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TULEVAISUUDEN KUNNAN RAKENTAMISEN HAASTEITA

• Elinkeinorakenteen kapeutuminen
• Harrastusmahdollisuuksien ja 

palvelujen vähäisyys
• Opiskelupaikkojen vähäisyys
• Laajakaistaverkko ei ulotu kaikkialle
• Kehittämisresurssien puute

• Elinkeinorakenteen kapeutuminen
• Vetovoimainen kaavoitus
• Suuret investointitarpeet kulttuuriin ja 

vapaa-aikaan
• Laajakaistaverkko ei ulotu kaikkialle
• Asukkaiden kiinnostuksen puute yhteisiä 

asioita kohtaan

• Yhdyskuntarakenteen hajautuminen
• Suuri investointitarve kulttuuriin ja 

vapaa-aikaan
• Segregaatiota ehkäisevä kaavoitus
• Heikko osaavien digiosaajien saatavuus
• Asuinalueiden ja ruuhkavuosiaan 

elävien asukkaiden osallisuuden 
edistäminen

• Asuinalueiden eriytyminen
• Sosiaaliset ongelmat sekä moninaiset 

palvelutarpeet ja investointipaineet
• Tiivis yhdyskuntarakenne
• Heikko osaavien digiosaajien saatavuus
• Suurten asukasmassojen osallisuuden 

kehittäminen

SEUTUKAUPUNGITPIENET KUNNAT

SUURET KAUPUNGITKEHYSKUNNAT
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ARTTU2: Johtopäätöksiä maakunta‐ ja sote‐uudistuksesta ja tulevaisuuden kunnasta

[pvm]
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Kunnat 
uudistusten 

keskellä

Kunnat 
uudistusten 

keskellä

1. Erilaisuus ja 
erilaistuminen 

kasvaa

1. Erilaisuus ja 
erilaistuminen 

kasvaa
2. Tyytyväisyys 
kuntapalveluihin 

kasvussa 

2. Tyytyväisyys 
kuntapalveluihin 

kasvussa 

4. Luottamus ja 
laajeneva  

osallistuminen 
välttämättömiä

4. Luottamus ja 
laajeneva  

osallistuminen 
välttämättömiä

7. Johtaminen 
korostuu sekä 
arjessa ja 

uudistuksissa

7. Johtaminen 
korostuu sekä 
arjessa ja 

uudistuksissa

5. Demokratia‐
vaje muuttaa 

paikkaa

5. Demokratia‐
vaje muuttaa 

paikkaa

6. Henkilöstö on 
tärkein voimavara
6. Henkilöstö on 
tärkein voimavara

8. Uudistuksen 
toimeenpano 
ratkaisee

8. Uudistuksen 
toimeenpano 
ratkaisee

3. Uudistuksen 
tavoitteet ja 

perustelut ovat 
tärkeitä

3. Uudistuksen 
tavoitteet ja 

perustelut ovat 
tärkeitä

Kuntaliiton tiedote 22.3.2018: 
https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2018/kahdeksan‐tutkittua‐
johtopaatosta‐maakunta‐ja‐sote‐uudistuksesta
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Kunnat 2021 -kehittämisohjelman tavoite- ja tuotoskokonaisuudet 

Kuntalaistaso Kuntataso Maakuntataso Kansallinen taso

Hyvinvoinnin, 
osaamisen, 

elinvoiman ja 
johtamisen 

toimintamallit ja 
uudistamisen 

työkalut  

Kunnan ja 
maakunnan 

välisen yhteistyön 
rakenteet, 

käytännöt ja 
sopimusmallit 

Erilaisten kuntien 
roolit, vahvuudet ja 
toimintaedellytykset

TUOTOS

Osallisuuden 
keinot ja 

kuntalaislähtöiset 
palvelukanavat

TUOTOS TUOTOS TUOTOS

TAVOITE TAVOITE TAVOITE TAVOITE

Asukas voi hyvin 
ja on aktiivinen

Kunta luo itse 
tulevaisuutensa 

uudistaen 
toimintaansa

Maakunnat ja 
kunnat toimivat 
yhteistyössä ja 
vaikuttavasti  

Kunnat ovat 
elinvoiman, 

osaamisen ja 
hyvinvoinnin 

tekijöitä myös 
tulevaisuudessa 


