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ELY-KESKUSTEN SÄÄDÖSKARTOITUS 

 

 

 Missä säädök-

sen pykälissä 

ELY-keskus 

mainitaan ja 

mikä on ELY-

keskuksen ky-

seisen säännök-

sen mukainen 

tehtävä (esim. 

lupa- tai val-

vontatehtävä, 

lausunnon an-

taja)? 

Jos ELY-

keskuksten toi-

mialueita tehtä-

vän hoitamisessa 

on laajennettu 

niin mitkä ELY-

keskukset hoita-

vat tehtävää ja 

millaisella toimi-

aluejaolla? 

Edellyttääkö 

tehtävän hoita-

minen alueellista 

läsnäoloa? 

Kuinka merkit-

tävästi päätök-

sissä saa ottaa 

huomioon alueel-

liset näkökoh-

dat? 

Käytetäänkö 

tehtävässä pää-

sääntöisesti oi-

keusharkintaa, 

vai sisältyykö 

päätöksentekoon 

myös tarkoituk-

senmukaisuus-

harkintaa? 

Tulisiko tehtävä 

siirtää kunnan 

tai itsehallinto-

alueen hoidetta-

vaksi vai säilyt-

tää valtion teh-

tävänä? 

       

       

STM:n toimialan säädökset       

Terveydensuojelulaki 

(763/1994) 

Terveydensuoje-

lulaissa ei ole 

säännöksiä 

ELY-keskuksen 

tehtävistä, jotka 

kuuluvat STM:n 

hallinnonalalle. 

    Valitse kohde. 

Laki kuntouttavasta työtoi-

minnasta (189/2001) 

8 luvun 24 § 2 

momentti. Val-

tion korvauksen 

takaisinperin-

tään ryhtymises-

tä ja tarvittavista 

 Tehtävän hoita-

minen ei edellytä 

alueellista läsnä-

oloa. 

Tehtävän hoita-

minen ei edellytä 

alueellisten näkö-

kohtien huomioi-

mista. 

Tehtävän hoita-

miseen ei sisälly 

tarkoituksenmu-

kaisuusharkintaa. 

Itsehallintoalueel-

le 
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takaisinperintä-

toimista päättää 

ELY-keskus 

sekä TE-

toimistojen ke-

hittämis- ja hal-

lintokeskus. 

Valtioneuvoston 

asetus valtion 

korvauksesta 

kuntouttavan 

työtoiminnan 

järjestämiseen 

sisältää ELY-

keskuksia kos-

kevia säännök-

siä valtion kun-

nille suunnatun 

korvauksen 

myöntämisestä, 

maksamisesta, 

keskeyttämises-

tä ja takaisinpe-

rinnästä. 

Työttömyysturvalaki 

(1290/2002) 

Työttömyystur-

vassa ELY-

keskuksen teh-

tävät kuuluvat 

työ- ja elinkei-

noministeriön 

toimialaan. 

    Valitse kohde. 
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Kemikaalilaki (599/2013) Kemikaalilaissa 

ei ole säännök-

siä ELY-

keskuksen teh-

tävistä, jotka 

kuuluvat sosiaa-

li- ja terveysmi-

nisteriön hallin-

nonalalle. 

    Valitse kohde. 

 

 

 



LIITE 18.12.2015 

 

STM:n taustaselvitys valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistus ja yhteensovitus-

selvityshenkilöhankkeen tukemiseksi 

 

Ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirto itsehallintoalueille 

 

Järjestäminen 

 

Ympäristöterveydenhuollon valvonnan toimeenpano kunnassa käsittää tällä hetkellä elintarvikelain, 

eläinlääkintähuoltolain, tupakkalain sekä terveydensuojelulain ja kuluttajaturvallisuuslain mukaisen 

valvonnan toimeenpanon kunnissa. Kunnan on järjestettävä ympäristöterveydenhuollon palvelut 

alueellaan sen mukaan, mitä ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetussa laissa 

(410/2009) säädetään. Kuntien valvonnan ohjaus on sekä aluehallintovirastojen että 

ympäristöterveydenhuollon keskusvirastojen (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Sosiaali- ja 

terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes) tehtävä. 

 

Kuntien toimeenpantavana olevista ympäristöterveydenhuollon kokonaisuuteen nyt liittyvistä 

toimialoista kuluttajaturvallisuuslainsäädännön muutos on Eduskunnassa käsiteltävänä. Hallituksen 

esityksen (HE 46/2015) mukaan nykyisin kuntien vastuulla oleva kuluttajaturvallisuusvalvonta 

siirretään Tukesin tehtäväksi 1.5.2016 lähtien. Tämä tarkoittaa, että ympäristöterveydenhuollon 

kokonaisuutta ohjaavat jatkossa sosiaali- ja terveysminiteriö sekä maa- ja metsätalousministeriö 

alaisinaan keskusvirastot Valvira ja Evira sekä aluehallintovirastot. 

 

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluelain 2 §:n mukaan kunnassa tai yhteistoiminta-

alueella ympäristöterveyden huollon järjestämisestä vastaa yksi toimielin, jolla tulee olla 

käytettävissään vähintään kymmentä henkilötyövuotta vastaavat henkilöresurssit. Kunnan, joka ei 

kykene suoriutumaan ympäristöterveydenhuollon tehtävistä yksin, on kuuluttava yhteistoiminta-

alueeseen. Yhteistoiminta-alueella tarkoitetaan kahden tai useamman kunnan muodostamaa aluetta. 

 

Yhteistoiminta-aluelain tavoitteena on ollut tehostaa ympäristöterveydenhuollon palveluiden 

järjestämistä. Lailla on pyritty myös viranhaltijoiden erikoistumiseen ja valvonnan johtamisen 

selkeyttämiseen. Tällä hetkellä Manner-Suomessa on 62 ympäristöterveydenhuollon 

valvontayksikköä, jotka ovat organisoituneet joko yksinomaan ympäristöterveydenhuollon 

tehtävien toimeenpanoa yksittäisessä kunnassa tai kahden tai useamman kunnan muodostamalla 

yhteistoiminta-alueella, taikka jonkin toisen kunnan toimialan yhteyteen. Useimmin samassa 

toimielimessä on järjestetty ympäristöterveydenhuolto ympäristönsuojelun tai sosiaali- ja 

terveyspalvelujen toimeenpanon kanssa. Näin on järjestäytynyt yli 70 % yhteistoiminta-alueista. 

Lisäksi ympäristöterveydenhuollon yhteyteen on organisoitu rakennusvalvonnan ja kaavoituksen 

toimiala n. 10 % valvontayksiöistä. Ympäristöterveydenhuollon ja rakennusvalvonnan toimialat 

toimivat yhdessä n. 5 % valvontayksiöistä.  Vain ympäristöterveydenhuollon toimeenpanoa varten 

organisaationa on n. 10 % valvontayksiköistä. 

 

Toimivuuden arviointi 

 

Ympäristöterveydenhuollon toimivuudesta yhteistoiminta-alueilla on tehty kaksi kattavaa selvitystä.  

 

Kuntaliitto teki vuonna 2013 arvioinnin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueisiin 

siirtymisen prosessista ja siitä, miten kuntien viranhaltijat ja luottamushenkilöt ovat kokeneet 

toiminnan uudenlaisessa toimintaympäristössä. Arviointi osoitti, että valtion hallinnon linjaukset 



siirtää ympäristöterveydenhuollon toimeenpano kunnissa isompiin yksiköihin on ollut vankat 

perusteet - ympäristöterveydenhuolto toimii tehokkaammin suurissa yksiköissä kuin pienissä. 

Erityisesti uudistus on mahdollistanut viranhaltijoiden erikoistumisen, joka saa vahvan tuen. 

Suuremmissa yksiköissä toimiminen on hillinnyt myös ympäristöterveydenhuollon kustannusten 

nousua. Arvioinnissa viranhaltijat painottivat ympäristöterveydenhuollon 

riittävän suurten yksiköiden etuja ja korostavat ympäristöterveydenhuollon kokonaisuutta ja sitä, 

että organisointi tulee olla sellaista, että se mahdollistaa yhteistyön muun muassa 

ympäristönsuojelun kanssa. 

 

Valtiontalouden tarkastusvirasto teki vuonna 2014 tuloksellisuustarkastuksen 

ympäristöterveydenhuollosta. Tarkastuksessa perehdyttiin ympäristöterveydenhuoltoon 

kokonaisuutena kiinnittäen erityistä huomiota viranomaistoiminnan organisointiin ja 

ohjaukseen. Tarkastuskertomuksen mukaan ympäristöterveydenhuollon resurssit ovat varsin 

vaatimattomat esimerkiksi perusterveydenhuoltoon käytettyihin voimavaroihin verrattuna. 

Ympäristöterveydenhuolto on kuitenkin rahamääräistä kokoaan merkittävämpi toiminto, sillä sen 

keinoin kyetään ehkäisemään suuria terveydellisiä ja taloudellisia haittoja.  Tarkastuskertomuksen 

johtopäätöksenä oli, että yhteistoiminta-alueet ympäristöterveydenhuollossa ovat parantaneet 

toiminnan laatua. Toiminta nykyisillä yhteistoiminta-alueilla on tarkoituksenmukaista, mutta 

valvonnan ohjauksen monikanavaisuus ja -portaisuus on haaste, johon tulisi puuttua tulevissa 

keskushallinnon ja aluehallinnon ratkaisuissa. Kertomuksessa todettiin myös, että keskusvirastojen 

suorittaman kuntien ohjauksen tulisi olla realistisempaa ja yhdenmukaisempaa. Kertomuksessa 

todettiin myös, että toimiminen eri organisaatioissa keskeisten yhteistyötoimialojen (esim. 

rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja perusterveydenhuolto) kanssa on aiheuttanut joissain 

tapauksissa vaikeuksia yhteistyöhön. 

 

Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen tulevaisuudessa 

 

Tehtävien siirtäminen valtiolle 

 

Maa- ja metsätalousministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö teettivät selvityksen 

ympäristöterveydenhuollon valtiollistamisesta. Selvitys valmistui syyskuussa 2015.  

 

Selvityshenkilöt näkevät, että kuntajärjestelmä (ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet) 

on kohtuullisen kustannustehokas eivätkä näe ympäristöterveydenhuollon valtiollistamista 

ensisijaisena uudistamisen kohteena. He katsovat, että kuntien valvonnan ohjausjärjestelmää tulisi 

kehittää siten, että ohjausketju olisi lyhempi ja selkeämpi. Selvityshenkilöt korostavat toimivien 

tietojärjestelmien merkitystä ja pitävät ympäristöterveydenhuollon kokonaisuuden säilyttämistä 

tärkeänä. Selvityshenkilöt katsovat, että jos jotain ympäristöterveydenhuollon osa-alueen 

valtiollistamista lähdettäisiin selvittämään, nämä olisivat elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto.  

 

Selvityshenkilöt toteavat myös, että ympäristöterveydenhuollon yksiköiden kokoa voitaisiin vielä 

nykyisestään kasvattaa informaatio-ohjauksella ja kuntia tukemalla. Yhtenä vaihtoehtona voi olla 

toiminnan yhdistäminen sote-uudistukseen ja kokoaminen esimerkiksi sairaanhoitopiirien 

yhteyteen. 

 

Lisäksi selvityshenkilöt esittävät, että aluehallintovirastoille (AVI) asetettuja tehtäviä ja niiden 

toteuttamista tulisi uudelleen arvioida sekä pohtia AVI:n roolia osana valvonnan kokonaisuutta. 

Tämä arviointi tulisi toteuttaa mahdollisesta kunnan valvonnan uudelleen organisoinnista 

huolimatta. 

 



 

 

Valvonnan ohjauksen kehittäminen 

 

Sekä VTV:n raportissa että valtiollistamisselvityksessä todettiin, että kuntien yhteistoimintana 

organisoitu valvonta toimii hyvin, mutta valvonnan ohjauksen parantamisen tulisi olla ensisijainen 

toimenpide kehitettäessä valvonnan kokonaisuutta. Edellisestä johtuen STM palkkasi yhteistyössä 

MMM:n kanssa selvityshenkilön tekemään ehdotuksia ympäristöterveydenhuollon valvonnan 

kehittämiseksi. 

 

Selvityshenkilön keskeisimmät ehdotukset kohdistuvat ympäristöterveydenhuollon ohjauksen 

moniportaisuuden vähentämiseen, yhteistoiminnan parantamiseen ministeriöiden ja 

keskusvirastojen kesken sekä valvontaohjelmien sekä riskinarvioinnin kehittämiseen.  

 

Selvityshenkilön mielestä ympäristöterveydenhuollon valvonnan johtamisen kokonaisvastuuta 

pitäisi kehittää. Ehdotuksen mukaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista annettua 

lakia pitäisi laajentaa koskemaan myös ympäristöterveydenhuollon johtamista, ohjausta ja 

yhteistyötä. Samalla pitäisi nimetä yksi ministeriö, jolle annettaisiin vastuu 

ympäristöterveydenhuollon johtamisesta. Kahden keskusviraston (Evira ja Valvira) ohjaustehtävien 

yhdistäminen yhteen keskusvirastoon olisi selvityshenkilön mielestä yksi hyvä vaihtoehto. Tässä 

uudessa keskusvirastossa ympäristöterveydenhuollon paikallisen valvonnan ohjauksesta vastaisi 

tähän keskittynyt yksikkö.  

 

Selvityshenkilö esittää, että aluehallintovirastojen tehtävät, jotka liittyvät 

ympäristöterveydenhuollon valvonnan ohjaukseen, pitäisi siirtää Valviraan ja Eviraan tai edellä 

esitettyyn yhteiseen keskusvirastoon. 

 

Esittämistään muutoksista riippumatta selvityshenkilö katsoo, että jatkossa paikallisen 

ympäristöterveydenhuollon on perustuttava entistä selkeämmin riskiperusteiseen valvontaan. Sen 

ohjauksessa eri toimijat hyödyntäisivät valtakunnallisia valvontaohjelmia. 

 

Ehdotukset kohdentuvat myös valvontaa suorittavien henkilöiden työnohjauksen ja koulutuksen 

varmistamiseen kuin myös kentän ja sitä ohjaavien tahojen vuoropuhelun vakiinnuttamiseen sekä 

yleisemminkin ympäristöterveydenhuollon tietohuollon ja informaation kehittämiseen. 
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HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN OSANA SOTE-UUDISTUSTA 

Kunnilla on ensisijainen vastuu väestönsä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä myös sote-

palveluiden siirtyessä itsehallintoalueille. Monet hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavat tekijät ovat 

kuitenkin kunnallisen päätöksenteon ulkopuolella. Siksi hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

tulee sisällyttää myös itsehallintoalueiden tehtäviin. Alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen edellyttää rakenteita, jotka tukevat eri toimijoiden yhteistyötä, yhteistä tavoitteen 

asettelua, työnjakoa ja tehokasta resurssien käyttöä. Lisäksi tarvitaan yhteistyötä itsehallintoalueen 

ja kuntien välillä. 

Suunnitelmallinen ja aktiivinen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen hillitsee sosiaali- ja 

terveydenhuollon menojen kasvua. Sote-uudistukselle on asetettu tavoite hillitä kustannusten 

nousupainetta 3 miljardia euroa vuoteen 2029 mennessä. Tässä hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisellä on merkittävä osuus. Erityisen vaikuttavia ovat toimet, joilla kavennetaan terveys- ja 

hyvinvointieroja, vähennetään ennenaikaista kuolleisuutta sekä ylläpidetään työkykyä ja 

pidennetään työuria. Eniten tutkimusnäyttöä löytyy yksittäisen yksilöön kohdistuvien 

interventioiden vaikuttavuudesta. Toisaalta tiedetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle 

olevan ominaista, että vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden aikaansaamiseksi tarvitaan usein 

poikkihallinnollisesti toteutettavia, samanaikaisia ja eri vaikutusmekanismeilla toimivia toimia. 

Lisäksi usein tehokkaimpia ovat toimet, joilla on pitkä vaikutusaika.  

 

Nykytila 

Alueellista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ohjaa mm. Terveydenhuoltolaki (1326/2010), 

joka velvoittaa kuntayhtymiä terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointiin 

päätöksenteossaan ja ratkaisujen valmistelussa. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on myös velvoitettu 

tarjoamaan asiantuntemusta ja tukea terveyden toimintakyvyn ja sosiaalisen turvallisuuden 

edistämiseen alueellisesti. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuksesta tulee sopia 

sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien yhdessä laatimassa järjestämissuunnitelmassa. Kuntien 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ohjaa kuntalaki (410/2015), terveydenhuoltolaki (1326/2010) 

sekä sosiaalihuoltolaki (1301/2014). 

Alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet, tavoitteet ja toimeenpano vaihtelevat 

alueiden välillä. Toimijoina ovat mm. sairaanhoitopiirit, sosiaalialan osaamiskeskukset, 

maakuntaliitot ja aluehallintovirastot. Esimerkiksi perusterveydenhuollon yksiköiden rooli vaihtelee 

siten, että osa yksiköistä tekee laaja-alaista yhteistyötä kuntien kanssa, osa tekee yhteistyötä vain 

perusterveydenhuollon kanssa ja osalla hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ei sisälly lainkaan 

yksikön tehtäviin. AVIt ovat nimenneet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyshenkilöt, jotka 

ovat verkostomaisella työotteella linjanneet toimintaa aiempaa yhdenmukaisemmaksi.  

Alueilla hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä on linjattu järjestämissuunnitelmien lisäksi myös 

alueellisissa hyvinvointikertomuksissa ja -strategioissa. Hyvinvointikertomusten alueellisina 

koordinoijina ovat olleet maakuntaliitot, sairaanhoitopiirit, sosiaalialan osaamiskeskukset ja 

aluehallintovirastot. Näissä on THLn selvitysten mukaan havaittu haasteeksi tiedon hyödyntäminen 

sekä asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden seuranta. THL on kehittänyt yhdessä aluetoimijoiden 

kanssa prosesseja monialaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn tueksi alueilla.  
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tulevilla itsehallintoalueilla 

Itsehallintoalueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet, voimavarat ja tehtävät: 

 Arvioida ennakkoon ja ottaa huomioon päätösten ja toimien vaikutukset eri väestöryhmien 

hyvinvointiin ja terveyteen 

 Asettaa suunnittelussaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet sekä määritellä 

tavoitteita tukevat toimenpiteet ja vastuutahot. 

 Valmistella alueellinen hyvinvointikertomus väestön hyvinvoinnista, terveydestä ja niihin 

vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä. Kertomusta laadittaessa on kuultava 

alueen kuntia sekä tuottamisvastuussa olevia kuntayhtymiä. 

 Toimia yhteistyössä alueen kuntien kanssa ja tuettava niitä asiantuntemuksellaan 

terveydenhuoltolain mukaisessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 

 Järjestää alueellista koulutusta, koordinoida kehittämis- ja tutkimushankkeita sekä 

valtakunnallisten ohjelmien toimeenpanoa.  

 Ehkäisevien sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttaminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen korjaavissa sote-palveluissa.  

 

Kuntiin jäävät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät 

Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen pysyviä rakenteilla tarkoitetaan poikkihallinnollisia 

johtamisen käytäntöjä ja toimeenpanorakenteita (hyvinvointityöryhmät ja koordinaatio), 

hyvinvointitavoitteisiin sitoutumista kuntasuunnittelussa, ajantasaista tietoa väestön hyvinvoinnista 

ja terveydestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä (seurantajärjestelmä), vaikuttavia terveyden 

edistämisen käytäntöjä sekä riittäviä resursseja. Tehtävät eivät ole kunnille uusia. Sote-palveluiden 

siirtyessä itsehallintoalueille useissa kunnissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät tulee 

kuitenkin organisoida uudella tavalla.  

 Kunnan on seurattava asukkaittensa elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia 

tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin. Kunta raportoi kunnanvaltuustolle vuosittain 

kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä toteutetuista toimenpiteistä. Kerran 

valtuustokaudessa valmistellaan hyvinvointikertomus.  

 Strategisessa suunnittelussa kunnan on asetettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

tavoitteet sekä määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet. 

 Päätösten vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen on arvioitava ennakkoon ja otettava 

huomioon kunnan eri toimialojen päätöksenteossa. 

 Kunnan eri toimialojen tehtävä yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä,  

samoin muiden kunnassa toimivien julkisten ja yksityisten yhteisöjen kanssa. 

 Nimettävä vastuutahot. 
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Itsehallintolaki - Alueellisesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säätäminen  

Itsehallintoalueilla tulisi olla lakisääteinen strategia, joka olisi valtuuston merkittävin ohjausväline 

itsehallintoalueen johtamisessa. Vastaava kuntien strategista suunnittelua ohjaava säännös on 

nykyään kuntalaissa. Tavoitteena on vahvistaa toiminnan ohjaamista kokonaisuutena sekä liittää 

strateginen suunnittelu ja taloussuunnittelu yhteen. Kokoava strategia antaa myös mahdollisuuden 

luopua erillisistä strategioista ja suunnitelmista, joita aluetoimijat tällä hetkellä tekevät. Näitä ovat 

esimerkiksi maakuntastrategiat, alueelliset hyvinvointisuunnitelmat, jne. 

Itsehallintoalueen strategiassa valtuusto asettaa pitkän aikavälin tavoitteet alueen asukkaiden 

hyvinvoinnin edistämiseen, palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen, asukkaiden osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksiin sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseen. 

Itsehallintoalueen strategian tulee perustua arvioon alueen nykytilanteesta, väestön hyvinvoinnista 

ja terveydestä sekä niihin yhteydessä olevista tekijöistä väestöryhmittäin sekä tulevista 

toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista (alueellisen hyvinvointikertomuksen 

avulla). Strategian tulee perustua realistiseen nykytila-arvioon alueen tilanteesta niin talouden kuin 

muidenkin tekijöiden osalta sekä mahdollisimman laajaan näkemykseen väestössä ja 

toimintaympäristössä tulevaisuudessa tapahtuvista muutoksista ja niiden vaikutuksista. Strategiassa 

tulee myös määritellä, miten strategian toteutumista arvioidaan ja seurataan. Strategiaa ei ole 

tarpeen kokonaan uudistaa jokaisen valtuustokauden aikana, koska siinä on kyse pitkän aikavälin 

linjauksista ja tavoitteenasettelusta. Jokaisen valtuuston tulee kuitenkin ottaa kantaa strategian 

ajankohtaisuuteen, ohjausvoimaan ja tavoitteisiin. 
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