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Edunvalvonta
Valvomme kuntien etua 
muun muassa:
• 200 salkutetulla edun-

valvontatoimenpiteellä
• 80:lla eduskunta- ja 

ministeriökuulemisella 
vuodessa sekä noin 250 
edunvalvontaan kuuluvalla 
kirjallisella lausunnolla 
vuodessa.

• Saamme vuositasolla noin 
100 nimeämispyyntöä 
työryhmiin (mm. 
ministeriöt).

Kehittäminen
• Yhteensä 80:ssä Kunta-

liiton organisoimassa 
kunta-alan kehitys-
projektissa on mukana 112 
kuntaa ja 47 kunta-
taustaista organisaatiota.

Asiantuntijapalvelut
• Annamme neuvonta-

palveluita puhelimitse noin 
400 kertaa ja 
sähköpostitse noin 80
kertaa päivässä.

• Annamme yli 30 vaativaa 
tai maksullista asiantuntija-
lausuntoa päivittäin.

Verkostot ja 
asiakastilaisuudet
• Yhteensä 100 salkutetussa

verkostossa mukana on 
noin 6 000 henkilöjäsentä.

• Järjestämme vuosittain 
noin 1 000 seminaari- ym. 
asiakastilaisuutta.



Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Kuntaliiton lähestymistavasta sote- ja 
maakuntauudistukseen:

• Uudistukseen pyritty vaikuttamaan niin, että:
» Kuntien ja maakuntien itsehallinto olisi vahvaa
» Kuntien ja maakuntien yhdyspinnan rakentuminen olisi 

joustavaa huomioiden mm. alueelliset olosuhteet
» Uudistus olisi myös käytännössä toimeenpantavissa 

• Lausunnot uudistuksen eri vaiheissa hyväksytty 
Kuntaliiton luottamushenkilöhallinnossa yksimielisesti
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Kriittisiä asioita muun muassa:
• Aikataululliset riskit
• EU-notifikaatioiden tarve?
• Omaisuusjärjestelyt; VM:n eduskunnalle antama PeV:n

edellyttämä kompensaatiosääntely on liian löysä
• Tukipalvelujen toteutus 
• Kuntien takauskeskuslain muutos
• Maakuntien itsehallinto; valtion vahva ohjaus etenkin sote-

palveluissa ja investoinneissa sekä rahoituksen riittävyys
• Valinnanvapauslainsäädännön muutosten riittävyys
• Kasvupalveluiden ns. allianssimallin sisältö käytännössä?
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Yhdyspintapalvelut

mm. lasten ja perheiden palvelut, 
hyvinvointijohtaminen, työllisyys, 
kaavoitus ja maankäyttö, väylät, 
liikenne ja kuljetus, turvallisuus, 

varautuminen ja pelastus, sote-kokonaisuus, 
ympäristötehtävät, ympäristöterveydenhuolto, 

rakentaminen, tilat ja kiinteistöt, kotouttaminen, 
kasvupalvelut ja elinkeinojen kehittäminen, 

asumispalvelut, järjestöyhteistyö, tukipalvelut, 
osallisuus, liikunta, nuoriso, kulttuuri, tasa-arvo, 

yhteiset yhtiöt ja hankinnat

Kunnat Maakunnat

1. Miten sovitaan yhteiset 
tavoitteet? 

2. Miten järjestetään 
monitoimijaiset 
yhteistyösuhteet, 
vuorovaikutteiset 
yhteistoimintakäytännöt 
ja toimintatavat?

3. Lain tulkinta ja 
soveltaminen?

4. Minkälaisia  
sopimuksia        
tarvitaan?

Valtio
ml. lainsäädäntö, 
ohjaus, rahoitus, 
poliisi, KELA ym. 

Yksityiset 
palveluntuottajat 

ja järjestöt EU- ja kv-
toiminta

Tieto ja 
tiedonkulku, 
johtaminen, 
resurssit ja 
vastuunjako

Järjestäjä - tuottaja Liikelaitos
Henkilöstö, yt-menettelyt
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Maakunnan tehtävät ja yhteys kuntiin

1. sosiaali- ja 
terveydenhuolto

2. hyvinvoinnin, 
terveyden ja turvalli-
suuden edistämisen ja 

ehkäisevän 
päihdetyön 

asiantuntijatuki 
kunnille

3. alueellinen 
alkoholihallinto 4. pelastustoimi 5. ympäristö-

terveydenhuolto

6. maatalous ja 
maaseudun 

kehittäminen

7. maataloustuotteiden 
markkinajärjestelyt, 

maatalouden tuotanto-
panosten turvallisuus, 
laatu ja käyttö sekä 

kasvinterveyden 
valvonta

8. kalatalous ja 
vesitalous

9. aluekehittämisviranomaisen tehtävät, alueen, 
sen elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen
kehittäminen ja rahoittaminen, näihin liittyvä 

koulutus ja osaamisen kehittäminen, kulttuurin
edistäminen, yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen 
järjestäminen sekä kotoutumisen edistäminen

15. yksityisteitä ja 
liikkumisen 

ohjausta koskevat 
valtionavustus-

tehtävät

10. alueellisen lyhyen, 
pitkän ja keskipitkän 
aikavälin koulutus-

tarpeiden ennakointi ja 
alueellisten

koulutustavoitteiden 
valmistelu

11. maakunnan 
suunnittelu ja 

maakunta-
kaavoitus

12. kuntien alueiden 
käytön suunnittelun 
ja rakennustoimen 

järjestämisen 
edistäminen

13. luonnon 
monimuotoisuuden 

suojelun edistäminen 
ja kulttuuri-

ympäristön hoito

18. maakunnallisen 
identiteetin 

edistäminen alueella 
yhteistyössä alueen 
muiden toimijoiden

kanssa

14. liikennejärjestelmän toimivuus, 
liikenneturvallisuus, tie- ja liikenneolot, 

alueellinen tienpito, maankäytön yhteistyö sekä 
toimintaympäristöä koskevien tietojen 

tuottaminen valtakunnalliseen
liikennejärjestelmäsuunnitteluun; 

17. alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen 
yhteistyössä muiden maakuntien kanssa sekä

liikunnan edistäminen maakunnassa alueellisen 
liikuntaneuvoston toiminnan kautta sekä 

ulkoilureittitehtävät

22. ympäristötiedon 
tuottaminen ja 

ympäristötietouden 
parantaminen

21. vesien ja 
merensuojelu, vesien 

ja merenhoidon 
järjestäminen ja 

toteuttaminen sekä 
merialuesuunnittelu

19. kulttuuria koskevien 
suunnitelmien ja 

kehittämistoimenpiteiden 
yhteensovittaminen osana 

maakuntastrategian ja 
-ohjelman sekä 

maakuntakaavoituksen 
toteuttamista 

20. vesihuollon edistäminen ja suunnittelu, 
vesivarojen käytön ja hoidon sekä tulvariskien 

hallinnan tehtävät, alueelliset 
luonnonvaratehtävät ja huolehtiminen 

ympäristö-, vesihuolto- ja
vesistötöiden toteuttamisesta

23. maakunnan 
varautuminen ja 

alueellisen 
varautumisen 

yhteensovittaminen

24. maatalousyrittäjien 
ja turkistuottajien 
lomituspalvelujen 

järjestäminen sekä 
poronhoitajien

sijaisavun kustannusten 
korvaaminen

25. alueelliset 
romaniasiain 

neuvottelukuntia 
ja romaniasioita 

koskevat tehtävät

26. 
yhteispalveluiden 

alueellinen 
järjestäminen ja 

kehittäminen

Erittäin merkittävä
Merkittävä
Vähemmän merkittävä

16. vaarallisten 
kemikaalien ja 

räjähteiden 
käsittelyyn liittyvät 
valvontatehtävät
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Kunnan ja maakunnan väliset yhteistyön tasot

Kunnanvaltuustot
Muut toimielimet

Kuntajohtajat
Sivistysjohtajat ja 

muut 
toimialajohtajat

Asiantuntijat/
vastuuhenkilöt

Kentällä toimijat

Maakuntavaltuusto
Muut toimielimet

Maakuntajohtajat
Kuntayhteistyön 
vastuuhenkilöt

Asiantuntijat/
vastuuhenkilöt

Kentällä toimijat

Poliittisen päätöksenteon taso

Johdon taso

Asiantuntijataso

Asiakkaan taso

Kunta Maakunta

Yhteiset tavoitteet, 
strategiat, sopimukset

Yhteistyöryhmät 
(esim. LAPE/SISOTE),

valmistelu, kehittäminen

Asiantuntijaverkostot (esim. 
liikunta), valmistelu, 

kehittäminen

Sujuvat prosessit
TOIMIVAT PALVELUT

29.5.2018
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Kuntien ja maakuntien edunvalvonta ja 
palvelut tulevaisuudessa?
• Kuntaliiton valtuuston asettama tavoite on kuntien ja maakuntien 

yhteinen edunvalvonta- ja palvelujärjestö, kuten Ruotsissa ja Norjassa
• Yhteiseen järjestöön liittyy monia herkkyyksiä koskien mm.

» jäsenten yhteisiä tavoitteita sekä tarpeita edunvalvonnassa, palveluissa ja 
kehittämisessä

» potentiaalisia intressiristiriitoja ja niiden ratkaisumalleja
» maakuntien itsehallinnon ”riittävyyttä” ja suhdetta valtioon 
» kuntakentän ja maakuntakentän sisäistä ristivetoa (C21 / R5)
» rahaa ja valtaa

• Kuntien ja maakuntien erilaisuus, erilaistuvat tarpeet sekä resurssit 
heijastuvat palautteessa

• Yleinen palaute tukee yhteisen järjestön rakentamista, mutta epäileviä 
näkemyksiä tulee kaikista kuntaryhmistä 
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Kuntien ja maakuntien tehtävät ja yhdyspinnat
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Muutosjohtamisen tuki

Maakuntien 
muutosjohtajat 
ja HR-toimijat

KEVA: JULKISEN ALAN TYÖELÄKEOSAAJA

Tavoitteena työkyvyttömyysriskin pienentäminen, 
työurien pidentäminen sekä näitä tukeva 
strateginen työkykyjohtaminen

Palvelut kohdistuvat vastuulliseen työeläketurvaan 
ja tulokselliseen työkykyjohtamiseen

Maksutonta jäsenpalvelua

FCG: KAUPALLINEN ROOLI

Tavoitteena asiakkaalle konkreettiset polut uusien 
tilanteiden hyväksi hallinnaksi

Palvelut kohdistuvat asiakkaiden toimeksiantoihin

Toteuttajana KLn, KTn ja Kevan yhteishankkeissa 
(mm. MaakuntaEKJ suunnitteilla yliopistojen ja 
mahd. asiakkaiden kanssa)

KUNTALIITTO: MAAKUNTIEN EDUNVALVOJA JA 
KEHITTÄMISEN TUKIJA

Tavoitteena maakuntien itsehallinnon ja kehittämisen 
tukeminen sekä rahoituksen turvaaminen

Palvelut kohdistuvat kunta-maakunta-yhdyspintoihin, 
maakuntastrategiaan, maakuntakonsernin 
johtamiseen sekä maakuntien ydintehtäviin

Maksutonta jäsenpalvelua

KT: AINOA LAKISÄÄTEINEN TYÖNANTAJIEN 
EDUNVALVONTAORGANISAATIO
Tavoitteena henkilöstösiirtojen onnistuminen ja 
työnantajan kilpailukyky

Palvelut kohdistuvat työnantajaedunvalvontaan 
henkilöstöasioissa ja henkilöstöjohtamisen (HRM) 
kehittämiseen
Päävastuu henkilöstöjohtamiseen liittyvistä asioista 
(uusi KT-laki)

Maksutonta jäsenpalvelua

Muutos-
johtamisen 
palvelut 
asiakkaiden 
tarpeiden 
mukaan

Maakunnan 
strateginen 
johtaminen

HRM-
työelämäsuhteet 

ja työnantaja-
vastuut

Työkykyä 
edistävä 
toiminta
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Kuntaliiton muutostuki
• Asiakaslähtöistä vuorovaikutusta, kuntien ja maakuntien tarpeiden tunnistamista
• Palautteen huomioimista toiminnan kehittämisessä 
• Kuntien ja maakuntien tarpeisiin räätälöityjä palveluja: 

» Suoraa, henkilökohtaista neuvontaa
» Työkaluja, oppaita, ohjeita 
» Verkostoyhteistyötä ja koulutusta 
» Ajankohtaista tilanne- ja tutkimustietoa 
» Kuntien ja maakuntien tavoitteita tukevaa edunvalvontaa ja viestintää

• Palvelujen priorisointia ajassa, oikea-aikaisuutta ja nopeaa reagointia 
• Käytännönläheistä, hyvin saavutettavaa ja konkreettista tukea, joka soveltuu 

kunnan ja maakunnan arkityöhön
• Laaja asiantuntijaverkosto kuntien ja maakuntien tukena
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Kiitos!
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# maakuntatilaisuus
# landskapsbesok

Materiaalit: www.kuntaliitto.fi/maakuntatilaisuudet


