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Päätöksenteko kunnassa
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• Kuntien toimintaa ohjaa poliittinen päätöksenteko.

• Kunnan ylin päättävä elin on asukkaidensa valitsema valtuusto, jonka jäsenet 
valitaan kuntavaaleilla neljäksi vuodeksi.

• Valtuusto vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta.
• Valtuusto valitsee kunnan-/kaupungin johtajan tai pormestarin

• Valtuusto valitsee jäsenet kunnanhallitukseen, jonka tehtävänä on valmistella 
valtuuston päätettävät asiat ja panna toimeen valtuuston päätökset. 

• Valtuusto valitsee myös lautakunnat ja muut toimielimet.
• Valiokuntamalli lautakuntien vaihtoehtona

• Kuntien itsehallinnosta säädetään perustuslaissa. 

• Kunnan hallinnosta, taloudesta, toiminnasta, asukkaiden osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksista jne. säädetään kuntalaissa.



Suomessa on 309 erilaista kuntaa
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Suomen suurimman kunnan, Inarin sisään 
mahtuisi 2 889 Kauniaista
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Suomen suurin kunta on Inari ja 
pienin on Kauniainen. 

Kauniainen
6 km2

Inari
17 334 km2
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Alue-
vaalit

Sote
lähteeKunta-

vaalit

Hyvin
vointi
alueet

Huhtikuussa 2021 valittavat valtuustot vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollosta 
31.12.2022 saakka ja sen jälkeen kaikista muista kuntien tehtävistä.

Muuttaa ja vaikuttaa seuraavalla valtuustokaudella 
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Kuntien ja kuntayhtymien talous nyt ja 
tulevaisuudessa (2019 vs.2023)

Maakunnille siirtyvä osuus noin 23 mrd.

Kuntaliitto/MM 10.9.2020 Lähteet: Kuntaliitto, Tilastokeskus, VM, Luvut vuoden 2019 hintatasossa.





6/2020 10/2020

mrd. € mrd. €

Siirtyvät kustannukset 19,1 19,9

Leikattava yhteisövero -0,56 -0,57

Leikattava valtionosuus -6,4 -6,5

Kunnallisverosta leikattavaksi 
jäävä osuus (mrd. euroa) -12,1 -12,8

→ mikä johtaa kunnallisveron 
leikkaukseen ko. %-yksiköllä

12,63 
%-yks

13,26 
%-yks

Sote-uudistuksen siirtolaskenta

Kuntien tulojen siirto valtiolle 
maakuntien rahoitusta varten

HUOM!
Kunnallisverosta leikattava 

prosenttiosuus on laskennan 
lopputulos – ei laskentaa 

ohjaava suure!

Prosentti siis muuttuu
kustannusten, valtionosuuksien 

ja yhteisöveron muuttuessa.

Sanna Lehtonen  |  @lehtonenKL  |  lokakuu 2020
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Hyvinvointialueet 2021
hallituksen esityksen mukaan

Etelä-Karjala 127 757 

Etelä-Pohjanmaa 193 207 

Etelä-Savo 94 056 
Helsinki 653 835 

Itä-Uusimaa 97 613 

Kainuu 72 306 

Kanta-Häme 170 925 

Keski-Pohjanmaa 68 158 

Keski-Suomi 272 898 

Keski-Uusimaa 197 529 

Kymenlaakso 164 456 

Lappi 177 161 

Länsi-Uusimaa 470 217 

Pirkanmaa 519 872 

Pohjanmaa 175 923 

Pohjois-Karjala 164 465 

Pohjois-Pohjanmaa 412 830 

Pohjois-Savo 289 261 

Päijät-Häme 206 315 

Satakunta 216 752 

Vantaa-Keravan 270 531 

Varsinais-Suomi 479 341 

Manner-Suomi yhteensä 5 495 408 

Kanta-Häme

Asukasluvut 31.12.2019



15



Sosiaali- ja terveyspalvelut 2021-2022

• Kunnat ja kuntayhtymät järjestävät ja tuottavat sote-palveluja vuosina 2021 ja 2022.

• Valmistelu vie runsaasti resursseja sekä hallinnosta että palvelutuotannosta.

• Uuden valtuuston kuntastrategiassa on valmistauduttava uuteen kuntaan 

• Samaan aikaan on huolehdittava sote- ja muiden kuntapalvelujen jatkuvuuden 
turvaamisesta siirtymävaiheessa.

• Kesällä 2021 perustettavien hyvinvointialueiden väliaikaishallinto vastaa 
hyvinvointialueen hallinnon ja toiminnan käynnistämisestä, kunnes aluevaltuusto on 
valittu tammikuussa 2022 ja aluevaltuuston valitsema aluehallitus aloittanut 
toimintansa.

• Väliaikaishallinto selvittää ja valmistelee mm: henkilöstön ja omaisuuden siirrot, 
sopimusten siirrot ja ICT-ratkaisut
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Kuntien rooli voi muuttua edelleen –
Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien 

selvitystyö

• Tavoitteena oli selvittää, millä edellytyksillä ja mitä tehtäviä voitaisiin siirtää 
kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta hallitusohjelman mukaisesti muodostettaville 
kuntaa laajemmalla alueella oleville itsehallinnollisille alueille.

• Työryhmän ehdotus:  hyvinvointialueille siirrettäisiin kuntien nykyisin hoitamat 
ympäristöterveydenhuollon tehtävät vuonna 2026.

• Lisäksi esitetään harkittavaksi monialaisten maakuntien tehtävien laajentamisen 
jatkotarkastelua
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18 Tulevaisuuden kunta



www.kuntaliitto.fi

Kiitos.
Tarja Myllärinen 
050 596 9866 
Tarja.myllarinen@kuntaliitto.fi
@TarjaMyllarine5

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/
mailto:Tarja.myllarinen@kuntaliitto.fi



