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Löytävätkö kunnat roolinsa uudelleen?

Kuntien tehtävien väheneminen sote- ja maakuntauudistuksen 
myötä tarjoaa mahdollisuuden pohtia kuntien tehtävät ja kuntien 
rooli uudelleen. Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen 
kehitysjohtaja Olli Hietanen pitää tilannetta harvinaislaatuisena.

– Kuntapäättäjät voivat aidosti miettiä, mikä on kunnan tehtävä, 
mitä sen pitäisi tarjota kuntalaisille ja kuinka nämä palvelut 
hoidetaan.

Lähde: Kuntatyönantaja 2/2016
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Maakuntia ja tulevaisuuden kuntia tulee valmistella 
samanaikaisesti

VALTIO

Ohjaus ja resurssit

Vuoro-
vaikutus

Ohjaus ja resurssit

Vuoro-
vaikutus

MAAKUNNAT

Roolit

KUNNAT

Roolit
Yhdyspintakysymykset ja palvelut: esim. hyte, tukipalvelut, 

oppilashuolto, työllisyys, , kaavoitus, rakentaminen, joukkoliikenne, kotouttaminen, 
elinvoima,, asuminen, järjestöyhteistyö , osallisuus, johtaminen jne.

Vuorovaikutus ja neuvottelumenettely





Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Kuntapäättäjien arviot kysymyksestä ”Kun ajattelet, mitä kunnalliset päättäjät voivat tehdä kunnan 
elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin parantamiseksi, miten tärkeinä näet seuraavat toimenpiteet?” 
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Paikallinen kokeilutoiminta
Kuntalaisten valinnanvapauden lisääminen

Verojen ja maksujen alentaminen
Turvallisuuden lisääminen

Aktiivinen toiminta tapahtumien saamiseksi paikkakunnalle
Yhteisöllisyyden edistäminen

Yritystoiminnan palvelut
Yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa

Kunnan hallinnon ja päätöksentekorakenteiden uudistaminen
Kunnan markkinointi

Digitalisaation hyödyntäminen
Syrjäytymisen ehkäisy

Kunnan hallinnon toimintatapojen muuttaminen
Yhteistyö naapurikuntien kanssa

Yritysten toimitilatarjonta
Koulutusmahdollisuuksien kehittäminen

Kunnallisten palvelujen kehittäminen
Yhteistyö paikallisten yritysten kanssa

Julkiset liikenneyhteydet
Asuntopolitiikka

Kuntahankinnat paik. elinvoiman ja hyvinvoinnin lisäämiseksi
Elinkeinotoimintaa edistävät kehittämishankkeet

Kaavoitus ja maankäyttö

Osuus (%) vastaajista

Lähde: Siv Sandberg: Kuntapäättäjien näkemykset haasteista ja toimenpiteistä valtuustokaudella 
2017-2021. Uutta ARTTU2-ohjelmasta nro 2/2018. Suomen Kuntaliitto. Helsinki.

Osuus (%) 
vastaajista, joka 
on maininnut 
toimenpiteen 7 
tärkeimmän 
toimenpiteen 
joukossa.

ARTTU2-
tutkimuskunnat, 
kevät 2017. (N=981).

http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3460
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Uudistusten reaaliaikainen arviointitutkimus (REA), loppuraportti 2018: 

Kehittämisehdotukset kunnille 

Raportti: Stenvall Jari, Vakkala Hanna & Sandberg Siv 
(2018): Navigoivat kunnat. Acta nro 270. ARTTU2-ohjelman tutkimuksia 
nro 5. Suomen Kuntaliitto. Kuntauutinen 21.3.2018.

1 Kuntaidentiteettiä ja merkityksellistä 

kuntaa tulisi kehittää aktiivisesti.

Kuntien tulevaisuuden kannalta on keskeistä, että ne ovat 

merkityksellisiä asukkaille myös tulevaisuudessa. Kunnan strategisen 

roolin valmisteluun tulisi tässä tilanteessa panostaa aivan erityisesti. 

2 Kunnissa tulisi kiinnittää erityistä 

huomiota kuntakonsernin ja sen eri 

toimialojen välisiin suhteisiin.

Kuntien tulisi kyetä toimimaan kuntina myös tulevaisuudessa. 

Haasteena on löytää yhdistäviä ja toisiaan tukevia tekijöitä myös 

tulevassa kuntarakenteessa.

3 Kunnissa – kuten myös maakunnissa -

tulisi edistää palveluintegraatiota ja sitä 

koskevia teknologioita.

Kuntien tulisi kehittää palveluintegraatiota maakuntien kanssa 

erityisesti kunnille kuuluvien tehtävien osalta (mm. sivistyspalvelut) 

sekä palveluiden monituottajatoteutuksissa.

4 Tulevaisuuden kunnan rakentamisessa 

olisi omaksuttava toimintaa ja palvelu-

innovaatioita edistävää kokeilutoimintaa.

Olisi tärkeää aktivoida kokeilujen avulla kuntien kehittämistä 

tulevaisuuden kunnan rakentamisessa.

5 Kuntien tulisi vahvistaa aktiivista 

rooliaan oman itsehallinnollisen 

asemansa määrittämisessä.

Itsehallinnon perusteita tulisi selkeyttää ja asemoida strategiseen 

toimintaan. Itsehallinto tarkoittaa myös riittäviä edellytyksiä kehittää 

kuntaa asukaslähtöisesti sekä siihen tarvittavaa vaikutusvaltaa ja 

riittäviä resursseja.

http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3459
https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2018/tutkijat-kiirehtivat-osallisuuden-lisaamista


VÄITTÄMÄ 2020-luvulle: 

Yhä tärkeämpiä asioita tapahtuu jatkossa kuntien ulkopuolella 

Kunta

3. Kansalaisten 

syrjäytyminen uhkaa

lisääntyä 

2. Edustuksellinen

demokratia ja päätök-

senteko vaikeutuvat

7. Jakamistalous 

yleistyy (Esim. 

Nappi Naapuri

ja Airbnb) 

6. Kumppanuus-

verkostot lisääntyvät

5. Kansalais-

yhteiskunnan

rooli vahvistuu

1. Sote-palvelut siirtyvät

kuntien ulkopuolelle

4. Globalisaatio 

muuntuu ja jatkuu
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Kuntaliiton muutostuki 
maakuntauudistuksessa

• Asiakaslähtöistä vuorovaikutusta, kuntien ja maakuntien tarpeiden tunnistamista

• Palautteen huomioimista toiminnan kehittämisessä 

• Konkreettista kuntien ja maakuntien tarpeisiin räätälöityä tukea: 

» 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 ja hyvin saavutettavaa tukea, joka soveltuu kunnan ja 
maakunnan arkityöhön ja vastaa ajankohtaisiin haasteisiin

• Laaja asiantuntijaverkosto kuntien ja maakuntien tukena

Kuntien 
Tulevaisuusfoo

rumi 10.4.2018
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Antoisaa Tulevaisuusfoorumia!
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