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Sivistyskunnan isot haasteet

VÄESTÖ
- vanhenee
- monikulttuuristuu
- polarisoituu

TYÖN MURROS
- vaatii jatkuvaa 

oppimista
- muuttaa 

työelämän 
pelisääntöjä

KUNTIEN 
ERILAISTUMINEN
- taloudellinen 

kantokyky
- lakisääteiset 

tehtävät

YHDENVERTAISET 
PALVELUT
- saatavuus ja 

saavutettavuus
- resurssien 

kohdentaminen
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ARTTU2 Päättäjätutkimus 2017:
Kuntapäättäjien arviot seuraavien asioiden vaikutuksesta oman kunnan 

toimintaedellytyksiin tulevaa valtuustokautta 2017-2021 ajatellen.
Vastausten %-jakaumat. (N=976)

24

38

49

66

71

79

82

92

31

40

36

26

23

16

14

7

46

23

15

8

6

5

4

1

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Maahanmuutto

Ihmisten muuttuvat arvot

Digitalisaatio

Väestömuutokset

Lainsäädäntö ja valtionohjaus

Sote-ja maakuntauudistus

Suomen talouden kehitys

Paikallisen elinkeinoelämän kehitys

Paljon (4+5) Ei vähän, ei paljon (3) Vähän (1+2)

ARTTU2 Päättäjätutkimus 2017 / Siv Sandberg, ÅA
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Kunnan oma 
organisaatio 

(konserniemo)

Kuntien yhteistoiminta

Toimialat, virastot, 
liikelaitokset, taseyksiköt

Tytäryhteisöt
Osakkuusyhteisöt

Kuntayhtymät
Vastuukunta-mallit

Yksityis-
oikeudelliset
yhteisöt

Kunnan toiminnan ohjaus

Markkinat ja kolmas sektori

Yritykset
Järjestöt
Muut yhteisöt

Kunnan toiminta: kuntastrategia, omistajapolitiikka, talousarvio ja –suunnitelma

Yhteistoiminnan 
ohjaus: 
perussopimukset,
kunnan edustus 
päätöksentekoelimissä

Verkostotoiminnan 
ohjaus: 
kumppanuudet,
kilpailuttaminen
sopimukset

Konserniohjaus:
Konserniohjeet, 
kunnan edustus 
päätöksentekoelimissä

Oman toiminnan ohjaus:
hallintosääntö
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Lapsuus

Nuoruus

Aikuisuus

Varhaiskasvatus

Perusopetus

Esiopetus

Nuorten toisen asteen koulutus
• Lukiot ja ammatillinen koulutus

Työelämä, 
Aikuiskoulutus,
korkeakoulut

Tulevaisuuden sivistyskunta 
✓ Koulutuspalvelut ml. varhaiskasvatus
✓ Nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelut
✓ Hyvinvoinnin edistäminen
✓ Kuntien elinvoiman edistäminen

Maakunta→ Sosiaali- ja terveyspalvelut

KOULUTUS ON JATKUMO
Kunta vastaa eri palveluiden 
järjestämisestä.

Vapaa sivistystyö
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Julkisten palvelujen yhdyspinnat

VALTIO

Ohjaus ja resurssit

Vuoro-
vaikutus

Ohjaus ja resurssit

Vuoro-
vaikutus

MAAKUNNAT

Roolit

KUNNAT

Roolit
Yhdyspintakysymykset ja palvelut

Vuorovaikutus ja neuvottelumenettely

9.10.2018
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Kunnan ja maakunnan väliset yhteistyön tasot

Kunnanvaltuustot

Muut toimielimet

Kuntajohtajat

Sivistysjohtajat ja 

muut toimialajohtajat

Asiantuntijat/

vastuuhenkilöt

Kentällä toimijat

Maakuntavaltuusto

Muut toimielimet

Maakuntajohtajat

Kuntayhteistyön 

vastuuhenkilöt

Asiantuntijat/

vastuuhenkilöt

Kentällä toimijat

Poliittisen päätöksenteon taso

Johdon taso

Asiantuntijataso

Asiakkaan taso

Kunta Maakunta

Yhteiset tavoitteet, 

strategiat, sopimukset

Yhteistyöryhmät 

(esim LAPE/SISOTE) 

valmistelu, kehittäminen

Asiantuntijaverkostot (esim

liikunta),  valmistelu, 

kehittäminen

Sujuvat prosessit

TOIMIVAT PALVELUT

9.10.2018
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Kunta-agentit ja LAPE-muutosagentit 
2019

• Kunta-agentit on palkattu OKM:n
erityisavustuksella viiteen kaupunkiin (Helsinki, 
Turku, Tampere, Kuopio, Oulu)

• Lisäksi OPH:ssa yksi koordinoiva kunta-agentti

• Kunta-agenttien toimialueena on kyseisiä kuntia 
laajemmat alueet mukaillen mm. vaativan erityisen 
tuen alueellisia ohjaus- ja palveluverkostoja (VIP-
verkostot). 

• STM avustuksella LAPE-muutosagentit 18 
maakuntaan

5.2.2019
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Kunta-agenttien 
tavoitteet

• vahvistaa erityisesti sivistystoimen 
osallistumista kuntien ja tulevien 
maakuntien yhdyspintatyön rakenteiden 
ja toimintamallien luomiseen -> 
yhteistyöryhmät tai vastaavat

• vahvistaa alueen kuntien keskinäistä 
yhteistyötä -> verkostot

• osallistua LAPE-Akatemioiden 
suunnitteluun ja toteuttamiseen alueilla -
> toteuttaminen alueen tarpeiden mukaan

• toimii yhteistyössä sivistystoimen johdon 
sekä alueensa Lape-muutosagenttien 
kanssa

• välittää tietoa ja näkökulmia kunnista 
valtakunnalliseen työhön

• edistää hyvinvointityötä OKM:n omien 
tavoitteiden kautta (tasa-arvoinen 
peruskoulu, opetustoimen lakiuudistukset)

5.2.2019
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LAPE akatemia 2019
• kunnille ja tuleville maakunnille suunnattu valmennuksellinen ja 

koulutuksellinen oppimisprosessi (mm sivistys- ja sote-johtajat, 
kuntajohtajat, päätöksentekijät, maakuntavalmistelijat), 

• Tuetaan kuntien, maakuntien, järjestöjen ja seurakuntien johdon ja 
päättäjien yhteistä tahtotilaa ja ymmärrystä lasten, nuorten ja 
perheiden hyvinvoinnin johtamisessa -> Systeeminen ajattelu ja 
ilmiöjohtaminen

• luodaan kuntien ja maakuntien yhdyspintaan tarpeelliset 
suunnittelu-, päätöksenteko-, sopimus- ja toimintamallit sekä 
rakenteet joilla varmistetaan yhteisen vastuun kantaminen lasten 
hyvinvoinnista -> Yhdyspintaosaamisen vahvistaminen

• avaustilaisuudet 5 alueella maalis-huhtikuun aikana

5.2.2019
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Kunta-agentin on tärkeää

• sitoutua toimimaan usean maakunnan alueella, 
ei vain keskuskaupungissa

• huolehtia siitä, että toimialueensa jokaiseen 
maakuntaan perustetaan sivistyksen ja soten
yhteistyöryhmä/-verkosto ja auttaa verkostojen 
työskentelyä eteenpäin 

• tukee lape-agentteja niin, että sisote-yhteistyö 
käynnistyy kaikissa maakunnissa 

5.2.2019
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Yhdyspintarakenteita LAPE-
yhdyspintaselvityksen mukaan

• maakunnan ja kuntien yhteinen LAPE-yhteistyöryhmä (osana 
maakuntalakiesityksen mukaista maakuntien ja kuntien 
neuvottelumenettelyä) 

• Valtuustokausien alussa laadittaviin lakisääteisiin kuntien ja 
maakunnan strategioihin sisällytettävä yhteinen palvelu- ja 
hyvinvointilupaus

• Maakunnan ja jokaisen kunnan on yhteinen LAPE-sopimus, 
jossa käydään konkreettisesti läpi maakunnan ja kunkin kunnan 
väliset keskeisimmät yhteistyö-, työnjako- ja resurssikysymykset.

• Kuntien ja maakuntien tulee yhteistyönä kartoittaa maakunta- ja 
sote-uudistukseen liittyvät tilatarpeiden muutokset ja luoda 
yhteinen tilastrategia 

5.2.2019
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Mitä sitten, jos sote kaatuu?

• Yhdyspintatyö kohdistuu kunta - maakunta –
tarkastelusta sisote yhteistyön kehittämiseen eri 
organisaatioiden välillä

• Yhteistyöryhmien/-verkostojen hallinnollinen luonne 
muuttuu (ei kunta-maakunta-asetelmaa)

• Tarve yhteistyöverkostoille tulee olemaan myös 
kuntien ja kuntayhtymien välillä

• Painopiste toimintakulttuurin uudistamisessa ja 
johtamisessa

5.2.2019

16



Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Kuntien eriytymiskehityksen 
hallintaa varten tarvitaan  laaja 
kansallinen tilannearvio• Kuntien eriytymisen johdosta kuntien  

tulevaisuuden näkymistä on tehtävä  

kokonaisvaltainen tilannekuva, jonka pohjalle  

yli hallituskausien ulottuvat, parlamentaariseen  

valmisteluun perustuvat politiikkavalinnat on  

johdonmukaista perustaa.

• On selvitettävä tarpeet kehittää kuntarakenteita,  

kuntien rahoitusta ja mahdollisuudet kuntien  

tehtävien eriyttämiseen.

• Nykyistä pitkäjänteisemmällä,  

koordinoidummalla ja monimuotoisemmalla  

kaupunkipolitiikalla voidaan osaltaan vastata  

kaupunkien kehittämistarpeisiin.

• Samalla on huomioitava, että kuntien talous ei  

kestä tehtävien lisäämistä tai laajentamista, ellei  

vastaavasti joitain muita tehtäviä vähennetä.
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2 kuntaa, joissa ei yhtään syntynyttä

35 kuntaa, joissa alle 10 syntynyttä

101 kuntaa, joissa alle 25 syntynyttä

162 kuntaa, joissa alle 50 syntynyttä

94 kuntaa, joissa yli 100 syntynyttä

18 kuntaa, joissa yli 500 syntynyttä

9.10.2018
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Vuosien 2012-2019 leikkausten vaikutus 
kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen, milj. €

Sosiaali- ja terveystoimen 
maksukorotusten (-40 milj. €) 

leikkaaminen kunnilta 
valtionosuutta vähentämällä

Aikaisempien leikkausten kumu-
latiivinen summa (hallituskausi 2011-2015)

Indeksisidonnaisten menojen 
(-75 milj. €) lisäleikkaus

Ko. vuoden uusi valtionosuus-
leikkaus (hallituskausi 2011-2015)

Indeksikorotusten jäädyttämisestä 
johtuva leikkaus

Kiky-sopimukseen perustuva
leikkaus + ”Lex Lindström”

Kustannustenjaon tarkistuksen 
ylimääräinen kiky-leikkaus 
(-59 milj. €)

5.2.2019 KL / MM, SL
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-1 118

-631

-2 128

-1 394
-1 469

-756

-2 405

-1 958

9.10.2018
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Sivistystoimen osuus peruspalvelujen 
valtionosuusleikkauksesta v. 2012-2019, milj. €

9.10.2018

Esi- ja perusopetus

Varhaiskasvatus

Kirjastot ja kulttuuritoimi

-231
-277

-409

-510
-538

-717
-779

-881

Sivistystoimen osuus 
peruspalvelujen valtionosuudesta 37 %
- varhaiskasvatus 13 %
- esi- ja perusopetus 22 %
- kirjastot ja kulttuuritoimi 1,4 %

Laskentaperusteena:
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Kuntien ja kuntayhtymien talous nyt ja tulevaisuudessa 

Lähde: VM 
13.4.2018/Kuntaliitto/Tilastokeskus

Muut tulot 4 %

Palvelujen ja 
materiaalien
ostot
12,8 mrd. €
29 %

Avustukset  5 %

Lainanhoito 5 %

Investoinnit 16 
%

Palkat
8,4 mrd. €
34 %

Rahoitus ym. 11 
%

Verotulot
13,6 mrd.€, 51 %
Siitä:
Kunnallisvero 38 %

Yhteisövero 6 %
Kiinteistövero 7 %

Opetus- ja 
kulttuuritoimi
14,8 mrd. €
59 % 
(toimintamenot 
+ investoinnit)

Muut tehtävät
7,5 mrd. €
30 %,

Sosiaali- ja
terveystoimi
20 mrd. €
47 %
(toimintamenot 
+ investoinnit)

Palvelujen ja 
materiaalien 
ostot
6,6 mrd. €, 26 
%

Valtionosuudet
2 mrd. €, 9 %

Toimintatulot
7,7 mrd.€ 30 %

Muut tulot 6 %
Muut menot 1 %

Palkat
16 mrd. €
36 %

Muut henk.-
menot 10 %

Verotulot
23 mrd. €
51 %

Siitä:
Kunnallisvero 43%

Yhteisövero 4 %
Kiinteistövero 4 %

Valtionosuudet
9 mrd. €
19 %

Opetus- ja 
kulttuuritoimi
14 mrd. €
31 %
(toimintamenot 
+ investoinnit)

Muut tehtävät
7 mrd. €
16 % 

Rahoitus ym.6 %

Toimintatulot
9 mrd. €
21 %

Lainanotto 5 % Lainanotto 4 %

Muut henk.menot 8%

Avustukset  6 %

Lainanhoito 9 %
Investoinnit 10 %

Muut menot 5 %

Maakunnille siirtyvä osuus noin 20 mrd. €

Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset  
tulot ja menot. 
ARVIO VUODELLE 2017 noin 44 mrd. €

Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset
tulot ja menot.
HAHMOTELMA VUODESTA 2021 noin 25 mrd. 
€

13.4.2018/mm13.4.2018/mm

9.10.2018
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Kuntien toimintaedellytykset ja -
olosuhteet erilaistuvat

• Kuntien ja alueiden erilaistuminen
» Syntyvyys
» Väestön ikärakenne
» Väestön keskittyminen

• Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus
» Varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus
» Koulutuksellinen tasa-arvo?

• Kuntatalouden kestävyys
» Verotulojen kehitys
» Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen

https://www.youtube.com/watch?v=YMz3SUXqnFA

9.10.2018
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• Kiitos mielenkiinnosta!

• Twitter: @TerhiPaivarinta

• S-posti: terhi.paivarinta@kuntaliitto.fi

• Puh.: 050-5904796

9.10.2018
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