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1. Onko ministeriöiden taustaselvitykseen antamien vastausten perusteella
muodostuva tehtävänjako itsehallintoalueiden, kuntien ja valtionhallinnon välillä
organisaationne ja julkisen hallinnon kokonaisuuden sekä tehtävien tuloksellisen
hoitamisen näkökulmasta tarkoituksenmukainen?
Ehdotetut tehtävänsiirrot vaikuttavat melko järkeviltä. Esitän muutamia huomioita
ministeriöiden ehdotuksiin:
TEM:
Työ- ja elinkeinopolitiikan siirtäminen itsehallintoalueille on henkilötyövuosissa mitattuna
merkittävä päätös. Osa ELYjen tehtävistä hoidetaan nyt keskitetymmin kuin esitetty
itsehallintoalueiden määrä on. Olemassa olevien keskitettyjen toimintojen purkaminen
johtaisi voimakkaaseen kustannusten nousuun ja osaamispuutteisiin osalla alueista.
Useiden nykyisten ELYjen erikoistumistehtävien tarkoituksenmukainen hoitaminen
edellyttää maakuntaa suurempaa aluetta.
Myös keskitetyt sähköiset palvelut, kuten esim. työvoimapalvelut, on säilytettävä, jotta niillä
saatuja tehokkuusetuja ei menetetä
Elinkeino- ja työllisyyspolitiikassa on tähän saakka pidetty tärkeänä, että ainakin ohjaus ja
jossain määrin toimeenpano on ollut valtion suorassa ohjauksessa. Tässä vaiheessa on
vaikea arvioida miten TE-miten toimistojen siirtäminen itsehallintoalueille vaikuttaa
työvoimapolitiikan ja työllisyyden hoitoon.
Ympäristö:
Valtion tukemassa asuntotuotannossa asuntohankkeiden toteuttamista koskevan puollon
antaminen on järkevää antaa erityisesti erityisryhmäasuntoja koskevissa hankkeissa
kunnan sijasta itsehallintoalueelle. Niillä on vahva kytkentä maakunnille siirtyviin soteasioihin ja olisi perusteltua, että erityisryhmien (esim. huonokuntoiset vanhukset,
vammaiset sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujat) palveluista jatkossa päättävä taho
vastaisi myös heidän asumisensa organisoinnista.
Sisäministeriö:
Pelastustoimi on uudistettava sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteen uudistamisen
yhteydessä, kuten ministeriön käynnistämässä hankkeessa on tarkoitus. On tärkeää, että
pelastustoimen organisoiminen (aluejako) itsehallintoalueilla toteutetaan vastaavalla
tavalla kuin sosiaali- ja terveystoimen ensihoitopalvelut pelastustoimen ja terveystoimen
yhteistyön mahdollistamiseksi.
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STM:
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on myös tulevien itsehallintoalueiden tehtävä,
vaikka ensisijainen vastuu jää kunnille. Kannatamme STM:n ehdotuksia.
Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjauksen ja valvonnan tehostamisen parantamiseksi olisi
selvitettävä ohjaus- ja valvontaviraston perustaminen STM:n hallintoalueelle. Myös
työsuojelun valvonnan organisointi perustettavaan virastoon, STM:n ehdotuksen
mukaisesti, vaikuttaa järkevältä.
OKM
Ammatillista koulutusta ei tässä valmisteluvaiheessa pidä siirtää osaksi perustettavia
itsehallintoalueita. Ammatillista koulutusta on kehitettävä asiakkaiden – työelämä ja
opiskelijat – tarpeisiin, ei uutta hallintoa luomalla. Suomi tarvitsee kansallista
koulutuspolitiikkaa, koska ammatillinen koulutus valmistaa työvoimaa valtakunnallisille ja
jopa globaaleille työmarkkinoille.
.
2. Miten itsehallintoalueille siirrettävät tehtävät ja niitä koskeva päätöksenteko tulisi
järjestää?
Tavoiteltuja tuottavuus- ja tehokkuushyötyjä tai säästöjä ei saada aikaan, jos nykyisiä
valtion aluehallinnon tehtäviä sirotellaan entistä useammilla alueilla hoidettavaksi. Se
johtaisi myös osaamisresurssien käytön kannalta nykytilanteen heikentymiseen.
Aikataulu on siirrettävien tehtävien määrittelylle erittäin tiukka.
Henkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen yhteistoiminnallinen osallistaminen pitää olla osa
uudistusprosessia, eikä pakon sanelemaa yhteistoimintalain vaatiman minimin
toteuttamista. Hankkeen jatkovalmisteluun on otettava henkilöstöjärjestöt mukaan.

Lisätietoja: Elinkeinoasioiden päällikkö Antti Aarnio (antti.aarnio@stttk.fi), p. 0400-381 634

Käyntiosoite:
Mikonkatu 8 A, 6. krs
0100 Helsinki
Postiosoite:
PL 421
00101 Helsinki

Puhelin: (vaihde)
(09) 131 521
Faksi:
(09) 652 367
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@sttk.fi

www.sttk.fi

