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Kuntapolitiikka?

• Mitä on kuntapolitiikka? Kuka tai ketkä sitä tekevät? 
• Millaista kuntapolitiikka ollut Suomessa?

• Liian vaihtelevaa, lyhytjänteistä, peräti ad hoc –henkistä? 
• Reagoidaan pakon edessä, tehdään se mikä niukkuuden oloissa pystytään, 

ajelehditaan?
• Hallinnonalojen siiloissa tapahtuvaa?

• Edellyttääkö kuntakentän eriytyminen ja taloudellisten resurssien niukkuus 
pohdintaa hyvinvointi-Suomen korjaussarjasta? 
• vaihtoehtona edelleen eriytyvä ja ajelehtiva kuntakenttä, jonka ongelmia paikkaillaan 

tilkkutäkkimaisesti hallitusten ideologisista koostumuksista riippuen?

• Onko sote-uudistus hiljentänyt muun kuntapoliittisen keskustelun?
• Mitä sen taustalla on kunnissa tapahtunut?
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Kuntakenttä eriytyy monista eri syistä ja monilla eri tavoilla 
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Vaikutukset

Väestön ikääntyessä palvelutarve 
kasvaa, työikäisen väestön määrä 
vähenee ja huoltosuhde heikkenee 

Syntyvyyden lasku pienentää 
lapsi-ikäluokkia ja haastaa 
kasvatus- ja opetussektoria

Kaupungistuminen kiihdyttää 
väestörakenteen muutoksia ja 
kuntien eriytymistä

Edellä mainitut muutokset eriyttävät 
kuntien tulo- ja menokehitystä sekä 
lisäävät investointipaineita

Väestörakenne

Kuntatalous

Kuntien tehtävät

Työllisyys ja elinkeinot

Henkilöstö

Demokratia

Elinvoima



Miten vastata kuntien eriytymiseen?

• Kuntakentän eriytyminen ja taloudellisten resurssien niukkuus 
edellyttävät syvällistä ja monialaista valmistelua yhdessä kuntien, eri 
ministeriöiden ja sidosryhmien kesken 

• Sote-uudistus ei ole riittävä ratkaisu kansallisen kuntapolitiikan linjaksi 
ja kuntien toiminnan ja talouden tasapainottamiseksi. 

 Tarve kokonaisvaltaiselle, pitkäjänteiselle ja nimenomaan kunnat 
keskiöön nostavalle valmistelulle ja kestävälle kuntapolitiikalle



Kuntapolitiikan kokonaisuuden toimenpidevaihtoehtoja 
valmisteleva työ
• Toimikausi: 9.12.2020–31.12.2021
• Taustalla syksyn 2020 budjettiriihessä tehty päätös Kuntien tulevaisuustyön 

valmistelun käynnistämisestä.
• Valmistelun vastuuorganisaatio: VM
• Työryhmässä ja jaostoissa edustettuna: kunnat ja kaupungit, LVM, OKM, 

STM, TEM, YM, Suomen Kuntaliitto ry, Tampereen yliopisto, Åbo Akademi, 
Itä-Suomen yliopisto, Turun yliopisto

• Valmistelutyön aikana kuullaan kuntien, valtionhallinnon, eri tieteenalojen, 
kansalaisyhteiskunnan, ja sidosryhmien asiantuntijoita sekä kuntien 
asukkaita. 
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Tavoite: Luoda pitkäjänteinen kuntapolitiikan linja, joka
 parantaa kuntien edellytyksiä järjestää asukkailleen palvelut 

taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla; 
 kehittää kunnallista itsehallintoa sekä parantaa kuntien 

mahdollisuuksia edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa 
elinvoimaa huomioiden toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset; 

 parantaa kuntatalouden kestävyyttä ja vakautta sekä samalla 
vahvistaa koko julkisen talouden kestävyyttä; 

 edistää kuntien omia toimenpiteitä talouden ja palveluiden 
kestävyyden ja vakauden saavuttamiseksi.
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Tehtävä: Valmistella kuntapolitiikan vaihtoehtoisia
toimenpidekokonaisuuksia 1/2
• Toimenpidekokonaisuuksissa on 

huomioitava:
• julkisen talouden, kunnallisen itsehallinnon ja 

kuntien järjestämien palveluiden väliset 
yhteydet ja reunaehdot sekä niiden 
muodostama kokonaisuus. 

• Toimenpidekokonaisuuksilla tavoitellaan 
uutta kuntapolitiikkaa
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Itse-
hallinto

Julkinen 
talous

Vaihtoehto 
X, Y, Z…

Palvelut



Tehtävä: Valmistella kuntapolitiikan vaihtoehtoisia
toimenpidekokonaisuuksia 2/2
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Rahoitus ja 
tehtävät

Kuntien rooli ja 
itsehallinto

Kuntien 
toimintatavat

Kuntien välinen 
yhteistyö ja 

kuntarakenne

Valtion ohjaus

• Valmistelussa huomioidaan seuraavat keinot, 
joita voidaan käyttää keinoina vaihtoehtojen 
luomisessa:
• Kuntien rahoituspohjan tasapaino ja 

kestävyys;
• Kuntien tehtävien tasapaino ja kestävyys;
• Kuntien rooli, itsehallinto, kuntien 

toimintatavat;
• Kuntien välisen yhteistyön mahdollisuudet;
• Kuntarakenteen mahdollisuudet. 

• Valmistelussa huomioidaan myös valtion kuntiin 
kohdistama ohjaus eri muodoissaan.



Tehtävä: Keskustelun herättäminen

• Herättää keskustelua kuntien tulevaisuuden kannalta 
merkityksellisistä aiheista ja muutostekijöistä.

• Työn aikana kartoitetaan kuntien näkemyksiä uudistamisen 
suunnasta sekä kerätään uusia ideoita ja avauksia 
kuntapolitiikasta 
‒ Yhteistyö, tilaisuudet, vuorovaikutteinen viestintä

• Valmistelutyön aikana kuullaan kuntien lisäksi valtionhallinnon, 
eri tieteenalojen, kansalaisyhteiskunnan, ja sidosryhmien 
asiantuntijoita sekä kuntien asukkaita. 
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Kuntien tilannekuva 
2019 - 2020

Tulevaisuuden 
kunta –hanke 
2016 - 2019

TEAS-
hankkeet

Selvitykset

Päätöksenteko, 
parlamentaarinen tai 

muu työ, 
lainsäädäntö, 

politiikkatoimet

KUNTAPOLITIIKAN 
TULEVAISUUS

Konkreettisten, vaihtoehtoisten 
esitysten muotoilu 
päätöksenteon pohjaksi

Yhteistä keskustelua ja 
vuorovaikutusta

Mikä on tilanne? Mitä pitäisi ja voisi 
tehdä?

Mitä tehdään?

Tutkimuk
set

Kuntalaki ja muu 
kuntia koskeva 
lainsäädäntö



Työssä jo syntyneitä nostoja

• Ministeri Paatero: Millainen on tulevaisuuden kunta?
• Onko aika katsoa kuntien tehtäviä ja velvoitteita uudesta 

näkökulmasta? –kolumni ja koonti aiemmasta työstä
• Mistä kuntien tulevaisuustyössä on kyse –video, Jani Pitkäniemi ja 

Johanna Vesikallio.
• Perustiedot, pöytäkirjat: https://vm.fi/kuntapolitiikan-tulevaisuustyo
• Twitter: #kuntapolitiikka 
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https://vm.fi/-/millainen-on-tulevaisuuden-kunta-
https://vm.fi/-/onko-aika-katsoa-kuntien-tehtavia-ja-velvoitteita-uudesta-nakokulmasta-
https://www.youtube.com/watch?v=Ksz3AhtWXik
https://vm.fi/kuntapolitiikan-tulevaisuustyo


Kysymyksiä
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Viitekehys kuntapolitiikan kokonaisuuden 
toimenpidevaihtoehtojen tarkastelussa
• Mitä ajatuksia tämä viitekehys 

herättää?
• Puuttuuko tästä jotain?
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Keinot vaihtoehtojen luomiseen
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• Ainakin näitä on tarkoitus tarkastella 
keinoina, kun vaihtoehtoja luodaan

• Vaihtoehdoissa tulee sovittaa näitä 
yhteen, ei tarkastella irrallisesti

 Mitä muita keinoja on?
 Mitä näkökulmia tulisi huomioida?
 Mitä yhteyksiä niiden välille voi 

rakentaa?



Miksi meillä on kuntia?

• Mikä on kunnan merkitys sote-uudistuksen jälkeen?
• Asukkaille (ja vapaa-ajan asukkaille)?
• Yrityksille ja järjestöille kunnassa?
• Mahdollisimman lähellä asukkaita tapahtuva viranomaistoiminta?
• Paikallisten olosuhteiden huomioiminen, ketteryys?
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Kunnan rooli soten jälkeen

• Mitä eri rooleja kunnalla on? 
• Demokratiarooli
• Palveluiden järjestäjän rooli (erityisesti koulutus)
• Viranomaisrooli
• Kehittäjärooli
• Elinvoimarooli

• Miten valtion eri hallinnonalojen politiikkatoimet vaikuttavat kuntien em. 
roolien toteuttamiseen? 

• Erilaisten kuntien merkitys?
• Maaseutukunnat
• Kaupungit
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Kiitos!
Suvi.savolainen@vm.fi
Twitter: @sxsavola
www.vm.fi 
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