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EDUNVALVONTAA KEHITTÄMISTÄ ASIANTUNTIJUUTTA
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vuodelta 2017
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Edunvalvonta
Valvomme kuntien etua 
muun muassa:
• 200 salkutetulla edun-

valvontatoimenpiteellä
• 80:lla eduskunta- ja 

ministeriökuulemisella 
vuodessa sekä noin 250 
edunvalvontaan kuuluvalla 
kirjallisella lausunnolla 
vuodessa.

• Saamme vuositasolla noin 
100 nimeämispyyntöä 
työryhmiin (mm. 
ministeriöt).

Kehittäminen
• Yhteensä 80:ssä Kunta-

liiton organisoimassa 
kunta-alan kehitys-
projektissa on mukana 112 
kuntaa ja 47 kunta-
taustaista organisaatiota.

Asiantuntijapalvelut
• Annamme neuvonta-

palveluita puhelimitse noin 
400 kertaa ja 
sähköpostitse noin 80
kertaa päivässä.

• Annamme yli 30 vaativaa 
tai maksullista asiantuntija-
lausuntoa päivittäin.

Verkostot ja 
asiakastilaisuudet
• Yhteensä 100 salkutetussa

verkostossa mukana on 
noin 6 000 henkilöjäsentä.

• Järjestämme vuosittain 
noin 1 000 seminaari- ym. 
asiakastilaisuutta.
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Julkinen talous vahvistunut viime vuosina  
• Suhdannetilanne on vahvistanut julkista 

taloutta 
» Alijäämät pienentyneet ja 

velkaantuminen suhteessa 
bruttokansantuotteeseen pienentynyt

• Julkisen talouden vahvistuminen 
tasaantuu vuonna 2018, mutta lähtee 
paranemaan jälleen 2019

• Uusi julkisen talouden ennuste 
17.9.2018
» Veroennustekehikko julkaistiin 

poikkeuksellisesti jo elokuussa. Tiedot 
heikkoja.

• Samassa yhteydessä julkaistaan myös 
uusi kuntien kirjanpidon mukainen 
ennuste

23.8.2018
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Kansantalouden tilinpidon mukainen 
nettoluotonanto, milj. €

Lähde: Tilastokeskus
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Verohallinnon ennakkotiedot 23.7.2018: 
Kunnallisveron kertymät 2018 odotettua heikommat

• Verohallinnon ennakkotietojen 23.7.2018 mukaan maksuunpantava 
kunnallisvero 2017 on odotettua heikompi ja veronpalautusten taso tulee 
olemaan poikkeuksellisen korkea. 

• Kunnille on vuonna 2017 myös tilitetty liikaa veroja, ja myös vuoden 2018 
jako-osuus on todennäköisesti arvioitu liian korkeaksi. 

• Kuntatalousohjelmassa ennakoitiin keväällä kunnallisveron tilityksiksi 19 461 
milj. euroa vuonna 2018. Kuntaliiton huhtikuun veroennustekehikossa 
kunnallisveron tilityksiksi arvioitiin 19 250 milj. euroa.   

• Tämänhetkisen arvion mukaan koko maan tasolla kunnallisveron tilityksen 
2018 tulevat olemaan noin 390 milj. euroa alemmat kuin Kuntaliiton 
huhtikuun veroennustekehikossa ja noin 600 milj. euroa alemmat kuin 
kevään KTO:ssa. 

8.8.2018
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KUNTIEN VEROTULOT  YHTEENSÄ KOKO MAA ,  Milj.€
TILIVUOSI 2017 2018** 2019** 2020**

Verolaji

Kunnallisvero 18 903 18 860 19 960 20 540

Muutos % 0,1 -0,2 5,8 2,9

Yhteisövero 1 869 1 920 2 060 2 140

Muutos % 21,5 2,7 7,3 3,9

Kiinteistövero 1 774 1 830 1 860 1 890

Muutos % 6,3 3,2 1,6 1,6

VEROTULOKSI KIRJATTAVA 22 546 22 610 23 880 24 570

Muutos % 2,0 0,3 5,6 2,9

23.8.2018
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Kuntaliiton terveisiä budjettiriiheen

15.8.2018

• Valtionosuuksien leikkauksia lievennettävä huomioiden kuntatalouden heikentyvä 
tilanne. Esim. kilpailukykysopimuksen säästöt imuroitu kunnilta pois ja 
kaksinkertainen leikkaus estettävä valtion ja kuntien kustannustenjaon 
tarkistuksessa.

• Valtionosuusjärjestelmään suunniteltujen ”kannustinjärjestelmien” aikataulutus, 
mittava suuruusluokka, kriteeristö ja rahoitus kuntien valtionosuusjärjestelmän 
sisältä arvioitava uudelleen.

• Budjettiriihessä tehtävien veroratkaisujen aiheuttamat menetykset kuntien 
tulopohjaan on kompensoitava täysimääräisesti hallitusohjelman mukaisesti. 
Sama koskee mahdollisia kuntien maksutulojen alennuksia. 

• Hyviä tuloksia saavuttaneita alueellisia työllisyyskokeiluja on jatkettava mm. 
Tampereen ja Turun seuduilla.



Maakuntia ja tulevaisuuden kuntia tulee valmistella 
samanaikaisesti

VALTIO

Ohjaus ja resurssit

Vuoro‐
vaikutus

Ohjaus ja resurssit

Vuoro‐
vaikutus

MAAKUNNAT

Roolit

KUNNAT
RoolitYhdyspintakysymykset ja palvelut: esim. hyte, tukipalvelut, 

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

Vuorovaikutus ja neuvottelumenettely
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Kuntaliiton lähestymistavasta
sote- ja maakuntauudistukseen:

• Uudistukseen pyritty vaikuttamaan niin, että:
» Kuntien ja maakuntien itsehallinto olisi vahvaa
» Kuntien ja maakuntien yhdyspinnan 

rakentuminen olisi joustavaa huomioiden mm. 
alueelliset olosuhteet

» Uudistus olisi myös käytännössä 
toimeenpantavissa

• Lausunnot uudistuksen eri vaiheissa 
hyväksytty Kuntaliiton 
luottamushenkilöhallinnossa yksimielisesti

23.8.2018
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PeVL 15/2018
• Mallin perusrakenne mahdollinen
• Vaiheistaminen tarpeen – alueellisesti, ajallisesti ja asioittain (v. 

2021-2022-2023-2024…)
• Rahoituksen riittävyys turvattava – ei voi olla VM:n harkintaan 

perustuvaa, maakunnan voitava turvata palvelut myös muuttuvassa 
markkinatilanteessa, PeVL jakoi VaVL:N huolen rahoituksen 
yleisestä riittävyydestä

• EU-notifiointi: StVL varmistettava
• Henkilötietojen suoja puutteellinen: ei ongelmaa (Varhila)
• Muuta: asiakassuunnitelma, kahden erikoisalan vaatimus sote-

keskuksille, asikassetelin arvo ja HB:n piiriin kuuluvat palvelut, 
muutoksenhakumahdollisuus asikassetelipäätöksistä, alihankintaa 
koskeva sääntely (valvonta ja virkavastuu?), hyvä hallintotapa ja 
pilotit, kielelliset oikeudet

23.8.2018
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Kuntien ja maakuntien tehtävät ja yhdyspinnat
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Muutosjohtamisen tuki

Maakuntien 
muutosjohtajat 
ja HR-toimijat

KEVA: JULKISEN ALAN TYÖELÄKEOSAAJA

Tavoitteena työkyvyttömyysriskin pienentäminen, 
työurien pidentäminen sekä näitä tukeva 
strateginen työkykyjohtaminen

Palvelut kohdistuvat vastuulliseen työeläketurvaan 
ja tulokselliseen työkykyjohtamiseen

Maksutonta jäsenpalvelua

FCG: KAUPALLINEN ROOLI

Tavoitteena asiakkaalle konkreettiset polut uusien 
tilanteiden hyväksi hallinnaksi

Palvelut kohdistuvat asiakkaiden toimeksiantoihin

Toteuttajana KLn, KTn ja Kevan yhteishankkeissa 
(mm. MaakuntaEKJ suunnitteilla yliopistojen ja 
mahd. asiakkaiden kanssa)

KUNTALIITTO: MAAKUNTIEN EDUNVALVOJA JA 
KEHITTÄMISEN TUKIJA

Tavoitteena maakuntien itsehallinnon ja kehittämisen 
tukeminen sekä rahoituksen turvaaminen

Palvelut kohdistuvat kunta-maakunta-yhdyspintoihin, 
maakuntastrategiaan, maakuntakonsernin 
johtamiseen sekä maakuntien ydintehtäviin

Maksutonta jäsenpalvelua

KT: AINOA LAKISÄÄTEINEN TYÖNANTAJIEN 
EDUNVALVONTAORGANISAATIO
Tavoitteena henkilöstösiirtojen onnistuminen ja 
työnantajan kilpailukyky

Palvelut kohdistuvat työnantajaedunvalvontaan 
henkilöstöasioissa ja henkilöstöjohtamisen (HRM) 
kehittämiseen
Päävastuu henkilöstöjohtamiseen liittyvistä asioista 
(uusi KT-laki)

Maksutonta jäsenpalvelua

Muutos-
johtamisen 
palvelut 
asiakkaiden 
tarpeiden 
mukaan

Maakunnan 
strateginen 
johtaminen

HRM-
työelämäsuhteet 

ja työnantaja-
vastuut

Työkykyä 
edistävä 
toiminta
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Kuntien Tulevaisuusfoorumi 
10.4.2018





AIKAJANA
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Uuden vaalikauden isoja kysymyksiä

28.9.2017
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Kuntatalouden 
kestävyys ja 
liikkumavara? 

Uuden kunnan rooli 
ja kuntien 
erilaistuminen, 
kaupungistuminen ja 
kansainvälistyminen?

Kuntien, 
maakuntien ja 
valtion roolit sekä 
toimivat 
yhdyspinnat? 

Sivistyskunnan 
toimintaedellytykset ja 
mm. maksuton 
varhaiskasvatus sekä 
oppivelvollisuuden 
laajentaminen?

Digitalisaation ja 
tiedolla johtamisen  
mahdollisuudet? 

Kuntien  edellytykset 
rakentaa kestäviä ja 
elinvoimaisia 
yhdyskuntia sekä 
hyvää 
elinympäristöä? 
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Kiitos!
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# maakuntatilaisuus
# landskapsbesok

Materiaalit: www.kuntaliitto.fi/maakuntatilaisuudet


