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TULEVAISUUDEN KUNTA –   
maankäyttöä, kunnallistekniikkaa, 
 elinkeinopolitiikkaa sekä  
kulttuuria ja sivistystäkö?

Kirjoittaja on kehittämispäällikkö  
 Suomen Kuntaliitossa.  
matti.holopainen kuntaliitto.fi

M A T T I  H O L O P A I N E N

kustannustehokas ja arjessa toimiva ympä-
ristö yrityksille ja asukkaille. Nämä linjaukset 
ovat tyypillisesti jo nyt kehittyvien kuntien 
maapoliittisen ohjelman tavoiteosan linjauk-
sia. Tulevaisuuden peruskunnan toiminta 
keskittyy siis vahvasti maankäytön ympärille. 
Tulevaisuuden peruskunta tarvitsee arkkiteh-
teja ja maanmittareita tai vastaavia osaajia. 
Toivottavasti me maanmittarit otamme tästä 
haasteesta ja mahdollisuudesta vahvasti kiinni.

Hallituskauden aikana kuntarakenneuu-
distus hidasti kuntien yhteistyön kehittymistä. 
Kunnille on suunnattu uusia tehtäviä, joissa 
kuntayhteistyö on nostettu osaksi tehtävien 
toteutusta. Esimerkkinä kaavoitusmittausten 
ja kaavan pohjakarttojen tarkistaminen, joka 
siirtyi Maanmittauslaitokselta kokonaisuudes-
saan kunnille. Osittain perusteena oli tuotan-
totekniikan ja toimintatapojen muutos, jossa 
entistä suurempi osa kaavan pohjakarttojen 
tiedoista päivittyy suoraan kuntien toimin-
taprosesseista. Osittain taustalla oli Maan-
mittauslaitoksen toiminnanuudistus, jossa 

keskitytään ydintehtäviin ja valtakunnallisiin 
toimintaprosesseihin. Uudistuksen käytännön 
toimivuus ratkaistaan toimivan kuntayhteis-
työn kautta. Kuntaliitto on valmistelemassa 
paikkatietojen hankinnan ohjeistusta, jonka 
yhteydessä julkistetaan myös sopimusmalli 
kaavoitusmittauksen ja kaavan pohjakartan 
tarkistamista koskevan yhteistyön järjestämi-
seksi kuntien kesken. Luonnokset julkistetaan 
käyttöön 10.–11. helmikuuta Kuntien paikka-
tietoseminaarissa. Toivottavasti tämä osaltaan 
helpottaa yhteistyön rakentamista lähikuntien 
kesken. Luotan siihen, että nyt kun ei tarvitse 
pelätä pakkoliitoksia, perinteinen toimiva 
yhteistyö myös kuntien paikkatietopalveluis-
sa laajenee entisestään. Alamme yksityinen 
sektori voisi tässä toimintamallissa tarjota 
osaamistaan kuntien teknisenä alihankkijana 
myös kaavoitusmittauksia ja kaavan pohja-
karttoja tarkistettaessa. Kunnat tarvitsevat 
monipuolista ja osaavaa yksityistä sektoria 
ja tervettä kilpailua kunnan vastuulla olevien 
palvelujen toteuttamisessa.

Tiesithän
– että Maankäytön web-sivustossa ovat luettavissa ar tik-

kelikohtaiset PDF-tiedostot kaikista vuoden 2000 jälkeen 
il mes ty neistä jutuista?

– että voit hakea artikkeleita esim. kirjoittajan, otsikon, avain-
sanan ja vapaan sanahaun perusteella?

– että sivustossa on myös lisäaineistoa, joka on ainoastaan 
sähköisessä muodossa?

Käy tutustumassa:
www.maankaytto.fi/arkisto/sisallysluettelot.php

Kuntia tällä hallituskaudella työllistänyt 
suunniteltu vahvojen peruskuntien varaan 
rakennettu kuntarakenneuudistus ei ole 
toteutumassa vaikka onkin teettänyt suun-
nattomasti työtä kunnissa. Seutuhallintoa 
ja sote-uudistusta hiotaan hallituksen vii-
memetreillä. Mikäli sote toteutuu suunni-
tellusti, peruskunnan tehtäväkokonaisuus 
muotoutuu maankäytön, kunnallistekniikan, 
elinkeinopolitiikan sekä kulttuuri- ja sivistys-
palvelujen ympärille. 

Maanmittareilla on perinteisesti ollut kes-
keisiä vastuita ja tehtäviä kunnan maankäy-
tön, kunnallistekniikan ja elinkeinopolitiikan 
alueilla: maankäytön suunnittelua, maapo-
litiikkaa, elinkeinopolitiikkaa, kuntataloutta, 
toimintaprosessien kehittämistä paikkatie-
totekniikkaan ja ajantasaisiin paikkatietova-
rantoihin tukeutuen.

Jos edellä mainitut uudistukset toteutuvat 
nyt näkyvissä olevin suuntaviivoin, perus-
kunnan keskeinen tehtävä on suunnitella, 
toteuttaa ja ylläpitää kunnan kilpailukykyinen, 


