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Valtion talousarvio
2022

Hyvinvointialueet ja 
tulevaisuuden kunta

Nyt pinnalla…



Valtion talousarvio 2022
Sivistystoimen osalta ei merkittäviä uusia uutisia.

Peruspalvelujen valtionosuudet vähenevät ja 
todennäköisesti valtionavustuksia jaossa edelleen eli

hankehumppa jatkuu. 

Lainsäädännön kautta lisätehtäviä ja –velvotteita, mutta
rahoitus riittämätöntä.



Sote-uudistus on kunnallishallinnon historian suurin 
muutos 

Muutos koskee 
kaikkia kuntia
Sote- ja pelastustehtäviä 
siirtyy n. 130 kunnalta ja n. 
50 kuntayhtymältä

175 000 siirtyvää 
työntekijää
Kuntasektorilla 
työskentelee muutoksen 
jälkeen n. 43% julkisen 
hallinnon työntekijöistä

24 mrd€ 
kuntataloudesta 

hyvinvointialueille
Kuntatalous puolittuu ja 
kuntien tuloveroprosentti 

laskemassa yli 13%

Kunnilla on tällä hetkellä n. 700 lakisääteistä tehtävää, joista selvä enemmistö on jäämässä 
kunnille. Lisäksi vapaaehtoiset tehtävät



P
a
lv

e
lu

je
n

 

k
e
h

it
tä

m
in

e
n

Sote-uudistuksen aikataulu 2020–2022

2020 2021 2022 2023

HE-luonnos

lausunnoilla

15.6.–25.9.2020

HE

eduskuntaan

12/2020

Lakien 

voimaan tulo

Väliaikais-

hallinto 

Aluevaalit

alkuvuosi 

2022

Alue-

valtuustojen

toimikausi

alkaa 3/2022

Hyvinvointi-

alueille 

siirtyvät 

tehtävät

1.1.2023

HE-valmistelu
Lausunto-

kierros

Eduskunta-

käsittely
Väliaikaishallinto

Aluevaltuusto

HUS-yhtymä

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman kehittämishankkeet 2020–2022

Rakenneuudistusta koskevat kehittämishankkeet 2020–2021

Muut kehittämishankkeet 2020–2022

Sote-100

Avustuspäätökset 6/2020 –



Vammaispalvelut

Kasvatus-ja opetustoimi

Kouluterveydenhuolto

Kunnalle 
jäävät 

palvelut

Hyvinvointialueelle 
siirtyvät palvelut

”Hoito ja hoiva”

”Huolenpito asukkaasta” 

Kuntien ja hyvinvointialueiden 
yhteistyötarpeet



kunnilla ja koulutuksenjärjestäjillä on 
hyvinvointialueen kanssa

• Yhteisiä asiakkaita, erityisesti lapset, 
nuoret ja perheet 

• Tarve palvelujen integraatiolle
• Tarve tiedonkululle
• Tarve valmistella ja kehittää yhdessä
• Tarve johtaa ja ohjata 

asiakasprosesseja johdonmukaisesti 
yhdessä
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Jotta palvelut toimivat, meidän tulee ymmärtää, 
että



Kunnan ja hyvinvointialueen väliset yhteistyön tasot

Kunnanvaltuustot

Muut toimielimet

Kuntajohtajat

Sivistysjohtajat ja muut 

toimialajohtajat

Asiantuntijat/

vastuuhenkilöt

Kentällä toimijat

Aluevaltuusto

Muut toimielimet

Hyvinvointialueen 

johtajat

Kuntayhteistyön 

vastuuhenkilöt

Asiantuntijat/

vastuuhenkilöt

Kentällä toimijat

Poliittisen päätöksenteon taso

Johdon taso

Asiantuntijataso

Asiakkaan taso

Kunta Hyvinvointialue

Yhteiset tavoitteet, 

strategiat, sopimukset

Yhteistyöryhmät 

(esim SISOTE, työllisyys ) 

johtaminen, kehittäminen

Asiantuntijaverkostot (esim

hyte, nuoriso) valmistelu, 

kehittäminen

Sujuvat prosessit

TOIMIVAT PALVELUT
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Valtio
Ohjaus

Lainsäädäntö, rahoitus



9

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

Elinympäristön kehittäminen
• 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

Kunnan elinvoiman edistäminen
• Paikkakunnan vetovoimaisuus
• Vaikeasti työllistyvien tuki: 

etsivä nuorisotyö, työpajat, 
työttömyyden pitkittymisen 
ehkäisy, kaupunginosatyö

• Kotouttaminen
• Elinkeinopolitiikka: 

yritysneuvonta, kehittämishankkeet, 
yritystontit, alueen markkinointi, avoin 
data

• Resurssiviisaat toimintatavat

Paikallisen identiteetin ja demokratian 
edistäminen
• Monipuoliset osallistumismahdollisuudet
• Paikallinen yhteisöllisyys
• Viestintä ja vuorovaikutus
• Vaalit ja edustuksellinen demokratia
• Kansalaisjärjestöjen toiminta-

mahdollisuudet
• Asukkaiden omaehtoinen toiminta
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6 % Rahoitus ym. 2,2 mrd.

15 %
Muut palvelut 8,1 mrd.

31 %
Opetus ja kult. 14,9 mrd.

48 %
Sosiaali- ja terv. 23 mrd.

3 % Muut tuotot 1,5 mrd.

7 %
Lainanotto 3,7 mrd.

19 %
Toimintatuotot 9,2 mrd.

22 %
Valtionosuudet 10,99 mrd.

48 %
Verotulot 23,8 mrd.

4 % Muut kulut 2 mrd.

12 % Investoinnit 5,7 mrd.

5 % Lainanhoito 2,4 mrd.

5 % Avustukset 2,5 mrd.

22 %
Palvelujen ostot 10,5 mrd.

8 % Materiaalien 
ostot 4 mrd.

9 %
Henkilösivukulut 4,3 mrd.

35 %
Palkat ja palkkiot 16,9 mrd.

12 % Rahoitus ym. 

30 %
Muut palvelut 

58 %
Opetus ja kult. 

2 % Muut tuotot
6 % Lainanotto

29 % Toimintatuotot

13 % Valtionosuudet

45 % Verotulot

5 % Muut kulut

17 % Investoinnit

8 % Lainanhoito

5 % Avustukset

20 % Materiaalien ja 
palveluiden ostot

8 % Henkilösivukulut

35 %
Palkat ja palkkiot

Kuntien ja kuntayhtymien talous nyt ja tulevaisuudessa
Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset tulot ja menot
Arvio vuodelle 2020 noin 49 mrd.

Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset tulot ja menot
Hahmotelma vuodesta 2023 vajaa 25 mrd.

Hyvinvointialueille siirtyvä osuus noin 24 mrd.

Kuntaliitto/MM 12.5.2021 Lähteet: Kuntaliitto, Tilastokeskus, VM, Luvut vuoden 2020 hintatasossa. Luvuissa huomioitu koronatukien aiheuttama ylijäämä, jonka seurauksena tulot ovat kuluja korkeammat.



Minkälainen on tulevaisuuden kunta?
(hallinnollisia skenaarioita / VM)
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Kunta yhteistoimintaa 
sovittavana alustana
• Yhteistyön lisäämisen, 

korostamisen ja 
kehittämisen vaihtoehto

Kuntarakenne keskiöön
• Kuntaliitokset keskeiseksi 

hallinnollisen rakenteen 
aikaansaamisen keinoksi

Paras II hanke
• Määritellään laissa 

tiettyjä kriteerejä, jotka 
kunnan on täytettävä 
yhteistoiminnassa tai 
liitoksilla

Kuntien eriyttäminen 
kokonaan uutena 
rakenteena
• Eriyttäminen 

velvoittavana, koko maan 
kattavana järjestelmänä.

Hyvinvointialueiden 
rakentaminen monialaisiksi
•Minkä kaikkien palveluiden 
osalta? Velvoittavaa vai 
vapaaehtoista? Tulisiko 
kunnille ja hyvinvointialueelle 
mahdolliseksi sopia?

Alueellisesti vaihtelevat 
ratkaisut, kokeilut jne.
•Sallitaan erilaiset ratkaisut 
kuntien ja alueiden 
toiveiden mukaisesti.



Nyt pinnalla:
▪ Oppivelvollisuuden laajentamisen 

toimeenpano
▪ Harrastamisen Suomen malli

▪ Kaksivuotinen esiopetuskokeilu
▪ Lukuisat varhaiskasvatukseen liittyvät 

muutokset



Kiitos

Johtaja Terhi Päivärinta
terhi.paivarinta@kuntaliitto.fi
Twitter: @TerhiPaivarinta
+358505904796

mailto:terhi.paivarinta@kuntaliitto.fi

