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Sazonov Daniel
Rantanen Piritta

Kok.
SDP

Karhunen Minna
Heiniluoma Jari
Tainio Hanna
Stenman Ulf
Eriksson Nina
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johtaja, ruotsinkieliset asiat
kokouksen sihteeri
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90
Kokouksen avaus
Ehdotus

Puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja Joona Räsänen avasi kokouksen klo 10.05.

91
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Liite 1, 91 § Allekirjoitettu läsnäololista
Liite 2, 91 § Kokouksen sihteerin laatima läsnäololista etäosallistujista
Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu lähetetään hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille viimeistään
15.9.2022.
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen
jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet.
Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi.
Kokouksen sihteeri laatii Teamsin kautta kokoukseen osallistuvista läsnäolijoista läsnäololistan, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi.
Ehdotus

Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.

92
Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Hallituksen työjärjestyksen 17 §:n mukaan hallituksen pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjan oikeellisuuden
tarkastaa kokouksen siihen valitsema jäsen.
Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi hallituksen jäsen Johan Johansson.

Päätös

Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi hallituksen jäsen Meri
Lumela.

93
Esityslistan hyväksyminen
Ehdotus

Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan muutoksitta/seuraavin muutoksin:

Päätös

Hallitus hyväksyi kokouksen esityslistan muutoksitta.
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94
Ajankohtaiskatsaus
Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet 2023
toimitusjohtaja Minna Karhunen, yhteysjohtaja José Valanta
Kuntaliiton strategia 2023
strategia- ja kehitysjohtaja Markus Pauni
Tilannekatsaus hyvinvointialueyhtiön perustamiseen
toimitusjohtaja Minna Karhunen

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Minna Karhunen ja José Valanta esittelivät Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet 2023.
Mari-Leena Talvitie, Sanni Grahn-Laasonen ja Heikki Autto saapuivat tämän asian käsittelyn aikana klo 10.15.
Markus Pauni esitteli Kuntaliiton strategialuonnoksen.
Hanna Tainio piti tilannekatsauksen hyvinvointialueyhtiön perustamiseen.
Merkittiin tiedoksi. Kokoustauko ryhmäkokouksia varten alkoi klo 12.03.

95
Kuntaliiton talouskatsaus, tammi-elokuu 2022
Liite 1, 95 § Kuntaliiton talouskatsaus, tammi-elokuu 2022
Liite 2, 95 § Talousraportti kumulatiivinen, elokuu 2022
Liite 3, 95 § Sijoitussalkun markkina-arvon kehitys, elokuu 2022
Jakso tammi-elokuu 2022
Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat yhteensä 15 061 888 euroa
alittaen budjetin 15 569 654 euroa 507 766 eurolla.
Kaikki toiminnalliset kustannukset ovat yhteensä 16 379 948 euroa, jolloin
budjetti 18 422 646 euroa alittuu 2 042 698 eurolla.
Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on -1 318 060euroa budjetin ollessa -2 852 992 euroa. Eroa budjettiin on +1 534 932 euroa.
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on 1 345 483 euroa budjetin ollessa 2
880 000 euroa. Eroa budjettiin on -1 534 517 euroa.
Sijoitussalkun markkina-arvo 31.8.2022 on 76,7 milj. euroa, mikä on -2,0
milj. euroa (-2,6%) vähemmän verrattuna 31.7.2022 tilanteeseen ja -8,6
milj. euroa vähemmän (-10,1%) verrattuna salkun markkina-arvoon
31.12.2021
Suomen Kuntaliitto ry:n taseen oma pääoma oli tilikauden alussa 107,4
milj. euroa ja elokuun lopussa 107,4 milj. euroa. Muutos tilikauden aikana
on +0,0 milj. euroa. Taseen loppusumma on 125,3 milj. euroa (vuosi 2021:
124,4 milj. euroa).
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Ehdotus

Merkitään tiedoksi. /MK

Päätös

Kokous jatkui klo 13.25. Johan Johansson poistui kokoustauon aikana.
Merkittiin talouskatsaus tiedoksi.

96
Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet 2023
Liite 1, 96 § Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet 2023
Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteiden valmisteluprosessi käynnistyi
maaliskuussa 2022. Tavoitteita on käsitelty lukuisissa sisäisissä työpajoissa, laajennetun johdon seminaarissa, hallituksen ja valtuuston seminaareissa, työvaliokunnan seminaarissa sekä kuntatyyppiverkostojen tilaisuuksissa.
Hallitusohjelmatavoitteet on jaettu kolmeen eri teemaan, joiden alla on 12
kärkitavoitetta. Jokaiselle tavoitteelle on lisäksi täsmentäviä sisältökuvauksia.
Laajemmassa, myöhemmin syyskuussa valmistuvassa tausta-asiakirjassa
kutakin tavoitetta konkretisoidaan ja aikataulutetaan tarkemmin niiden
laadullisten ja määrällisten vaikutusten osalta. Lisäksi kullekin tavoitteelle on nimetty lisätietojen antajat. Laajemman asiakirjan tavoitteena
on toimia tukimateriaalina Kuntaliiton eduskuntavaalikampanjassa ja
myöhemmin varsinaisissa hallitusneuvotteluissa, sekä tukea Kuntaliiton
ulkoista viestintää tavoitteiden konkretisoimisessa.
Hallitusohjelmatavoitteiden vaikuttamissuunnitelma syksy 2022 - kevät
2023, koostuu mm:
− Aktiivinen viestintä Kuntaliiton sähköisiä kanavia hyödyntäen (kotisivu, somekanavat)
− Tavoitteita tukevien viestinnällisten nostojen toteutus (tiedotteet,
blogit, haastattelut)
− Kuntaliiton johdon ja puoluejohtojen keskinäiset tapaamiset
− Vaikuttamistapaamiset puolueiden ohjelmavalmistelijoiden kanssa
− Toimiala- ja teemakohtaiset asiantuntijatapaamiset
− Teemojen aktiivinen esilläpito eri tilaisuuksissa, seminaareissa ja
vastaavissa tapahtumissa.
Liitteenä 1, 96 § olevat Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet esitellään
hallituksen kokouksessa.
Ehdotus

Hallitus hyväksyy Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet 2023. /MK

Päätös

Hallitus hyväksyi pöytäkirjan liitteenä 1, 96 § olevat Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet 2023. Perussuomalaisten hallitusryhmä esitti eriävän
mielipiteen hallitusohjelmatavoitteiden ilmastonmuutos- ja maahanmuutto-osioihin.
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97
Hyvinvointialueyhtiön valmistelun tilannekatsaus
Hyvinvointialueet aloittavat työnsä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen
palveluissa 1.1.2023 alkaen. Kuntien omistamana yhdistyksenä Kuntaliitto
ei voi palvella hyvinvointialueita vuodenvaihteen jälkeen. Tämän vuoksi
Kuntaliitto haluaa yhdessä hyvinvointialueiden kanssa rakentaa yhteistyömuodon - inhouse-yhtiön - joka mahdollistaisi siirtymäajan palvelut hyvinvointialueille ja toimisi siltana kohti vakiintuneempaa ratkaisua.
Kuntaliiton intressinä yhtiölle on yhteistyön ja yhdyspintojen kehittäminen alueiden kanssa, vuoropuhelun turvaaminen eri hallinontasojen välillä
sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvän asiantuntemuksen
turvaaminen muutosvaiheessa. Asian edistämiseksi on Kuntaliitossa vuoden 2022 aikana tehty alustavaa selvitystyötä, johon hyvinvointialueiden
edustajat ovat osallistuneet sekä johdon välisessä vuorovaikutuksessa,
erillisissä infotilaisuuksissa että myös ulkopuolisen asiantuntijan tekemän
haastatteluselvityksen muodossa.
Seuraava vaihe on tiivistää Kuntaliiton ja hyvinvointialueiden yhteistä valmistelua neuvotteluin, jotka käynnistyvät syyskuussa perustetun ohjausryhmän ja sen mahdollisen alatyöryhmän työskentelyn kautta. Ohjausryhmä kokoontuu syyskauden aikana suunnitelman mukaan neljä kertaa:
21.9., lokakuun puolivälissä, marraskuun puolivälissä sekä viikolla 50. Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata yhtiön valmistelutyötä: yhtiön toiminnan
ja talouden määrittelyä, palvelutarjoamaa, hinnoitteluperiaatteita sekä
osakassopimusta.
Mikäli neuvottelut etenevät suotuisasti, on tavoitteena, että Kuntaliiton
hallitus voisi päättää yhtiön perustamisesta kokouksessaan 27.10. Tämän
jälkeen hyvinvointialueet voisivat tehdä omat päätöksensä liittyä yhtiön
osakkaiksi niille suunnatun osakeannin myötä. Osakeannin tavoitteena
on, että Kuntaliitto jäisi sen myötä yhtiöön vähemmistöosakkaaksi.
Ehdotus

Merkitään tiedoksi. /MK

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

98
Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous
Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään etäkokouksena torstaina 27.10.2022 klo 10.00-14.00. Kokoukseen osallistutaan Microsoft
Teams -ohjelmalla.
Ehdotus

Merkitään tiedoksi. /MK

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

99
Muut asiat
Todettiin, että muita asioita ei ollut.
100
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.40.
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Puheenjohtaja

Sihteeri

Joona Räsänen

Nina Eriksson

Käsitellyt asiat 90 § - 100 §

Pöytäkirjan tarkastus
Aika ja paikka
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Meri Lumela
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Kokouksen sihteerin laatima läsnäololista hallituksen 22.9.2022 kokouksen etäosallistujista
Muut läsnäolijat

Björklund Margareta
Luukinen Susanna
Lyly Laura
Riipinen Mira

Kunnallissihteerit
Hällfors Christoffer, RKP
Koskinen Marko, PS
Kujanpää Katri, SDP
Laavi Elina, Kok.
Rekimies Mikko, KD
Saarelainen Antti, Vas.

tiedottaja
viestinnän asiantuntija
erityisasiantuntija
johtaja, yhdyskunta ja ympäristö
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Kuntaliiton talouskatsaus, tammi-elokuu 2022
TUOTOT
Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat yhteensä 15 061 888 euroa alittaen budjetin 15 569 654 euroa 507 766 eurolla.
Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat
Asiantuntijapalvelutuotot ovat 56 389 euroa alittaen budjetin
116 067 euroa 59 677 eurolla. Kunnia- ja ansiomerkkien myynti on 166
530 euroa budjetin ollessa 369 091 euroa eli budjettialitus on 202 561
euroa. Muita tuloja kertyi 240 346 euroa. Niiden budjetti on 190 100
euroa, joten budjetti ylittyy 50 246 eurolla.
Palvelutuotot, tuotemyynti ja muut tulot ovat yhteensä 646 339 euroa.
Niiden budjetti on 862 145 euroa eli budjetti alittuu 215 806 eurolla.
Ulkoinen rahoitus
Ulkoiset rahoitustuotot (projektit ja hankkeet) ovat 1 965 692 euroa
budjetin ollessa 2 267 678 euroa, joten budjetti alittuu 301 986 eurolla.
Edellä mainittuihin toteutuneisiin ja budjetoituihin ulkoisiin rahoitustuottoihin sisältyy saatuna avustuksena Kuntasäätiön tuki 717 012 euroa, joka vastaa toimitilojen vuokraa.
Jäsenmaksut (kunta- ja yhteistyöjäsenet sekä palvelusopimusasiakkaat)
Jäsenmaksut ovat 12 449 858 euroa. Budjetti 12 439 831 euroa ylittyy
10 026 eurolla.
KUSTANNUKSET
Henkilöstökulut
Henkilöstökulut (ml. palkat, palkkiot, eläkkeet ja henkilösivukulut) ovat
10 253 981 euroa budjetin ollessa 10 861 262 euroa, jolloin budjetti alittuu 607 281 eurolla.
Muut henkilöstö- ja koulutuskulut sekä matkakulut
Yhteissummaltaan 336 310 euron muut henkilöstö- ja koulutuskulut,
alittavat budjetoidun 534 677 euroa yhteensä 198 367 eurolla.
Matkakustannuksia toteutuu 214 741 euroa, mikä alittaa budjetoidun
355 683 euroa 140 942 eurolla. Alitus selittyy vielä vuoden alussa voimassa olleilla liikkumisrajoituksilla ja -suosituksilla.
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Vuokrat
Toimitila- ja toimistokalustevuokrat ovat 1 007 359 euroa budjetin ollessa 1 005 513, joka ylittyy 1 847 eurolla. Pääosan vuokrista muodostaa Kuntasäätiölle maksettavien toimistotilojen vuokra 717 012 euroa,
jonka saatuihin avustuksiin kirjattu Kuntasäätiön tuki kattaa.
ICT-kustannukset
ICT-kuluja toteutui 1 517 262 euroa alittaen budjetoidun 1 520 463 euroa 3 200 eurolla. FCG:n tuottamien tai läpilaskuttamien ict-kulujen
osuus toteutuneista on -946 385 euroa ylittäen budjetoidun -892 603
euroa 53 782 eurolla.
Ulkopuoliset palvelut
Ulkopuoliset palvelut ovat 2 270 023 euroa budjetin ollessa 3 286 631
euroa, jolloin budjettialitus on 1 016 608 euroa.
- Asiantuntija- ja muut ostopalveluja toteutuu 638 863 euroa. Niitä
budjetoitiin 1 939 732 euroa, joten budjetti alittuu 1 300 868 eurolla.
- Konsernin hallintopalvelukuluja toteutuu 1 048 813 euroa. Budjetti
869 373 euroa ylittyy 179 441 eurolla.
Markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut
-

Markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskuluja on yhteensä
149 018 euroa alittaen budjetoidun 207 267 euroa 58 248 eurolla.

Muut toimintakulut
Muut toimintakulut ovat 614 893 euroa. Budjetti 635 059 alittuu 20 166
eurolla.
-

-

Kokous- ja neuvottelukuluja toteutuu 117 383 euroa. Budjetti
259 556 euroa alittuu 142 173 eurolla, minkä merkittävimmät tekijät ovat etäkokoukset ja alkuvuoden liikkumis- ja kokoontumisrajoitussuositukset
Vakuutus- ja jäsenmaksuja toteutuu 121 593 euroa. Budjetti 109
424 euroa ylittyy 12 169 eurolla.

Muut kulut yhteensä
Muut kulut yhteensä ovat 6 109 607 euroa. Budjetti on 7 545 292 euroa, joka alittuu 1 435 685 eurolla.
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ
Kaikki kustannukset ovat yhteensä 16 379 948 euroa, jolloin budjetti
18 422 646 euroa alittuu 2 042 698 eurolla.
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TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ELI OPERATIIVISEN TOIMINNAN TULOS
Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on
-1 318 060 euroa budjetin ollessa -2 852 992 euroa. Eroa budjettiin on
+1 534 932 euroa.
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on +1 345 483 euroa budjetin ollessa +2 880 000 euroa. Eroa budjettiin on -1 534 517 euroa.
Sijoitussalkun kirjanpitoon merkitty nettokurssivoitto on +506 127 euroa ja arvonalennukset -3 622 547 euroa, yhteensä -3 116 421 budjetin
ollessa +746 667 euroa. Eroa budjettiin on -3 863 088 euroa.
Kuntaliiton sijoitusomaisuus on hoidettavana kolmella varainhoitajalla
(OP, SEB ja Evli), jotka hoitavat sijoitusomaisuutta Suomen Kuntaliitto
ry:n hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan mukaisesti, joka löytyy
Teamsista. Varainhoidon kuukausiraportti kuvaa sijoitusomaisuuden
arvonkehityksen markkina-arvoihin perustuen.
Sijoitussalkun markkina-arvo 31.8.2022 on 76,7 milj. euroa, mikä on 2,0 milj. euroa (-2,6%) verrattuna 31.7.2022 tilanteeseen ja -8,6 milj.
euroa (-10,1%) verrattuna salkun markkina-arvoon 31.12.2021
Sijoitustoiminnan tuotot esitetään kirjanpidossa varovaisuuden periaatetta noudattaen, jolloin sijoituksen hankintamenoa alempi arvo kirjataan aina, mutta kurssivoitto vain myynnin yhteydessä.
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
Suomen Kuntaliitto ry:n tulos jaksolla on +27 423 euroa, kun se budjetissa on +27 008 euroa. Ero budjettiin on +415 euroa.
YHTEENVETO
Heinäkuun 2022 kumulatiiviset tuotot ovat 507 766 euroa budjetoitua
pienemmät.
Kumulatiiviset kustannukset ovat 2 042 698 euroa budjetoitua pienemmät.
Kumulatiivinen toiminnallinen tulos on 1 534 932 euroa budjetoitua
suurempi.
Kumulatiiviset sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ovat 1 534 517 euroa budjetoitua pienemmät.
Jakson tammikuu-elokuu kumulatiivinen tulos on +27 423 euroa.

Kuntaliiton tulos
1-8/2022
Hallituksen kokous 22.09.2022
Elina Liippola
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Toteuma

Budjetti

01-08/2022 01-08/2022

Toteuma
ERO

01-08/2021

ERO

Budjetti

Toteuma

2022

2021

TULOSLASKELMA
TUOTOT
Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat

646,3

862,1

-215,8

521,9

124,5

1 319,6

1 288,0

1 965,7

2 267,7

-302,0

2 817,2

-851,5

3 321,9

4 498,0

12 449,9
15 061,9

12 439,8
15 569,7

10,0
-507,8

12 439,9
15 779,0

9,9
-717,1

18 659,7
23 301,2

18 668,4
24 454,4

Palkat ja palkkiot

-8 660,5

-9 053,7

393,2

-7 935,3

-725,3 -13 647,4 -12 536,7

Eläke- ja muut henkilösivukulut

-1 593,4

-1 807,6

214,1

-1 471,1

-122,3

-10 254,0

-10 861,3

607,3

-9 406,4

-847,6 -16 366,0 -14 844,7

-16,4

-16,1

-0,3

-24,2

7,8

-20,9

-34,1

-336,3

-534,7

198,4

-243,4

-92,9

-798,3

-497,5

Vuokrat

-1 007,4

-1 005,5

-1,8

-974,7

-32,6

-1 501,8

-1 461,3

Ict-kulut

-1 517,3

-1 520,5

3,2

-1 767,6

250,3

-2 273,6

-2 681,3

-214,7

-355,7

140,9

-14,4

-200,4

-541,8

-78,6

-2 270,0

-3 286,6

1 016,6

-2 188,1

-81,9

-4 845,1

-4 179,8

Markkinointi, suhdetoiminta ja edustus

-149,0

-207,3

58,2

-29,9

-119,2

-311,1

-91,6

Muut toimintakulut

-614,9

-635,1

20,2

-328,8

-286,1

-952,7

-638,7

-6 109,6
-16 379,9

-7 545,3
-18 422,6

1 435,7
2 042,7

-1 318,1

-2 853,0

1 534,9

801,6 -2 119,7
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Teemat
1. Valtionohjauksen
tulee mahdollistaa
erilaistuneiden kuntien
ja kaupunkien joustava
ja vaikuttava toiminta.
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2. Kuntien kestävää
kehitystä,
uudistumiskykyä ja
kriisinkestävyyttä
tulee tukea.

3. Kuntien roolia
elinvoiman, osaamisen,
hyvinvoinnin ja hyvän
elinympäristön
edistämisessä
alueellaan tulee
vahvistaa.

Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet 2023
Valtionohjauksen tulee mahdollistaa erilaistuneiden
kuntien ja kaupunkien joustava ja vaikuttava
toiminta.
1.

Kuntien itsehallintoa tulee vahvistaa, tehtävien
yksityiskohtaista sääntelyä keventää ja
kuntakokeilut mahdollistaa .

2.

Kuntien lakisääteisten palveluiden rahoitus on
turvattava ja rahoitusjärjestelmä uudistettava.

3.

Hyvinvointialueille tulee antaa työrauha, eikä
niille tule siirtää uusia tehtäviä kunnilta.

Kuntien kestävää kehitystä, uudistumiskykyä ja
kriisinkestävyyttä tulee tukea.
4.

Kaupunkien kasvu- ja toimintaedellytykset on
turvattava.

5.

Pienten ja keskisuurten kuntien ja kaupunkien
erityiset tarpeet

6.

roolia ilmastotyössä on vahvistettava.

7. 3 Kuntien varautumisen edellytyksiä on
vahvistettava.

7.

Kuntien digitalisaation ja tiedonhallinnan
kehitys vaatii rahoitusta ja yhteisiä ratkaisuja.

Kuntien roolia elinvoiman, osaamisen, hyvinvoinnin
ja hyvän elinympäristön edistämisessä alueellaan
tulee vahvistaa.
8.

Koulutusjärjestelmää tulee uudistaa
vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä
ja oppijoiden tarpeita.

9.

Syrjäytymisen ehkäisyyn on panostettava
voimakkaasti kehittämällä saumaton ja
vaikuttava palvelujärjestelmä.

10. Kuntien edellytyksiä työllisyyden ja
yritystoiminnan edistämiseen sekä työvoiman
hankkimiseen tulee vahvistaa.
11.

Rakennetun ympäristön lainsäännöstä on
tehtävä eheä ja toimiva kokonaisuus.

12.

Liikennejärjestelmässä on tehtävä
priorisointeja, joilla rakennetaan kestävää
taloutta.

1. Valtionohjauksen tulee
mahdollistaa erilaistuneiden
kuntien ja kaupunkien
joustava ja vaikuttava
toiminta.

1. Kuntien itsehallintoa tulee vahvistaa, tehtävien
yksityiskohtaista sääntelyä keventää ja
kuntakokeilut mahdollistaa
• Kuntien toiminnan ja tehtävien mitoitusta ja toteutustapojen yksityiskohtaista
sääntelyä on tarpeen karsia, jotta syntyy joustavia, kustannustehokkaita ja
vaikuttavia paikallisia ratkaisuja.

• Valtion normiohjauksen on syytä kohdentua lähtökohtaisesti tehtäviä ja palveluja
koskeviin tavoitteisiin sekä niiden seurantaan ja arviointiin.
• Kuntakentän moninaisuus tulee asettaa kuntapolitiikan ytimeen. Näin
mahdollistetaan erilaiset tehtäväkohtaiset vastuut ja työnjaot erilaisten kuntien ja
kaupunkien välillä
• Erilaisissa vastuissa ja työnjaoissa, sääntelyn karsimisessa ja tavoiteohjauksen
edistämisessä tulee voida edetä myös kokeilujen kautta.
• Kuntapolitiikan tulee perustua kuntien ja keskushallinnon väliseen luottamukseen
ja avoimeen vuoropuheluun kansalliskielet huomioiden.
• .
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2. Kuntien lakisääteisten palveluiden rahoitus on
turvattava ja rahoitusjärjestelmä uudistettava.
• Kunnille on turvattava edellytykset rahoittaa niille säädetyt palvelut ja velvoitteet.
• Valtion päätöksenteosta aiheutuneet menetykset (vähennetyt tulot tai lisätyt kustannukset) tulee
korvata kunnille täysimääräisesti.

• Valtionosuusjärjestelmä tulee uudistaa sote- ja TE2024-uudistusten jälkeisessä tilanteessa.
• Rahoitusjärjestelmän uudistamisen tulee vahvistaa kuntien tulopohjaa.
• Rahoitusjärjestelmän tulee mahdollistaa ja kannustaa erilaisiin ja joustaviin palvelujen järjestämisen
ratkaisuihin ja yhteistyöhön.
• Kunnat rahoittavat perustoimeentulotuen menoista puolet myös sote-uudistuksen jälkeen. Tämä
rahoitusvastuu tulee poistaa kunnilta mahdollisimman nopeasti.
• Kaikki kuntien verotuloja laskevat veroperustemuutokset tulee jatkossa korvata täysimääräisesti.
• Kiinteistöverotuksen arvostamisperusteet tulee uudistaa siten, että verotusarvot vastaavat paremmin
kiinteistöjen käypiä arvoja.

• Kuntia tulee palkita vaikuttavista toimintatavoista.
• Esimerkiksi eri kokoisten kuntien digitaalisten palveluiden kehittämiselle, kestävän kehityksen
tavoitteiden saavuttamiselle ja ilmastotyön edelläkävijyydelle on luotava kannusteita.
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3. Hyvinvointialueille tulee antaa työrauha,
eikä niille tule siirtää uusia tehtäviä kunnilta.
• Hyvinvointialueiden tehtäväkenttää ei tule laajentaa, eikä niille tule lainsäädännön
nojalla siirtää uusia tehtäviä kunnilta.
• Lainsäädäntöä tulee kehittää siten, että kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspinnoille
jäävien tehtävien hoitamiseen liittyvästä työnjaosta ja yhteistyön toteuttamistavoista tulee voida sopia joustavasti alueelliset tarpeet ja erityispiirteet huomioiden.
• Tällaisia ratkaisuja tarvitaan esimerkiksi ympäristöterveydenhuollossa sekä
kotoutumisen ja työllisyyden hoidon monialaisessa yhteistyössä.

• Kansallista ohjausta sekä valtion, kuntien ja hyvinvointialueiden
neuvottelumenettelyä on uudistettava huomioimaan paremmin kuntien ja
hyvinvointialueiden toiminnan ja talouden väliset yhteydet.
• Myös valtion toimintatapojen on tuettava kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyötä ja
toiminnan eri tasoilla tarvittavien yhteistyörakenteiden muodostumista.
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2. Kuntien kestävää
kehitystä, uudistumiskykyä
ja kriisinkestävyyttä tulee
tukea.

4. Kaupunkien kasvu- ja
toimintaedellytykset on turvattava.
• Valtion ja kaupunkiseutujen yhteisissä kehittämisteemoissa on otettava käyttöön kansainvälisten
esimerkkien mukaiset kasvusopimukset.

• MAL-sopimuksia on kehitettävä valtion ja nykyisten MAL-seutujen välisenä maankäyttöä, asumista ja
liikennettä koskevina sopimuksina. Valtion tulee johdonmukaisesti sitoutua sopimusten
toteutumiseen.
• Valtion ja MAL-kaupunkiseutujen tulee neuvotella liikennerahoituksen yhteisrahoitusmallin yleisperiaatteet
ennen seuraavaa sopimuskierrosta.

• Valtion tulee (hallinnon rajat ylittäen) yhdessä kaupunkien kanssa ratkaista kaupungistumisen
lieveilmiöitä, kuten segregaatiota, köyhyyttä ja luontokatoa.
• Valtion tulee panostaa vahvemmin kaupunkiseutujen välisiin ja niiden sisäisiin liikenneinvestointeihin,
joilla vahvistetaan koko maan kilpailukykyä sekä poistaa tähän liittyviä lainsäädännöllisiä esteitä.

• Kaupunkikehityksen EU rahoitusinstrumentit tulee hyödyntää täysimääräisesti ja edistää uuden
kansallisen rahoitusinstrumentin rakentamista, sillä nykyiset rahoitusinstrumentit eivät taivu aina
vastinrahoitukseen.
• Kaupunkiseutujen ja niille rakentuvien talouden ekosysteemien roolia vihreän siirtymän moottorina on
vahvistettava.
• Kansallisesta kiertotaloussopimuksesta on kehitettävä aito sopimuksellinen instrumentti, joka hyödyttää
kaikkia osapuolia. Sopimuksen on tuettava kaupunkien määrittelemiä toimenpiteitä.

5. Pienten ja keskisuurten kuntien ja
kaupunkien erityiset tarpeet huomioitava
• Kuntakentän moninaisuuden huomioiminen on oltava kuntapolitiikan ytimessä.
Erilaiset kunnat tarvitsevat vaikuttavia toimenpiteitä.
• Myös valtionohjauksessa tulee mahdollistaa erilaisten kuntien ja kaupunkien
uudistuminen ja vaikuttava toiminta niiden omista lähtökohdista
• Tässä on huomioitava ns. älykkään sopeutumisen näkökulman edistäminen sekä
esimerkiksi etätyön tuomat uudet mahdollisuudet
• Kotimaisen ruoan, kotimaisen energian ja teollisuuden raaka-aineiden saanti ja
huoltovarmuus on varmistettava.

• Lisäksi kuntien ja kaupunkien erityiset tarpeet liikkumisen, saavutettavuuden,
joustavien kokeiluiden sekä etä- ja monipaikkaiseen työskentelyyn on turvattava.
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6. Kuntien roolia ilmastotyössä on
vahvistettava.
• Valtion ja kunnan kumppanuutta ilmastokestävän Suomen tekijöinä on vahvistettava.
• Kuntien ilmastotyön tuen tulee olla kokonaisvaltaisempaa ja huomioida kuntien työn laajuus.
• EU:n ja valtion ilmastopolitiikkaa tulee yksinkertaistaa, jotta varmistetaan mahdollisuus demokraattiseen
keskusteluun sekä vältetään politiikkatoimien päällekkäisyys ja varmistetaan läpinäkyvyys ja vaikuttavuus.

• Kuntien ilmastovelvoitteiden rahoitus on turvattava.
• Esimerkiksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman velvoitteiden toteuttamiseen
on varmistettava tarvittavat resurssit.

• eikä vain yksi politiikkatoimi kerrallaan. Vihreän siirtymän kuntatalousvaikutuksia on
arvioitava kokonaisuutena
• Kuntien ilmastotyön tuki on laajennettava ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.
• Eri toimijoiden roolit sopeutumisessa ja varautumisessa on määriteltävä selkeämmin, jotta
sopeutumistoimet edistyvät konkreettisesti.

• Kestävää energiamurrosta tulee vauhdittaa tukemalla kuntien mahdollisuuksia edistää
hallittua siirtymistä uusiutuviin sekä polttoon perustamattomiin energiamuotoihin.
• Tämä tarkoittaa esim. sopimuksellisuuden kehittämistä, vähähiilisten teknisten ratkaisujen pilotointeja ja
taloudellisia kannustimia.
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7. Kuntien varautumisen edellytyksiä on
vahvistettava
• Kuntien ja alueiden kriisinsietokykyä on vahvistettava.
• Vahvistamiseksi tarvitaan yhteinen tilannekuvajärjestelmä. Turvallisuusjohtamisen
tasojen sekä turvallisuuden tietovirtojen tulee muodostaa toimiva kokonaisuus kuntien,
alueiden ja keskushallinnon kesken.
• Tietovirtojen ja johtamisen kokonaisuuden toimivuus tulee määritellä
varautumislainsäädännössä.

• Kunnan vastuulla olevan kriittisen infrastruktuurin (mm. vesi-, energiaja jätehuolto) taloudelliset ja toiminnalliset järjestämisedellytykset tulee turvata.
• Huoltovarmuuden kokonaiskuva, uhka-arviot ja eri toimijoiden vastuut tulee
selkiyttää tilanteessa, jossa markkinoiden toiminta ei pysty vastaamaan
viranomaisten (ml. kunnat) lakisääteisiin velvoitteisiin.
• Arjen turvallisuutta on vahvistettava kuntien, muiden viranomaisten ja tahojen
yhteistyönä ja turvattomuuden tunnetta on vähennettävä muuttuvassa toimintaja elinympäristössä.
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8. Kuntien digitalisaation ja tiedonhallinnan
kehitys vaatii rahoitusta ja yhteisiä ratkaisuja.
• Tiedon hyödyntämisen lainsäädännöllisiä esteitä on purettava ja tiedon yhteentoimivuutta,
saatavuutta ja liikkuvuutta parannettava.
• Kansallisten toimijoiden keräämien tutkimus- ja tietoaineistojen saatavuutta on parannettava kuntien
ja tutkijoiden käyttöön. Tietoaineistojen hinnoittelu on pidettävä tiedon hyödyntäjän näkökulmasta
kestävällä tasolla. Kuntien tiedolla johtamisen tarpeet on huomioitava kansallisessa tietopolitiikassa.

• Julkisen hallinnon digitalisaatiokehittämisen tulee olla kokonaisvaltaista ja johdonmukaista.
Siiloissa toimimista on vältettävä, ja rahoituksen tulee olla yhtenäistä.
• Kunnat tarvitsevat tukea kehittämisen suuntaamiseen, osaamisen vahvistamiseen, suunnitteluun,
johtamiseen, kuntien välisen yhteistyön koordinointiin, kustannuksiin sekä tuotosten levittämiseen.

• Lainsäädännön ja hallinnollisten uudistusten yhteydessä tulee laatia digitalisaatiovaikutusten
arviointi, joka huomioi ilmiön eri toiminnalliset ja kielelliset vaikutukset ja lisärahoituksen
tarpeet kunnille.
• Yhteiskäyttöisten ja monistettavien digiratkaisujen käyttöä tulee lisätä ja kehittää käyttäjiä
kuunnellen. Tarvitaan toimintamalli, jolla voidaan levittää palvelutasolta nousevia ratkaisuja.
• Erityisen suuri tarve yhteisille palveluille on digitaalisen turvallisuuden osa-alueella.

• Koko maahan tulee rakentaa kattavasti kiinteät ja toimintavarmat tietoliikenneyhteydet.
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• Kuntien rahoitusvastuu laajakaista-investoinneista tulee poistaa ehtona valtionavustuksille.
• EU-rahoitusta on hyödynnettävä laajakaistainvestointeihin tehokkaasti koko maassa.

3. Kuntien roolia
elinvoiman, osaamisen,
hyvinvoinnin ja hyvän
elinympäristön
edistämisessä alueellaan
tulee vahvistaa.

9. Koulutusjärjestelmää tulee uudistaa
vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä
ja oppijoiden tarpeita.
• Koulutuksen resurssien hyödyntämistä
on tehostettava lainsäädäntöä keventämällä, jotta toimintatapoja ja digitaalisten
työkalujen käyttöä voidaan kehittää paikallisten tarpeiden mukaan.

• Koulutuspalveluiden toteuttamisessa tulee mahdollistaa monipuoliset ja joustavat
järjestämistavat.
• Kuntien ja koulutuksen järjestäjien yhteistyö on tärkeää koko maassa koulutuksen saatavuuden
ja saavutettavuuden varmistamiseksi.

• Seudullista toisen asteen koulutuksen järjestäjien toiminnallista yhteistyötä on tuettava.
Toisen asteen koulutuksen rahoitusta on uudistettava tukemaan alueellisia erityistarpeita
ja kuntien välisen rahoituksen jakautuminen kotikunnan mukaan.
• Perusopetuksen lainsäädäntöä on uudistettava kokonaisuutena. Siten moninaisilla
opetuksen järjestämistavoilla voidaan varmistaa oppilaiden riittävä osaaminen ja edistää
hyvinvointia eri alueilla.
•
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Etäopetuksen mahdollisuudet tulee selvittää lähiopetusta täydentävänä opetuksen
järjestämismuotona.

10. Syrjäytymisen ehkäisyyn on panostettava

voimakkaasti kehittämällä saumaton ja vaikuttava
palvelujärjestelmä.
• Kuntien rooli hyvinvointihaasteiden ennaltaehkäisijänä tulee tunnistaa aiempaa
paremmin.
• Kunnille on turvattava joustavalla lainsäädännöllä mahdollisuudet toteuttaa
kynnyksettömiä palveluita kuntalaisten arkisissa ympäristöissä.
• Palvelut tulee kohdentaa ulkopuolisuutta synnyttävien riskien alkuvaiheeseen. Ennaltaehkäisevistä
palveluista ei saa leikata.

• Palvelu- ja etuusjärjestelmää on kehitettävä niin, että kaikille taataan aina riittävä
sosiaaliturvaetuus pitkäkestoisen toimeentulotukiriippuvuuden sijaan.
• Syrjäytymistä aiheuttaviin monitahoisiin ja sukupolvelta toiselle siirtyviin syihin
tulee tarttua vahvemmin kansallisella monitoimijaisella yhteistyöllä.
• Haasteiden juurisyiden, vaikutusketjujen ja tarvittavien rakenteiden ymmärtämiseksi tarvitaan
tutkimusrahoitusta, joka kohdistuu erityisesti lapsiin ja nuoriin.
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11. Kuntien edellytyksiä työllisyyden ja
yritystoiminnan edistämiseen tulee vahvistaa.
• TE-uudistuksen on mahdollistettava työllisyyspalveluiden vaikuttava ja kustannustehokas
toteuttaminen kunnissa.
•

Uudistuksen rahoitusmallin toimivuutta kuntien näkökulmasta on arvioitava. On oltava valmius tehdä tarvittavia
muutoksia.

• Työvoiman saatavuusongelmiin on tartuttava kaikin mahdollisin keinoin.
•

•
•

Tärkeää on esimerkiksi korkeakoulupaikkojen ja joustavien koulutuspolkujen lisääminen osaajatarpeita vastaavasti,
julkisen sektorin tehtävien kelpoisuusvaatimusten ja saatavuusharkinnan väljentäminen sekä lupakäytäntöjen
keventäminen ja nopeuttaminen.
Työperäisen maahanmuuton määrää on voimaperäisesti lisättävä ja toimenpiteitä kiirehdittävä.
Jo maassa olevien maahan muuttaneiden työllistymistä tulee edistää kiinnittämällä huomiota mm. tutkintojen
tunnustamiseen, osaamisen tunnistamiseen sekä täydennys- ja kielikoulutukseen.

• Väestönmuutos, digitalisaatio ja vihreä siirtymä edellyttävät kansallisen tason investointeja
osaamisen kehittämiseen.
• Nykyistä monimuotoista ammatillisen koulutuksen järjestäjämallia on kehitettävä siten, että
kunnille tulee taata aidot mahdollisuudet käyttää osaamisen kehittämistä kotoutumisen sekä
työllisyys- ja elinkeinopolitiikan välineenä. Näin vahvistetaan kuntien roolia koulutuksessa.
•
•
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Tämä tarkoittaa esimerkiksi koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta päättää nykyistä laajemmin koulutustarjonnasta
(järjestämislupasäätely).
Ammatillisen koulutuksen, yritysten ja kuntien kansainvälisen rekrytoinnin yhteistyölle tulee luoda kannusteita ja
mahdollisuuksia.

12. Rakennetun ympäristön lainsäädännöstä
on tehtävä eheä ja toimiva kokonaisuus.
• Lainsäädännössä on turvattava kuntien oikeus itsenäisiin valintoihin maapolitiikassa,
kaavoituksessa ja toteuttamisessa. Kuntien kaavamonopoli on säilytettävä.
• Kaavoituksen sujuvuutta tulee edistää.
• Maapolitiikan säätelyn tulee olla kuntatalouden kannalta kestävää.

• Rakentamisen ohjauksen on tuettava kunnan yhdyskuntarakenteen ja elinympäristön
kestävää kehitystä.
• Kuntien työkalujen ja osaamisen kehittäminen rakennetun ympäristön
hiilineutraalisuustavoitteissa, luontokadon ehkäisyssä ja kiertotaloudessa on resursoitava.

• Maan lunastuslainsäädännön korvausperusteet tulee säilyttää nykyisellään.
• Kuntien maahankinnan kustannuksia ei saa korottaa.
• Lunastuskorvauksen tulee olla markkinahintainen ja tarvittaessa keventää luovutusvoiton
verotusta.

• Digitalisaation on tuettava kunnan kaavoituksen sekä rakennus-, ympäristö- ja
terveysvalvonnan tehtäviä. Kunnan tehtävissä syntyvä tieto tulee tallentaa kunnan
rekisteriin.
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13. Liikennejärjestelmässä on tehtävä priorisointeja,
joilla rakennetaan kestävää taloutta.
• Kokonaiskuvaa liikennejärjestelmän kehitystarpeista tulee selkeyttää.
•

Suomen logistinen asema on muuttunut, ja tähän liittyen Venäjän tilanne aiheuttaa tavaraliikenteen kuljetuksille
uusia investointitarpeita.

• Rahoitusta tulee lisätä valtion tie- ja rataverkon kunnossapidolle ja korjausvelan
taittamiselle. Kehittämishankkeille kaavailtu rahoitusleikkaus Liikenne 12 -suunnitelman
tasosta tulee perua.
•
•
•

Toimiva liikennejärjestelmä on ensiarvoisen tärkeä Suomen kansantaloudelliselle kyvylle tuottaa vaurautta ja
edistää vihreää siirtymää.
Resurssien kohdentamisessa tulee tehdä priorisointeja ja korostaa kansantaloudellista vaikuttavuutta.
EU-rahoituksen entistä tehokkaampi hyödyntäminen edellyttää sitä, että kehittämishankkeisiin on riittävä
kansallinen omarahoitus.

• Valtion tulee kantaa vastuu kansallisen liikenneinfran rahoituksesta.
•
•

Kuntien kustannusvastuuta valtion infrasta ei tule lisätä, eikä valtion tule asettaa ylimitoitettuja odotuksia
kuntien rahoitukselle.
Kunnat tarvitsevat saamansa maankäyttömaksut ja ns. kaavoitushyödyn kunnallistekniikan ja palveluiden
toteutukseen.

• Liikenteen vihreää siirtymää ja kestävää liikkumista on edistettävä.
•
•
19

Joukkoliikenteen kilpailukyvystä on huolehdittava kaupunkiseuduilla ja valtakunnallisesti.
Kestävää liikkumista ja toimivia henkilökuljetuksia ja matkaketjuja on edistettävä koko maassa.

Vaikuttamissuunnitelma

HO-tavoitteiden vaikuttamissuunnitelma
syksy 2022 - kevät 2023, koostuu mm:
• Aktiivinen viestintä Kuntaliiton sähköisiä kanavia
hyödyntäen (kotisivu, somekanavat)
• Tavoitteita tukevien viestinnällisten nostojen toteutus
(tiedotteet, blogit, haastattelut)
• Kuntaliiton johdon ja puoluejohtojen keskinäiset
tapaamiset / TUKI KL:N hallituksen jäseniltä
• Vaikuttamistapaamiset puolueiden ohjelmavalmistelijoiden
kanssa / TUKI KL:N hallituksen jäseniltä
• Toimiala- ja teemakohtaiset asiantuntijatapaamiset
• Teemojen aktiivinen esilläpito eri tilaisuuksissa,
seminaareissa ja vastaavissa tapahtumissa.
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Palaute:
• VOS-rahoituksen jakutumiseen tasapuolisuus 2. asteen osalta (lyly/ikonen)
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Kuntaliiton hallitus
22.9.2022

Eriävä mielipide

Kuntaliiton hallitus hyväksyi liiton tavoitteet vuonna 2023 muodostettavan Suomen hallituksen ohjelmaan.
Perussuomalainen hallitusryhmä yhtyy hallituksen enemmistön asettamiin tavoitteisiin lukuun ottamatta
alla mainittuja osa-alueita, joiden osalta jätämme tämän eriävän mielipiteen.

Realistiseen ilmastopolitiikkaan
Suomen ilmastopolitiikan tulee toteuttaa sinivalkoista linjaa, jossa kansallinen etu otetaan vakavasti
huomioon ja torjutaan idealistiset tavoitteet ja keinot.
Kuntien vastuun ilmastopolitiikassa tulee perustua vapaaehtoisuuteen. Kunnille ei tule asettaa
toimenpiteitä ja kustannuksia, joita niiden kantokyky ei kestä.
Suomen hiilineutraaliuden tavoitevuodeksi on asetettava vuosi 2050, joka on myös Euroopan unionin
tavoitevuosi. Tavoitteeseen tulee edetä fysiikan ja järkevän taloudenpidon määrittelemillä ehdoilla.

Hallittuun maahanmuuttopolitiikkaan
Suomen tulee tukea ja avustaa pakolaisia näiden kotiseutujen lähialueilla, koska se on tehokasta ja
varmistaa moninkertaisen määrän hädässä olevien elinoloja verrattuna elämiseen kalliiden kustannusten
Suomessa, jossa kotoutuminen on vaikeaa. Tämä mahdollistaa myös sen, että kunnat eivät joudu
kantamaan humanitaarisen maahanmuuton kustannuksia ja sen aiheuttamia erilaisia haittoja.
Sota Ukrainassa aiheuttaa pakolaisuutta, joka koostuu aiemmista pakolaisvirroista poiketen pääasiassa
naisista ja lapsista. Koska Ukraina on Suomen lähialuetta, on perusteltua pitää maatamme heille avoinna ja
huolehtia heidän tarpeistaan ja mahdollisuudestaan työllistyä. Tämän tulee tapahtua ensi sijassa valtion
kustannuksella.
Työvoimapulaan tulee ensi sijassa vastata toimenpiteillä, joilla saadaan kotimaiset työttömät ja avoimet
työpaikat kohtaamaan ja ulkomailla työskentelevät suomalaiset takaisin Suomen työpaikkoihin.
Työperäisen maahanmuuton osalta on varmistettava se, että Suomeen tulevat työkykyiset ja -haluiset
työllistyvät pitkäaikaisesti eivätkä jättäydy elämään Suomen sosiaaliturvan varassa.
Kausityöntekijät ovat Suomessa vain osan vuotta, joten he eivät kuulu maahanmuuttajiin.

Helsingissä, 22.9.2022

Toimi Kankaanniemi

Pia Pentikäinen

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/3764adab-962a-4fd6-b4c1-e96896388b9a

www.vismasign.com

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 1 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 1 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 1 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 1 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 1 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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