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Suomen Kuntaliitto ry

• Suomen vaikuttavimpia 
edunvalvontajärjestöjä.

• Jäseninä kaikki Suomen 311 kuntaa ja 
kaupunkia. Toiminnassa mukana myös 
maakuntien liitot, sairaanhoitopiirit, muut 
kuntayhtymät sekä kuntataustaiset 
osakeyhtiöt.

• 200 oman alansa huippuasiantuntijaa:
• laki, talous, sote, elinvoima, demokratia, 

ympäristö, tietoyhteiskunta, koulutus, 
kulttuuri jne.

• Ydintehtävinä edunvalvonta, kehittäminen 
ja palvelut.
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Edunvalvoja

Kuntaliiton tehtävänä 
on valvoa jäsentensä eli 
Suomen kuntien ja 
kaupunkien etua.

Kuntaliiton ydintehtävät

Kehittäjä

Yhteiskehittämisellä 
ratkotaan 
kuntakentän 
haasteita.

Asiantuntija-
palvelujen tarjoaja

Asiantuntijapalvelujen 
vahvuutena on syvä 
osaaminen kuntakentän 
erityiskysymyksissä.

Suomen Kuntaliitto on kaikkien kuntien ja kaupunkien
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Kuntaliiton sivistyspoliittinen visio
https://www.kuntaliitto.fi/opetus-ja-kulttuuri/kuntaliiton-sivistyspoliittinen-
ohjelma-sivistyksen-suunta-2030

Sivistyspalvelut luovat edellytyksiä, 
jotta jokainen ihminen voi elää 
aktiivista, luovaa ja merkityksellistä 
elämää. Kuntaliitto tukee ja kehittää 
toimillaan kuntia sivistyspalvelujen 
järjestämisessä.

Kuntia kuullaan kansallisessa 
päätöksenteossa ja sen valmistelussa 
sekä toiminnan arvioinnissa. Kuntaliitto 
vaikuttaa aktiivisesti kansalliseen 
päätöksentekoon ja osallistuu asioiden 
valmisteluun yhteistyössä kuntien ja 
kuntataustaisten yhteisöjen kanssa.
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Kunnallisen sivistyspolitiikan teemat 

• Palvelut ja eläminen kestävällä 
tavalla

• Moninainen osallisuus ja uudistuva 
päätöksenteko

• Väestö ja alueellinen erilaistuminen 

• Yhteistyö, kumppanuudet ja 
verkostoituminen toimintatapana

• Sivistyksellä hyvinvointia jokaiselle

• Jatkuva oppiminen läpi elämän

• Tarvitaan voimavaroja tulevaisuuteen
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Kunta on poliittinen toimintakenttä
vLuo edellytykset asukkaiden 

itsehallinnon sekä osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien 
toteutumiselle kunnan toiminnassa 
sekä edistää kunnan toiminnan 
suunnitelmallisuutta ja taloudellista 
kestävyyttä. 

vEdistää asukkaidensa hyvinvointia 
ja alueensa elinvoimaa sekä 
järjestää asukkailleen palvelut 
taloudellisesti, sosiaalisesti ja 
ympäristöllisesti kestävällä tavalla. 
(Kuntalaki 410/2015, 1§)
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Moninainen osallisuus ja uudistuva 
päätöksenteko – jokainen vaikuttaa 
(Sisu2030)

• Kunnalliseen päätöksentekoon vaikuttaa kunnan rooli alueellisena 
toimijana, omistajana, alustana, ylläpitäjänä ja koulutuksen 
järjestäjänä. 

• Paikallinen toimintakulttuuri ja johtaminen määrittävät kunnan 
suhdetta muihin kuntiin, kuntalaisiin, koulutuksen järjestäjiin, 
yrityksiin ja yhteisöihin.   

• Kunnat voivat edistää aktiivisesti omilla toimillaan 
yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja tasa-arvoa. 

• Kuntalainen haluaa ja voi vaikuttaa eri tavoin. 
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“Kunnat luovat perustan 
asukkaidensa hyvälle 

elämälle.”



Kunta-alan visio:
Onnistuva Suomi tehdään lähellä

Kestävät ratkaisut 
hyvinvoinnin ja elinvoiman 
edistämiseksi syntyvät 
parhaiten alhaalta 
ylöspäin ja 
läheisyysperiaatteen 
mukaisesti. Kestävyys 
perustuu kunkin kunnan, 
seudun ja alueen omiin 
lähtökohtiin ja 
ominaispiirteisiin. 
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Kunnilla on riittävät 
taloudelliset ja 
toiminnalliset 
edellytykset sekä vapaus 
tehtäviensä 
toteuttamiseen. 
Yhteiskunnassamme 
ymmärretään paikallisiin 
olosuhteisiin perustuvan 
harkinnan, kehittämisen 
ja innovaatioiden arvo.

Onnistuva Suomi on 
paikallisesti globaali, 
verkostoitunut ja 
älykkääseen teknologiaan 
nojaava 
hyvinvointiyhteiskunta, 
jossa asukkaat saavat 
osallistua ja vaikuttaa 
lähellä oleviin asioihin.



1. VAIKUTTAVUUS ON KUNTIEN KESTÄVYYTTÄ
Kestävyydellä tarkoitamme taloudellisesti, sosiaalisesti, ekologisesti ja
teknologisesti kestäviä kuntia ja palvelurakenteita.

2. VAIKUTTAVUUS ON SUUNNAN NÄYTTÄMISTÄ
Kuntaliitto toimii rohkeana ja ennakoivana isojen yhteiskunnallisten kysymysten
esille nostajana ja suunnannäyttäjänä.

3. VAIKUTTAVUUS TEHDÄÄN ERILAISTUVILLE KUNNILLE
Kuntien erilaistuminen ja moniäänisyys huomioidaan yhä vahvemmin Kuntaliiton toiminnassa.
Se edellyttää rohkeampaa segmentointia. Panostetaan kuntatyyppiverkostojen toimintaan ja niiden fasilitointiin 
(suuret kaupungit, seutukaupungit, kehyskunnat sekä pienet ja harvaan asutut kunnat). 

4. VAIKUTTAVUUS TEHDÄÄN VERKOSTOISSA 
Hyödynnämme jäsenkuntien sekä erilaisten verkostojen ja sidosryhmiemme osaamista. Vahvistamme arvojen 
mukaista rajoja ylittävää toimintaa. Edistetään verkostomaista toimintaa ja tuetaan verkostojen
tavoitteiden asetantaa.

5. VAIKUTTAVUUS VAATII UUDENLAISTA OSAAMISTA
Kuntaliitto on kuntien edunvalvonnan, asiantuntijatiedon, yhteiskehittämisen, verkostohallinnan
ja näiden yhdistämisen huippuosaaja. Olemme muutoksia ennakoiva ja uudistumiskykyinen organisaatio,
jossa voidaan hyvin.

6. VAIKUTTAVUUS VAATII VAKAATA TALOUTTA
Kuntaliiton talous on tasapainossa ja Kuntaliitto-konserni on vakavarainen.

Kunnissa etsitään vaikuttavuutta



Koronan vaikutus -1,9 mrd. euroa 
kuntatalouteen 2020

• Kunnat ja kuntayhtymät käyttävät 
noin 44 mrd. euroa vuodessa 
palvelujen järjestämiseen ja 
kuntalaisten hyvinvoinnin 
edistämiseen. 

• Menoista noin puolet katetaan 
veroilla, neljännes maksuilla ja 
myyntituloilla ja vajaa viidennes 
valtionosuuksilla.
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Kuntatalouteen yli 1,5 miljardin euron 
tukipaketti

1 561
milj. €

Yhteisöveron jako-
osuuden korotus 
10 %-yksiköllä 

430 milj. €

Valtionosuuden korotus 
(jako osittain €/asukas, 
osittain kunnallisveron 

jako-osuuksien 
suhteessa) 550 milj. €Valtionosuuden korotus 

lasten, nuorten ja 
perheiden tukemiseen 

(112 milj. €)

Valtionosuuden korotus 
iäkkäiden palvelujen 

toimivuuden 
varmistamiseen (60 milj. €)

Lisäys harkinnanvaraiseen 
valtionosuuden 

korotukseen (50 milj. €)

Valtionavustus 
sairaanhoitopiireille 

(200 milj. €)

Lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin edistäminen 

valtionavustuksin (159 milj. €)

Vapaasti
käytettävät

74 %

Valtion-
avustukset

26 %



Kuntavaalit 2021
• Kansallisella tasolla puolueet ja valtakunnan poliitikot kisaavat keskenään isoista 

teemoista, jotka kaikki eivät liity kuntien tehtäviin.

• Paikallisella tasolla rintamalinjat, vaaleissa vaikuttavat teemat ovat paikallisempia, 
henkilöön sidotumpia ja henkilökohtaisempia. 

• Ennen vaaleja luvataan ja ollaan valmiita ottamaan velkaa tai nostamaan veroja –
vaalien jälkeen ollaan valmiita tekemään säästöpäätöksiä ja palveluverkkoon ym
liittyviä ratkaisuja. 

• Suurin osa asioista liittyy kuntien menojen ja ihmisten ja yhteisöjen saamien 
etujen ja tukien lisäämiseen.  

• Suurin tarve on ehdotuksilla ja ratkaisuilla, joilla nykyisiä resursseja, osaamista 
hyödyntämällä tai kehittämällä saadaan aikaan uusia juttua, enemmän 
tehokkuutta ja hyötyä = positiivisia vaikutuksia. 
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Minna Karhunen 4.6.2020
Kuntien lakisääteisten tehtävien lista on pitkä ja sitä kasvatetaan 
myös tämänhetkisessä hallitusohjelmassa. Yksikään tehtävä ei ole 
turha. Kaiken tarkoituksena on parantaa ihmisten hyvinvointia ja 
turvallisuutta.

Kansakuntamme resurssit eivät kuitenkaan riitä nykyisen kaltaisen 
järjestelmän ylläpitämiseen. Omassa taloudessamme olemme itse 
kukin joutuneet tekemään valintoja. Samanlaista toimintakykyä 
tarvitaan kansallisella tasolla ja kunnissa. Rohkeaa ei ole 
jääräpäisesti pitää kiinni saavutetuista eduista vaan uskaltaa luopua 
ja astua uuteen.

Rakenteelliset uudistukset vaativat 
rohkeutta
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www.kuntaliitto.fi

Kiitos.
Johanna Selkee
050 435 9420
johanna.selkee@kuntaliitto.fi
@JoSelkee


