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Tulevaisuuden kunta –starttitilaisuus 

Keskiviikko 20.1.2016 klo 9.30 

Finlandia-talo 

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen  

 

Muutosvarauksin 

 

 

Hyvät Tulevaisuuden kunnan tekijät, 

 

Bästa vänner, 

 

Kiitos siitä, että olette kuulleet kutsun ja tulleet tänne isolla joukolla käynnistämään Tulevaisuuden 

kunta –uudistusta.  Tässä tilaisuudessa on lupa esittää enemmän kysymyksiä kuin absoluuttisia 

totuuksia ja vastauksia. Toivon, että olette jättäneet kotiin ennakkoluulot, kyynisyyden ja 

mustavalkoisuuden. Toivon, että olette ottaneet mukaanne rohkeuden, uudistushalukkuuden ja 

yhteistyön. 

 

Tulevaisuuden kunta on kollektiivista omaisuuttamme. Siksi sitä pitää rakentaa yhdessä ja 

avoimessa vuoropuhelussa.  Rakennustyöhön on kutsuttava poliittisten päättäjien ja virkamiesten 

lisäksi kaikki työstä kiinnostuneet, kuten yritykset ja elinkeinoelämä, järjestöt ja yhdistykset sekä 

eri väestöryhmät, erityisesti nuoret.  Iso haaste on, että pystymme kuulemaan heidän äänensä ja 

tarpeensa, joilla ei ole etujärjestöjä puolestapuhujanaan ja viestin tuojanaan.   

 

Mitä laajemmin viritämme keskustelua kunnan roolista, tehtävistä ja asemasta, sitä parempaan 

lopputulokseen pääsemme.  Kuuntelen avoimin mielin mitä kanssaihmiset ja eri tahojen edustajat 

tulevaisuuden kunnasta ajattelevat. Tätä tilaisuutta varten teinkin rajatun kyselyn muutamille  

vaikuttajille. Tässä poimintoja heidän ajatuksistaan: 

 

Martti Korhonen, alue- ja kuntaministeri 1999-2003:” Tulevien kuntien asema määrittyy 

itsehallintoalueiden tehtävien ja rahoituksen kautta. Tällä tietämyksellä liian monta kysymystä on 

vielä auki. Toiveeni kuitenkin on, että kunnioitetaan demokratiaa, kansalaisvaikuttamista ja 

itsehallintoa”. 

 

Hannes Manninen, alue- ja kuntaministeri 2003-2007: ”Tulevaisuuden kunta on nykyistä enemmän 

kansalaisten oma itsehallinnollinen lähiyhteisö”. 
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Henna Virkkunen, kunta- ja hallintoministeri 2011-14: ”Kunnat ovat asukkaiden yhteisöjä, alueen 

talouden moottoreita ja palveluiden järjestäjiä. Kuntien tekemää kokonaisvaltaista 

ennaltaehkäisevää työtä ei mikään muu hallinnon taso pysty korvaamaan”. 

 

Sirpa Paatero, kansanedustaja, Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja: ”Elinvoimainen kunta 

kehittää aktiivisesti tulopohjaansa ja huolehtii alueensa työllisyydestä sekä tekee satsauksia 

tulevaisuuteen”. 

 

Olli Luukkainen, OAJ:n puheenjohtaja: ”Kunnat erikoistuvat kasvatus- ja koulutuspalveluiden 

laatuun ja sen osoittamiseen asukkaiden houkuttelemiseksi. Päiväkodit, liikunta ja kulttuuri ovat 

lähipalveluita, mutta niissä yksityinenkin sektori on isosti mukana. Kunnallisen lähidemokratian 

toteutuksessa tulisi jatkossa käyttää vahvemmin uusia sähköisiä toimintamalleja- ja menetelmiä.” 

 

Milla Kalliomaa, Mannerheimin Lastensuojeluliiton pääsihteeri: ”Lapsiystävällinen kunta on hyvä 

kaikenikäisille. Kunnassa on tarjolla eri-ikäisten ihmisten avoimia kohtaamispaikkoja, jotka 

vahvistavat yhteisöllisyyttä, asukkaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja sosiaalista tukea”. 

 

Irja Askola, piispa: ”Lapsuudessani puhuttiin kotikunnasta. Kunta tarjoaisi turvallisuutta ja tilaa 

kasvaa omien lahjojensa mittaiseksi. Kunnassa saisi olla myös kipeä, väsynyt, hidas tai vanha – ei 

olisi pärjäämisen pakkoa. Kunta tarjoaisi vitamiinia myös identiteetille; heillekin, jotka ovat tulleet 

kaukaa.” 

 

Hyvät kuulijat, 

 

Hallituksen visiona on yhdessä rakennettu Suomi. Strategisen hallitusohjelman mukaisesti  Suomen 

uudistamista tehdään  26 kärkihankkeen ja viiden reformin avulla. Nämä reformit ovat sote- 

uudistus, maakuntien perustaminen, kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen, 

keskushallinnon uudistus sekä nyt käynnistyvä Tulevaisuuden kunta -reformi.  

 

Kaikki uudistukset liittyvät toisiinsa. Erityisesti sote-uudistus ja perustettavat maakunnat 

vaikuttavat kuntiin ja kunnan rooliin. Tulevaisuuden kunta -uudistuksen yhtenä tärkeänä 

tavoitteena onkin määritellä kuntien tehtäviä ja asemaa suhteessa vuonna 2019 toimintansa 

aloittaviin maakuntiin.  
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Nyt käynnistyvässä työssä on tärkeää vauhdittaa myös kuntien toimintatapojen uudistamista. 

Toimintatapoja on uudistettava vastaamaan paremmin kuntalaisten tarpeita sekä kuntien 

mahdollisuutta toimia osana hyvää julkista hallintoa ja kestävää taloutta. Digitalisaation 

hyödyntäminen, yksityiskohtaisesta sääntelystä hellittäminen, hyvä vuorovaikutus valtion ja 

kuntien välillä sekä kokeilutoiminnan, innovatiivisuuden ja hyvien käytäntöjen parempi 

haltuunotto avaavat uusia mahdollisuuksia tulevaisuuden kunnille. Kannustan myös pohtimaan 

julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sujuvampaa yhteistyötä kuntalaisten parhaaksi.   

 

On tärkeää, että kansallisen tason Tulevaisuuden kunta –pohdintatyötä tehdään yli hallitus-

oppositiorajojen. Työtä varten on nimitetty parlamentaarinen työryhmä, joka kokoontui 

ensimmäisen kerran viime perjantaina. Työryhmä määrittelee tämän vuoden aikana  

tulevaisuuden kunnan näköaloja, roolia ja tehtäviä.  Samalla kartoitamme tarvittavat 

lainsäädäntömuutokset sekä kuntapolitiikan muutostarpeet. Parlamentaarisen työryhmän 

valmistelua tukee asettamani asiantuntijaryhmä. Sen tehtävänä on valmistella tarvittavat 

lainsäädäntömuutokset vuoden 2017 aikana.  

 

Tulevaisuuden kunta –reformi ei voi olla vain valtakunnan tason uudistustyötä.  Vielä tärkeämpää 

on, että jokaisessa kunnassa tehdään perusteellista ajatustyötä oman kunnan näkymistä, roolista ja 

tehtävistä sekä suhteesta tuleviin maakuntiin.   

 

Hyvät kuulijat, 

 

Katseemme ja maalimme tulee olla riittävän pitkällä Suomen tulevaisuudessa.  Eräitä asioita 

kuitenkin jo nyt tiedämme. Talouden ja työllisyyden kohentamiseksi meillä on valtavasti tehtävää 

välittömästi ja pidemmällä aikajänteellä. Tiedämme ikärakenteemme muuttuvan ja elinkeinojen 

olevan murroksessa. Koko työn käsite ja työmarkkinat ovat uuden edessä. Monikulttuurisuus 

lisääntyy. Alueellinen kehitys tarvitsee uutta potkua.  

 

Meidän ei pidä maalata kuitenkaan itseämme nurkkaan. Monet asiat ovat meillä Suomessa hyvin ja 

miksi ei olisi myös tulevaisuudessa. Paljon on meistä itsestämme kiinni mihin suuntaan 

yhteiskuntamme kehittyy. Meillä on puhdas ympäristö ja valtavat luonnonvarat. Meillä on 

osaamista, luovuutta ja innovaatiokykyä. Viimeksi eilen luin uutisen, että Suomi on sijoittunut 

Toronton yliopiston luovuutta koskevassa maavertailussa jaetulle viidennelle sijalle yhdessä 
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Tanskan kanssa. Ennen meitä olivat Australia, Yhdysvallat, Uusi-Seelanti ja Kanada. Naapurimme 

Ruotsi tuli heti Suomen ja Tanskan jälkeen. 

 

Muutokset asettavat vaatimuksia myös johtajuudelle. Sen merkitys kasvaa entisestään. Muutos on 

suuri meille kaikille. Tässä uudistusten aallossa tulee huolehtia siitä, että henkilöstö on aidosti 

mukana tekemässä muutosta.  Entistä tärkeämpää on ihmisten oma sitoutuminen uudistuksiin ja 

oman tekemisensä kehittämiseen.  

 

Meidän ei pidä pelästyä, että uudistuksia tehtäessä kuuluu myös erilaisia äänenpainoja ja 

näkemyksiä. Pidän olennaisena, että osaamme keskustella paremmin ja syvemmin, vaikka olisimme 

asioista eri mieltä. Diskuteeraamisesta voi syntyä uutta ja aiemmin ajateltua toimivampaa. 

 

Hyvä yleisö, 

 

Suurten murrosten aikoina parhaiten menestyvät ne, joiden identiteetti, tehtävät ja näköala 

tulevaisuuteen ovat kunnossa. Jotta voimme luoda uutta, meillä on oltava itsetuntoa ja asennetta olla 

edelläkävijöitä ja uudistajia. Uteliaisuus ja kyky tehdä asioita toisin kuin ennen ovat ensimmäiset 

askeleet kohti uutta. 

 

Näillä sanoin haastan teidät kaikki pohtimaan, millaisessa kunnassa haluamme asua ja vaikuttaa 

tulevaisuudessa vuonna 2030. 

 

Tervetuloa seminaariin, joka on alku Tulevaisuuden kunnalle! 

Vällkommen till seminarium, som är början till framtidens kommun! 


