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Kuntastrategia (Kuntalaki 37 §)

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja 
talouden pitkän aikavälin  tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon 

1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen; 

2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen; 

3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet; 

4) omistajapolitiikka; 

5) henkilöstöpolitiikka; 

6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet; sekä 

7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. 

6 § Kuntakonserni ja kunnan toiminta
Yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta, on kunnan tytäryhteisö. Kunta tytäryhteisöineen 

muodostaa kuntakonsernin. Mitä tässä laissa säädetään kunnan tytäryhteisöstä, sovelletaan myös kunnan määräysvaltaan kuuluvaan säätiöön.

Kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä muun omistukseen, 

sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan.
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Osakkuusyhteisöt 
ja 

yhteistyö-
sopimukset

Tytär-
yhteisöt

Kunnan toiminnan johtaminen ja ohjaus

Yritykset ja 
kolmas sektori

Omistajaohjaus
Perussopimus ja yhtymäkokoukset
Osakassopimus, yhtiöjärjestys ja 
yhtiökokous
Hallitustyöskentely

Kumppanuudet 
Sopimukset ja valvonta

Omistajaohjaus ja 
konsernivalvonta
Yhtiöjärjestys ja yhtiökokous
Hallitustyöskentely

Valtuusto
Hallitus ja konsernijohto

Omistajapolitiikka ja konserniohje
Hallintosääntö
Talousarvio ja taloussuunnitelma

Kunta ja kuntalaiset

Kunnan 
organisaatio
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Nettokustannukset = käyttökustannukset – käyttötuotot

Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät

Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät

Perusopetus 43,7 M€
Päivähoito 23,2 M€

Liikenneväylät 6 M€
Yleishallinto 4,9 M€Yhdyskuntasuunnittelu 4,8 

M€

Lukiokoulutus 4,4 M€

Tukipalvelut 3,7 M€

Liikunta ja ulkoilu 2,8 M€

Esiopetus 2,3 M€

Kirjastotoiminta 1,9 M€

Joukkoliikenne 1,5 M€

Nuorisotoiminta 1,4 M€

Puistot ja yleiset alueet 1,2 M€

Museo- ja näyttelytoiminta 1,2 M€

Ta i teen perusopetus 0,2 M€
Muu kulttuuritoiminta 0,1 M€

Rakennusvalvonta 0 M€
Maa- ja metsätilat 0 M€

Satamatoiminta 0 M€
Energiahuolto 0 M€

Musiikkitoiminta 0 M€
Teatteri-, tanssi- ja sirkus 0 M€

Muu opetustoiminta 0 M€
Amm. koulutus 0 M€

Kansalaisopistot 0,6 M€

Ympäristön huolto 0,3 M€
El inkeinoelämän ed. 0,5 M€

Lähde: Kuntien ilmoittamat tiedot FCG 

Tuusula

Nettokustannukset 2016
ilman maakuntaan siirtyviä tehtäviä

Perusopetus

49 %

Päivähoito

26 %

Liikenneväylät

7 %

Yleishall.

6 %

Yhdysk.suunn.

5 %

Lukiokoulutus

5 %
Tukipalvelut

4 %

Muut
3 %

80 %
kasvatus 
ja opetus
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Toimijat uudessa sote- ja maakuntarakenteessa

Lähde: Mukaillen STM ja Kuntaliitto
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Hyvinvoinnin edistäminen kunnassa (HEKU tutkimus Kaija Majoinen)
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Kuntien ja maakuntien tehtävät ja toiminnan yhdyspinnat

Kuntien 
toiminta

Maakuntien 
toiminta

Itsehallinto, demokratia, osallisuus, vaalit

Johtaminen, konserniohjaus, omistajapolitiikka

Talous, 
valtion ohjaus, 

Neuvottelu- ja sopimusmenettelyt 
*

Toiminta markkinoilla, hankinnat 
ja kilpailuttaminen 

Asiakaslähtöinen uudistuminen ja kokeilut

Elinkeino- ja työllisyyspalvelut, MAL-
asiat*

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen*

Sote-tuotanto?*

Sote ICT- ja 
tukipalvelut 

Maakuntakaavoitus

Aluekehitys ja 
rahoitusapparaatit

Sote-järjestäminen, 
palvelurakenteet ja 
niiden kehittäminen 

Palo- ja pelastustoimi

Maakuntastrategia

Oppilas- ja 
opiskelijahuolto

Varhaiskasvatus

Perusopetus

Kulttuuri-, liikunta-
ja nuorisotoimi

Kuntatekniikka 

Yhdyskunnat ja 
kaavoitus

Ympäristöterveydenhuolto

Lomitus

Kuntastrategia

Tukipalvelut*

Ympäristö

2. asteen 
koulutus

Hallintomenettelyt, säännöt, ohjeet

Digitalisaatio ja tietojärjestelmät

Kansainvälinen
toiminta

Liikenne, joukko-
liikenne, 

tieverkkojen 
rakentaminen ja 

ylläpito

Liikennejärjestelmä ja 
alueellinen tienpito

Maakuntasuunnitelma, 
maakuntaohjelma

* Yhteistyön haastavimmat osa-alueet
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VALTIO

Ohjaus ja resurssit
• Lainsäädäntö

• Julkisen talouden suunnitelman (JTS) 
valmisteluun liittyvät maakuntien arviointi-

ja neuvottelumenettelyt (VM + STM)
• Ministeriöiden päätökset (VM+ STM)

• Investointien ohjaus
• Valtion rahoitus 

(korvamerkitty ja yleiskatteellinen)
Keskitetyt tukipalvelut?

Ohjaus ja resurssit
• Lainsäädäntö

• Julkisen talouden suunnitelma (JTS)
• Kuntatalousohjelma
• Valtionosuudet

MAAKUNNAT
Erityinen toimiala ja lainsäädännöllä
määritellyt tehtävät

KUNNAT
Yleinen toimiala ja tehtävätVuorovaikutus ja sopiminen

Esim. hyte, tukipalvelut, oppilashuolto, työllisyys, kaavoitus, rakentaminen, 
joukkoliikenne, kotouttaminen, elinvoima, asuminen, järjestöyhteistyö , osallisuus, 

johtaminen jne.

Sote-uudistus ja julkisen sektorin ohjausmekanismit (Antti Kuopila Kuntaliitto)
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2.

Luottamuksen, 

avoimuuden 

ja yhteistyön 

vahvistaminen

1.

Kokonaiskuvan 

hahmottaminen 

ja yhteiset tavoitteet

3.

Tiedolla johtaminen 

ja kokemuksista 

oppiminen
4.

Verkostojohtaminen 

ja toimivallan/ 

päätösvallan 

delegointi 

5.

Ketterät kokeilut, 

uudet toimintatavat 

ja kehittämisen 

mallit

Yhdyspintojen johtamisessa korostuu

6. 

Haastava 

muutosjohtaminen, 
ml. erilaisten 

toimintakulttuurien 

kohtaaminen
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Hyvinvoinnin johtaminen ja organisointi

 Toimintoympäristön ja kaupunkiyhteisön ”lukeminen”

 Hyvinvoinnin edellytykset ja pahoinvoinnin vähentäminen

 Strategia ja tavoitteet perustana 

 Konsernin johtaminen ja konsernin kokonaisetu 

 Verkostojen johtaminen ja sidosryhmäyhteistyö

 Kunnan ja maakunnan yhdyspinnat, strateginen sopimus ja palvelusopimukset

 Strategiaperusteinen hyvinvointiohjelma 

1. Elinympäristön turvallisuuden lisääminen.

2. Tuusulalaisten luontaisen liikkumisen mahdollistaminen.

3. Tuusulalaisten terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen

 Talousarvio ja resurssit sekä seuranta, raportointi ja reagointi

 Strategialähtöinen hyvinvoinnin ja elinvoiman johtaminen

 Valtuusto, hallitus ja pormestari

 Johtoryhmä ja hyvinvointiryhmä

 Toimialojen johtoryhmät ja yksiköt 
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ELINVOIMA

HYVINVOINTI


