
Tulevaisuuden kunta on 
elinvoimainen sivistyskunta



Kunnat muutoksessa – päättäjät uuden edessä
 Väestörakenteen muutos: Väestö ikääntyy, lapsia syntyy vähemmän, työikäisten määrä 

suhteessa muuhun väestöön laskee

 Kuntatalous heikkenee, veropohja eriytyy

 Kaupungistuminen 

 Osaamistaso 

 Elinkeinorakenne, yritysten määrä, työllisyys 

 Asuntopolitiikka, asuntomarkkinat, monipaikkaisuus

 Kunta-alan henkilöstön eläköitymiset (16 000 hlöä /vuosi) – osaavan työvoiman tarve

 Korona: kunnille lisätukea 5,4 mrd euroa vuosina 2020–2021

 Sote-uudistus ja TE-palveluiden siirto kuntiin

 Ilmastonmuutos

 Kuntien tehtävät ja uudet velvoitteet – Mihin kunnilla on varaa?



Kuntien ja kuntayhtymien tulot ja menot Manner-Suomessa 
(2019)

Menot yhteensä: 47,2 mrd. e

Tulot yhteensä: 47,5 mrd. e
Lähde: Kuntaliitto



Sosiaali- ja terveystoiminnan menot lohkaisevat budjetista eniten (2019)



Opetus- ja kulttuuritoiminnan menot soten jälkeen suurimmat 
(2019)



Muiden toimintojen menot (2019)

Lähde: Tilastokeskus



Akavan kuntavaalitavoitteet



Pääteemat
1. Sivistyskunta – sivistyspalvelut kuntalaisten ulottuville
2. Hyvinvointipalveluiden kunta – aktiivinen ja hyvinvoiva kuntalainen
3. Elinvoimainen kunta – yhteistyöllä kasvua
4. Henkilöstön hyvinvointi parantaa tuottavuutta



Lähde: Akavan jäsenjärjestöjen ilmoitukset
9.2.2021

Akavalaisten työnantaja 2021
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Akavalaiset palkansaajat kuntasektorilla (2018)

Lähde: Tilastokeskuksen työvoimatutkimus 2018



Suomessa keskimääräinen kuntakoko on noin 18 000 asukasta. Minkä 
kokoinen kunnan tulisi mielestäsi olla, jotta se kykenee turvaamaan 
laadukkaat peruspalvelut (mm. perusopetus) asukkailleen?

Korkeakoulutettujen ja 
muiden kuin 
korkeakoulutettujen 
välillä ei ole juurikaan 
eroja kuntakokoa 
koskevissa näkemyksissä.



Mitkä ovat mielestäsi tärkeimpiä kuntien palveluita tulevaisuudessa? 
Valitse kolme tärkeintä.**



Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät kuntien vastuulta 
laajemmille hyvinvointialueille (maakunnille). Rahoituksen 
varmistamiseksi selvitetään mahdollisuutta ottaa käyttöön maakuntavero. 
Tässä yhteydessä on tärkeää varmistaa, että kuntalaisen kokonaisveroaste ei 
nouse, kun huomioidaan valtionvero, maakuntavero ja kunnallisvero.
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Tavoitteena elinvoimainen sivistyskunta – 6 päätavoitetta
1. Kuntatalous saatetaan kestävälle pohjalle, ei maakuntaverolle.
2. Koulutus ja laajat sivistys- ja hyvinvointipalvelut ovat kunnan ydintehtäviä.
3. Työnvälitystä tehostetaan työllisyyden kuntakokeiluilla. Korkeakoulutettujen 

työllistymispalveluita kehitetään. Tavoitteena työllisyyden lisääminen ja että 
työ ja tekijä kohtaavat nykyistä paremmin.

4. Kuntien elinvoimaa vahvistetaan. Toimijoiden yhteistyö, TKI-toiminnan, 
yrittäjyyden edistäminen, hankinnat, ja investoinnit (mm. infra) 
avainasemassa.

5. Henkilöstön ja esihenkilöiden työhyvinvointia ja työkykyä tuetaan.
6. Sote-uudistus toteutetaan, monituottajuus ja moniammatillisuus 

varmistetaan.  



Kuntapäättäjä avainasemassa sivistyksen, 
hyvinvoinnin ja elinvoiman rakentajana
 Kuntapäättäjä = palveluiden järjestäjä, työnantaja, työllisyyden hoitaja.
 Kunta on yhteistyön alusta: rakenna rajat ylittävää yhteistyötä.
 Kunta on osa laajempaa aluetta: katso koko alueen osaamistarvetta ja 

ennakoi yritysten osaavan työvoiman tarpeita.
 Tarkastele kunnan ja alueen vahvuuksia nyt ja tulevaisuudessa.
 Vastuullisuuslasit päähän: taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen ja 

ilmastollinen kestävyys huomioitava kaikissa päätöksissä.
 Arjen asiat kuntoon: Kunta voi hyvin, kun siellä on työtä, yrittäjyyttä ja 

hyvinvoivia ihmisiä. Mistä sinun kunnassasi puhutaan? Esitä ratkaisuja.
 Vaikuta kuntien ja alueiden strategiaan taloudesta, palveluista ja 

hyvinvoinnista (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ennaltaehkäisy).
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