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Hallituskausi päättymässä

Mitä jäi käteen?

Kärkihankkeet?

Rahoitus?
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Uuden vaalikauden isoja kysymyksiä
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Miten turvataan 
kuntatalouden kestävyys 
ja liikkumavara? 

Miten vahvistetaan 
kuntien avainroolia 
elinvoiman moottorina?

Miten kehitetään 
sivistyskunnan
toimintaedellytyksiä? 

Miten hyödynnetään 
digitalisaation ja 
tiedolla johtamisen  
mahdollisuudet? 

Miten varmistetaan kuntien  
edellytykset rakentaa 
kestäviä yhdyskuntia sekä 
hyvää elinympäristöä? 

Miten rakennetaan 
kuntien, maakuntien 
ja valtion roolit sekä 
toimivat yhdyspinnat? 
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Tarvitaan kansallinen visio kunnasta

Sen keskeisiä elementtejä ovat:

• Kunnallinen itsehallinto on kuntalaisten 
osallistumiseen perustuvaa toimintaa, 
toimintavapautta ja taloudellista liikkumavaraa. 
Kunnat luovat tulevaisuudessakin perustan 
demokraattiselle järjestelmälle. 

• Itsehallinnollinen kunta toimii kuntalaisten 
näkökulmasta arvoviisaasti: päätökset ja 
valinnat tehdään kestävästi, ylisukupolvisesti ja 
kokonaisvastuullisesti. Tätä on kunnioitettava.

• Kuntien voimavarat tehtäviensä hoitamiseen on 
turvattava pitkäjänteisesti. 

• Kansallisesti on toteutettava ja tuettava 
erilaistuvien kuntien tarpeista lähtevää 
kaupunki- ja kuntapolitiikkaa sekä  
aluekehittämistä.

• Yhteistä käsitystä arvoviisaasta ja 
itsehallinnollisesta kunnasta ja kunnan 
roolista tulee kehittää hallituskaudet 
ylittävästi, parlamentaarisesti ja 
yhteistyössä kuntien kanssa. 
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• Tarvitaan kansallinen visio 
koulutuksesta

• Tavoitteet yli hallituskausien

6.9.2018
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Julkisten palvelujen yhdyspinnat

VALTIO

Ohjaus ja resurssit

Vuoro-
vaikutus

Ohjaus ja resurssit

Vuoro-
vaikutus

MAAKUNNAT

Roolit

KUNNAT

Roolit
Yhdyspintakysymykset ja palvelut

Vuorovaikutus ja neuvottelumenettely

6.9.2018
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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

6.9.2018
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Kuntien ja kuntayhtymien talous nyt ja tulevaisuudessa 

Lähde: VM 
13.4.2018/Kuntaliitto/Tilastokeskus

Muut tulot 4 %

Palvelujen ja 
materiaalien
ostot
12,8 mrd. €
29 %

Avustukset  5 %

Lainanhoito 5 %

Investoinnit 16 
%

Palkat
8,4 mrd. €
34 %

Rahoitus ym. 11 
%

Verotulot
13,6 mrd.€, 51 %
Siitä:
Kunnallisvero 38 %

Yhteisövero 6 %
Kiinteistövero 7 %

Opetus- ja 
kulttuuritoimi
14,8 mrd. €
59 % 
(toimintamenot 
+ investoinnit)

Muut tehtävät
7,5 mrd. €
30 %,

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

Palvelujen ja 
materiaalien 
ostot
6,6 mrd. €, 26 
%

Valtionosuudet
2 mrd. €, 9 %

Toimintatulot
7,7 mrd.€ 30 %

Muut tulot 6 %
Muut menot 1 %

Palkat
16 mrd. €
36 %

Muut henk.-
menot 10 %

Verotulot
23 mrd. €
51 %

Siitä:
Kunnallisvero 43%

Yhteisövero 4 %
Kiinteistövero 4 %

Valtionosuudet
9 mrd. €
19 %

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

Muut tehtävät
7 mrd. €
16 % 

Rahoitus ym.6 %

Toimintatulot
9 mrd. €
21 %

Lainanotto 5 % Lainanotto 4 %

Muut henk.menot 8%

Avustukset  6 %

Lainanhoito 9 %
Investoinnit 10 %

Muut menot 5 %

Maakunnille siirtyvä osuus noin 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 2021 noin 25 mrd. 
€

13.4.2018/mm13.4.2018/mm
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Vuosien 2012-2019 leikkausten 
vaikutus kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen, milj. €

MM/SL 10.9.2018
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Sivistystoimen osuus peruspalvelujen 
valtionosuusleikkauksesta v. 2012-2019, milj. €

6.9.2018

Esi- ja perusopetus

Varhaiskasvatus

Kirjastot ja kulttuuritoimi

-231
-277

-409

-510
-538

-717
-779

-881

Sivistystoimen osuus 
peruspalvelujen valtionosuudesta 37 %
- varhaiskasvatus 13 %
- esi- ja perusopetus 22 %
- kirjastot ja kulttuuritoimi 1,4 %

Laskentaperusteena:
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Nuoruus

Aikuisuus

Varhaiskasv
atus

Perusopetus

Esiopetus

Toisen asteen koulutus
• Lukiot ja ammatillinen 

koulutus

Työelämä, 
aikuiskoulutus,
korkeakoulut

KOULUTUS 
ON 
JATKUMO
Kunta vastaa eri 
palveluiden järjestämisestä.

Vapaa 
sivistystyö

Lapsuus

Tulevaisuuden sivistyskunta 
• Varhaiskasvatus ja koulutus
• Nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelut
• Elinympäristön kehittäminen
• Elinvoima ja työllisyys
• Paikallisen identiteetin ja

demokratian edistäminen

Maakunta: Sosiaali- ja terveyspalvelut



Koulumatkaetuuden kustannus 8M€ 
sisältyy opetuksen 
järjestämiskustannuksien muutokseen





Entä jos panostaisimmekin nykyiseen 
järjestelmään?

Joustava ja kannustava oppimisen polku 
jokaiselle:

Joustavoitetaan koulupolun aloittamista 
ja etenemistä

Panostetaan ohjaukseen ja 
nivelvaiheisiin

Varhainen tunnistaminen ja puuttuminen:
Vahvistetaan opiskeluhuoltoa

Tuetaan koulupolun alkua

Kohdennetut tukitoimet:
Kohdennetaan tuki sitä tarvitseville

Hyödynnetään dataa ja olemassa olevia 
mahdollisuuksia

Rahoituksen riittävyys:
2010-luvulla valtion rahoituksesta on leikattu 1000 

miljoonaa euroa.
Vahvistetaan perustoiminnan rahoitusta



Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Varhaiskasvatuksessa muutoksia tiuhaan
• 1.1.2013 alkaen varhaiskasvatus ei enää ole ollut 

sosiaalihuoltoa
• 1.8.2015 varhaiskasvatuslaki voimaan (osittainen 

uudistus)
• 1.8.2016 varhaiskasvatusoikeuden ja 

henkilöstömitoituksen muutos
• 1.8.2017 varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
• 1.3.2017 varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki
• 1.1.2018 asiakasmaksulain muutos

» Indeksimuutoksen 1.8.2018 alkaen……

• ”Uusi” varhaiskasvatuslaki  voimaan 1.9.2018 alkaen
» Asetus varhaiskasvatuksesta voimaan myös 1.9.2018

• Maksuton varhaiskasvatus kokeilut?
15
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Kiitos mielenkiinnosta!

• Twitter: @TerhiPaivarinta

• S-posti: terhi.paivarinta@kuntaliitto.fi

• Puh.: 050-5904796

• Valtakunnalliset sivistystoimen 
neuvottelupäivät 3-4.10.2018
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