
Huhtikuussa 2017 valitaan päätöksentekijät 
Suomen kuntiin seuraavaksi nelivuotiskaudek-
si. Kuntapäättäjät vastaavat monista kunta-
laisten arkeen vaikuttavista asioista, kuten 
koulutuksesta, kaavoituksesta, asuinympäris-
tön turvallisuudesta ja terveellisyydestä sekä 
infrastruktuurista.

Kuntien ja maakuntien on tarjottava yhden-
vertaisesti ja kattavasti palvelut kansalaisille, 
työntekijöille, yrittäjille ja yrityksille. Tulevai-
suuden kunta on tehokas, aktiivinen, innova-
tiivinen ja avoin yhteistyölle.

Kuntiin tarvitaan rohkeita ja osaavia päätök-
sentekijöitä, jotka panostavat kasvua luoviin 
uusiin investointeihin sekä kehittävät ja pitä-
vät yllä elinvoimaista elinkeinopolitiikkaa ja 
monipuolista työllisyyttä omassa kunnassaan. 
Insinööriliitto kannustaa mahdollisimman 
monen jäsenensä asettuvan kuntavaaleissa 
ehdolle ja antavan panoksensa oman kuntan-
sa kehittämiseen.
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Kunnalla on tärkeä rooli elinkeinopolitiikassa. Tehokas elinkeinopolitiikka vetää 
kuntaan uutta yritystoimintaa, synnyttää kasvua ja uusia innovaatioita, tukee 
työllisyyttä ja kestävää taloudenpitoa. Elinvoimainen kunta on hyvä paikka 
asua, tehdä töitä ja harjoittaa yritystoimintaa. Myönteisen ilmapiirin syntymi-
nen edellyttää, että kunnan infrastruktuuri on kunnossa, hyvinvointipalvelut 
ovat ajanmukaiset ja tehokkaalla kaavoituksella huolehditaan yritysten ja uusi-
en kuntalaisten tarpeista.

• Kuntien on vastattava digitaalisen teknologian tuomaan elinkeinorakenteen 
murrokseen. Se edellyttää kunnilta uutta digitaalisen ajan elinkeinopoliittista 
ohjelmaa, joka tunnistaa kunnan ja seutukunnan vahvuudet. Riippumatta 
nykyisistä tai tulevista hallinnollista rajoista kuntien ja maakuntien on panos-
tettava toimivaan yhteistyöhön.

• Kuntien ja maakuntien on oltava vastuullisia omistajia julkisissa yhtiöissä. 
Julkisille yhtiöille on määriteltävä koko yhteiskunnan toimivuutta tukevat 
tavoitteet.

• Kuntien osaamista hankinnoissa on edelleen kehitettävä. Hankinnoissa on 
otettava huomioon uudet, innovatiiviset tavat tuottaa palveluja. Pienten ja 
keskisuurten yritysten mahdollisuuksia osallistua kilpailutuksiin on helpo-
tettava pilkkomalla hankintoja mahdollisuuksien mukaan pienempiin osiin. 
Hankinnoissa on kokonaistaloudellisen tarkastelun ohessa huomioitava työlli-
syysnäkökulmat. Kuntien on varmistettava, että yhteistyökumppanit noudat-
tavat työehtosopimuksia ja että niiden tuotteet ja toiminnot ovat sosiaalisesti 
ja ekologisesti kestäviä.

• Kuntien elinkeinopolitiikan on tuettava uusien innovaatioiden syntymistä, 
yritysten kasvua ja alueen elinkeinorakenteen uudistumista.

• Infra-, liikenne- ja rakennushankkeissa on hyödynnettävä rahoitusmalleja, 
joissa vastuut on määritelty selkeästi ja jotka mahdollistavat yksityisen ja 
kolmannen sektorin osallistumisen kustannuksiin. Kunnissa tällaisia hankkeita 
voivat olla esimerkiksi väylät, lvi-hankkeet, tietoliikenneyhteydet, toriparkit, 
kulttuurikeskukset sekä urheilu- ja monitoimihallit.

• Sujuva työmatkaliikenne ja suuremmat työssäkäyntialueet on turvattava 
huolehtimalla infrastruktuurin kunnosta ja investoimalla joukkoliikenteeseen. 

Tehokas elinkeinopolitiikka kestävän kuntatalouden tae



Kunnilla on tärkeä tehtävä tulevan osaamisen mahdollistajana. Kunnat huolehti-
vat varhaiskasvatuksen, peruskoulutuksen ja toisen asteen koulutuksen järjes-
tämisestä yksin tai kuntayhtymien kautta. Suurin osa ammattikorkeakouluista 
on kuntien suorassa tai välillisessä omistuksessa. Julkisen talouden säästöt ovat 
kohdistuneet myös koulutukseen, mikä ei voi olla vaikuttamatta tulevaisuuden 
kasvun edellytyksiin.

• Kuntien vastuulla on huolehtia, että jokaisessa suomalaisessa koulussa 
tarjotaan laadukasta ja oppilaita tukevaa koulutusta. Matematiikan ja luon-
nontieteiden opetuksen laadusta on huolehdittava niin, että oppimistulokset 
pysyvät korkealla tasolla. Tämä luo pohjan tulevien vuosien osaamisen ylläpi-
tämiseen ja kehittämiseen sekä takaa Suomen kilpailukyvyn säilymisen.

• Kunnissa on seurattava tarkasti ammatillisen koulutuksen reformin etenemis-
tä. Työelämän muuttuminen edellyttää, että kaikessa koulutuksessa panoste-
taan vuorovaikutustaitoihin, ongelmanratkaisukykyyn ja kykyyn omaksua ja 
oppia uutta.

• Oppilaitosten omistajina kuntien on otettava huomioon alueellinen ja val-
takunnallinen koulutustarve nykyistä paremmin. Omistajana kuntien on 
huolehdittava opetuksen riittävistä ja laadukkaista resursseista.  Ammattikor-
keakoulutuksessa on oltava valmis rakenteellisiin uudistuksiin ja tarvittaessa 
luopumaan olemassa olevasta koulutuksesta.

Tulevaisuuden osaamisen perusta syntyy kunnissa

Työllisyyden paraneminen, työn tuottavuuden kasvu ja parempi työelämä edel-
lyttävät yhteisen tahdon lisäksi uutta asennetta ja uudistuksia. Isona työllistä-
jänä kuntasektorin on oltava edelläkävijä työelämän laadullisissa kysymyksissä. 
Työllisyydenhoito edellyttää uutta ajattelua työvoimapalvelujen kehittämisessä.

• Julkisia työvoimapalveluja ja työnvälitystoimintaa on tehostettava hyödyn-
tämällä ei-julkisia palveluita. Etenkin ammattiliittojen asiantuntemusta on 
hyödynnettävä alueilla, joilla on pitkä kokemus liittojen kehittämistä oma-
ehtoisen työllistymisen hankkeista. Yksityiset työnvälityspalvelut voivat 
täydentää julkisia palveluja esimerkiksi yksilöllisessä uravalmennuksessa ja 
täsmäkoulutuksissa

• Työelämän muuttuminen edellyttää toimivien täydennyskoulutuspolkujen 
ylläpitoa ja kehittämistä. Työvoimapalvelujen kehittämisessä on erityistä 
huomiota kiinnitettävä korkeakoulutettujen palveluihin.

• Kuntien ja maakuntien on pyrittävä esimerkilliseen henkilöstöpolitiikkaan. 
Niillä on oltava ajanmukainen henkilöstön kehittämissuunnitelma, joka ottaa 
huomioon osaamisen kehittämisen ja urakehityksen. Kunnissa joustavat työ-
aikaratkaisut ja työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen pitää olla itsestään 
selviä. Yhdelläkään kunnalla tai maakunnalla ei ole varaa laiminlyödä henki-
löstön työhyvinvointia. 

Kuntien on oltava esimerkillisiä työnantajia

• Eri puolilla maata käynnissä olevat korkeakoulujen rakenteelliset kehittämis-
hankkeet eivät saa johtaa duaalimallista luopumiseen. Ammattikorkeakoulu-
jen kehittämisessä on otettava huomioon alueen omat vahvuudet ja elinkei-
noelämän tarpeet.

• Työelämän murroksessa kuntien tulee seurata, että alueellisesti on tarjolla 
kattavaa ja joustavasti hyödynnettävissä olevaa aikuis- ja täydennyskoulu-
tusta. 

• Kuntien on luotava oma, eri koulutusasteet huomioiva työharjoittelujärjestel-
mä, joka omalta osaltaan turvaa tulevaisuuden osaajat kuntien palvelukseen.

• Kuntien omistuksessa olevia koulutiloja pitää voida hyödyntää vapaa-ajan 
harrastus- ja virkistystoimintaan.

Kasvukäytäviä on hyödynnettävä nykyistä tehokkaammin kuntien, maakun-
tien ja valtiovallan yhteistyönä.

• Digitalisaatio edellyttää uusien ajattelu- ja toimintatapojen lisäksi investoin-
teja kiinteään tietoliikenneinfrastruktuuriin. Sujuva digitaalinen työnteko ja 
yritystoiminta vaativat riittävän nopeita, leveitä ja toimivia yhteyksiä. Kunti-
en tulee vaatia ja valvoa koko maan kattavan infrastruktuurin kehittämistä ja 
ylläpitämistä.

• Laadukas kaavoitus vaikuttaa ihmisten työmatkojen pituuteen, palvelujen 
saatavuuteen, etätyömahdollisuuksiin ja yritysten toimintaympäristöön. Kaa-
voituksen on oltava sujuvaa ja se on nähtävä osana kuntien maankäyttöä, 
asunto-, liikenne- ja elinkeinopolitiikkaa. 


