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

KUNTA JÄLKEEN ”SOTEERVAN”?
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HALLITUSOHJELMAN TAVOITE vahvois-
ta peruskunnista sosiaali- ja terveyshuollon 
uudistuksen pohjana ei toteutunut. Erityis-
vastuualueisiin pohjautuva periaateratkaisu 
on saanut parlamentaarisen hyväksynnän. 
Nyt työstetään käytännön ratkaisuja. Tämän 
myötä kuntien tuleva rooli yhteiskunnassa 
on monella tapaa uuden arvioinnin alla. 
Jos kunnan taloudesta poistuu puolet, 
mikä on jäljelle jäävän kunnan tehtävä ja 
mitkä sen toimintamahdollisuudet?  Kunta 
on sivistystä, maankäyttöä, ympäristöä ja 
teknisiä palvelujako?  Kunnan taloudellinen 
liikkumavara kapenee oleellisesti. Toiminnan 

tehostaminen ja maksulliset, asiakkaiden 
aitoa tarvetta vastaavat palvelut koros-
tuvat. Kunnat joutuvat ja saavat ratkaista 
omaehtoisesti, tehostetaanko jäljelle jäävän 
kuntakokonaisuuden toimintaa yhteistyöllä 
vai liitoksilla? 

Resurssien vähentyessä yhteiskunnassa 
yhteistyön toimivuuden merkitys ja rooli ko-
rostuvat entisestään. Tämä tulee asettamaan 
haasteita kehittää kuntien, valtionhallinnon 
ja yritysten yhteisiä toimintaprosesseja ja 
palveluja. Yritysten roolin kasvaessa julki-
sessa palvelutuotannossa markkinoiden 
toimivuuden merkitys korostuu. Ei ole 

kuitenkaan varaa monopoleihin, jotka nos-
tavat elämisen kustannuksia ja murentavat 
suomalaisen työn kilpailukykyä. 

Kuntaliitolla on kolmitahoinen rooli 
kuntien edunvalvojana, asiantuntijana ja 
palvelijana arjen ongelmissa sekä kuntien 
toiminnan kehittämisessä.  Kuntien tar-
peet ja sen mukana Kuntaliiton toiminnan 
painotukset muuttuvat ajassa. Jos kuntayh-
teistyön merkitys ja laajuus kasvavat, asettaa 
se lisää vaatimuksia myös Kuntaliiton kyvylle 
tukea kuntia ja kuntaryhmiä niiden toimin-
nan ja toimintaprosessien kehittämisessä. 
Toisaalta kuntayhteistyön tiivistymisen pitäi-
si ajan myötä myös helpottaa tarvetta tukea 
kuntia arjen kysymyksissä. Edunvalvonnan 
keskeinen rooli säilyy ajassa.

Jos onnistumme julkihallinnon palvelu-
tuotannon tehostamisessa tässä vii te kehyk-
sessä, on Suomessa toimivilla yrityksillä 
tarjolla tuotteita ja palveluja, joilla on kysyntää 
kansainvälisillä markkinoilla. Sillä tarjolla 
olevan verorahoituksen puute ja minimoin-
titarve on kaikille yhteiskunnille yhteinen 
globaalin kilpailun ajassa.  Haaste on aina 
mahdollisuus, sanotaan. Ja nyt jos koskaan 
tarvitaan onnistumisia suomalaisen osaa-
misen viennissä. 
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