin toimivuus verkottuneessa ympäristössä ei ole itsestäänselvyys.

Kunnan johdolla tulee olla kykyä nähdä kunnan asema limittyneessä ja lomittuneessa verkostossa.

Näin kunnan johdon tulee asemoida kunta uudenlaisessa verkottuneessa ympäristössä ottaen huo-

mioon uudenlaiset tavat toimia. On oleellista huomata, mihin kunta haluaa vaikuttaa ja mihin kunta

voi vaikuttaa, jotta aikaa ja voimavaroja ei hukata. Epäselvyyden hallinnassa on tärkeää tunnistaa

oma strateginen liikkumatila. (Sotarauta 1996, 78.)

Paikallisessa hallinnossa kuntayhteisön tehtävänä on toimia yhtenä osana laajaa verkostoa. Kunnan

tehtävänä on tuoda verkostoon kokonaisuutta katsova, tasapainottava näkökulma. Kunnan tulee

pyrkiä edistämään ristiriitojen ratkaisemista, tasapainottaa tavoitteita ja tuottaa sille sekä laissa sää-

detyt että sen itsehallinnolliset tehtävät.  (Sotarauta 1996, 78.)

2.5.4  Kunnan tehtävä aluetaloudessa

Ranskassa kaupungit verkostoineen nähdään alueiden kehittymisen kannalta keskeisiksi menestys-

tekijöiksi, joita kannustetaan yhteistyöhön tukipoliittisesti (Kokkonen 2002, 79). Suomessa vastaa-

vaa ajattelua edustanee aluekeskuspolitiikka, joka kohdistuu isompiin keskuksiin. Sen sijaan pie-
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nempien kuntien merkitystä aluetalouden menestystekijöinä ei ole korostettu, eikä se ole noussut

teemana esille julkisessakaan keskustelussa, vaikkakin hyviä esimerkkejä olisi ollut tarjolla. Voisi-

ko kunta olla entistä enemmän elinkeinopoliittinen menestystekijä, joka toteuttaisi ja synnyttäisi

kunnan ja alueen kannalta keskeisiä kehittämishankkeita? Voisiko uudenlaisella kunnan tehtävä-

kentän painottamisella saada aikaan myönteisiä kehittämisinnovaatiota isojen keskusten ulkopuo-

lellekin sen sijaan, että kunnat nähdään valtiontalouden pakollisena, kielteisenä menoeränä? Kunnat

ovat harjoittaneet elinkeinopolitiikkaa aiemminkin monin tavoin ja monin tuloksin, mutta kuntien

tulevaisuuskeskusteluissa painopisteenä ovat yleensä kuntarakenne, talous ja palvelut. Olisiko aika

ottaa keskusteluun näkyvästi mukaan kunnan elinkeinopoliittinen tehtävä? Mikä on demokratian

(valtuustot ja muut toimielimet) rooli, ja mikä on virkamiesten rooli uudessa ajassa? Ovatko kunta-

konsernin rakenteet tehokkaat? Käytetäänkö luottamustoimielimiä ja virkamieskuntaa oikeisiin asi-

oihin kuntien sisällä? Käytetäänkö kunnan organisaation ulkopuolisia toimijoita tehokkaasti hyväksi

kunnan ja alueen kehittämisessä? Askaroidaanko kunnissa sellaisten asioiden parissa, joiden vai-

kutus kunnan talouden, palveluiden tai kehittämisen näkökulmasta on marginaalinen? Kunnan teh-

tävän markkinataloudessa toimivana yksikkönä pitäisi olla kehittämisen lähtökohta ainakin niiden

palveluiden osalta, joissa kunta toimii tasavertaisesti muiden toimijoiden kanssa. (Vrt. Laurila 2006,

215.) Itsehallinnollisten tehtävien osalta lähtökohta on toinen.

Yhtenä hyvänä esimerkkinä on Japanissa toteutettu innovatiivinen projekti korkeasti perifeerisessä

ja alikehittyneessä Aomorin prefektuurissa. Siellä on nostettu kulttuuritalous yhdeksi avaintekijäksi

alueen kehittämistyössä. Identiteettipohjaiset kulttuurihyödykkeet, kuten perinneruoat, murteet,

kansanperinteet sekä paikallinen kasvisto ja eläimistö, on otettu vahvasti mukaan aluekehityksen

välineiksi laajamittaisen paikallisen projektin avulla. Kehittämistyössä ovat olleet mukana kehittä-

misorganisaatioiden lisäksi  sekä asukkaat että kulttuuripalveluiden tuottajat.  (Rausch 2005,

122−137.)

Aomorin esimerkin tyyppiset innovaatiot olisivat mahdollisia myös Suomessa, ja ne voisivat tuoda

joillekin alueille hyviä tuloksia esimerkiksi EU-projekteina, mutta ne vaatisivat tarpeeksi laajan

alueen yhteistyötä ja riittävän isoa rahallista panostusta. EU-aikana toteutetut kehittämisprojektit

ovat monesti olleet liian pieniä ja vaikuttavuudeltaan heikkoja. Kulttuurissamme on monia asioita,

jotka meille itsellemme ovat jokapäiväisiä. Emme osaa antaa niille riittävää arvoa, mutta oikein

tuotteistettuna ne voisivat hyvinkin olla aluetaloudessa uusia innovaatioita Aomorin esimerkin ta-

paan. Kuntien aluetaloudellisessa tehtäväkentässä voitaisiin painottaa myös tällaista innovaatiotoi-

mintaa, jossa rakennetaan pitkäjänteistä identiteettipohjaista aluetaloudellista kehitystä.
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2.6  Päätelmät

Kuntatalous on monessa kunnassa kriisissä ja kuntien hyvinvointitehtävä on vaarassa. Väestö

ikääntyy, ja vanhusväestön palvelutarve kasvaa. Kuntien henkilöstöstä suuri osa on jäämässä eläk-

keelle, ja toisaalta työvoiman tarjonta vähenee. Kunnat ovat isojen haasteiden edessä sekä toimin-

nallisesti että taloudellisesti. Vaikean yhtälön ratkaisemisessa yksi oleellinen tekijä on tuottavuuden

lisääminen kunnallisessa palvelutoiminnassa. Tuottavuuden lisäämisessä on kolme tasoa: kuntien

välinen palvelurakenne, kunnan sisäinen palvelurakenne sekä yksittäinen tuote tai palvelu. Palvelu-

rakenteen muutoksella tulee hakea mittakaavaetuja niiden palvelujen tai tuotteiden osalta, joissa se

on mahdollista.

Kuntien yhteistyön syventäminen etenee kangerrellen. Vain harvoissa tapauksissa osapuolten yhtei-

nen tahtotila on sellainen, että yhteistyö syvenee nopeasti ja hyvässä yhteisymmärryksessä. Tähän

asetelmaan on olemassa selkeät historialliset taustatekijät. Taustalla on toisaalta epäluuloa toista

osapuolta tai toisia osapuolia kohtaan, toisaalta vaalittavana ovat oman kunnan identiteettipohjaiset

intressit. Kun yhteistyön syventämisen lähtötilanne on yleensä tällainen, onnistumisen kangertele-

minen on ymmärrettävää. Luottamuspääoma on hyvin niukka, ja tällöin yhteistyökeskustelu ei ete-

ne. Vastassa on eräänlainen pattitilanne, jonka avaamiseen tulisi löytää uusia työkaluja.

Tässä tutkimuksessa kuntien yhteistyön syventämistä on tarkasteltu uudesta näkökulmasta.  Kuntien

toimintaympäristön muuttumisen lisäksi on tarkasteltu ihmisten elintapojen ja paikkakäsityksen

muuttumista sekä identiteettiä. Lähdeaineiston ja empiiristen kokemusten perusteella näyttää siltä,

että näistä teemoista saattaisi olla löydettävissä uudenlaista näkökulmaa vaikeasti etenevän kun-

tayhteistyön helpottamiseen. Oleellinen kysymys ihmisten välisessä yhteistyössä on aina luottamus

− niin kuntayhteistyössäkin. Luottamuspääoma on kasvatettava riittävälle tasolle, jotta reviirinvar-

jelemisen asetelmasta päästään rakentavaan yhteistyötä edistävään ilmapiiriin. Tämä vaatii paljon

aikaa, koska yhteistyön syventämiseen osallistuu aina suuri määrä ihmisiä hallinnon eri tasoilta.

Laajoista kysymyksistä täytyy kyetä löytämään yhteinen tahtotila, jotta osapuolet  voivat sitoutua

sen rakentamiseen vaikeassa toimintaympäristössä.

PARAS-hankkeen keskeiseen keinovalikoimaan kuuluu kuntaliitos. Kuntaliitos ei kuitenkaan ole

hedelmällinen keskustelun avaus kuntayhteistyön lisäämiseen, jos lähtökohtatilanne on epäluuloi-

nen ja luottamuspääoma hyvin vähäinen. Tässä tutkimuksessa ei tutkita kuntaliitoksen hyvyyttä tai
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huonoutta eikä muutenkaan vertailla eri yhteistyömuotoja. Joka tapauksessa voidaan todeta, että

luottamuspääoma on keskeinen edellytys kuntien yhteistoiminnalle, on yhteistoiminnan muoto mikä

hyvänsä. Lisäksi kuntapalveluiden uudistusprosesseissa kannattaa huomioida identiteettikysymys

sekä paikallisuuden muodonmuutos.

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu myös kunnan tehtävää muuttuneessa toimintaympäristössä. Tätä

ei ole pohdittu PARAS-hankkeen yhteydessä valtakunnan tasolla. Toisaalta ehkä tuo pohtiminen

tulisikin tehdä kunnissa ja seuduilla. Kenties kunnan tehtävä voikin olla hyvin erilainen erityyppi-

sissä olosuhteissa. Nykyinen kuntalaki mahdollistaa sen. Kuntarakenteen, kuntatalouden ja kunta-

palveluiden rinnalle tulisikin keskusteluun nostaa kunnan yhteisöllinen ja aluetaloudellinen rooli.

Kunnan jakaminen palvelukuntaan ja kansalaiskuntaan voisi selkeyttää kunnan moninaista tehtävä-

kenttää ja antaa myös uudenlaisia ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia, kun mietitään kunnan tehtävää

uudenlaisessa verkostomaisessa toimintaympäristössä. Palvelukunnassa kunta toimii markkinoilla

tasavertaisena toimijana muiden kanssa. Kansalaiskunnassa taas korostuu kunnan yhteisöllinen ja

itsehallinnollinen tehtäväkenttä. Ellei tätä jakoa tehdä, on kunnan tehtävän pohtiminen monin ver-

roin vaikeampaa.
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3 Wiitaunion in kuntapariyhteistyö

Tämän pääluvun alaluvut 3.1−3.7 ovat referoitua tekstiä Viitaseudun seutustrategiasta 21.11.2002

sekä palvelutuotannon kehittämissuunnitelmasta 2004. Molemmat  asiakirjat ovat syntyneet Wii-

taunionin kuntaparin yhteistyöprosessissa. Tutkija on ollut mukana aluetoimikunnassa, joka on toi-

minut yhteistyöprosessin ohjausryhmänä. Yhteistyön toteuttamisen aikana näihin suunnitelmiin on

tullut pieniä muutoksia, jotka huomioidaan tässä tutkimuksessa, ja ne perustuvat tutkijan empiiri-

seen tietoon. Esimerkiksi graafisia kuvia on muutettu siten, että ne vastaavat toteutuneita tilanteita.

Tästä syystä jotkut kuvat poikkeavat jonkun verran alkuperäisistä. Alaluku 3.8 perustuu tutkijan

empiirisiin havaintoihin ja subjektiivisiin näkemyksiin.

3.1  Yhteistyön taustaa

Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren kunnanvaltuustot kokoontuivat Kinnulaan 7.5.2002  pohtimaan

kuntien välisen yhteistyön syventämistä. Nuo kolme kuntaa muodostivat silloin Viitaseudun, joka

nyt vuonna 2007 kuuluu yhdeksän kunnan muodostamaan Saarijärven–Viitasaaren seutuun. Yh-

teistyön lisäämistä oli pohdittu jo vuosia, mutta sen toteuttaminen oli vaikeaa. Yhteistoimintaelin,

Wiitaunionin aluetoimikunta, pyysi tarjoukset seudullisen yhteistyöprosessin toteuttamisesta kol-

melta konsulttiyritykseltä. Kunkin konsulttiyrityksen edustajat esittivät toimintamallinsa ja tarjouk-

sensa tuossa valtuustojen yhteiskokoontumisessa Kinnulan seurakuntatalolla. Sen jälkeen kunnat

päättivät kesäkuussa 2002 käynnistää seutustrategiaprosessin kumppaninaan Yritystaito Oy. Proses-

sin ensimmäisen vaiheen tuloksena valmistui Viitaseudun strategia 21.11. 2002.

Kunnat linjasivat 8.10.2002 Viitaseudun yhteistyön lähtökohdaksi toiminnallis-taloudellisen pai-

kallisuuden (vrt. luku 2.4).  Henkinen paikallisuuden ulottuvuus, joka näkyy epäluulona ja kateute-

na kuntien kesken, valittiin yhteistyön erityiseksi  kehittämisalueeksi.

Strategiaprosessin tuloksena kunnat sopivat, että seudullista organisointimallia lähdetään rakenta-

maan seuraavien lähtökohtien varaan:

1. Kunnat säilyvät itsenäisinä, ja ne keskittyvät kansalaiskunnan alueeseen kuuluviin

tehtäviin.
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2. Palvelutuotanto organisoidaan seudullisesti.

3. Palvelutuotannon johtaminen ja hallinto organisoidaan erikseen sovittavan kuntien

välisen työnjaon mukaisesti.

4. Seutuyhteisön kehittämiseen liittyvät tehtävät (elinkeinopolitiikka, elinkeinopal-

velut, maataloushallinto, lomitus ja aluekehitysasiat)  kootaan yhteen seudulliseen

toimielimeen.

5. Puretaan päällekkäisiä toimintoja.

6. Uusia, entisten kanssa päällekkäisiä, rakenteita ei luoda.

Valtuustot tekivät periaatepäätökset kesällä 2003 palveluyhteistyön valmistelusta edellä olevien

lähtökohtien mukaisesti.

Lokakuussa 2003 kunnat sopivat Kuopiossa yhteisessä valmisteluseminaarissaan kuntien välisen

työnjaon seuraavasti:

o Kinnula vastaa sivistystoimesta

o Pihtipudas vastaa teknisestä ja ympäristötoimesta sekä hallinnon tukipalveluista

o Viitasaari vastaa perusturvasta

Seutuyhteisön kehittämiseen liittyvät tehtävät keskitettiin maatalous- ja lomitushallintoa lukuun

ottamatta vuoden 2004 alussa kuntien yhteiseen kehittämisyhtiöön, Witas Oy:öön. Maatalous- ja

lomitushallinnon osalta keskittämisessä ilmeni lainsäädännöllisiä esteitä, minkä vuoksi ne jätettiin

yhteisestä kehittämisyhtiöstä pois.

Vuoden 2004 alussa prosessi eteni siten, että sovitun mallin mukaisesti sisäisellä haulla valittiin

kolme seudullista toimialajohtajaa − perusturvajohtaja, sivistysjohtaja ja tekninen johtaja − sekä

hallinnon tukipalveluista vastaava palvelujohtaja. Heidät valittiin kolmen kuukauden määräajaksi,

ja heidän tehtävänään oli laatia toimialoittain yksityiskohtainen kuvaus uudesta toimintamallista

kustannushyötyineen. Samanaikaisesti uuden palvelutuotantomallin kehittämissuunnitelman kanssa

valmisteltiin seutusopimusta sekä henkilöstöpoliittisia periaatteita.

Seutusopimus ja palvelutuotannon kehittämissuunnitelma valmistuivat keväällä 2004. Valtuustot

käsittelivät niitä 14.6.2004. Viitasaari ja Pihtipudas hyväksyivät ne, mutta Kinnulan valtuusto päätti

hylätä uuden yhteistyömallin yhden äänen enemmistöllä. Kinnulan päätös tarkoitti sitä, että suun-

niteltu kolmen kunnan yhteistyö ei toteutunutkaan. Näin ollen Pihtipudas ja Viitasaari neuvottelivat
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yhteistyön jatkamisesta ja päätyivät siihen, että suunnitelma muutetaan nopealla aikataululla kahden

kunnan yhteistyömalliksi. Jatkovalmistelun jälkeen yhteistyösopimus ja palvelutuotannon kehittä-

missuunnitelma käsiteltiin uudelleen syksyllä 2004 Pihtiputaan (6.9.2004 § 46)  ja Viitasaaren

(30.8.2004 § 57) valtuustoissa. Viitasaaren valtuusto hyväksyi yhteistyömallin yksimielisesti ja

Pihtiputaan valtuusto yhden äänen enemmistöllä. Täten uudenlaisen syvällisen kuntayhteistyömallin

alkamispäätös tehtiin Pihtiputaalla pienimmällä mahdollisella äänten enemmistöllä. Näin Wii-

taunionin kuntapariyhteistyö oli valmis alkamaan edellä kuvatun, noin kaksi ja puoli vuotta kestä-

neen valmisteluprosessin jälkeen.

3.2  Keskeiset käsitteet

Wiitaunioni Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin muodostama yhteistyöalue.

Kuntapari Pihtiputaan kunta ja Viitasaaren kaupunki.

Wiitaunionin malli Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin uusi palvelutuotannon yh-

teistoimintamalli.

Kansalaiskunta Wiitaunionin mallissa kunta jaetaan kahteen osaan. Kansalaiskunta on

kummankin kunnan itsenäinen osa. Kansalaiskuntaan (käytetään myös

termejä peruskunta tai kotikunta) kuuluvat kummassakin kunnassa kun-

nanvaltuusto, kunnanhallitus, kunnan- tai kaupunginjohtaja, kunnan- tai

kaupunginsihteeri sekä muutama toimistohenkilö. (Katso myös alaluvut

2.5.1 ja 3.3.2.)

Palvelukunta Wiitaunionin mallissa kunta jaetaan kahteen osaan. Palvelukunta muo-

dostuu kuntien yhteisestä palvelutuotannosta. (Katso myös alaluvut 2.5.1

ja 3.3.2.)

Palvelutuotannon johtoryhmä

Palvelukunnan palvelutuotannon johtoryhmä, johon kuuluvat toimiala-

johtajat sekä henkilöstöjohtaja ja talousjohtaja.



32

Aluetoimikunta Kuntien yhteistoimintaa koordinoiva ja valmisteleva toimielin, jolla ei

ole itsenäistä päätösvaltaa. (Katso myös alaluku 3.3.4.)

3.3  Wiitaunionin rakenne

3.3.1 Taustatietoa Pihtiputaan kunnasta ja Viitasaaren kaupungista

Pihtiputaan kunta ja Viitasaaren kaupunki sijaitsevat Länsi-Suomen läänissä Nelostien eli E75-tien

varrella Keski-Suomen maakunnan pohjoisosassa. Viitasaari on myös itä−länsi-suunnassa kulkevan

Sinisen tien varrella. Molemmat ovat maaseutumaisia kuntia, joista on kohtuullisen pitkä matka

suurempiin kaupunkeihin. Seuraavaan taulukkoon on koottu perustietoa kuntien internetsivuilta

(luettu 16.4.2007) sekä vuoden 2006 toimintakertomuksesta:

Pihtipudas Viitasaari

Asukasluku 31.12.2005 4918 7462

Pinta-ala 1248 km2 1589 km2

Pinta-alasta vesistöä 171 km2 339 km2

Tuloveroprosentti 19 19

Lainamäärä/asukas 1372 1934

TAULUKKO 1. Perustietoa Wiitaunionin kunnista.

Palveluiden järjestämisen kannalta on huomioitava kuntien koko ja vesistöjen osuus. Asutus on

levittäytynyt molemmissa kunnissa laajalle, koko kunnan alueelle, ja kumpikin kunta on ollut viime

vuosina väestötappiokunta.
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3.3.2 Wiitaunionin ideologinen perusta

Wiitaunionin mallissa kunta jaetaan kahteen osaan, kansalaiskuntaan ja palvelukuntaan kuvan kol-

me osoittamalla tavalla (vrt. luku 2.5.1).

KUVA 3. Arvot ja strategiat (Wiitaseudun strategia 2002, 19).

Kansalaiskunnassa päätetään palvelutuotannon rakenteesta sekä siitä, mitä, mihin hintaan ja millä

laatutasolla kunnassa palveluita tuotetaan. Palveluiden osalta kansalaiskunnan ja palvelukunnan

välillä on siten eräänlainen tilaaja-tuottaja-asetelma. Kansalaiskunnan tehtävä on kuitenkin laajempi

verrattuna pelkkään tilaajan toimintaan. Se päättää myös palvelutuotannon ohjausmekanismeista

sekä merkittävänä asiakokonaisuutena kuntayhteisön elinvoiman edistämishankkeista. Kunnanval-

tuuston, -hallituksen ja -johtajan tehtäväkenttää on haluttu kohdentaa erityisesti kunnan kokonais-

kehittämiseen. Lisäksi valtuuston tehtäviin kuuluu investoinneista päättäminen, kunnanhallituksen

tehtäviin konserniohjaaminen ja kunnanjohtajan tehtäviin konsernijohtaminen.

Palvelukunta vastaa palveluiden järjestämisestä valtuuston määrittelemien ehtojen mukaisesti. Pal-

velukunta voi tuottaa palvelut itse tai ostaa ne ulkopuolelta. Lautakuntien ja toimialajohtajien vas-

tuulla on se, että palvelut tuotetaan mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti. Tässä halutaan

korostaa palvelukunnan asemaa nimenomaan palveluiden järjestäjänä eikä tuottajana. Lautakunta ja

toimialajohtaja eivät saa olla kiinteä osa organisaatiota, kuten kunnissa perinteisesti on ollut. Mo-

Kansalaiskunta
•Demokratia
•Identiteetti

•Kuntayhteisön elinvoiman edistäminen
•Palvelutuotannon kokonaisohjaus

•Kuntalainen kansalaisena

Palvelukunta
•Oma ja yksityinen

palvelutuotanto
•Kuntalainen asiakkaana

Arvot ja strategiat

K
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lempien on katsottava palveluiden järjestämistä ennemminkin kuntalaisten (veronmaksajien) tai

asiakkaan näkökulmasta.

3.3.3 Wiitaunionin hallinnollinen rakenne

Witas Oy

Yhteinen palvelutuotanto

Pihtipudas

KV

KH

•Sivistystoimi
•Maatalous-
ja lomatoimi

•Tuki-
palvelut 

Yhteiset ltk:t
•Sivistysltk

Viitasaari

KV

KH

•Perus-
turva 

•Tekninen
ja ympä-
ristötoimi

Yhteiset ltk:t
•Perusturvaltk
•Tekninen ltk
•Ympäristöltk

KUVA 4.  Wiitaunionin hallinnollinen rakenne.

Wiitaunionin hallinnollinen rakenne ilmenee kuvasta 4. Taustalla näkyy kehitysyhtiö Witas Oy,

joka ei ole mukana Wiitaunionin kuntapariyhteistyössä, vaan on kolmen kunnan, Kinnulan, Pihti-

putaan ja Viitasaaren, omistama kehitysyhtiö. Kummassakin kunnassa on kansalaiskunnan puolella

kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus. Lautakunnat kuuluvat yhteiseen palvelukuntaan. Kussakin lau-

takunnassa on kahdeksan jäsentä, neljä kummastakin kunnasta. Perusturva- ja ympäristölautakunta

sekä tekninen lautakunta ovat Viitasaaren organisaatiossa, ja juridisesti Viitasaari vastaa niiden toi-

minnasta. Vastaavasti sivistyslautakunta on Pihtiputaan organisaatiossa, ja se vastaa juridisesti sen

toiminnasta. Lisäksi Pihtipudas vastaa maatalous- ja lomatoimesta sekä hallinnon tukipalveluista,

joita ovat taloushallinto, henkilöstöhallinto ja tietohallinto.
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3.3.4 Wiitaunionin säännöksellinen perusta ja hallinnollinen ohjausjärjes-

telmä

Wiitaunionin kuntapariyhteistyö on kuntalain 76 §:n mukaista sopimuksen nojalla tehtävää yhteis-

toimintaa. Yhteislautakunnat ovat kuntalain 77 §:n mukaisia kuntien yhteisiä toimielimiä. Lauta-

kuntien osalta on määritelty edellä esitetyn mukaisesti, kumpi kunta huolehtii mistäkin lautakunnan

vastuualueesta. Kuvasta 5 ilmenee yhteistyömallin hallinnollinen ohjausjärjestelmä.

Yhteistyösopimus
Hallintosääntö

Henkilöstöohjelma

Yhteinen palvelutuotanto

Pihtipudas

KV

KH

Viitasaari

KV

KH

Yhteiset lautakunnat

Palvelusopimus Palvelusopimus

Toimialajohtajat

Tiimit

Tiimisopimus

Johtajasopimus

Porukkasopimus

KUVA 5.  Wiitaunionin hallinnollinen ohjausjärjestelmä.

Yhteinen palvelutuotanto perustuu valtuustojen hyväksymään yhteistyösopimukseen, joka sisältää

yhteistyön keskeiset osatekijät. Kuntien yhteinen hallintosääntö ja henkilöstöohjelma ovat myös

valtuustojen hyväksymiä. Hallintosääntö sisältää toimielinten ja henkilöstön toimivaltaan liittyvät

seikat, ja henkilöstöohjelmassa konkretisoituvat keskeiset henkilöstöpoliittiset periaatteet. Palvelu-

sopimus on uusimuotoinen talousarvio, jolla kansalaiskunnat tilaavat haluamansa palvelut palvelu-

kunnalta. Johtajasopimus on lautakunnan ja toimialajohtajan välinen sopimus, johon sisällytetään

toimialajohtajan toimenkuva ja tavoitteet. Vastaavasti organisaation alemmilla tasoilla ovat käytös-

sä tiimi- ja porukkasopimukset. Kansalaiskunnissa konsernin johtamisen välineenä toimivat lisäksi

konserniohjeet, jotka ovat kummallakin kunnalla omansa, mutta nekin ovat käytännössä hyvin yh-

teneväiset.
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Yhteistyöhankkeen koordinoivana ja valmistelevana toimielimenä on toiminut aluetoimikunta, jo-

hon on kuulunut kahdeksan jäsentä, neljä kummastakin kunnasta. Lisäksi toimikuntaan on kuulunut

henkilöstön edustaja kummastakin kunnasta. Toimikunnalla ei ole ollut mitään itsenäistä päätös-

valtaa, mutta sen asema on ollut hyvin keskeinen yhteistyön valmistelun aikana vuosina 2002–

2004. Sen jälkeen kun kuntapari aloitti toimintansa, aluetoimikunnan asema on muuttunut

vähäisemmäksi mutta ei kuitenkaan merkityksettömäksi. Sitä tarvitaan etenkin ongelmatilanteiden

ratkaisijana ja uusien esitysten tekijänä. Aluetoimikunnalle asiat valmistelee kunnanjohtajien

muodostama työvaliokunta.

3.3.5 Yhteistyösopimuksen tarkoitus ja tavoite sekä sopimukseen sisälty-

vät periaatteet

Kunnanvaltuustojen hyväksymä yhteistyösopimus on ollut voimassa 1.1.2005 alkaen. Sopimuksen

tarkistamiseen ei ole tähän mennessä ilmennyt tarvetta, joten se on ollut aika onnistunut, vaikka

mitään mallia sen laatimiseen ei ollutkaan. Sopimuksen tarkoitus ilmaistaan seuraavasti:

”Tämän sopimuksen tarkoituksena on varmistaa sopimuskuntien menestys tulevaisuu-

dessa.

Sopimuskunnat toteuttavat tasa-arvoiselta pohjalta vapaaehtoisin toimin ja päätöksin

kuntalain 76 §:n mukaista kuntien välistä yhteistyötä ja sopivat yhteistyöstä seuraa-

vaa...”

Sopimukseen sisältyy seuraava tavoite:

”Yhteistyön tavoitteena on edistää alueen elinvoimaa sekä kehittää ja tehostaa sopi-

muskuntien palvelutuotantoa toimintatapoja ja -prosesseja uudistaen, henkilöstön

osaamista kehittäen ja tietotekniikkaa hyödyntäen.”

Sopimukseen sisältyvät seuraavat periaatteet (Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan yhteis-

työsopimus 2004, 1. Vrt. luku 3.1):
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• Kunnat säilyvät itsenäisinä ja keskittyvät kansalaiskunnan alueeseen kuuluviin

tehtäviin hyödyntäen kuntien vahvuuksia

• Palvelutuotanto organisoidaan asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien pohjalta

• Palvelutuotannon johtaminen ja hallinto organisoidaan tässä sopimuksessa sovitun

kuntien välisen työnjaon mukaisesti

• Päällekkäisiä toimintoja puretaan eikä uusia luoda

• Palvelutuotantoa yhtenäistetään ja tehostetaan

• Kuntien hyvinvointia edistetään demokraattisesti ja tasapuolisesti

• Kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet turvataan

3.3.6 Kustannustenjaon periaatteet

Kustannustenjako on yksi tärkeimmistä kuntien vapaaehtoisen yhteistoiminnan yksityiskohdista.

Kuntapariyhteistyön toimeenpanossa tähän kysymykseen törmättiin alkuvaiheessa päivittäin. Yh-

teistyösopimus määrittelee kustannustenjaon periaatteet seuraavalla tavalla:

”Kunnat jakavat palvelutuotannon kustannukset käytön mukaan suoriteperusteisesti.

Yleiskustannukset jaetaan palveluille varsinaisten palvelukustannusten suhteessa.

Erikseen yhteisesti sovittavien asioiden kustannusten jakoperusteena pidetään kuntien

asukaslukua, tai muuta yhteisesti sovittua jakoperustetta.

Valtionosuudet ohjautuvat kuntiin kuten nykyisinkin, elleivät kunnat toisin yhtäpitä-

vin päätöksin päätä.”
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3.4  Syvällisen yhteistyön tavoitteet

3.4.1 Wiitaunionin yhteistyön mahdollinen tehokkuus ja hyödyt

Kuntien palvelutuotanto koostuu hyvin monista yksittäisistä tuotteista ja palveluista. Erityyppisiä

tuotteita ja palveluita tarkasteltaessa yhteistyön edut ja hyödyt vaihtelevat. Tähän vaikuttavat tuot-

teiden ja palveluiden tyyppi ja maantieteelliset sekä mahdolliset muut paikalliset olosuhteet. Tar-

kastelua varten palvelut on ryhmiteltävä. Wiitaunionin valmisteluvaiheessa palvelut ryhmiteltiin

tavoitetarkastelua varten seuraavasti:

1. Asiakkaan fyysiseen lähiympäristöön sidotut massapalvelut

2. Päivittäin tavoitettavat massapalvelut

3. Tarvittaessa saatavilla olevat erityispalvelut

4. Suppean erityisosaamisen vaativat asiantuntija- ja viranomaispalvelut

5. Tukipalvelut

6. Palvelutuotannon johtaminen

7. Strateginen johtaminen

Kunnallisista palveluista suuri määrä on asiakkaan fyysiseen lähiympäristöön sidottuja massapal-

veluja. Näitä ovat esim. peruskoulun opetus ja päivähoito. Näihin palveluihin kuntien välinen yh-

teistyö ei tuo yleensä suuria etuja, vaan palveluiden määrä ja resurssit on suhteutettava kunnan si-

sällä asiakasmäärään.

Osa massapalveluista on sellaisia, että niistä saadaan keskittämällä hyötyjä, mutta niiden on syytä

olla tavoitettavissa päivittäin. Hyviä esimerkkejä näistä palveluista voivat olla lukiokoulutus ja osa

terveydenhoidon palveluista.

Tarvittaessa saatavilla olevia erityispalveluita kuntalainen tarvitsee vain silloin tällöin, ehkä vain

muutaman kerran elämänsä aikana. Koska näitä palveluita tarvitaan vain harvoin, niiden ei tarvitse

sijaita aivan lähietäisyydellä, vaan ne voidaan hakea kauempaakin. Esimerkiksi erikoissairaanhoi-

don palvelut ja yleensä kuntayhtymien palvelut ovat tyypillisiä esimerkkejä näistä palveluista. Yh-
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teistoiminnalla saadaan selkeästi hyötyjä näihin palveluihin, eikä yksittäinen kunta usein niitä kyke-

nisi yksin järjestämäänkään.

Suppeaa erityisosaamista vaativat asiantuntija- ja viranomaispalvelut eivät muodosta kovin suurta

osaa kunnan palvelutuotannosta. Niiden järjestämisessä on kuitenkin monia käytännön ongelmia.

Viime vuosina pitkälle koulutettujen asiantuntijoiden rekrytointi on muodostunut hyvin haastavaksi

tehtäväksi, koska avoimiin virkoihin on ollut vähän hakijoita. Pienten kuntien toinen ongelma on

sovittaa yhteen palvelutuotanto ja henkilöresurssien määrä. Lisäksi sairauslomien ja muiden poissa-

olojen sijaistamiset ovat vaikeasti järjestettävissä. Laajemman alueen yhteistoiminta tarjoaa näihin-

kin vaikeuksiin apua. Palvelutason turvaaminen ja kuntakohtaisten kustannusten pienentäminen on

suuremmassa yksikössä helpompaa. Samalla niin sanottu henkilöriski pienenee. Toisaalta työnteki-

jän näkökulmasta työmäärä voi tasaantua ja lomajärjestelyt saattavat helpottua, jos samaa työtä te-

keviä on yhteistoiminta-alueella useampia. Esimerkkeinä tästä palveluryhmästä käyvät puhetera-

peutin, sosiaalityöntekijän ja rakennustarkastuksen palvelut.

Tukipalvelut ovat kunnan ydintoimintojen aputoimintoja ja teknisluonteisia palveluita. Näitä ovat

esimerkiksi isännöinti-, talonmies- ja siivouspalvelut (Wiitaunionin mallissa nämä sisältyvät tila-

palveluihin) sekä hallinnon tukipalvelut, joita ovat taloushallinto, henkilöstöhallinto ja tietohallinto.

Tukipalveluille on yhteistä, että niitä toteutetaan kaikissa kunnissa ja toteuttamistapa on hyvin sa-

manlainen, joten niiden osalta on mahdollisuus saada laajemman alueen yhteistyössä mittakaava-

etuja. Kuntien yhteistoiminta tarjoaa seuraavat mahdollisuudet tukipalveluihin:

1. Päällekkäisiä töitä voidaan poistaa.

2. Työnjohdon määrä suhteessa palvelutuotantohenkilöstöön voidaan optimoida.

3. Saadaan aikaiseksi kriittinen massa toimintamallien uusimiseksi.

Palvelutuotannon johtaminen muuttuu, kun palvelutuotannon alueeksi tulee kahden kunnan muo-

dostama yhteistoiminta-alue. Toinen johtamiseen vaikuttava asia on siirtyminen sektoroituneesta

organisaatiosta prosessipohjaiseen toimintamalliin. Yhteistoiminnassa tarvitaan toisaalta kuntien

rajat ylittäviä toimijoita, ja toisaalta on mahdollista purkaa päällekkäisiä resursseja. Käytännössä

tämä tarkoittaa sitä, että kahdesta kunnallisesta johtoryhmästä muodostetaan yksi, ja sen lisäksi

myös alemmilla tasoilla tapahtuu muutoksia.

Strateginen johtaminen sisältää uudessa toimintamallissa kaksi osa-aluetta: yhteisen palvelutuotan-
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non ja koko kuntayhteisön kokonaiskehityksen. Palvelukunnan erottaminen kansalaiskunnasta sel-

keyttää johtamisjärjestelmää ja luo mahdollisuuden myös koko kahden kunnan alueen kokonaiske-

hitykseen, mikäli kansalaiskunnat pääsevät hyvään ja rakentavaan yhteistyöhön. Johtamisjärjestel-

män selkeytymisen seurauksena on mahdollisuus tarkastella uudelleen myös valtuustojen ja halli-

tusten tehtäväkenttää.

Edellä esitetyssä Wiitaseudun strategiaan sisältyvässä palveluryhmittelyssä todetaan, että yhteistyön

avulla hyötyjä voi tavoitella useissa eri palveluryhmissä. Ainoastaan asiakkaan fyysiseen lähiympä-

ristöön sidotuissa massapalveluissa yhteistyöstä voi hyötyä vain välillisesti. Niihinkin voi kuitenkin

ajan mittaan kohdistua yhteistyön kautta saatavia hyötyjä esimerkiksi hankintatoimessa ja henki-

löstön koulutuksessa, mutta kokonaisuuden kannalta hyödyt eivät tältä osin muodostu kovin suurik-

si.

Kuntapariyhteistyöstä tavoiteltavia hyötyjä tarkasteltiin suunnitteluvaiheessa myös asiakkaan, hen-

kilöstön, talouden sekä imagon ja edunvalvonnan näkökulmista. Asiakasnäkökulmasta arjen toimi-

vuus paranee, kun kuntarajat eivät muodosta toiminnallisia esteitä kuntapalvelujen käyttämisessä.

Lisäksi resurssit voidaan kohdentaa kuntaparin alueella paremmin väestömuutosten mukaisesti,

jolloin palveluiden saatavuus paranee.

Henkilöstönäkökulmasta yhteistyölle löytyi painavia perusteita. Henkilöstön mahdollisuudet am-

matilliseen kehitykseen ja urakiertoon lisääntyvät. Erityisosaaminen voidaan turvata paremmin suu-

remmassa yksikössä, kun keinotekoisista yhdistelmäviroista voidaan luopua ja päteviä viranhalti-

joita on helpompi saada etenkin suppeaa erityisosaamista vaativiin tehtäviin. Erittäin merkittävänä

näkökohtana nähtiin se, että lähivuosien suuren eläköitymisen haittavaikutukset (lähinnä työvoima-

pula) voidaan minimoida ja toisaalta sen tuomat mahdollisuudet (resurssien sopeuttaminen palve-

lutarpeeseen) hyödyntää. Vastapainona näille positiivisille mahdollisuuksille nähtiin haittoina kaik-

kinaiset muutoksen aiheuttamat ongelmat, kuten henkilöstön väsyminen muutoksen aiheuttamaan

lisätyöhön sekä muutoksia seuraavat transaktiokustannukset.

Talouden näkökulmasta Viitaseutu (Kinnula mukana) käytti kunnalliseen palvelutuotantoon noin

kaksi ja puoli miljoonaa euroa enemmän kuin kunnat keskimäärin Keski-Suomen maakunnassa

vuonna 2001. Vastaavantyyppisiin seutuihin ja asukasmäärältään vastaavankokoisiin noin 15 000

asukkaan kuntiin verrattuna Viitaseutu käytti noin viisi miljoonaa euroa enemmän. Lisäksi näköpii-

rissä oli, että vuoteen 2010 mennessä eläkkeelle jää noista seudun kolmesta kunnasta 238 henkilöä.
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Näiden lukujen pohjalta arvioitiin ensinnäkin se, että kustannustason alentaminen on mahdollista, ja

toisaalta se, että eläköitymistä voidaan hyödyntää, kun palvelutarjontaa suhteutetaan palvelujen

kysyntään ja väestörakenteiden muutoksiin, joten irtisanomisilta vältytään.

Imagon ja edunvalvonnan näkökulmasta arvioitiin hyötyjä tulevan sitä kautta, että alueen vetovoima

asukkaiden ja yritysten suuntaan kasvaa, kun kunnat toimivat ennakkoluulottomasti ja ottavat omas-

sa toiminnassaan käyttöön uuden innovatiivisen toimintamallin. Lisäksi alueen tunnettuus ja paino-

arvo kasvavat yhteisen esiintymisen ansiosta.

3.4.2 Toiminnalliset tavoitteet

Tässä kappaleessa esitellään yhteistyön toiminnalliset kokonaistavoitteet. Toiminnalliset tavoitteet

esitellään, vaikka ne ovatkin tutkimuksen ydinkysymyksen ulkopuolella, koska niiden esittely antaa

paremman yleiskuvan uudesta toimintamallista. Sen sijaan toimialoittaisia tavoitteita ei tarkemmin

esitellä, koska niitä on niin paljon, että niiden myötä helposti kokonaiskuva yhteistoimintamallista

hämärtyy. Kaikkinensa toiminnallisena tavoitteena on turvata kunnallisten peruspalvelujen säilymi-

nen kuntaparin alueella.

Palvelukunnan tavoitteeksi asetettiin se, että palvelukunnan tulee toimia yhtä tehokkaasti kuin vas-

taavankokoinen kunta. Toisin sanoen yhteistyöllä halutaan saada palveluiden järjestämisestä sama

hyöty, joka saataisiin kuntaliitoksella. Samalla kuitenkin halutaan säilyttää itsenäiset kunnat ja niis-

sä demokratiaan kuuluvat toimielimet sekä päätös- ja ohjausvalta. Kuntalaisen näkökulmasta ta-

voitteeksi määriteltiin se, että kuntapari muodostaa kuntapalveluiltaan yhtenäisen palvelualueen,

jossa asukkaat voivat tarvittaessa käyttää palveluita joustavasti yli kuntarajojen. Sen vuoksi palve-

lutuotanto organisoidaan kuntien välisen työnjaon mukaisesti prosessipohjaiseksi matalarakentei-

seksi tiimiorganisaatioksi. Uuden organisoinnin tavoitteena on

• lisätä palveluprosessien kokonaishallintaa,

• lisätä resurssien joustavaa käyttö sekä kuntien sisällä että koko palvelukunnan alu-

eella

• sekä siirtää valtaa ja vastuuta mahdollisimman lähelle asiakasta, jotta organisaati-
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on reagointi toimintaympäristön muutoksiin on mahdollisimman nopeaa.

Hallinto ja hallinnon tukipalvelut sovitetaan yhteen ja niistä poistetaan päällekkäisyydet niin, että

kokonaisresurssit vähenevät puoleen entisistä yhteenlasketuista resursseista. Lisäksi tietojärjestel-

mät yhtenäistetään, jotta niiden puolesta asioiden hoitaminen sujuu samalla tavalla riippumatta siitä,

kumman kunnan alueella työntekijä työskentelee.

3.4.3 Taloudelliset tavoitteet

Taloudellisten tavoitteiden lähtökohtana on ollut saada kuntaparin kuntien talous tasapainoon, jolla

tarkoitetaan sitä, että vuosikate kattaa poistot (= tuloslaskelmassa nollatulos) eikä taseessa ole ku-

mulatiivista alijäämää. Tavoitteita arvioitiin vuonna 2002 luvussa 3.4.1 esiteltyjen kustannusta-

soselvityksen sekä eläköitymisselvityksen  pohjalta. Tuolloin ajateltiin, että jos on mahdollista jät-

tää eläköitymisen kautta tai muista syistä vapautuvista vakansseista täyttämättä kolmasosa, siitä

saatava säästö käyttötalouteen on noin kaksi ja puoli miljoonaa euroa. Se on sama summa, jonka

Viitaseutu oli käyttötaloudeltaan kalliimpi Keski-Suomen maakunnan keskimääräiseen kustannus-

tasoon verrattuna. Kun Kinnula jäi yhteistyöstä pois, asiakirjoihin ei tavoitelukuja tarkistettu, mutta

Wiitaunionin kehittämis- ja henkilöstösuunnitelmat valmisteltiin niin, että Kinnulan poistuminen

yhteistyöstä otettiin huomioon. Myöhemmin taloustavoitetta tarkennettiin niin, että edellä kuvattuun

talouden tasapainoon on päästävä meneillään olevan valtuustokauden loppuun eli 31.12.2008 men-

nessä.

3.4.4 Määrälliset henkilöstötavoitteet

Wiitaunionin henkilöstösuunnitelma sisältää toimialoittaiset suunnitelmat toimintamallien ja

-rakenteiden muutoksesta sekä muut perusteet, jotka on huomioitu henkilöstön määrällisissä tavoit-

teissa. Henkilöstösuunnitelmassa henkilöstömäärän tavoite täsmentyi niin, että vakansseja vähen-

netään 56 kpl eli 6,7 prosenttia vuoden 2008 loppuun mennessä. Tällä laskettiin saavutettavan noin

kahden miljoonan euron säästöt käyttötalouteen. Asetettu tavoite oli suurempi kuin se, että eläköi-
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tymisen vuoksi vapautuvista vakansseista jätettäisiin kolmasosa täyttämättä, mikä olisi tarkoittanut

23:a vakanssia. Toisaalta kuntien taloustilanne oli edelleen pahentunut vuodesta 2002 henkilöstö-

suunnitelman hyväksymisajankohtaan vuoteen 2005. Säästötavoitteeksi oli tuolloin vuonna 2005

täsmentynyt kolme miljoonaa euroa, mikä vakansseiksi muutettuna olisi tarkoittanut 83:a vakanssia.

Ajatuksena oli se, että henkilöstömenoista saadaan vuoden 2008 loppuun mennessä kahden miljoo-

nan euron säästö lähtötasoon verrattuna, ja säästötavoitteen loppuosa yksi miljoona saavutetaan

muilla toimenpiteillä.

3.5  Toimielinten tehtäväpainotukset

3.5.1 Valtuustot

Valtuusto halutaan aiempaa selkeämmin irrottaa päivittäisestä palvelutuotannosta. Sen ensisijaisena

tehtävänä on keskittyä kunnan elinvoimakysymyksiin, kuten elinkeino- ja muihin kehittämishank-

keisiin. Toisena tehtäväkokonaisuutena valtuusto hyväksyy vuosittain palvelusopimuksen seuraa-

valle vuodelle. Palvelusopimuksessa määritellään, mitä palveluita palvelukunta tuottaa kansalais-

kuntaan seuraavana vuonna. Lisäksi sopimuksessa määritellään tuotettavien palveluiden hinta- ja

laatutaso. Mikäli sopimuksen sisältöön tulee oleellisia muutoksia talousarviovuoden aikana, ne on

tuotava valtuuston päätettäväksi. Kolmantena painopistealueena valtuustolla on investointien hy-

väksyminen. Valtuuston, hallituksen ja kunnanjohtajan tehtävien painotukset voivat olla kuntakoh-

taisesti erilaisia, koska ne kuuluvat kansalaiskuntaan, jossa kummallakin kunnalla on itsenäinen

päätösvalta järjestellä toimintansa haluamallaan tavalla.

3.5.2 Hallitukset

Hallitus valmistelee asiat entiseen tapaan valtuustolle, minkä vuoksi hallituksen tehtävät ovat pit-

källe edellisessä kohdassa mainittujen valtuuston päätettäväksi tulevien asioiden valmistelutehtäviä.

Niiden lisäksi hallituksen painopistealueena ovat konserniohjaus ja siihen liittyen aktiivisesta
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omistajapolitiikasta vastaaminen.

3.5.3 Lautakunnat ja palvelutuotannon johtoryhmä

Lautakuntien ja palvelutuotannon johtoryhmän vastuulla on se, että kansalaiskuntien palvelusopi-

muksessa ilmaisema tahto toteutuu. Lautakuntien tehtävänä on erityisesti seurata sekä veronmaksa-

jan että asiakkaan näkökulmasta palveluorganisaation tai muiden palvelutuottajien toimintaa ja

kustannustasoa. Lautakunnilla ei ole operatiivista työnjohtotehtävää, vaan se on viranhaltijoilla.

3.5.4  Kunnanjohtajat

Kunnanjohtajan tehtävänä on johtaa kuntakonsernia hallituksen alaisuudessa. Toisena vastuualuee-

na kunnanjohtajalla on elinkeinopolitiikan johtaminen. Kunnanjohtajalta odotetaan myös koko

kuntayhteisön elinvoimaa lisääviä hanke-esityksiä. Näihin hankkeisiin tulisi saada entistä enemmän

kuntayhteisön sisältä kuntaorganisaation ulkopuolisia kumppaneita.

3.6  Wiitaunionin toiminta keväällä 2007

Wiitaunionin kuntapariyhteistyö alkoi 1.1.2005. Uuteen toimintamalliin siirtyminen on niin suuri ja

moniulotteinen kokonaisuus, että kaikkien suunniteltujen asioiden toteuttaminen kestää useita vuo-

sia. Pelkästään tietojärjestelmien yhteensovittaminen oli valtavan suuri ponnistus, koska suurin osa

näissä kahdessa kunnassa käytössä olleista järjestelmistä oli erilaisia. Kehittämissuunnitelmasta saa

kuvan siitä, kuinka laajasta muutoksesta kaikkinensa on kysymys ja mitä muutos eri toimialoilla

tarkoittaa, mutta sekään ei kerro kaikkia siitä työmäärästä, joka muutokseen liittyy.

Kahden ensimmäisen vuoden aikana perusasiat on toteutettu. Muun muassa seuraavat uuden mallin

käyttöönottoon liittyvät asiat on toteutettu:
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• henkilöstösuunnitelman hyväksyminen

• tiimien valmennus uuteen toimintamalliin

• johtamis- ja ohjausmallien valmistelu

• tietojärjestelmien yhteensovittaminen

Toiminnallisten tavoitteiden osalta kaksi vuotta on liian lyhyt aika syvällisen analyysin tekemiseen.

Moni suunniteltu ja tavoiteltu asia on toteutunut, mutta moni on vielä toteutumatta. Tilannetta voisi

kuvata vieläkin niin, että mallin käyttöönotto on alkuvaiheessa. Ehkä kuluvan valtuustokauden jäl-

keen kannattaa tehdä perinpohjainen analyysi toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta. Seuraa-

vassa pääluvussa käsitellään taloudellisten tavoitteiden saavuttamista.

3.7  Luottamuspääoma, identiteetti ja paikallisuus Wiitaunionissa

Ennen itsenäistymistään Pihtipudas kuului Viitasaaren kanssa Rautalammin pitäjään, joka muodos-

tettiin vuonna 1561. Vuonna 1635 Viitasaari erotettiin omaksi seurakunnaksi, ja tällöin Pihtipudas

kuului sen laitaosiin. Vuonna 1780 Pihtiputaasta muodostettiin Viitasaaren rukoushuonekunta. (Jus-

si T. Lappalainen 1964, 319.) Seurakunta ja kunta toimivat pitkään yhtenä yhteisönä. Pihtipudas oli

saanut itsenäisen kirkkoherrakunnan oikeudet jo 1.10.1863, mutta seurakunnallista ja kunnallista

hallintoa ei vuoden 1865 kunnallisasetuksesta ja vuoden 1869 kirkkolain säännöksistä huolimatta

siis erotettu pitkään aikaan toisistaan. Sekä kunnallisia että kirkollisia asioita käsiteltiin samoissa

kokouksissa. (Mauri Mönkkönen 2000, 234.)

Pihtiputaan kunta ja Viitasaaren kaupunki ovat aiemmin olleet enemmänkin toistensa kilpailijoita

kuin yhteistyökumppaneita. Kuntien suhteen historiallista taustaa kuvaa hyvin kertomus 1800-luvun

lopulta (Jussi T. Lappalainen 1964, 360):

”Uusien teiden rakentaminen aiheutti lukuisia keskusteluja kuntakokouksissa. Viita-

saaren kunnasta haluttiin päästä täydellisesti eroon myös tientekoasioissa, siitä on

osoituksena esimerkiksi seuraava pöytäkirjanote vuodelta 1885: Päätettiin yksimieli-

sesti yhtyä samaan pyyntöön, että Herra Kuvernööri soisi näille kunnille laillisen eron

toisistansa mainitun tienteon suhteen.”
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Kysymyksessä oli Viitasaaren ja Pihtiputaan välisen tien eli nykyisen Nelostien rakentaminen. Pih-

tiputaan kappeliseurakunta oli itsenäistynyt Viitasaaren emäseurakunnasta tuota ajankohtaa ennen

vuonna 1863 (Jussi T. Lappalainen 1964, 316).

Identiteetti on rakentunut vahvasti vuosikymmenten aikana paikkaan eli omaan itsenäiseen kuntaan

ja omaan kylään. Niiden eteen on tehty suuri määrä työtä, joten kaikki se, mikä on ollut uhkana noi-

hin identiteetteihin rakentuneille arvoille, on saanut aikaan vastarintaa. Erityisen pahaksi uhka on

koettu, jos se on tullut naapurikunnan puolelta. Naapurille on myös haluttu näyttää, että ollaan pa-

rempia, mikä varmasti on toiminut myös myönteisenä kehittämisvoimavarana. Tällainen asetelma ei

ilmeisestikään ole mitenkään poikkeuksellinen Suomen kunnissa.

Kun syvällisempi yhteistyö nostettiin esille vuonna 2002, molemmissa kunnissa keskusteltiin ensin

halukkuudesta kuntaliitokseen. Pihtiputaalla kuntaidentiteetti koettiin niin vahvana, että tuo kes-

kustelu ei jatkunut pitkään. Lopputulos oli, että kuntaliitos ei tule kysymykseen, vaan on etsittävä

erilaisia yhteistoimintamuotoja. Viitasaarella olisi ollut enemmänkin halukkuutta kuntaliitokseen.

Halukkuuteen vaikutti osaltaan sekin, että valtion tuki liitokselle olisi ollut 6-7 miljoonan euron

tasoa. Sitä, kuinka suuriksi valtionosuudet muodostuisivat liitoksen jälkeen, ei tutkittu.

Viitaseudun kuntien luottamuspääoma eli luottamus toisiinsa oli melko normaalilla tasolla 1990-

luvun loppupuolelle asti: tietynlainen menneisyydestä juontuva varauksellisuus leimasi kanssakäy-

mistä. Suomen liittyminen Euroopan unioniin aiheutti sen, että seudun kuntien yhteistyö lisääntyi.

Aluetoimikunnan kokousten määrä kasvoi, ja kunnanjohtajien keskinäiset tapaamiset alkoivat olla

lähes päivittäisiä. Tuo lisääntynyt yhteistyö johti siihen, että aluetoimikunnassa mukana olleiden

keskuudessa luottamuspääoma alkoi kasvaa. Puheet yhteistyön tiivistämisestä alkoivat lisääntyä.

Tämä vaihe oli olennaisen tärkeä luottamuspääoman kasvattamisessa, ja se loi pohjaa Wiitaunionin

synnyttämiselle. Keskusteluilmapiiri muodostui avoimeksi. Asioista puhuttiin niiden oikeilla ni-

millä eikä vaikeitakaan asioita kaihdettu. Henkilökemiat toimivat, ja kaikki tekivät aluetoimikun-

nassa työtä rakentavasti, sitoutuneesti ja motivoituneesti seudun eteen. Lisäksi aluetoimikunnassa

tiedostettiin hyvin aikaisessa vaiheessa, mihin valtion toimenpiteet kuntien yhteistoiminnan osalta

olivat johtamassa. Sisäministeriön viesti oli tältä osin selkeä, mikä ilmeni ministeriöön tehdyillä

vierailuilla.

Luottamuspääoma lähti kasvamaan aluksi hyvin pienessä joukossa, kuten edellä kerrotaan. Wii-

taunionin mallin valmistelun aikana tuo joukko kasvoi sen myötä, kun valmisteluun tuli lisää ihmi-
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siä. Toisaalta myös kritiikki uutta mallia kohtaan oli kovaa etenkin Pihtiputaalla, jossa lopullinen

päätös mallin toteutuksesta tehtiin vain yhden äänen enemmistöllä. Kuitenkin tässä kohtaa voi käy-

tännön kokemuksen pohjalta todeta, että luottamuspääoman kasvu oli kriittinen menestystekijä

Wiitaunionin synnyttämiselle ja toteuttamiselle (vrt. kohta 2.4.1). Se on varmasti kriittinen menes-

tystekijä myös Wiitaunionin tulevaisuudelle. Jos luottamuspääoman annetaan heikentyä, yhteistoi-

minta alkaa helposti rakoilla ja voi jopa päättyä. Näin voi käydä, jos esimerkiksi toimitaan vastoin

hyväksyttyjä periaatteita.

Wiitaunionin yhteistyön perustaksi linjattiin 8.10.2002 toiminnallis-taloudellisen paikallisuus. Pai-

kallisuuden henkisen ulottuvuuden se osa, joka ilmenee epäluulona ja kateutena, otettiin erityiseksi

kehittämisalueeksi (vrt. kohta. 2.4.4). Nämä arvovalinnat ovat olleet tärkeät jatkotyöskentelyn kan-

nalta. Niiden pohjalta on rakennettu tavoitteet ja monet periaatteet, vaikka tämä ei aina asiakirjoista

suoranaisesti ilmenekään. Luottamuspääomaa on kasvatettu toisen kuntaidentiteettiä kunnioittaen.

Wiitaunionissa uuspaikallisen elämäntavan huomioiminen on kuitenkin vasta alkuvaiheessa, joten

se ei voi vielä näkyä asiakkaalle tavoitellulla tavalla.

3.8  Wiitaunionin mallin käytettävyys kuntien yhteistoiminnassa

Wiitaunionin toimintamallia on nyt testattu käytännössä kaksi täyttä toimintavuotta, ja malli on

osoittanut toimivuutensa. Käytännön kokemusten pohjalta voi arvioida mallin toimivuutta laajem-

minkin suomalaisessa kuntakentässä. Mallissa ei ole rajoitettu siihen osallistuvien kuntien lukumää-

rää, vaikkakin on selvää, että mitä useampi kunta yhteistyössä on mukana, sitä vaikeammaksi yh-

teistyön toteuttaminen muodostuu olkoon yhteistoiminnan toteuttamismalli mikä hyvänsä. Wii-

taunionin mallia voi teoriassa soveltaa kuntien yhteistyöhön palvelukohtaisesti, toimialakohtaisesti

tai kaikilla toimialoilla, kuten Wiitaunionin kuntaparissa. Yhteistoiminnan voi myös aloittaa jolta-

kin osa-alueelta, ja sitä voi laajentaa myöhemmin. Wiitaunionin toimintaperiaatteet voivat toimia

kuntaliitoksessakin, kun organisaatioita yhdistetään. Periaatteessa kuntien kokoero ei vaikuta mallin

toimivuuteen, mutta saattaa olla niin, että toimivuus on parempi, jos yhteistyötä tekevät kunnat ovat

samankokoisia. Edellä olevan perusteella Wiitaunionin toimintamallia voi arvioida hyvin joustavak-

si. Kaikkinensa Wiitaunionin toimintamalli ei varmastikaan ratkaise kuntarakenteessa vallitsevia

ongelmia, mutta se on yksi käyttökelpoinen väline kuntien yhteistoimintaan etenkin sellaisilla alu-

eilla, joissa kunnat ovat pinta-alaltaan laajoja ja kuntakeskusten välinen etäisyys on suuri.
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3.9  Tiivistelmä

Pihtiputaan kunta ja Viitasaaren kaupunki aloittivat kuntalakiin ja kuntien väliseen yhteistyösopi-

mukseen perustuvan syvällisen kuntapariyhteistyön 1.1.2005. Yhteistyömallia kutsutaan Wiitaunio-

nin toimintamalliksi. Siinä kumpikin kunta toimii itsenäisesti kansalaiskuntana ja palvelutuotanto

toteutetaan yhteisen palvelukunnan toimesta niin sanotulla isäntäkuntamallilla. Kansalaiskunnassa

päätetään palvelutuotannon rakenteesta sekä siitä, mitä, mihin hintaan ja millä laatutasolla kunnassa

palveluita tuotetaan. Palvelukunta vastaa palveluiden järjestämisestä joko itse palveluita tuottaen tai

ostopalveluihin turvautuen. Yhteistoiminta perustuu työnjakoon, jossa Pihtipudas vastaa sivistys-

lautakunnasta sekä maatalous- ja lomatoimesta ja hallinnon tukipalveluista. Viitasaari vastaa pe-

rusturva- ja ympäristölautakunnasta sekä teknisestä lautakunnasta.

Kuntapariyhteistyötä toteutetaan vapaaehtoisesti tasa-arvoiselta pohjalta. Yhteistyön tavoitteena on

edistää alueen elinvoimaa ja tehostaa kuntien palvelutuotantoa. Yhteistyön toteuttamisen keskeiset

periaatteet ovat seuraavat:

• Kunnat säilyvät itsenäisinä ja keskittyvät kansalaiskunnan alueeseen kuuluviin

tehtäviin hyödyntäen kuntien vahvuuksia.

• Palvelutuotanto organisoidaan asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien pohjalta.

• Palvelutuotannon johtaminen ja hallinto organisoidaan yhteistyösopimuksessa so-

pimuksessa sovitun  kuntien välisen työnjaon mukaisesti.

• Päällekkäisiä toimintoja puretaan eikä uusia luoda.

• Palvelutuotantoa yhtenäistetään ja tehostetaan.

• Kuntien hyvinvointia edistetään demokraattisesti ja tasapuolisesti.

• Kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet turvataan.

Palvelukunnan tavoitteena on toimia yhtä tehokkaasti kuin vastaavankokoinen yksi kunta. Kansa-

laiskunnat säilyttävät kunnallisen demokratian ja keskittyvät kuntien ja alueen elinvoiman kehittä-

miskysymyksiin.
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4  Wiitaunionin yhteistyön vaikutus Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kau-

pungin talouteen

Tämän luvun lähdeaineistona ovat olleet Wiitaunionin palvelutuotannon kehittämissuunnitelma,

Tilastokeskuksen taloustilastot, Kuntaliiton internetsivut sekä kuntaparin kunnista saadut tilinpää-

töstiedot vuodelta 2006. Lisäksi käytetään tutkijan empiirisiä havaintoja. Ne kuvat ja taulukot, jois-

sa ei mainita lähdettä, on työstetty Tilastokeskuksen ja Kuntaliiton tilastoaineiston pohjalta.

4.1   Wiitaunionin taloudellinen lähtökohta

Viitaseudun väkiluku väheni vuosina 1999−2002 noin 700 hengellä. Samana ajanjaksona kuntien

yhteenlasketut käyttötalousmenot kasvoivat 17 miljoonalla eurolla.

KUVA 6. Asukasluvun ja käyttötalousmenojen kehitys Viitaseudulla (Wiitaunionin palvelutuotan-

non kehittämissuunnitelma 2004, 5).

Kehityskulku oli hyvin huolestuttava, ja kunnissa ymmärrettiin, että näin ei voi jatkua pitkään. Me-

not lisääntyivät ja maksajien määrä aleni. Kuntatalouden kannalta asukasluvun voimakas vähene-
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minen oli erityisen huolestuttavaa myös siksi, että Viitaseudun kunnat olivat ja ovat edelleen vero-

tulotasauksen saajia. Valtakunnan keskimääräisestä verotulosta taattiin kaikille kunnille 90 prosent-

tia ja verotulotasaus maksettiin asukaslukuperusteisesti. Väestömuutoksen tulevia kunnallistalou-

dellisia vaikutuksia arvioitiin vuoden 2001 tilinpäätöstietojen pohjalta kuntatalouden vaikutusten

arviointimenetelmällä. Väestö- ja ikärakenne-ennusteet saatiin Tilastokeskuksesta. Menetelmän

kokonaiskuvaus ilmenee kuvasta 5.

KUVA 7. Kunnallistalouden vaikutusten arviointimenetelmä (Wiitaunionin palvelu-

tuotannon kehittämissuunnitelma 2004, 7).

Arviointimenetelmä huomioi vain väestömuutoksen ja ikärakenteen vaikutukset kunnallistalouteen

ja on siten hyvin pelkistävä menetelmä. Kuitenkin se näyttää suunnan kehityskulusta, jos jatketaan

entisellä toimintamallilla eikä palvelutuotantoon tehdä mitään muutoksia. Koko Viitaseudun osalta

väestömäärän ja ikärakenteen muutosten vaikutus kuntien palvelurakenteeseen vuoden 2001 tilin-

päätöstietojen pohjalta ilmenee kuvasta 6. Kuntakohtaiset muutokset näyttivät hyvin yhteneväisiltä

verrattuna koko seudun muutoksiin, ja sen vuoksi niitä ei ole erikseen otettu näkyviin tähän tutki-

mukseen.

Väestö- ja ikärakenteen muutos 2001-2030
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KUVA 8. Palvelurakenteen muutos vuosina 2001−2030. (Y-akseli = miljoonia euroja.

Kuvat 8-10 eivät ole teknisesti muokattavissa, joten sen vuoksi niiden selitteissä on

puutteita.) (Wiitaunionin palvelutuotannon kehittämissuunnitelma 2004, 9.)

Kuvan 6 perusteella näytti siltä, että vaikka vanhusten palvelutarve lisääntyy tulevaisuudessa ikära-

kenteen muutoksen myötä, vastaavasti lasten ja nuorten palvelutarve on määrällisesti vähenemässä.

Lasten ja nuorten palvelutarpeen väheneminen vastaa suunnilleen vanhuspalveluiden lisätarvetta, ja

talouden näkökulmasta tilannetta vielä parantaa se, että lasten ja nuorten palveluissa palvelutarve

pienenee aiemmin kuin vanhuspalveluiden palvelutarve kasvaa. Teoriassa siis väestörakenteen

muutoksen mukanaan tuomat ongelmat voidaan välttää, jos palveluiden rakenteessa kyetään teke-

mään ajallaan palveluiden kysyntää vastaavat muutokset eli kyetään siirtämään resursseja lasten ja

nuorten palveluista vanhuspalveluihin.

Kuvissa 7 ja 8 on esitetty KuVa-menetelmään perustuvat kuntakohtaiset laskelmat talouden kehi-

tyskulusta, jos palveluiden rakenteeseen ei tehdä muutoksia ja väestöennusteet toteutuvat. Näissäkin

kuvissa vuoden 2001 luvut ovat tilinpäätöslukuja. Siitä eteenpäin olevat luvut ovat KuVa-

menetelmällä saatuja lukuja.
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KUVA 9. Rakennemuutoksia ei tehdä. Pihtipudas. (Y-akseli = tuhansia euroja.) (Wii-

taunionin palvelutuotannon kehittämissuunnitelma 2004, 10.)

 KUVA 10. Rakennemuutoksia ei tehdä. Viitasaari. (Y-akseli = tuhansia euroja.)

(Wiitaunionin palvelutuotannon kehittämissuunnitelma 2004, 11.)
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4.2  Pihtiputaan kunnan talous 2000−2006

Alaluvussa 4.2 tarkastellaan Pihtiputaan kunnan ja alaluvussa 4.3 Viitasaaren kaupungin taloutta

vuosina 2000−2006. Tarkoituksena on hahmottaa kuntien talouden tasapainoa ja kehitystä ennen

kuntapariyhteistyön alkua ja sen aikana vuosikatteen, poistojen ja nettoinvestointien avulla. Näiden

tunnuslukujen perusteella ei voi tehdä syvällistä analyysiä kuntien talouksista, mutta ne antavat

kuitenkin hyvän ja tässä tapauksessa riittävän yleiskuvan kuntien talouden tasapainosta ja kehityk-

sestä.  Kuntaliiton antaman kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätösmallin mukaan perusoletus on, että

mikäli vuosikate on siitä vähennettävien käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, kunnan tulorahoi-

tus on riittävä ja talous täten tasapainossa. Tämä pitää paikkansa kuitenkin vain tilanteessa, jossa

poistot ovat nettoinvestointien tasolla.

Kuntatalouden kokonaisuus muodostuu usean vuoden ajalla tehdyistä ja toimeenpannuista päätök-

sistä. Yhden vuoden tulos on vain läpileikkaus tuosta moninaisesta kokonaisuudesta, eikä yhden

vuoden tuloksen perusteella tule tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Seitsemän vuoden tar-

kasteluajanjakso antaa jo paremman kuvan talouden tilasta ja suuntalinjoista. Tämän tutkimuksen

näkökulmasta olisi ollut parempi, jos kuntapariyhteistyötä olisi harjoitettu jo useamman vuoden

ajan. Kaksi vuotta on sen osalta liian lyhyt aika tehdä varmoja, pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

Tässä vaiheessa on myös syytä muistuttaa, että kuntapariyhteistyö koskettaa vain osaa kuntien toi-

minnasta: palvelutuotannon kokonaisuutta, johon eivät kuulu elinkeinopalvelut. Investoinnit ja pal-

velutuotannon rakenne ovat kansalaiskunnan päätösvallassa. Näin ollen talouden syy−seuraus-

suhteita ei ole välttämättä helppo selvittää. Tutkimuksen kannalta ongelmallista on ollut vielä se,

että vuoden 2006 tilinpäätösluvut ovat Kuntaliiton keräämiä ennakkotietoja, ja niistäkin on ollut

saatavilla vain vuosikate, lainakanta ja kumulatiivinen yli- ja alijäämä. Pihtiputaan ja Viitasaaren

vuoden 2006 luvut ovat lopullisia kunnista saatuja tilinpäätöslukuja. Huomioitava on myös se nä-

kökohta, että vaikka kuntapariyhteistyö alkoi muodollisesti 1.1.2005, jo suunnitteluaikana vuosina

2002-2004 toteutettiin tai jätettiin toteuttamatta joitain toimenpiteitä mahdollisesti alkavan yhteis-

työn vuoksi. Näin ollen kuntapariyhteistyöllä oli taloudellisia vaikutuksia jo ennen vuotta 2005.

Vaikutukset olivat sekä menoja lisääviä (esimerkiksi suunnittelukustannukset) että menoja vähentä-

viä (esimerkiksi jäädytettiin toimenpiteitä, joita muutoin olisi toteutettu). Jonkin verran suunnittelu-

aikaan kohdistui  myös lisätuloja (eri tahoilta tulleet rahoitukset yhteistoimintaan). Kaikkinensa voi

kuitenkin todeta, että nuo ennen vuotta 2005 tapahtuneet kuntapariyhteistyöstä johtuneet talousvai-

kutukset olivat marginaalisia.



54

Kun tarkastellaan vuosikatetta, poistoja ja nettoinvestointeja, on kunnan talous tasapainossa, jos

1. vuosikate on vähintään yhtä suuri kuin poistot ja

2. vuosikate on vähintään yhtä suuri kuin nettoinvestoinnit.

Tarkasteluajanjaksona voi tietysti olla yksi vuosikin, mutta talouden tasapainoa kannattaa tarkas-

tella edellä mainituilla kriteereillä useamman vuoden ajalta. Pidempi tarkastelujakso tasoittaa use-

ammalle vuodelle esimerkiksi satunnaisten tekijöiden merkitystä.

Pihtipudas: vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit
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KUVA 11. Pihtiputaan kunnan talouden kehitys vuosina 2000−2006.

Seuraavaksi otetaan tarkasteluun Pihtiputaan kunnan talous vuosina 2000−2006. Kuvasta 11 voi-

daan havaita, että vuosikate on riittänyt tarkasteluajanjaksolla vain kahtena vuonna poistojen mää-

rään eikä kertaakaan nettoinvestointien määrään. Käyttötaloutta kuvaava vuosikate on lähtenyt las-

kusuuntaan vuonna 2002. Vuosikatteen alamäki jatkui vielä kaksi vuotta, ja sen osalta tapahtui hy-

vin pieni nousu kuntapariyhteistyön ensimmäisenä toimintavuotena. Vuoden 2006 osalta vuosikate

nousikin sitten jo selvästi. Toteutuneiden lukujen valossa voi todeta, että Pihtiputaan talous on ollut

koko tarkasteluajanjakson selkeästi alijäämäinen. Vuosikate kääntyy oikeansuuntaiseksi vuonna

2006, mutta investoinnit ovat sen sijaan olleet liian korkeita vuosikatteeseen nähden koko ajan.

Vuosien 2005−2006 investoinnit ovat olleet poikkeuksellisen suuret liikuntatilojen ja Tahkonpolun

koulun saneeraus- ja uusinvestointien vuoksi.  Poistojen osalta pitää huomioida poistojärjestelmän

muutos, joka tehtiin vuonna 2005 ja joka laski poistotasoa huomattavasti. Kuvan 11 perusteella
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kuntapariyhteistyö näyttää auttaneen vuosikatteen nostamisessa paremmalle tasolle. Vuosikate oli

vuonna 2006 noin 300 000 euroa parempi kuin kuvan 9 (alaluku 4.1) ennuste. Pihtipudas on korjan-

nut tarkastelujakson aikana alijäämäistä talouttaan käyttöomaisuuden myynneillä, joten vuosittaiset

tulokset ovat antaneet talouden tasapainosta paremman kuvan kuin mitä se tosiasiassa on. Kaik-

kinensa investointitasoa tulee saada alemmaksi ja vuosikatetta vieläkin ylemmäksi, jos talouden

tasapaino halutaan lähivuosina saavuttaa. Se kuntaparityössä asetettu tavoite, että vuosikate kattaa

poistot ja kumulatiivista alijäämää ei ole, saavutettiin melkein vuonna 2006 (vrt. kohta 3.4.3), kaksi

vuotta etuajassa.  Kunnalla oli kumulatiivista alijäämää 15.000 euroa ja lainamäärä oli 1372 euroa

asukasta kohti (ei sisällä konsernin lainoja) vuoden 2006 lopussa.

4.3  Viitasaaren kaupungin talous vuosina 2000-2006

Viitasaari: vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit
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KUVA 12. Viitasaaren kaupungin talouden kehitys vuosina 2000−2006.

Viitasaaren vuosikate on yltänyt tarkastelujaksolla kolmena vuotena poistojen tasolle, mutta ei yh-

tenäkään vuotena nettoinvestointien tasolle. Vuonna 2001 vuosikate on ollut reilusti negatiivinen.
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Viitasaaren taloudesta voi todeta samalla tavalla kuin edellä Pihtiputaan taloudesta, että se on ollut

koko tarkastelujakson selkeästi alijäämäinen. Vuosikatteen suunta on viimeisten vuosien osalta

erittäin hyvä, mutta investoinnit ovat olleet huomattavasti liian suuret suhteessa vuosikatteeseen.

Vuosikate oli vuonna 2006 noin 4,5 miljoonaa euroa parempi kuin kuvan 9 (alaluku 4.1) ennuste.

Yhteenvetona Viitasaaren kaupungin talouteen pätee sama toteamus kuin Pihtiputaan kunnan talou-

den osalta: investointitasoa tulee saada alemmaksi ja vuosikatetta vieläkin ylemmäksi, jos talouden

tasapaino halutaan lähivuosina saavuttaa. Se kuntaparityössä asetettu tavoite, että vuosikate kattaa

poistot ja kumulatiivista alijäämää ei ole, saavutettiin vuonna 2006 (vrt. kohta 3.4.3), kaksi vuotta

etuajassa.  Kunnalla oli kumulatiivista ylijäämää 498 000 euroa ja lainamäärä oli 1 935  euroa asu-

kasta kohti (ei sisällä konsernin lainoja) vuoden 2006 lopussa.

4.4  Vertailuryhmien muodostaminen

Edellisessä luvussa todettiin, että Wiitaunionin kuntaparin kuntien vuosikatteissa tapahtui käänne

parempaan suuntaan vuosina 2005−2006. Seuraavaksi tutkitaan sitä, oliko kuntapariyhteistyöllä

vaikutusta tuohon muutokseen vai tapahtuiko samanlainen kehitys myös muissa vastaavan tyyppi-

sissä kunnissa. Tavoitteena on selvittää mahdollisia eroja vertailukuntiin nähden. Koska kuntapa-

riyhteistyöllä voidaan taloudellisesta näkökulmasta vaikuttaa käyttötalouteen ja siinä lähinnä toi-

mintamenoihin ja toimintatuloihin, vertailussa paneudutaan tuloslaskelman vuosikatteeseen ja sitä

edeltäviin eriin.

Vertailuryhmiä on  kolme:

Pihtiputaan vertailuryhmä 1:

- 4546−5546 asukkaan kunnat, yhteensä 26 kuntaa

- asukasluvut vuodelta 2002, jolloin Pihtiputaalla 4918 asukasta

- ei sisällä kuntaliitoskuntia

Viitasaaren vertailuryhmä 2:

- 7028−8428 asukkaan kunnat, yhteensä 26 kuntaa

- asukasluvut vuodelta 2002, jolloin Viitasaarella 7728 asukasta

- ei sisällä kuntaliitoskuntia
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Vertailuryhmä 3:

- 11000−15000 asukkaan kunnat, yhteensä 22 kuntaa

- asukasluvut vuodelta 2002, jolloin Viitasaarella ja Pihtiputaalla yhteensä

12774 asukasta

- ei sisällä kuntaliitoskuntia

Vertailuryhmien kunnat ilmenevät liitteestä 1. Vertailuryhmien luvuista on laskettu keskiarvot ja

niitä verrataan kuntaparin kuntien lukuihin. Pihtiputaan ja Viitasaaren luvut olisi voitu laskea vielä

yhteen ja verrata niitä vertailuryhmä kolmeen. Niin ei ole kuitenkaan tehty henkilöstökuluja lukuun

ottamatta, koska luvut eivät olisi vertailukelpoisia. Ainakin valtionosuudet muuttuisivat, jos Pihti-

pudas ja Viitasaari olisivat yhtä kuntaa, ja niiden muutoksella olisi todennäköisesti lukuihin iso

merkitys. Vertailuryhmä kolme on otettu mukaan viiteryhmäksi, koska kuntaparin kuntien tavoit-

teena toimia yhtä tehokkaasti kuin yksi kunta.

4.5  Vuosikatteen kehitys Wiitaunionin kunnissa ja vertailukunnissa
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KUVA 13. Vuosikatteen kehitys vuosina 2000−2006.
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Kumulatiivinen vuosikate

2000-2004, €/asukas

Kumulatiivinen vuosikate

2005-2006, €/asukas

Muutos prosentteina

2004-2006

Pihtipudas 711 291 154

Vertailuryhmä 1 600 163 28

Viitasaari 246 442 1800

Vertailuryhmä 2 705 188 86

Vertailuryhmä 3 1012 351 70

TAULUKKO 2. Vuosikatteen kehitys vuosina 2000-2006.

Edellä olevasta kuvasta 13 ja taulukosta 2 on nähtävissä iso muutos vuosikatteen kehityskulussa

vuosien 2000−2004 ja 2005−2006 välillä kuntaparin hyväksi. Pihtipudas on ollut jonkin verran

vertailuryhmänsä yläpuolella kumulatiivisessa vuosikatteessa ennen kuntaparia, mutta kuntaparin

aloittamisen jälkeen ero on kasvanut. Viitasaari on ollut aiempina vuosina 2000−2004 selvästi ver-

tailuryhmänsä alapuolella, mutta kuntaparivuosina yhtä selkeästi yläpuolella.

Vertailemalla vuosikatteen kehitystä vertailuryhmiin näyttää siltä, että kuntapariyhteistyö on tuonut

myönteisen muutoksen Pihtiputaan ja Viitasaaren käyttötalouksiin. Onko tosiasiassa näin?  Jatke-

taan tutkimusta selvittämällä käyttötulojen ja käyttömenojen eroavaisuuksia.



59

4.6  Käyttötulojen kehitys Wiitaunionin kunnissa ja vertailukunnissa

2000−2006
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KUVA 14. Verotulojen kehitys vuosina 2000−2006.

Verotulojen

muutos

2000-2001,

%

Verotulojen

muutos

2001-2002,

%

Verotulojen

muutos

2002-2003,

%

Verotulojen

muutos

2003-2004,

%

Verotulojen

muutos

2000−2004, %

Verotulojen

muutos

2004−2005,

%

Pihtipudas
11,2 -1,7 -6,4 2,6 5,0 5,3

Vert.ryhmä 1
7,3 4,0 -5,0 2,5 8,8 4,5

Viitasaari
-1,8 6,5 -4,4 2,6 3,1 6,8

Vert.ryhmä 2
13,6 2,3 -4,4 2,3 13,7 5,0

Vert.ryhmä 3
9,8 6,5 -6,0 2,7 13,4 4,5

TAULUKKO 3. Verotulojen kehitys vuosina 2000−2005.

Molemmat kuntaparin kunnat ovat jääneet verotulojen kehityksessä jälkeen vertailukunnista sekä

tasollisesti että muutosprosenttien osalta vuodesta 2000 vuoteen 2004. Yksittäisten vuosien koh-

dalla tästä on poikkeamia.  Vuodesta 2004 vuoteen 2005 verotulojen kasvu on ollut kuntaparin kun-

nissa vertailukuntia korkeampi. Seuraavaksi selvitetään, mikä on ollut verotulojen ja valtionosuuk-

sien yhteisvaikutus kuntien vuosikatteisiin.
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KUVA 14. Valtionosuuksien kehitys vuosina 2000−2006.

Valt.osuuk-

sien muu-

tos 2000-

2001, %

Valt.osuuk-

sien muu-

tos 2001-

2002, %

Valt.osuuk-

sien muu-

tos 2002-

2003, %

Valt.osuuk-

sien muu-

tos 2003-

2004, %

Valt.osuuk-

sien muutos

2004−2005, %

Valt.osuuk-

sien muutos

2004−2005, %

Pihtipudas
13,6 8,7 8,0 6,5 43,0 2,5

Vert.ryhmä 1
14,4 10,2 5,2 7,9 44,6 3,0

Viitasaari
12,4 17,9 7,9 6,5 57,4 4,8

Vert.ryhmä 2
16,1 6,3 5,3 6,9 39,5 3,4

Vert.ryhmä 3
13,1 8,5 0,4 8,7 35,0 4,7

TAULUKKO 4. Valtionosuuksien kehitys vuosina 2000−2006.

Pihtiputaan osalta valtionosuudet ovat kehittyneet hyvin samankaltaisesti vertailuryhmän kanssa.

Alhaisempi muutos vuodesta 2004 vuoteen 2005 vertailuryhmään verrattuna (-0,5 %) lähes kom-

pensoituu verotulomuutoksella (+ 0,8 %) vastaavana ajankohtana, joten verotuloista ja valtion-

osuuksista ei löydy selitystä vuosikatteen kehityseroon Pihtiputaan ja vertailukuntien välillä.
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Viitasaari on saanut valtionosuuksissa sen, mitä on hävinnyt verotuloissa verrattuna vertailuryh-

mään vuosina 2000−2004. Vuodesta 2004 vuoteen 2005 Viitasaaren muutos vertailuryhmään ver-

rattuna on korkeampi sekä verotuloissa (+ 1,8 %) että valtionosuuksissa (+ 1,4 %), mikä selittää

jonkin verran Viitasaaren vuosikatteen nopeampaa nousua vuoden 2005 osalta.

Kuvasta 14 on huomioitava myös se, että vertailuryhmän 3 valtionosuudet ovat hyvin paljon alhai-

semmat kuin Wiitaunionin kunnilla. Jos Wiitaunionin kunnat yhdistyisivät, laskisivatko niiden val-

tionosuudet vertailuryhmän 3 tasolle? Joissakin kuntaliitosselvityksissä valtionosuuksien alenemi-

nen on vaikuttanut jarruttavasti liitoskeskusteluihin: liitoksen tuomat porkkanarahahyödyt menete-

tään nopeasti alenevina valtionosuuksina.

Rahoitustuotot, netto
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KUVA 15. Rahoitustuotot vuosina 2000−2006.

Nettorahoitustuotot ovat yleensä melko marginaalinen tuloerä. Vertailukunnissa se on ollut lähes

nollatasoa koko ajanjakson. Sen sijaan Pihtiputaan ja Viitasaaren nettorahoitustuotot ovat olleet

selkeästi korkeammalla tasolla kuin vertailuryhmissä, ja niillä on ollut merkittävääkin vaikutusta

kuntaparin vuosikatteisiin. Tätä selittänevät Keski-Suomen Valon osakkeiden myynnistä aikaan

saadut myyntitulot. Vuosi 2002 on ollut tarkastelujaksolla poikkeava vuosi muutoin samankaltai-

sessa kehityskulussa. Wiitaunionin ja vertailukuntien vuoden 2005 vuosikatteen kehityseroon ra-

hoitustuotoilla on ollut erittäin pieni vaikutus kuvan 15 perusteella. Myös kumulatiivinen tarkastelu

osoitti, että ero vuoden 2005 ja aiemman tarkastelujakson välillä on erittäin pieni, lähes olematon.

Toimintatuloja ei tarkastella erikseen, koska niiden saaminen vertailukelpoisiksi on vaikeaa, jopa
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mahdotonta. Ne tulevat kuitenkin huomioiduksi myöhemmin, kun tarkastellaan nettokäyttömenoja.

4.7  Toimintamenojen kehitys Wiitaunionin kunnissa ja vertailukunnissa

2000−2006

Käyttötuloista ei löytynyt selkeää syytä vuosikatteen kehityksessä ilmenneisiin eroihin. Seuraavaksi

tutkitaan, löytyykö toimintamenojen kehityksestä eroa kuntaparin ja vertailuryhmien välillä.  Wii-

taunionin toimintamallin yhtenä tavoitteenahan on ollut toimintamenojen kasvun hidastaminen.

Toimintamenojen, kuten toimintatulojenkin, saaminen vertailukelpoiseksi on vaikeaa, koska toi-

mintatavat ovat erilaisia; esimerkiksi ostopalvelujen määrä vaihtelee, mikä aiheuttaa erilaisuutta

menoihin ja tuloihin. Lisäksi tilastomateriaalin saanti on ongelmallista, jos niitä lähdetään tarkaste-

lemaan kovin yksityiskohtaisesti. Sen vuoksi tutkimuksessa otetaan tarkasteluun käyttötalouden

nettomenot. Nettomenoista vähennetään kuitenkin erikoissairaanhoidon nettomenot, jotka voivat

heilahdella suurestikin kunnan omista toimista riippumatta eri vuosien välillä ja vaikuttaa suuresti-

kin yksittäisenä menoeränä kunnan talouteen. Lisäksi tarkastellaan henkilöstökuluja, jotka ovat

käyttötalouden suurin yksittäinen menolaji. Henkilöstökulujen osalta Wiitaunionin kunnat on las-

kettu yhteen ja erikseen, koska kansalaisopiston henkilöstö siirtyi vuoden 2004 alusta ja lomatoi-

men henkilöstö vuoden 2005 alusta Pihtiputaan kunnan henkilöstöksi.
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KUVA 16. Käyttötalouden nettomenojen (ei sisällä erikoissairaanhoidon netto-
menoja) kehitys vuosina 2000−2005.
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Käyttötal.

nettomen.

muutos

2000-

2001, %

Käyttötal.

nettomen.

muutos

2001-

2002, %

Käyttötal.

nettomen.

muutos

2002-

2003, %

Käyttötal.

nettomen.

muutos

2003-

2004, %

Käyttötal. netto-

men.  muutos

2000−2004, %

Käyttötal. netto-

men.

muutos

2004−2005, %

Pihtipudas
7,0 7,7 4,5 4,0 31,8 2,0

Vert.ryhmä 1
5,7 5,0 6,0 4,6 30,8 4,7

Viitasaari
8,1 3,4 2,9 7,4 33,6 3,9

Vert.ryhmä 2
6,1 5,0 5,9 4,7 32,7 5,8

Vert.ryhmä 3
7,8 3,9 5,2 5,9 31,7 4,7

TAULUKKO 5. Käyttötalouden nettomenojen (ei sisällä erikoissairaanhoidon netto-

menoja) kehitys vuosina 2000−2005.

Käyttötalouden nettomenot ovat kasvaneet vuosina 2000−2004 Pihtiputaalla yhden prosentin ver-

tailuryhmää enemmän ja Viitasaarella 0,9 prosenttia enemmän. Vuodesta 2004 vuoteen 2005 muu-

tos on ollut päinvastainen. Pihtiputaan muutos on 2,7 prosenttia ja Viitasaaren muutos 1,9 prosenttia

vertailuryhmää pienempi. Tämän perusteella näyttää siltä, että Wiitaunioni on onnistunut ainakin

lähtövaiheessa hidastamaan menojen kasvua vertailukuntia enemmän, mikä on ollut tavoitekin. To-

sin on huomattava, että muutos vuodesta 2002 vuoteen 2003 on ollut samansuuntainen kuntaparissa

vertailukuntiin nähden ja Viitasaaren osalta myös muutos vuodesta 2001 vuoteen 2002. Suuruus-

luokan ymmärtämiseksi yksi prosentti käyttötalouden nettomenoissa ilman erikoissairaanhoidon

menoja tarkoittaa Pihtiputaalla noin 163 000 euroa ja Viitasaarella noin        253 000 euroa vuoden

2005 luvuilla laskettuna.
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KUVA 17. Henkilöstökulujen kehitys vuosina 2000−2005.

Henkilöstökulujen

muutos 2000−2004, %

Henkilöstökulujen

muutos 2004−2005, %

Pihtipudas 19,3 12,4

Vertailuryhmä 1 22,6 4,0

Viitasaari 19,5 -2,3

Vertailuryhmä 2 16,4 5,7

Wiitaunioni 19,4 3,6

Vertailuryhmä 3 19,1 4,7

TAULUKKO 6. Henkilöstökulujen kehitys vuosina 2000−2005.

Kansalaisopiston ja lomatoimen henkilöstösiirron vuoksi kuntaparin henkilöstömenot on laskettu

yhteen kuvassa 17 ja taulukossa 6 Wiitaunionin henkilöstökuluiksi. Muutos näkyy Pihtiputaan

omissa luvuissa ylisuurena ja Viitasaaren luvuissa liian pienenä. Vuosina 2000−2004 Pihtiputaan

henkilöstökulujen muutos on ollut vertailuryhmää 3,3 prosenttia alhaisempi. Sen sijaan Viitasaaren

henkilöstökulut ovat kasvaneet tuona aikana 3,1 prosenttia omaa vertailuryhmää enemmän. Wii-

taunionin yhteenlasketut henkilöstökulut ovat kasvaneet 0,3 prosenttia vertailuryhmä 3:a nopeam-

min.  Kun tarkastellaan Wiitaunionin yhteenlaskettujen henkilöstökulujen kasvua vuodesta 2004

vuoteen 2005, se on ollut 0,4 prosenttia pienempi kuin vertailuryhmän 1, 2,1 prosenttia pienempi



65

kuin vertailuryhmän 2 ja 1,1 prosenttia pienempi kuin vertailuryhmän 3.

Kuvasta 17 on huomioitava myös se seikka, että Wiitaunionin henkilöstökulut ovat paljon korke-

ammalla tasolla kuin vertailuryhmissä. Yksi oleellinen asia, joka tähän vaikuttaa, löytyy terveyden-

huollosta: Wiitaunionissa ei ole perusterveydenhuollon kuntayhtymää, vaan perusterveydenhuollon

henkilöstö on suoraan kuntien palkkalistoilla, päinvastoin kuin kunnissa yleensä on.

4.8  Arvio kuntapariyhteistyön vaikutuksista Wiitaunionin kuntien talouteen

Käytettävissä olleen aineiston ja siitä tehdyn edellä kuvatun tutkimuksen perusteella voidaan todeta,

että Wiitaunionin kuntapariyhteistyö on vaikuttanut Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin

talouksiin myönteisesti. Kummankin kunnan vuosikate on noussut vuosina 2005−2006 selkeästi

vertailuryhmiä nopeammin, kun sen muutos Pihtiputaalla oli aiempina vuosina suunnilleen vertailu-

ryhmän tasoa ja Viitasaarella reilusti vertailuryhmän alapuolella. Viitasaaren osalta muutosta selit-

tää jonkin verran verotulojen ja valtionosuuksien nopeampi kasvu vuodesta 2004 vuoteen 2005.

Muutoin tulopuolelta ei löydy selittäjää tapahtuneelle erolle Wiitaunionin kuntien ja vertailuryhmi-

en kesken.

Selitys vuosikatteen muutoksen eroihin löytyy sen sijaan menopuolelta. Käyttötalouden nettomenot

ovat nousseet molemmissa kunnissa vertailuryhmiä enemmän vuosina 2000−2004, mutta sen jäl-

keen vuonna 2005 kummankin kunnan nettomenojen kasvu on ollut pienempää kuin vertailukunnis-

sa. Tähän on vaikuttanut ainakin käyttötalouden suurimman yksittäisen menoerän eli henkilöstöku-

lujen vertailuryhmiä pienempi kasvu. Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että kuntapariyh-

teistyön ansioista Wiitaunionin kunnat ovat syvällisellä yhteistyöllä onnistuneet pienentämään me-

nojen kasvua ainakin alkuvaiheessa. Mikäli vuosikatteiden kehitys jatkuu näissä kunnissa samanlai-

sena kuin vuosina 2004−2005, saavuttavat molemmat kunnat talouden tasapainon lähivuosina. Se

edellyttää kuitenkin myös investointitason alentamista. Arvioinnissa on muistettava Wiitaunionin

kuntapariyhteistyön toiminnan lyhyt aika.



66

4.9  Tutkimuksen tulokset

Tutkimuksen ydinkysymys oli, onko Wiitaunionin kuntapariyhteistyöllä ollut myönteistä tai kiel-

teistä vaikutusta Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin talouksiin. Tutkimuksen tavoitteena

oli selvittää keskeisten talouden tunnuslukujen ja vertailuryhmien avulla, millainen vaikutus kunta-

pariyhteistyöllä on ollut kuntien talouksiin. Tarkoitus oli paneutua erityisesti tuloslaskelman vuosi-

katteeseen ja siihen vaikuttaviin tuloihin ja menoihin, etenkin nettokäyttömenoihin. Edelleen ta-

voitteena oli muodostaa kuva Wiitaunionin kuntaparin kuntien talouden tilasta ennen kuntaparia ja

sen jälkeen. Tavoitteena oli myös eritellä talouskehityksen mahdolliset erot vertailukuntiin.

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan ydinkysymykseen vastata siten, että Wiitaunionin kuntapa-

riyhteistyöllä on ollut myönteistä vaikutusta Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin talouk-

siin. Tähän on päädytty vertailemalla tuloslaskelmaan liittyviä tunnuslukuja muodostettuihin ver-

tailuryhmiin ajanjaksolla 2000−2006. Vertailuryhmien kunnat toimivat itsenäisinä kuntina perintei-

sellä toimintatavalla. Havaitut erot ovat yllättävänkin suuret, koska tuskin mikään kunta on toiminut

viime vuosina tekemättä mitään toimenpiteitä talouden hyväksi. Toisaalta Wiitaunionin kuntapari

on ollut toiminnassa vasta vähän aikaa, joten paremman kuvan sen taloudellisista vaikutuksista saa

muutaman vuoden kuluttua. Alku on kuitenkin taloudellisesti lupaava.  Mikäli kunnat kykenevät

jatkossa syventämään työnjakoa ja poistamaan päällekkäisiä rakenteita, talouden myönteinen kehi-

tys on edelleen mahdollista, jopa todennäköistä. Kuntien päätöksenteossa on yleensä vain se ongel-

ma, että rakenteellisia päätöksiä tehdään ainoastaan taloudellisen pakon edessä. Tällöin negatiiviset

talousluvut kumuloituvat. Tämä vaara on tällä hetkellä myös Wiitaunionissa. On vaarana, että tuu-

dittaudutaan näennäisesti hyviin talouslukuihin, vaikka talous ei ole vielä tasapainossa. Olisi tärke-

ää, että muutosta pystyttäisiin jatkamaan uusilla rakenteisiin kohdistuvilla päätöksillä, eikä annettai-

si alkuvaiheen myönteisen talouskehityksen pysähdyttää hyvässä vauhdissa olevaa muutosta.

Tutkimuksessa muodostettiin myös kuva Pihtiputaan ja Viitasaaren talouksista vuosikatteen, pois-

tojen ja nettoinvestointien avulla. Tutkimustulokset osoittavat, että kummankin kunnan talous on

ollut tällaisella tarkastelulla viime vuosina pahasti alijäämäinen, mutta tämän hetken kehityssuunta

on oikea vuosikatteiden kohoamisen ansiosta. Investointitasot ovat olleet molemmissa kunnissa

ehdottomasti liian korkeat vuosikatteisiin nähden. Investoinnit ovat saattaneet sinänsä olla perus-

teltuja, mutta pelkästään talouden näkökulmasta ne ovat olleet liian suuria.
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Tutkimuksen alussa asetettiin lisäksi seuraavat hypoteesit:

1. Kuntien palvelurakenteen uudistamisessa pitäisi arvioida kunnan tehtävät uudelleen huomi-

oiden kuntalaisten elintapojen ja tarpeiden muuttuminen vuosikymmenten aikana. PARAS-

hankkeessa painopiste on hallinnollisessa rakenteessa eli kuntarajoissa ja yhteistyöalueissa;

asiakasnäkökulma ja ihmisten elintapojen muuttuminen jää liian vähälle merkitykselle.

2. Wiitaunionin kuntapariyhteistyö on osaltaan auttanut kääntämään Pihtiputaan kunnan ja

Viitasaaren kaupungin käyttötalouden kriisitasolta kohti nollatasoa. Keskeisenä tekijänä täs-

sä on ollut toimintamenojen kustannusten kasvun hillitseminen kuntapariyhteistyön avulla.

Tutkimusaineisto tukee hypoteesia yksi. Kuntalaisten elintavat ja tarpeet ovat muuttuneet viime

vuosikymmeninä valtavasti, mutta asiakasnäkökulma on jäänyt hallinnollisen muutoksen jalkoihin.

Kyetäänkö se huomioimaan PARAS-hankkeen jatkotyössä? Jää nähtäväksi, kyetäänkö välttämä-

töntä kuntayhteistyötä lisäämään luottamuspääomaa kasvattamalla niin, että tärkeää kuntaidenti-

teettiä ei väkisin rikota. Luottamuspääoma, uuspaikallisuus ja kuntaidentiteetti ovat asioita, jotka

tulisi huomioida kuntarakenteen muutoksessa. Luottamuspääoman kasvattaminen luo yhteistyön

lisäämiselle edellytyksiä, ja uuspaikallisuuden sekä kuntaidentiteetin huomioiminen tuo muutok-

seen uudenlaista näkökulmaa, joka saattaa helpottaa muutoksen läpiviemistä. Kuntaorganisaatioiden

fuusiot ovat vaikeita prosesseja, toteutetaan ne millä tavalla hyvänsä. Ei ole ollenkaan itsestäänsel-

vyys, että fuusio on aina toiminnallinen tai taloudellinen menestys.  Kuntarakenteen uudistamisessa

ei olisi kuitenkaan varaa epäonnistua. Kuntapalveluista suuri osa on kansalaisille välttämättömiä

peruspalveluita.

Hypoteesiin kaksi on oikeastaan vastattu jo samalla, kun vastattiin tutkimuksen ydinkysymykseen.

Tutkimuksen perusteella hypoteesi pitää paikkansa. Wiitaunionin toimintamallin taloushyödyistä on

mahdoton antaa täsmällisiä euromääräisiä lukuja, koska todellista vaihtoehtoista kehityskulkua ei

ole olemassa. Tehdyn tutkimuksen perusteella uskaltaa kuitenkin todeta, että uusi toimintamalli on

auttanut kääntämään kuntien käyttötalouden kriisitasolta kohti nollatasoa.
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LIITTEET

LIITE 1

Vertailuryhmä 1/Pihtipudas
Vertailuryhmä
2/Viitasaari Vertailuryhmä 3

Asukk. Asukk. Asukk.
Alahärmä 4929 Haapajärvi 8153 Ilmajoki 11744
Inkoo 5034 Haapavesi 7851 Kankaanpää 12848
Isokyrö 5085 Harjavalta 7721 Kauhajoki 14676
Jurva 4645 Hausjärvi 8171 Kempele 13229
Karstula 4957 Iitti 7376 Keuruu 11510
Korpilahti 5025 Ikaalinen 7612 Kiiminki 11113
Kärkölä 4948 Inari 7217 Kontiolahti 11930
Luumäki 5357 Juva 7449 Lapua 13998
Pello 4625 Jämsänkoski 7622 Leppävirta 11044
Pohja 5074 Kauhava 8161 Lieksa 14657
Polvijärvi 5224 Kristiinankaup. 7934 Lieto 14605
Pyhtää 5222 Laihia 7532 Liperi 11426
Ranua 4903 Lapinlahti 7657 Naantali 13428
Ristiina 5160 Loppi 7630 Nastola 14684
Ruovesi 5526 Loviisa 7440 Nurmo 11323
Salla 4822 Muhos 7919 Orimattila 14310
Sievi 5184 Muurame 8407 Parainen 11975
Siuntio 4997 Mäntyharju 7061 Pirkkala 13684
Sonkajärvi 5070 Oulainen 8219 Tammisaari 14517
Sysmä 4780 Outokumpu 7955 Ulvila 12379
Säkylä 4980 Parkano 7620 Valkeala 11195
Taipalsaari 4723 Pyhäselkä 7289 Ylivieska 13220
Taivalkoski 4940 Suonenjoki 7886
Vähäkyrö 4688 Uusikaarlepyy 7431
Ylitornio 5330 Virrat 8077
Äetsä 4996 Ähtäri 7060

26 kuntaa 26 kuntaa 22 kuntaa


