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Kuntien ja kuntayhtymien talous 
nyt ja tulevaisuudessa

Hahmotelma vuodesta 2019:
(mukana maakunta -uudistus, perustoimeentulotuen siirto Kelalle, 
KiKy-sopimus) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset tulot 
ja ulkoiset menot

Arvio vuodelle 2016:
Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset tulot  ja ulkoiset 
menot

josta
Kunnallisvero 42 %
Yhteisövero 4 %
Kiinteistövero 4 %

josta
Kunnallisvero 30 %
Yhteisövero 5 %
Kiinteistövero 8 %
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Mitä kunta tekee tulevaisuudessa?

Osaamisen ja kulttuurin edistäminen Kunnan elinvoiman edistäminen

Elinympäristön kehittäminen Paikallisen identiteetin ja 
demokratian edistäminen

Kuntalaisen 
hyvinvoinnin 
edistäminen

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

• Paikkakunnan vetovoimaisuus
• Vaikeasti työllistyvien tuki: etsivä 

nuorisotyö, työpajat, 
työttömyyden pitkittymisen 
ehkäisy, kaupunginosatyö, 
kotouttaminen

• Elinkeinopolitiikka: yritysneuvonta, 
kehittämishankkeet, yritystontit, 
alueen markkinointi, avoin data

• Resurssiviisaat toimintatavat

• 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

• Monipuoliset 
osallistumismahdollisuudet

• Paikallinen yhteisöllisyys
• Viestintä ja vuorovaikutus
• Vaalit ja edustuksellinen 

demokratia
• Kansalaisjärjestöjen 

toimintamahdollisuudet
• Asukkaiden omaehtoinen toiminta
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Kaavoitus ja elinkeinopolitiikka päättäjien suosikkikeinot 
elinvoiman parantamiseksi
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Avoimen datan hyödyntäminen

Verojen alentaminen

Yritysneuvonnan palvelut

Valinnanvapauden lisääminen

Paikallinen kokeilutoiminta

Tapa toteuttaa kunnan…

Koulutusmahdollisuudet

Syrjäytymisen ehkäisy

Yhteisöllisyyden edistäminen

Lisää tapahtumia…

Kunnan markkinointi

Yritysten toimitilatarjonta

Kunnalliset palvelut

Julkiset liikenneyhteydet

Asuntopolitiikka

Elinkeinojen edistäminen

Kaavoitus ja maankäyttö

ARTTU2: Päättäjätutkimus 2015 / Siv Sandberg / Åbo Akademi 
/ 10.12.2015



Kuntien toimintaedellytykset ja -olosuhteet 
erilaistuvat

• Polarisoituminen

» Syntyvyys

» Väestön ikärakenne

» Väestön keskittyminen

• Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus

» Varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus

» Koulutuksellinen tasa-arvo?

• Kuntatalouden kestävyys

» Verotulojen kehitys

» Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen
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Syntyneiden lukumäärä Suomessa

Suomeen syntyi taas ennätysvähän 
lapsia vuonna 2016

TK:n ennakkotietojen mukaan Suomessa syntyi 
52 600 lasta vuonna 2016. Vuonna 2015 lapsia 
syntyi n. 55 000. 

Lähde: Tilastokeskus, Väestön ennakkotilasto23.5.2017 Varatoimitusjohtaja Hanna Tainio



Vuonna 2016 

2 kuntaa, joissa ei yhtään syntynyttä

28 kuntaa, joissa alle 10 syntynyttä

91 kuntaa, joissa alle 25 syntynyttä

153 kuntaa, joissa alle 50 syntynyttä

98 kuntaa, joissa yli 100 syntynyttä

18 kuntaa, joissa 500 tai enemmän

Lähde: Tilastokeskus, Väestön ennakkotilasto23.5.2017 Varatoimitusjohtaja Hanna Tainio



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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Maakunnan tehtävät ja yhteys kuntiin 
Hallituksen esitys 2.3.2017

[pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma16

1. sosiaali- ja 
terveydenhuolto

2. hyvinvoinnin, ter-
veyden ja turvalli-

suuden edistämisen ja 
ehkäisevän päihdetyön 

asiantuntijatuki 
kunnille

3. alueellinen 
alkoholihallinto

4. pelastustoimi
5. ympäristöter-

veydenhuolto

6. maatalous ja 
maaseudun 

kehittäminen

7. maataloustuotteiden 
markkinajärjestelyt, 

maatalouden 
tuotantopanosten 
turvallisuus, laatu

ja käyttö sekä 
kasvinterveyden valvonta

8. kalatalous ja 
vesitalous

9. aluekehittämisviranomaisen tehtävät, alueen, 
sen elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen
kehittäminen ja rahoittaminen, näihin liittyvä 

koulutus ja osaamisen kehittäminen, kulttuurin
edistäminen, yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen 
järjestäminen sekä kotoutumisen edistäminen

15. yksityisteitä ja 
liikkumisen ohjausta 

koskevat 
valtionavustus-

tehtävät

10. alueellisen lyhyen, 
pitkän ja keskipitkän 

aikavälin 
koulutustarpeiden 

ennakointi ja alueellisten
koulutustavoitteiden 

valmistelu

11. maakunnan 
suunnitteluja 

maakuntakaavoi-
tus

12. kuntien alueiden 
käytön suunnittelun 
ja rakennustoimen 

järjestämisen 
edistäminen

13. luonnon 
monimuotoisuuden 

suojelun edistäminen 
ja kulttuuriympäristön 

hoito

18. maakunnallisen 
identiteetin 

edistäminen alueella 
yhteistyössä alueen 
muiden toimijoiden

kanssa

14. liikennejärjestelmän toimivuus, 
liikenneturvallisuus, tie- ja liikenneolot, 

alueellinen tienpito, maankäytön yhteistyö sekä 
toimintaympäristöä koskevien tietojen 

tuottaminen valtakunnalliseen
liikennejärjestelmäsuunnitteluun; 

17. alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen 
yhteistyössä muiden maakuntien kanssa sekä

liikunnan edistäminen maakunnassa alueellisen 
liikuntaneuvoston toiminnan kautta sekä 

ulkoilureittitehtävät

22. 
ympäristötiedon 
tuottaminen ja 

ympäristötietou-
den parantaminen

21. vesien ja 
merensuojelu, vesien 

ja merenhoidon 
järjestäminen ja 

toteuttaminen sekä 
merialuesuunnittelu

19. kulttuuria koskevien 
suunnitelmien ja 

kehittämistoimenpiteiden 
yhteensovittaminen osana 
maakuntastrategian ja -

ohjelman sekä 
maakuntakaavoituksen 

toteuttamista 

20. vesihuollon edistäminen ja suunnittelu, 
vesivarojen käytön ja hoidon sekä tulvariskien 

hallinnan tehtävät, alueelliset 
luonnonvaratehtävät ja huolehtiminen 

ympäristö-, vesihuolto- ja
vesistötöiden toteuttamisesta

23. maakunnan 
varautuminen ja 

alueellisen 
varautumisen 

yhteensovittami-
nen

24. maatalousyrittäjien ja 
turkistuottajien 

lomituspalvelujen 
järjestäminen sekä 

poronhoitajien
sijaisavun kustannusten 

korvaaminen

25. alueelliset 
romaniasiain 

neuvottelukuntia ja 
romaniasioita 

koskevat tehtävät

26. 
yhteispalveluiden 

alueellinen 
järjestäminen ja 

kehittäminen

Erittäin merkittävä

Merkittävä

Vähemmän merkittävä

16. vaarallisten 
kemikaalien ja 

räjähteiden 
käsittelyyn liittyvät 
valvontatehtävät



Kunnan toiminnan uudelleenarviointi 
tarpeellista

• Strategian uudistaminen
» Tavoitteiden ja painopistealueiden uudelleenarviointi

• Johtaminen
» Yhteistyö järjestöjen ja maakunnan kanssa
» Sopimusjohtaminen?

• Kuntien identiteetti  uudistuu – sivistysrooli ja elinvoimarooli 
korostuvat
» Sivistyspolitiikka, elinvoimapolitiikka
» Osaaminen
» Hyvinvointi

• Erilaiset organisointimahdollisuudet
» Valtuuston tuleva rooli
» Lautakuntarakenne
» Tukipalveluiden uudelleen järjestelyt
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Kuntaliiton strategia 2017-2021
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Teemakohtaiset osaprojektit
• Asiakkaat ja palvelut
• Talous ja hallinto
• Henkilöstö ja osaaminen
• Johtaminen, prosessit ja rakenteet

Päätuotokset

VT

2018 Valmistelu- ja päätöksentekovaihe2017 Esiselvitysvaihe

5/17 
Esiselvitys-

vaiheen
väliraportti

5/18 Päivitetty
selvitysraportti

ja järjestön
säännöt

11/18 Päivitetty
selvitysraportti

sääntöjen
mahd. 2. 
käsittely

3/17 Kuntien
ja maakuntien
järjestöllinen
tulevaisuus-

selvitys

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT

VT VT

= Välituotokset: jäsennykset, selvitykset, kyselyt analyysit jne.

7.2. 
muutostreffit

25.1. ohjausryhmän
seminaari

9.4. 
Kuntavaalit

31.5.-1.6
KL valtuusto

9-11
KL kuntapäivät

22.-23.11.
KL valtuusto

2/18 
KL valtuuskunta
järjestäyty

1-3/18 
Järjestön

sääntöluonnos

28.1. 
Maakuntavaalit

3/18
Maakuntahalinnot
aloittavat

5/18 
KL valtuuskunta
hyväksyy säännöt

6-11/18 
Maakunnat päättävät
jäsenyydestään

11/18 KL 
valtuuskunta
mahd.2. 
käsittely

10/17 Perustetaan kuntien ja 
maakuntien väliaikaishallinnon
yhteinen KM-neuvonantajaryhmä

VT

11/17 
Esiselvitys-

vaiheen
loppuraportti

KM:sääntöjen, palvelujen ja orgasaation piirteiden epävirallinen
kommentoittaminen KL:n sisällä, erityisesti kuntajohdon
kanssa, väliaikaishalinnon kanssa, muutosjohtajien, sote-

johtajien ja nyk. maakuntajohtajien kanssa.

9/17 Maakuntien
väliaikaishallinnot aloittavat
toimintansa
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Yhteistä KM-järjestöä selvitetään seuraavista näkökulmista
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Vuorovaikutus jäsenten ja sidosryhmien kanssa 
erittäin keskeisessä roolissa

• Näkemyksiä kartoitettu laajasti haastatteluin sekä Kuntaliiton eri 
verkostotapaamisten yhteydessä. Haastattelut ja muu vuorovaikutus jatkuu 
edelleen.

• Toteuttajina selvityshenkilöt Andersson, Jern, Sandberg sekä Kuntaliiton 
asiantuntijat ja johto.

• Tahot, joiden näkemyksiä kartoitettu:
» Kuntien edustajat  
» Maakuntaliittojen edustajat 
» Sairaanhoitopiirien edustajat
» ELY-keskusten edustajat
» Sote- ja maakuntauudistuksen muutosjohtajat
» kuntasektorin muiden kansallisten toimijoiden edustajat (Keva, Kuntarahoitus, Kuntien 

takauskeskus)
» Kelan edustajat
» VM:n edustajat
» Kaikkien eduskuntapuolueiden edustajat
» KT:n edustajat
» FCG:n edustajat
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KUNTIEN JA MAAKUNTIEN TOIMINTAKOKONAISUUS

Kuntien toiminta Maakuntien toiminta

*) Yhteisen järjestön toiminnan näkökulmasta haastavimmat osa-alueet

Itsehallinto, demokratia, osallisuus, vaalit

Johtaminen, konserniohjaus, omistajapolitiikka

Talous, 
valtion ohjaus, 

neuvottelumenettelyt 
ja sopimukset*

Toiminta markkinoilla, hankinnat 
ja kilpailuttaminen 

Asiakaslähtöinen uudistuminen ja kokeilut

Elinkeino- ja työllisyyspalvelut*

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen*

Sote-tuotanto?*

Sote ICT- ja 
tukipalvelut 

Maakuntakaavoitus

Aluekehitys ja 
rahoitusapparaatit

Sote-järjestäminen, 
palvelurakenteet ja 
niiden kehittäminen 

Palo- ja pelastustoimi

Maakuntastrategia

Oppilas- ja 
opiskelijahuolto

Varhaiskasvatus

Perusopetus

Kulttuuri-, liikunta- ja 
nuorisotoimi

Kuntatekniikka 

Yhdyskunnat ja 
kaavoitus Ympäristöterveydenhuolto

Lomitus

Kuntastrategia

Tukipalvelut*

Ympäristö

2. asteen koulutus

Hallintomenettelyt, säännöt, ohjeet

Digitalisaatio ja tietojärjestelmät

Kansainvälinen
toiminta

Liikenne, joukko-
liikenne, tieverkkojen 
rakentaminen ja ylläpito Liikennejärjestelmä ja 

alueellinen tienpito

Maakuntasuunnitelma, 
maakuntaohjelma
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Miksi maakunnat kuuluisivat KM-
liittoon?

• Halu päästä vaikuttamaan liittoon ja saada siitä 
hyötyä

• Hyöty voi olla palvelua, yleistä edunvalvontaa 
ja/tai kehittämistyötä

• Keskeiset kysymykset: jäsenmaksuperusteet, 
päätöksentekoon osallistumisen periaatteet, 
palvelutarve ja vallan jako

23.5.2017 Varatoimitusjohtaja Hanna Tainio



Intressien erot ja ristiriidat

• Missä määrin kunnilla ja maakunnilla on 
yhteiset intressit?

» Eroja edunvalvontatilanteissa, kuten resurssien 
jaossa, sote-kiinteistöissä, henkilöstössä, alueellisen 
elinvoiman edistämisessä

» Kunnilla on nykyäänkin intressiristiriitoja!

• Keskeistä on, ratkaistaanko riidat ”omalla 
porukalla” vai sovittaako ne ulkopuolinen
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Yhteiset intressit ja edut

• Kyseessä samat asukkaat ja yhteisen 
ekosysteemi muodostuminen (osaoptimontiin ei 
pitäisi olla varaa)

• Yhteistä on asukkaiden itsehallinto ja 
demokratia, rahoitusperiaate ja normien 
väljentäminen, elinvoima ja asukkaiden 
hyvinvoinnin edistäminen
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Kentän ja sidosryhmien näkemykset 
KM-liitosta pähkinänkuoressa

• Yleinen näkemys kuntien ja maakuntien yhteisestä liitosta on varovaisen 
positiivinen – yhteinen liitto vaikuttaisi olevan ns. ”paras olemassa olevista 
vaihtoehdoista”.

• Sote- ja maakuntauudistuksen keskeneräisyys vaikuttaa voimakkaasti kantoihin.

• Perusviestinä, että Kuntaliiton nykyiset rakenteet ja toimintatavat eivät 
sellaisenaan vastaa muuttuvaan tilanteeseen, vaan yhteisen liiton tulisi rakentaa 
toimintaansa aidosti uudistuvalta pohjalta.

• Edunvalvonnassa eteen tulevat ristiriitatilanteet paljon esillä keskusteluissa: voiko 
yhteinen liitto niihin vastata? Toisaalta: onko viisaampaa ratkoa ristiriitoja 
yhteisten seinien sisällä vai erillisten organisaatioiden kautta?  Intressien 
yhteensovittamiseen tarvittaisiin toimivat mekanismit.

• Kehittämis- ja asiantuntijapalvelutoiminnassa synergiahyödyt nähdään ilmeisinä ja 
yhteinen liitto lähtökohtaisesti hyvin hyödyllisenä. Mutta näidenkin toimintojen 
suhteen on noussut paljon kehittämisnäkemyksiä.
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Seuraa Kuntaliittoa ja keskustele 
maakuntatilaisuuksista sosiaalisessa mediassa

23.5.2017 Varatoimitusjohtaja Hanna Tainio

Facebook.com/Kuntaliitto
Tykkää ja seuraa Kuntaliittoa!

Twitter.com/Kuntaliitto 
@Kuntaliitto #maakunnat

Youtube.com/Kuntaliitto
Vlogeja ja videoita, käy kurkkaamassa!

Lisätietoa 
www.kuntaliitto.fi/
maakuntatilaisuudet

htttp://www.facebook.com/kuntaliitto
http://www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet


Kiitos mielenkiinnostasi!

Aineistot 

www.kuntaliitto.fi/maakuntatilaisuudet
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