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Eri näkökulmia Tulevaisuuden kuntaan:

Kunta
itsehallinnollisena
paikallisyhteisönä

(Kuntalaiset keskiössä)

Kunta
rakenteellisena
kysymyksenä

(Kuntajaotus keskiössä)

Kunta julkishallinnon
paikallistasona

(Mitä tehtäviä, millainen
organisaatio, mitkä

resurssit?)
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Tulevaisuuden kunnan roolit: Olennaista on löytää rooli, joka ei nojaa
pelkästään palveluihin

Paikallisen
identiteetin ja
demokratian

edistäjän rooli

Paikallisen
hyvinvoinnin

edistäjän rooli

Paikallisen
elinvoiman

edistäjän rooli

Palvelujen
järjestämisen

ja
tuottamisen

rooli
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Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen
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Tulevaisuuden kunta – Kuntaliiton
kehitysohjelma 2016-2019
• Kuntaliiton käynnistämässä ohjelmassa

työstämme kuntien ja sidosryhmien kanssa
tulevaisuuden kuntien roolia alueen elinvoiman
ja asukkaiden elämän edellytysten luojana.

• Samalla selvitämme itsehallintoalueiden ja kuntien
tehtävien työnjakoa, yhteistyötä ja
neuvottelumenettelyä erityisesti rajapintoihin
jäävien tehtävien osalta (mm. hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen, ICT, tukipalvelut opiskelija-
ja oppilashuolto, työllisyyspalvelut, kotouttaminen)
sekä mahdollistamme muutosjohtamista.
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Uuden sukupolven
organisaatiot ja
johtaminen 2015-
2016 (Uso3)
• tukea tulevaisuuden

kuntien johtamiselle
uudessa tilanteessa sekä
kestävän kuntatalouden
edellytyksille.

Itsehallintoalueen ja
kuntien väliset
rajapinnat

ARTTU2
• Kunnissa

toteutettujen ja
tulevien
uudistusten
tutkimusohjelma
vuosina 2014-2018

Itsehallintoalue-
uudistuksen
ennakkovaikutukset
pieniin,  keskisuuriin
ja suuriin kuntiin

Tulevaisuuden kunta
– millainen tehtävä ja
rooli sillä on vuoden
2020 jälkeen
• Verkkoaivoriihi -

Verkkopohjainen
kansalaiskeskustelu

Tulevaisuuden
kuntapilotit  erilaisten
toimintaympäristöjen
kuntien kanssa

Tulevaisuuden Kunta – Kuntaliiton kehitysohjelman kokonaisuus
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Itsehallintoalueet ja tulevaisuuden kunnat
VALTIO

Ohjaus ja resurssit

Vuoro-
vaikutus

Ohjaus ja resurssit

Vuoro-
vaikutus

ITSEHALLINTO-
ALUEET
Roolit

KUNNAT
RoolitRajapintakysymykset ja palvelut: esim. hyte, tukipalvelut,

oppilashuolto, työllisyys, , kaavoitus, rakentaminen, joukkoliikenne,
kotouttaminen, elinvoima,, asuminen, järjestöyhteistyö , osallisuus jne.

Vuorovaikutus ja neuvottelumenettely
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Rajapintapalvelut ja
neuvottelumenettely kuntien ja
itsehallintoalueiden välillä
Projektin tavoitteet:

1. Selvittää, mitkä ovat rajapintapalveluja ja -tehtäviä ja miten
vastuut jakautuvat kuntien, itsehallintoalueiden sekä kuntien
yhteistyöorganisaatioiden välillä

2. Hahmottaa, miten rajapintaan liittyviä palveluja ja -tehtäviä
suunnitellaan, resurssoidaan, toteutetaan ja arvioidaan ml.
neuvottelu- ja vuorovaikutuskäytännöt.

3. luottaa ehdotuksia, miten em. näkökulmat otetaan huomioon
itsehallintoalueiden ja sote-järjestämislain valmistelussa ja lakien
toimeenpanossa

Raja-
pinta-
aukot

Rajapinta-
päällekäi-

syydet

Johtamisongelmat
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Kunnan ja itsehallintoalueen tärkeät
rajapinnat (luonnos 13.1.2016)

Kunta Itsehallintoalue

1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

2. Työllisyystoimenpiteet

3. Liikunta- ja nuorisotyö

4. Koulutus ja varhaiskasvatus

5. Kulttuuri ja kirjastot

6. Maankäyttö ja asuminen

8. Joukkoliikenne, kuljetukset, logistiikka

10. Ympäristöterveydenhuolto

11. Sosiaali- ja terveystoimi
Itsehallinto-

alueen
vastuulla,

tarve
yhteistyöhön

Kunnan
vastuulla,
tarve
yhteistyöhön

Sekä kunnan että
itsehallintoalueen
vastuulla, tarve
yhteistyöhön

12. Palo- ja pelastustoimi

9. Tukipalvelut ml. hankinnat

7. Elinkeinopolitiikka
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Tulevaisuuden kunta

Verkkoaivoriihi
• Millainen on kunta tulevaisuudessa?
• Mitä on kuntalaisten hyvä arki?
• Mitä on hyvä elinympäristö?
• Mitä digitalisaatio voi tarjota kuntalaisille?

Kuntaliitto on avannut aivoriihen, johon kuka tahansa voi osallistua.
Kunnat ja alueet voivat hyödyntää aivoriihen tuloksia omassa
kehittämisessään. Kuntaliitto hyödyntää keskustelua valtakunnallisessa
kehittämisessä ja edunvalvonnassa.

Käy katsomassa ja osallistu! Kutsu mukaan omat sidosryhmäsi.
Ota aivoriihi käyttöön omassa kunnassasi.

https://www.strategysignals.com/38070-31049-832@osal&listu
Välitä sosiaalisessa mediassa Kuntaliiton facebook- ja twitter-tilien linkkiä
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Tulevaisuuden kuntaa tehdään
kokeiluilla

Visio ja näkemys
tulevaisuuden

kunnasta
Ajatuspajat =

yhteistyöfoorumit
Kokeilemalla

tehdään
tulevaisuutta
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Kuntalaisten osallistuminen on kunnallisen
itsehallinnon perusta

• Kunnan olemassa olon oikeutus
sekä kunnan toiminta ja
tulevaisuus perustuvat
kuntalaisten osallistumiseen ja
vaikuttamiseen sekä haluun
kantaa vastuuta
paikallisyhteisöstä.

• Kunta toimii poliittisena
toimintakenttänä, sosiaalisena
alustana ja kohtaamisen
paikkana.

• Tulevaisuuden kunta elää ja
kehittyy kumppanuudessa
kuntalaisten ja erilaisten
vertaisyhteisöjen kanssa.
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ARTTU2-ohjelman tavoitteet
Tutkimusohjelmassa tuotetaan 40 edustavasta

otoskunnasta systemaattista ja vertailukelpoista,
koko kuntakentälle yleistettävää tutkimustietoa:

v Kunnissa toteutetuista ja tulevista
uudistuksista

v Toteutettujen ja tekeillä olevien uudistusten ja
kehittämis- ja kokeilutoiminnan vaikutuksista
mm. palveluihin, talouteen, demokratiaan ja
johtamiseen, henkilöstövoimavaroihin sekä
yhdyskuntarakenteeseen ja elinvoimaan.

20.1.201613 Jari Koskinen



14

Yhteensä 40 kuntaa
*19 kuntaa samoja, jotka osallistuivat myös Paras-ARTTU-
ohjelmaan 2008-2012 (merkitty sinisellä)
*21 uutta tutkimuskuntaa (vihreällä).
*Alleviivatut kunnat KS2004-tutkimuskuntia 1995-2004.
*Kursivoidut kunnat kaksikielisiä.

Kuntakoko-
luokka

Kunnat

Alle 5000
as.

Askola, Hirvensalmi, Keitele,
Paltamo, Petäjävesi, Rautalampi,

Säkylä, Vimpeli

5000 –
10 000 as.

Hattula, Inari, Kemiönsaari,
Parkano, Pudasjärvi, Vöyri

10 001 –
20 000 as.

Kuusamo, Kankaanpää, Keuruu,
Kurikka, Liperi, Nivala,

Mustasaari, Sipoo
20 001 –

50 000 as.
Hollola, Kokkola, Lempäälä,

Raasepori, Raisio, Tornio

50 001 –
100 000 as.

Hämeenlinna, Kotka, Lappeenranta,
Mikkeli, Salo, Vaasa

yli 100 000
as.

Espoo, Jyväskylä, Oulu,
Tampere, Turku, Vantaa

Tutkimuskunnat
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ARTTU2-ohjelma:
Miksi, mitä hyötyä?

1. Pitkäjänteistä ja systemaattista vertailutietoa paikalliseen ja
kansalliseen päätöksentekoon ja johtamiseen.

2. Hyviä käytäntöjä kuntien kehittämistyöhön.
3. Kuntakentän moninaisuuden näkyväksi tekeminen.
4. Kuntien, tutkijoiden ja valtakunnan tason toimijoiden

verkostojen vahvistaminen - tutkimuksen ja käytännön
vuoropuhelun edistäminen.

5. Aiempien uudistusten vaikutusten pidempiaikaista arviointia ja
johtopäätöksiä.

6. Sillanrakennusta eri uudistusten välillä. Ilman laajempaa,
koordinoitua ohjelmaa kuntiin kohdistuvien uudistusten
tutkimus ja arviointi jää liian satunnaiseksi ja hajanaiseksi.

7. Tietoa käynnissä oleviin uudistuksiin (Tulevaisuuden kunta,
sote-uudistus ja itsehallintoalueet, kokeilut jne.)
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Päättäjätutkimus 2015
Kohdejoukko 3 652
henkilöä
• Johtavat viranhaltijat

(johtoryhmä)
• Valtuutetut
• Hallituksen jäsenet
• Kaikkien lautakuntien jäsenet

(laajennettu kohdejoukko verrattuna
aikaisempiin tutkimuksiin)

• 40 ARTTU2-kuntaa + 2 liittyvää
kuntaa (Hämeenkoski & Köyliö)

Sähköinen digium-kysely 18.9-2.12.2015

Vastauksia yhteensä 1
578
• Koko aineiston vastausprosentti 43
• Laaja lautakuntaotos laski

vastausprosenttia. Avovastausten
perusteella kysely oli vaikea ei-
valtuutetuille.

• Valtuutettujen vastausprosentti 53
• Korkein vastausprosentti Vantaalla

(60)!
• Vastausten lukumäärä/kunta 6-89.

Kuntakohtaisia tuloksia ei
raportoida, jos lukumäärä on alle
11 vastausta/kunta.

(= Hämeenkosken ja Köyliön tulokset eivät
ole mukana kuntakohtaisissa taulukoissa ja
kuvioissa)
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Kaavoitus ja elinkeinopolitiikka kuntapäättäjien
suosikkikeinoja paikallisen elinvoimaisuuden parantamiseksi
% vastaajista, jotka nostaneet ko. toimenpiteen viiden tärkeimmän toimenpiteen joukkoon.
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