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Toimitusjohtaja Minna Karhunen



Suomen Kuntaliitto ry

• Suomen vaikuttavimpia 
edunvalvontajärjestöjä.

• Jäseninä kaikki Suomen 310 kuntaa ja 
kaupunkia. Toiminnassa mukana myös 
maakuntien liitot, sairaanhoitopiirit, muut 
kuntayhtymät sekä kuntataustaiset 
osakeyhtiöt.

• 200 oman alansa huippuasiantuntijaa:
• laki, talous, sote, elinvoima, demokratia, 

ympäristö, tietoyhteiskunta, koulutus, 
kulttuuri jne.

• Ydintehtävinä edunvalvonta, kehittäminen 
ja palvelut.
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Yhteistyöareenat, 
joilla strategiset tavoitteet 

tarkennetaan ja toimeenpannaan

Strateginen 
projekti

Ratkaisu-
tiimi

Ratkaisu-
tiimi

Johtajisto ja 
toimitusjohtajan 

esikunta

Halutut 
vaikutukset ja 
vaikuttavuus:

Onnistuva 
Suomi tehdään 
lähellä

Vaikuttava 
kumppani 
kunnille

Uusi organisaatio- ja johtamisrakenne

KT Kunta-
työnantajat 

(oma 
ohjaus ja 
hallinto)

Strategia: 
Visio
Missio
Arvot
Tavoitteet

• Politiikkaan ja lainsäädäntöön 
vaikuttaja

• Yhteistyöalusta ja yhteistyön 
mahdollistaja

• Suunnannäyttäjä
• Kehittäjä
• Neuvontapalvelujen tuottaja
• Tietopalvelujen tuottaja
• Ohjeistaja
• Rahoittaja

Kuntaliiton roolit:

Strategia-
yksikkö

Elinvoima 
ja talous -

yksikkö

Yhdyskunta
- ja 

ympäristö-
yksikkö

Lakiyksikkö

Hyvinvointi 
ja sivistys -

yksikkö

Sote-
yksikkö

Ruotsin-
kielinen 
yksikkö



Kunnat ja niiden tulevaisuus: 
mitä näkymiä on odotettavissa, miltä talous näyttää, entä eri alueiden 
ja kuntien elinvoimaisuus

Toimitusjohtaja Minna Karhunen

Sailab -MedTech Finland ry

23.10.2020
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“Tässä budjettiriihessä 
ei pelattu nappikauppaa, 

vaan tehtiin mittavia 
tukipäätöksiä ja 

päätettiin laajentaa 
julkisen sektorin 

tehtäviä.”
Minna Punakallio
pääekonomisti
@MinnaPunakallio



Hallituksen kehysriihi 4/2020 ja budjettiriihi 9/2020

Kuntatalousvaikutukset 2020 ja 2021

Kuntatalouden tukipaketti 
valtion v. 2020 4. lisä-
talousarviossa 2.6.2020 

Budjettiriihen päätökset 
16.9.2020 kuntatalouden 

lisätuesta

Kuntien peruspalveluiden 
rahoitukseen kohdistuvat 

leikkaukset.

24.9.2020  @lehtonenKL



Haettu summa

342
milj. euroa

Jaossa   10   + 50 milj. euroa vuonna 2020



Hallitusohjelmassa päätetyt 
laajenevat tehtävät lisäävät 

kuntatalouden menoja 
vuonna 2021 

arviolta 370 milj. euroa.

Vuoteen 2024 mennessä 
menojen lisäkasvu on noin 
790 milj. euroa vuodessa.



“Kunnat saavat laajeneviin 
tehtäviinsä täysimääräisen 

valtionrahoituksen.”
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Väestönkehitys 2008 – 2018

Kuntaliitto 15.5.2019/Jaana Halonen

Valtaosa kunnista (228 kuntaa/73 %) menetti 
väestöään.

Koko maassa väestö kasvoi 10 vuoden 
aikajaksolla vajaat 200 000 eli 3,6 %. 

Lähde: Tilastokeskus



Suomeen syntyi ennätysvähän lapsia vuonna 2018

23.10.2020 18

kuntaa, joissa vähintään 100 
syntynyttä vuonna 2018

Lähde: Tilastokeskus
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4
kuntaa, joissa yksi tai ei 
yhtään syntynyttä

kuntaa, joissa alle 5 syntynyttä

kuntaa, joissa alle 25 
syntynyttä 



Tilastokeskuksen ennuste 
syksy 2019:

Suomessa ei 15 vuoden kuluttua 
olisi enää yhtään maakuntaa, 
jossa syntyy enemmän ihmisiä kuin 
kuolee, jos syntyvyys pysyy nyt 
havaitulla tasolla. 

Maamme väkiluku lähtee nykyisellä 
kehityksellä laskuun vuonna 2031.
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Tilastokeskuksen
ennuste syksy 2019:

Huoltosuhde nousee koko maassa 
nykyisestä 61:stä 66:een. 

Syntyvyyden lasku, väestön vanheneminen 
ja poispäin suuntautuva muuttoliike 
nostavat huoltosuhteen erittäin korkealle 
tasolle väestöltään vähenevissä kunnissa. 

Mitä pienemmästä kunnasta on kyse, sitä 
heikommaksi tilanne kehittyy ennusteen 
mukaan.

(Huoltosuhde kertoo, kuinka monta ei-
työikäistä on yhtä työikäistä kohden.)
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Ikäihmisten palvelujen kustannukset kasvavat 
tulevaisuudessa, muiden pienenevät
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Alle 18-vuotiaat Työikäiset 18-64 -vuotiaat Yli 64-vuotiaat

2019

2030

2040
12,3
mrd.

10,6
mrd.

9,8
mrd.

10,1
mrd.

10,0
mrd.

9,8
mrd.

11,8
mrd.

16,2
mrd.

18,8
mrd.

Väestömuutoksen vaikutus kuntien kustannuksiin
Malli huomioi väestöön ja ikärakenteeseen sidoksissa olevat bruttokäyttökustannukset.




