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Kuntaliiton strategia uudistuu – haluamme
palvella jäseniämme entistä paremmin
MISSIO:

VISIO:

Kunnat luovat
perustan
asukkaidensa hyvälle
elämälle.

Esimerkkejä tulevasta työstä:

Kuntaliitto tekee
työtä, jotta kunnat
onnistuvat
tehtävissään.

• Kehitämme verkostojen työtä
strategisemmaksi ja vaikuttavammaksi

VAIKUTTAVA KUMPPANI KUNNILLE

• Laadimme selvityksen kuntien
erilaistumisesta

ARVOT JA MEILLE TÄRKEÄT TOIMINTATAVAT
Askeleen edellä - Yhteistyötä yli rajojen - Avoin toimintakulttuuri
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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 on halu lisätä
joustomahdollisuuksia ja tehostaa hallintoa.
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Kuntatalouden tilanne on historiallisen heikko
▪ 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.

Kuntaliitto seuraa
taloustilannetta ja valvoo
kuntien etuja

▪ Kunnilta jää tänä vuonna saamatta yli 600
miljoonaa euroja verotuloja
▪ Hieman helpotusta luvassa → Ensi vuodelle
budjetoituja kompensaatioita on aikaistettu tälle
vuodelle 237 miljoonaa euroa
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Budjettiriihen kuntavaikutuksia: Sote-linjauksiin ei
suuria yllätyksiä
▪ Hallitus käynnistää laajan hankkeen
sosiaali- ja terveyspalvelujen
kehittämiseksi.
▪ Hoitotakuun (hoitoon 7 päivän sisällä
hoidon tarpeen arvioinnista)
toteuttamiseen varattu rahaa.

▪ Kunnat saavat laajemman vastuun
työllisyyspalvelujen järjestämisestä.
▪ Alueelliset työllisyyskokeilut käynnistetään
uudelleen.
▪ Kokeilut toteutettava niin, että kunnille
siirtyy riittävä toimivalta ja resurssit ja että
kokeilujen kautta päästään pysyviin

Tarkempia tietoja 7.10.,
kun julkisen talouden
suunnitelma julkaistaan

Lähde: Valtioneuvoston tiedote 17.9.2019. Talousarvioesitys 2020 ja
Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2020-2023
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Muut keskeiset
päätökset
Tulevaisuusinvestointien
kehittämishankkeet
merkitsevät
hanke- ja
avustusrumbaa

▪ Osaaminen ja sivistys
▪ Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus pois ja
varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienennetään 1.8.2020 alkaen.

▪ Hallitus käynnistää varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen laadun ja
tasa-arvon kehittämishankkeet.
▪ Oppivelvollisuuden laajentamiseen sekä toisen asteen
maksuttomuuteen 22 milj. euroa vuonna 2021, 65 milj. euroa vuonna
2022 ja 107 miljoonaa euroa vuonna 2023.
▪ Oppilas- ja opiskelijahuolto +10 miljoonaa euroa vuonna 2021, +20 milj.
euroa vuonna 2022 ja 29 milj. euroa vuonna 2023.

▪ Liikenne
▪ Perusväylänpidon rahoitukseen +300 milj. euron tasokorotus
▪ Yksityisteiden avustuksiin +20 milj. euroa vuodelle 2020.
▪ Kävelyn- ja pyöräilyn edistämiseen +21 milj. euroa vuonna 2020.

Lähde: Valtioneuvoston tiedote 17.9.2019. Talousarvioesitys 2020 ja
Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2020-2023
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Näin vaikutamme

▪ Hallitusohjelmavaikuttaminen jatkuu
▪ Kuntaliiton johto ja asiantuntijat tapaavat
aktiivisesti päättäjiä ja viranhaltijoita ja vievät
kuntien tavoitteita eteenpäin.
▪ Asiantuntijamme ovat mukana erilaisissa
työryhmissä
▪ Otamme kantaa kunnille ja kunta-alalle tärkeisiin
asioihin myös järjestämällä tilaisuuksia,
kirjoittamalla blogeja ja mielipidekirjoituksia ja
käymällä aktiivista keskustelua sosiaalisessa
mediassa.
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Uusi Hansel - Julkisten hankintojen osaaminen on
nyt koottu yhteen yhtiöön
▪ Kaikki julkishallinnon yhteishankinnat on mahdollista hoitaa
Hanselista
▪ Hansel Oy:n omistajat ovat 2.9.2019 alkaen
valtiovarainministeriö (65 %) ja Suomen Kuntaliitto ry (35
%). Omistus- ja yritysjärjestelyn myötä KL-Kuntahankintojen
henkilökunta siirtyvät Hanseliin vanhoina työntekijöinä.
▪ Yhdistyminen mahdollistaa kilpailutuksissa yhtenäisemmät
toimintatavat, mikä helpottaa myös pienten yritysten
osallistumista julkisiin tarjouskilpailuihin.
▪ Markkinoiden toimivuutta edistetään yhteishankinnoissa
esimerkiksi jakamalla niitä alueellisesti tai useammille
tavaran- ja palveluntoimittajille, jotta kilpailua syntyisi
mahdollisimman paljon. Hankintoja kilpailutetaan edelleen
myös paikallisesti.
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Kannustamme kaikkia hyödyntämään
Kuntaliiton tekoälyyn perustuvaa
Kysy jääviydestä -palvelua.
Palvelu on tehty käyttöösi ja avuksesi –
vinkkaa myös kaverille!

Palvelun löydät osoitteesta:

https://www.kuntaliitto.fi/laki/esteellisyys

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.

Muista myös Sotetulevaisuuspäivä Kuntatalolla
2.10.2019
Kuntaliiton sote-tulevaisuuspäivä on
tarkoitettu erityisesti kuntajohtajille, kuntien ja
kuntayhtymien sote-johtajille, johtaville
luottamushenkilöille sekä muille uudistuksen
parissa työskenteleville asiantuntijoille.
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Kiitos!
Anna palaute: www.menti.com
Syötä koodi: 91 75 22

Seuraa ja osallistu #maakuntatilaisuudet2019
Följ och delta # landskapsbesok2019

kuntaliitto.fi
Onnistuva Suomi tehdään lähellä

PL 200, 00101 Helsinki
Kuntatalo, Toinen linja 14
00530 Helsinki

