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Onnittelut pääsemisestä päättäjäksi paikallisen itsehallintomme ainutlaatuisen historialliselle 
kaudelle – oletpa sitten kunnan tai hyvinvointialueen valtuutettuna, tai peräti molemmissa! Tämän 
valtuustokauden päättyessä vuonna 2025 olemme varmuudella täysin erilaisessa tilanteessa.  On 
yksi asia yli muiden: se on paikallisen lähipäätösperiaatteen turvaaminen. Kysymys on kansalais-
ten itsehallintoon perustuvasta kunnasta. Kunta muodostaa suomalaisen demokratian perustan.

Kunnallisen itsehallinnon kannalta on erittäin harmillista, että se asetetaan vastakkain hyvin-
vointitavoitteiden toteutumisen kanssa. Historia ei tätä vastakkainasettelua tue. Kunnat ovat itse 
toimineet aloitteellisesti monien hyvinvointipalvelujen liikkeelle saamisessa ja toteuttamisessa. 
Valtion mukaantulo normein, valtionosuuksin ja ohjauksin on tapahtunut useimmiten vasta paljon 
myöhemmin.

Palvelutehtävien kuorman keventyminen tarjoaa kunnille 
mahdollisuuden myös toimintatapojen muutokseen. Sitä 
voisi pelkistäen kuvata muutokseksi valtiota palvelevasta 
kunnasta asukkaiden omavastuisuuteen nojaavaksi pai-
kallisyhteisöksi.

Toimintasi valtuutettuna viitoittaa suomalaista yhteiskun-
taa pitkälle tulevaisuuteen. Onnistut varmasti, jos nojaat 
toimintasi tietoon. Uudistuva kunta -teoksessa ei tarjota 
yhtä ainoaa totuutta. Sen sijaan artikkelien kirjoittajat 
antavat runsaasti vaihtoehtoja, aineksia pohdintaan ja en-
nen muuta kattavan tietopaketin muutoksen tarjoamista 
mahdollisuuksista.

Aimo Ryynänen 
Professori (emeritus) 
Uudistuva kunta -teoksen toimittaja
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HYVÄ VALTUUTETTU!
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YHTEISTYÖTÄ

LUOVUUTTA

LAATUA

Kunnan kehittäminen ja 
kehittyminen vaatii yhteistyötä. 
Yhteistyö on voimaa.

Tulevaisuuden kunnan tulee 
löytää itsensä. Jokainen kunta 
on omanlaisensa ja luovien 
ratkaisujen avulla kunta löytää 
vahvuutensa.

Laatuun kannattaa panostaa, 
sillä laadukas tekeminen tuottaa 
aina paremman lopputuloksen.

Uudistuva kunta -teos on kokonaisvaltainen, laaja ja asiantunteva teos, joka 
on suunnattu kuntien luottamushenkilöille, virkamiehille sekä sidosryhmille. 
Kuntia kohtaa historiansa suurin muutos vuoden 2023 alussa. Kirjassa on 
huomioitu kattavasti tulevat muutokset.

    Kirjan kirjoittajilla on laaja ja monipuolinen koulutus sekä työura 
kuntiin liittyvissä toiminnoissa, mikä takaa sen, että tulevia muutoksia 
pystytään ja halutaan lähestyä kuntamyönteisestä näkökulmasta.

    Kesällä 2021 valitut kuntien luottamushenkilöt joutuvat 
toteuttamaan monia muutoksia sekä kohtaamaan realiteetit ja haasteet 
niin kuntien rahoituksen, palvelujen järjestämisen, ihmisten hyvinvoinnin, 
väestömuutosten kuin myös yleiseurooppalaisten seikkojen näkökulmasta. 
Näihin asioihin tämä teos tarjoaa asiantuntevia ja perusteltuja ratkaisuja, 
toimintamalleja sekä hallittuja lähestymistapoja.

 Puoli vuosisataa hyvinvointivaltion pitkänä kätenä toimiminen on päät-
tymässä. Keskeiset valtion kunnille osoittamat hyvinvointipalvelut saavat 
uudet kotipesät: Sote-tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille ja iso osa opetus- 
ja koulutuspalveluista on jo maakuntatasolla. Toteutuuko nyt irtiotto valtiota 
palvelevasta kuntakäsityksestä? Asukkaiden omavastuisten kuntien itsehal-
linnon renessanssi tuloksena?

	 Tämä	lyhyt,	jopa	raflaava,	esittelytekstin	johdanto	on	perusteltu	avaus	
tulevaan. Kyse ei ole ainoastaan mahdollisesta tulevasta, vaan ensiaskeleet 
on jo otettu. Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtymistä kunnista perustettujen 
uusien hyvinvointialueiden vastuulle on joissain puheenvuoroissa pidetty jopa 
maamme kunnallishallinnon suurimpana muutoksena koko nykymuotoisen 
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historian ajalla. Tuleva muutos on niin merkittävä, että se kuvaannollisesti 
pyyhkäisee koko kuntasektorin yli. 

 Muutokset eivät tule rajoittumaan ainoastaan sote-sektorille, vaan sillä 
on vaikutuksensa myös opetus- ja sivistystoimeen, luottamushenkilöiden ase-
maan ja kuntaorganisaatioiden työntekijöiden tehtäväkuviin kautta linjan. 

 Tässä Uudistuva kunta - suuntaviittoja uuteen itsehallintoon -teoksessa 
tartutaan ennakkoluulottomasti tulevaan uuteen ja uudenlaiseen aikaan kun-
nissa, jossa nostetaan esille myös aiempia kuntia koskevia kehitysvaiheita ja 
-kokeiluja. Kirjan sisällön keskiössä on näkymä tulevaisuuden kunnasta, jossa 
toteutuisi Euroopan neuvoston peruskirjan 3 artiklassa määritelty itsehallin-
non periaate: itsehallinto tarkoittaa kuntien oikeutta ja kelpoisuutta säännellä 
ja hoitaa lain nojalla huomattavaa osaa julkisista asioista omalla vastuullaan 
ja paikallisen väestön etujen mukaisesti. 

 Kuntien tulevaan asemaan vaikuttavat merkittävästi ulkopuolelta tule-
vat muutostekijät. Niistä suurin on edellä mainittu kuntien tehtäviä, toimintaa 
ja taloutta mullistava sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Historiallista 
uudistusta on odotettu pitkään ja monenlaisia malleja valmistellen. Uusien 
hyvinvointialueiden valmistelut vaativat kunnilta paljon työtä sujuvan tehtä-
viensiirron varmistamiseksi. Rajanvedot esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä (kuntalain 1 § 2 mom.) ovat veteen piirretty viiva.
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UUDISTUVA KUNTA -teos 
sopii täydentävänä teoksena 
niille, jotka tuntevat jo 
Luottamushenkilön käsikirjan 
sisällön tai hallitsevat muutoin 
kunnallisen toiminnan 
perusasioita laajemmin.

UUDISTUVA KUNTA ja 
LUOTTAMUSHENKILÖN 
KÄSIKIRJA muodostavat 
yhdessä luottamushenkilön 
“käsikirjaston” valtuustokauden 
2021-2025 keskeisistä teemoista 
mukaanlukien SOTE-uudistuksen 
tuomat muutokset.

Tämä 3:n kirjan paketti sopii 
hyvin lautakuntien, jaostojen 
sekä valtuuston ja hallituksen 
puheenjohtajille, sekä työpaikan 
esihenkilöille, luottamusmiehille 
ja työsuojeluvaltuutetuille.

TILAUSVAIHTOEHDOT

á hinta 29.99-69.99 €

1. UUDISTUVA KUNTA

1. UUDISTUVA KUNTA 
2. LUOTTAMUSHENKILÖN                
     KÄSIKIRJA

1. UUDISTUVA KUNTA
2. LUOTTAMUSHENKILÖN  
     KÄSIKIRJA
3. KÄYTÄNNÖN  
     OPAS KUNTIEN          
     LUOTTAMUSHENKILÖILLE

01

02

03

VALITSE SOPIVA TUOTEKOKONAISUUS
A) TILAA VERKKOKAUPASTA WWW.UNIPRESS.FI
B) TILAA SÄHKÖPOSTILLA tilaukset@unipress.fi
C) PYYDÄ YKSILÖLLINEN TARJOUS osoitteesta:
tilaukset@unipress.fi  tai asiakaspalvelu@unipress.fi 

Hinnat ALV 0 %, sisältävät toimituskulut.

Toimitukset ensisijaisesti Kauko-

kiidon tai Matkahuollon kautta.

á hinta 49.99-129.99 €

á hinta 59.99-129.99 €



Uudistuva kunta 
Luottamushenkilön käsikirja
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Jokaisella kuntapäättäjällä on 
merkittävä rooli uudenlaisen kunnan 
rakentajana. Muutos, joka tapahtuu 
meneillään olevan valtuustokauden 
aikana, on järisyttävä. 

Uudistuva kunta avaa monenlaisia 
näkökulmia muutoksiin ja muutoksen 
haasteisiin. Se tukee saumattomasti 
Luottamushenkilön käsikirjan sisältöä 
muodostaen sille sisällöllisen jatkumon.

ISBN 978-9949-636-26-6, 504 s., sid.

Luottamushenkilön käsikirja 2021 
on lajissaan viides ja laajin. Siinä 
tarkastellaan laajasti kuntaa eri 
näkökulmista, kuten päätöksentekoa, 
taloutta, tarkastustoimintaa, 
omaisuuden hallintaa, johtamista, 
oikeudellista viitekehystä, työsuojelua, 
kunnan ja valtion välistä suhdetta, 
työhyvinvointia, soteuudistusta, 
yhteisöllisyyttä jne.

Teosta on luonnehdittu laajimmaksi 
kunta-alan kokonaisesitykseksi – sitä se 
myös on.

Luottamushenkilölle se toimii 
asiantuntevana perusteoksena 
kehittyvän ja muuttuvan kunnan 
rakentamisessa.

ISBN 978-9916-4-0386-0, 512 s., sid.

UUDISTUVA KUNTA 
suuntavi i ttoja uuteen itsehal l intoon

LUOTTAMUSHENKILÖN
KÄSIKIRJA

HISTORIALLINEN MUUTOS 
KOSKETTAA JOKAISTA 

KUNTAPÄÄTTÄJÄÄ

UUDEN HALLITTU RAKENTAMINEN 
VAATII  VANKAN PERUSTIEDON

Luottamushenkilön käsikirjan 

esittely on sivuilla 15-16.



OSA I :  KUNNAT OSANA UUTTA MONITASOHALLINTOA

JOHTAVA KONSULTTI, FCG

KUNTIEN JA 
HYVINVOINTIALUEIDEN 
YHTEISTYÖ

JOUNI MUTANEN
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MAAKUNTAJOHTAJA (EMERITUS), 
PIRKANMAAN LIITTO

KUNTA EUROOPPALAISESSA 
MONITASOHALLINNOSSA

TOIMITUSJOHTAJA, KUNTALIITTO

KUNTIEN JA 
HYVINVOINTIALUEIDEN VÄLISET 
SUHTEET

ESA HALME

MINNA KARHUNEN

KUNNANJOHTAJA (EMERITUS), VESANTO

TIE UUTEEN KUNTAAN: VALTION 
VAI PAIKALLISDEMOKRATIAN 
OHJAUKSESSA?

MARKKU J. FORSS

KIRJOITTAJAT
ja

ARTIKKELIT
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OSA I I :  UUDEN KUNNAN HAHMOTTELUA

TOIMINNANJOHTAJA, HELSINGIN 
ENSIKOTIYHDISTYS

LAPSET, NUORET JA UUDISTUVA 
KUNTA

TUOMAS KURTTILA

PROFESSORI (EMERITUS)

PAIKALLISUUS UUDISTUVAN 
KUNNAN TOIMINNAN
LÄHTÖKOHDAKSI

TUTKIMUSJOHTAJA, ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

KUNNALLISTEN TEHTÄVIEN 
ORGANISOINTIVAPAUDEN
VAIHTOEHDOT

AIMO RYYNÄNEN

ASKO UOTI (1961-2023)

KIRJOITTAJAT
ja

ARTIKKELIT
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OSA I I I :  PÄÄTÖKSENTEON JA JOHTAMISEN MUUTOK-
SEN TARVE

FT, YTT, INSINÖÖRI, OULU

HENKILÖSTÖN TURVALLISUUS JA 
TYÖHYVINVOINTI UUDISTUKSISSA 
JA MUUTOKSISSA

JUHANI TARKKONEN

PORMESTARI, TAMPEREEN KAUPUNKI

KUNTA MUUTTUU, VAAN 
MUUTTUUKO JOHTAMINEN

KUNNANJOHTAJA, NURMIJÄRVEN KUNTA

VIRKAJOHDON JA 
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 
TOIMIVA YHTEISTYÖ

ANNA-KAISA IKONEN

OUTI MÄKELÄ

KUNNANJOHTAJA, ASIKKALA

VALTUUTETUN ARVOT JA HYVÄ 
HALLINTO

RINNA IKOLA-NORRBACKA

KIRJOITTAJAT
ja

ARTIKKELIT
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OSA IV:  ORGANISAATION UUDISTAMINEN

HYVINVOINTIPÄÄLLIKKÖ, PÄIJÄT-HÄMEEN 
LIITTO

LIIKE ON LÄÄKE: HYVINVOINTIA 
YHTEISTYÖSSÄ

- yhteisartikkeli Rinna Ikola-Norrbackan kanssa

SAILA JUNTUNEN

TOIMITUSJOHTAJA, HALLINTOAKATEMIA

KUNNAN ORGANISAATION
UUDISTAMINEN

KUNNANJOHTAJA, ASIKKALA

LIIKE ON LÄÄKE: HYVINVOINTIA 
YHTEISTYÖSSÄ

- yhteisartikkeli Saila Juntusen kanssa

TUULI TARUKANNEL

RINNA IKOLA-NORRBACKA

KIRJOITTAJAT
ja

ARTIKKELIT
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OSA V:  UUDEN KUNNAN TALOUS

TARKASTUSPÄÄLLIKKÖ, LAPPEENRANNAN 
KAUPUNKI

KUNNAN JA HYVINVOINTIALUEEN 
TARKASTUSTOIMINTA 
- periaatteet, tarkoitus ja 
järjestäminen

ANITTA VILKKO

MAANEUVOS, TOIMITUSJOHTAJA (EMERITUS), 
KEVA

KUNTIEN MUUTTUVA
ROOLI KOROSTAA
KONSERNIJOHTAMISEN
MERKITYSTÄ

TALOUS- JA KONSERNIJOHTAJA (EMERITA), 
ORIMATTILAN KAUPUNKI

KUNNAN TALOUDENHOIDON
PERIAATTEET 
- taloudenhoito muutoksessa

TIMO KIETÄVÄINEN

PÄIVI SUIKKANEN

KIRJOITTAJAT
ja

ARTIKKELIT



ESIPUHE

Uudistuvaan kuntaan uudistuvin toimintatavoin
Kuntia kohtaa historiansa suurin muutos vuoden 2023 alussa. Nyt on aika perehtyä sii-
hen, mitä se tarkoittaa ja millaisia mahdollisuuksia se jatkossa tarjoaa.

Onko kuntien puoli vuosisatainen hyvinvointivaltion pitkänä kätenä toimiminen päät-
tymässä? Keskeiset valtion kunnille osoittamat hyvinvointipalvelut ovat saaneet tai 
saamassa uudet kotipesät. Sote-tehtävät siirtyivät hyvinvointialueille. Sinne meni jo 
aiemmin maakuntatasolta hoidettu palo- ja pelastustoimikin, yksi vanhimmista kunnal-
lisista tehtävistä. Iso osa opetus- ja koulutuspalveluista on jo maakuntatasolla hoidet-
tuja. Työllisyys-, elinkeino- ja ympäristöasioidenkin hoitoa on kuntien omilla päätöksillä 
siirtynyt seudulliselle tai maakunnalliselle tasolle. 

Toteutuuko nyt myös irtiotto valtiota palvelevasta kuntakäsityksestä? Mitä siitä seuraa? 
Tuleeko tilaa asukkaiden omavastuisen itsehallinnon tehtävistä vastaamiseen? Jopa 
asukkaiden omavastuisten kuntien itsehallinnon renessanssi tuloksena?
Kesällä 2021 valitut kuntien luottamushenkilöt joutuvat nyt toteuttamaan monia muu-
toksia sekä kohtaamaan realiteetit ja haasteet niin kuntien rahoituksen, palvelujen 
järjestämisen, ihmisten hyvinvoinnin, väestönmuutosten kuin myös yleiseurooppalais-
ten seikkojen näkökulmasta. Miten tästä selvitään? Näihin asioihin tämä teos tarjoaa 
asiantuntevia ja perusteltuja ratkaisuja, toimintamalleja sekä hallittuja lähestymistapoja. 
Ennen muuta kirjan tavoitteena on kuitenkin toimia kuntapäättäjille keskustelujen ja 
uusien ajatusten herättäjänä.

Muutos on kunnille iso mahdollisuus

Kyse ei ole ainoastaan mahdollisesta tulevasta, vaan ensiaskeleet on jo otettu. Sosiaali- 
ja terveyspalveluiden siirtymistä kunnilta perustettujen uusien hyvinvointialueiden vas-
tuulle on joissakin puheenvuoroissa pidetty jopa maamme kunnallishallinnon suurimpa-
na muutoksena koko nykymuotoisen kuntahistorian ajalla. Muutos on niin merkittävä, 
että se kuvaannollisesti pyyhkäisee koko kuntasektorin yli.

Uudet hyvinvointialueet ja niiden perustaminen, aluevaltuustojen vaalit ja organisaation 
käynnistyminen ovat aiheellisesti saaneet osakseen suuren huomion. Niitä koskeva uuti-
sointi näyttää vieneet tilan kuntia koskevasta keskustelusta. Kaukana ei saata monella 
olla ajatus siitä, että mihin sitä kuntaa enää tarvitaankaan. Tällainen ajatus ei kuitenkaan 
vastaa todellisuutta. 

Kunnat saavat mahdollisuuden todellisen asukkaiden itsehallinnon elvyttämiseen. 
Tämän julkaisun monet asiantuntijakirjoitukset antavat tälle muutokselle suuntaviittoja 
ja konkreettisia esimerkkejä. Toimintatapojen muutokselle on tässä murrosvaiheessa 
avoimet mahdollisuudet.

Euroopan neuvoston paikallisen itsehallinnon peruskirja on ollut osa maamme oikeus-
järjestystä vuodesta 1991. Peruskirjan hyväksymisellä jäsenvaltiot ovat sitoutuneet pai-
kallisen itsehallinnon periaatteiden kunnioittamiseen ja niiden edistämiseen. Sote-uudis-
tus merkitsee tältä osin merkittävää periaatteellista muutosta. Suomi nimittäin ilmoittaa 
Euroopan neuvostolle, ettei se uusien hyvinvointialueiden osalta sitoudu peruskirjan 
kaikkiin suosituksiin. Tämä muutos merkitsee kuntien kannalta sitä, että kunta on nyt 
ainoa eurooppalaisiin itsehallinto- ja demokratiaperiaatteisiin sitoutunut taso. Muutos 
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tuo kunnille entistä korostuneemman vastuun kansalaisten itsehallinnosta ja vaikutta-
mismahdollisuuksista. 

Millaiseen hallintorakenteeseen maamme siirtyy?

Vähemmälle huomiolle on jäänyt muutoksen merkittävyys maamme hallinnon raken-
teen kannalta. Viimeisten kolmen vuosikymmenen ajan on hallintopolitiikan kirjattuna 
tavoitteena ollut keskushallinnon supistaminen. Etusijalla kehittämistyössä on pidettävä 
palvelutehtävistä huolehtivien organisaatioiden toiminnan tarpeita. Perusyksikkönä on 
toimiva kunta. Näin on hallinnon rakenteen visio kirjattu muun muassa ensimmäisessä 
valtioneuvoston eduskunnalle antamassa selonteossa julkisen hallinnon uudistamisesta 
(Palvelevampaan hallintoon, 1990). Tätä kehittämisvisiota kutsuttiin aikanaan myös julk-
isen hallinnon ”neitomalliksi”. Sillä tarkoitettiin vyötärön, eli keskushallinnon ja kuntien 
välisen alueellisen hallinnon ohuutta. Tämän päivän tilanteessa neito näyttää kuitenkin 
vankistuneen, kun muistetaan uusien hyvinvointialueiden lisäksi maakunnan liitot ja isot 
koulutus- ym. kuntayhtymät, samoin kuin valtion aluehallinto (ELY ja AVI).

Paikallisen itsehallinnon peruskirjan mukaan julkisista tehtävistä tulee yleensä ensisijais-
esti huolehtia kansalaista lähinnä olevien viranomaisten. Annettaessa jokin tehtävä 
muulle viranomaiselle on otettava huomioon tehtävän laajuus ja luonne sekä tehok-
kuus- ja taloudellisuusvaatimukset. Kunnilla on tärkeä vastuu siitä, että periaatetta ei 
enempää horjuteta siirtämällä tehtävävastuita etäämmälle kansalaista lähinnä olevilta 
kunnilta.

Uudistuva kunta – suuntaviittoja uuteen itsehallintoon

Vajaa kaksi vuotta sitten julkaistiin Luottamushenkilön käsikirja 2021. Se oli suunnat-
tu erityisesti uusille kuntien ja kaupunkien valtuutetuille, muille luottamushenkilöille ja 
viranhaltijoille. Se on saadun palautteen perusteella koettu tarpeelliseksi kunta-asioita 
eri puolilta valottavana tietopakettina.

Tämän julkaisun tarkoituksena puolestaan on antaa aineksia kunnissa käytävälle keskus-
telulle ja käytännön muutoksille siirryttäessä vuoden 2023 alusta uudenlaiseen kuntaan. 
Siirtyminen siihen ei onnistu vain kalenterin lehteä kääntämällä ja entisin toimintamal-
lein jatkamalla.

Myös uusien hyvinvointialueiden luottamushenkilöiden on hyvä olla perillä kuntien – 
yhteistyökumppaniensa – tilasta ja muutoksista. Teos antaa myös heille opittavaa ja 
ajateltavaa uuden luottamustehtävän hoitamisessa.

Kirjan kirjoittajilla on laaja ja monipuolinen koulutus, samoin kuin käytännön tuntemus-
ta kuntiin liittyvissä toiminnoissa. Esille nostettujen teemojen tarkastelu tarjoaa kuntien 
ja hyvinvointialueiden päättäjille monipuolisen kuvan kunnan uudistamisesta. Tavoittee-
na on asukkaiden itsehallintoon perustuvan uuden kunnan paikallisten asioiden hoidon 
suuntaviittojen antaminen. Viime kädessä tarkastelut edesauttavat kunnan asukkaiden 
oikeutta ja mahdollisuutta omista paikallisista tarpeista lähtevään asioidenhoitoon.

Aimo Ryynänen

Tämä Esipuhe julkaistaan Uudistuva kunta -kirjassa
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Luottamushenkilön käsikirja 2021 

Kuntien rooli ja tehtävät vaativat valtuustokaudella 2021–2025 päätöksiä 
ja toimenpiteitä. Tilanne supistuvan talouden olosuhteissa ei ole kiitol-
linen päättäjille, sillä ”aiempaan normaaliin” verrattuna ”uusi normaali” 
vaatii täysin uudenlaista ajattelua ja ennakkoluulotonta päätöksente-
kokykyä. Läsnä on vaikeasti ennakoitava koronaviruksen tuoma epävar-
muustekijä, jonka vaikutukset heijastuvat lähes kaikkiin kuntien toiminnan 
osa-alueisiin: sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kuntalaisten toimeentuloon, 
opetukseen, elinkeinotoimintaan, talouden hallintaan jne.

Koronan kaltaiset ulkoiset kriisit koettelevat kuntienkin toimintaa aika 
ajoin. Puoli vuosisataa sitten maailmanlaajuinen energiakriisi heijastui 
kuntatasolle saakka. Vuoden 1974 kunta-alan lehden pääkirjoituksessa 
todettiin, että olemme siinä tilanteessa, jossa kaikki laskelmat on tehtävä 
uudelleen. Energiakriisin ohella meillä on omat kotoperäiset ongelmamme. 
Nämä ongelmat eivät kuitenkaan ole voittamattomia, jos meillä on malttia 
ja harkintaa ratkaista ne kokonaisetua silmällä pitäen, todettiin kirjoituk-
sessa. Historiasta tiedämme, että tässä onnistuttiin. 1970-luku merkitsi 
kunnissa mittavaa kehitystä, uudistuksia ja eteenpäin menoa. Samat edellä 
siteeratut ohjeet voisivat sopia tämänkin kriisin voittamiseen.

Arkipäiväisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisen ohella luotta-
mushenkilöt joutuvat myös pohtimaan kunnan olemusta, toiminnan 
oikeudellista perustaa, kunnan ja valtion roolien yhteensovittamista, 
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poliittisen ja operatiivisen johtamisen kysymyksiä ja kuntaorganisaation 
uudistamista. Eli tulevan valtuustokauden aikana pitäisi kyetä ratkaisemaan 
monia makrotason kysymyksiä.

Kuntien luottamushenkilöiksi on tulossa suuri joukko nuoremman sukupol-
ven päättäjiä, ja he joutuvat kohtaamaan täysin uudenlaisen kuntia koskevan 
reaalimaailman. Heitä tulevat ympäröimään olosuhteet, jotka eivät valtion tai 
maanosien tasollakaan ole ennustettavissa. Kuntalaisten odotukset mikro-
tasolla ovat kuitenkin samat – kunnan odotetaan tarjoavan hoivaa ja tervey-
denhoitoa, opetusta, infrastruktuuria, kulttuuri- ja sivistyspalveluja entiseen 
tapaan. Miten sovittaa nämä odotukset lähivuosien taloudellisiin raameihin.

Kunnan palvelutehtävä on yleensä kuntia koskevassa keskustelussa 
pääroolissa. Se ei kuitenkaan saisi jättää varjoon muuta kunnan merkitystä. 
Kunta on nimittäin – ja sen tulee olla – poliittisesti, taloudellisesti ja oi-
keudellisesti itsehallinnollinen yhteisö. Amerikkalainen sanonta ”All politics is 
local” – politiikka on aina paikallista – kuvaa hyvin paikallistason merkitystä, 
ja näin erityisesti Suomessa. Tästä on johdettavissa kunnan luottamushen-
kilön toiminnalle kolme erilaista roolia: edustaja, päättäjä ja poliitikko. Hän 
edustaa edustuksellisen demokratian periaatteen mukaisesti kunnan asukkai-
ta kunnan organisaatiossa. Mutta hän on myös päättäjä, keskeisten ratkaisu-
jen tekijä. Poliitikkorooli tuo hänelle myös vastuun siirtää yhteiskunnallisen 
näkemyksensä ja taustatukijoidensa tavoitteita kunnan toiminnan sisältöön.

Luottamushenkilön käsikirja on saanut vakiintuneen aseman kulloinkin 
vaalikausien alussa julkaistuna tietopakettina. Nyt käsillä oleva käsikirja on 
järjestyksessään jo viides.

Luottamushenkilön käsikirja 2021 tarjoaa monipuolisen kattauksen kun-
ta-asioiden kirjosta. Teoksen kirjoittajat ovat aihepiirin asiantuntijoita sekä 
tutkimuksen että käytännön piiristä. Toivomme, että kirjan artikkelit osaltaan 
edesauttavat luottamushenkilöitä selviytymään yhä monimutkaisemmaksi 
muuttuneesta paikallistason tehtävien hoidosta.
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Suosittelemme myös näitä teoksia:

www.unipress.fi


