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• Kuntatalouden haasteena tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhta

• Väestö ikääntyy, palvelutarve kasvaa, kustannukset nousevat

• Kuntien tulorakenne heikkenee, mm. väestökehityksestä johtuen. 

• Epäsuhtaa voimistavat edelleen

• Maan sisäinen muuttoliike

• Kaupungistuminen

• Syntyvyyden lasku 

• Kuntien yhä voimakkaampi eriytyminen 

• Kuntatalouden ongelmat ja kuntien eriytymiskehitys on näkynyt viime vuosina 
muun muassa kuntien taloudellisten erojen kasvuna

• Sote-uudistus muuttaa merkittävästi kuntien toimintaa ja tehtäväkenttää

Tavoitteena edistää kuntien tehtävien ja 

rahoituksen tasapainoa
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Kuntapolitiikkaa on tarkasteltava kokonaisuutena
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Rahoitus

Tehtävät
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Kuntien rooli



• Varmistaa kuntien mahdollisuus järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, 
sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla 

• Vahvistaa koko julkisen talouden kestävyyttä 

• Edistää asukkaiden hyvinvointia ja alueiden elinvoimaa

Kokonaisuustarkastelun tavoitteina
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• Esiselvitysvaihe virkavalmisteluna syksystä 2020 kesään 2021

• Lähtökohtana tietopohjaisuus ja työn tukeminen erilaisilla tutkimuksilla, 
selvityksillä ja analyyseilla. 

• Aiemmat ja käynnissä olevat selvitykset ja tutkimukset nivottaisiin yhteen ja 
valmisteltaisiin esitys tarvittavista ja jatkoselvitettävistä kuntapolitiikan 
toimenpiteistä. 

• Työssä huomioitaisiin kaupunkiseudut, seutukaupungit ja maaseutu sekä niiden 
välissä sijaitsevat alueet, kuten kaupunkien ympäryskunnat ja alueelliset 
keskukset. 

• Esiselvitysvaiheen jälkeen työ jatkuisi pidemmän aikavälin kuntapolitiikan 
linjausten valmistelulla ja tarvittavien toimenpiteiden täsmentämisellä. 

Ensin esiselvitysvaihe
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• Valtiovarainministeriö asettaa syksyllä 2020 tarvittavat työryhmät

• Mukana valmistelussa 

• Erikokoiset ja erikieliset kunnat ja kaupungit

• Eri ministeriöt 

• Suomen Kuntaliitto ja muut sidosryhmät

Organisointi
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Kysymyksiä valmistelun tueksi

29.9.20207 |

• Miten tulevaisuudessa 
varmistetaan kuntien tehtävien ja 
rahoituksen tasapaino ottaen 
huomioon koko julkisen talouden 
tila ja kestävyys? 

• Mistä tehtävistä kuntien tulisi 
vastata ja missä laajuudessa? 

• Miten kuntien taloutta voisi 
vahvistaa?

• Miten kuntien roolia tulisi kehittää? 

• Mikä on kuntarakenteen ja kuntien 
yhteistyörakenteiden merkitys 
tulevaisuudessa?  

• Millainen on kunnallisen 
itsehallinnon ja perusoikeuksien 
suhde? 

• Onko kaikilla kunnilla samat 
tehtävät ja velvoitteet? 

• Mikä on valtion rooli kuntien 
toimintatapojen uudistamisessa 
esimerkiksi digitalisaation keinoin?


