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Valmistelu pohjautuu strategiamme lähtöajatukseen 
yhtenäisestä kunta- ja maakuntakentästä, joka mahdollisimman 

saumatta palvelisi sille yhteisiä asukkaita ja yhteisöjä.

Onnistuva Suomi 

tehdään lähellä

Edunvalvontaa Kehittämistä Asiantuntijapalveluja

Visio

Uudistava kulttuuri

Yhteistyötä yli rajojen

Missio

Kuntaliiton strategia 2017-2021

Askeleen edellä

Teemme kuntien ja

maakuntien kanssa

kestävää tulevaisuutta



Kuntaliiton toiminnan keskeisiä indikaattoreita v. 2016

192 edunvalvontatoimenpidettä salkussamme (2015: 182, 2014: 170)

128 eduskunta- ja ministeriökuulemista (2015: 92)

291 edunvalvontaan liittyvää kirjallista lausuntoa (2015: 227)

138 nimeämispyyntöä työryhmiin (2015: 114)

85 kehitysprojektia salkussamme (2015: 66, 2014: 66)

92 kunta-alan verkostoa salkussamme (2015: 75) 

235 kuntaa mukana kehitys- ja tutkimusprojekteissa (2015: 256, 2014: 135)

118 kuntaa mukana verkostoissa (2015: 138, 2014: 100)

6000 henkilöjäsentä verkostoissa (n.)

3339 osumaa verkkouutisissa (Kuntaliiton näkyvyys) (2015: 3160, 2014: 3577)

3723 osumaa paineituissa sanomalehdissä (liiton näkyvyys) (2015: 3216, 2014: 3 010)

321 262 verkkojulkaisujen latausta (2015: 280 000)

7 600 osallistujaa Kuntamarkkinoilla (2015: 7 500, 2014: 7 200)

96 952 erillistä käyntiä kunnat.netissä / kk (2015: 93454, 2014: 92405)
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Maakuntauudistuksesta johtuva kuntien talouden tasapainotilan muutos

ja sen laskennallinen paine tuloveroprosenttiin Keski-Pohjanmaan kunnissa
Lähde: VM/KAO 7.2.2017

Kunta  Tulo- Uusi Toiminta- Vero- siitä: Lopullinen Lopullisen

 vero- kunnan katteen + rahoituksen Kunnallis- Yhteisö- Valtion- muutos muutoksen

   % tulovero-% poistojen muutos veron veron osuuksien nykyiseen laskennallinen

2017 muutos yhteensä muutos muutos muutos 2023 -> vaikutus

2017 tasossa €/as. €/as. €/as. €/as. yhteensä €/as. tulovero-

€/as. prosenttiin

%-yks.

Kaustinen 21,50 9,03 3 280 -3 180 -1 532 -94 -1 553 100 -0,69

Toholampi 21,50 9,03 3 605 -3 505 -1 394 -60 -2 051 100 -0,75

Kannus 20,50 8,03 3 468 -3 368 -1 546 -62 -1 761 100 -0,68

Halsua 22,00 9,53 4 231 -4 131 -1 318 -133 -2 681 100 -0,78

Veteli 22,00 9,53 3 875 -3 775 -1 473 -68 -2 234 100 -0,70

Perho 21,50 9,03 3 500 -3 400 -1 143 -65 -2 192 100 -0,90

Lestijärvi 21,00 8,53 4 120 -4 054 -1 248 -150 -2 656 66 -0,53

Kokkola 21,75 9,28 3 204 -3 162 -1 793 -100 -1 270 41 -0,25
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Maakuntien rahoituksen muutos sekä kuntien talouden tasapainotilan
muutos siirtymäajan jälkeen maakunnittain, €/asukas

vuoden 2017 tasossa



Sote- ja maakunta uudistuksen valmistelun 
kannalta oleellista tässä hetkessä?

• Valinnanvapaus ja sen vaikutus
 Määrittää toimintaa

• Aikataulu
 Määrittää valmistelua

• Väliaikaishallinto ja maakunnan muodostuminen
 Määrittää organisoitumista ja hallintoa

• Yhdyspinnat
 Määrittää kuntien ja maakuntien suhdetta
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Maakunnat perustetaan ja 
väliaikaishallinto edustaa maakuntaa

Maakunnat 
perustetaan 

voimaanpanolailla 
1.7.2017

Alueen kuntien, kuntayhtymien ja 
aluehallinnon edustajat sopivat 

toimielimen kokoonpanosta

Jos toimielimestä ei sopua 2 kk 
sisällä, VN toimivalta

Maakuntahallitus 
nimeää – ei 

harkintavaltaa

Väliaikainen valmisteluelin 
vastaa maakunnan 

toiminnasta ja hallinnosta

Voi tehdä, jatkaa 
ja laajentaa 
rajoitetusti 
sopimuksia

Kunnat ovat edustettuina valmistelutoimielimessä 
ja ne osallistuvat väliaikaishallinnon työhön 

Maakuntavaalit 

Vaaleilla valitut 
edustavat 
maakuntaa

Maakunta 
toiminnassa

– siirtymävaiheet



Uudistuksen etenemisen aikataulut 
voimaanpanolain mukaan 2017



Uudistuksen etenemisen aikataulut 
voimaanpanolain mukaan 2018



Uudistuksen etenemisen aikataulut 
voimaanpanolain mukaan 2018



Kuntien ja kuntayhtymien talous nyt ja tulevaisuudessa 

Lähde: VM 28.4.2017/Kuntaliitto

Muut tulot 4 %

Materiaalin
ostot 8 %

Palvelujen ostot
9 mrd. €
22 %

Avustukset  5 %

Lainanhoito 5 %

Investoinnit 17 
%

Palkat
8 mrd. €
34 %

Rahoitus ym. 12 %

Verotulot
12 mrd. €, 48 
%
Siitä:
Kunnallisvero 35 
%
Yhteisövero 5 %

Kiinteistövero 8 %

Opetus- ja 
kulttuuritoimi
14 mrd. €
58 % 
(toimintamenot 
+ investoinnit)

Muut tehtävät
7 mrd. €
30 %,

Sosiaali- ja
terveystoimi
20 mrd. €
47 %
(toimintamenot 
+ investoinnit)

Palvelujen ostot
4 mrd. €, 15 %

Valtionosuudet
2 mrd. €, 10 %

Toimintatulot
7 mrd. €
28 %

Muut tulot 7 %
Muut menot 1 %

Palkat
16 mrd. €
36 %

Muut henk.-
menot 10 %

Verotulot
22 mrd. €
50 %

Siitä:
Kunnallisvero 42%

Yhteisövero 4 %
Kiinteistövero 4 %

Valtionosuudet
9 mrd. €
20 %

Opetus- ja 
kulttuuritoimi
14 mrd. €
31 %
(toimintamenot 
+ investoinnit)

Muut tehtävät
7 mrd. €
16 % 

Rahoitus ym.6 %

Toimintatulot
9 mrd. €
20 %

Lainanotto 6 %
Lainanotto 7 %

Muut henk.menot 9 %

Avustukset 5 %

Lainanhoito 11 %

Materiaalin ostot 8 
%

Investoinnit 11 %

Muut menot 3 %

Maakunnille siirtyvä osuus 20 mrd. €

Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset  
tulot ja menot. 
ARVIO VUODELLE 2017 noin 44 mrd. €

Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset
tulot ja menot.
HAHMOTELMA VUODESTA 2019 noin 24 mrd. 
€

28.4.2017/hp



Mitä kunta tekee tulevaisuudessa?

Osaamisen ja kulttuurin 
edistäminen

Kunnan elinvoiman 
edistäminen

Elinympäristön kehittäminen

Paikallisen identiteetin ja 
demokratian edistäminen

Kuntalaisen 
hyvinvoinnin 
edistäminen

• Varhaiskasvatus
• Esi- ja perusopetus
• Lukiokoulutus
• Ammatillinen koulutus
• Vapaa sivistystyö
• Taide- ja kulttuuripalvelut
• Kirjastopalvelut
• Nuorisopalvelut
• Liikuntapalvelut

• Paikkakunnan vetovoimaisuus
• Vaikeasti työllistyvien tuki: etsivä 

nuorisotyö, työpajat, 
työttömyyden pitkittymisen 
ehkäisy, kaupunginosatyö

• Kotouttaminen
• Elinkeinopolitiikka: 

yritysneuvonta, 
kehittämishankkeet, yritystontit, 
alueen markkinointi, avoin data

• Resurssiviisaat toimintatavat

• Maapolitiikka
• Kaavoitus ja maankäytön 

suunnittelu
• Liikenne, joukkoliikenne,
• Tieverkkojen rakentaminen 

ja ylläpito
• Vesihuolto
• Jätehuolto
• Energiantuotanto ja -jakelu
• Rakennusvalvonta
• Asuntotoimi
• Ympäristönsuojelu ja terveellisen 

elinympäristön turvaaminen
• Turvallisuudesta ja 

varautumisesta huolehtiminen

• Monipuoliset 
osallistumismahdollisuudet

• Paikallinen yhteisöllisyys
• Viestintä ja vuorovaikutus
• Vaalit ja edustuksellinen 

demokratia
• Kansalaisjärjestöjen 

toimintamahdollisuudet
• Asukkaiden omaehtoinen 

toiminta



Edistämme kunnissa ja 
alueilla kokeilukulttuuria, 

joka nopeuttaa 
reagointia ja ennakointia 

yhteiskunnallisten 
ongelmien ratkaisussa.

Uskalla kokeilla -ohjelma

MeUskaltajat on Kuntaliiton käynnistämä kampanja kuntien hyvien käytäntöjen levittämiseksi. Lisätietoa: www.kuntaliitto.fi/uskallakokeilla



MeUskaltajat on Kuntaliiton käynnistämä kampanja kuntien hyvien käytäntöjen levittämiseksi. Lisätietoa: www.kuntaliitto.fi/uskallakokeilla





Teemakohtaiset osaprojektit
• Asiakkaat ja palvelut
• Talous ja hallinto
• Henkilöstö ja osaaminen
• Johtaminen, prosessit ja rakenteet

Päätuotokset

VT

2018 Valmistelu- ja päätöksentekovaihe2017 Esiselvitysvaihe

5/17 
Esiselvitys-

vaiheen
väliraportti

5/18 Päivitetty
selvitysraportti

ja järjestön
säännöt

11/18 Päivitetty
selvitysraportti

sääntöjen
mahd. 2. 
käsittely

3/17 Kuntien
ja maakuntien
järjestöllinen
tulevaisuus-

selvitys

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT VT

= Välituotokset: jäsennykset, selvitykset, kyselyt analyysit jne.

7.2. 
muutostreffit

25.1. ohjausryhmän
seminaari

9.4. 
Kuntavaalit

31.5.-1.6
KL valtuusto

9-11
KL kuntapäivät

22.-23.11.
KL valtuusto

2/18 
KL valtuuskunta
järjestäyty

1-3/18 
Järjestön

sääntöluonnos

28.1. 
Maakuntavaalit

3/18
Maakuntahalinnot
aloittavat

5/18 
KL valtuuskunta
hyväksyy säännöt

6-11/18 
Maakunnat päättävät
jäsenyydestään

11/18 KL 
valtuuskunta
mahd.2. 
käsittely

10/17 Perustetaan kuntien ja 
maakuntien väliaikaishallinnon
yhteinen KM-neuvonantajaryhmä

VT

11/17 
Esiselvitys-

vaiheen
loppuraportti

KM:sääntöjen, palvelujen ja orgasaation piirteiden epävirallinen
kommentoittaminen KL:n sisällä, erityisesti kuntajohdon
kanssa, väliaikaishalinnon kanssa, muutosjohtajien, sote-

johtajien ja nyk. maakuntajohtajien kanssa.

9/17 Maakuntien
väliaikaishallinnot aloittavat
toimintansa
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Itsehallinto, demokratia, osallisuus, vaalit

Johtaminen, konserniohjaus, omistajapolitiikka

Talous, 
valtion ohjaus, 

neuvottelumenettelyt 
ja sopimukset*

Toiminta markkinoilla, hankinnat 
ja kilpailuttaminen 

Asiakaslähtöinen uudistuminen ja kokeilut

Kuntien ja maakuntien toimintakokonaisuus

Kuntien toiminta Maakuntien toiminta

Elinkeino- ja työllisyyspalvelut*

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen*

Sote-tuotanto?*

Sote ICT- ja 
tukipalvelut 

Maakuntakaavoitus

Aluekehitys ja 
rahoitusapparaatit

Sote-järjestäminen, 
palvelurakenteet ja 
niiden kehittäminen 

Palo- ja pelastustoimi

Maakuntastrategia

Oppilas- ja 
opiskelijahuolto

Varhaiskasvatus

Perusopetus

Kulttuuri-, liikunta- ja 
nuorisotoimi

Kuntatekniikka 

Yhdyskunnat ja 
kaavoitus

Ympäristöterveydenhuolto

Lomitus

Kuntastrategia

Maakuntasuunnitelma, 
maakuntaohjelma

Tukipalvelut*

Ympäristö

*) YHTEISEN JÄRJESTÖN TOIMINNAN NÄKÖKULMASTA HAASTAVIMMAT OSA-ALUEET

2. asteen koulutus

Hallintomenettelyt, säännöt, ohjeet

Digitalisaatio ja tietojärjestelmät

Kansainvälinen
toiminta

Liikenne, joukko-
liikenne, tieverkkojen 
rakentaminen ja ylläpito Liikennejärjestelmä ja 

alueellinen tienpito



Yhteenveto (1/2) 

Mitä hyötyä Kuntaliiton perustalle valmisteltavasta uudesta järjestöstä voisi olla?

• Kattaisi koko paikallisen ja alueellisen demokratian pohjalta toimivan osan julkishallintoa.

• Potentiaaliset synergiahyödyt kuntia ja maakuntia yhdistävissä teemoissa ovat laajoja. Yhteisiä 
suuria nimittäjiä ovat erityisesti asukkaiden itsehallinto ja demokratia, rahoitusperiaate ja 
normien väljentäminen, elinvoima sekä asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen. 

• Muodostuisi yhtenäinen järjestäytyminen työnantajatoiminnan (uusi KT) ja eläkeasioiden (Keva) 
kanssa.

• Yhteistyön ja vuorovaikutuksen rakentaminen ja vastakkainasettelun välttäminen. Järjestö loisi 
käytännön yhteistyörakenteita. Kunnan ja maakunnan yhteinen asukas ja yhteisöt keskiössä.

• Nykyistäkin Kuntaliittoa suurempi painoarvo yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa niissä asioissa, 
joita järjestö ajaa. Laajemmat hartiat. Vahva neuvottelija valtion kanssa.

Keskeinen osa toimintaa olisi potentiaalisten intressiristiriitojen ennakoiva tunnistaminen 
ja toiminnan jatkuva suuntaaminen ja kehittäminen tältä pohjalta.
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Yhteenveto (2/2) 
Mitä riskejä Kuntaliiton perustalle valmisteltavasta uudesta järjestöstä voisi koitua?

• Maakuntien todellinen luonne jäisi kauas itsehallinnollisesta organisaatiosta, vaan ne 
käytännössä olisivat valtionhallinnon alaista toimintaa. Tällöin niiden paikka ei olisi 
luontevaa olla kuntien kanssa yhteisessä järjestössä.

• Resurssien jakoon liittyvä kysymykset, joissa muutokset julkisen talouden kehyksessä 
eivät saisi olla puhtaasti toisen osapuolen voitto ja toisen tappio

• Intressiristiriidat kuntakentän ja maakuntien välillä, joita ei kyettäisi rakentavasti 
käsittelemään ja johtamaan yhteisen liiton sisällä

• Uudella järjestöllä on yhä laajempi toimintakenttä ja kokonaisuus ml. uusien maakuntien 
yhä laajempi yhtiömuotoinen palvelurakenne. Myös nykyisiä valtion organisaatioita olisi 
tulossa mukaan järjestön toimintaan, jotka eivät ole olleet Kuntaliiton kaltaisen 
organisaation jäseniä tai sen tarjoamien palvelujen piirissä aiemmin.

• Järjestön toiminnan kohdentuminen ja/tai talous- ja henkilöstöresurssien jakautuminen 
epätarkoituksenmukaisesti kuntia ja maakuntia koskettavien toimintojen tai teemojen 
välillä.  
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Seuraa Kuntaliittoa ja keskustele 
maakuntatilaisuuksista sosiaalisessa mediassa
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Facebook.com/Kuntaliitto
Tykkää ja seuraa Kuntaliittoa!

Twitter.com/Kuntaliitto 
@Kuntaliitto #maakunnat

Youtube.com/Kuntaliitto
Vlogeja ja videoita, käy kurkkaamassa!

Lisätietoa 
www.kuntaliitto.fi/
maakuntatilaisuudet

htttp://www.facebook.com/kuntaliitto
http://www.twitter.com/Kuntaliitto
http://www.youtube.com/Kuntaliitto
http://www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet


Kiitos mielenkiinnostasi!
Tack för visat intresse!

Aineistot 

www.kuntaliitto.fi/maakuntatilaisuudet
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