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TULEVAISUUDEN KUNTA – ASIANTUNTIJARYHMÄN MUISTIO SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSISTA KUNTIIN

1 Johdanto

Itsehallinnollisena yksikkönä kunnat ovat merkittäviä toimijoita suomalaisessa yhteiskun-
nassa. Kunnat hoitavat tulevaisuudessakin useat arkeemme vaikuttavat palvelut. Kunnan 
rooli tulee säilymään vahvana, sillä kunnat ovat kansalaisia lähinnä oleva julkinen toimija. 

Meneillään olevilla hallinnonuudistuksilla on kuitenkin moninaisia vaikutuksia kunnan 
tehtäviin, rahoitukseen, hallintoon ja toimintatapoihin.  Nämä puolestaan merkitsevät 
muutoksia kunnan roolissa ja aiheuttavat tarpeita muuttaa lainsäädäntöä. Myös painotuk-
set pitkän aikavälin kuntapolitiikassa ja kunta-valtiosuhteessa muuttuvat. Kuntien rooliin 
ja tulevaisuuteen vaikuttavat myös toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Niiden 
vaikutuksia on analysoitu Tulevaisuuden kunta- parlamentaarisen ryhmän ennakointi työn 
kautta. 

Tässä Tulevaisuuden kunta-asiantuntijaryhmän muistiossa keskitytään kuvaamaan sitä, 
millaisia vaikutuksia sote- ja maakuntauudistuksella on kuntien rooliin, tehtäviin, tehtä-
vien toteuttamiseen ja kunnan toimintaan lyhyellä aikavälillä. Luvussa 2 kuvataan tiiviisti 
sote- ja maakuntauudistusta. Luvussa 3 tarkastellaan uudistuksen vaikutuksia ja luvussa 4 
esitetään tiivis yhteenveto ja kerrotaan Tulevaisuuden kunta –reformin jatkovalmistelusta 
aikatauluineen. 

Tämän muistion työstämisessä on hyödynnetty Tulevaisuuden kunta –reformia varten tuo-
tettuja selvityksiä  sekä muuta tutkimus-, selvitys- ja tausta-aineistoa. Tarkastelussa alueel-
lisen varautumisen yhteensovittamisen järjestäminen ja sen vaikutukset kuntasektoriin on 
jätetty pois, sillä valmius- ja varautumistehtävien organisointia suunnitellaan sitä varten 
nimetyssä valmisteluryhmässä (alueellisten varautumistehtävien ryhmä).
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2  Sote- ja maakuntauudistus 

Valmisteilla olevan sote- ja maakuntauudistuksen myötä Suomen hallinto muuttuu kak-
sitasoisesta kolmitasoiseksi. Maakuntien toiminta käynnistyy 1.1.2019, jolloin niille siirtyy 
järjestämisvastuu eräistä aiemmin muun muassa kunnille kuuluneista tehtävistä, merkittä-
vimpänä sosiaali- ja terveydenhuolto. 

Maakunta järjestää sille lailla erikseen säädettyjä tehtäviä maakuntalakiluonnoksen 6 §:n 
mukaan 25 eri toimialueella. Maakunnasta on tarkoitus muodostaa monitoimialainen vi-
ranomainen, joka hoitaisi sille lailla säädettyjä alueellisia tehtäviä. 

Maakuntien tehtävien perustana on vuoden 2019 alusta alkaen selkeä työnjako kunnan, 
maakunnan ja valtion välillä. Maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollosta, pelas-
tustoimesta, ympäristöterveydenhuollosta, alueellisista kehittämistehtävistä ja elinkeino-
jen edistämisen tehtävistä, alueiden käytön suunnittelun edistämisestä, maakunnallisen 
identiteetin ja kulttuurin edistämisestä sekä maakunnalle lain perusteella annettavista 
muista alueellisista palveluista. 

Maakunnalla ei olisi rajoittamatonta yleistä toimialaa, mutta se voisi rahoituksensa rajois-
sa ottaa hoitaakseen sellaisia alueellisia tehtäviä, jotka liittyvät sosiaali- ja terveydenhuol-
toon, aluekehitykseen tai muihin lakisääteisiin tehtäviin edellyttäen, että tehtävien hoito 
koskisi koko aluetta eikä olisi muun viranomaisen tehtävänä. Maakunta ei olisi kunnan 
yhteistoimintamuoto, vaan tehtävän järjestämisvastuun siirrosta maakunnalta kunnille tai 
toisin päin säädettäisiin aina erityislainsäädännössä. 
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3 Maakuntauudistuksen vaikutukset 
kunnan toimintaan 

3.1  Vaikutukset kunnan rooliin 

Kuntien roolissa ja tehtäväkentässä tapahtuu sote- ja maakuntauudistuksen johdosta 
muutoksia. Kunnat säilyvät paikallisen osallistumisen, demokratian, sivistyksen ja elinvoi-
man yhteisöinä, jotka hoitavat asukkaiden päättämiä itsehallintotehtäviä (yleinen toimi-
ala) ja laissa säädettyjä paikallisia tehtäviä. Kunnat vastaavat jatkossakin nykyisen lainsää-
dännön periaatteiden mukaisesti työllisyyden hoidosta ja edistämisestä sekä osaamisen 
ja sivistyksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, liikunta-, kulttuuri- ja muista 
vapaa-ajan palveluista, nuorisotoimesta, paikallisesta elinkeinopolitiikasta, maankäytöstä, 
rakentamisesta ja kaupunkisuunnittelusta ja pääosin asuntopolitiikasta. 

Sote-tehtävien siirto maakuntiin korostaa kunnan elinvoima- ja sivistysroolia. Ne, samoin 
kuin kunnan hyvinvoinnin edistämistehtävä ja –rooli, elinympäristörooli, kehittäjä- ja 
kumppanuusrooli sekä osallisuus- ja yhteisörooli vahvistuvat. Tulevaisuuden kunnan kes-
kiössä ovat hyvinvoivat kuntalaiset ja menestyvät yritykset.

Muutoksen myötä kunnat voivat saada laajemmat mahdollisuudet juuri edellä kuvattujen 
roolien sekä niihin kytkeytyvien tehtävien vahvistamiseen. Muutoksesta johtuen kuntien 
keskinäiset roolit voivat myös erilaistua, mikäli esimerkiksi suurissa kaupungeissa hoide-
taan tulevaisuudessa niitä tehtäviä, joita toisaalla hoitaa maakunta. Roolien painotukset 
voivatkin vaihdella erilaisissa toimintaympäristöissä toimivissa kunnissa.  Muutostilantees-
sa korostuu tarve  kuntien ja maakuntien selkeään, keskinäiseen työn-ja tehtävienjakoon 
sekä kunnan itsehallintoroolin selkeyttäminen lainsäädännössä ja suhteessa maakuntiin 
sekä keskushallintoon.

Kunnalla säilyy uudistuksen jälkeen kuntalain 7 §:n mukainen yleinen toimiala ja se voi 
jatkossakin hoitaa itsehallintonsa nojalla itselleen ottamat tehtävät, ei kuitenkaan sellaisia 
tehtäviä, jotka on säädetty maakunnan tehtäviksi. Kunta on itsehallinnollinen toimija, joka 
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päättää itselleen sopivimmat ja tehokkaimmat toimintatavat ja on edelleen lähin kuntalai-
sia oleva hallinnon taso. 

Tulevaisuuden kunta vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia ja sivistystä sekä alueen elin-
voimaa ja työllisyyttä. Se turvaa sujuvan arjen sekä terveellisen ja turvallisen ympäristön. 
Myös segregaation ja syrjäytymisen ehkäisy korostuvat. Tulevaisuuden kunta toimii itse-
hallinnon nojalla itsenäisesti ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa sekä yhteistyössä niin kun-
talaisten, yhteisöjen, yritysten kuin muidenkin kuntien kanssa. 

Myös kunnan rooli kuntalaisten, kansalaisyhteiskunnan ja yritysten yhteisönä nousee uu-
dessa kunnassa vahvasti palveluiden järjestämisen rinnalle. Yksi keskeinen osa tätä työtä 
on aineellisen hyvinvoinnin ja taloudellisen kasvun edellytysten kehittäminen. Työtä teh-
dään vahvasti eri organisaatioiden verkostoissa.

Maakuntauudistus vaikuttaa kuntien palvelutuotannon rakenteisiin. Tulevaisuuden kun-
nat joutuvat muutoksen yhteydessä suunnittelemaan ja organisoimaan uudella tavalla 
mm. tarvitsemiensa ICT-palvelujen järjestämisen joko itse, yhteistyössä muiden kuntien tai 
maakuntien sekä mahdollisesti valtion kanssa. Toisaalta tuotantojärjestelyiden uudelleen 
suunnittelu luo kunnille myös mahdollisuuden arvioida nykyisten tuotantorakenteiden 
toimivuutta suhteessa tulevaisuuden tavoitteisiin ja tilaisuuden käynnistää muutos samas-
sa yhteydessä kunnilta maakunnille siirtyvien tehtävien kanssa. 

3.2  Vaikutukset kunnan tehtäviin eri toimialoilla

Kunnat vastaavat jatkossakin nykyisen lainsäädännön periaatteiden mukaisesti työllisyy-
den hoidosta ja edistämisestä, osaamisen ja sivistyksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisestä, liikunta-, kulttuuri- ja muista vapaa-ajan palveluista, nuorisotoimesta, pai-
kallisesta elinkeinopolitiikasta ja alueiden käytön suunnittelusta ja pääosin asumisesta. 
Tulevaisuuden kunta vastaa kuntalaisten hyvinvoinnista, osallisuudesta sekä alueensa elin-
voimaisuudesta.

3.2.1  Vaikutukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen

Maakuntauudistuksen myötä kunnalla ei ole enää lakisääteisiä tehtäviä sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen järjestämisessä.  Perustehtävinä säilyvät väestön hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen ja siihen sisältyvä eriarvoisuuden vähentäminen ja terveyserojen kaventami-
nen. Hyvinvoinnin edistämisessä kunnan rooli pysyy merkittävänä. Tehtävä on laaja-alai-
nen ja edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä. Väestön hyvinvointi ja terveys ovat yh-
teydessä koulutukseen, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluihin, elinympäristöön, kaavoi-
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tukseen, liikennejärjestelyihin, rakennuskannan ylläpitoon sekä moniin muihin kunnan 
hoitamiin tehtäviin. 

Kunta tuntee oman toimintaympäristönsä sekä väestön ja eri väestöryhmien tarpeet ja 
mahdollisuudet. Kunnat ottavat huomioon ennakkoon päätösten vaikutukset kuntalaisten 
hyvinvointiin ja terveyteen (esim. kaavoituksessa ja liikennejärjestelyissä melu ja ilman-
laatu, mahdollisuudet virkistäytymiseen, julkiseen liikenteeseen ja palveluiden saavutet-
tavuuteen), luovat asukkaille mahdollisuuden aktiiviseen ja hyvinvoivaan elämään heidän 
omien voimavarojensa puitteissa turvallisessa ja viihtyisässä elinympäristössä ja seuraavat 
asukkaidensa elinoloja, hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestö-
ryhmittäin. Kunnan ylläpitämä infrastruktuuri, lähipalvelut sekä monipuoliset harrastus-
mahdollisuudet ja palvelut luovat perustan asukkaiden hyvinvoinnille. Kunta raportoi kun-
nanvaltuustolle vuosittain kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä toteutetuista 
toimenpiteistä. Kerran valtuustokaudessa valmistellaan hyvinvointikertomus. Hyvinvoin-
nin edistämiseen panostamisen tulokset on tärkeä tuoda esiin, jotta onnistuneita käytän-
teitä voidaan vahvistaa. 

Kunta ei edistä kansalaisten hyvinvointia yksin. Kumppaneita hyvinvoinnin edistämises-
sä ovat vapaaehtoiset, yhteisöt, järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Oleellista on myös, että 
maakuntien kanssa sovitaan yhteistyöstä asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Maakun-
nan on toimittava yhteistyössä alueen kuntien kanssa ja tuettava niitä asiantuntemuksel-
laan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä.

Hyvinvointi on olennaisella tavalla kytköksissä elinvoimaan ja hyvinvoivat kuntalaiset ovat 
elinvoimaisen kunnan edellytys. Myös asukkaalla tulee olla mahdollisuus olla aktiivinen 
oman ja lähiyhteisönsä hyvinvoinnin edistämisessä. Kuntalaisten toimivat osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuudet lisäävät hyvinvointia.

3.2.2  Vaikutukset elinvoiman edistämiseen kytkeytyviin tehtäviin

Elinkeinopolitiikka ja elinvoimatehtävä

Elinkeinopolitiikka kuuluu kuntien vapaaehtoisiin tehtäviin. Tulevaisuudessa elinkeinopoli-
tiikan ja laaja-alaisen elinvoimatehtävän hoitaminen korostuvat kunnan toiminnassa. 

Paikkakunnan vetovoimaisuuden ja elinkeinotoiminnan kehittymisen näkökulmasta kes-
keiset toiminnot ovat jatkossakin kunnissa. Elinkeinopolitiikan kannalta kuntien ja maa-
kuntien toiminnan keskeinen ero on, että kunnat voivat yleisen toimialan puitteissa ottaa 
hoitaakseen tehtäviä, jotka edistävät alueen elinvoimaa ja kuntalaisten hyvinvointia, kun 
taas maakunnilla ei ole vastaavaa yleistä toimialaa. Maakunnat toteuttavat elinkeinopoli-
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tiikkaan liittyen ainoastaan niille Ely-keskuksista, maakunnan liitoista ja Te-toimistoista siir-
tyvistä lakisääteisistä tehtävistä. 

Kunnalla on päärooli paikallisen tason elinvoiman edistämisessä ja tehtäväjako kuntien 
ja maakuntien välillä tulee määritellä selkeästi. Kunnan elinvoimatehtävät on puolestaan 
määriteltävä riittävän väljästi ja joustavasti, jotta paikalliset tarpeet voidaan ottaa huo-
mioon. Kuntien eriytyminen korostuu erityisesti elinvoimatehtävässä, sillä kunnilla on teh-
tävän hoitamiseksi hyvin erilaiset lähtökohdat, kyvykkyydet ja resurssit.

Kunnan elinvoimatehtäviin kuuluu useita tehtäviä ja monien eri sektoreiden toimilla on 
elinvoiman näkökulmasta merkitystä. Näihin kuuluvat muun muassa elinkeinopolitiikka, 
ammatillinen ja muu koulutus, korkeakouluyhteistyö, turvallisuustyö, alueiden käyttöön ja 
infrastruktuuriin liittyvät tehtävät, asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä 
osallisuuden ja lähidemokratian edistäminen.  Esimerkiksi kaupunkien läheisellä maaseu-
dulla vakituisen asutuksen keskittyminen luo paineita alueidenkäytön suunnitteluun, jol-
loin  muun muassa laajasti maa-aluetta hyödyntävät maatalouselinkeinot, muut elinkeinot 
ja asutus on sovitettava yhteen. Alueidenkäytön suunnittelu ei ole vain taajamien maan-
käytön ohjausta. Elinvoiman kehittäminen on kokonaisvaltaista kehittämistä, jossa otetaan 
huomioon yhtä lailla palvelut, luonnonvarat, paikallistalous, alueella oleva osaaminen ja 
sosiaalinen pääoma kuin kuntalaiset ja muut sidosryhmät. 

Elinvoimaisuutta tukevia toimia tehdään kaikissa kunnan toiminnoissa myös tulevaisuu-
dessa. Muun muassa osaamisen kehittäminen (sivistystoimi), yritysten toiminnan (elinkei-
notoimi, hankinnat) ja paikkakunnan vetovoimaisuuden (maankäyttö, kulttuuri, liikunta) 
edistäminen tähtäävät kaikki osaltaan kunnan elinvoiman ylläpitoon ja lisäämiseen.  Juuri 
vetovoimapalveluiden merkitys osana elinvoimaa kasvaa. Vetovoima syntyy viihtyisistä 
asuinalueista, riittävästä asuntokannasta, hyvistä liikenneyhteyksistä, toimivista palveluis-
ta, aktiivisista toimijoista, hyvistä vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksista sekä luot-
tamuksesta paikkakunnan uudistumiskykyyn. Sitä voi puolestaan heikentää esimerkiksi 
palvelujen keskittyminen. Keskeinen osa paikkakunnan vetovoimaisuutta on myös työs-
säkäyntialueen laajuus, johon kunnat vaikuttavat asutuksen ja työpaikkojen sijoittelulla 
sekä julkisen liikenteen palveluilla. Hyvien liikenneyhteyksien kautta syntyvä laaja työssä-
käyntialue tukee kuntalaisten työllistymistä, yritysten työvoimansaantia sekä kaupallisten 
erikoispalveluiden ja esimerkiksi kulttuuri ja liikuntapalveluiden saatavuutta. Niin ikään 
sivistyspalvelujen merkitys vetovoiman, osaamisen ja kilpailukyvyn edistämisessä kasvaa. 
Koulutusta koskevat päätökset nivoutuvat yhteen paikkakunnan elinkeinorakenteen ja 
sen odotettavissa olevan kehityksen sekä kuntien elinkeinopoliittisten tavoitteiden kanssa. 
Muun muassa ammatillisella koulutuksella on tulevaisuuden kunnan elinvoiman vahvista-
misessa merkittävä rooli. Toimivan arjen perusedellytyksiä elinvoiman näkökulmasta ovat 
myös toimiva tie-, vesijohto-, kaukolämpö- ja viemäriverkosto, jätehuolto, sähköverkko 
sekä tietoliikenneyhteydet. 
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Kunta luo omilla toimenpiteillään toimintaympäristön, jossa paikallistalous kehittyy ja jo-
ka on kuntalaisten, yritysten ja muiden toimijoiden kannalta vetovoimainen. Paikallisen 
elinvoiman kehittäjänä kunta tunnistaa toimintaympäristön muutokset, oman alueensa 
vahvuudet, sopeuttaa oman toimintansa uusiin vaateisiin sekä aktivoi kuntalaiset ja muut 
toimijat yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi kunta kanavoi yhteen alueensa 
kehittymispotentiaalit kytkemällä yhteen hallinto-organisaation ja muut paikallisyhteisön 
toimijat. 

Kunnan mahdollisuuksia elinvoiman edistäjänä ei pidä kuitenkaan yliarvioida. Paikkakun-
nan elinvoima voi viime kädessä rakentua vain kilpailukykyiselle markkinaehtoiselle toi-
minnalle, jonka syntymistä kunta voi omilla toimillaan katalysoida. Kansainvälisen kilpai-
lun lainalaisuudet ja kansallinen lainsäädäntö määrittävät kuitenkin suurelta osin yritysten 
menestymisen reunaehdot. Kuntien elinkeinopoliittisia toimia rajaavat EU:n valtiontuki-
säädökset ja kilpailulainsäädäntö.

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kuntiin ei tule juurikaan uusia instrumentteja elin-
voimaisuuden edistämiseen. Työllisyydenhoito kytkeytyy elinkeinopolitiikkaan ja ammatil-
lisen koulutuksen omistajaohjaukseen muodostaen vahvan kokonaisuuden elinvoimaa vä-
hentävien tekijöiden, kuten syrjäytymisen ehkäisyssä. Käynnistyvän työllisyyden kuntako-
keilun kautta voidaan arvioida tarkemmin kuntien roolin vahvistamisen merkitystä alueen 
elinvoiman kannalta.  Kunnilla on vastuu vaikeasti työllistyvien, nuorten ja maahanmuut-
tajien työllisyydestä.

Elinvoiman edistämisessä uusia välineitä merkittävämpää on kuitenkin se, että sote-teh-
tävien siirtyminen maakuntaan voi johtaa kuntapäättäjien mielenkiinnon kohdistumiseen 
entistä enemmän paikkakunnan elinvoimaisuutta vahvistaviin toimiin ja paikkakunnan 
kehityksen mahdollistamiseen. Sote-palvelujen monituottajamalli ja asiakkaan valinnan-
vapausmalli voivat luoda toteutustavasta riippuen mahdollisuuksia paikallisille pienille ja 
keskisuurille yrityksille.  

Kuntien yleiseen toimialaan perustuva elinkeinopolitiikka säilyy kuntien intresseissä. Yri-
tysten toimintaa ja kasvua tukevat kehittämishankkeet, yritysneuvonta, toimitilojen ja yri-
tystonttien tarjonta sekä alueen markkinointi vahvistavat yritysten ja yritysryhmien kehit-
tymisedellytyksiä paikkakunnalla.

Kuntien kehittämis- ja elinkeinoyhtiöiden rooli elinvoiman edistäjänä, yritysten neuvon-
nassa ja rahoituksessa on muuttunut jo aiemmin kilpailuneutraliteettiin liittyvän säänte-
lyn seurauksena. Kuntien on elinkeinopoliittisissa toimissaan yhä tarkemmin kiinnitettävä 
huomiota kilpailun edistämiseen ja markkinatoimijoiden tasapuoliseen kohteluun.  
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Kasvupalveluiden kokonaisuus

TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkisiksi kasvupalveluiksi. Yritysten, yrittäjien, työn-
antajien ja työnhakijoiden palvelut yhdistetään niin, että palveluiden tarjoajat ja tarvitsijat 
löytävät toisensa. Palveluilla edistetään uutta yritystoimintaa, yritysten kasvua, uudistu-
mista ja kansainvälistymistä sekä vastataan työmarkkinoiden muutoksiin. Kasvupalveluilla 
ei ole tarkoitus muuttaa valtion ja kunnan suhdetta. 

Kunnilla on jatkossakin tärkeä viranomaisrooli ja vastuu kotoutumisen edistämisestä ja 
palveluihin ohjaamisessa paikallistasolla. Kotoutumislaki säilyy jatkossakin kotouttamisen 
yleislakina ja työmarkkinoille suuntautuvien maahanmuuttajien palveluita annettaisiin 
kotoutumislain sekä maakunnan järjestämisvastuulla olevien kasvupalveluiden mukaises-
ti. Kunnalla olisi jatkossakin vastuu työmarkkinoiden ulkopuolella olevien maahanmuut-
tajien kotouttamisesta, kuten voimassa olevan kotoutumislain mukaan. Kotouttamisstra-
tegioiden tai -ohjelmien laatiminen on myös vastaisuudessa tärkeää sekä maakunta- että 
paikallistasolla. Maakunnan ja kunnan keskinäinen sopiminen tehtävien jaosta ja yhteis-
työmuodoista tarkentavat toimijoiden vastuusuhteita kotouttamisessa. 

3.2.3  Vaikutukset sivistyspalveluihin 

Sivistyspalveluilla turvataan perustuslaillisten sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumis-
ta ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä sekä alueellista elinvoimaisuutta. Väestön osaa-
mis- ja kulttuuripääomaa tuetaan ylläpitämällä muun muassa riittävää varhaiskasvatus- ja 
opetustoimintaa, harrastusmahdollisuuksia sekä yksilöiden ja yritysten tietotarpeita, luo-
vuutta tukevaa palvelutoimintaa kuten kansalaisopistoja, kirjastoja ja museoita, teattereita 
ja orkestereita sekä kuntien yleistä kulttuuritoimintaa.

Kuntalaisia lähellä olevia varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen sekä kirjasto-, 
kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluja voidaan jatkossakin tuottaa mahdollisimman lähel-
lä kuntalaisia joko kunnan omana toimintana tai yhteistyössä kuntien ja alueellisten toimi-
joiden kesken ja hyödyntäen kumppanuuksia myös yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa. 
Myös sivistyspalveluilla luodaan elinvoimaa - koulutusta ja osaamista - varhaiskasvatuk-
sesta toiselle asteelle sekä edistetään asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja monipuolista 
kuntademokratian toteuttamista. 

Opetus, koulutus ja varhaiskasvatus

Maakuntauudistus ei vaikuta kunnan tehtäviin opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Toimi-
van koulutuspolitiikan ja -järjestelmän merkitys kasvaa paikallisesti ja alueellisesti. Sivistys-
sektorista tulee tulevaisuuden kunnassa suurin ja keskeisin toimiala. 
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Varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen järjestäminen säilyy lakisääteisenä kunnan 
tehtävänä ja lähipalveluna. Varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa tärkeää on, 
että palvelut sijaitsevat lähellä lasten ja nuorten kotia, jotta ne tukevat lasten ja nuorten 
kasvua ja hyvinvointia ja mahdollistavat lasten vanhempien työssäkäynnin. Lapsen edun ja 
hyvinvoinnin huomioiminen korostuu tulevaisuudessa toimintaa järjestettäessä. Varhais-
kasvatus on merkittävä inhimillisen pääoman muodostumisen kannalta ja varhaisvuosien 
oppimisella ja lapsen hyvinvoinnin tukemisella sekä oikea-aikaisilla ja ennaltaehkäisevillä 
palveluilla on kauas tulevaisuuteen ulottuvat vaikutukset. Varhaiskasvatus ja perusopetus 
ovat tärkeitä tasa-arvoa edistäviä ja sosiaalista koheesiota vahvistavia osaamisen ketjun 
vaiheita. Lisäksi on tärkeää, että kunta huolehtii siitä, että myös siirtymävaiheet varhaiskas-
vatuksesta esi- ja perusopetukseen ja toisen asteen koulutukseen ovat kunnossa. Julkisen 
talouden niukkuudenkin aikana osaamisketjun alkupäähän panostamisen tulisi olla priori-
teetti.  Tulevaisuuden kunnan järjestämissä opetus- ja tukipalveluissa on kyettävä varmis-
tamaan riittävä yhdenvertaisuus ja koulutuksellinen tasa-arvo, hyvät kasvun edellytykset 
kaikille sekä tukemaan eri syistä tukea tarvitsevia ja syrjäytymisvaarassa olevia. 

Kunnalla ei ole jatkossakaan velvollisuutta toisen asteen koulutuksen järjestämiseen, vaan 
sen järjestäminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Tämän vuoksi lukiokoulutuksen, amma-
tillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön järjestämiseen liittyviä 
velvoitteita ei ole asetettu kunnalle, vaan koulutuksen järjestäjälle tai ylläpitäjälle, joka voi 
olla kunta, kuntayhtymä, yksityinen toimija, yliopisto tai valtio. 

Vapaan sivistystyön merkitys korostuu taloudellisesti tiukkoina aikoina, kun valtiontalou-
den säästötoimet vähentävät rahoitusta monilta tehtäviltä. Hiljattain valmistuneen esi-
tutkimuksen (Manninen 2015) mukaan yhteiskunnan vapaan sivistystyön koulutukseen 
sijoittama euro hyödyttää yhteiskuntaa tuottoina ja muiden kulujen säästöinä noin 3,5-5,6 
euroa.  Alueellisen tasa-arvon näkökulmasta on tärkeää, että kansalaisopistotoimintaa jär-
jestetään jatkossakin kunnissa ja alueellisesti kattavasti. Vapaa sivistystyö pystyy nopeasti 
tuottamaan kulloinkin ajankohtaista vapaatavoitteista koulutusta ja ottamaan siinä huo-
mioon koulutustarpeiden alueelliset muutokset. Sen tarkoituksena on huolehtia elinikäi-
sen oppimisen toteutumisesta järjestämällä yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista 
kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Järjestäessään vapaata sivistystyötä kunnat edistävät 
ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoi-
suuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Op-
pilaitoksista kansalaisopistot ovat valtaosin kuntien ylläpitämiä, muut oppilaitosmuodot 
ovat pääosin yksityisiä. 



16

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JULKAISUJA  XX/2017

Toisen asteen koulutus

Kunta voi jatkossakin toimia toisen asteen koulutuksen järjestäjänä (kunnille rahoitusvas-
tuun osalta lakisääteinen, mutta vapaaehtoinen tehtävä). Lukiokoulutuksen järjestäjistä 
suurin osa on kuntia. Ammatillisen koulutuksen järjestäjistä osa on kuntia, kuntayhtymiä 
tai kuntaomisteis ia osakeyhtiöitä. Kunnat muodostavat lukiokoulutukseen vahvan kou-
lutuksen järjestäjärakenteen, joka vastaa alueelliseen sekä valtakunnalliseen koulutus- ja 
sivistystarpeeseen. Kunnat vastaavat lukiokoulutuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta 
yksin tai yhdessä toisten kuntien kanssa. Koulutuksen tuottajana voi toimia myös yksityi-
nen taho. 

Tulevaisuuden haasteena tulee olemaan erityisesti koulutuksen saavutettavuuden turvaa-
minen koko maassa. Nuorten koulutuksessa tulee huolehtia siitä, että koulutustarjonta 
niin lukio- kuin ammatillisessa koulutuksessa vastaa peruskoulunsa päättäneen ikäluokan 
koulutustarvetta. 

Kuntien ja alueiden työllisyyttä ja yrittäjyyttä vahvistetaan parhaiten ammatillisella ja 
muulla koulutuksella. Kunnat voivat jatkossakin järjestää yksin tai yhdessä lukio- ja amma-
tillista koulutusta paikallisia tarpeita vastaavasti. Kunnassa voidaan lukio- ja erityisesti am-
matillisella koulutuksella vahvistaa kuntien ja alueiden elinvoimaa ja työllisyyttä. Lukio- ja 
ammatillista koulutusta tulee suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä paikallisen työ- ja elin-
keinoelämän kanssa. 

Oppilas- ja opiskelijahuolto 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) perusteella kunnat ja muut koulutuksen 
järjestäjät edistävät esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa kou-
lutuksessa opiskelevien opiskelijoiden oppimista, terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta, 
oppilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, 
esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä sekä 
ehkäisevät ongelmien syntymistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kouluterve-
ydenhoito on siirtymässä maakuntiin ja ns. muu yhteisöllinen oppilashuolto sekä psykolo-
git ja kuraattorit jäisivät kuntiin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen siirtyessä maakunnan järjestämiksi palveluiksi, 
tulee luoda toimiva yhteistyö opiskelijahuollon, sosiaalihuollon, lastensuojelun, neuvo-
lan ja muun terveydenhuollon kanssa niin, että palvelujen saatavuus turvataan. Yhteistyö 
maakuntien kanssa on edellytys sille, että yhteiskunnan turvaverkko lapsille ja nuorille on 
kestävä ja kattava ja lasten ja nuorten kouluterveys- ja oppilashuollon palvelut ovat saata-
villa koulujen yhteydessä. 
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Kulttuuri, liikunta, vapaa-aika ja nuorisotyö

Maakuntauudistus ei vaikuta kunnan tehtäviin ja mahdollisuuksiin järjestää kirjasto-, kult-
tuuri-, taide-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalveluja. 

Kunnan tehtävänä on jatkossakin (laki kuntien kulttuuritoiminnasta 728/1992) edistää tu-
kea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa ja järjestää mahdollisuuksia taiteen perusope-
tukseen ja taiteen harrastamiseen. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan muun muassa taiteen 
harjoittamista, harrastamista, taidepalveluiden tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä 
paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista. Kulttuuritoimen tehtävä on lakisääteinen, mutta 
siihen käytettävät voimavarat ja tehtävän laajuus ovat kunnan harkinnassa. 

Tulevaisuudessa ja hallintorakenteiden muuttuessa on varmistettava, että kunnilla on 
riittävät resurssit kulttuuripalveluiden järjestämiseen. Tavoitteena on, että kulttuuripalve-
lut ovat tasa-arvoisesti asukkaiden saatavilla ja saavutettavissa. Kolmannen ja yksityisen 
sektorin toimijat sekä kunnan eri sektorit voivat toimia kumppaneina kulttuuripalvelujen 
järjestämisessä. Kuntien kulttuuritoimilla on liittymäpintaa elinkeinotoimintaan erityises-
ti silloin kun kulttuuritoimijat ovat yritysmuotoisia. Kulttuuritoiminnalla voi olla kunnille 
taloudellista merkitystä ja se on usein myös merkittävä vetovoima- ja hyvinvointitekijä. Tai-
teen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset on osoitettu monissa tutkimuksissa ja siksi niiden 
merkitys tulevaisuuden kunnassa korostuu.

Kirjastotoiminnan järjestäminen säilyy kunnan lakisääteisenä tehtävänä (kirjastolaki 
904/1998). Siihen käytettävät voimavarat ja tehtävän laajuus ovat kunnan harkinnassa. Val-
misteilla olevassa hallituksen esityksessä uudeksi kirjastolaiksi ei esitetä tähän muutosta. 
Tavoitteena on, että uusi kirjastolaki astuisi voimaan 1.1.2017 kuitenkin niin, että valtiona-
vustuksilla rahoitettavia kehittämiskirjastotehtäviä koskeva säännös tulisi voimaan vas-
ta vuoden 2018 alusta. Kirjastopalvelut ovat kuntien käytetyin kulttuuripalvelu ja kirjasto 
on tulevaisuudessa yhä tärkeämpi osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden edistäjä sekä 
kulttuurisen hyvinvoinnin tarjoaja. Kirjasto vahvistaa yhteisöllisyyttä ja turvaa yhdenver-
taisen pääsyn tietoon ja kulttuuriin. Kirjasto on kaikkien ikä-, kieli- ja kulttuuriryhmien käy-
tettävissä ja saavutettavissa. Tulevaisuuden kunnassa kirjaston toiminta rakentuu aiempaa 
tiiviimmälle hallinnonrajat ylittävälle yhteistyölle ja monipuolisille kumppanuuksille. Kunta 
voi järjestää kirjasto- ja tietopalvelut itse taikka osittain tai kokonaan yhteistyössä muiden 
kuntien kanssa tai muulla tavoin. 

Kunnilla on keskeinen rooli myös taide- ja kulttuurilaitosten toiminnan ylläpitäjinä ja ra-
hoittajina yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa. Valtio osallistuu toiminnan rahoitta-
miseen museolaissa (729/1992) ja teatteri- ja orkesterilaissa (730/1992) määrätyillä edelly-
tyksillä. Laissa ei ole asetettu kunnille velvoitetta teatteri-, orkesteri- tai museotoiminnan 
järjestämiseen, vaan kunta päättää palveluiden järjestämisestä. Palveluita voi järjestää 
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myös yksityinen yhteisö tai säätiö tai useamman toimijan yhteenliittymä tai ne voidaan 
hankkia ostopalveluna. Yksityisten yhteisöjen tai säätiöiden ylläpitämiä on teattereista 
noin 80 prosenttia, orkestereista noin 43 prosenttia ja museoista noin 42 prosenttia. 

Taide- ja kulttuurilaitokset yhdessä muodostavat valtakunnallisen verkoston ja taide- ja 
kulttuuripolitiikan selkärangan. Kaikissa kunnissa ei ole taide- ja kulttuurilaitoksia. Teatte-
reita on 27, orkestereita 24 ja museoita 67 kunnassa. Tästä johtuen toiminta ja rahoituksen 
tarve eivät jakaudu tasaisesti kaikkiin kuntiin. Valtionosuutta saavan taide- ja kulttuurilai-
toksen tehtävä on palvella laajempaa aluetta kuin yhtä kuntaa. Taide- ja kulttuurilaitos-
ten toiminnassa korostuu asiakaslähtöisyys ja eri väestöryhmille räätälöityjen palveluiden 
merkitys. Maakuntauudistuksella ei ole vaikutusta teattereiden, orkestereiden tai museoi-
den ylläpitämiseen.

Maakuntauudistus ei vaikuta myöskään kuntien nuorisotyön ja –politiikan tehtäviin, vi-
ranomaisten monialaisen yhteistyön suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten 
perustetun nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tehtäviin, etsivän nuorisotyön tehtäviin 
eikä kuntien nuorten osallistumis- ja kuulemistehtäviin. Nuorisotyö ja -politiikka säilyvät 
kunnan lakisääteisinä tehtävinä (nuorisolaki 1285/2016). 

Jokainen kunta päättää omasta nuorisotyöstään ja -politiikastaan. Nuorisotyön toteutta-
misesta vastaavat kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät järjestöt sekä 
seurakunnat. Palveluja voidaan tuottaa myös alueellisesti kuntien yhteistyönä tai kunta 
voi ostaa palveluita nuorisoalan muilta toimijoilta. Sekä nuorisotyöllä että liikunnalla on 
merkittävä rooli ja tehtävä väestön ja erityisesti nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistä-
misessä. Kuntien toimialojen sekä kuntien välinen yhteistyö on näillä toimialoilla ollut aina 
tärkeää. Uudessa tilanteessa korostuu yhteistyö maakuntien ja eri sidosryhmien välillä. 
Nuoriso- ja liikuntatoimen sekä maakuntahallinnon yhteistyön keskeiset yhdyspinnat on 
tärkeää kartoittaa ja varmistaa palveluketjujen häiriötön toiminta. Yhteistyöstä ja työn-
jaosta liikunta- ja nuorisoasioissa on kunnan ja maakunnan välillä sovittava, jotta vältytään 
päällekkäisyyksiltä ja toimitaan yhdensuuntaisesti. 

Nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja 
harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuo-
risoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuoriso-
toiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut ja etsivä 
nuorisotyö tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot.  Paikal-
listen viranomaisten monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehit-
tämistä varten kunnassa on oltava nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, johon kuuluvat 
opetus-, sosiaali- ja terveys- ja nuorisotoimen sekä työ- ja poliisihallinnon edustajat. Lisäksi 
verkostoon voi kuulua puolustushallinnon ja muiden viranomaisten edustajia. Verkosto 
toimii vuorovaikutuksessa nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. Kunnat voivat 
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koota myös yhteisen verkoston. Verkoston kohderyhmä on kaikki kunnassa asuvat nuoret 
ja tehtävänä on mm. kerätä ja arvioida tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista paikallisen pää-
töksenteon ja suunnitelmien tueksi sekä edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteen-
sovittamista, yhteisiä menettelytapoja ja tiedonvaihdon sujuvuutta.  Etsivä nuorisotyö on 
kunnalle vapaaehtoista.  

Kunnan tehtäviin kuuluu tulevaisuudessakin edellytysten luominen liikunnalle järjestämäl-
lä liikuntapalveluja (liikuntalaki 390/2015). Liikuntalain tavoitteena on edistää eri väestö-
ryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa sekä sitä kautta lisätä väestön hyvin-
vointia ja terveyttä. Kunta voi järjestää liikuntapalvelut kunnan omana palveluna, järjestö-
jen ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä tai ostaa palvelut yksityiseltä palveluntuot-
tajalta. Kunnat ovat merkittäviä liikuntapalvelujen tuottajia ja toimintaedellytysten luojia. 
Liikuntapalvelujen lisäksi kunnan tulee järjestää terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikun-
taa eri kohderyhmät huomioon ottaen. Kuntien liikuntatoiminnassa keskeinen merkitys on 
myös liikunta- ja urheiluseurojen toiminnalla asukkaiden liikuttamisessa, erityisesti lasten 
ja nuorten liikunnan mahdollistajana. 

3.2.4  Vaikutukset elinympäristöön ja siihen kytkeytyviin tehtäviin

Kunta päättää vastedeskin maa-, kaavoitus- ja asuntopolitiikasta sekä kunnallistekniikan 
palveluista. Myös rakennusvalvonta ja ympäristötoimi ovat kuntien vastuulla. Rakennus-
valvonnan ja ympäristötoimen järjestämisen tehtävät voidaan siirtää maakunnan hoidet-
tavaksi alueen kaikkien kuntien ja maakunnan väliseen sopimukseen perustuen. Kunnat 
huolehtivat myös jatkossa sujuvasta arjesta sekä terveellisestä, viihtyisästä ja turvallises-
ta ympäristöstä sekä luonnontaloudellisesti kestävästä ympäristöstä. Maakuntalaki antaa 
mahdollisuuden sopia rakennusvalvonta- ja ympäristösuojelutehtävien siirrosta maakun-
nille. Asuntopolitiikan osalta erityisryhmien investointia koskevat tehtävät siirtyvät maa-
kunnille. Nykyinen kuntapohja ei mahdollista riittävän laadukkaista viranomaispalveluita 
pienimmissä kunnissa –yksiköt jäävät liian pieniksi. Näissä kunnissa on etsittävä siten yh-
teistyömalleja, joilla turvataan rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palvelut.

Kunnan maankäyttöön ja ympäristöön sekä infraan liittyvillä ratkaisuilla ja toimilla tuetaan 
asumisen ja yrittämisen edellytyksiä ja luodaan näin puitteet alueen elinvoimalle. Terveel-
lisyys, turvallisuus, esteettömyys ja viihtyisyys ovat hyvän lähiympäristön tärkeitä ominai-
suuksia. Hyvä asuinympäristö luo pohjan asukkaiden arjelle ja perustarpeiden tyydyttämi-
selle. Se tarjoaa mahdollisuuden asumiseen, palveluiden käyttämiseen, työssäkäyntiin, ul-
koiluun, harrastuksiin, mutta myös lepoon ja yksityisyyteen.  Yrityksille se tarjoaa varman, 
luotettavan ja työntekijöitä houkuttelevan toimintaympäristön. Laadukas toimintaympä-
ristö on vetovoimainen niin asukkaille kuin yrittäjillekin. Ympäristön kulttuuriarvoilla on 
tärkeä merkitys asukkaiden paikallisidentiteetille ja nykyisin kasvavassa määrin myös yri-
tysten imagolle. 
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Alueiden käytön suunnittelu

Alueiden käytön maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen ohjausjärjestelmään kuuluvat 
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT), maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaa-
va. Järjestelmä on hierarkkinen siten, että yleispiirteisempi kaava ohjaa yksityiskohtaisem-
man kaavan laadintaa ja muuttamista. 

Maakunnat vastaavat tulevaisuudessa maakuntakaavoituksesta, maakunnan liikennejär-
jestelmäsuunnittelusta sekä joukkoliikenteen alueellisesta suunnittelusta ja järjestämisen 
yhteensovittamisesta. 

Kunnan keskeisimpiä elinvoimatehtäviä on yleis- ja asemakaavoitus. Yleiskaavassa esite-
tään tavoitellun kehityksen periaatteet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun maankäy-
tön perustaksi. Asemakaavoituksella varataan tarpeelliset alueet eri tarkoituksiin ja ohja-
taan elinympäristön laatua. Maankäytön, asuntotuotannon ja liikennejärjestelmän yhteen-
sovittaminen sopimusmenettelyin on vahvistunut erityisesti suurimmilla kaupunkiseuduil-
la ja tiivistänyt kuntien yhteistyötä seudun yhdyskuntarakenteen hallinnassa. 

Alueiden käytön ohjausta kehitettäessä tarkastellaan erityyppisten kuntien ominaispiir-
teitä ja ohjaustarpeita. Metropolialueella ja muilla suurimmilla kaupunkiseuduilla asunto-
markkinoiden, joukkoliikenteen ja yhdyskuntarakenteen seudullinen hallinta edellyttää 
koko kaupunkiseudun kattavia toimia.

Kaavoituksen rooli kuntastrategian osana ja kunnan elinvoimapolitiikan välineenä on kes-
keinen. Itsehallintoalueena maakunta on nykyistä itsenäisempi toimija alueiden käytössä.  
Maakuntauudistukseen liittyen on tarpeen määritellä uudelleen maakunnan ja kunnan 
keskinäiset vastuusuhteet alueiden käytön ohjaamisessa. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen alueiden käytön suunnittelujärjestelmä on ollut 
voimassa vuodesta 2000 ja perusteiltaan paljon pidempään. Se ei kaikilta osin enää vastaa 
muuttuvaa toimintaympäristöä ja yhteiskunnan ohjaustarpeita. 

Rakennusvalvonta

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tehtävänä on muun muassa huolehtia ra-
kentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan. Rakentamisen neuvontaa ja valvontaa 
varten kunnassa tulee olla rakennustarkastaja, joka voi myös olla yhteinen toisen kunnan 
kanssa. Rakennusvalvonnan viranomaistehtäviin kuuluu valvoa yleisen edun kannalta ra-
kennustoimintaa. Tehtäviin kuuluu muun muassa valvoa kaavojen noudattamista, huoleh-
tia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan 
valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa. 
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Rakennusvalvonnan viranomaistehtävät siirretään hallituksen linjauksen mukaisesti kun-
nalta maakunnalle niissä maakunnissa, joissa kaikki kunnat maakunnan kanssa yhteisesti 
siitä sopivat. Tehtäväsiirto edellyttää rakennusvalvontaa koskevien maankäyttö- ja raken-
nuslain säännösten tarkistamista.

Kuntiin jäävän rakennusvalvonnan osalta haasteena on tehtävien edellyttämän osaamisen 
turvaaminen maan eri osissa. Tämä korostaa kuntien välisen yhteistyön tarvetta.

Ympäristönsuojelu

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen toimii ympäristönsuojelulain mukaisena lupa- ja 
valvontaviranomaisena sekä yleisen edun valvojana ympäristönsuojeluun liittyvissä asiois-
sa. Kunnassa huolehditaan myös ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä, 
neuvotaan ja ohjataan kuntalaisia ja toiminnanharjoittajia sekä huolehditaan ympäristön 
tilan seurannasta ja siihen liittyvistä selvityksistä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
vastaa myös osaltaan jätelain, vesilain ja vesihuoltolain valvonnasta rinnan valtion valvon-
taviranomaisen kanssa.

Viranomaistehtävät on järjestetty vaihtelevalla tavalla voimavarojensa ja tarpeidensa mu-
kaan. Kuntien yhteislautakuntia on 35, joissa on mukana yhteensä 114 kuntaa. Kuntayhty-
miä on yhteensä 4, ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä hoitavia yksiköitä 
on 212. Eri lakien mukaisissa menettelyissä yhteislautakuntien ja vastaavien järjestelyiden 
toimialueet poikkeavat toisistaan.

Kuntien voimavarat vaihtelevat ympäristötoimessa alueittain. Vähäiset voimavarat hanka-
loittavat esimerkiksi lupien valmistelua ja päätösten valvontatyötä. Pienemmissä yksiköis-
sä henkilöstön tulee hallita laajoja asiakokonaisuuksia, eikä erikoistuminen tiettyyn tehtä-
vään ole samalla tavalla mahdollista kuin isommissa yksiköissä.

Maakuntauudistuksessa ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirtyvät kunnista maakun-
nan hoidettavaksi. Monissa seudullisissa yksiköissä ympäristöterveydenhuolto, ympäristö-
toimi ja rakennusvalvontatoimi on järjestetty yhteisesti. Rakennusvalvonnan ja ympäristö-
toimen järjestämisen tehtävät voidaan siirtää maakunnan hoidettavaksi alueen kaikkien 
kuntien ja maakunnan väliseen sopimukseen perustuen. Seuduilla, jotka ovat voineet 
järjestää henkilöresurssin perusteella ympäristöterveydenhuollon itsenäisesti, on ympä-
ristönsuojelun ja rakennusvalvonnan tehtävät voitu järjestää samassa organisaatiossa ja 
jopa yhdistelmävirkoina tehtävien rajapinnoissa, joita ovat esimerkiksi melukysymykset, 
asumisterveyskysymykset ja ympäristölupien valmistelu. Maakuntauudistuksessa kyseistä 
yhteistyötä ei voida enää sellaisenaan jatkaa. Tämä voi heikentää viranomaisten välistä yh-
teistyötä, ellei yhteistyöstä huolehdita maakuntauudistuksen yhteydessä hyvin.
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Maakunnissa hoidetaan jatkossa ympäristöterveydenhuollon, maakunnan suunnitteluun 
ja maakuntakaavoitukseen sekä kulttuuriympäristön hoitoon liittyviä tehtäviä ja erikseen 
sovittaessa rakennusvalvonnan ja kunnan ympäristösuojeluviranomaisen tehtäviä. Vesien 
ja merenhoitoon sekä merialuesuunnitteluun liittyviä ja eräitä luonnon virkistyskäyttöä 
koskevia tehtäviä siirretään myös maakunnille. Kunnan ja valtion viranomaisten toimivalta 
tulee pääosin säilymään ennallaan niin, että kunnat vastaavat edelleen ympäristö- ja muil-
ta vaikutuksiltaan vähäisempien toimintojen lupa- ja valvontamenettelyistä. 

Ympäristöterveydenhuolto 

Maakunnat vastaavat jatkossa terveydensuojelusta, tupakkavalvonnasta ja elintarvike-
valvonnan, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ja sen valvonnan hoitamisesta.  Tehtävän 
hoitamiseen riittävät voimavarat omaava kunta (yleensä kaupunki) voi sopia maakunnan 
kanssa järjestämisvastuun siirtämisestä tältä osin kunnalle. Siirtomahdollisuus edellyt-
tää erityislain säännöstä sekä kriteerien määrittelyä laissa. Maakunta vastaa myös kasvin-
tuotannon ja -terveyden valvonnasta sekä erikseen säädettävistä vesihuoltoon liittyvistä 
tehtävistä, vesivarojen käytön ja hoidon sekä tulvariskien hallinnan tehtävistä ja eräistä 
pienistä luonnonvaratehtävistä sekä vesien- ja merenhoidon tehtävistä samoin kuin maa-
talousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalveluiden järjestämisestä ja lomituksen paikal-
lisviranomaistehtävistä. 

Kunnassa tarvitaan terveysvalvonnan osaamista ja yhteistyötä erityisesti rakennustervey-
dessä ja yleisessä terveyshaittojen arvioinnissa. Näin ollen haasteeksi tulee pääsääntöisesti 
kuntaan jäävän rakennusvalvonnan ja pääsääntöisesti maakuntaan siirtyvän ympäristöter-
veydenhuollon asumisterveyden asiantuntijoiden välinen yhteistyö. Kuntien ja yhteistoi-
minta-alueiden välillä toimineet sisäilmatyöryhmät tai niitä vastaavat verkostot on perus-
tettava kuntien ja maakunnan välille. Toisaalta tämä muutos antaa mahdollisuuden kysei-
sen ja tarpeellisen yhteistyön uudelleenorganisointiin.  Kunnissa, joihin ympäristöterveys 
jää, voidaan viranomaistoiminnot koota yhteen usealta eri sektorilta niin, että mukana on 
ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluei-
den toimivuudesta on saatu erinomaisia tuloksia. Suurempi yksikkö mahdollistaa erikois-
tumisen ja organisoitumisen yhdessä muiden kunnan toimialojen kanssa, mikä on syven-
tänyt yhteistyötä. Tämän kehityksen tulisi jatkua.  

Asuntotuotanto

Kunnat ovat tällä hetkellä merkittävä asuntopoliittinen toimija. Vuokra-asuntojen tuot-
taminen tai omistaminen ei kuulu kuntien lakisääteisiin tehtäviin, mutta vuokra-asunnot 
ovat kunnille merkittävä asuntopolitiikan väline. Kunnat ovatkin hankkineet omistukseen-
sa vuokra-asuntoja käytettäväksi niin sosiaaliseen asumiseen kuin asuntoja tarvitsevien 
kuntalaisten, kunnan työntekijöiden ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Kuntien ja niiden yhti-
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öiden omistamat vuokra-asunnot ovat jäämässä edelleen niiden omistukseen, ja kunnat 
vastaisivat jatkossakin tavallisten vuokra-asuntojen tuottamisesta ja omistamisesta osana 
kunnallisen asuntopolitiikan toteuttamista. 

Kuntien omistuksessa on noin 300 000 vuokra-asuntoa, joista merkittävä osa on valtion 
tukemia sosiaalisia vuokra-asuntoja.  Kunnat vastaavat monilta osin sosiaalisen asunto-
tuotannon edistämisestä alueellaan ja ne muun muassa omistavat yhtiöitä, jotka raken-
nuttavat ja vuokraavat kohtuuhintaisia asuntoja sosiaalisin perustein. Lisäksi kunnat anta-
vat puollon yritysten ja muiden yhteisöjen toteuttamille valtion tukemille asuntohankkeil-
le, jotka sijoittuvat kuntaan. 

Todennäköistä on, että myös maakunnat ja niiden omistamat yhtiöt alkavat jatkossa ra-
kennuttaa valtion tukemia asuntoja omaan omistukseensa. Varsinkin erityisryhmille (esim. 
huonokuntoisille vanhuksille, vammaisille sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille) 
tarkoitettujen asuntojen tuottaminen olisi niille luonnollinen tehtävä, koska niille siirtyy 
sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen (ml. asumispalvelut) järjestämisvastuu. On perus-
teltua, että palveluista päättävä taho vastaa myös palveluita käyttävien ryhmien asumisen 
organisoinnista. Siksi erityisryhmille tarkoitettujen valtion tukemien asuntohankkeiden 
puoltamisesta vastaisi jatkossa pääsääntöisesti maakunta.

Jos erityisryhmäasuntojen tuottaminen ja omistaminen siirtyisi enenevässä määrin maa-
kuntien tehtäväksi, se edellyttäisi toimivaa yhteistyötä kuntien ja maakunnan välillä. Tämä 
yhteistyö on välttämätöntä erityisesti silloin, kun maakunta haluaisi sijoittaa asiakkaitaan 
ja erityisryhmiin kuuluvia asiakkaitaan asumaan tavallisiin vuokra-asuntoihin, jotka olisivat 
kunnan omistamia tai sijaitsisivat kunnan omistamassa vuokratalossa. Maakuntien ja kun-
tien välinen yhteistyö olisi erityisen tärkeää myös esim. asumispalveluiden piirissä olevien 
henkilöiden lähipalvelujen järjestämisessä.

Kuntien vastuulla tulisi jatkossakin olla riittävän asumisen mahdollistaminen alueensa 
asukkaille. Tämä edellyttää aktiivista maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelua ja 
toteutusta kunnan ja maakunnan yhteistyöllä. Vaikka sote-uudistuksen kautta asumiseen 
liittyvien erityispalvelujen tuottaminen siirtyy maakunnille, niin asuntojen tuotannon 
mahdollistamisen ja tarvittaessa myös rakentamisen tulisi perustua kunnan suunnittele-
maan asuntopolitiikkaan ja siinä maakunnan kanssa tehtävään yhteistyöhön. 

Liikenne ja kadunpito 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunta vastaa kadunpidosta asemakaava-alueilla. Ka-
dunpitoon kuuluvat kadun ja siihen kuuluvien varusteiden suunnittelu, rakentaminen ja 
ylläpito asemakaavan toteutumisen mukaan. Kunnan kadunpito mahdollistaa asukkaiden 
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ja elinkeinoelämän liikkumistarpeiden tyydyttämisen ja muun muassa joukkoliikenteen 
toimintaedellytykset. Maakuntauudistus ei tuo muutosta kadunpitotehtäviin.

Kunnat ylläpitävät 30 000 kilometriä katuja, 11 000 kilometriä yksityisteitä ja 16 000 kilo-
metriä erillisiä kevyenliikenteen väyliä. Yli puolet kuntien kadunpitoon liittyvistä suunnit-
telu-, rakentamis- ja ylläpitopalveluista hankitaan yksityissektorilta.

Liikennejärjestelmän toimivuuden ja suunnittelun tehostamiseksi on tulevaisuudessa tär-
keää huolehtia valtion, maakuntien ja kuntien laaja-alaisesta yhteistyöstä. Myös liikkujien 
ja elinkeinoelämän  matka- ja kuljetusketjut  eri liikennemuotoja (tie, rata, vesi, lentoliiken-
ne, tieto)  hyödyntäen on tärkeää huomioida.

Uudet liikennepalvelut ja käynnissä olevat isot kokonaisuudistukset (liikennekaari) tuovat 
uusia mahdollisuuksia julkisiin liikennepalvelujen hankintoihin ja julkisesti tuettuun liiken-
teeseen. Viestintäyhteydet ja digitaaliset palvelut vaikuttavat liikenteen kysyntään ja niitä 
on tarpeen hyödyntää, jotta voidaan parantaa liikennejärjestelmän energiatehokkuutta 

Jätehuolto

Kunnan on voimassa olevan jätelain mukaan järjestettävä asumisessa syntyvän jätteen 
sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa ja julkisessa hallinto- ja palve-
lutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen käsittely. Kuntien jätehuollon yhteistyöalueita 
on tällä hetkellä noin 30. Kunnallinen jätehuolto (operatiivinen toiminta ja jätehuoltovi-
ranomainen) rahoitetaan kokonaisuudessaan jätemaksuilla. Ainoastaan valvontaviran-
omaisen (yleensä ympäristönsuojeluviranomainen) toiminta ja vanhojen kaatopaikkojen 
jälkihoito kustannetaan verovaroilla. Voimavarojen parantamiseksi ympäristöministeriö on 
sitoutunut laajentamaan jätehuollon maksullisuutta. 

Hallitusohjelman mukaan jätelakia muutetaan siten, että kunnille jätelaissa annetut yksi-
noikeudet rajataan asumisessa syntyviin jätteisiin alueelliset erityispiirteet huomioiden. 
Ympäristöministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan jätelain yhdyskuntajätteen 
vastuunjakoa koskevaa uudistusta sekä selvittämään jätelain ja hankintalainsäädännön 
yhteensovittamista. Työryhmä tekee lainsäädäntöehdotukset vaikutusarviointeineen vuo-
den 2017alkupuolella. Vaikutuksia selvitetään mm. etusijajärjestyksen toteutumiseen, jäte-
huollon riittävän ja monipuolisen infrastruktuurin varmistamiseen, jätehuoltopalveluiden 
saatavuuden ja jatkuvuuden turvaamiseen, kuntatalouteen sekä jätealan yritystoiminnan 
ja innovaatioiden edistämiseen.  
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Vesihuolto

Vesihuolto on välttämättömyyspalvelu ja osa kunnan rakennetun ympäristön palveluko-
konaisuutta. Jos suurehkon asukasjoukon tarve tai terveydelliset tai ympäristölliset syyt si-
tä vaativat, kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin vesihuollon palve-
lujen turvaamiseksi. Kuntien vastuu vesihuollon järjestämisestä ja kehittämisestä alueensa 
yhdyskuntakehitystä vastaavasti säilyy tulevaisuudessa.. 

Suomessa on yli 1 500 vesihuoltolaitosta joista noin 400 on kuntien omistuksessa. Toisaalta 
suurin osa vesihuollon tuotannon kokonaisvolyymistä on kuntakonsernien vesihuoltolai-
tosten tuottamaa. Suomen vesihuoltolaitosten käyttöomaisuudeksi on arvioitu lähes viisi 
miljardia euroa, liikevaihto noin miljardi euroa ja vuotuiset investoinnit 420 miljoonaa eu-
roa. Vesihuollon kustannukset, uus- ja korjausinvestoinnit mukaan lukien tulee vesihuolto-
lain perusteella kattaa vesihuollosta perittävin maksuin. 

Alueiden kehittäminen ja Euroopan rakenne- ja investointirahastojen hallinnointi

Laissa alueiden kehittämisestä ja rakennerahastojen hallinnoinnista (7/2014) maakuntien 
liitoille (kunnille) osoitetut tehtävät siirtyvät uusille perustettaville maakunnille.  Alueke-
hittämisviranomaisena toimii jatkossa maakunta, ja tässä työssä se tekee yhteistyötä oman 
alueensa kehittämisestä vastuussa olevien kuntien kanssa. Kunta voi huolehtia osana yh-
teistyötä paikallisen tason toimijoiden kuten kyläyhdistysten ja Leader- toimintaryhmien 
toiminnan näkyvyydestä koko maakunnan kehittämisessä.

Maakunta vastaa jatkossa myös maaseudun kehittämisestä sekä maa- ja elintarviketalou-
den, maaseutuelinkeinojen ja maatilatalouden sekä kala- ja riistatalouden edistämisestä ja 
rahoittamisesta, viljelijätukitehtävistä sekä näihin liittyvistä palveluista kuitenkin siten, että 
paikallista palveluverkkoa ei heikennetä.

Kunnilla on tulevaisuudessa kuitenkin alueiden kehittämisen kannalta merkittäviä tehtä-
viä. Esimerkiksi alueiden elinvoiman vahvistamiseen, paikalliseen elinkeinopolitiikkaan, 
kulttuuriin, osallisuuteen ja lähidemokratiaan sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
seen liittyvät tehtävät ovat keskeisiä alueiden kehittämisen osa-alueita.  

Alueiden kehittämistä ja siihen liittyviä hankkeita rahoitetaan mm. Euroopan unionin ra-
kennerahoista ja Maaseuturahastosta.  Rakennerahasto-ohjelman ja maaseutuohjelman 
hankkeiden rahoittamisessa ja toteuttamisessa kunnilla on merkittävä rooli. Euroopan 
unionin lainsäädännön mukaan keskeisimmistä rakennerahastolinjauksista on päätettä-
vä kumppanuudessa, johon kuuluu kansallisten viranomaisten lisäksi alueviranomaisten 
lisäksi paikallisviranomaisia sekä järjestöjä.  
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Alueiden kehittämisessä paikallisten kumppanuuksien ja toimijoiden, kuten Leader-ryh-
mien ja kylätoiminnan rooli vahvistuu.  Kylätoimijoilla voi olla myös lähidemokratiaan liit-
tyviä tehtäviä.   

Toimitilat

Kuntien teknisen sektorin tai keskushallinnon tilapalvelun tehtävänä on käytännössä 
vastata siitä, että kunnan eri tehtäväalueilla on käytettävissään niiden tarpeisiin sopivat 
terveelliset ja turvalliset toimitilat. Kunnan hallinto- ja palvelurakennukset muodostavat 
usein myös keskeisen osan ydinkeskustan kaupunkikuvasta. Tällä hetkellä kunnat vastaa-
vat vuosittain noin 1,5 miljardin euron toimitilainvestoinneista. Tulevaisuudessakin kunnat 
rakennuttavat ja ylläpitävät muun muassa päiväkoteja, kouluja, liikuntapaikkoja ja toimis-
torakennuksia. Suurin osa kuntien nykyisistä sosiaali- ja terveydenhuollon toimitiloista 
vuokrataan näistä tehtävistä vastaaville maakunnille.

Toimitilapalvelut on useimmiten mahdollista hankkia yksityissektorilta ja näin toimitaan jo 
nyt rakentamisen osalta käytännössä aina, mutta yhä useammin myös kiinteistönhoidon ja 
siivouksen osalta. Kunnan omistukseen tulevien tilojen rakennuttaminen ja siihen liittyvä 
erikoisosaaminen sen sijaan on tarpeen pitää pääosin kunnan omassa organisaatiossa.

Maakuntauudistus vaikuttaa olennaisesti kuntien omistuksessa olevien sosiaali- ja tervey-
denhuollon toimitilojen käyttöön. Maakunnat vuokraavat tilat kolmeksi vuodeksi eli siirty-
mäkauden ajaksi. Siirtymäkauden aikana maakunnan tulee tehdä palvelu- ja toimitilaverk-
koonsa liittyviä ratkaisuja, joihin vaikuttavat muun muassa valinnanvapauteen liittyvät 
kysymykset. Hallituksen linjauksen mukaan vaille käyttöä jäävistä sosiaali- ja terveyden-
huollon tiloista ei saa muodostua kohtuutonta taloudellista rasitetta yksittäiselle kunnalle.  
Kyse tulee todennäköisesti olemaan nimenomaan yksittäisiin kuntiin kohdistuvista vaiku-
tuksista ja parhaillaan etsitäänkin ratkaisuja, miten näitä kuntia tuettaisiin, mikäli tilantees-
ta seuraa kuntataloudellisia vaikutuksia. 

Useilla kunnilla on samanaikaisesti erityisesti sivistystoimen kiinteistöissä runsaasti perus-
korjaus- ja uudisrakentamistarpeita mm. home- ja sisäilmaongelmien vuoksi. Tarve yhtei-
söllisiin kohtaamispaikkoihin sekä oppimis- ja innovaatiotiloihin on kasvanut. Opetus-, 
kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatilojen merkitys korostuu kohtaamispaikkoina tule-
vaisuudessa. 

Tilakysymyksiä voidaan ratkaista myös sektorirajat ylittävällä suunnitteluyhteistyöllä ja 
kumppanuudella. Kunnilla on myös pitkä kokemus toimitilojen uudelleen organisoimi-
sesta ja uusien käyttötapojen löytämisestä. Erityisesti suurissa ja myös keskikokoisissa 
kunnissa toimitiloja organisoidaan jatkuvasti uudelleen, tiloja tyhjenee ja niille etsitään 
uutta käyttöä. Eri toimijoiden yhteisellä tilasuunnittelulla voidaan vähentää investointien 
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tarvetta ja kehittää kiinteistöjen toimintoja. Saman katon alla voi olla kunnallisia palveluja, 
yritystoimintaa ja yhdistystiloja. 

Pelastustoimi, paikallinen turvallisuustyö: turvallisuuden kehittäminen ja ylläpito

Pelastuslaissa (379/2011) kunnalle ja alueen pelastustoimelle säädetyt tehtävät siirtyvät 
maakunnille. Maakunnille siirtyvät myös ne alueen pelastusviranomaisen viranomaisteh-
tävät, joista on säädetty vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 
annetussa laissa (390/2005).

Kuntien vastuulle ei jää pelastustoimen tehtäviä, mutta kunnilla säilyy osallistumisvelvol-
lisuus pelastustoiminnan suunnitteluun ja toimintaan onnettomuus- ja vaaratilanteissa 
(pelastuslaki 46 ja 47 §). Osana vesihuoltotehtäviä kunnilla säilyy myös sammutusveden 
hankinnasta huolehtiminen (pelastuslaki 30 §). 

Kunnilla on tulevaisuudessakin keskeinen rooli turvallisuuden kehittämisessä ja ylläpitämi-
sessä. Turvallisuustyön perustana on toimijoiden laaja yhteistyö sekä pyrkimys toimintojen 
yhteensovittamiseen niin suunnittelussa kuin päätöksenteossakin. Sisäisen turvallisuuden 
toimintakentän osalta on kyse erityisesti paikallisesta turvallisuussuunnittelusta ja enna-
koivasta turvallisuustyöstä sekä häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautumisesta ja valmius-
suunnittelusta. Kunnilla on tehtävissä laajaa yhteistyötä turvallisuusviranomaisten sekä 
järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.  Asumisen ja elinkeinoelämän toimin-
taympäristön turvallisuus on myös olennainen elinvoima- ja vetovoimatekijä, samoin tur-
vallisuuspalvelujen saatavuus. Kyse on toisaalta avun saannista tarvittaessa (viranomais-
palvelut ja niitä täydentävät järjestöjen ja muiden toimijoiden palvelut) ja toisaalta julkisen 
sektorin ja viranomaisten toiminnasta turvallisuusriskien ehkäisemisessä ja pienentämises-
sä. Tärkeää on varmistaa, että muutostilanteessa poikkihallinnollinen yhteistyö ja luodut 
hyvät käytännöt ja toimintamallit toimintojen yhteensovittamiseen niin päätöksenteossa 
kuin suunnittelussa säilyvät ja että niiden kehittäminen jatkuu. 

Viranomaisten ja järjestöjen yhteistyön tarve tulee jatkossa korostumaan erityisesti har-
vaan asutuilla alueilla. Maakuntien pelastustoimeen siirtyminen tulee yhdenmukaista-
maan pelastuslaitosten palveluja, mutta vielä ei ole mahdollista täysin hahmottaa millaisia 
toimintatapamuutoksia tämä edellyttää. 

Samoin pelastuslaitosten ja kuntien eri toimialojen ja eri tehtävien keskinäiset yhteydet 
ovat vahvoja ja kiinteä yhteistyö on turvattava jatkossakin. Nykyinen yhteistyö ei rajoitu 
pelastuslaissa säädettyihin tehtäviin, vaan yhteistyötarpeet ovat monenlaisia ja toiminta 
monimuotoista: on yhteistä valmistelua, lausuntojen antamista, asiantuntijatukea, yleistä 
neuvontaa, jne. Erityisen tärkeää on yhteistyö rakennusvalvonnan kanssa, mutta merkittä-
viä ovat myös kuntatekniikka, kaavoituksen ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen, ter-
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veydensuojelu ja opetustoimi. Kunnat ovat myös laajasti hyödyntäneet pelastuslaitosten 
asiantuntijatukea varautumisessa ja valmiussuunnittelussa. Esimerkiksi suuronnettomuuk-
sissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa kunnilla on ollut merkittävä rooli kansalaisten pe-
ruspalveluiden tuottajana ja niiden jatkuvuuden turvaajana. Jatkossakin kunnat vastaavat 
muun muassa tehtäviinsä kuuluvan yhteiskunnan toiminnalle kriittisen infran toimivuu-
desta kaikissa olosuhteissa. 

Paikallinen turvallisuustyö liittyy terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, joten yhteistyö-
tarpeet ovat laajemmat ja kyse on myös turvallisuustavoitteiden kytkemisestä hyvinvointi-
tavoitteisiin.

Maakuntahallinnon perustaminen edellyttää joka tapauksessa nykyisten yhteistyöraken-
teiden ja toimintatapojen tarkistamista ja mukauttamista, kun toimijoiden ja toimintojen 
organisointi muuttuu. 

3.3  Vaikutukset kunnan tehtävien hoitoon, toimintaan ja 
toimintatapoihin

3.3.1  Maakuntien ja kuntien yhteistyö

Sote- ja maakuntauudistuksessa ja sitä koskevassa hallituksen esityksessä on pyritty sel-
keään työn- ja toimivallan jakoon kuntien ja maakuntien välillä. Maakuntauudistus kuiten-
kin synnyttää kuntien ja maakuntien välille raja- tai yhdyspintoja sekä yhteistyötarpeita. 
Uudistus ei poista myöskään kokonaan yhteistyötarvetta muiden eri viranomaisten välillä, 
vaan voi joiltain osin lisätä yhteistyön tarvetta. Yhteistyön merkitys on suuri  erityisesti 
tehtävissä, joissa kunnilla ja maakunnilla on yhteisiä asiakasryhmiä. Siksi maakuntalakieh-
dotuksessa edellytetäänkin maakunnan ja alueen kuntien neuvottelevan säännöllisesti nii-
den tehtävien hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta. 

Osa kuntien ja maakuntien tehtävistä vaatii pitkälle menevää sopimista ja yhteistyötä. 
Tämä näkyy erityisesti sosiaali- ja terveystoimen tehtävissä, kun myös kuntien vastuulle 
jää hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Uusia rajapintoja syntyy lisäksi muun muassa 
nuorisotyöhön, erityisnuorisotyöhön, matalan kynnyksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalve-
luihin (mm. Ohjaamot) ja työllisyys- ja kuntoutuspalveluihin. Samoin kulttuuri-, kirjasto- ja 
liikuntatoimen ennaltaehkäisevien palveluiden osalta yhteyden varmistaminen maakun-
tiin ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon on tärkeää. Uudet rajapinnat eivät saa johtaa palvelu-
ketjujen katkeamiseen, nykyisten ylikunnallisten yhteistyömuotojen ja poikkihallinnollisen 
toimintatavan purkautumiseen, vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat siirtyvät 
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pois kuntaorganisaatioista.  Vaarana on, että nykyiset toimijaverkostot purkautuvat ja or-
ganisatorinen yhteistyö vaikeutuu. 

Kunnilla ja maakunnilla on selkeästi määritelty oma vastuunsa ja roolinsa hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisessä samoin kuin muissa tehtävissä, joissa vastuuta on hallinnon eri 
tasoilla. Yhteistyön sujuminen kuntien ja maakuntien välillä tulee olemaan yksi keskeisistä 
tekijöistä kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Yhteistyöllä edistetään myös palvelujen 
saavutettavuutta kustannustehokkaasti. Maakuntien tulee tarjota tukea ja asiantuntemus-
ta kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn tueksi ja mm. vastata alueellisesti 
asukkaiden hyvinvoinnin ja terveydentilan seurannasta ja arvioinnista. Sosiaali- ja tervey-
denhuollon siirtyessä maakuntien järjestämisvastuulle tulee varmistaa erilaisten palvelui-
den jatkuvuus kuntien ja maakuntien välillä. Näitä ovat esimerkiksi lasten, nuorten ja per-
heiden palvelut, työllisyyden hoitoon liittyvät palvelut, kotouttamiseen liittyvät palvelut 
sekä myös elintapasairauksien ehkäisy ja hoito. 

Yhteistyö maakuntien kanssa on edellytys myös sille, että yhteiskunnan turvaverkko lap-
sille ja nuorille on kestävä ja kattava ja lasten ja nuorten kouluterveys- ja oppilashuollon 
palvelut ovat saatavilla koulujen yhteydessä. Terveydenhuollon palvelujen tulee olla lähi-
palveluna lapsille ja nuorille. Opetuksessa ja koulutuksessa erityisesti oppilas- ja opiskelija-
huoltoon syntyy rajapinta kuntien tai opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja maakuntien 
välille. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut siirtyvät maakunnille lukuun otta-
matta ns. yhteisöllistä oppilashuoltoa sekä psykologin ja kuraattorin palveluja. Tärkeää on 
varmistaa kulttuuritoimen ja kulttuuritoimijoiden sekä sosiaali- ja terveystoimien yhteis-
työn jatkuminen tulevaisuudessa maakuntien, kuntien sekä muiden toimijoiden välillä. Eri 
taiteenalojen ja kulttuuripalveluiden tarjontaa ja käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa 
lisätään hallitusohjelman mukaisesti, jolloin taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut 
tulisivat osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita. Myös turvallisuustyössä tarvitaan 
yhteensovittamista, ohjausta ja yhteistyötä edellyttävien asiakokonaisuuksien selkeyttä-
mistä sekä poikkihallinnollisten kokonaisuuksien organisointia ja vuoropuhelun lisäämistä 
eri viranomaistoimijoiden kanssa. Yhteistyötä tarvitaan edelleen aluekehityksessä ja elin-
keinopolitiikassa. Samoin sosiaalisen hyvinvoinnin tukirakenteiden muodostuminen osana 
kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä on oleellinen osa toimivaa peruskuntaa. 
Maakuntien rakenteellisen sosiaalityön kautta syntyvän tiedon kytkeminen kunnan hyvin-
voinnin edistämisrakenteisiin on tällöin keskeistä.

Yhteistyötarpeet edellyttävät tarkoituksenmukaisten poikkihallinnollisia yhteistyötapoja 
ja –rakenteita maakuntien ja kuntien välille. Yhteistyömenettelyjen luominen on tärkeää 
esimerkiksi lapsiperheiden palveluissa, joista osa siirtyy maakunnille osan jäädessä kun-
tiin. Yhteistyötavat ja rakenteet toimivat, esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
sen osalta, keinoina varmistaa kuntien tarvitsema riittävä tuki, alueellisten erityispiirteiden 
huomioon ottaminen maakuntien toiminnassa sekä jo toimiviksi koettujen toimintamal-
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lien säilyminen. Lisäksi tarvitaan avointa tiedonkulkua tukevia järjestelmiä kuntien henki-
löstön työn tukemiseksi sekä yhdessä sovittuja toimivia palveluketjuja sosiaali- ja terveys-
palvelujen kanssa esim. työllisyydessä, kotouttamisessa, opiskelija- ja oppilashuollossa, 
ehkäisevässä päihdetyössä, liikunnan edistämisessä. Esimerkiksi on tärkeä huolehtia, että 
elintapasairauksien hoitoketjut ulottuvat kunnan liikuntapalveluihin ja annettu liikunta-
neuvonta tulee voida raportoida sosiaali- ja terveyspalveluiden ylläpitämissä asiakastieto-
järjestelmissä. Maakuntien ja kuntien välistä yhteistyötä on tarvetta kehittää, jotta kunnat 
voivat hoitaa omaa hyvinvoinnin edistämisen tehtäväänsä. Myös muunlaisia muutostar-
peita voi nousta esiin. Alueiden kehittämisen vastuu tulisi olemaan laiksi alueiden kehittä-
misestä ja kasvupalveluista annettavan hallituksen esityksen mukaan  maakuntien ja val-
tion lisäksi kunnilla. Maakunta hoitaisi kuitenkin aluekehittämisviranomaisen tehtävät ja se 
tekee tässä työssä yhteistyötä alueen kuntien kanssa.  Kunnat osallistuvat myös maakun-
tien yhteistyöryhmiin ja vastaaviin aluekehittämisen linjauksia tekeviin organisaatioihin. 
Ne ovat merkittäviä Euroopan rakenne- ja investointirahastojen toiminnan kumppaneita.  
Jos kunnat rahoittavat aluekehittämiseen liittyviä hankkeita, on kuntien osallistuminen 
alueiden kehittämiseen myös tämän vuoksi perusteltua. Aluekehittämisessä maakuntien 
ja kuntien yhteistyö on välttämätöntä muun muassa siksi, että kuntien tehtävissä on useita 
aluekehittämisen kannalta merkittäviä osa-alueita, kuten elinvoimaan, fyysiseen elinympä-
ristöön, kulttuuriin, koulutukseen ja paikalliseen kehittämiseen liittyviä tehtäviä. 

Mikäli erityislainsäädännössä ei ole tätä koskevia rajoituksia, on yhteistyö myös palvelujen 
tuottamisessa kuntien ja maakuntien kesken laajasti mahdollista. Tehtävien järjestämis-
vastuun osalta voi maakunta ottaa tehtäväalallaan hoidettavakseen yksittäisiä kuntien teh-
täviä, mikäli maakunnan alueen kaikki kunnat näin sopivat ja rahoittavat tehtävän. Joissain 
tehtävissä kuten työ- ja elinkeinopalveluissa ja ympäristöterveydenhuollossa maakunnan 
järjestämisvastuun siirtäminen laissa edellytykset täyttävälle kunnalle olisi myös mahdol-
lista. 

3.3.2  Kuntien välinen yhteistyö

Uudistukset voivat vaikuttaa kuntien yhteistoimintaan ja yhteistyörakenteisiin laajemmin-
kin. Lakisääteisille kuntayhtymille mahdollisesti annetut muut kuin maakunnille siirtyvät 
tehtävät tulee organisoida uudelleen kuntayhtymän toiminnan lakatessa. Uudistus voi 
edellyttää siten myös muiden kuin kuntien ja maakuntien välisten yhteistyöverkostojen 
ja –käytäntöjen uudistamista ja kehittämistä. Jatkossa kuntien toiminnassa korostuvat hal-
lintokuntien välinen yhteistyö, toimivat rakenteet ja strateginen osaaminen. Myös kuntien 
välisen yhteistyön toimivuuden merkitys korostuu. 

Kuntien välistä yhteistyötä tehdään jo tällä hetkellä useilla toimialoilla. Kunnat voivat jat-
kossakin hoitaa tehtäviään yhdessä kuntalain mukaisin yhteistoimintamuodoin. Vaikka 
maakuntauudistus osin vähentää yhteistoimintaa sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayh-
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tymäpohjaisen yhteistyön osalta, tulevat kuntien väliset yhteistoimintajärjestelyt yleisty-
mään muilla sektoreilla. Seudullinen yhteistyö korostuu kaupunkiseutujen ympäristössä. 
Yhteistyö myös suuntautuu laajempien vyöhykkeiden ja käytävien suuntaan erityisesti 
suuremmissa kaupungeissa, eikä noudata välttämättä enää vain hallinnollisia rajoja. 

Paine kuntien väliselle yhteistyölle lisääntyy erityisesti yhdyskunta- ja ympäristöpalve-
luissa. Lisäksi kunnat järjestävät ammatillista koulutusta yhteistyössä kuntayhtymissä tai 
kuntaomisteisissa osakeyhtiöissä. Samoin kuntien keskinäinen ja kuntien ja maakuntien 
välinen yhteistyö lisääntyy joukkoliikenteessä ja palveluliikenteessä sekä kaavoituksessa. 

Maakuntauudistus korostaa myös kuntien konserni- ja omistajaohjausta sekä sopimus-
osaamista. Monialaisten palveluiden tuottamisessa yhteistyö yhdessä muiden kuntien 
kanssa lisääntyy. Yhteistyötarpeet edellyttävät pohdintaa siitä, missä määrin suurempaa 
väestöpohjaa tai asiantuntemusta edellyttävistä tehtävistä vastaisi jatkossa maakunta ja 
missä määrin tulisi pitäytyä kuntien yhteistyössä.

Yhteistoimintamuodot voivat myös monipuolistua. Kunnat tulevat tekemään palvelujen 
järjestämiseksi enenevästi yhteistoimintasopimuksia. Meneillään oleva kehitys mahdol-
listaa entistä paremmin yhteistoiminnan muidenkin kuin naapurikuntien kanssa. Tieto- ja 
viestintäteknologian hyödyntämisellä maantieteellinen sijainti ja aikasidonnaisuus me-
nettävät merkitystään. Kuntien yhteistoiminta ja digitalisaatio kehityksen hyödyntäminen 
ovat keskeisessä asemassa opetuksen ja koulutuksen saavutettavuuden turvaamiseksi. 
Digitaalinen kehitys tulee mullistamaan oppimista, kun ajasta ja paikasta riippumaton 
opiskelu arkipäiväistyy. Se tulee olemaan myös iso mahdollisuus sivistyskunnan palvelujen 
kehittämiseksi.

Tulevaisuudessa monialainen yhteistyö ja tarve siihen kasvaa myös kuntien sisällä. Kun-
tiin on jo syntynyt sekä keskinäisiä toimijaverkostoja että yhteistä kansalaisten hyvinvoin-
tiin tähtäävää toimintaa. Hallintokuntien välisen yhteistyön lisäksi lisääntyy myös tarve 
kunnan ja muiden paikallistoimijoiden, niin kansalaistoimijoiden, järjestöjen kuin yritys-
ten yhteistyölle ja kumppanuuksille palvelujen järjestämisessä. Esimerkiksi nuorten ohja-
us- ja palveluverkosto sekä etsivä nuorisotyö ovat jo lisänneet kunnan sisäistä yhteistyötä 
esimerkiksi sosiaalitoimen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja nuorisotyön kesken. 
Yhteistyössä on kehitetty muun muassa uusia käytänteitä nuorten palvelusta toiseen oh-
jaamisen sujuvuuden parantamiseksi, nuorten osallisuuden edistämiseksi niin palveluis-
sa kuin kunnan päätöksenteossa sekä yhteisen nuorisopoliittisen tietopohjan ja nuorille 
suunnattujen palvelujen vaikuttavuuden kehittämiseksi. Tämä työ on aloitettu ja siinä han-
kittua osaamista tulee edelleen laventaa ja syventää. Myös terveyden ja hyvinvoinnin edis-
tämisessä on viime vuosina saatu merkittäviä edistysaskelia poikkihallinnollisessa työssä. 
Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden ja liikunnan toimialan toimiva yhteistyö on käy-
tännössä tarkoittanut eri ammattiryhmien toteuttamaa liikuntaneuvontaa eri-ikäisille, lii-
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kuntaan ohjaamista osana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjujen ja hoitoprosessien 
kehittämistä sekä liikunnallista kuntoutusta erilaisissa potilasryhmissä. 

3.3.3 Yhteistyö kolmannen sektorin ja yritysten kanssa

Tulevaisuudessa kunta voidaan nähdä eräänlaisena alustana, jonka yhtenä tehtävänä on 
varmistaa, että aktiiviset ja oman elinympäristönsä kehittymisestä kiinnostuneet kuntalai-
set, yhteisöt, järjestöt ja yritykset voivat ja haluavat osallistua tulevaisuuden tekemiseen ja 
yhteiskunnallisten asioiden hoitoon. Kunnan toiminnassa korostuvat verkostot, paikat ja 
kumppanuus (ks. MDI 2016). 

Tulevaisuuden kunnassa entistä merkityksellisempää on yhteistyö kolmannen sektorin 
toimijoiden ja yksityisten palvelujen tuottajien kanssa. Kunta tarvitsee yrityksiä ja järjestö-
jä kumppaneiksi hyvinvoinnin, elinvoiman ja osallisuuden turvaamiseen. Nämä eri toimijat 
tulee koota yhteen sopimaan kumppanuudessa toimimisesta.  Kumppanuudet lisääntyvät 
kunnan tuottaessa itse vähemmän palveluja kuin nykyisin. Tärkeää on myös huolehtia, että 
kunnat ja maakunnat yhdessä katsovat miten esim. järjestöjen toimintaedellytykset turva-
taan alueen väestön kannalta mielekkäästi.

Kulttuuripalvelujen tuottamisessa kolmannen sektorin toimijat tulevat jatkossakin ole-
maan kunnille tärkeitä kumppaneita. Vuonna 2012 yli puolet kunnista vastasi ostaneensa 
tai ulkoistaneensa kulttuuripalveluja kolmannen sektorin toimijoille. Myös mm. nuoriso-
työn toteuttamisesta vastaavat usein jo nyt kuntien ohella nuorisoyhdistykset ja muut 
nuorisotyötä tekevät järjestöt ja kunnat tukevat nuorisojärjestöjen toimintaa monella ta-
valla, muun muassa vuosi- tai projektiavustuksilla tai maksuttomilla toimitiloilla. Samoin 
liikunta- ja urheiluseurojen toiminnalla on keskeinen merkitys erityisesti lasten ja nuorten 
liikunnan mahdollistajana.  Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on entistä merkitykselli-
sempää myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Yhtä lailla merkityksellistä on kun-
talaisten kuuleminen esim. liikuntaa koskevissa keskeisissä päätöksissä, kuten liikuntapaik-
karakentamisessa ja liikuntapalvelujen tuottamisessa. 

Maaseudulla käytössä oleva Leader-toimintatapa on hyvä esimerkki toimivasta paikallisen 
tason kehittäjäkumppanuudesta. Leader-ryhmät ovat muutaman kunnan alueella toimivia 
kehittämisyhdistyksiä, jotka kannustavat alueen asukkaita ja yhteisöjä kehittämään omaa 
elinympäristöään, neuvovat ideoiden kehittelyssä ja päättävät kehittämishankkeiden ja 
yritystukien rahoituksesta. Leader on alueilla merkittävä kehittämisresurssi, jonka rahoi-
tus tulee EU:lta, valtiolta ja alueen kunnilta: Leaderin julkinen rahoitus ohjelmakaudella 
2014–2020 on yhteensä 300 miljoonaa euroa. Leader-toiminta perustuu paikalliseen kehit-
tämisstrategiaan, jonka pohjalta Leader-ryhmän hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet. 
Kuntien edustajat ovat Leader-ryhmien hallituksissa tasavertaisina kumppaneina alueen 
yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Leader-toiminnalla edistetään niin hyvinvointia, osalli-
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suutta kuin elinvoimaa. Sote- ja maakuntauudistus merkitsee Leader-toiminnan näkökul-
masta muutosta kuntien rahoituspohjassa. Leader-ryhmissä on rahallisen resurssin lisäksi 
vahvaa paikallisen kehittämisen osaamista. On tärkeää, että kunnat ovat mukana Lea-
der-toiminnassa ja voivat hyödyntää näitä resursseja myös jatkossa. 

Kehitys korostaa sopimuksellisuutta eri toimijoiden välillä ja siihen liittyvää osaamista ku-
ten mm. kilpailutusosaamista ja vaikuttavuuden seurantaa. Kunnan rooli kilpailuttavana 
organisaationa korostuu. Toimielinten ja johtavien viranhaltijoiden entistä keskeisempänä 
tehtävänä on huolehtia, että kunnan taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuvat 
sopimuksissa. Sopimusten valmisteluun ja valvontaan tulee olla riittävät resurssit.

Kuntien näkökulmasta tämä edellyttää monin paikoin toimintatapojen muutosta. Lyhyellä 
aikavälillä kunnissa tarvitaan tietoa toimivista käytännöistä ja rohkeita kokeiluja. 

Hankittaessa välttämättömyys- tai peruspalveluja kuntaorganisaation ulkopuolelta on so-
pimuksiin pääsääntöisesti sisällytettävä velvollisuus palvelujen toimittamiseen myös nor-
maaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

3.3.4  Vaikutukset rahoitukseen ja resursseihin 

Kunnilla ei ole jatkossa vastuuta sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksesta, vaan rahoitus-
vastuu siirtyy valtiolle. Uudistuksen seurauksena yli puolet kuntien käyttötalouden kus-
tannuksista siirtyy maakuntiin, kun kuntien lakisääteiset tehtävät vähenevät merkittäväs-
ti. Asukasta kohti laskettuna kunnittaiset kustannuserot maakuntiin siirtyvissä ja kuntiin 
jäävissä tehtävissä ovat suuret. Myös maakuntarahoitukseen siirtyvät tulot vaikuttavat 
kuntien jäljelle jäävään rahoitukseen epätasaisesti. Näitä kuntakohtaisia eroja on pyritty 
uudistuksen yhteydessä tasaamaan valtionosuusjärjestelmään esitetyillä muutoksilla. Uu-
teen tilanteeseen siirtyminen ei tapahdu hallitsemattomasti vaan järjestelmämuutoksen 
aiheuttamia muutoksia rajataan siten, että yksittäisen kunnan kohdalla muutos ei juuri-
kaan muuta  kunnan talouden tasapainoa.

Uudistuksen voimaantullessa ja tätä seuraavina vuosina kuntien taloudellinen asema py-
syy laskennallisesti lähes uudistusta edeltävän vuoden tilanteen mukaisena. Tämä koskee 
niin tasapainossa olevia kuntia kuin myös sellaisia kuntia, joissa talous on lähtökohtaisesti 
epätasapainossa. Valtionosuusjärjestelmään sisällytettävä siirtymätasausmenettely sisäl-
tää kannusteen kunnille tasapainottaa talouttaan uudistuksen voimaantuloon mennessä. 
Heikko taloudellinen tilanne jää lähtökohdaksi myös uudistuksen voimaantulon jälkeen. 
Se ei korjaannu automaattisesti siirtymäkauden aikana. Täten kuntien talouden menestyk-
seen vaikuttaa hyvin merkittävästi kunnan talouden lähtökohtatilanne. Luonnollisesti mm. 
yleinen talouskehitys ja kuntien omat toimet vaikuttavat kuitenkin tasapainotilanteen 
muutokseen uudistuksen jälkeenkin.
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Uudistuksen sisältyy useita kuntataloutta vakauttavia tekijöitä, jotka osaltaan helpottavat 
talouden tasapainotusta ja muutosten ennakointia.  Vaikka kaikkien kuntien kunnallisve-
roprosentteja leikataan yhtä suurella prosenttiosuudella, kuntien veroprosentin tuotto ei 
laske vaan jopa hieman paranee uudistuksen myötä.  .  Entisellä kunnallisveron tuotolla 
rahoitetaan nykyistä selvästi pienempiä budjetteja kunnissa.  Toisaalta kuntien taloudesta 
poistuvat suuret kasvupaineet sisältävät sote-kustannukset ja etenkin varsin huonosti en-
nakoitava erikoissairaanhoidon kustannus, mikä helpottaa talousarvion laadintaa ja talou-
denhoitoa talousarviovuoden aikana. Näiden lisäksi kuntataloutta vakauttaa muutoksille 
alttiin kuntien yhteisöveron osittainen siirtäminen maakuntien rahoitukseen. Tämä ratkai-
su myös pienensi tehtävien siirron yhteydessä kunnallisveroprosenttien leikkaustarvetta.  

Valtionosuusjärjestelmää on jatkuvasti kehitettävä myös uudistuksen jälkeen. Kuntien 
peruspalvelujen rahoitus sisältää jatkossa varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, 
kirjastojen, taiteen perusopetuksen ja kuntien kulttuuritoimen rahoitusta. Uudessa val-
tionosuusjärjestelmässä huomioidaan myös kunnille jäävä hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämistehtävä. Lisäksi kuntien tehtäviä rahoitetaan mm. opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-
tuslailla. Vuosina 2017-2019 uudistetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta. Uudessa 
valtionosuusjärjestelmässä huomioidaan myös kunnille jäävä hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistehtävä. 

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuusjärjestelmä on olennainen osa tai-
de- ja kulttuuripolitiikan ohjausjärjestelmää. Valtionosuuksia kohdentamalla kehitetään 
alaa ja turvataan valtakunnallinen palveluiden saatavuus. Järjestelmän uudistamiseksi on 
viime vuosina esitetty erilaisia kehittämistarpeita. Järjestelmää on pidetty joustamattoma-
na, eikä se huomioi toiminnan laatua tai vaikuttavuutta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on-
kin käynnistänyt laajan taiteen ja kulttuurin rahoitusta koskevan uudistuksen, jonka tulok-
sena syntyvät tavoitteet ja reunaehdot uuden rahoitusjärjestelmän rakentamiseksi. Uutta 
järjestelmää koskevat säädösmuutokset valmisteltaisiin siten, että uusi lainsäädäntö tulisi 
voimaan viimeistään vuoden 2019 alusta.

Valtionosuudet teattereille, orkestereille ja museoille myönnetään valtion talousarvios-
ta ja maksetaan puoliksi veikkausvoittovaroista. Veikkausvoittovarat eivät ole osa valtion 
kehystä. Museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuudessa ei ole kyse peruspal-
velun rahoituksesta. Valtionosuudet eivät perustu asukaspohjaiseen rahoitukseen, eikä 
niihin sovelleta kuntien ja valtion välistä kustannustenjakoa.  Kunnan rahoitusosuutta ei 
ole määritelty. 

Kunnille myönnetään valtionosuutta nuorisolain ja liikuntalain mukaisiin käyttökustan-
nuksiin siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (1705/2009) 
säädetään. Liikunta- ja nuorisotoimen valtionosuudet katetaan kokonaan veikkausvoitto-
varoista. Myöskään näihin valtionosuuksiin ei ole määritelty kunnan rahoitusosuutta.
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Kunnat tarvitsevat jatkossa myös taloudellisia kannusteita vaikuttavuuden parantamiseen, 
koska suora hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä seuraava kustannusten säästö näkyy 
ensin maakunnan palveluissa ja hyödyt vasta viiveellä kunnan elinvoimana. Kunnille tulee 
luoda selkeät taloudelliset kannustimet ainakin asukkaidensa hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseen. Kannustinten tulee perustua kuntien tulokselliseen ja vaikuttavaan toimin-
taan kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä. Kuntien sivistyspalveluiden 
tuottamat hyödyt ovat nähtävillä erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksissa, 
mutta ne eivät vähennä sivistyspalveluiden tarvetta ja kustannuksia. Sivistyspalvelut tulee 
tuottaa mahdollisimman kustannustehokkaasti, mikä edellyttää riittävää paikallista pää-
täntövaltaa palveluiden järjestämisessä.

Lisäksi maksuperusteisuutta voidaan lisätä sellaisissa tehtävissä, joissa se on mahdollista, 
kuten mm. useissa kuntien ympäristötoimen tehtävissä sekä rakennusvalvontatoimessa, 
joissa maksutuloilla voidaan kattaa toiminnasta aiheutuneet kustannukset. Kuntien teh-
tävien ja velvoitteiden vähentämisen yhteydessä on esitetty toimenpiteitä, jotka mah-
dollistavat osaltaan ympäristötoimen maksullisuuden lisäämisen. Muun muassa kunnan 
suorittamaa jätelain valvontaa ei vielä ole säädetty maksulliseksi, mutta tätä koskeva 
säädösmuutos on valmisteilla. Kunnat voisivat myös aiempaa aktiivisemmalla maapolitii-
kalla vähentää yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvia kustannuksia. Vapaa-ajan asuntojen 
muuttamisella vakituisiksi kuntaan voitaisiin puolestaan saada lisä verotuloja.

Kuntatalousohjelman mukaan kuntien tulee arvioida huolellisesti väestö - ja palvelutar-
peiden kehitystä.  Tällä on vaikutuksensa rahoitusjärjestelmään ja -tarpeisiin ja se myös 
merkitsee, että taloudellisen ennakoitavuuden tulee olla toimivaa ja tehokasta. Myös kun-
tatalousohjelma tulee päivittymään kuntien uusien tehtävien, rakenteiden, roolien sekä 
väestön tarpeiden mukaiseksi.

3.3.5  Vaikutukset henkilöstöön ja osaamiseen 

Sote- ja maakuntauudistus merkitsee suuria organisatorisia ja palvelujen järjestämistapaa 
koskevia muutoksia, jotka vaikuttavat olennaisesti henkilöstön tehtäviin ja sijoittumiseen. 
Kunnissa ja kuntayhtymissä on tällä hetkellä henkilöstöä 422 000. Kun Manner-Suomen 
kunnista ja kuntayhtymistä siirtyy maakuntien palvelukseen noin 202 500 henkilöä (vuo-
den 2014 tilastoihin perustuva arvio), jää henkilöstöä kuntiin n. 219 500. Myös maakuntien 
liittojen alueiden kehittämistä ja rakennerahastotehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy kun-
tayhtymästä maakuntiin.

Keskeisin sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista henkilöstön ja osaamisen näkökul-
masta on sote-henkilöstön siirtyminen maakuntiin. Se kaventaa kunnan osaamispohjaa 
esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävien hoidossa. Riskinä on, että siir-
ron myötä kunnista katoaa hiljaista tietoa. Tämä edellyttää osaamisen vahvistamista erityi-
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sesti pienissä kunnissa, mutta kaikissa kunnissa sote- ja hyte-osaamispohja on tärkeä var-
mistaa. Vaikka maakuntien rooli tietotuotannossa ja sen analysoinnissa korostuu, on myös 
kunnissa oltava tähän resursseja. Kuntiin tarvitaan omia hyvinvoinnin vastuutahoja sekä 
systemaattista yhteistyötä maakuntien kanssa ja kuntien tulee yhdessä maakuntien kanssa 
ratkaista, onko hyte-koordinaatio kunnassa toimivaa soten henkilöstöä vai jääkö resurssi 
kuntaan. Pienten kuntien tulisi pyrkiä uudenlaisen yhteistyöhön ja yhteiseen henkilöstöön 
koordinaatiotehtävän hoidossa. Maakuntien osaamisen tulisi olla kuntien tukena niin hy-
vinvoinnin ja terveyden edistämisessä kuin esimerkiksi terveyshaittojen arvioinnissa. 

Henkilöstön näkökulmasta myös uudistuksen toteutus on oleellinen tekijä. Henkilöstön 
siirtyminen maakuntiin on toteutettava siten, etteivät henkilöstön motivaatio ja sitoutumi-
nen kärsi. Muutostilanne korostaa onnistunutta ja tavoitteellista muutosjohtamista myös 
kunnissa ja edellyttää kuntakohtaista toimintaympäristön muutosanalyysiin perustuvaa 
strategista osaamisen johtamista. Myös tiedolla johtamisen merkitys kasvaa. Välivaiheessa 
liikkeenluovutuksen yhteydessä on otettava huomioon, että henkilöstörakenne ja osaa-
mistarve eivät välttämättä vastaa organisaation toimintaa. Organisaatiomuutoksista huoli-
matta on tärkeää säilyttää myös hyvät käytännöt. 

Muutos tuo kuntiin uudenlaisia osaamistarpeita, kun kunnan tehtäväkenttä osin uudistuu. 
Esimerkiksi sopimuksellisuus, erilaiset kumppanuuskäytännöt ja kilpailuttamisosaaminen 
korostuvat. Toimintaympäristöanalyysin ja strategian pohjalta tulevaisuudessa tarvittava 
osaaminen on tunnistettavissa. Osaamistarpeen pohjalta muutosten vaikutukset kunnan 
nykyiseen ja tulevaan henkilöstöön, henkilöstön koulutus- ja rekrytointisuunnitelmiin sekä 
mahdolliseen uudelleen sijoittamisen tarpeeseen tulisi analysoida. Näillä keinoilla voidaan 
vaikuttaa siihen, että kunnassa säilyy sen tehtävien toteuttamiseksi riittävä osaaminen. 
Uutta tarvetta voi syntyä esimerkiksi elinkeino-osaajille ja uusille työtehtäville elinvoiman 
edistämisen näkökulmasta. Kunnan sivistysroolin korostuessa on oleellista huomata, että 
kunnan henkilöstöstä valtaosa tulee jatkossa työskentelemään lasten ja nuorten kanssa. 
Laadukkaasta opetuksesta huolehtiminen nousee keskiöön ja korostaa ammattitaitoisten 
ja motivoituneiden opettajien sekä muun kasvatus- ja koulutusjärjestelmän henkilöstön 
merkitystä entisestään. Uudenlaisia osaamisvaateita tuo myös lisääntyvä vuorovaikutus ja 
kumppanuus niin kuntalaisten, järjestöjen kuin yritystenkin kanssa. 

Riskinä muutoksessa on se, että kunnan kilpailukyky työnantajana vähenee. Vaikutuksena 
voi olla myös se, että kuntien yhteiset viranhaltijat yleistyvät. 
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3.3.6 Vaikutukset johtamiseen, päätöksentekoon ja hallintoon 

Poliittinen ja ammatillinen johtaminen ja johtamistyö

Kunnan perustehtävissä tapahtuvat muutokset merkitsevät kuntien johtamisen laajempaa 
muutosta sen ohella, että uudistusta toteutettaessa muutosjohtaminen korostuu. Lyhyellä 
ja pitkällä aikavälillä tämä voi merkitä kunnan johtamisen näkökulmasta uudistus- ja uu-
delleensuuntaustarpeita. Tulevaisuuden kunnan johtamisessa korostuvat elinvoiman, hy-
vinvoinnin, sopimuksellisuuden, kumppanuuden sekä verkostojohtamisen ulottuvuudet. 

Myös tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen ja sen tueksi tarvittava tutkimus- ja seuranta-
tieto sekä tähän liittyvät käytänteet ja järjestelmät korostuvat. Esimerkiksi hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämistehtävä korostaa tarvetta saada tietoa väestön hyvinvoinnista ja siihen 
vaikuttavista tekijöistä. Enenevässä määrin kunnissa ja johtamisessa tarvitaan myös enna-
kointia ja proaktiivisuutta. 

Kunnissa ei ole enää suoraa päätösvaltaa sote-asioissa, mikä voi vapauttaa aikaa muita 
asioita koskevalle päätöksenteolle ja tätä kautta vahvistaa niin valtuuston kuin kunnan 
roolia esimerkiksi juuri elinvoiman osalta. Tulevaisuuden kunnan päättäjiltä vaaditaan uu-
denlaista kiinnostusta näihin asiakokonaisuuksiin. Kunnat eivät enää vastaa yksityiskohtai-
sesti säänneltyjen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä, mikä omalta 
osaltaan voi lisätä paikallisten päättäjien liikkumatilaa kunnille kuuluvien asioiden hoidos-
sa. 

Toisaalta sote- ja maakuntauudistus lisää poikkihallinnollisen yhteistyön tarvetta ja johta-
misessa korostuu myös sen varmistaminen. Esimerkiksi hyvinvoinnin johtamisen ja koor-
dinaation tulisi tapahtua keskitetysti. Strategisessa suunnittelussa kunnan on asetettava 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet sekä määriteltävä niitä tukevat toimenpi-
teet. Päätösten vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen on arvioitava ennakkoon 
ja otettava huomioon kunnan eri toimialojen päätöksenteossa. Sivistysjohtaminen puoles-
taan korostuu sivistysroolin merkityksen kasvaessa. Sivistysjohtamisella pyritään osaami-
sen ja sivistyksen edistämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä, jotta voidaan vastata 
tulevaisuuden haasteisiin, tuottaa hyvinvointia ja kilpailukykyä ja sitä kautta edistää työ-
paikkojen luomista.

Johtaminen muuttuu aiempaa verkostomaisemmaksi,, jolloin tarve verkostojen hallintaan 
vahvistuu. Tämä edellyttää uudenlaista johtamisotetta myös luottamushenkilöiltä ja vai-
kuttaa luottamushenkilötyöhön. Muutosten myötä poliittisen johtamisen merkitys ja po-
liittisen ohjauksen vaatimustaso kasvaa. Kunnan tehtävien muutos voi tuoda esille tarpeen 
uudelleen määritellä kunnan poliittisen johdon ja ammattijohdon rooleja ja työnjakoa. 
Johtamistyöhön kohdistuvat yleiset muutokset sekä kuntien tehtävien muutos merkitse-
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vät, että johtamisen sekä kuntien kehittämisen tulisi muuttua aiempaa osallistuvammaksi 
ja vuorovaikutteisemmaksi ja perustua aktiiviseen ja strategiseen vuoropuheluun päätök-
sentekijöiden, asiantuntijoiden, kansalaisten, järjestöjen ja elinkeinoelämän välillä.  Esi-
merkiksi työikäisten määrän väheneminen, nuorempien sukupolvien motivaatiotekijät, 
arvot ja arvostukset lisäävät osaltaan tarvetta hierarkiaan perustuvien johtamiskäytäntö-
jen muutoksille.

Uudistusten yhteydessä tapahtuva kuntien käyttötalouden pieneneminen ja tehtävien 
väheneminen vaikuttaa kuntakonserniin ja erityisesti konsernijohtamisen ja omistajapo-
litiikan vaateisiin. Erityisesti suurten tytäryhtiöiden talouden tila ja tulevaisuus vaikutta-
vat voimakkaasti kuntaan varsinkin silloin, jos kunta on antanut takaussitoumuksia yhtiön 
puolesta. Toisaalta jos yhtiöt ovat vakavaraisia ja niillä on hyvät tuloutusmahdollisuudet, 
niin kunnan suhteellinen asema kuntataloudessa paranee. Vaikuttava ja ennakoiva konser-
nijohtaminen ja omistajaohjaus voimistuvatkin kunnan toiminnan johtamisessa. Kunta-
talouden vakavaraisuuden tarkastelu ja arviointimenettely koskee jo kuntakonsernia, ei 
enää vain peruskuntaa. Sopimuksellisuuden lisääntyminen tuo sekin johtamiseen uusia 
osaamisvaateita ja edellyttää vahvaa omistajaohjausta. 

Johtamisjärjestelmä ja rakenteet

Maakuntien perustaminen johtaa kuntasektorilla toiminnan laajaan uudelleenorganisoin-
tiin muun muassa kuntayhtymien osalta. Vaikutukset ovat merkittäviä myös kuntien orga-
nisaatio-, päätöksenteko- ja hallintorakenteisiin. Hallintorakenteesta päättäminen kuuluu 
kuntien itsehallinnon piiriin, minkä johdosta kunnissa on tarkasteltava tähän liittyviä uu-
distustarpeita. Uudistuksen myötä mahdollista keventää kuntien hallinnon organisaatioi-
ta nykyisestä. Kunnan roolin ja tehtävien muutokset on myös otettava huomioon kunnan 
toimintaa ohjaavassa kuntastrategiassa. 

Vaikutukset konkretisoituvat erityisesti niissä kunnissa, jotka ovat tähän saakka hoitaneet 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja omassa organisaatiossa. Niissä kunnissa, jotka ovat 
hoitaneet sote-palvelut yhteistyössä muiden kuntien kanssa, vaikutukset ovat pienemmät. 
Näissäkin kunnissa on organisaatio- ja johtamisrakenteiden uudistamista on kuitenkin 
pohdittava tulevaisuuden kunnan tehtävien ja toimintatapojen näkökulmasta. 

Muutoksen johdosta esimerkiksi lautakuntarakennetta tulisi kunnissa tarkastella uudel-
leen. Jatkossa valtuustot eivät ole enää ylin päättävä elin sote-palvelujen osalta. Tämä voi 
toisaalta vapauttaa aikaa muita tehtäviä koskevalle päätöksenteolle, mutta merkitä saman-
aikaisesti tarvetta pienentää valtuustokokoa. Valtuustokoon pienentämisellä on kuitenkin 
vaikutusta kuntavaalien poliittisen suhteellisuuden toteutumiseen: mitä pienempi valtuus-
to, sitä hankalampi pienten ja keskisuurten puolueiden tai ryhmien on saada sinne edus-
tajiaan. Myös toimielinrakenteen muutokset voivat johtaa luottamushenkilöpaikkojen 
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vähenemiseen erityisesti niissä kunnissa, jotka ovat hoitaneet sote-palvelut tähän saakka 
itsenäisesti. 

Uudistus mahdollistaa myös siirtymisen kevyempiin ja yksinkertaisempiin päätöksenteko-
rakenteisiin ja –malleihin. Erilaisten toimielinmallien (esimerkiksi valiokuntamalli; valtuus-
to-hallitus –malli) laajempi käyttöönotto voi lisääntyä. Jatkossa myös kunnanhallituksen 
rooli voi korostua.. Tarve suoralle pormestarivaalille kunnan muuttuvan roolin myötä tulisi 
arvioida edellisen hallituskauden esitykseen ja siitä annettuihin lausuntoihin pohjautuen. 

Tehtävien muutos merkitsee myös mahdollisten uusien, pysyvien rakenteiden luomista, 
kuten esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta. Tästä ensisijainen vastuu 
kuuluu kuntajohdolle, minkä ohella kunnissa tulisi luoda sekä poikkihallinnollisia johtami-
sen käytäntöjä että toimeenpanorakenteita (hyvinvointityöryhmä/koordinaattori). Tiedon-
kulkua työryhmistä, vertaistuesta tarvitaan maakunnan kanssa tehtävän yhteistyön ohella. 

Tehtävien ja siihen liittyvän henkilöstön tuntuva vähentyminen aiheuttaa myös tarvetta 
organisoida uudelleen erilaisten tukipalvelujen järjestäminen. Kunnat tarvitsevat jatkossa 
vähemmän tukipalveluja ja -henkilöstöä. Useat kunnat ja kuntayhtymät ovat organisoi-
neet tukipalvelunsa yhteisiin yhtiöihin ja joissakin tapauksissa myös liikelaitoskuntayhty-
miin. Jos sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien kuntayhtymät ovat yhtiöissä osakkaina, 
omistus yhtiöissä siirtyy maakunnalle. Tällaisissa tapauksissa vaikutukset yhtiöiden toimin-
taan eivät välttämättä ole ainakaan välittömästi suuret, jos yhtiö on jo rakennettu toimi-
maan markkinaehtoisesti ja se pystyy toimimaan kilpailuilla markkinoilla. Jos tukipalvelut 
toimivat kuntayhtymä tai liikelaitoskuntayhtymä –muodossa, tilanne on toinen. Tällaiset 
rakenteet lähtökohtaisesti purkautuvat, jos niitä ei muuteta osakeyhtiöiksi. Tavoitteena 
edelleen onkin, että tulevien maakuntien tukipalveluissa voitaisiin hyödyntää toimivia alu-
eellisia yhtiörakenteita. 

Myös konsernirakennetta ja sen muutostarpeita joudutaan arvioimaan konsernijohtami-
sen muutosten ohella. 

3.3.7  Vaikutukset kuntademokratiaan, luottamushenkilötyöhön ja 
osallisuuteen

Maakuntien perustaminen ei muuta kuntatason demokraattiseen järjestelmän perusperi-
aatteita suoraan, mutta sen seurauksena demokraattinen järjestelmä on kokonaisuudes-
saan suuressa muutoksessa. Pitkällä aikavälillä tämä voi vaikuttaa eri tavoin kuntademo-
kratian toteutumiseen. Myös valinnanvapauden laajentamisella on seurauksia osallistumi-
sen, vaikuttamisen ja demokratian ja hallinnon avoimuuden näkökulmasta. 
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Kuntataso on avainroolissa demokraattisen hallinnon ja vakauden ylläpitämisessä ja pai-
kallinen demokratia ja sen merkitys korostuu. Kunnille jää merkittävää päätösvaltaa ja kun-
tien roolina on tarjota kanavia vaikuttaa niiden vastuulla oleviin tehtäviin liittyviin kysy-
myksiin ja paikallisiin asioihin. Kuntien tehtävänä on jatkossakin turvata kaikkein heikoim-
massa asemassa olevien mahdollisuudet vaikuttaa ja integroitua yhteiskuntaan. 

Muutoksella voi olla moninaisia vaikutuksia luottamushenkilötyöhön ja poliittiseen jär-
jestelmään. Tavallisten työssäkäyvien kuntalaisten mahdollisuudet hoitaa vaativampia 
kunnallispoliittisia tehtäviä ovat heikentyneet, mikä näkyy esimerkiksi puolueiden ehdo-
kasrekrytoinnin haasteina. Luottamustoimien kasaantumista ja niihin käytettävän ajan 
lisääntymistä ajatellen nykymuotoiseen vapaaehtoistyöhön pohjautuva luottamushenki-
löjärjestelmä onkin kestokykynsä rajoilla. Uudistuksen myötä luottamushenkilöiden ajan-
käyttöhaasteet todennäköisesti lisääntyvät, sillä yritysten ja yhteisöjen kanssa sekä maa-
kunnan kanssa tehtävä verkostomainen yhteistyö kasvaa. On mahdollista, että tämä lisää 
poliittisten tehtävien ammattimaistumista. Monet voivat lisäksi toimia luottamushenkilö-
nä samanaikaisesti sekä kunnassa että maakunnassa, ja myös kansanedustajana. 

Uudistukset voivat vähentää kunnan luottamustehtävän houkuttelevuutta. Halukkuus 
asettua ehdolle kuntavaaleissa tai osallistua kunnalliseen päätöksentekoon voi vähentyä. 
Kunnan tehtäväkentän kapeneminen voi johtaa myös vanhoihin tuttuihin toimintatapoi-
hin pitäytymisenä, jolloin kuntalaisten suoran osallistumisen keinojen kehittäminen voi 
jäädä taka-alalle. Toisaalta päinvastainen kehityskin on mahdollinen. Esimerkiksi koulutuk-
sesta ja elinvoimasta kiinnostuneiden halukkuus kuntapäättäjiksi voi kasvaa elinvoimanä-
kökulman noustessa kunnan päätöksenteon keskiöön. 

Yksi kuntademokratian keskeisistä kehityspiirteistä viime vuosikymmenten aikana on toi-
mielinten, luottamustehtävien ja niissä toimivien luottamushenkilöiden väheneminen. 
Luottamushenkilöiden määrä on puolittunut 1990-luvun vaihteen jälkeen. Yhä harvempi 
kuntalainen osallistuu itse kunnalliseen päätöksentekoon. Kunnallispolitiikkaan osallistu-
vien joukon harvetessa myös kuntalaisten ja kuntapäättäjien kontaktipinta ohenee. Mikäli 
luottamushenkilöiden määrä merkittävästi vähenee, voi tällä – yhdessä poliittisten puo-
lueiden jäsenmäärän laskun kanssa – olla seurauksia sekä kunnalliselle demokratialle että 
poliittisen järjestelmän toiminnalle. Vaaleilla valitut maakuntavaltuustot merkitsevät kui-
tenkin todennäköisesti luottamushenkilöiden kokonaismäärän kasvua, koska on todennä-
köistä, että maakuntavaaleissa asettuu ehdolle ja valituksi tulee useita sellaisia luottamus-
henkilöitä, jotka samanaikaisesti eivät ole ehdolla tai tule valituksi kuntavaaleissa. 

Muutoksella on merkitystä vaaliosallistumisen näkökulmasta. Kunnallisen demokratian 
suurimpiin haasteisiin kuuluu kuntavaalien matala äänestysaktiivisuus. Jo nyt alhainen 
äänestysaktiivisuus vähentää toiminnan legitimiteettiä. Uudet ja kuntavaalien kanssa 
samanaikaisesti järjestettävät vaalit (maakuntavaalit) voivat aktivoida useampia äänes-
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tämään myös kuntavaaleissa, sillä kansainvälisen tutkimuksen mukaan yhdistelmävaalit 
näyttäisivät nostavan äänestysvilkkautta keskimäärin muutaman prosenttiyksikön verran. 
Riskinä kuitenkin on, että vaaleista huolimatta uusi hallinnontaso koetaan etäiseksi, mikä 
voi johtaa äänestysinnon hiipumiseen edelleen myös kuntavaalien osalta. Riskinä on myös 
vaalien agendojen sekoittuminen ja hylättyjen äänien määrän kasvu. Äänestäjän tehtävä 
samanaikaisissa vaaleissa muuttuu jonkin verran haasteellisemmaksi kuin tavanomaisissa 
vaaleissa. Samanaikaisten vaalien toimittamisesta on Suomessa vähän kokemuksia. Kai-
nuun hallintokokeilun yhteydessä kunta- ja maakuntavaalien samanaikainen toimittami-
nen (2004, 2008) ei juurikaan vaikuttanut äänestysaktiivisuuteen. Osassa kuntia aktiivisuus 
nousi kokeilun myötä, osassa vastaavasti laski. 

Kansalaisten ja kuntalaisten suora ja edustuksellisuuden kautta tapahtuva vaikuttaminen 
kanavoituu tulevaisuudessa kolmelle hallinnontasolle. Asukkaiden näkökulmasta kuntien 
ja maakuntien palvelujen ja osallistumisjärjestelmien tulisi muodostaa saumaton ja selkeä 
kokonaisuus. Päätöksentekoa tulisi uudistaa myös nykyistä läpinäkyvämpään suuntaan ja 
tarjota kansalaisille parempia edellytyksiä saada kuvaa siitä, ketkä ovat vastuussa harjoi-
tetusta politiikasta ja minkälaisia vaihtoehtoja päätöksenteossa on tarjolla. Avoimuutta ja 
tiedonsaannin edellytyksiä tulisi parantaa myös kuntaomisteisten yhtiöiden osalta. Erityis-
tä huomiota avoimuuteen, informointiin, kuntalaisten neuvontaan sekä kunnissa tapahtu-
vaan osallisuuden ja vaikuttamisen tukemiseen tulee kiinnittää muutostilanteessa. Kunnan 
luottamushenkilöiden on hyvä varautua siihen, että kuntalaiset kertovat sote-palveluiden 
epäkohdista heille vielä pitkään. 

Muutoksella on vaikutuksia järjestöjen toimintaedellytyksiin ja vaikuttamismahdollisuuk-
siin. Paikallisen elinvoiman kehittäminen tapahtuu yhteistyön turvin kuntalaisten, yritys-
ten, sidosryhmien ja muiden kuntien kanssa. Järjestötoiminta on pääosin paikallista ja 
kunnilla on merkittävä rooli tukea paikallista järjestötoimintaa ja yhteistyön ja kumppa-
nuusmallien järjestämistä. Tämä rooli tulee tulevaisuudessa todennäköisesti kasvamaan. 
Esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöt osallistuvat kuntatasolla sekä palveluiden suunnit-
teluun ja tuottamiseen yhteistyössä kuntien kanssa. On aiheellista pohtia, hiipuuko kunti-
en kiinnostus tukea paikallista järjestötoimintaa esimerkiksi sote –sektorilla, kun sosiaali- 
ja terveyspalveluiden järjestäminen siirtyy maakunnille ja mitä vaikutuksia tällä on esimer-
kiksi järjestöjen vaikutusmahdollisuuksiin.

Tulevaisuudessa kuntien tulisi ottaa aikaisempaa aktiivisempi rooli lähi- ja paikallisdemo-
kratian kehittäjänä. Tämä edellyttää kunnilta enemmän käyttäjälähtöisyyden huomioimis-
ta ja kuntalaisten ja järjestöjen näkemistä voimavarana ja kumppanina. Se edellyttää myös 
uusien sähköisten osallistumistyökalujen käyttöönottoa ja rohkeutta kokeilla uusia yhteis-
työmuotoja ja kumppanuusmalleja myös järjestöjen kanssa. 
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Suoran demokratian kanavat tulisi myös kytkeä paremmin kunnalliseen päätöksenteon. 
Kuntalaisten aktiivinen osallistuminen palveluiden suunnitteluun nousee keskeisemmäksi 
osaksi päätöksentekoa ja samanaikaisesti asiakaslähtöisyys korostuu kunnan toiminnassa.  
Myös kuntatiedon avaamiseen liittyvät avoimen datan ratkaisut antavat alustan, joka mah-
dollistaa osallistumisen uudistumisen. 

Erityistä huomiota on edelleen kiinnitettävä nuorten ja heikoimmassa asemassa olevien 
osallisuuteen. Nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuo-
risotyötä ja –politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä 
koskevissa asioissa. Muun muassa lisääntyvä maahanmuutto kasvattaa tarvetta integroida 
osallisuudenkin kautta maahanmuuttajat osaksi suomalaista yhteiskuntaa ja kuntajärjes-
telmää. Tämä edellyttää esimerkiksi pakolaisten äänen esiin tuomista ja osallisuuden tuke-
mista sen jälkeen, kun heidän perustarpeensa kyetty hoitamaan. 

Kunnan merkitys kansalaisten laajan hyvinvoinnin ja osallisuuden turvaajana korostuu. 
Monet kunnan palveluista vaikuttavat tähän. Muun muassa kansalaisopisto- ja kulttuuri-
palvelujen merkitys asukkaiden elämänlaadun, aktiivisuuden ja osallisuuden näkökulmas-
ta ovat merkittäviä. Tämä edellyttää kulttuuriympäristöön sisältyvien mahdollisuuksien 
tunnistamista kunnan strategiatyösä sekä panostuksia kansalaisten osallistumiseen. Myös 
paikallisessa turvallisuustyössä on rakennettu yhteistyömalleja ja käytännön menettelyta-
poja, joilla edistetään kuntalaisten osallisuutta ja aktiivisuutta sekä kuntien ja järjestöjen 
yhteistyötä (esimerkiksi paikallinen turvallisuussuunnittelu ja kyläturvallisuushankkeet). 
Tämän työn tueksi kunnat tarvitsevat jatkossakin pelastuslaitosten ja muiden turvallisuus-
viranomaisten asiantuntijuutta ja myös resursseja. 

3.3.8  Vaikutukset tietohallintoon

Tulevaisuudessa kuntien toiminta perustuu muiden julkisen hallinnon organisaatioiden 
tapaan  aiempaaenemmän tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen. Kuntien toi-
mintaympäristössä tapahtuvat digitalisaatiokehitys sekä kuntien toiminnan digitalisointi 
uusien teknologioiden ja palvelujen tuotantomallien avulla1, muuttavat tarpeita kuntien 
tietohallinnon osaamisen osalta ja lisäävät tarvetta integroida tietohallinto osaksi kuntien 
toimintaa ja sen kehittämistä. 

1  Tässä yhteydessä digitalisaatiolla tarkoitetaan vakiintunutta määritelmää toimintamallien uudistamista tieto- 
ja viestintäteknologian avulla ja digitalisoinnilla prosessien kehittämistä ja automatisointia vastaavaa teknologiaa 
hyödyntämällä. Digitalisoinnin kohteena ovat kuntien omat prosessit ja toimintatavat. Digitalisaatio kuvaa puoles-
taan laajempaa toimintaympäristössä tapahtuvaa muutosta, joka ei rajaudu vain kohdeorganisaatioon ja sen pro-
sesseihin.
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Tulevaisuuden kunnan tietojärjestelmiin ja tiedonhallinnan kehittämiseen vaikuttavat 
oleellisesti palvelutoiminnankuin kuntademokratian kehittämiseen liittyvät tavoitteet, jot-
ka. edellyttävät asiakkaan nostamista toiminnan keskiöön. Tavoitteen saavuttaminen edel-
lyttää määrätietoista digitalisaation edellytysten luomista sekä toiminnan digitalisoinnin 
läpivientiä kuntien palvelujärjestelmissä. Edellytyksenä tälle puolestaan on, että tietohal-
linnon ja ICT-palveluiden uudistaminen sekä tavoitteellinen palvelujärjestelmän ja ammat-
tilaisten toiminnan muutos. Digitalisointi sekä tietojärjestelmien kehittäminen ja uusimi-
nen edellyttävät myös investointeja sekä tietojärjestelmien yhteen toimivuuden toteutu-
misen varmistavia ohjaus- ja yhteistyörakenteita. 

Kehityksen myötä kuntien perustoiminnot nojaavat yhä enemmän tietoliikenteen, viestin-
täyhteyksien ja tietojärjestelmien häiriöttömään toimintaan. Kuntien palvelutoiminnassa 
varautumisen kannalta keskeisessä roolissa on sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestel-
mien toimivuus häiriöttömästi kaikissa tilanteissa. Myös kuntien viestintäyhteyksien toi-
mivuus on tärkeässä roolissa. Häiriöt viestintäyhteyksissä voivat merkittävästi vaikeuttaa 
kunnan johtamisjärjestelmän toimintaan sekä kunnan toimintaan laajemmin.  

Vain tietohallinnon osalta tulevaisuuden vision rakentaminen vuoteen 2030 saakka ei ole 
tarkoituksenmukaista. Nopeutuvan teknologiakehityksen ja digitalisaation ennustami-
nen pitkällä perspektiivillä on lähes mahdotonta, jonka vuoksi tavoitteiden asettamisessa 
painopisteen tulee olla asiakastarpeissa sekä palvelujen laadussa. Näiden toteutumista tu-
etaan kulloinkin parhaalla käytettävissä olevalla teknologialla. Digitalisaatiokehitystä tuke-
vina lyhyen aikavälin toimenpiteinä tulee edelleen jatkaa kehitystä estävän tai sitä hidasta-
van sääntelyn purkamista sekä varmistaa toiminnan kehittämisen tarvitsemat investoinnit.  
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4  Yhteenveto ja jatkovalmistelu

Maakuntien perustamisen myötä kunnan elinvoima-, sivistys- ja hyvinvointirooli korostu-
vat. Samoin vahvistuvat kunnan elinympäristörooli, kehittäjä- ja kumppanuusrooli sekä 
osallisuus- ja yhteisörooli.

Tulevaisuuden kunta vastaa kuntalaisten hyvinvoinnista, osallisuudesta sekä alueensa elin-
voimaisuudesta. Uudistuksen myötä kunnan perustehtävät osin muuttuvat. 

Kunnat vastaavat jatkossakin nykyisen lainsäädännön periaatteiden mukaisesti työllisyy-
den hoidosta ja edistämisestä sekä osaamisen ja sivistyksen sekä terveyden ja hyvinvoin-
nin edistämisestä, liikunta-, kulttuuri- ja muista vapaa-ajan palveluista, nuorisotoimesta, 
paikallisesta elinkeinopolitiikasta ja alueiden käytön suunnittelusta sekä asumisesta.

Vaikka kunnilla ei tulevaisuudessa ole enää lakisääteisiä tehtäviä sosiaali- ja terveyspalve-
lujen järjestämisessä, perustehtävinä säilyvät väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
nen ja siihen sisältyvä eriarvoisuuden vähentäminen ja terveyserojen kaventaminen. Teh-
tävä on laaja-alainen ja edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä. Kuntalaisten hyvinvointi 
on yhteydessä koulutukseen, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluihin, osallistumiseen ja 
osallisuuteen, elinympäristöön, kaavoitukseen, asumiseen, liikennejärjestelyihin sekä mo-
niin muihin kunnan hoitamiin tehtäviin.

Myös elinvoiman edistäminen on laaja-alainen tehtävä, joka korostuu tulevaisuuden kun-
nan toiminnassa. Kunnan elinvoimatehtävät on määriteltävä riittävän väljästi ja jousta-
vasti, jotta paikalliset tarpeet voidaan ottaa huomioon. Elinvoimaisuutta tukevia toimia 
tehdään kaikissa kunnan toiminnoissa myös tulevaisuudessa, mm. paikkakunnan vetovoi-
maisuuden (maankäyttö, kulttuuri, liikunta), yritysten toiminnan (elinkeinotoimi, han-
kinnat) ja osaamisen (sivistystoimi) kehittämisen kautta. Vetovoimapalveluiden merkitys 
osana elinvoimaa kasvaa ja kunnan työllisyyden hoidon ja edistämisten tehtävät. Kunnat 
ovat edelleen keskeisiä kumppaneita alueiden kehittämiseen tähtäävässä toiminnassa ja 
hankeyhteistyössä. 
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Sivistyssektori on tulevaisuuden kunnan keskeinen toimiala. Varhaiskasvatuksen ja esi- 
ja perusopetuksen järjestäminen säilyy kunnan tehtävänä. Toimivan koulutuspolitiikan 
ja –järjestelmän merkitys kasvaa paikallisesti ja alueellisesti. Kunta voi jatkossakin toimia 
toisen asteen koulutuksen järjestäjänä. Kuntien ja alueiden työllisyyttä ja yrittäjyyttä vah-
vistetaan parhaiten ammatillisella ja muulla koulutuksella.  Kunnat järjestävät edelleen kir-
jasto-, kulttuuri-, taide-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalveluja. 

Kunnat vastaavat maa- ja kaavoituspolitiikasta sekä kunnallistekniikan palveluista ja pää-
osin asuntopolitiikasta. Kunnat huolehtivat sujuvasta arjesta sekä terveellisestä, turvalli-
sesta ympäristöstä. Elinvoiman vahvistamisessa yleis- ja asemakaavoituksella on keskeinen 
rooli. Nykyiset kunnalliset ja seudulliset joukkoliikenneviranomaiset hoitavat jatkossakin 
julkisen liikenteen tehtäviä ELY-keskusten joukkoliikennetehtävien siirtyessä maakunnille. 
Tehtäviä hoitaessaan kunnat toimivat yhteistyössä toistensa ja maakuntien kanssa ja kuu-
levat alueella toimivia henkilöliikennepalveluiden tarjoajia.  Liikennepalveluiden suunnit-
telussa kunnat sovittavat yhteen markkinaehtoisesti syntyvät palvelut ja julkisesti hankitut 
palvelut. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävät hoidetaan kunnissa, mut-
ta ne voivat siirtää sopimuksella tehtäviä myös maakunnan hoidettavaksi. Kunnat voivat 
myös sopia näiden tehtävien järjestämisestä keskenään. Vuokra-asuntojen tuottaminen 
tai omistaminen ei kuulu kuntien lakisääteisiin tehtäviin, mutta vuokra-asunnot voivat olla 
kunnille merkittävä asuntopolitiikan väline.  

Kuntien vastuu vesihuollon järjestämisestä ja kehittämisestä alueensa yhdyskuntakehitys-
tä vastaavasti säilyy. Kunnat vastaavat jätehuollon järjestämisestä ja muista jätehuoltoon 
liittyvistä tehtävistä siten kuin jätelaissa säädetään. Kunta voi hoitaa ympäristöterveyden-
huollon ja elintarvikevalvonnan, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ja sen valvonnan, jos 
se näin sopii maakunnan kanssa. 

Kunnilla säilyy myös joitain alueiden kehittämisen tehtäviä. Kunta vastaa oman alueen-
sa kehittämisestä ja tekee tässä työssä yhteistyötä aluekehittämisviranomaisena toimivan 
maakunnan kanssa.  Kunnat ovat edelleen keskeisiä kumppaneita muutoinkin alueiden ke-
hittämiseen tähtäävässä toiminnassa ja hankeyhteistyössä.  Maakuntien ja kuntien välinen 
yhteistyö on tärkeää varmistaa erilaisin ennakollisin menettelyin.

Kunnilla on keskeinen rooli turvallisuuden kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Turvallisuus-
työn perustana on toimijoiden laaja yhteistyö sekä pyrkimys toimintojen yhteensovittami-
seen niin suunnittelussa kuin päätöksenteossakin. Kunnilla säilyy osallistumisvelvollisuus 
pelastustoiminnan suunnitteluun ja toimintaan onnettomuus- ja vaaratilanteissa. Kunnan 
tuottamilla eri palveluilla on myös merkittävä rooli turvallisuuden ylläpidossa. Turvallisuu-
della on yhteys hyvinvointiin. 
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Perustehtävien muutoksen lisäksi myös kuntien toimintatavat ovat muutoksessa. Esimer-
kiksi maakuntien ja kuntien yhteistyön kehittäminen korostuu, kun kuntien ja maakuntien 
tehtävät liittyvät monelta osin toisiinsa. Yhteistyöllä voidaan välttää toiminnalliset pääl-
lekkäisyydet ja taata palvelujen yhteen toimivuus ja sujuvuus palvelujen käyttäjille. Tämä 
edellyttää myös maakuntien ja kuntien välisten poikkihallinnollisten rakenteiden luomista. 
Yhteistyötarpeet edellyttävät pohdintaa siitä, missä määrin suurempaa väestöpohjaa tai 
asiantuntemusta edellyttävistä tehtävistä vastaisi jatkossa maakunta ja missä määrin tulisi 
pitäytyä kuntien yhteistyössä.

Poikkihallinnollisen työn perustaksi tarvitaan uudenlaisia yhteistyörakenteita ja toiminta-
tapoja myös kuntien sekä muun muassa järjestöjen, yritysten ja laajan kansalaisyhteiskun-
nan kanssa.  

Tulevaisuuden kuntajohtamisessa korostuvat elinvoiman, hyvinvoinnin, sopimuksellisuu-
den sekä kumppanuuden ja verkostojohtamisen ulottuvuudet. Myös omistajaohjaus sekä 
konsernijohtaminen korostuvat. Kunnissa on myös pohdittava organisaatio-, päätöksente-
ko- ja hallintorakenteiden uudistamista kunnan tehtävien ja toimintatapojen muuttuessa. 
Kuntiin syntyy uudenlaisia osaamistarpeita, kun tehtäväkenttä osin uudistuu. 

Kuntalaisten toimivat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet lisäävät hyvinvointia ja 
elinvoimaa. Kuntien ja maakuntien palvelujen ja osallistumisjärjestelmien tulee muodos-
taa yksi, saumaton ja selkeä kokonaisuus. Kuntien rooli lähi- ja paikallisdemokratian kehit-
täjänä korostuu, mikä edellyttää luottamushenkilöorganisaation muutosten rinnalla suo-
ran demokratian keinojen sekä osallistumistapojen ja käyttäjälähtöisyyden vahvistamista 
edelleen. Erityistä huomiota on edelleen kiinnitettävä nuorten ja heikoimmassa asemassa 
olevien osallisuuteen. Toimintatapojen uudistamisella varmistetaan, että niin kuntalaiset, 
kansalaisyhteiskunta kuin yritykset ja järjestöt voivat toimia kunnan kumppaneina ja myös 
voimavarana. 

Uudistukset heijastuvat vahvasti kuntien talouteen. Rahoituksessa ja verotuksessa tapah-
tuvat muutokset vaikuttavat eri tavoin erilaisissa kunnissa. On tärkeää varmistaa, että kun-
nille jää riittävät taloudelliset resurssit ja taloudelliset edellytykset tehtäviensä hoitami-
seen. Kunnille tulee luoda selkeät taloudelliset kannustimet ainakin asukkaidensa hyvin-
voinnin ja terveyden edistämiseen. 

Jatkovalmistelu

Meneillään olevilla hallinnonuudistuksilla on moninaisia vaikutuksia kunnan tehtäviin, 
rahoitukseen, hallintoon ja toimintatapoihin.  Nämä puolestaan merkitsevät muutoksia 
kunnan roolissa ja aiheuttavat tarpeita muuttaa lainsäädäntöä. Myös painotukset pitkän 
aikavälin kuntapolitiikassa ja kunta-valtiosuhteessa muuttuvat. 
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Asiantuntijaryhmä on tarkastellut muistiossaan valmisteilla olevan sote- ja maakuntauu-
distuksen vaikutuksia kuntiin, niiden tehtäviin, rooliin ja toimintatapoihin.  Samanaikai-
sesti parlamentaarinen ryhmä on väliraportissaan esittänyt näkemyksensä tulevaisuuden 
kunnan roolista, tehtävistä ja asemasta neljän erilaisen tulevaisuuden kunta –skenaarion 
kautta. 

Toivottuihin tulevaisuuskuviin pääseminen edellyttää toimenpiteitä lyhyellä ja pidemmällä 
aikavälillä. Toimenpiteet voivat käsittää lainsäädäntömuutoksia ja kuntien toimintatapa-
muutoksia. 

Parlamentaarisen työryhmän tehtävänä on kartoittaa myös tarvittavat lainsäädäntömuu-
tokset muun muassa kuntalain osalta sekä pitkän aikavälin kuntapolitiikan muutostarpeet. 
Näitä muutostarpeita parlamentaarinen työryhmä käsittelee kevään 2017 aikana välira-
portin kommenttikierroksen jälkeen. Hallitus linjaa tarvittavat lainsäädäntömuutokset 
alkusyksyyn 2017 mennessä.  Lainsäädäntömuutokset valmistellaan siten, että ne voivat 
tulla voimaan vuoden 2019 alussa. 
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Tuusulan lausunto Tulevaisuuden kunta -parlamentaarisen
työryhmän väliraportista

Kysymykset 1 – 4 perustietokysymyksiä.

Tulevaisuuden kuntiin vaikuttavat muutosvoimat

Parlamentaarinen työryhmä määritteli väliraportissaan keskeiset kuntiin ja niiden tulevaisuuteen
vaikuttavat muutosvoimat.

5. Näkemyksenne ja kommenttinne väliraportissa esitetyistä, kuntiin vaikuttavista muutosvoimista

Raportissa esitetyt muutosvoimat ovat keskeisiä kuntien toimintaan vaikuttavia muutosvoimia.
Tuusula on kartoittanut muutostekijöitä kunnan johtoryhmien yhteistyöskentelynä sekä
päätöksentekijöiden strategiakyselyssä alkuvuodesta 2017. Löydetyt muutostekijät ovat linjassa
Tulevaisuuden kunta-väliraportissa esiin nostettujen muutosvoimien kanssa.

Maakunta- ja soteuudistus on yksi tärkeimmistä muutosvoimista

”Demokratia monimuotoistuu” muutosvoiman kohdalla olisi hyvä huomioida voimakkaammin
osallisuus ja asukaslähtöisyys. Yhteisössä aktiivinen ja osallistuva kuntalainen on Tulevaisuuden kunnille
tärkeä voimavara.

Digitalisaatio, teknologiaan liittyvät muutokset sekä muutokset kuntalaisten liikkumisessa ovat keskeisiä
muutosvoimia. Myös työelämän ja työntekemisen tavat muuttuvat ja mikäon iso muutostekijä kunnille.
Samoin ihmisten elämäntapojen muutokset ja arvojen muutokset ovat tärkeitä yhteiskunnan järjestyksen,
moraalisten arvojen muutosten ja terveiden elämäntapojen näkökulmasta.

Olennainen kysymys on viime kädessä, että miten kuntaan kohdistuviin muutosvoimiin reagoidaan ja
sopeudutaan.



Luottamushenkilöiden 2/2017 strategiakyselyn tulokset:

Tulevaisuuden kunnan skenaariot ja visiot

Parlamentaarisen työryhmän väliraportissa esitetään neljä vaihtoehtoista tulevaisuuden kunnan skenaariota
ja näille visiot.

6. Näkemyksenne ja kommenttinne väliraportissa esitetyistä tulevaisuuden kunnan skenaarioista ja visioista



Skenaariot ovat hyvä tapa kuvata globaaleja kehityskulkuja ja maakunnan tai kunnan
toimintaympäristön erilaisia mahdollisia kehityssuuntia. Niiden pohjalta voidaan
tunnistaa tulevaisuuden kunnan menestystekijöitä, jotka voivat olla erilaisia
johtuen paikallisista toimintaedellytyksistä ja alueen elinvoimasta.

Väliraportin skenaariot on jaettu hyviin (2) ja huonoihin (2) vaihtoehtoihin ja toimivat siten hyvinä
keskustelun herättelijöinä. Nelikenttä ei kuitenkaan täysin vaikuta toimivalta jaottelulta. Kunnan
kehittyminen on todennäköisesti sekoitus hyviä ja huonoja valintoja - näin selkeä
kahtiajako ei ole todennäköinen. Skenaarioita olisikin voinut olla useampi (5-6) ja ne olisivat voineet
olla kuntakoon tai alueellisten erojen osalta eroteltuja.

Taantuville kunnille skenaariot eivät tarjoa todellisia vaihtoehtoja. Skenaarioiden nimet toimivat
herättelijänä, mutta vaikeimmissakin toimintaympäristöissä toimivat kunnat hakevat kuitenkin
toiminta- ja kehitysmahdollisuuksia omaan tilanteeseensa.

Skenaarioita Tuusulaan peilatessa piirteitä toimintatavoista löytyy useista skenaarioista, jopa
kuntaorganisaation sisältä. Skenaariot toimivat hyvinä peilauspohjia kunnan omaan toimintaan.
Tiivistäen voisi sanoa, että niiden valossa kunnan menestyminen riippuu kyvystä tehdä yhteistyötä,
uudistaa ja uudistua sekä toimia proaktiivisesti. Skenaariot kunnista, joissa odotellaan, ei muuteta
toimintatapoja eikä olla aktiivisia eivät lupaa elinvoimaista tulevaisuutta.

Visio on kuva tulevaisuudesta, johon halutaan kulkea sekä tahtotila, johon halutaan
yhdessä panostaa. Vision tulisi olla haastava ja tarjota jännite halutun tulevaisuuden
ja nykytilan välille. Raportissa esitetyt visiot ovat ennemminkin sloganin kaltaisia. Kaikilla kunnilla
tulee olla oma visionsa ja se toimii pohjana strategian laadinnalle. Väliraportissa esitetty nelikenttä
(laiska kunta, lannistunut kunta, innostava elinvoimakunta, ratkaisut etsivä kunta) kuvaa suomalaisen
kuntakentän tilaa hyvin: maakuntakeskuksen ympärillä usein laiskoja kuntia ja lannistuneita kuntia on
myös liian paljon. Tulevaisuuteen katsottaessa Tuusulan tavoitteena on olla asiakaslähtöinen, innostava
ja ratkaisukeskeinen kunta.

7. Näkemyksenne siitä, mitkä ovat eri skenaarioiden vaikutukset oman kuntaryhmänne/edustamanne tahon
näkökulmasta

Raportissa esitetyt skenaariot kuvaavat enemmän nykyhetkeä kuin tulevaisuutta.
Innostavassa elinvoimakunnassa ja ratkaisuja etsivässä kunnassa yhteistyö ja uudistaminen korostuvat.
Muissa skenaarioissa kunnat toimivat reaktiivisesti lähinnä odotellen ja katsoen mitä tapahtuu.

Skenaarioissa tulisi kuvata mahdollisia tulevaisuuksia, joissa kunnat tulevat
toimimaan.



Esitetyistä skenaarioista Tuusula haluaa olla Innostava elinvoimakunta. Olemme sitä jo monessa
asiassa, mutta kunnan elinkeino- ja tonttipolitiikka on vaikeaa. Maapoliittinen ohjelma on laadittu,
mutta sen käyttöönotto esim. lunastuksen osalta on poliittisesti haastavaa. Mahdollisuudet viihtyisään
ympäristöön, hyvien yhteyksien äärellä on olemassa, mutta suuret hankkeet täytyy saada käyntiin.
Niillä on potentiaalia houkutella lisää asukkaita ja elinvoimaa kuntaan.

Ratkaisut etsivä kunta –skenaariossa kunnan pitkäjänteistä elinvoimapolitiikkaa tukee seudullinen
MAL-yhteistyö maankäytön, asumisen ja liikenteen osalta. Tämä aktiivinen yhteistyö estää tai ainakin
vähentää mahdollisuuksia täydelliseen sisäänpäin kääntyneisyyteen. Se auttaa avartamaan
näkökulmaa ja liittää kunnan osaksi suurempaa kokonaisuutta, jolloin vältetään Laiska kunta -
skenaario.

Skenaariot edellyttävät kunnalta panostuksia ja investointeja vetovoimaisen elinympäristön ja
toimintatapojen luomiseksi. Haasteena on kuitenkin, että kuntien resurssit ovat kiinni vanhassa
palveluverkossa. Tämä rasittaa kunnan tasetta ja kuntien taloudelliset resurssit uudistua ja muuttaa
toimintatapoja ovat rajalliset.

Skenaarion vaikutusten esiin tuominen saattaa auttaa päättäjiä ja viranhaltijoitakin huomaamaan,
mitä tulevaisuudessa saattaa olla edessä mikäli riskitekijöihin ei panosteta riittävästi. Esimerkiksi
Tuusulassa maankäyttöä ohjataan liikaa päättäjien taholta suosien yksityisiä maanomistajia. Tämän
mahdollistaa kunnan vähäinen maanomistus keskeisiltä kasvualueilta.

Tuusulalla on sijaintinsa puolesta mahdollisuudet mihin vaan tulevaisuutta rakennettaessa.
Tuusulan kunnalla on mahdollisuudet olla innostava ja kestävä, kuntalaisten hyvinvointia ja
elinvoimaa rakentava kunta. Naapurikuntien kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää etenkin
maakunta- soteuudistuksen jälkeen.

Näkemykset sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista kuntiin

Kunnan elinvoima-, sivistys- ja hyvinvointirooli korostuvat maakuntien perustamisen myötä. Myös
elinympäristörooli, kehittäjä- ja kumppanuusrooli sekä osallisuus- ja yhteisörooli vahvistuvat.

Mitkä kunnan tehtävistä ovat mielestänne oleellisia näiden roolien toteuttamisen näkökulmasta?

Kaikki raportissa mainitut roolit ovat tärkeitä.
a) elinvoima / livskraftsrollen



Elinvoiman säilyttäminen on jatkossa kunnan keskeisimpiä tehtäviä ja sitä tukee esimerkiksi tehokas
elinkeino- ja tonttipolitiikka, jota on tehtävä koko seutu huomioiden. Asukkaiksi ja yrittäjiksi on saatava
riittävästi laajapohjaisuutta, jotta palveluverkko ja kaupalliset palvelut voidaan säilyttää ja niitä kehittää.
Tämä liittyy myös kohtiin b) ja c).

Elinvoiman osalta korostuu myös yleinen taloustilanne, yritysten mahdollisuudet ja väestönkasvun
ylläpitäminen.

b) sivistysrooli / bildningsrollen

Tehtävien ja eri roolien näkökulmat on vaikea erotella, kun lähes kaikki kunnan tekeminen vaikuttaa
kaikkeen. Tämä korostuu etenkin sivistys-, hyvinvointi, elinympäristö-, osallisuus ja yhteisöroolieissa.
Mikäli jokin tekeminen ei olisi merkityksellinen tai niihin ei pyrittäisi, niin miksi koko asiaa pitäisi edes
tehdä?

c) hyvinvointirooli/välfärdsrollen

Kuntien vastuulle jää hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jatkossakin. Hyvinvointiroolin alle on myös
mahdollista koota kaikkien muiden roolien näkökulmat.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa edellyttää selkeitä yhdyspintoja ja rooleja kunnan ja
maakunnan välillä. Naapurikuntien kanssa tehtävä yhteistyön merkitys korostuu etenkin
maakunta- soteuudistuksen jälkeen. Kuntia tulisi myös kannustaa terveyden ja hyvinvoinnin
edistämistyöhön ja ottaa käyttöön selkeä kannustinjärjestelmä kuntia motivoimaan.

Kunnassa on paljon toimijoita (ml.3. ja 4.sektori), jotka osallistuvat tähän työhön. Vuorovaikutteisuuden ja
ajantasaisen tiedon kunnan ja sote-palvelujen tuottajan kesken lisäksi tarvitaan myös ennakointitietoa
asukkaiden hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen painopisteiden valitsemiseksi. Tällä hetkellä
vuorovaikutus ja tietojärjestelmät ovat puutteelliset ja kehitystyö kesken.

d) elinympäristörooli / levnadsmiljörollen



Elinympäristön luominen viihtyisäksi ja laadukkaaksi hyvällä infralla, monipuolisella asuntotarjonnalla ja
hyvin logistisesti saavutettavalla tavalla lisää kuntalaisten viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä lisää kunnan
vetovoimaa.

e) kehittäjä- ja kumppanuusrooli / utvecklar- och partnerskapsrollen

Kunnan kannattaa ottaa sote- ja maankuntauudistuksen vuoksi erityisen tosissaan kehittäjä- ja
kumppanuusrooli, koska huomattavasti pienemmillä verotuloilla täytyy pystyä tuottamaan edelleen
paljon palveluita. Kunnan tulee tarkasti pohtia mitä resursseja kannattaa pitää kunnassa ja mitä käyttää
verkostojen kautta. Kumppaneita täytyy olla jatkossa enemmän naapurikunnista, yksityissektorilta sekä
yhdistys- ja kuntalaissektorilta. Osallisuutta tulee lisätä ja vastuuta jakaa esimerkiksi lähidemokratian
keinoin.

Digitalisaation saralla kansallisiin ratkaisuihin olisi saatava lisää vauhtia ja erikokoisia kuntia olisi tuettava
voimallisemmin ja valtion taholta yhteisten uusien työkalujen käyttöönotossa ja uusien toimintatapojen
luomisessa.

f) osallisuus- ja yhteisörooli / delaktighets- och gemenskaplighetsrollen

Kunnan kannattaa ottaa sote- ja maankuntauudistuksen vuoksi erityisen vakavasti kehittäjä- ja
kumppanuusrooli, koska huomattavasti pienemmillä verotuloilla täytyy pystyä tuottamaan edelleen
paljon palveluita. Kunnan tulee tarkasti pohtia mitä resursseja kannattaa pitää kunnassa ja mitä käyttää
verkostojen kautta. Kumppaneita täytyy olla jatkossa enemmän naapurikunnista, yksityissektorilta sekä
yhdistys- ja kuntalaissektorilta. Osallisuutta tulee lisätä ja vastuuta jakaa esimerkiksi lähidemokratian
keinoin.

9 a. Näkemyksenne siitä, miten sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa oman kuntasi/edustamanne tahon
rooliin?

Kunnat ja maakunnat on nähtävä alusta asti rinnakkaisina ja tasavertaisina
itsehallinnollisina toimijoina. Maakuntauudistuksen valmistelussa on huomioitava, että
valtion, maakunnan ja kunnan suhde ei ole hierarkkinen vaan tasavertainen,
kahdenvälinen suhde.

Uudistus vaikuttaa merkittävästi Tuusulan kunnan toimintaan ja heikentää sen
toimintaedellytyksiä. Kuntien rahoitusuudistuksessa kunnilta viedään n. 2/3
kunnallisverotuloista ja 40% yhteisöverotuloista. Uudistus heikentää merkittävästi
erityisesti kasvukuntien edellytyksiä rahoittaa kasvun edellyttämiä investointeja
asuntorakentamiseen, liikenne- ja palvelujärjestelmiin, sekä rahoittaa kasvun



edellyttämiä palveluita.
Ellei laskentamalleja ja vos- tasauksia päivitetä huolella järjestelmämuutoksen
jälkeen, rahoituksellisesti uudistus muuttaa kunnan asemaa oleellisesti.
Kiinteistöveroa ei tule ottaa mukaan valtionosuusjärjestelmätasaukseen. Tilanteessa,
jossa sote-palvelujen järjestäminen ja tuotanto siirtyvät pois kunnalta, pitää
tukipalvelujen järjestämiseen löytää uusia, nykyistä tehokkaampia tapoja.

Uudistus vaikeuttaa poikkihallinnollista yhteistyötä sekä asukkaiden palveluja ja
saumattomien palveluketjujen rakentamista. Kuntien ja maakunnan tehtäväjaot ja
vastuut tulee olla selkeät.

Ehdotettu lakimuutos vaikeuttaa varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen
nykyistä tiivistä yhteistyötä lasten ja perheiden kasvun, kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin
tukemiseksi. Vaalinnanvapauden toteutuessa ja yhteistyökumppaneiden määrän kasvaessa tulee se
myös huomioida kuntien tulevissa resursseissa. Näiden lisäksi tiedonsiirron käytännöt vaativat
erityishuomiota lain valmistelussa.

Sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa kuntaan mm. maakuntien omaisuusjärjestelyihin ja kuntien
kiinteistöihin liittyen. Osa kiinteistöistä siirtyy maakuntiin ja tyhjenevät tilat mitkä mahdollisesti jäävät
kunnalle, kasvattavat korjausvelkaa. Kuntien tulee selvittää siirtyvien toimintojen tarvitsemien tilojen
rakennusten kunto , korjaustarpeet sekä vuokrat. Kiinteistönhoitopuolelta vähenee siirtojen myötä
henkilöstöä. Rakennusvalvonta tulee säilymään kunnassa, eikä siirry maakuntaan. Tuusulan kunnan ja
muiden kuntien roolia elinvoiman ja kasvun vahvistajana on kasvatettava edelleen.

Kasvatuksen, sivistyksen sekä hyvinvoinnin edistämisen rooli korostuu tulevaisuuden kunnassa suurena
kuntaan jäljelle jäävänä toimijana ainakin hallinnon tasolla. Toisaalta, jos yhteistyö toimii
saumattomasti maakunnan ja soten suuntaan ei kuntalaisen näkökulmasta toimialan rooli täysin
erilaiseksi muutu uudistuksen vuoksi. Toki yhteistyön lisääminen, proaktiivisuus jne ovat hyviä asioita,
joita toivottavasti saadaan parannettua tämänkin muutoksen yhteydessä.

9 b. Näkemyksenne siitä, miten sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa oman kuntasi/edustamanne tahon
tehtäviin?

Tuusulan kaltaiselle kunnalle muutos on suuri. Tuusula on järjestänyt sosiaali- ja
terveyspalvelunsa itse ja kehittänyt toimintaa saaden sote-kustannukset hyvin kilpailukykyiseksi
valtakunnallisesti tarkastellen. Kunnan tehtäviin tulee muitakin muutoksia sen mukaan miten kuntaan
jäävät tehtävät määritellään, mutta toimintatapojen muutos on tässä yhteydessä vielä oleellisempi
asia tässäkin väliraportissa olevien skenaarioiden näkökulmasta.



Sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa kuntaan omaisuusjärjestelyihin ja kuntien kiinteistöihin liittyen.
Osa kiinteistöistä siirtyy maakuntiin ja tyhjenevät tilat, jotka mahdollisesti jäävät kunnalle, kasvattavat
korjausvelkaa. Kuntien tulee selvittää siirtyvien toimintojen tarvitsemien tilojen rakennusten kunto ,
korjaustarpeet sekä vuokrat. Rakennusvalvonta tulee säilymään kunnassa, eikä siirry maakuntaan.

9 c. Näkemyksenne siitä, miten sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa oman kuntasi/edustamanne tahon
toimintatapoihin?

Jatkossa kunnan toimintatapojen tulee olla huomattavasti tehokkaampia ja kunnan tulee tulee
keskittyä tiukemmin perustehtäviin kumppaneiden ja kuntalaisten kanssa yhdessä tekemällä.

Kumppanuus (esim. valtion kuntien ja yliopistojen välillä) julkishallinnossa sekä
yksityisen että kolmannen sektorin kanssa on Suomen vahvuus ja sen tulee jatkua.

Yhdyspinnat eri tahojen välillä pitää rakentaa ja saada toimiviksi. Siinä on suuret mahdollisuudet
rakentaa vielä entistä toimivammat yhteistyökäytännöt vähintään alueellisesti yhtenäisinä. Toisin
sanoen innostava ja ratkaisuja etsivä kunta tukeutuu alueellisesti yhtenäisten ja toimivien käytäntöjen
kautta aiempaa laajempiin hartioihin. Samalla alueellisten toimintatapojen muutosten kautta
uudistuminen nopeutuu huomattavasti aiemmasta. Naapurikuntien kanssa tehtävä yhteistyö on
entistä tärkeämpää maakunta- soteuudistuksen jälkeen.

Näkemykset reformin jatkovalmistelusta ja tarvittavista toimenpiteistä

Parlamentaarisen työryhmän tulee kartoittaa tarvittavat lainsäädäntömuutokset muun muassa kuntalain
osalta sekä pitkän aikavälin kuntapolitiikan muutostarpeet.

10 a. Jotta kunnat voivat uudistaa omaa rooliaan, millaisia muutoksia mielestänne tulisi toteuttaa kuntalain
osalta?



10 b. Jotta kunnat voivat uudistaa omaa rooliaan, millaisia muutoksia mielestänne tulisi toteuttaa muun kuntia
koskevan lainsäädännön osalta?

Kuntalain tulee olla jatkossakin mahdollistava laki. Tämä on edellytys sille, että ”kunta voi
olla tulevaisuuttaan ennakoiva uudistaja, joka kykenee strategisiin valintoihin”.
Kun kunnille säädetään erityislaeissa uusia tehtäviä, on samassa yhteydessä aina selkeästi
valtionosuuslainsäädännössä osoitettava niihin varat kustannusneutraliteetin periaate
huomioiden, vain näin kunnat voivat toteuttaa tehokkaasti muutkin tehtävänsä.

10 c. Jotta kunnat voivat uudistaa omaa rooliaan, millaisia muutoksia mielestänne tulisi toteuttaa
kuntapolitiikan osalta?

Hahmotamme tämän muutoksen mahdollisuutena uudistaa toimintatapoja ja käytäntöjä voimakkaasti
aiemmasta. Tämä toimintakulttuurin muutos on mahdollista toteuttaa lainsäädännön muutoksista
huolimatta. Lainsäädännöllä määritellään järjestämistahot ja esim. asiakkaiden oikeuksia, mutta
loppujen lopuksi palveluiden yhteensovittaminen ja asiakaslähtöinen huomioiminen
järjestämistahosta riippumatta ratkaisee palveluiden toimivuuden tai toimimattomuuden.

Kuntien asemasta ja niille tyypillisistä tehtävistä on päätettävä siten, että
vältetään päällekkäiset tehtävät ja päätöksenteko maakuntien kanssa, ja turvataan
pitkäjänteinen kasvua ja kilpailukykyä tukeva kuntapolitiikka.

Lausunnonantajan esille ottamat muut kysymykset ja asiat /
Andra frågor och ärenden som svararna tagit fram



Tulevaisuuden kunnan skenaariot ja visot 2030
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1. Tulevaisuuden kunnan perustehtävät

Kunnat ovat nyt ja tulevaisuudessa itsehal-
linnollisena yksikkönä merkittäviä toimijoita
suomalaisessa yhteiskunnassa. Myös kuntien
rooli osana julkisen hallinnon kokonaisuutta
säilyy vahvana.

Monet toimintaympäristössä tapahtuvat suu-
ret muutokset vaikuttavat kuntiin. Esimer-
kiksi globaalisti toimiva talous ja kriisit ku-
ten luonnonvaroihin ja ilmastonmuutokseen
liittyvä kestävyyskriisi, teknologinen muutos
ja elämäntapojen muuttuminen, demokrati-
an murros sekä väestönkasvun ja –rakenteen
muutokset haastavat kunnat ja julkisen hal-
linnon uudistumaan ja uudistamaan toimin-
tatapojaan. Myös meneillään olevat hallinnon
ja palveluiden uudistukset vaikuttavat kun-
tien toimintaan, tehtäviin ja rahoitukseen.
Samalla kuntien rooli on uudistumassa.

Kunnan elinvoima-, sivistys- ja hyvinvoin-
tirooli korostuvat maakuntien perustamisen
myötä. Samoin vahvistuvat kunnan elinym-
päristörooli, kehittäjä- ja kumppanuusrooli
sekä osallisuus- ja yhteisörooli.

Elinvoiman edistäminen on laaja-alainen teh-
tävä, joka korostuu tulevaisuuden kunnan
kaikessa toiminnassa ja toiminnoissa. Elinvoi-
maisuutta tukevia toimia tehdään muun mu-
assa paikkakunnan vetovoimaisuuden (maan-
käyttö, kulttuuri, liikunta), yritysten toimin-
nan (elinkeinotoimi, hankinnat) ja osaami-
sen (sivistystoimi) kehittämisen kautta. Veto-
voimapalveluiden merkitys osana elinvoimaa
kasvaa ja kunnan työllisyyden hoidon ja edis-
tämisen tehtävät korostuvat. Kunnat ovat
edelleen keskeisiä kumppaneita alueiden ke-
hittämiseen tähtäävässä toiminnassa ja han-
keyhteistyössä.

Tulevaisuuden kunnan perustehtävinä säily-
vät väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
minen ja siihen sisältyvä eriarvoisuuden vä-
hentäminen ja terveyserojen kaventaminen.
Hyvinvoinnin edistämisessä kunnan rooli py-
syy merkittävänä. Tehtävä on laaja-alainen
ja edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä.
Hyvinvointi ja terveys ovat yhteydessä yhtä
lailla elinympäristöön, kaavoitukseen, liiken-
nejärjestelyihin sekä moniin muihin kunnan
hoitamiin tehtäviin, sillä niin palvelut, infra-
struktuuri kuin monipuoliset harrastusmah-
dollisuudetkin luovat asukkaiden hyvinvoin-
nin perustan. Onnistunut hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistäminen edellyttää kuntien sau-
matonta yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalve-
luista vastaavien maakuntien ja palvelutuot-
tajien kanssa.

Myös sivistyspalvelut edistävät osaltaan
asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Sivis-
tyssektori onkin tulevaisuuden kunnan kes-
keinen toimiala. Toimivan koulutuspolitiikan
ja –järjestelmän merkitys kasvaa paikallisesti
ja alueellisesti. Tasa-arvoinen koulutus, kas-
vatus, opetus ja harrastusmahdollisuudet ko-
rostuvat samoin kuin tarve koulutusinnovaa-
tioihin ja joustaviin ratkaisuihin. Kunnat jär-
jestävät edelleen kirjasto-, kulttuuri-, taide-,
liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalveluja. Te-
kemisen meininki, tapahtumat ja panostuk-
set luovaan työhön sekä matalan kynnyksen
kulttuuriin lisäävät myös kunnan houkuttele-
vuutta.

Kunnilla on keskeinen rooli myös turvalli-
suuden kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Tä-
mä kytkeytyy vahvasti kunnan yhteisörooliin,
jonka merkitys on suuri esimerkiksi syrjäyty-
misen ehkäisyssä. Tämä vaatii kunnilta en-
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neltaehkäisevää toimintaotetta ja -asennetta
sekä yhteistyötä muiden viranomaisten kans-
sa.

Kuntien roolit ja tehtävät voivat tulevaisuu-
dessa erilaistua nykyisestä. Kunnat toimi-
vat tälläkin hetkellä erilaisissa toimintaym-
päristöissä. Kun vastuu sosiaali- ja terveys-
palveluista siirtyy maakunnille, voivat kun-
nat miettiä joustavammin strategisia valin-
toja omia vahvuuksiaan painottaen ja kunta-
laisten toiveita ja tarpeita huomioiden. Maa-
kuntalakiluonnoksen mukaan kunta, jolla on
riittävä osaaminen ja resurssit voi tulevaisuu-
dessa joidenkin tehtävien osalta sopia maa-
kunnan kanssa järjestämisvastuun siirtämi-
sestä kunnalle, jos erityislaissa annetaan tä-
hän mahdollisuus. Lisäksi maakunnan kaik-
kien kuntien kanssa yhteisellä sopimuksel-
la maakunnan hoidettavaksi voidaan osoit-
taa maakunnan tehtäväalaan liittyviä tehtä-
viä, joiden hoitamiseen kunnat osoittavat ra-
hoituksen.

Uudistuksilla on vaikutusta myös kuntien
toimintatapoihin. Kunnissa on muun muas-
sa rakennettava yhteistyösuhteet uuden it-
sehallinnollisen maakunnan kanssa. Toimi-
valla yhteistyöllä taataan palvelujen yhteen
toimivuus ja sujuvuus asukkaille. Tulevai-
suuden kuntajohtamisessa korostuvat elinvoi-
man, hyvinvoinnin, sopimuksellisuuden sekä
kumppanuuden ulottuvuudet ja verkosto- se-
kä konsernijohtaminen. Toiminnan keskiössä
ovat monenlaiset kumppanuudet, yhdessäte-
keminen ja vuorovaikutus eri toimijoiden, ku-
ten järjestöjen, elinkeinoelämän, kansalaisyh-

teiskunnan ja kuntalaisten kanssa. Yhteisöl-
lisyys nousee näkyvämmäksi osaksi kuntien
toimintaa ja kumppanuuksien kautta taataan
niin yhteistyötahojen kuin kunnan toimintae-
dellytykset ja onnistuminen eri tehtävien hoi-
dossa.

Muutosten myötä kunnat voivat saada laa-
jemmat mahdollisuudet uudistuvan roolin ja
niihin kytkeytyvien tehtävien vahvistamiseen,
oman roolinsa ja toimintatapojensa arvioin-
tiin sekä tulevaisuuden ennakointiin. Kun-
tien uudistumista tulee valtion taholta tukea
muun muassa tarvittavilla lainsäädännön ja
valtion kuntapolitiikan muutoksilla. Muutos-
tilanteessa on tärkeää varmistaa, että kunnil-
le jää riittävät taloudelliset resurssit ja henki-
löresurssit tehtäviensä hoitamiseen sote-teh-
tävien ja rahoituksen siirtyessä maakunnille.

Hallituksen Tulevaisuuden kunta –reformissa
on analysoitu muutosten vaikutuksia kuntiin
niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Joulu-
kuussa 2015 asetettu parlamentaarinen työ-
ryhmä on ennakointia hyödyntäen hahmotta-
nut erilaisia vaihtoehtoja tulevaisuuden kun-
nan skenaarioiksi sekä visioiksi. Tässä välira-
portissa esitellään ennakointityön tulokset.
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2. Tulevaisuuden kunnan ennakointiprosessi

Parlamentaarisen työryhmän työ käynnistyi
vuoden 2016 alussa tulevaisuuden ennakoin-
tiprosessina. Työ sisälsi työpajasarjan tammi-
kuusta joulukuuhun ja se toteutettiin vuo-
rovaikutteisesti. Parlamentaarinen työryhmä
kokoontui kaikkiaan 16 kertaa.

Vuorovaikutteisessa ennakointiprosessissa oli
neljä vaihetta: tiedonkeruu, trendikorttien te-
keminen, skenaarioiden ja vision laadinta. Ke-
vään aikana 2016 kerättiin tietoa neljästä eri
teemasta: elinvoima, hyvinvointi, osallisuus
ja demokratia sekä toimintatavat tulevaisuu-
den kunnassa. Tiedonkeruu toteutui asian-
tuntija-alustusten, parlamentaarisen työryh-
män kommenttipuheenvuorojen ja erilaisten
teema- ja tulevaisuuskatsausten avulla. Toi-
nen vaihe keväällä oli tiedonkeruu erilaisin
osallistavin ennakointimenetelmin kuten me-
gatrendien tunnistaminen, SWOT-taulukon
laatiminen ja hiljaisten signaalien keräämi-
nen. Signaaleja kerättiin reilut 220 kappaletta
kaikista teemoista. Signaalien pohjalta teh-
tiin elokuussa yhdeksän trendikorttia.

Syksyn aikana parlamentaarinen työryhmä
laati skenaariot ja visiot. Skenaarioiden laa-
dinta käynnistyi elokuussa muutosajureiden
eli -voimien hahmottamisella kevään työsken-
telyn ja materiaalien pohjalta. Syksyn työpa-
joissa tehtiin kaksi tulevaisuustaulukkoa, joi-
den avulla hahmoteltiin Tulevaisuuden kun-
nan erilaisia kehityspolkuja muutosvoimineen
ja laadittiin neljä erilaista skenaariota. Ske-
naarioita tarkasteltiin eri sidosryhmien näkö-
kulmista (eri kuntatyypit ja kuntalaiset). Lo-
puksi työssä laadittiin Tulevaisuuden kunnan
2030 – visiot, mikä oli koko Tulevaisuuden
kunnan ennakointityön tavoitteena.

Parlamentaarisen työryhmän tuottamia ske-
naarioita ja visioita käytiin läpi myös eri si-

dosryhmien kanssa erityisesti syksyn 2016 ai-
kana, kaikkiaan 12 eri tilaisuudessa.

Tulevaisuuden kunnan ennakointiprosessi
2016

Kunnan kehittäminen on omaehtoista ja tule-
vaisuuteen on mahdollista vaikuttaa strategi-
silla valinnoilla. Parlamentaarisen työryhmän
ennakointityö on ollut prosessi, jonka tavoit-
teena on ollut luoda näkymä kuntien mah-
dollisista, erilaisista tulevaisuuksista. Samal-
la tarkoituksena on kannustaa kuntia oman
roolinsa ja tulevaisuutensa ennakointiin ja ar-
viointiin sekä antaa kunnille työkaluja strate-
gisten valintojen tekemiseen. Kuntakohtaista
tulevaisuuden ennakointityötä on mahdollista
tehdä kunnissa uuden valtuustokauden alka-
essa kuntalain mukaista kuntastrategiaa laa-
dittaessa.
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3. Tulevaisuuden kunnan taustalla vaikuttavat
muutosvoimat

Kuntavisioiden määrittelemiseksi laadittiin
tulevaisuuden kunnan skenaariot, jotka ovat
Tulevaisuuden kunnan mahdollisia, toden-
näköisiä tai uhkaavia tulevaisuuskuvauksia.
Skenaariot voivat toimia kuntien strategisen
päätöksenteon tukena sote- ja maakuntauu-
distuksen siirtymävaiheessa. Lisäksi ne voivat
edesauttaa myös pidemmällä aikavälillä tar-
vittavien paikallisten muutosten toteuttamis-
ta sekä tukea kuntien oman uudistumiskyvyn
aktiivista käyttöönottoa.

Skenaarioiden rakentamisessa ja jäsentämi-
sessä on hyödynnetty kahta pääulottuvuutta.
Nämä ovat Kuntien uudistumiskyky ja mega-
muutokset. Kuntien uudistumiskyky on kun-
tien omassa vaikutusvallassa, kun taas kun-
tien ulkoisessa toimintaympäristössä tapah-
tuvien megamuutoksien vaikutusta on vaike-
ampi hallita tai hyödyntää.

Skenaarioiden laadinnassa hyödynnetyt pää-
ulottuvuudet

Pääulottuvuuksilla on kaksi ääripäätä: Kun-
nan uudistumiskyky voi olla suuri tai pieni ja
megamuutosten vaikutuksia kuntien ulkoises-
sa toimintaympäristössä voi joko pyrkiä hyö-
dyntämään tai olla hyödyntämättä. Pääulot-

tuvuudet kuvaavat kahta tulevaisuuden kun-
tiin eniten vaikuttavaa tekijää ja ne määritel-
tiin osana prosessia. Eri skenaarioita toisis-
taan erottavat ennen kaikkea kunnassa teh-
dyt tietoiset strategiset valinnat ja ratkaisut.

3.1. Pääulottuvuudet skenaarioi-
den laadinnassa

Kuntien uudistumiskyky

Tulevaisuuden kunnan menestystä määrittää
kyky uudistua ja uudistaa toimintaa. Uudis-
tumiskykyä tarvitaan yhä monimutkaistuvas-
sa toimintaympäristössä toimimiseen, vaikei-
den haasteiden ratkaisuun sekä yhtä lailla
meneillään olevien hallinnon- ja palveluiden
uudistusten onnistuneeseen toimeenpanoon.

Kunnan uudistumiskyky voi olla suuri tai
pieni. Jos kunnan uudistumiskyky on suu-
ri, kunta on aktiivinen toimija, jolle toimin-
taympäristössä tapahtuvat laajat muutokset
näyttäytyvät mahdollisuutena uudistaa kun-
nan roolia, tehtäviä ja toimintatapoja. Uu-
distuminen samoin kuin yhteistyö perustu-
vat kunnan vahvaan tahtotilaan. Kuntalaiset
ovat sitoutuneita uudistusmiskykyisen kun-
nan toimintaan, sillä kunta tarjoaa kiinnity-
misen paikkoja ja mahdollisuuksia. Toimin-
taa kehitetään yhdessä kuntayhteisön mui-
den toimijoiden, yritysten, järjestöjen, seu-
rakuntien, yhteisöjen ja kuntalaisten kanssa,
vahvistamalla osallisuutta sekä avointa, mo-
nikanavaista ja läpinäkyvää viestintää. Tie-
tojohtaminen ja tiedolla johtaminen tukevat
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uudistumista. Kunta toimii myös verkosto-
maisesti ja ottaa kehittämistoimintaansa mu-
kaan kunnan ulkopuolisia toimijoita alueelli-
sesti, kansallisesti ja globaalisti. Kunnassa on
panostettu hyvään ammatti- ja luottamus-
henkilöjohtamiseen sekä motivoivaan ja kan-
nustavaan henkilöstöjohtamiseen.

Kun kunnan uudistumiskyky on pieni, se on
passiivinen toimija ja käpertyy sisäänpäin.
Uudistumiskyvyltään heikko tai heikentynyt
kunta kehittää suljettuna yhteisönä vain omia
palveluitaan, eikä osallista toimintansa ke-
hittämiseen kuntayhteisön muita tai sen ul-
kopuolisia toimijoita. Tämä voi johtaa kun-
nan siiloutumiseen perinteisiin toimialoihin ja
myös eri toimialojen vastakkaisasettelun kär-
jistymiseen. Kunta keskittyy vain totuttuihin
toimintatapoihin sekä osaoptimoi. Jos kor-
jaavia toimenpiteitä toteutetaan, niin ne teh-
dään myöhässä. Uudistumiskyvyltään heikko
kunta ei osaa analysoida eikä tulkita toimin-
taympäristön muutosta eikä vastata kunta-
laisten toiveisiin tai muuttuviin tarpeisiin, ei-
kä hyödyntää kuntalaisten mielipiteitä toi-
mintatapojen uudistamisessa.

Menestyjiä ovat ne kunnat, jotka ovat rohkei-
ta, eivät tyydy helppoihin ratkaisuihin, vaan
uudistavat rooliaan omista lähtökohdistaan
yhteistyössä eri toimijoiden ja kumppaneiden
kanssa etupainotteisesti sekä hyödyntävät te-
hokkaasti kunnan laajaa toimialaa.

Megamuutokset

Moniin kuntien ulkoisessa toimintaympäris-
tössä tapahtuviin megamuutoksiin kunta ei
– ainakaan yksin tai vain omien toimenpitei-
densä kautta – kykene vaikuttamaan. Täl-
laisia voivat olla esimerkiksi talouskehityk-
sessä tapahtuvat muutokset ja niiden vaiku-
tukset. Jos maassamme on vuonna 2030 ta-
sainen ja vakaa talouskasvu, työllisyys para-

nee, erityisesti nuoriso- ja pitkäaikaistyöttö-
myys vähenee ja tuloerot eivät tällöin kärjis-
ty. Myös huoltosuhde säilyy edullisena. Toi-
saalta heikko talouskehitys ja työttömyyden
lisääntyminen voivat johtaa hyvinvoinnin laa-
jamittaisempaan romahtamiseen sekä vaikut-
taa yhteiskuntarauhaan. Megamuutokset ku-
vaavat kuntien toimintaympäristössä tapah-
tuvia suuria kansallisia ja kansainvälisiä muu-
toksia tai muutosvoimia, jotka vaikuttavat
merkittävästi kuntiin, niiden toimintaan ja
tulevaisuuteen.

Vaikka kunnat eivät suoraan voi megamuu-
toksiin vaikuttaa, ne voivat pyrkiä vähentä-
mään uudistusten negatiivisia seurausvaiku-
tuksia tai vahvistamaan muutosten positii-
visia vaikutuksia. Lisäksi kunnat voivat joko
hyödyntää muutosten vaikutuksia tai jättää
ne hyödyntämättä.

Uudistumiskykyinen kunta voi esimerkiksi
hyödyntää globaaleja virtoja kääntämällä ne
paikalliseksi elinvoimaksi joko kansainvälises-
ti toimivien yritysten tai rajat ylittävän osaa-
van työvoiman avulla. Uudistumiskykyinen
kunta ymmärtää myös kasvun ja kestävyy-
den haasteellisen yhtälön sekä kykenee eko-
logisesti kestäviin ratkaisuihin.

Jos kunta ei kykene hyödyntämään toimin-
taympäristön laajoja muutoksia, ne voimis-
tavat kunnan negatiivista muutosta. Heikko
huoltosuhde näkyy kunnissa väestökehityksen
polarisoitumisena. Uhkakuvana voi olla ke-
hitys, jossa yksittäisen kunnan mahdollisuu-
det ja erilaisuus jäävät hyödyntämättä. Kun-
ta ei myöskään ymmärrä kestävän kehityksen
merkitystä toimintansa näkökulmasta, vaan
kuluttaa ympäristöään ja antaa taloudellis-
ten voimavarojen heiketä. Tämä voi johtaa
turvattomuuden kasvuun ja hyvinvoinnin las-
kuun. Pahimmillaan toimintaympäristön laa-
jat muutokset voivat aiheuttaa hallitsemat-
toman kielteisen kehityksen kierteen niin yk-
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sittäisissä kunnissa kuin laajemmalla alueella.

3.2. Keskeisimmät kuntiin vaikut-
tavat muutosvoimat

Työn alussa parlamentaarinen ryhmä määrit-
teli yhteensä 23 tulevaisuuden kuntiin vai-
kuttavaa erilaista muutosvoimaa. Näitä yh-
disteltiin skenaariotyössä laajemmiksi koko-
naisuuksiksi. Muutosvoimat kuvaavat keskei-
siä kuntien ja laajemmin julkisen hallinnon
toimintaympäristössä tapahtuvia sekä tulos-
sa olevia kehityskulkuja, muutoksia ja mega-
muutoksia. Ne johtavat tietynlaiseen kehityk-
seen, mikäli hallinto ja kunnat eivät vastaa
niihin uudistumalla ja uudistamalla toimin-
taansa.

Globalisaatio edellyttää yhteisiä
ratkaisuja

Globaalin talouden johdosta paikallinen kehi-
tys ja paikallistalous ovat yhä voimakkaam-
min sidoksissa maailmanlaajuisiin avoimiin
markkinoihin, kansainvälisiin työ- ja elinkei-
nomarkkinoihin sekä kansainväliseen kilpai-
luun ja talouden kehitykseen, jonka ennustet-
tavuus on heikentynyt. Talouskehityksen epä-
varmuus kasvaa globalisaation oloissa myös
tulevaisuudessa. Globalisaation vaikutukset
näkyvät syvällisesti myös yhteiskuntaelämän
muilla osa-alueilla, muun muassa hyvinvoin-
tivaltion sekä sosiaaliturvan kehityksessä.

Myös maailmanlaajuiset, rajat ylittävät on-
gelmat ovat yhä kiinteämpi osa arkipäivääm-
me. Ongelmat ovat niin sanottuja ilkeitä on-
gelmia, joita on vaikea ratkaista yksittäis-
ten kansallisvaltioiden tai vain julkisen hal-
linnon toimenpitein, sillä hallinnon ohjausvai-
kutus heikkenee keskinäisriippuvuuden kasva-
essa. Ilmastonmuutos ja hallitsematon maa-

hanmuutto ovat hyviä esimerkkejä siitä, et-
tä ongelmat vaativat yhteisiä ratkaisuja. Niin
kansallisvaltioiden, alueiden kuin paikallishal-
linnonkin kyky tehdä yhteistyötä korostuu.
Kuntien menestystä määrittää kyky toimia
globaalissa toimintaympäristössä.

Ilmastonmuutos ja kestävyyskriisi
muuttavat yhteiskuntaa

Ilmastonmuutos on osa kestävyyskriisiä, jol-
la on vaikutuksia pitkällä aikavälillä luonnon-
ympäristöön, ihmisten elinoloihin, talouteen
ja yhteiskuntaan. Ilmastonmuutoksen vaiku-
tukset yhteiskuntaan ja luonnonympäristöön
riippuvat muutosten suuruudesta, nopeudes-
ta ja herkkyydestä ilmastotekijöille. Ilmaston-
muutoksen nopea eteneminen voi myös vai-
keuttaa uusiin oloihin sopeutumista ja niiden
hyödyntämistä. Merkittäviä vaikutuksia työn-
tyy Suomeen maailmantalouden ja kansain-
välisen politiikan kautta. Maailmanlaajuisesti
haitalliset vaikutukset ovat selvästi suurem-
mat kuin hyödyt.

Ratkaisut kestävyyskriisin ja ilmastonmuu-
toksen ratkaisemiseksi ja hidastamiseksi voi-
vat tarjota tulevaisuudessa myös hyvinvoin-
tia, työtä ja kehitystä. Tämä edellyttää eri
toimijoilta asioihin tarttumista. Julkinen hal-
linto voi esimerkillään, valinnoillaan ja pää-
töksillään vaikuttaa merkittävästi kehityk-
seen. Ratkaisuja voi löytyä esimerkiksi kier-
totaloudesta, cleantechistä ja hiilineutraaliu-
desta, joita koskevat valinnat voivat vaikut-
taa positiivisesti myös julkisen hallinnon mai-
neeseen ja imagoon.
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Digitalisaatio haastaa tavat toi-
mia

Teknologinen kehitys on kiihtynyt 2000-luvul-
la. Erityisesti digitaalinen teknologia ja mo-
biiliteknologia ovat muuttaneet monella ta-
paa vuorovaikutusta, taloutta sekä työtapoja.
Kyse on tietoyhteiskuntakehityksen uudesta
vaiheesta, jossa tehdään valtavia teknologi-
sia harppauksia eri tieteenaloilla. Digitalisaa-
tion ohella esimerkiksi robotisaation, keino-
älyn ja digitaalisten joukkoalustojen kehitys
on nopeaa.

Kehitys luo uusia mahdollisuuksia, synnyt-
tää muun muassa uudentyyppisiä yrityselä-
män, julkisen sektorin ja kansalaisyhteiskun-
nan verkostoja ja uusia innovatiivisen organi-
soitumisen muotoja sekä uusia innovatiivisia
mahdollisuuksia oppimiseen. Se mahdollis-
taa myös aika- ja paikkariippumattoman toi-
minnan. Parhaimmillaan digitalisaatio edis-
tää toimintatapojen ja palveluiden ennak-
koluulotonta, kansalaisten hyvinvointia pa-
rantavaa ja tulevaisuussuuntautunutta kehit-
tämistä. Uudelta vaiheelta odotetaan myös
tuottavuushyötyjä ja sen on nähty mahdollis-
tavan hallinnon kokonaisvaltaisen uudistumi-

sen. Olennaista on se, miten avautuvia mah-
dollisuuksia hyödynnetään. Tämä edellyttää
muun muassa kunnilta osaamista ja oppimis-
ta. Monet kehityksen uhista liittyvät toisaal-
ta eriarvoistumiseen, jopa syrjäytymiseen ja
ongelmat ovat luonteeltaan eettisiä. Mikä-
li esimerkiksi tasapuolinen saavutettavuus ei
toteudu, voi eriarvoistuminen yhteiskunnas-
sa kasvaa. Myös kyberturvallisuuteen ja tie-
tosuojaan liittyvät vaatimukset kasvavat ja
yhteiskunnan kasvava riippuvuus sähköisistä
järjestelmistä luo riskejä. Digitalisaation myö-
tä monet uhkakuvat myös monimutkaistuvat.
Julkisella hallinnolla on iso rooli myös kehi-
tyksen haittapuolien torjumisessa.

Demokratia monimuotoistuu

Suomessa poliittiset instituutiot ovat vakaita
ja lainsäädäntö luo myös kuntatasolla pohjan
avoimelle ja tasavertaiselle kansalaisosallistu-
miselle. Ainoastaan perinteisen, edustukselli-
sen demokratian toimintamallit kuten neljän
vuoden välein tapahtuva äänestäminen eivät
kuitenkaan enää vastaa kansalaisten käsityk-
siä niistä tavoista, joilla oman kunnan asioi-
hin tai yhteiskuntaan haluttaisiin vaikuttaa.
Kansalaisosallistuminen kanavoituu puoluei-
den, järjestöjen ja äänestämisen ohella uusia
reittejä pitkin ja muun muassa epämuodol-
lisesti organisoitunut kansalaistoiminta kas-
vaa ja kansalaisaktivismi eri muodoissaan li-
sääntyy. Samanaikaisesti kansalaisten luotta-
mus demokraattisiin instituutioihin on laske-
nut ja osallistuminen eriarvoistunut. Politiik-
kaan osallistuvat eniten aktiiviset kansalaiset.
Näin on myös politiikan uusien osallistumis-
muotojen kohdalla.

Epämuodollisen kansalaistoiminnan haastei-
ta voivat olla siirtymä yhteiskunnallisuudes-
ta henkilökohtaisiin ja pitkäjänteisistä pro-
jektimaisiin vaikuttamistapoihin ja sitoutu-
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minen voi olla kevyttä, kun vaikuttamisen
motiivit kytkeytyvät enemmän henkilökohtai-
seen elämänpiiriin hallinnon ja yhteiskunnan
sijaan. Avoimen ja laajan osallisuuden yhdis-
täminen strategiseen päätöksentekoon ei aina
ole myöskään ongelmatonta ja vaatii resurs-
seja. Se luo kuitenkin uusia mahdollisuuksia,
voi johtaa parempaan päätöksentekoon ja li-
sätä päätösten hyväksyttävyyttä sekä luotta-
musta hallinnon, kuten kuntien toimintaan.
Parhaimmillaan kunta on yhteisöjen yhteisö,
johon kuntalaiset eri tavoin identifioituvat ja
kiinnittyvät.

Työelämä ja työn tekemisen tavat
muuttuvat

Työelämän muutos kiihtyy tulevaisuudessa.
Työmarkkinat eriytyvät globaalisti kilpailtuun
työhön ja paikalliseen, läsnäoloa edellyttä-
vään työhön. Tulevaisuudessa vaaditaan yhä
enemmän kykyä sietää jatkuvaa muutosta.
Ihmisellä voi olla elämän aikana monta uraa.
Koulutuksen pitää entistä paremmin edistää
eri osaamisten yhdistelyä ja vuorovaikutustai-
toja. Hyvinvointia ja työkykyä ylläpitäviä toi-
mintatapoja tarvitaan tukemaan työssä jak-
samista. Uudet, joustavammat ja monimuo-
toiset työnteon tavat haastavat myös kuntien
työelämäkulttuurin samanaikaisesti, kun kil-
pailu osaavasta työvoimasta kiristyy.

Suomessa työllisyysnäkymät ovat parantu-
neet, mutta työttömyysaste laskee hitaasti.
Suuri rakennetyöttömyys tulee hidastamaan
työttömyyden laskua parantuneesta suhdan-
netilanteesta huolimatta lähitulevaisuudessa.
Työttömyyttä pahentaa se, että avoimet työ-
paikat ja niiden tekijät eivät kohtaa toisi-
aan. Avointen työpaikkojen määrä on kas-
vussa ja joillakin aloilla, kuten rakennusalal-
la on pulaa osaavasta työvoimasta. Suomen
työmarkkinoilta eläköityy jatkossa merkittävä

määrä ihmisiä. Nuorempien sukupolvien tu-
lo työmarkkinoille muuttaa osaltaan organi-
saatiokulttuuria ja johtamiskäytäntöjä. Suo-
messa asuvien maahanmuuttajien työllisyys-
aste on alhainen. Maahanmuuttajien työllis-
tymisen esteitä ovat niin kielitaidon kuin ver-
kostojen puutteet, mutta erityisesti se, ettei
maahanmuuttajien osaamista aina tunniste-
ta, eikä osata hyödyntää.

Talouskehitys ja työllisyys

Suomen talous on viime vuodet ollut vaikeas-
sa tilanteessa. Bruttokansantuote on supistu-
nut useana vuonna. Työttömyys on kasvanut
ja työttömyysjaksot ovat pidentyneet. Mata-
lasuhdanne on osoittautunut ennakoitua pi-
demmäksi ja syvemmäksi. Samaan aikaan te-
ollisuuden rakennemuutos, alhaiset investoin-
nit, pitkittyessään rakenteelliseksi muodostu-
nut työttömyys ja väestön ikärakenteen muu-
tos ovat heikentäneet talouden kasvun edelly-
tyksiä. Yleisen taloustilanteen heikentyminen
on johtanut myös kestävyysvajeen kasvuun,
jonka umpeen kurominen vaatii monia pit-
kän aikavälin toimia kuten esimerkiksi työu-
rien pidentämistä, sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen uudistamista sekä julkisen hallinnon toi-
minnan tuottavuuden parantamista. Ensiar-
voisen tärkeää on rakenteellisen työttömyy-
den ehkäisy.

Suomen talouden yleiset vaikeudet ovat
heijastuneet myös kuntatalouden tilaan ja
kuntatalouden toimintaympäristö on haas-
tava. Siihen vaikuttavat jatkossakin ylei-
sen, osin ennakoimattoman talouskehityksen
ohella työllisyyskehitys, kuntien vastuut ja
velvoitteet sekä tulopohja, kuntien omien toi-
menpiteiden ohella.

Kuntien vastuulla olevat sosiaali- ja ter-
veydenhuollon tehtävät siirtyvät maakunnan
vastuulle. Tämä vaikuttaa kuntien rahoituk-
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seen, kun yli puolet kuntien käyttötalou-
den kustannuksista siirtyy maakuntiin. Jat-
kossa kunnallisveron tuotolla rahoitetaan ny-
kyistä selvästi pienempiä budjetteja kunnissa.
Maakunnille siirtyvät muun muassa vaikeasti
ennakoimattomat erikoissairaanhoidon kus-
tannukset. Kunnille jäävät suurimmat me-
nokohteet kuten varhaiskasvatus ja perus-
opetus ovat puolestaan hyvin ennakoitavis-
sa, mikä voi vahvistaa kuntatalouden vakaut-
ta. Toisaalta sopeuttamismahdollisuudet vä-
henevät, mikäli niihin syntyy tarvetta.

Väestökehitys polarisoituu

Suomen väestömäärä ja –rakenne ovat muut-
tumassa tulevina vuosina voimakkaasti. Vä-
estö kasvaa, keskittyy ja ikääntyy. Seuraavien
15 vuoden kuluessa yli 75-vuotiaiden määrä
kaksinkertaistuu maassamme, työikäisen vä-
estön määrä pienenee ja huoltosuhde kääntyy
monissa kunnissa epäedulliseksi. Haasteena
tulee olemaan lisäksi osaavan työvoiman saa-
tavuus sekä syrjäytymisen ehkäisy ja eriarvoi-
suuden vähentäminen. Suomessa arvioidaan
olevan noin 70 000 syrjäytynyttä, joista kaksi
kolmasosaa on nuoria. Syrjäytyminen aiheut-
taa sekä inhimillisiä kärsimyksiä että mittavia
yhteiskunnallisia kustannuksia. Alueellista ke-
hitystä muovaa myös muuttoliike. Maahan-
muuton trendi on kasvava: esimerkiksi Hel-
singin seudulla maahanmuuttajien määrä on
viimeisen 10 vuoden aikana kaksinkertaistu-
nut.

Väestönkasvu tulee jakautumaan alueille
epätasaisesti kaupungistumisen jatkuessa.
Tällä hetkellä kolme viidestä suomalaises-
ta asuu kymmenellä suurimmalla kaupunki-
seudulla. Elinvoima kasautuu usein kasvu-
ja maakuntakeskuksiin, kun taas taantuvil-
la alueilla lähtömuutto on vilkasta, väestön
ikääntyminen johtaa muun muassa sosiaa-

li- ja terveydenhuollon menojen kasvuun ja
asuntojen hinnat uhkaavat romahtaa. Kau-
punkiseutujen haasteena ovat toisaalta mit-
tavat investointitarpeet, asuntojen hintojen
nousu ja asumisen kalleus sekä erityisesti tu-
levaisuudessa segregaatio, joka pahimmillaan
voi johtaa yhteiskunnalliseen eristäytymiseen
ja syrjäytymisen lisääntymiseen.

Voimakkaat väestömäärän muutokset ja
väestön rakenteissa tapahtuvat muutokset
haastavatkin kunnat ja palvelutuotannon
muutoksen suunnasta riippumatta. Kunnat
voivat omalla toiminnallaan myös ehkäistä
ja hallita negatiivisia muutostrendejä. Demo-
grafisten muutosten seuraukset eivät ole vain
taloudellisia. Yhteiskunta, jossa enemmistö
ihmisistä on esimerkiksi senioreita, voi dyna-
miikaltaan, toimintatavoiltaan ja tarpeiltaan
erota nyky-yhteiskunnasta.

Sote- ja maakuntauudistus muut-
taa kuntaa

Sote- ja maakuntauudistus muuttaa kunnan
tehtäviä, roolia ja asemaa ja vaikuttaa myös
muun muassa rahoitukseen. Uudistus haas-
taa myös kunnan tavat toimia. Kunnan elin-
voima-, sivistys- ja hyvinvointirooli korostu-
vat maakuntien perustamisen myötä. Samoin
vahvistuvat kunnan elinympäristörooli, ke-
hittäjä- ja kumppanuusrooli sekä osallisuus-
ja yhteisörooli. Kuntien ja maakuntien väli-
nen yhteistyö, työnjako ja suhteet on tärkeää
määritellä selkeästi.

Elinvoimalla on yhä kasvava merkitys tulevai-
suuden kunnassa. Kunnan elinvoimatehtäviin
olennaisesti sisältyvä elinkeinopolitiikka ja -
palvelut ovat alaltaan laajoja ja perustuvat
kuntien yleiseen toimivaltaan. Palvelut ovat
integroituna kunnan muuhun toimintaan ja
ovat osa päivittäistä johtamista ja tulevai-
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suuden kunnan ydintehtäviä. Kunnan elinvoi-
ma ja sen menestys perustuu usean eri teki-
jän yhteisvaikutukseen. Vahvassa yhteistyös-
sä kaupungin, korkeakoulujen ja elinkeinoelä-
män kesken toteutettavat elinkeino- ja inno-
vaatiopalvelut eivät ole ennakoitavissa, vaan
edellyttävät nopeaa reagointia ja luovaa pää-
töksentekoa. Kunnan elinvoima ylläpitää ja
synnyttää kasvua sekä parantaa alueen hou-
kuttelevuutta. Kunnan ja kuntalaisten hyvin-
vointi luo elinvoimaa.

Kunnan hyvinvointirooli rooli pysyy laaja-
alaisena ja merkittävänä. Hyvinvointi ja ter-
veys ovat yhteydessä yhtä lailla elinympäris-
töön, kaavoitukseen, liikennejärjestelyihin se-
kä moniin muihin kunnan hoitamiin tehtäviin.

Sivistyssektorista tulee kunnan keskeisimpiä
toimialoja. Sivistyspalvelut linkittyvät kun-
nan hyvinvointirooliin ja turvaavat osaltaan
kuntalaisten hyvinvointia. Sivistys- ja kou-
lutuspalveluiden järjestämistä ja tuottamista
haastavat pedagogisten toimintatapojen ke-
hittyminen, digitalisaatio ja myös oppimisym-
päristöihin kohdistuu uudenlaisia vaatimuksia
ja haasteita.

Kunnat erilaistuvat

Maakuntien perustamisen myötä kuntien
tehtävät vähenevät, mikä vaikuttaa esimer-
kiksi kuntien johtamiseen, johtamisjärjestel-
miin ja -rakenteisiin, kunta-valtio-suhteeseen
ja kuntakäsityksiin. Muutos voi myös kiihdyt-
tää kuntien erilaistumista, koska kuntien on
entistä voimakkaammin otettava huomioon
paikalliset erityispiirteet. Tämä näkyy kun-
tien eri roolien painotuksissa. Kuntien toimin-
nan painopiste siirtyy kuntayhteisön ja kun-
talaisten suuntaan.

Kuntien erilaistuminen voi näkyä myös eri-
laisina tehtävinä, jos esimerkiksi suurissa

kaupungeissa hoidetaan tulevaisuudessa niitä
tehtäviä, joita toisaalla hoitaa maakunta tai
että osia kunnan tehtävistä siirtyy maakun-
nan hoidettavaksi. Kuntien kyky muutokseen
on ratkaiseva tekijä, kun kuntien menestys-
tä uudessa toimintaympäristössä arvioidaan.
Kuntiin kohdistuvat muutokset aiheuttavat
kehittämistarpeita kunnan toimintatavoille.
Keskeistä on löytää itselle oikeat painopis-
teet ja sopivat toimintatavat. Johtamisessa
korostuvat verkostojen merkitys sekä hyvin-
voinnin ja elinvoiman johtaminen. Menesty-
minen edellyttää omien vahvuuksien löytä-
mistä ja strategista ja pitkäjänteistä päätök-
sentekoa sekä mahdollisuuksia ja edellytyksiä
profiloitumiseen ja vastuunkantoon.

Nuoret yhteiskunnan muutosvoi-
mana

Nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen pas-
siivisuudesta kannetaan usein aiheellisesti
huolta. Se samoin kuin nuorten syrjäytyminen
ja muun muassa nuorisotyöttömyyden kas-
vu voivat johtaa siihen, että lapset ja nuo-
ret kokevat itsensä ulkopuolisiksi eivätkä koe
kiinnittymistä kotikuntaansa. Tällöin vaara-
na on, että yhteiskuntaa uudistava voima hii-
puu. Nuorilla on erilainen tapa toimia. He
eivät välttämättä enää kiinnity kotikuntaan-
sa perinteisin tavoin, vaan paikkakuntaiden-
titeettiä tärkeämmäksi voi nousta esimerkik-
si samaistuminen erilaisiin internetin mah-
dollistamiin globaaleihin yhteisöihin. Väestön
ikääntyessä nuorten merkitys yhteiskunnalli-
sina toimijoina kuitenkin kasvaa. Nuoret toi-
vovat kuntapolitiikalta ja päätöksenteolta lä-
pinäkyvyyttä, avoimuutta ja mahdollisuuksia
osallistua itse eri toimialojen ja palveluiden
kehittämiseen. Nuorten osaamisen hyödyntä-
minen on avainasemassa. Myös nuorten toi-
veet ja käsitykset työelämästä haastavat mo-
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net julkisen hallinnon perinteiset, hierarkkiset
toimintatavat ja arvot.

Nuoret ovat tulevaisuudessa yksi kunnallis-
ten palvelujen suurimmista käyttäjäryhmistä.
Tämän johdosta kunnan keskeisimpiin teh-
täviin kuuluu tulevaisuudessa lasten ja nuor-
ten laaja-alaisen hyvinvoinnin varmistaminen.
Nuorten näkökulmasta koulutus ja sen saavu-
tettavuus, taso sekä houkuttelevuus, sujuvat
kulkuyhteydet sekä joustavuus ja alueellisen
tasa-arvon varmistaminen myös muissa pal-
veluissa näyttäytyvät tärkeinä työllisyysmah-
dollisuuksien ohella. Nuorten yhteiskunnalli-
sen osallistumisen tukeminen, nuoretn kuule-
minen ja kansalalaisuuskasvatuksen merkitys
korostuvat.

Muut muutosvoimat ja yllättävät
tapahtumat

Edellä kuvattujen muutosvoimien ohella
myös monilla muilla tekijöillä, asioilla ja ta-
pahtumilla on kuntien tulevaisuuden kannalta
merkitystä. Tulevaisuutta ennakoidessa mai-
nitaan yleensä myös nopeat, laajavaikuttei-
set ja odottamattomat tapahtumat. Näistä
puhutaan myös villeinä kortteina ja mustina
joutsenina. Tällaiset tapahtumat voivat ol-
la vaikutuksiltaan globaaleja, kansallisia, or-
ganisaatiokohtaisia tai jopa yksilökohtaisia,
luonnon tai yksilön aiheuttamia ja niitä on
vaikea ennakoida. Ne tulisi kuitenkin huo-
mioida tulevaisuutta ennakoidessa ylimääräi-
sen riskin tai mahdollisuuden muodossa esi-
merkiksi ei-lineaarisen ajattelun, ”out-of-the-
box” -ajattelun, intuition ja luovuuden avulla.
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4. Neljä skenaariota tulevaisuuden kunnasta

Parlamentaarisen työryhmän työn tuloksena
syntyi neljä erilaista skenaariota eli tulevai-
suuskuvaa. Nämä ovat: Innostava elinvoima-
kunta, Ratkaisut etsivä kunta, Laiska kunta
ja Lannistunut kunta. Viimeinen skenaario on
uhkaskenaario. Skenaarioita työstettiin myös
sidosryhmätapaamisissa, joihin osallistui kun-
tien lisäksi järjestöjen, yritysten, evankelislu-
terilaisen ja ortodoksisen kirkon, tutkimuslai-
tosten ja aluehallinnon edustajia.

Innostava elinvoimakunta –skenaario ja tä-
tä tukeva Ratkaisut etsivä kunta –skenaa-
rio ovat toivottuja tulevaisuuskuvia. Näissä
molemmissa on kunnalla hyvät uudistumi-
sen edellytykset ja selkeä toimintastrategia.
Innostava elinvoimakunta panostaa elinvoi-
maan ja Ratkaisut etsivä kunta erityisesti si-
vistystehtävään. Molemmille skenaarioille on
yhteistä, että kunta toimii elävänä yhteisönä
ja vahvassa yhteistyössä kansalaisyhteiskun-
nan ja muiden tahojen ja verkostojen kanssa.

Laiska kunta – ja Lannistunut kunta –skenaa-
rioissa kuntien uudistumiskyky on heikenty-
nyt. Kunnat kykenevät vastaamaan toimin-
taympäristön haasteisiin vain hyvin rajalli-
sesti. Molemmille skenaarioille on tyypillis-
tä kuntien kääntyminen sisäänpäin ja kun-

nilta puuttuvat lisäksi edellytykset tehdä yh-
teistyötä muiden toimijoiden ja verkostojen
kanssa. Laiskoissa kunnissa uskalletaan ede-
tä, mutta vain lyhyen aikajänteen varovaisel-
la visiolla ja strategialla. Lannistuneita kuntia
leimaa vision ja strategian puute ja siksi si-
tä voidaan pitää uhkaskenaariona, jota tulee
kaikin keinoin välttää.

Seuraavassa tarkastellaan neljää eri skenaa-
riota tarkemmin. Kunkin skenaarion alussa
kuvataan skenaarion ydinajatus ja esitetään
sen taustalta löytyvät muutosvoimat. Ske-
naarioiden vaikutuksia on tarkasteltu erilai-
sissa toimintaympäristöissä toimivien kuntien
näkökulmasta eli suurten kaupunkien ja maa-
kuntien keskuskaupunkien, seutukaupunkien,
kehyskuntien, maaseutu- ja pienkuntien nä-
kökulmasta. Skenaarioita työstettiin parla-
mentaarisen työryhmän lisäksi syksyllä 2016
järjestetyissä sidosryhmätilaisuuksissa, joihin
osallistui muun muassa edellä mainittujen
kuntaryhmien edustajia.

4.1 Innostava elinvoimakunta –
skenaario
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Skenaarion (1) ydinajatus: Innostava elin-
voimakunta -skenaariossa kunta on elä-
vä monimuotoinen yhteisö, jossa kunnan
elinvoima synnyttää menestystä ja yllä-
pitää kasvua. Elinvoima ja sen menestys
perustuvat usean eri tekijän yhteisvaiku-
tukseen.

Skenaarion kuvaus erilaisissa toiminta-
ympäristössä sijaitsevien kuntien näkö-
kulmista vuonna 2030:
Suurissa kaupungeissa ja maakunnan keskus-
kaupungeissa Innostava elinvoimakunta –ske-
naarion mahdollistaa se, että kuntien erilai-
suus on tunnistettu ja hyväksytty. Kunnat
kykenevät uudistumaan ja tekemään ratkai-
suja tulevaisuutta ennakoiden ottaen huomi-
oon globaalit haasteet, kuten ilmastonmuu-
toksen. Innostava kunta toimii ketterästi ja
tekee laajaa yhteistyötä seudulla, kansallises-
ti sekä kansainvälisesti. Kunta toteuttaa roh-
keaa, monipuolista elinvoimapolitiikkaa ja ke-
hittää aluettaan houkuttelevaksi työmarkki-
na-alueeksi. Kunta myös tekee rohkeita in-
vestointeja ja panostaa pitkäjänteiseen ta-
louden suunnitteluun. Alueella työvoima liik-
kuu joustavasti ja monikulttuurisuus näh-
dään voimavarana sekä eläköityneiden uu-
sille työurille luodaan mahdollisuuksia. Kun-
ta panostaa osaamisperustan vahvistamiseen
sekä yhteistyöhön yliopistojen, korkeakoulu-
jen ja oppilaitosten kanssa. Innostava elin-

voimakunta on valinnut selkeän suunnan ja
ottanut rohkean kehittämisotteen kannusta-
malla kuntalaisia osallistumaan kunnan ke-
hittämiseen. Kunta hyödyntää aktiivisesti eri
ryhmien ideoita kaupungin kehittämisessä.
Kunnassa ovat käytössä uudet osallistamisen
tavat ja käyttäjälähtöisyys. Kunta hyödyn-
tää laajasti sosiaalista mediaa sekä pop up
vaikuttamista, myös osallistava budjetointi
ja joukkoistaminen ovat arkipäivää. Kunnas-
sa kehitetään myös kaupunginosademokrati-
an malleja ja tuetaan kuntalaisten oma-aloit-
teista vaikkuttamista ja osallistumista. Digi-
talisaation mahdollisuuksia on hyödynnetty
laajasti. Kunnan toimintatavat ja rakenteet
muuttuvat tarpeen mukaan joustavasti. Kun-
nan toimintaa ohjaavat kumppanuus, yhdes-
sä tekeminen sekä yhteiset tavoitteet yritys-
ten ja muiden alueen sidosryhmien kanssa.

Seutukaupungeissa Innostava elinvoimakun-
ta –skenaarion mahdollistaa ymmärrys siitä,
että kunta luo omat mahdollisuutensa pitkäl-
ti itse. Kunnan toimintaa määrittävät aktii-
visuus, luovuus sekä kokeilukulttuuri hyötyi-
neen. Kunnalla on selvä suunta ja se panos-
taa elinvoimaan, sivistyspalveluihin sekä hy-
vinvointiin. Sote- ja maakuntauudistus näh-
dään mahdollisuutena ja yhteistyö maakun-
nan kanssa on toimivaa. Kunnassa toimi-
taan joustavasti, hallintorajat ylittäen ja di-
gitalisaatiota laajasti hyödyntäen. Kunta te-
kee laajaa yhteistyötä myös kolmannen sek-
torin kanssa. Yritykset ja elinkeinoelämä pa-
nostavat kunnan rinnalla terveydenhuoltoon,
kouluihin ja alueen kehittämiseen. Kunnalla
on positiivinen ote ja se näkyy muun mu-
assa taloudellisina panostuksina, mutta myös
aktiivisena yhteistyönä sekä laajoina verkos-
toina seudulla, kansallisesti ja kansainvälises-
ti. Kunnassa panostetaan johtamiseen, hen-
kilöstöpolitiikkaan ja kuntalaisia kannuste-
taan aktiiviseen, omaehtoiseen osallistumi-
seen. Palveluiden suunnittelussa ja toteutuk-
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sessa hyödynnetään kuntalaisten osaamista
eri tavoin, esimerkiksi joukkoistumisen kaut-
ta.

Kehyskunnissa Innostava elinvoimakunta –
skenaarion mahdollistaa kunnan omat aktii-
viset toimet muun muassa elinkeino- ja tont-
tipolitiikassa. Kehyskunta tekee yhteistyötä
seudun kuntien kanssa. Kunta pystyy hyö-
dyntämään sijaintinsa yhdeksi vetovoimate-
kijäksi. Viihtyisä ympäristö, hyvien yhteyk-
sien äärellä houkuttelee asukkaita ja luo elin-
voimaa kuntaan. Elinvoimaa rakennetaan yh-
dessä kuntalaisten kanssa uusin yhteisöllisin
ja digitaalisin toimintatavoin. Kunta hyödyn-
tää kuntalaisten aktiivisuutta ja osallisuutta
ja käytössä ovat uudet osallistumisen aree-
nat ja verkostot sekä toimintatavat. Kunta
edistää myös ympäristöystävällisiä ratkaisu-
ja. Kunta panostaa hyvään ammattijohtami-
seen, poliittiseen johtamiseen ja luottamus-
henkilöiden toimintaedellytysten vahvistami-
seen.

Maaseutu- ja pienkunnissa Innostava elinvoi-
makunta -skenaarion mahdollistaisivat kun-
nan vahva tahtotila ja saumaton yhteistyö
aktiivisten yhdistysten, järjestöjen ja kunta-
laisten kanssa. Elinvoimaisessa maaseutu- ja
pienkunnassa johtamisella on erityinen mer-
kitys erityisesti tulevaisuussuuntautuneen toi-
minnan ja asenteiden näkökulmasta. Kunta
on ymmärtänyt omat vahvuutensa ja omalei-
maisuutensa ja ottanut ne osaksi kuntabrän-
diään sekä hyödyntää niitä markkinoinnis-
saan. Koko kuntayhteisö toimii oma-aloittei-
sesti ja kantaa vastuuta hyvinvoinnista, elin-
voimaisuudesta ja alueen houkuttavuudesta
hyvänä elinympäristönä ja työpaikkojen si-
joittumiskohteena. Digitalisaatiota on hyö-
dynnetty sekä kuntalaisten hyvinvoinnin että
osallisuuden mahdollisuuksien edistämisessä.

Skenaario kuntalaisten näkökulmasta
vuonna 2030:

Kuntalaisen näkökulmasta Innostavan, elin-
voima kunnan tulisi toimia tiiviissä yhteis-
työssä yritysten, järjestöjen ja kuntalaisten
kanssa, mikä mahdollistaa kaikille kuntaan
kiinnittymisen ja parhaimmillaan johtaa niin
äänestys- kuin kansalaisaktiivisuuden kas-
vuun. Tiedolla johtaminen ja tulevaisuuden
ennakointi on vetovoimaisessa kunnassa arki-
päivää. Oppilaitosten, yritysten ja järjestöjen
yhteistyö palvelee paikallisia tarpeita ja mah-
dollistaa sinne muuttajien koulutuksen, sivis-
tyksen ja elinikäisen oppimisen yrittäjyyden
ja työelämän rinnalla.

4.2 Ratkaisut etsivä kunta –ske-
naario

Skenaarion (2) ydinajatus: Ratkaisut et-
sivä kunta -skenaariossa kunta on löy-
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tänyt elinvoimaprofiilinsa ja tehnyt si-
vistystehtävästä kunnan ytimen. Myös
vahva kansalaisyhteiskunta tekee yhteis-
työtä kunnan kanssa.

Skenaarion kuvaus erilaisissa toiminta-
ympäristössä sijaitsevien kuntien näkö-
kulmista vuonna 2030:
Suurissa kaupungeissa ja maakuntien keskus-
kaupungeissa Ratkaisut etsivä kunta –ske-
naarion mahdollistaa se, että toimintaa ja
palveluja kehitetään proaktiivisesti. Kunnalla
on suunta ja ajatus siitä, mihin se tähtää. Eri-
tyiset panostukset on suunnattu hyvinvoin-
tiin ja laadukkaisiin sivistyspalveluihin, lähi-
palveluihin, luontoon ja turvallisuuteen. Elin-
voimapolitiikka on pitkäjänteistä ja maltillis-
ta ja sen keskeisenä osana ovat työllisyyteen
liittyvät ratkaisut sekä kaavoitus, maankäyt-
tö, asuminen ja liikenne, jotka takaavat myös
arjen sujuvuuden. Kunta nähdään houkutte-
levana asuinpaikkana, jossa on tapahtumia
ja harrastusmahdollisuuksia. Ratkaisut etsi-
vä kunta ei kilpaile metropolien kanssa, vaan
panostaa kuntien väliseen yhteistyöhön erityi-
sesti kehyskuntien sekä muiden kaupunkien
ja maakuntarajat ylittävien kehitysvyöhykkei-
den kanssa, vähintään elinvoimatehtävissä.
Yhteistyöalueet muodostuvat strategisesti ja
toiminnallisesti. Työnjako maakuntien kans-
sa on selkeästi määritelty niin lainsäädännös-
sä kuin käytännön tasolla. Kunnan kilpailuetu
syntyy yhteistyöstä asukkaiden kanssa. Kun-
taorganisaatio toimii joustavasti, resurssite-
hokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Kunnan toi-
mintaa ja palveluiden järjestämistä ohjaa laa-
ja hyvinvointinäkökulma. Palvelut ovat laa-

dukkaita ja niitä kehitetään yhdessä asukkai-
den kanssa.

Seutukaupungeissa Ratkaisut etsivä kunta -
skenaarion mahdollistaa ymmärrys muutos-
voimien suuresta vaikutuksesta. Niihin on
kyetty sopeutumaan paikallisesti tekemällä
selkeitä ja verrattain pitkäjänteisiä valinto-
ja. Toimintaa määrittää tekemisen meininki.
Elinvoimatehtävällä on vahva yhteys sivistys-
tehtävään, kuntalaisten hyvinvointiin ja toi-
mivaan arkeen. Luottamus yhteistyökumppa-
neihin on vahvaa, yhteistyösuhteet ja vuoro-
vaikutus ovat toimivat niin seudullisesti kuin
maakunnan tasolla ja tuovat kunnan toimin-
nan ja sen asukkaiden näkökulmasta lisäar-
voa. Hallintorajat eivät ole sujuvan yhteistyön
este. Kunnassa kokeillaan uutta ja haetaan
kustannustehokkaita, uusia toimintamalleja
ja –käytäntöjä sekä innovaatiota niin palve-
luiden kehittämiseen kuin elinvoiman edistä-
miseenkin. Kuntalaiset ja kansalaisyhteiskun-
ta on otettu mukaan kehittämistyöhön moni-
puolisin tavoin muotoilemaan muun muassa
sujuvia palvelupolkuja.

Kehyskunnissa Ratkaisut etsivä kunta -ske-
naario voi toteutua selkeillä, proaktiivisil-
la valinnoilla ja laaja-alaisella kumppanuuk-
sien hyödyntämisellä. Sekä muiden kuntien,
maakunnan, yhteisöjen, elinkeinoelämän että
kuntalaisten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa
tehtävällä yhteistyöllä on löydetty joustavat
ja kustannustehokkaat tavat palvelujen hoi-
tamiseksi. Palvelut toteutetaan asiakasläh-
töisesti kumppanuusmalleilla ja kunnan pal-
velutehtävässä korostuvat hyvinvointi, sivis-
tys ja kulttuuri. Uusia, joustavia toimintata-
poja on myös resurssien käytössä, muun mu-
assa kiinteistöt on avattu laajan kuntayhtei-
sön käyttöön. Toiminta ei pohjaudu perintei-
siin toimiala- tai hallintorajoihin, vaan kun-
nan toimintaa viranhaltijoista luottamushen-
kilöihin ohjaa asiakaskeskeisyys ja asukasläh-
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töisyys.

Maaseutu- ja pienkunnissa Ratkaisut etsivä
kunta –skenaarion mahdollistavat kunnan en-
nakoiva kehittämisote, yhteisöllisyys ja va-
paa-ajan asukkaat, kunnan sijainti ja sen ym-
päristötekijät sekä joustavat työnteon tavat.
Kunta on onnistunut löytämään yhteistyös-
sä paikallisten kumppaneiden kanssa suju-
via, resurssitehokkaita ja paikallisesti toimi-
via ja mahdollisia ratkaisuja niin hyvinvoinnin
ja elinvoiman edistämiseen kuin muun muas-
sa työllisyyden hoitoon ja työkyvyn ylläpitä-
miseen. Työnjako maakuntien kanssa muun
muassa elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämi-
sessä on selkeä ja toimiva. Asukas ja asia-
kas on nostettu toiminnan keskiöön, mikä on
kasvattanut kuntalaisten kiinnostusta osallis-
tua aktiivisesti kuntayhteisönsä sekä palvelu-
jen kehittämiseen.

Skenaario kuntalaisten näkökulmasta
vuonna 2030:
Vahva kansalaisyhteiskunta, matalan kyn-
nyksen kulttuuri, yhteisöt ja tapahtumat
mahdollistavat kuntalaisten aktiivisuuden ja
halun vaikuttaa kuntayhteisöön ja sen toi-
mintaan sekä päätöksentekoon. Pitkälle ke-
hitetyt sähköiset ja digitaaliset palvelut ja
avoimesti saatavilla oleva tieto edesauttavat
kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua kun-
nan kehittämiseen heidän omilla ehdoillaan.
Ratkaisut etsivä kunta, oppilaitokset, järjes-
töt ja maakunta toimivat yhdessä ja mah-
dollistavat siirtymisen korjaavista toimenpi-
teistä hyvinvoinnin edistämiseen. Kuntalaisen
näkökulmasta Ratkaisut etsivä kunta tarjoaa
esimerkiksi koulutusinnovaatioiden muodossa
mahdollisuuden päästä takaisin koulutuksen
piiriin sen keskeyttäneille.

4.3 Laiska kunta –skenaario

Skenaarion (3) ydinajatus: Laiska kunta -
skenaariossa kunnan toiminta on reaktii-
vista ja kunta keskittyy erityisesti asumi-
seen ja peruspalveluihin. Kunta hyödyn-
tää digitalisaatiota rajallisesti, ei muita
osallistaen.

Skenaarion kuvaus erilaisissa toiminta-
ympäristössä sijaitsevien kuntien näkö-
kulmista vuonna 2030:
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Suurissa kaupungeissa ja maakunnan keskus-
kaupungeissa Laiska kunta –skenaario toteu-
tuu, jos toiminta on passiivista ja kunta kes-
kittyy olemassa olevien palvelujen ylläpitämi-
seen eikä toimi aktiivisesti verkostoissa. Kun-
ta keskittyy lakisääteisten tehtävien hoita-
miseen ja palveluiden turvaamiseen alueella.
Kunta ei toimi aktiivisesti seudulla tai kansal-
lisesti. Sen kansainväliset yhteydet ovat hy-
vin suppeat eikä kunta etsi aktiivisesti uu-
sia. Kunta tekee yhteistyötä vain muutamis-
sa omalta kannaltaan tärkeissä verkostoissa.
Kunta katsoo palvelujen kehittämistä omas-
ta näkökulmastaan. Kehittämistoimenpiteet
tehdään usein viime hetkellä. Kunta hyödyn-
tää digitalisaatiota rajallisesti, eikä panos-
ta uusien osallisuusmuotojen tai kuntalaisten
osallisuuden kehittämiseen. Kunnassa on kui-
tenkin aktiivisia kuntalaisia ja aktiivisen tont-
tipolitiikan ansiosta alueelle muuttaa myös
uusia lapsiperheitä.

Seutukaupungeissa Laiska kunta –skenaario
toteutuu, kun kunta keskittyy vain oman, pe-
rinteisen elinkeinopolitikan toteuttamiseen.
Kunta ei toimi seudullisena veturina eli roo-
lissa, joka sille kuuluisi. Uusi suunta ei ole
muuttuvassa ympäristössä selvillä, eikä kun-
ta osallistu laajemmin alueen kehittämiseen.
Kunta nojaa olemassa olevien peruspalvelui-
den kehittämiseen. Kehittämistoimenpiteet
tehdään oman kunnan sisällä hyödyntämättä
verkostoja. Kunta on onnistunut perinteisel-
lä elinkeinopolitiikalla saamaan toimivan pk-
sektorin kuntaan. Kunta hoitaa perustehtä-
vänsä ja panostaa muun muassa asumiseen.

Kehyskunnissa Laiska kunta -skenaario on
mahdollinen, mikäli kunta keskityy lähinnä
perinteiseen tonttipolitiikkaan, eikä osallis-
tu aktiivisesti tai yhteistyölähtöisesti koko
seudun kehittämiseen. Rakennemuutoksissa
kunta ei ole vielä löytänyt paikkaansa. Kunta
näkee itsensä perinteisenä peruspalvelukun-

tana. Uusia toimintatapoja ei oteta käyttöön
ja monissa asioissa toimitaan kuten ennenkin.
Uhkana on, että eriarvoisuus kuntalaisten vä-
lillä kasvaa. Kunta tekee yhteistyötä ainoas-
taan omasta näkökulmastaan, eikä hyödynnä
kumppanuuksia tai seutunsa kuntaverkostoa.
Kunta katsoo ensin ja sitten vasta toteuttaa.

Maaseutu- ja pienkunnissa Laiska kunta –
skenaario on mahdollinen, jos kunta pyrkii
selviämään omin voimin ilman kumppanuut-
ta ja ilman strategista ennakointia. Uusia
joustavia toimintatapoja ei kyetä hyödyntä-
mään, eikä ilmapiiri suosi uusien ratkaisu-
jen etsimistä. Toiminnot ja palvelut ovat kes-
kittyneet maakuntakeskuksiin tai suurempiin
kaupunkeihin ja asukkaiden eriarvoisuus on
kasvusuunnassa. Palvelut, harrastusmahdolli-
suudet, kulttuuri ja tieverkko ovat osittain ra-
pautuneet ja ratayhteydet heikentyneet, kun
uusia rahoitusmalleja ja kumppanuusraken-
teita ei ole kyetty luomaan. Infrastruktuuri
ei mahdollista joustavia työnteon tapoja. Tu-
ki ja tila kansalaisyhteiskunnan omaehtoiselle
kehittämiselle on vähäinen.

Skenaario kuntalaisten näkökulmasta
vuonna 2030:
Kuntalaisen näkökulmasta keskeiset perus-
palvelut ovat saatavissa, mutta niiden laatu
ja saatavuus vaihtelee. Vain osa palveluista
on saatavilla myös sähköisesti. Hyvän asumi-
sen sekä työllistymisen edellytykset ovat ole-
massa, mutta ne eivät ole kovin monipuolisia.
Kunta ei tue aktiivista osallistumista kunnan
toimintaan ja kehittämiseen.
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4.4 Lannistunut kunta –uhkaske-
naario

Skenaarion (4) ydinajatus: Lannistunut
kunta -skenaariossa kunnalla ei ole visiota
eikä strategiaa. Kunnan passiivisuus johtaa
näivettymisen kierteeseen.

Skenaarion kuvaus erilaisissa toiminta-
ympäristössä sijaitsevien kuntien näkö-

kulmista vuonna 2030:
Suurissa kaupungeissa ja maakuntien kes-
kuskaupungeissa Lannistunut kunta –skenaa-
rio toteutuu, jos toiminta on reaktiivista ei-
kä strategiaa uudistumiseen onnistuta luo-
maan. Osaava työvoima ja yritykset ovat ka-
donneet kansainvälisille markkinoille. Tästä
kärsivät niin kunnan kuin koko kaupunki-
seudun ympäristö ja elinvoima. Kunnalla ei
ole ollut mahdollisuuksia myöskään integroi-
da maahanmuuttajia kotimaisille työmarkki-
noille. Talouskehityksen johdosta kunnan re-
surssit ovat heikentyneet ja kunnan organi-
saatio sekä sen ja palvelujen kehittämismah-
dollisuudet ovat pienet. Lakisääteiset palve-
lut pystytään juuri ja juuri järjestämään. Yh-
teistyösuhteet maakuntaan jäävät muodos-
tamatta ja muiden kuntien kanssa kilpailu
veronmaksajista kiristyy äärimmilleen. Sisäi-
set kriisit sekä huono johtaminen heikentävät
kunnan, luottamushenkilöiden ja viranhalti-
joiden toimintamahdollisuuksia ja kuntalais-
ten hyvinvointia. Yhdyskuntarakenne hajau-
tuu ja seurauksena segregaatiokehitys kiihtyy
hallitsemattomaksi. Hyvä- ja huono-osaisten
asuinalueiden välillä on konflikteja ja rikolli-
suus lisääntyy. Kuntalaisten rooli on heikko
ja luottamus kuntaan sekä päätöksentekijöi-
hin näkyy yhä alhaisempina äänestysprosent-
teina ja valitusten huolestuttavana kasvuna.

Seutukaupungeissa Lannistunut kunta -ske-
naarioon päädytään, jos kunta noudattaa niin
sanottua Hällä väliä –politiikkaa, mistä puut-
tuvat pitkäjänteinen ja proaktiivinen kehittä-
misote. Erilaisten toimintaympäristömuutos-
ten seurauksena kunnan infrastruktuuri on
heikentynyt ja elinympäristö on rapistunut.
Kuntalaiset, työntekijät ja yritykset siirtyvät
maakuntakeskukseen tai ulkomaille, mikä ra-
pauttaa kunnan tulopohjaa. Kunnan on vai-
kea löytää uutta suuntaa ja roolia ja panos-
taa kuntaorganisaation sekä palvelujen ke-
hittämiseen. Yhteistyötä ja toimivaa työnja-
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koa ei sen enempää maakuntien kuin muiden-
kaan kuntien kanssa löydetä, sillä muut tahot
nähdään kunnan kilpailijoina, ei kumppanei-
na. Kunta ja maakunta tekevät päällekkäi-
siä tehtäviä ja resurssit ovat hukkakäytössä.
Kunnan organisaatio on hierarkkinen ja ver-
kostojohtamisen tapoja ei hyödynnetä. Kun-
talaiset nähdään palvelun tarvitsijana, joilla
ei ole annettavaa sen enempää palveluiden
kuin kuntayhteisön kehittämiseenkään. Edus-
tuksellisen demokratian kriisi syvenee, luotta-
mushenkilöt keskittyvät oman työnsä säilyt-
tämiseen eikä aikaa jää luottamustehtävän ja
yhteisten asioiden hoitoon.

Kehyskunnissa Lannistunut kunta -skenaario
toteutuu, mikäli kunta passivoituu ja visio tu-
levaisuuteen puuttuu. Passiivisuus näkyy ky-
vyttömyytenä ja haluttomuutena hakea uu-
sia, joustavia ja kumppanuuteen perustuvia
ratkaisuja tilanteessa, jossa toimintaympäris-
tö muuttuu voimakkaasti. Työpaikat ja työlli-
set ovat kadonneet kaupunkeihin ja ulkomail-
le, sillä paikallisia ratkaisuja työllisyyden hoi-
toon tai elinvoiman edistämiseksi ei ole löy-
detty. Kunnalla on vain palvelurooli. Resurs-
sit ovat heikentyneet ja palvelujen laatu ra-
pautuu samoin kuin yhteistyö naapurikuntien
ja keskuskaupunkien kanssa. Myös digitali-
saation mahdollisuudet on jätetty hyödyntä-
mättä. Eriarvoisuus keskusten ja reuna-alu-
eiden välillä kasvaa ja aiheuttaa monenlaisia
konflikteja. Myös vastakkainasettelu eri väes-
töryhmien välillä kasvaa pahoinvoinnin ja po-
larisaation seurauksena. Kunnan toiminnan
lähtökohtana ovat perinteiset sektori- ja toi-
mialarajat ja kunta on kaukana apua tarvit-
sevista asukkaistaan. Harvoihin avoimiin teh-
täviin ei saada hakijoita ja kuntavaaleissa on
vaikea löytää ehdolle asettuvia.

Maaseutu- ja pienkunnissa Lannistunut kun-
ta –skenaario voi toteutua, jos kunta on sul-
jettu yhteisö, eikä strategiaa tai suuntaa tule-
vaisuuteen ole. Taloustilanne on heikentänyt
kunnan toimintamahdollisuuksia, eikä kunta
ole osannut kohdentaa vähäisiä resursseja oi-
kein. Palvelujen laatu on kärsinyt merkittä-
västi ja harrastusmahdollisuudet ovat hyvin
puutteelliset tai jopa olemattomat. Kunnal-
ta puuttuvat miltein kaikki vetovoimatekijät.
Kuntalaisten aktiivista osallistumista ei näh-
dä oleellisena, eikä tueta. Seurauksena sekä
asukkaiden että muun muassa laajan kan-
salaisyhteiskunnan sitoutuminen kuntaan on
heikkoa.

Skenaario kuntalaisten näkökulmasta
vuonna 2030:
Kuntalaisen näkökulmasta Lannistunut kun-
ta -skenaario tarkoittaa heikentyneitä palve-
luita, syrjäytymisen ja eriarvoisuuden kasvua.
Kuntalaisen sitoutuminen kuntaan heikkenee
ja vastakkainasettelu kunnan mahdollisuuk-
sien ja kuntalaisten tarpeiden välillä kasvaa.
Tämä heikentää koko kuntayhteisön toimin-
nan mahdollisuuksia, kumppanuutta, yhdessä
tekemisen henkeä ja voi johtaa pahimmillaan
erityyppisiin konflikteihin erilaisissa kunnissa.
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5. Tulevaisuuden kunnan visiot 2030

Tulevaisuuden kunta -reformin tehtävä-
nä oli määritellä visio tulevaisuuden kun-
nasta vuonna 2030. Visiolla tarkoitetaan
ennakoinnissa jaettua näkemystä siitä
mahdollisesta maailmasta, johon pyri-
tään. Parlamentaarinen työryhmä teki
työnsä lopuksi joulukuussa yhden yhtei-
sen vision sekä omat visiot jokaiselle nel-
jälle eri skenaariolle1.

Kunta on koti kaikelle
Parlamentaarisen työryhmän laatima, yhtei-
nen visio ”kunta on koti kaikelle” kuvas-
taa tulevaisuuden kunnan ydinajatusta. Tu-
levaisuuden kunta on aktiivinen verkostojen
hyödyntäjä ja toimii laajassa kumppanuudes-
sa niin elinkeinoelämän, kolmannen sektorin
kuin omien asukkaidensa kanssa. Kunta on
tulevaisuuttaan ennakoiva uudistaja, joka ky-
kenee strategisiin valintoihin.

Innostavan elinvoimakunnan visio
Menestymme yhdessä.
Visiotarinassa korostuu kunnan rooli tulevai-
suuttaan ennakoivana uudistajana ja aktii-
visena mahdollisuuksien hyödyntäjänä. Kun-
ta menestyy pitkäjänteisten strategisten va-

lintojensa ansiosta. Vetovoiman ylläpitämi-
seen on suunnattu erityisiä panostuksia ja
kunta kehittää aluettaan yhteistyössä seudul-
listen, maakunnallisten, kansallisten ja kan-
sainvälisten toimijoiden kanssa. Kunnan roo-
lina on olla mahdollistaja ja edellytysten luo-
ja elinkeinoelämälle, järjestöille, kansalaisyh-
teiskunnalle ja kuntalaisille. Toimintatavois-
sa ja johtamisessa korostuvat myös verkosto-
maisuus, vuorovaikutus, kumppanuus.

Ratkaisut etsivän kunnan visio
Löydämme reitit hyvinvointiin ja sujuvaan ar-
keen.
Visiotarinassa korostuu kunnan proaktiivinen
rooli. Kunta on löytänyt oman profiilinsa
ja tehnyt selkeitä strategisia valintoja. Lähi-
palvelut, sivistystehtävä, sujuvan arjen mah-
dollistaminen ja elinympäristön kehittäminen
ovat kunnan toiminnan keskiössä. Laajalla,
sektori- ja hallintorajat ylittävällä yhteistyöllä
kunta hakee joustavat ja kustannustehokkaat
ratkaisut palveluiden järjestämiseksi. Toimin-
tatavoissa ja johtamisessa korostuvat lisäksi
asiakas- ja asukaslähtöisyys ja kunnan yhtei-
sörooli. Kunnan toimintaa ja palveluiden jär-
jestämistä ohjaa laaja hyvinvointinäkökulma.

Laiskan kunnan visio
Mennään siitä, mistä aita on matalin.
Visiotarinassa korostuu kunnan reaktiivinen
kehittämisote. Kunnassa on tehty lyhytjäntei-
siä strategisia valintoja ja kunnan rooli näh-
dään kapeasti lähinnä palveluiden järjestäjä-
nä. Kunta toteuttaa perinteistä elinkeinopo-
litiikkaa, jättää mahdollisuuksia käyttämättä
eikä hyödynnä verkostoja, kumppanuuksia tai
esimerkiksi digitalisaatiota suunnitelmallises-
ti. Toiminta ja johtaminen perustuvat van-
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hoihin toimintamalleihin ja uudistuminen ta-
pahtuu usein viime tingassa.

Lannistuneen kunnan visio
Viimeinen sammuttaa valot.
Visiotarinassa korostuu se, ettei kunnalla ole
visiota tai strategiaa. Kunta pyrkii selviyty-
mään ennen kaikkea omin voimin. Toimin-
nassa ja johtamisessa korostuu passiivisuus,
joka näkyy kyvyttömyytenä uudistua ja hakea
uusia, kumppanuuteen perustuvia ratkaisu-
ja. Passiivisuus on aiheuttanut hallitsematto-
man negatiivisen kehityksen kierteen ja johta-
nut tilanteeseen, jossa resurssit ovat heiken-

tyneet, palvelut rapautuneet ja kunnan ole-
massaolon oikeutus hämärtynyt.
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6. Tulevaisuuden kunta –reformin jatkotyö

Parlamentaarisen työryhmän tehtävänä on
ollut väliraportissaan esittää näkemyksensä
tulevaisuuden kunnan roolista, tehtävistä ja
asemasta. Työryhmän työn tuloksena on syn-
tynyt neljä erilaista skenaariota ja visiot eri-
laisissa toimintaympäristöissä toimiville kun-
nille.

Näihin toivottuihin tulevaisuuskuviin pääse-
minen edellyttää toimenpiteitä sekä lyhy-
ellä että pidemmällä aikavälillä. Toimenpi-
teet voivat käsittää lainsäädäntömuutoksia
sekä kuntien toimintatapamuutoksia. Parla-
mentaarisen työryhmän tehtävänä on kartoit-
taa myös tarvittavat lainsäädäntömuutokset
muun muassa kuntalain osalta sekä pitkän ai-
kavälin kuntapolitiikan muutostarpeet. Näi-
tä muutostarpeita parlamentaarinen työryh-

mä käsittelee kevään 2017 aikana välirapor-
tin kommenttikierroksen jälkeen. Hallitus lin-
jaa tarvittavat lainsäädäntömuutokset alku-
syksyyn 2017 mennessä. Lainsäädäntömuu-
tokset valmistellaan siten, että ne voivat tul-
la voimaan vuoden 2019 alussa.
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Liite 1. Työryhmien kokoonpanot 
(toimikausi 1.1.2016 – 31.3.2019)

Parlamentaarinen ryhmä

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen,
puheenjohtaja
Kansanedustaja Toimi Kankaanniemi, PS,
varapuheenjohtaja
Kansanedustaja Mari-Leena Talvitie, Kok,
varapuheenjohtaja
Kansanedustaja Elsi Katainen, Keskustan
eduskuntaryhmä, jäsen
Kansanedustaja Maria Tolppanen, Perus-
suomalaisten eduskuntaryhmä, jäsen 5/2016
saakka
Kansanedustaja Kari Kulmala, Perussuoma-
laisten eduskuntaryhmä, jäsen 6/2016 lähtien
Kansanedustaja Sanna Lauslahti, Kokoo-
muksen eduskuntaryhmä, jäsen
Kansanedustaja Tuula Haatainen, Sosialide-
mokraattinen eduskuntaryhmä, jäsen
Kansanedustaja Joona Räsänen, Sosialide-
mokraattien eduskuntaryhmä, jäsen
Kansanedustaja Olli-Poika Parviainen, Vih-
reiden eduskuntaryhmä, jäsen
Kansanedustaja Hanna Sarkkinen, Vasem-
mistoliiton eduskuntaryhmä, jäsen
Kansanedustaja Thomas Blomqvist, RKP:n
eduskuntaryhmä, jäsen
Valtiotieteiden tohtori Jouko Jääskeläinen,
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, jä-
sen
Kaupunginjohtaja Aleksi Randell, Turku,
kuntaedustaja, jäsen
Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko, Salo,
kuntaedustaja, jäsen
Kunnanjohtaja Hannele Mikkanen, Liperi,
kuntaedustaja, jäsen
Ylijohtaja Päivi Laajala, valtiovarainministe-

riö, pysyvä asiantuntija
Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Suo-
men Kuntaliitto, pysyvä asiantuntija 4/2016
saakka
Tutkimus- ja kehitysjohtaja Kaija Majoi-
nen, Suomen Kuntaliitto, pysyvä asiantuntija
4/2016 lähtien
Yliopistonlehtori Jenni Airaksinen, Tampe-
reen yliopisto, pysyvä asiantuntija
Neuvotteleva virkamies Katja Palonen, valti-
ovarainministeriö, sihteeri
Neuvotteleva virkamies Inga Nyholm, valtio-
varainministeriö, sihteeri
Innovaatioasiantuntija Tuula Jäppinen, Suo-
men Kuntaliitto, ennakointityön fasilitaattori

Asiantuntijaryhmä

Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarain-
ministeriö, puheenjohtaja
Kehittämispäällikkö Juho Korpi, ympäristö-
ministeriö, jäsen
Neuvotteleva virkamies Olli Alho, työ- ja elin-
keinoministeriö, jäsen 4/2016 saakka
Hallitusneuvos Tuula Manelius, työ- ja elin-
keinoministeriö, jäsen 5/2016 alkaen
Johtaja Taru Koivisto, sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö, jäsen
Opetusneuvos Emmi Virtanen, opetus- ja
kulttuuriministeriö, jäsen
Neuvotteleva virkamies Niklas Wilhelmsson,
oikeusministeriö, jäsen
Neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Manninen,
liikenne- ja viestintäministeriö, jäsen 10/2016
saakka
Hallitusneuvos Sanna Ruuskanen, liikenne- ja
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viestintäministeriö, jäsen 11/2016 lähtien
Yli-insinööri Kirsi Rajaniemi, sisäministeriö,
jäsen
Maaseutuylitarkastaja Laura Jänis, maa- ja
metsätalousministeriö, jäsen 8/2016 saakka
Neuvotteleva virkamies Christell Åström,
maa- ja metsätalousministeriö, jäsen 9/2016
lähtien
Lakimies Mervi Kuittinen, Suomen Kuntaliit-
to, jäsen 8/2016 saakka
Johtava lakimies Riitta Myllymäki, jäsen
9/2016 lähtien
Erityisasiantuntija Arto Koski, Suomen Kun-
taliitto, jäsen
Erityisasiantuntija Sini Sallinen, Suomen
Kuntaliitto, pysyvä asiantuntija
Kehityspäällikkö Jarkko Huovinen, Suomen
Kuntaliitto, pysyvä asiantuntija

Neuvotteleva virkamies Inga Nyholm, valtio-
varainministeriö, sihteeri
Neuvotteleva virkamies Katja Palonen valti-
ovarainministeriö, sihteeri
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Liite 2. Trendikortit
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Liite 3. Kuvaus pidetyistä 
sidosryhmätilaisuuksista

Parlamentaarisen työryhmän tuottamia ske-
naarioita ja visioita käytiin läpi kevään ja syk-
syn aikana 12 sidosryhmätilaisuudessa. Seu-
raavassa tapaamisten aikataulu ja lyhyt esit-
tely em. sidosryhmistä, tilaisuuksien osanot-
tajamäärineen (suluissa oleva luku).

20.5.2016 Nuorten huipputapaaminen (200
henkilöä)
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen
ja Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto (Nuva)
ry. halusivat koota nuorten näkemyksiä halli-
tusohjelmaan sisältyvistä reformeista, erityi-
sesti Tulevaisuuden kunta –reformista sekä
sote- ja maakuntauudistuksesta. Nuorten nä-
kemysten kuulemiseksi järjestettiin Nuva ry:n
ja valtiovarainministeriön yhteistyönä valta-
kunnallinen Nuorten vaikuttajien Huipputa-
paaminen, seminaari, jossa kuntien nuoriso-
valtuustojen edustajat toivat kuntiensa nuor-
ten näkemykset esille.

14-15.9.2016 Kuntamarkkinat (498 henkilöä)
Kuntamarkkinat on Suomen ainoa julkisen
hallinnon foorumi, jossa on esillä kaikki kun-
ta-alan hallintosektorit. Tapahtuman järjes-
täjinä ovat Suomen Kuntaliitto ja Kuntaleh-
ti. Osallistujat priorisoivat kuntiin vaikuttavia
muutosajureita.

11.10. Kuntaliiton pienten kuntien neuvotte-
lukunta ja uusi maaseutuverkosto (9 henki-
löä)
Kuntaliiton pienten kuntien neuvottelukunta
on sääntömääräinen elin, jonka tehtävänä on
pienten, alle 10 000 asukkaan kuntien edun-
valvonta. Neuvottelukunnassa on 15 jäsen-
tä eri puolilta maata. Kuntaliiton maaseutu-
verkosto on käynnistymässä ja tulee toimi-

maan maaseutumaisten kuntien, kaupunkien
maaseutualueiden ja maaseudun asukkaiden
edunvalvonnan ja maaseudun kehittämisen
tukena. Maaseudun erityiset piirteet, kuten
elinkeinorakenne, harva asutus ja pitkät etäi-
syydet tuovat kuitenkin haasteita arkipäivään
riippumatta siitä, onko kyseessä maaseutu-
kunta vai suuren kaupungin maaseutumaiset
alueet.

26.10. Sidosryhmätapaaminen (64 henkilöä)
Valtiovarainministeriö järjesti sidosryhmäti-
laisuuden järjestöiden, elinkeinoelämän edus-
tajille sekä tutkijoille Tulevaisuuden kunta-re-
formiin liittyen. Tilaisuuden tarkoituksena oli
saada eri sidosryhmien näkemyksiä parlamen-
taarisen työryhmän työhön.

4.11. Seutukaupunkiverkoston työpaja (15
henkilöä)
Seutukaupunkeja ovat kaupungit, jotka ovat
seutukuntiensa / talousalueensa keskuksia tai
keskuspareja, mutta eivät ole maakuntiensa
keskuksia. Seutukaupunkiverkostoon kuuluu
47 kaupunkia, joiden vaikutusalueella asuu
yli miljoona suomalaista. Seutukaupunkien
muodostaman verkoston perustehtävänä on
seutukaupunkien ennakoiva edunvalvonta.

9.11. Kaupunkipoliittinen työryhmä (15 hen-
kilöä)
Kaupunkipoliittisen työryhmään kuuluu 19
suurinta kaupunkia Helsingistä Kotkaan.
Kaupunkeja verkostossa edustavat joko kau-
punginjohtajat tai heidän nimeämänsä sijai-
set.

11.11. Uuden sukupolven kunnanjohtajat (5
henkilöä)
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Uuden sukupolven kuntajohtajat ovat sekä
juuri aloittaneita kuntajohtajia että joita-
kin vuosia toimineita kuntajohtajia. Verkosto
tarjoaa vertaistukea kuntajohtajille sekä ot-
taa kantaa kuntajohtamisen edellytyksiin ja
kehittämiseen monimuotoistuvassa toiminta-
ympäristössä.

16.11. Evankelisluterilaisen kirkon edustajien
tapaaminen (14 henkilöä)
Ministeri Vehviläinen tapasi kirkon edustajia
tavoitteena kuulla kirkon näkemyksiä tulevai-
suuden kuntien roolista, asemasta ja yhteis-
työstä kirkon kanssa. Tilaisuuteen osallistui-
vat Kirkkohallituksen ja hiippakuntien edus-
tajat.

23.11. Kehyskuntaverkoston tapaaminen (8
henkilöä)
Kehyskuntaverkosto on Tampereen, Turun,
Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kau-
punkiseuduilla sijaitsevien 26 kehyskunnan
yhteistyöelin. Sen perustehtävänä on kehys-
kuntien ennakoiva edunvalvonta. Tehtävään-
sä verkosto hoitaa välittämällä ajantasaista
tietoa kehyskuntien tarpeista ja näkemyksistä
Kuntaliiton edunvalvonnan tietoon sekä suo-
raan eri ministeriöihin ja valtion eri virano-
maisille, poliittisille puolueille sekä tiedotus-
välineille. Tiedonvälitys ja vaikuttaminen ta-
pahtuvat päättäjätapaamisina ja kannanot-
toina, ja kohdistuvat erityisesti kuntien kan-
nalta keskeiseen lainsäädäntöön ja politiikka-
ohjelmiin.

24.11. Kuntademokratiaverkoston tapaami-
nen (31 henkilöä)
Kuntademokratiaverkosto on avoin verkosto,
johon voi liittyä jäseniksi kaikki kuntien, val-
tionhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimi-
jat. Jäseniä verkostossa on noin 400. Verkos-
to kehittää ja vahvistaa kuntademokratiaa
sekä tarjoaa väylän eri toimijoiden vertaisop-

pimiselle. Verkosto tarjoaa muun muassa tie-
don ja kokemusten vaihtoa, hyviä käytäntö-
jä, kehittämisideoita ja kehittämistukea ver-
kostotapaamisten ja sähköisen verkossa toi-
mivan kehittämisalustan Innokylän3 avulla.

30.11. Kuntajohtajaverkosto Ryhmä 44 (25
henkilöä)
Kuntajohtajaverkosto Ryhmä 44:n tehtävä-
nä on sparrata Kuntaliittoa ja toisia kuntia
edunvalvonnan, kehittämistoiminnan ja pal-
velujen saralla. Verkoston tehtävänä on myös
tuoda esiin kuntajohdon arjen haasteita ja
näkemyksiä sekä käydä vuoropuhelua kunta-
kentän muutosilmiöistä, niihin ennakoinnista
ja reagoinnista yhdessä Kuntaliiton kanssa.
Ryhmä44 koostuu 44 kuntajohtajasta, jotka
edustavat erikokoisia ja -tyyppisiä kuntia eri
puolilta Suomea.

1.12. Yrittäjätapaaminen (31 henkilöä)
Ministeri Vehviläinen tapasi yrityselämän
edustajia tavoitteena kuulla heidän näkemyk-
siään tulevaisuuden kuntien asemasta, roolis-
ta ja yhteistyöstä yritysten ja elinkeinoelämän
kanssa. Tilaisuuteen osallistui Suomen Yrit-
täjien keskustoimiston asiantuntijoita, yrit-
täjiä Suomen Yrittäjien kunnallisen ja alu-
eellisen elinkeinopolitiikan valiokunnasta sekä
nuoria yrittäjiä ja aluejärjestöjen toimitusjoh-
tajia.
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Lukuohjeet ja tulostus

Tulevaisuuden kunnan skenaariot ja visiot
2030 -julkaisu on mobiililaitteilla luettava
Mobie Zine HTML5-verkkojulkaisu. Tämä
digitaalinen julkaisu on luettavissa kaikilla
päätelaitteilla niiden käyttöjärjestelmästä tai
näytön koosta riippumatta (tietokoneet, tab-
let-laitteet, älypuhelimet ja tv-vastaanotti-
met, joissa on internetselain). Julkaisun sisäl-
tö skaalautuu automaattisesti kulloinkin käy-
tössä olevalle näyttökoolle. Saat suurennet-
tua kuvat ja kaaviot ruudun kokoisiksi klik-
kaamalla niitä.

Jos katsot julkaisua tietokoneellasi, voit hel-
posti siirtyä sivulta toiselle näppäimistön nuo-
linäppäimillä ja kosketusnäytöllisellä laitteella
vastaavasti pyyhkäisemällä kuvaruutua oike-
alle tai vasemmalle.

Tulostettavissa oleva PDF-versio.

Palaute

Kerro mielipiteesi verkkojulkaisusta. Lähetä
terveisesi julkaisutuotanto@vnk.fi.
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