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Tiivistelmä

Kuntien talouteen kohdistuvat paineet ovat kasvaneet. Valtiovallan rakenne- ja säästöpäätökset eivät suinkaan 
ole vähentäneet kuntien tehtäviä ja niihin kohdistuvia kustannusrasitteita – pikemminkin päinvastoin. Samoin 
yleinen taloudellinen epävarmuus sekä kuntien tulopohjan rapautuminen asettavat kuntataloudelle ja  
veroasteen  korotukselle jatkuvia paineita. 

Kunnat ovat viime vuosina uudelleenorganisoineet ja tehostaneet toimintaansa. Virastoja on muutettu  
liikelaitoksiksi ja liikelaitoksia yhtiöiksi. Muutoksen ajurina ei ole ollut pelkästään kuntalain yhtiöittämisvelvoite 
vaan myös kuntien omaehtoiset tehostamistoimenpiteet.

EY toteutti loppukeväästä 2014 selvityksen kuntien omistajaohjauksen tilasta ja suunnasta. Kyselyyn vastasi yli 
40 kuntajohtajaa ja lisäksi haastateltiin toistakymmentä suurimpien kaupunkien johtoon kuuluvaa virkamiestä. 

Selvityksen perusteella voidaan todeta, että aktiivinen omistajaohjaus hakee vielä muotojaan kuntakentässä. 
Toiminnan ja omistuksen uudelleenjärjestelyjä on toteutettu, mutta ei systemaattiseen strategiatyöhön  
perustuen. Omistajastrategiaa on pohdittu vain osassa kuntia ja vielä harvemmissa omistajastrategian  
toimeenpano on päässyt kunnolla vauhtiin. Parhaiten kunnissa on hoidettu konserniohjeiden laatiminen ja  
konserniyksiköiden taloudellisen raportoinnin systematisointi. Strategian toimeenpanon kannalta monet tekijät 
koettiin ehkä vastaajakunnan heterogeenisuudesta johtuen yhtä aikaa sekä mahdollistajana että esteenä.  
Yleisesti ottaen vastaajat tunnistivat selvästi enemmän esteitä kuin mahdollisuuksia tehokkaalle  
omistajastrategian toimeenpanolle.

Teeman ajankohtaisuutta korostettiin erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen (sote) rakenneuudistuksen  
näkökulmasta. Omistajaohjauksen rooli tulee muuttumaan merkittävästi tulevaisuudessa ja nykyiset  
ohjausmallit koettiin useassa tapauksessa haasteellisiksi.

Selvitykseen osallistuneet kunnat voitiin jakaa omistajaohjauksen toimeenpanon perusteella kolmeen ryhmään:
1) edelläkävijöihin, jotka olivat jo ryhtyneet kehittämään omistajaohjaustaan,
2) heränneisiin, jotka olivat ottaneet omistajaohjauksen kehittämisen tavoitteekseen sekä
3) nukkuviin, jotka eivät olleet tunnistaneet tarvetta kehittää kunnan omistajaohjausta.

Selvityksen keskeinen johtopäätös oli, että ne toimijat, jotka ovat toteuttaneet omistajaohjaustaan  
strategisena kokonaisuutena, ovat saavuttaneet omasta näkökulmastaan parempia tuloksia kuin ne, jotka ovat 
toimineet kohde- tai projektikohtaisesti. Toisaalta eniten kehitettävää näyttäisi olevan omistusten  
salkuttamisessa ja salkkukohtaisten strategioiden määrittelyssä, konsernin toiminnan ennustamisessa,  
omistaja-arvon seurannassa ja omistuksesta luopumisen periaatteiden määrittelyssä. 

Tehdyn selvityksen perusteella EY suosittelee omistajaohjauksen systemaattista kehittämistä aktiiviseen  
suuntaan. Aktiivisen omistajaohjauksen merkitys korostuu erityisesti taloudellisesti epävarmana aikana, kun 
kunta tekee merkittäviä päätöksiä toimintansa rakennetta ja taloutta koskien. Aktiivisella omistajaohjauksella 
kunta tunnistaa omistuksensa todellisen arvon ja perustaa strategiset päätöksensä luotettavaan ja relevanttiin 
tietoon omista kehittämisvaihtoehdoistaan ja taloudellisesta liikkumavarastaan.
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Miksi EY toteutti tämän selvityksen?

Kunnan ja valtion omistuksille liiketoimintaa harjoittavissa  
yhtiöissä on Suomessa pitkät perinteet. Suomi on historiallisesti  
ollut pääomaniukka maa. Teollistumisen käynnistymisessä sekä 
infrastruktuurin rakentamisessa on kuntien ja valtion rahoituksel-
la ja omistuksella ollut merkittävä rooli. Tämä korostui erityisesti 
sotien jälkeen valtionyhtiöiden osalta teollisessa jälleenrakentami-
sessa ja sotakorvausten maksamisessa. 

Kuntien merkittävimmät osakeomistukset liittyivät lähinnä  
energia-, joukkoliikenne- ja kiinteistötoimialoihin. Muutoin kuntien 
aineelliset omistukset olivat lähinnä suoria (maa-alueet,  
rakennukset, verkostot ja rakennelmat sekä koneet ja laitteet) ja 
toimintaa harjoitettiin virastomuodossa. 

Ajanjakso sodan päättymisestä 1980-luvulle asti oli vienti- 
teollisuuden ja keskitettyjen tulopoliittisten ratkaisujen aikaa. Maa 
vaurastui ja kansalaisten hyvinvointi lisääntyi. Julkinen kakku  
kasvoi ja kansalaisten parantuneet palvelut ja etuudet pystyttiin 
rahoittamaan kasvun dynamiikalla. Politiikan konsensusilmapiiri 
sieti veronkorotukset ja julkisen sektorin kasvun.

Tyypillistä julkiselle omistukselle oli se, että valtiolla tai kunnilla ei 
ollut kirjanpitolain mukaisia taseita ja toimintaa johdettiin ja  
seurattiin maksuperusteisella talousarviolla ja tuloslaskelmalla. 
Toiminnan ja talouden ohjaus perustui resurssien myöntämiseen 
ja käyttämiseen. 1980-luvun lopulla alkoi julkisessa taloudessa 
puhaltaa uudet tuulet. Yli 30 vuotta jatkuneen taloudellisen  
kasvuvaiheen hiipuessa mielenkiinto kääntyi siihen, mitä  
niukkenevilla resursseilla saatiin aikaan: oliko toiminta  
tuloksellista, voitiinko sitä tehostaa resursseja lisäämättä ja oliko 
panostuksella sellaisia vaikutuksia yhteiskuntaan, mitä sillä  
tavoiteltiin. 

Omistajuuden merkitys kasvaa ja muuttuu

1990-luvulla kyseenalaistettiin julkisen sektorin kaikkivoipaisuus: 
toimintoja yhtiöitettiin ja ennen kaikkea yksityistettiin. Uskottiin, 
että yksityinen yritystoiminta on aina tehokkaampaa ja taloudelli-
sempaa kuin julkisesti tuotettuna. Suomessa yksityistäminen  
käsitteenä politisoitiin nopeasti ja julkisen palvelutoiminnan  
kehittäminen rajattiinkin useimmiten keskusteluun virasto- 
liikelaitos-tytäryhtiö. Yksityistämisen katsottiin olevan  
useimmissa tapauksissa poliittisesti mahdotonta.

2000-luvun vaihteessa taloudenohjausta muutettiin suorite- 
perusteiseksi ja otettiin käyttöön kirjanpitolain mukaiset tulos- 
laskelmat ja taseet. Omaisuuserät arvotettiin ja kunnissa  
toimintaa organisoitiin mm. nettobudjetoiduiksi yksiköiksi ja  
liikelaitoksiksi.

2010 luvulla keskeisiksi teemoiksi ovat nousseet omistaja-
ohjaus ja corporate governance: miten julkinen omistaja saa  
parhaan hyödyn omistuksestaan ja miten varmistetaan se,  
että tytäryhtiön johto toteuttaa omistajan linjaamaa strategiaa. 
Aikaisemmin yhtiömuodon nähtiin tai sen pelättiin johtavan  
demokraattisen ohjauksen ja valvonnan etääntymiseen liikkeen-
johdosta, kun yhtiön johto saattoi piiloutua julkiselta keskustelulta 
osakeyhtiölain ja liikesalaisuuksien taakse. Julkisessa keskustelus-
sa omistamisen itsetarkoitusta arvioidaan entistä kriittisemmin, 
mutta esille on noussut myös julkisen omistajan yhteiskuntavas-
tuu muun muassa työllistämisestä.

Riippumatonta tietoa omistajaohjauksen nykytilasta ja  
suunnasta kuntasektorilla oli saatavissa vähän – mielipiteitä  
sitäkin enemmän. Tästä syystä halusimme tehdä tämän  
selvityksen ja palvella kuntasektoria tulevissa päätöksen- 
tekotilanteissa.
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Selvityksestä suuntaa kunnille päätöksenteon tueksi

EY toteutti loppukeväästä 2014 selvityksen kuntien omistajaohjauksen tilasta ja suunnasta. 

Selvityksen tarkoituksena on tuottaa riippumatonta tietoa päätöksenteon tueksi omistajaohjauksen nykytilasta 
ja tulevaisuudesta. Aihe on ajankohtainen johtuen kuntatalouden paineista ja vireillä olevasta kuntien rakenne- ja 
sote-uudistuksista. Merkittävä osa kuntien toiminnasta ja omistuksista on organisoitu liikelaitoksien, yhtiöiden ja 
muiden yhteistoimintamuotojen kautta. Kunnilla on lisäksi merkittävä määrä passiivista omaisuutta, joka ei näy 
taseessa tai on olennaisesti aliarvostettu.

Tavoitteenamme on auttaa kuntasektoria tunnistamaan omaisuutensa arvo ja miettimään sille paras käyttö sekä 
aktiivisesti ohjaamaan omistuksensa kehittymistä kuntalaisten parhaaksi.

Selvitys toteutettiin henkilökohtaisina haastatteluina ja kyselytutkimuksena, mihin kutsuttiin toista sataa  
kuntien johtavaa viranhaltijaa ympäri Suomea. Selvitykseen haastateltiin henkilökohtaisesti 14 suurimpien  
kaupunkien ylimpään johtoon kuuluvaa viranhaltijaa. Lisäksi kyselyyn vastasi yli 40 henkilöä, joista yli puolet 
kuntajohtajia tai kuntien taloudesta vastaavia johtajia. Otosta voidaan pitää valtakunnallisesti varsin edustavana 
ja se kuvaa hyvin kuntasektorin yleistä tilaa.

32 % vastaajista edusti suuria yli 100 000 asukkaan kuntia ja 27 % pieniä alle 10 000 asukkaan kuntia.  
Keskikokoisten kuntien (väestöpohja 10 000 –100 000 asukasta) osuus oli 41 % vastaajista.

Selvitysraportti perustuu EY:n toteuttamiin haastatteluihin ja kyselyyn sekä tulosten analyysiin.
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Lähes kaikki (91 %) selvitykseen osallistu-
neista kunnista on järjestellyt toimintojaan 
ja ja palveluiden tuotantoorganisaatiotaan 
uudelleen viimeisen kolmen 
vuoden aikana. 

Tuore kuntalain muutos ja siinä säädetty 
markkinaehtoisen toiminnan yhtiöittämis-
velvoite on ollut välittömänä syynä vain 
noin joka kolmannessa tapauksessa.  
Valtaosa uudelleenjärjestelyistä onkin  
tehty omaehtoisesti.

Vaikuttimina uudelleenjärjestelyille ovat  
olleet sekä ulkoiset että kunnan sisäiset  
tekijät. Ulkoisina motivaatiotekijöinä ovat 
olleet yhtiöittämisvelvoite, vireillä oleva 
kuntarakenneuudistus ja yleinen kunta- 
talouden kriisi sekä sisäisinä tekijöinä mm. 
toiminnan tehostaminen ja johtamisen  
kehittäminen.

Toimintamalleja ovat olleet yhtiöittämisen 
ja liikelaitostamisen lisäksi erityisesti  
kuntien keskinäinen yhteistyö, palvelujen 
ulkoistaminen sekä palvelusetelikäytännöt.

Kuntien aktiivisuus omistajina

Yhtiöittäminen on koskenut kunnissa erityisesti markkinaehtoisia toimintoja kuten  
energia- ja satamatoimintoja (yhtiöittämisvelvoite), mutta suuri osa toteutetuista  
uudelleenjärjestelytoimenpiteistä on perustunut vapaaehtoisuuteen ja koskenut muita 
kuin markkinaehtoisia toimintoja, esimerkiksi kunnan sisäisiä tukipalveluita.

Eniten toimenpiteitä on toteutettu kyselyn perusteella sote- ja teknisellä sektorilla  
sekä muissa palveluissa esimerkiksi kunnan hallinto- ja tukipalvelujen osalta.  
(Graafi1.)

Graafi1. Kuntien toimenpiteet toimialoittain

Sote

Sivistys

Muut palvelut

Tekninen sektori

0 5 10 15

Uudelleenjärjestelyissä käytettyjen  
toimenpiteiden kirjo on laaja. Suosituimpia 
toimintamalleja ovat olleet toimintojen  
järjestäminen kuntien yhteistyönä  
(kuntayhtymä- tai isäntäkuntamallilla),  
ostopalveluihin ja palveluseteleihin  
siirtyminen sekä toiminnan yhtiöittäminen  
tytäryhtiöksi tai viraston liikelaitostaminen. 
Myös toiminnasta luopumista ja toiminnan 
ulkoistamista on käytetty. 

Graafi 2. Kuntien toteuttamia toimenpiteitä
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Kyselyyn vastanneiden yli  
40 kunnan toteuttamat  
toimenpiteet jakautuivat  
oheisen taulukon  
(Graafi 2.) mukaisesti.
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Kunnat	järjestelevät	toimintojaan	ensi-
sijaisesti	toimintojensa	kehittämiseksi

Kuntalain muutoksella säädettiin vuonna 
2013, että kunnan kilpailuilla markkinoilla 
harjoittama toiminta on siirrettävä  
osakeyhtiölle (tai vastaavalle)  
31.12.2014 mennessä. Tämä yhtiöittä-
misvelvoite on ollut välittömänä  
syynä vain 35 % tapauksista. Valtaosa  
(65 %) uudelleenjärjestelyistä ja  
yhtiöittämisistä kunnissa on tehty  
omaehtoisesti.

Toimintojen uudelleenjärjestelyn motivaa-
tiotekijät ovat liittyneet sekä kunnan  
vaikutusvallassa oleviin sisäisiin että siitä 
riippumattomiin ulkoisiin tekijöihin. Keskei-
simpiä kunnan sisäisiä motivaatiotekijöi-
tä olivat kyselyn mukaan oman toiminnan 
kehittäminen (tehostaminen ja kustannus-
säästöt), kunnan poliittinen tahtotila, joh-
tamis- ja henkilöstösyyt, kunnan elinkeino-
politiikka ja toimintaan sitoutuneiden  

Graafi 3. Kuntien motivaatiotekijät uudelleenjärjestelyille

Pakko/lainsäädäntö

Taloudelliset realiteetit

Poliittinen tahtotila

Pääomien vapauttaminen

0 20

Toiminnan kehittäminen

Elinkeinopolitiikka

Aluepoliittiset syyt

Henkilöstösyyt

Johtamissyyt

10 30 40 50

Muu syy

Miksi kunnat järjestelevät toimintojaan?

pääomien vapauttaminen. Ulkoisia motivaatiotekijöitä ovat olleet mm. pakottava  
lainsäädäntö ja valtiovallan toimet, kuntatalouden ulkoiset realiteetit sekä suunniteltuun  
kuntarakenneuudistukseen ja ja aluepolitiikkaan vastaaminen. (Graafi 3.)
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Aktiivisen omistajaohjauksen nykytila  
ja tavoitteet

Omistajapolitiikka

Kunnan omistajapolitiikalla tarkoitetaan valtuuston  
poliittista linjausta siitä, mihin omistajuudella pyritään, 
mitkä ovat omistajastrategian valintaan vaikuttavat  
tekijät ja miten sen vaikuttavuutta arvioidaan.  
Omistajapolitiikan laadinta oli aloitettu tai omistaja-
politiikka oli jo vahvistettu 57 % kunnista  
(”edelläkävijät”). Aloittamatta työ oli kuitenkin lähes 
puolella kunnista (43 %), näistä noin puolet  
(24 %) oli kuitenkin asettanut tavoitteen laatia 
omistajapolitiikka (”heränneet”).  
Kunnista joka viides (19 %) ei  ollut asettanut 
tavoitteekseen omistajapolitiikan  
laatimista (”nukkujat”).

Omistajastrategia

Omistajastrategiassa määritetään kunnan  
strategiset tavoitteet ja niille keskeiset mittarit.  
Vastausten jakauma oli lähes sama omistajastrategian 
määrittelyn osalta, mikä oli odotettavaa omistaja- 
politiikan ja -strategian keskinäisen riippuvuudenkin 
takia. Edelläkävijöitä, jotka olivat jo aloittaneet tai  
toteuttaneet omistajastrategian määrittelyn, oli 53 % 
vastaajista, heränneitä oli 28 % ja nukkujia 19 %.

Nykytila Tavoitetila

edelläkävijät

nukkujat

heränneet

Aloitettu
57 %

Määritetty/ 
toteutettu
81 %

Ei aloitettu 43 %
Ei määritetty 
19%

Graafi	4.	Omistajapolitiikka
Poliittinen linjapaperi omistajastrategian valinta 
ja vaikuttavuuden arviointi

Nykytila Tavoitetila

edelläkävijät

nukkujat

heränneet

Aloitettu
53 %

Määritetty/ 
toteutettu
81 %

Ei aloitettu 47 %

Ei määritetty 
19%

Graafi	5.	Omistajastrategia
Mitä omistamisella halutaan saavuttaa 
(tavoitteet ja mittaaminen)

Luokittelimme	kunnat	tehtyjen	linjausten	ja	tavoitteiden	näkökulmasta
Kartoitimme kyselyssä yksityiskohtaisemmin kuntien omistajaohjauksen nykytilaa ja tavoitetilaa. Vastausten  
perusteella jaoimme kunnat karkeasti kolmeen ryhmään aktiiviseen omistajaohjaukseen tähtäävien  
toimenpiteiden ja tavoitteiden perusteella:

1.  Edelläkävijöihin, jotka olivat jo aloittaneet työn,
2.  heränneisiin, jotka olivat asettaneet tavoitteita omistajaohjauksen  
      kehittämiseksi, mutta eivät olleet vielä aloittaneet työtä sekä
3.  nukkujiin, jotka eivät olleet vielä tunnistaneet tarvetta omistajaohjauksen  
      systemaattiseen kehittämiseen.

Omistajapolitiikka ja omistajastrategia
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Konserniohjaus ja konsernitalouden ohjaus

Konserniohjaus

Edelläkävijöitä eli kirjallisen omistajaohjausta tai  
konserniohjausta koskevan ohjeistuksen jo laatineita 
tai työn aloittaneita oli 65 % kunnista. Heränneitä oli 
21 % ja nukkujia 14 % kunnista.

Konserniohjeiden yksityiskohtaisiin vaatimuksiin  
suhtauduttiin ristiriitaisesti. Konsernin näkö-
kulmasta on järkevää keskittää ja ohjata mm. hallinto- 
ja tukipalvelujen käyttöä, mutta tytäryhteisöt kokevat 
ohjeet usein liiketoimintaa rajoittaviksi.

Konsernitalouden	ohjaus

Konsernitalouden ohjauksen osalta tulokset olivat  
samansuuntaisia kuin omistajaohjauksen osalta.  
Näiden toteuttaminen kulkee kunnissa usein yhdessä. 
Kuntien konserniohjeissa määritellään muun ohessa 
kuntatalouteen liittyvistä periaatteista, kuten  
esimerkiksi annetaan tytäryhtiölle ohjeet raportoida 
emokunnalle toiminnan ja talouden tietoja. 

Graafi	6.	Konserniohjaus
Konserniohjauksen ja -ohjeiden 
määrittely ja toteuttaminen

Graafi	7.	Konsernitalouden	ohjaus
Kuntakonsernin toimintaa suunnitellaan, ohjataan 
ja seurataan konserninäkökulmasta
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65 %
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toteutettu
86 %

Ei aloitettu 35 % Ei määritetty 
14 %

Nykytila Tavoitetila

edelläkävijät

nukkujat

heränneet

Aloitettu
64 %

Määritetty/ 
toteutettu
86 %

Ei aloitettu 36 % Ei määritetty 
14 %
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Omistuksen	salkutus

Kun vastaajilta kysyttiin omistajaohjauksen piiriin  
sisällytetyistä keskeisistä osa-alueista, hajaantuivat 
vastukset selvemmin ja edelläkävijöiden osuus laski 
olennaisesti.

Edelläkävijöitä, kunnan omistuksen salkutuksen  
aloittaneita, oli vain joka neljäs. Sen sijaan 42 %  
vastaajista kuului nukkujiin ja 33 % heränneisiin.

Salkutuksella tarkoitetaan omaisuuden luokittelua eri 
luokkiin sen strategisen käyttötarkoituksen mukaan. 
Perinteisesti omistuksia on jaettu esimerkiksi  
toimitila- ja muun kiinteän omaisuuden osalta  
pidettäviin, kehitettäviin ja myytäviin omaisuus-
luokkiin. Harva kunta on salkuttanut kaikkea 
aineellista ja aineetonta omaisuuttaan.

Omistaja-arvon	kehittyminen

Omistaja-arvon systemaattisen seurannan oli jo 
käynnistänyt vain 31 % vastaajista. Toisaalta 36 % 
vastaajista ei ollut ottanut tätä tavoitteeksikaan.
Useimmille kunnille omistaja-arvon seurantaa on 
toteutettu tilanteissa, joissa kiinteän omaisuuden 
myyntiä on harkittu.

Tämän näkökulman laajempi huomioiminen on 
keskeistä aktiivisen omistajaohjauksen 
kehittämisessä useimmille kunnille.

Graafi	8.	Omistuksen	salkutus

Graafi	9.	Omistaja	arvon	kehittyminen	
Tavoitteiden asetanta, jatkuva seuranta ja raportointi

Nykytila Tavoitetila

edelläkävijät

nukkujat

heränneet

Aloitettu
25%

Määritetty/ 
toteutettu 58 %

Ei aloitettu 75 %

Ei määritetty 
42 %

Nykytila Tavoitetila

edelläkävijät

nukkujat

heränneet

Aloitettu
31 %

Määritetty/ 
toteutettu
64 %

Ei aloitettu 69 %
Ei määritetty 
36 %

Omistuksen salkutus ja omistaja-arvo
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Markkinaehtoisuus

Markkinaehtoisuuden lisäämisen oli ottanut tai  
aikoo ottaa osaksi omistajaohjausperiaatteita 41 % 
vastaajista. Vastaavasti 37 % eli kolmasosa kunnista ei 
pitänyt markkinaehtoisuuden huomioimista 
tavoitteellisena.

Markkinaehtoisuutta on toteutettu lähinnä kunnan 
omistamien yhtiöiden osittaisella kilpailuttamisella tai 
palvelusopimusten vaiheittaisella volyymin 
alentamisella.

Exit–strategia

Selkein kehittämisalue aktiivisen omistajaohjauksen 
määrittelyssä ja käyttöönotossa näyttäisi kohdistuvan 
kuntien suhtautumiseen omistuksesta luopumiseen eli 
exit-strategiaan. Useat vastaajat kokivat omaisuuden 
myymisen tai siitä julkisen keskusteleminen 
poliittisesti hankalaksi.  

Vastaajista vain 12 % oli edelläkävijöitä, jotka olivat 
määritelleet tai määritelevät periaatteet omaisuudesta 
ja omistuksesta luopumiselle. Nukkujia tai niitä, jotka 
eivät nähneet kunnan exit-periaatteiden määrittämistä 
lainkaan tarpeellisena oli peräti 61 % vastaajista.

Graafi	10.	Markkinaehtoisuuden	lisääminen		
Toimintaa johdetaan ja palvelut hinnoitellaan  
markkinaehtoisesti ja voittoa tavoitellen

Graafi	11.	Exit	strategia	
Periaatteet omaisuudesta/ omistuksesta luopumiselle

Nykytila Tavoitetila

edelläkävijät

nukkujat

heränneet

Aloitettu
41%

Määritetty/ 
toteutettu 63 %

Ei aloitettu 59 %
Ei määritetty 
37 %

Nykytila Tavoitetila

edelläkävijät

nukkujat

heränneet

Aloitettu
12%

Määritetty/ 
toteutettu 39 %

Ei aloitettu 88 %
Ei määritetty 
61 %

Markkinaehtoisuus ja exit–strategia
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Strategiset ja taloudelliset esteet sekä mahdollistajat

Strategiset	esteet	/	mahdollistajat

Strategiset tekijät nähtiin useammin esteinä kuin 
mahdollistajina. Vastauksia analysoitaessa on syytä 
huomata, että vastaajat koostuivat yksinomaan 
johtavista ja valmistelevista virkamiehistä, joten 
vastausten taustalla saattaa olla tästä johtuvia ja 
kunnalliseen päätöksentekoon tyypillisesti liitettyjä 
näkemyseroja (virkamiehet vs. poliittiset 
luottamushenkilöt).

Poliittiset tavoitteet koettiin usein epäselviksi 
(yhteensä 50 % vastaajista), mikä haittaa valmistelua ja 
pitkäjänteistä toimintaa. Samoin kunnallisen päätöksen-
teon moniportaisuus, hitaus ja valitusmenettelyt 
koettiin toimeenpanon esteinä (55 %). 

Osa vastaajista koki myös poliittisen päätöksenteon 
käytännön tasolla ristiriitaiseksi vahvistetussa strategi-
assa linjattujen periaatteiden ja tavoitteiden kanssa 
(50 %). Samoin poliittisen päätöksenteon prosessit ja 
niihin liittyvät kuntakohtaiset menettelytavat koettiin 
useammin esteenä (61 %) kuin mahdollisuutena.

Myös valtiovallan toimien vaikutus koettiin useammin 
negatiivisena (48 %) kuin positiivisena 
omistajaohjauksen toimeenpanon kannalta.

Julkisen keskustelun merkitys oli ainoa tekijä, jossa 
vastaukset selvästi jakautuivat esteisiin ja mahdollista-
jiin ja jossa myös neutraalien vastaajien määrä oli 
suurin (50 %). Julkinen keskustelu koetaankin 
tavallisesti luottamushenkilöstön keskusteluareenaksi, 
jolle virkamiesjohto astuu vain harvoin ja valikoidusti. 

Taloudelliset	esteet	/	mahdollistajat

Heikko taloudellinen tilanne muutosten mahdollistajana.

Taloudellisista tekijöistä kunnan oma taloudellinen 
tilanne, olipa se hyvä tai heikko, koettiin useammin 
mahdollistajaksi (40 %) kuin esteeksi (31 %). Huonossa  
taloudellisessa tilanteessa ollaan muutosten edessä 
pakkoraossa. 

Se, että verovaikutukset koettiin useammin esteenä, 
selittynee ajankohtaisilla yhtiöittämishankkeilla, joissa 
verottajan selkeitä kannanottoja ei ole saatu, vaan kunnissa 
tehdään päätöksiä merkittävän epävarmuuden vallitessa 
yhtiöittämisen verokustannusten suhteen.

Selvityksessä kysyttiin myös vastaajien subjektiivista ja 
kokemusperäistä näkemystä niistä tekijöistä, jotka koetaan 
joko esteinä tai mahdollistajina kunnan onnistuneen 
omistajaohjauksen toimeenpanolle.  

Merkittävä este

Jonkinasteinen este

Neutraali

Jonkinasteinen mahdollistaja

Merkittävä mahdollistaja

Ruudun pituus kuvaa vastaajien määrää prosenttiyksiöinä.

Oheisissa taulukoissa on vastaukset ryhmitelty seuraavasti: 

Graafi 12. Strategiset esteet / mahdollistajat

MahdollistajaEste

 70  60  50 50  40  30  20  10  20 10  30  40

Poliittisten tavoitteiden epäselvyys

Päätöksenteon moniportaisuus

Vahvistetun strategian ja käytännön  
päätöksenteon ristiriitaisuus

Poliittisen päätöksenteon prosessit

Valtionvallan toimet

Strategiset tekijät

Julkinen keskustelu

%

Graafi 13. Taloudelliset esteet / mahdollistajat  

MahdollistajaEste

 70  60  50 50  40  30  20  10  20 10  30  40

Kunnan oma taloudellinen tilanne

Verovaikutukset

Pääomien puute

Omistaja-arvon lisääminen

Taloudelliset tekijät

%
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Juridiset	tekijät	ja	lainsäädäntö

Juridiset tekijät, kuten hankintalakiin ja sopimus-
hallintaan liittyvät asiat, nähtiin enemmän sekä 
esteinä (41 % ja 33 %) että mahdollistajina (36 % ja 25 %). 

Operatiiviset	tekijät

Operatiivisten tekijöiden osalta vastaajat tunnistivat 
sekä esteitä että mahdollistajia. 

IT-järjestelmien yhteensopivuuteen ja eriyttämiseen 
liittyvät kysymykset koettiin yleisesti toiminnan 
kehittämisen esteiksi (53 %). Vain harva (13 %) näki 
nämä mahdollistajana. Syynä tähän olivat lukuisat 
kokemukset epäonnistuneista hankkeista ja 
järjestelmien yhteensopimattomuudesta.

Kunnan toimintojen ja prosessien yhteensopivuuden ja 
synergiaetujen osalta mielipiteet jakautuivat 
(31 % este vs. 19 % mahdollistaja) ja neutraalien 
vastaajien osuus oli suuri (49 %).

Mahdollistajina tunnistettiin yleisesti henkilöstön 
osaaminen (52 %) ja vuorovaikutus (40 %), asiakas- ja 
palvelutoiminnan kehittäminen (46 %) sekä 
muutoshallinta ja viestintä (41 %).  Näitä piti 
jonkinasteisena esteenä vain noin 10 % vastaajista.

Lainsäädännölliset ja operatiiviset esteet ja mahdollistajat

Graafi 14. Juridiset esteet / mahdollistajat 

MahdollistajaEste

 60  50 50  40  30  20  10  20 10  30  40

Hankintalainsäädäntö / in-houseasema

Juridiset tekijät

Sopimushallinta ja muut juridiset  
kysymykset

%

Graafi 15. Operatiiviset tekijät

MahdollistajaEste

 70  60  50 50  40  30  20  10  20 10  30  40

IT-järjestelmien yhteensopivuus /  
eriyttäminen

Prosessien tai toimintojen  
yhteensopivuus / synergiat

Vuorovaikutus henkilöstön kanssa

Muutoksenhallinta / viestintä

Operatiiviset tekijät

Henkilöstön osaaminen

Asiakas- / palvelutoiminnan 
kehittäminen

 60  70 %
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Kaikilla	kunnilla	on	
kehitettävää

Osa kunnista selviää  
strategiansa täydentämisellä 
ja tehokkaalla toimeenpanolla. 
Joka kolmannen kunnan on  
laitettava ensin perusasiat  
kuntoon.
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Johtopäätökset

EY:n	selvitys	erotti	jyvät	akanoista

Lähes kaikki selvityksessä mukana olleet kunnat ovat 
järjestelleet toimintojaan uudelleen. Merkittävä osuus uudelleen 
järjestelyistä on tapahtunut vapaaehtoisesti oman toiminnan 
kehittämiseksi ja ne ovat koskeneet kaikkia kunnan toimialoja ja 
toimintoja. Malleja on ollut useita, mutta useimmin perinteisiä. 
Liikelaitostamisen ja yhtiöittämisen lisäksi on käytetty kuntien 
yhteistyömalleja, ulkoistamista yksityiselle sektorille ja 
palvelusetelien käyttöönottoa. Virkistäviä poikkeuksina 
mainittakoon esimerkiksi valtakunnan rajat ylittävät 
yhteisyrityshankkeet ja kansallisesti laajentuneet kuntien 
yhteisyritykset.

Yli puolet vastaajista on laatinut tai laativat omistajapolitiikkaa 
ja –strategiaa, jonka valtuusto vahvistaa – silti viidennes 
vastaajista piti kunnan kirjallisen omistajapolitiikan laatimista 
tarpeettomana. Omistajaohjauksen periaatteet ja kuntakonsernin 
kokonaisuuden taloudellinen seuranta oli toteutettu tai otettu 
tavoitteeksi 2/3 kunnista. Vastaavasti joka seitsemäs vastaaja ei 
nähnyt konsernitason ohjeistusta ja rapotointia tarpeellisina. 

Aktiivisen omistajaohjauksen toimeenpanon kehittämistarpeet 
liittyvät yleisesti omistuksen salkutukseen, omistaja-arvon 
kehityksen seurantaan ja markkinaehtoisuuden lisäämiseen 
sekä exit-strategian luomiseen. Näillä osa-alueilla työn oli 
aloittanut vain joka kolmas tai neljäs vastaaja ja noin joka 
kolmas vastaaja ei ollut ottanut näiden sisällyttämistä 
omistajaohjausmalliin edes tavoitteekseen. Kaikkein 
kauimpana oltiin exit-strategian osalta. Vain joka kahdeksas 
vastaaja oli aloittanut tai toteuttanut kunnan exit-strategian 
määrittelyn ja toisaalta kolme viidestä vastaajasta ei nähnyt 
exit-strategian määrittelyä tarpeellisena ja tavoiteltavana 
elementtinä kunnan omistajaohjauksen kannalta.

Strategia	tukemaan	kokonaisvaltaista	omistajaohjausta

Selvityksen keskeinen johtopäätös on, että ne toimijat, jotka 
ovat strategisesti kehittäneet omistajaohjaustaan yhtenä 
kokonaisuutena, ovat saavuttaneet omasta näkökulmastaan 
parempia tuloksia kuin ne, jotka ovat toimineet omistaja-
ohjauksen kehittämisessä kohde- tai projektikohtaisesti.           

Strategiset tekijät kuten poliittiseen päätöksentekoon 
ja valtiovallan toimiin liittyvät tekijät koettiin kyselyyn 
vastanneiden ylimpien viranhaltijoiden taholta enemmän 
esteinä kuin mahdollisuuksina kehittää aktiivisesti kunnan 
omistajaohjausta. Kunnan taloudellinen tilanne ja tarve 
vapauttaa pääomia ovat keskeisiä syitä kunnan omistaja-
ohjauksen vahvistamiselle. Kuntien IT-järjestelmien 
yhteensopivuushaasteet koettiin myös omistajaohjauksen 
kehittämisen esteinä. Henkilöstön kehittäminen, 
vuorovaikutuksen lisääminen, muutosjohtaminen ja 
asiakas-/palvelutoiminnan kehittäminen nähtiin yleisesti 
aktiivisen omistajaohjauksen mahdollistajina.

Ylikunnalliseen	yhteistyöhön	liittyvät	omistajaohjauksen	
puutteet	syytä	korjata	rakenneuudistuksessa

Omistajaohjauksen rooli ylikunnallisessa yhteistyössä tulee 
muuttumaan merkittävästi tulevaisuudessa ja nykyiset 
ohjausmallit on syytä haastaa sekä osakaskuntien että 
yhteistoimintayhteisön näkökulmasta.

Omistajaohjauksen tavoitteiden ja keinojen yhteensovittaminen 
ylikunnallisessa yhteistyössä, kuten kuntayhtymissä ja 
kuntien yhteisyrityksissä, tunnistettiin erityisen haasteelliseksi 
selvitykseen osallistuneiden keskuudessa. Ongelmana 
koettiin erityisesti tilanteet, joissa yksi kunta toimi emokuntana eli 
sillä oli yksin määräysvalta (käytännössä yli 50 % yhteisön 
äänivallasta) kuntayhtymässä tai osakeyhtiössä. Tällöin muut 
kunnat saattoivat kokea vaikutusmahdollisuutensa tai oman 
omistajapolitiikan harjoittamisen vaikeaksi. Vastaavasti 
esiintyi tilanteita, joissa yksittäisen kunnan intressi oli 
selvästi kokonaisedun kanssa ristiriidassa, esimerkiksi 
yhteisyrityksen toimipisteiden sijainnista päätettäessä.

Aktiivisen omistajaohjauksen kehittämisen ajankohtaisuutta 
korostettiin erityisesti sote-uudistuksen näkökulmasta, kun 
sote-palvelujen järjestämis- ja tuottamismallit hakevat 
muotojaan. Systemaattisella ja yhteisyrityksen strategisista 
tavoitteista johdetuilla omistajaohjaus- ja toimintaperiaatteilla 
voidaan varmistaa uusien toimintamallien tavoiteltu 
vaikuttavuus sekä kokonaisuuden että yksittäisten jäsenkuntien 
ja kuntalaisten kannalta.
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Määrittelimme askelmerkit aktiiviseen  
omistajaohjaukseen

Aktiivinen omistajaohjaus tarkoittaa dokumentoitua, vahvistettua 
sekä säännöllisesti uudelleenarvioitua strategiaa ja siihen liittyviä 
jatkuvia seuranta- ja ohjaustoimenpiteitä kunnan resurssien 
käytön ohjaamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Toimivassa omistajaohjauksessa kuntalaiset, elinkeinoelämän 
päättäjät, kunnan viranhaltijat ja luottamushenkilöt käyvät 
avointa ja jatkuvaa vuoropuhelua, joka pyrkii ennakoimaan ja 
ohjaamaan tulevaa. Aktiivisen omistajaohjauksen edellytys on 
ajantasainen omistajapolitiikka ja –strategia kiinteänä osana 
kunnan konsernistrategiaa. Jotta strategia ohjaisi kunnan 
todellisten resurssien käyttöä, on sen muodostettava kokonais-
valtaisempi käsitys aineettomasta ja aineellisesta omaisuudes-
taan, sen nykytilasta ja omistaja-arvosta sekä edellä mainittuihin 
asioihin liittyvistä tavoitteista. Viranhaltijoiden vastuulla on 
kunnan omaisuuden ja muiden resurssien tunnistaminen sekä 
arvonmääritys sekä ymmärrettävä kuvaaminen päätöksenteon 
perustaksi sekä jatkuvan vuoropuhelun mahdollistaminen eri 
sidosryhmien ja intressien välillä. Omaisuuden luokitteluun ja 
salkuttamiseen liittyy myös sellaisia poliittisia arvovalintoja, jotka 
kuuluvat luottamuselinten päätettäviksi. 

Strategiset valinnat ja tavoitteiden asetanta ovat luottamus-
henkilötason linjauksia. Hankaliakin päätöksiä ja muutoksia on 
helpompi toteuttaa, kun kunnan omaisuutta ja resursseja sekä 
niihin liittyvää ohjausta toteutetaan pitkäjänteisesti strategisella ja 
siitä johdetulla toimenpideohjelmalla yhtenä kokonaisuutena. 
Päähuomion tulee tässäkin yhteydessä olla tulevissa tarpeissa ja 
kunnan aineettoman sekä aineellisen omaisuuden parhaassa 
käytössä. Käytännössä tämä tarkoittaa linjapäätösten yhteydessä 
annettavia valtuuksia konsernijaostolle, johtaville viranhaltijoille ja 
liiketoimintajohdolle toteuttaa strategian mukaisia toimenpiteitä – 
usein nykyistä joustavammin ja laajempina kokonaisuuksia. 
Luottamushenkilöille suunnattavan raportoinnin suuntaa tulee 
siirtää tulevaisuuteen ja ennusteisiin. Viranhaltijoiden, luottamus-
henkilöiden ja liiketoimintajohdon tulee sopia ennakoiden 
keinoista puuttua poikkeamiin ja riittävin toimenpitein. Aktiivisen 
omistajaohjauksen ensisijainen tehtävä on aina varmistaa kunnan 
strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen pitkällä 
aikavälillä.
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Tunnista ja rekisteröi kunnan kaikki aineellinen ja myös 
aineeton omaisuus.

Muodosta käsitys omaisuuden käyvästä arvosta.
Kaikki omaisuus ei ole taseessa eikä kirjanpitoarvo
välttämättä kuvaa omaisuuden käypää arvoa.

Luokittele omaisuus ryhmiin sen luonteen, käytön ja omis-
tuksen perusteella. Määritä mikä on kunkin omaisuuserän 
paras käyttö huomioiden kunnan saama pitkäaikavälin hyöty.

Määrittele täsmällinen strategia ja mittarit kullekin omai-
suussalkulle. Seuraa omistaja-arvon kehitystä. Määrittele 
myös reunaehdot omistuksesta luopumiselle (exit-strategia).

Aseta tavoitteet ja seuraa systemaattisesti mittareiden kehi-
tystä. Analysoi tuloksia ja ennusteita tavoitteita vastaan. 
Puutu aktiivisesti poikkeamiin ja ennakoi tulevaa.

Tunnista ja rekisteröi kunnan kaikki aineellinen ja aineeton  
omaisuus, sekä niihin liittyvät vastuut ja velvoitteet.

Muodosta käsitys omaisuuden käyvästä arvosta.
Kaikki omaisuus ei ole taseessa, eikä kirjanpitoarvo
välttämättä kuvaa omaisuuden käypää arvoa.

Luokittele omaisuus ryhmiin sen luonteen, käytön ja omistuksen perusteella. 
Määritä mikä on kunkin omaisuuserän paras käyttö huomioiden kunnan saama 
pitkäaikavälin hyöty.

Määrittele täsmällinen strategia ja mittarit kullekin omaisuussalkulle. 
Seuraa omistaja-arvon kehitystä. Määrittele myös reunaehdot 
omistuksesta luopumiselle (exit-strategia).

Aseta tavoitteet ja seuraa systemaattisesti mittareiden kehitystä. 
Analysoi tuloksia ja ennusteita tavoitteita vastaan. 
Puutu aktiivisesti poikkeamiin ja keskity tulevaisuuden ennakointiin.

Inventoi

Arvota

Salkuta

Valitse
strategia

Ohjaa omistusta
aktiivisesti

Omistajapolitiikka ja -strategia

Suosituksemme aktiivisen omistaja- 
ohjauksen kehittämiseen
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(EY:n henkilöesittely  s. 15)

numero ja otsikko

Omistajaohjauksen kehittäminen – Jarmo

Strategia ja liiketoiminnan kehittäminen – Kaj

Talouden ohjauksen kehittäminen  - Tiina

Verotus – Kirsti

Juridiikka – Sakke

Omistusjärjestelyt – Mikko
Kuvat mukaan, email ja puhelinnumero

EY on johtava pohjoismainen asiantuntija  
julkishallinnon palveluiden kehittämisessä. 

Osaava kumppanisi
kuntasektorin  
muutoksessa
Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.
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Verotus 
Kirsti Auranen
Partner, varatuomari
kirsti.auranen@fi.ey.com
+358 400 621 692

Yhteystiedot

Strategia, liiketoiminnan ja 
omistajaohjauksen kehittäminen
Jarmo Lohi
Neuvonantaja, JHTT, KHT 
jarmo.lohi@fi.ey.com
+358 400 500 516

Strategia, liiketoiminnan ja 
omistajaohjauksen kehittäminen
Kaj Työppönen
Johtaja
kaj.tyopponen@fi.ey.com
+358 40 761 1834

Talouden ohjauksen kehittäminen  
Tiina Lind
Partner, JHTT, KHT
tiina.lind@fi.ey.com
+358 40 528 2159

Omistusjärjestelyt
Mikko Äijälä
Partner
mikko.aijala@fi.ey.com
+358 40 709 2907

Juridiikka
Sakari Helminen
Partner, varatuomari
sakari.helminen@fi.ey.com
+358 40 545 4683
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EY lyhyesti
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden 
asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti, joka tarjoaa Suomessa 
lisäksi liikejuridiikan palveluita. 

Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat 
luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla 
maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä 
lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja 
liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle 
henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. 

EY viittaa globaaliin organisaatioomme ja saattaa viitata yhteen 
tai useampaan Ernst & Young Global Limitedin jäsenyhtiöön, joista 
kukin on erillinen oikeushenkilö. Ernst & Young Global Limited, joka 
on Yhdistyneen kuningaskunnan lakien mukainen yhtiö (company 
limited by guarantee), ei tarjoa palveluja asiakkaille. Lisätietoja 
organisaatiostamme löytyy osoitteesta ey.com.

© 2014 Ernst & Young Oy.  
Kaikki oikeudet pidätetään.
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Tässä julkaisussa olevat tiedot on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan 
yleisluonteisena tiedon lähteenä. Mikäli tarvitsette asiantuntijaneuvoja, 
suosittelemme ottamaan yhteyttä asiantuntijaan, joka voi avustaa 
yksittäisissä kysymyksissä. 
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