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ARVOT JA MEILLE TÄRKEÄT TOIMINTATAVAT
Askeleen edellä  - Yhteistyötä yli rajojen - Avoin toimintakulttuuri

VISIO: 
VAIKUTTAVA KUMPPANI KUNNILLE

Esimerkkejä tulevasta työstä:

• Laadimme selvityksen kuntien 
erilaistumisesta

• Kehitämme verkostojen työtä 
strategisemmaksi ja vaikuttavammaksi

Kuntaliiton strategia uudistuu – haluamme 
palvella jäseniämme entistä paremmin

MISSIO:

Kunnat luovat 
perustan 
asukkaidensa hyvälle 
elämälle. 

Kuntaliitto tekee 
työtä, jotta kunnat 
onnistuvat 
tehtävissään.



Kuntien 
erilaistuminen 
puhuttaa

 Kaupungistuminen ja kuntien erilaistuminen tulee jatkumaan
 Turun yliopisto selvittää parhaillaan perustuslain reunaehdot 

lakisääteisten peruspalvelujen järjestämiselle eri tavoin erilaisissa 
kunnissa. Voisiko kunnilla olla erilaisia tehtäviä?

 Kuntaliitto käynnistää laajan selvityksen siitä, mitä haasteita ja 
mahdollisuuksia kaupungistuminen ja alueellisen erilaistumisen 
eteneminen tuo Suomelle ja erilaisten kuntien 
toimintaedellytyksille.

 Ministeri Paatero asetti loppukesästä kuntalain muutostarpeita 
selvittävän työryhmän. Tarkoitus on arvioida kuntien hallintoa sekä 
kuntien yhteistoimintaa. Taustalla halu lisätä 
joustomahdollisuuksia ja tehostaa hallintoa.
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Kuntatalouden tilanne on historiallisen heikko
 Kuntatalousohjelma julkistettiin maanantaina 

Kuntatalouden tasapainottamiseksi tarvitaan lähes 
kaksi miljardia euroa

 Lakisääteiset eurot palautuvat ensi vuonna
 kilpailukykysopimuksen ja määräaikaisten 

indeksijäädytysten päättyessä kunnille palautuu noin 
miljardi euroa

 uudet tehtävät ja veroperustemuutokset on luvattu 
kompensoida täysimääräisesti

 Verotukseen tehdyt järjestelmämuutokset, kuten 
tulorekisteri ja verokorttiuudistus, vaikuttavat kuntien 
verotulokertymiin ja hankaloittavat talouden 
suunnittelua. 
 Hieman helpotusta luvassa  Ensi vuodelle budjetoituja 

kompensaatioita on aikaistettu tälle vuodelle 237 
miljoonaa euroa
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Kuntaliitto seuraa
taloustilannetta ja valvoo 

kuntien etuja



Erotus

-256

Erotus

-76

Keskeisiä Antti Rinteen hallitusohjelman 
kuntapäätöksiä: täysimääräinen kompensaatio 
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Uudistuksen kustannusvaikutus, milj. euroa
Antti Rinteen 

hallitusohjelma 
(3.6.2019)

Kuntaliiton 
alustava 

arvio
Sosiaali- ja terveyspalvelut, yhteensä 270 milj. euroa

Sitova hoivamitoitus 0,7:ään ympärivuorokautisen hoivan yksikössä 70 200
Peruspalveluiden saatavuus (hoitotakuun kiristäminen) 50 100
Kotihoidon ja omaishoidon resurssointi 45
Asiakasmaksulain uudistaminen 45

Osaaminen ja sivistys, yhteensä 201,5 milj. euroa

Oppivelvollisuuden pidennys 18-ikävuoteen ja maksuton toinen aste 107 183
Lukiokoulutuksen yksikköhinnan vahvistaminen 18
Oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen, sitova mitoitus toisen 
asteen opiskelijahuollon palveluihin 29

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus 17 Suuruusluokka oikea

Ryhmäkokojen pienentäminen varhaiskasvatuksessa 16 Suuruusluokka oikea

Harrastusmahdollisuus koululaisille 14,5
Vahvistetaan suomi/ruotsi toisena kielenä (S2) –opetusta
varhaiskasvatuksessa velvoittavaksi

YHTEENSÄ 470

Erotus

-130

-50

Lisähuomioita

Haarukka 200-250 milj. euroa. 

Henkilöstön saatavuus saattaa aiheuttaa
lisäkustannuksia

Hallitusohjelmassa ei avata tätä linjausta.

Kustannukset riippuvat toteutusmallista

Kustannukset riippuvat toteutustavasta

Tilastoja harrastustoiminnan rahoituksesta ei ole

Lapsimäärä vähäinen



Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät

 Hallitus käynnistää ensi keväänä 
työllisyyden kuntakokeilut, joissa kunta 
vastaa työnhakijoiden palveluprosessista 
ja työllisyyttä edistävien palvelujen 
tarjoamisesta.

 Kokeiluun voi hakea ELY-alueella 
yksittäinen kunta tai useampi kunta 
yhdessä.
 Kokeiluun mukaan tulevien kuntien 

asukasmäärän oltava vähintään 30 000. 

 ELY-keskuksen alueella kokeiluihin voisi 
siirtyä enintään noin 40 % TE-toimiston 
työnhakija-asiakkaista. 

 Kuntaliitto tukee kokeilusta kiinnostuneita 
kuntia järjestämällä kaksi 
työllisyysklinikkaa, joissa käydään läpi 
työllisyyskokeilua, siihen hakeutumista ja 
valmistautumista. 
 Ensimmäinen kokeilu järjestetään 

Helsingissä Kuntatalolla 16.10 ja toinen 
Tampereella 13.11.
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Esitys hoitaja-
mitoituksesta 
herättää 
kysymyksiä

 Kuntaliitto pitää nykyistä 
0,5:n hoitajamitoitusta 
riittävänä.

 0,7-mitoitus ei takaa 
lisähoitajia Kuntaliiton 
laskelmien mukaan 
vähimmäismitoituksen 
nosto edellyttää 5 000 uutta 
henkilöä. Sellaista määrää 
uutta henkilöstöä ei ole 
mahdollista saada 
suunnitellussa aikataulussa.

 Mistä saamme rahat? Jos 
rahat järjestyvät, mistä 
saamme hoitajat?
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Seuraa työmme etenemistä

 TOP 3 Kuntaliitosta –uutiskirje
 Kahden viikon välein ilmestyvässä 

uutiskirjeessä kerromme Kuntaliiton 
tärkeimmät uutiset

 Voit tilata kirjeen osoitteesta 
kuntaliitto.fi/uutiskirjeet

 Kuntaliitto.fi
 Verkkosivuiltamme löydät asiantuntijatietoa 

kunnista, uusimmat uutiset, tiedotteet, 
lausunnot, kannanotot ja blogit.

 Seuraa ajankohtaista keskustelua 
Facebookissa ja Twitterissä @Kuntaliitto.
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Muista myös Sote-
tulevaisuuspäivä Kuntatalolla 
4.12.2019

Kuntaliiton sote-tulevaisuuspäivä on 
tarkoitettu erityisesti kuntajohtajille, kuntien ja 
kuntayhtymien sote-johtajille, johtaville 
luottamushenkilöille sekä muille uudistuksen 
parissa työskenteleville asiantuntijoille.



kuntaliitto.fi
PL 200, 00101 Helsinki
Kuntatalo, Toinen linja 14
00530 HelsinkiOnnistuva Suomi tehdään lähellä

Kiitos!
Anna palaute: www.menti.com
Syötä koodi: 91 75 22

Seuraa ja osallistu #maakuntatilaisuudet2019
Följ och delta # landskapsbesok2019


