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KUNNAT TARVITSEVAT STTK:laisia

• STTK edustaa noin puolta miljoonaa palkansaajaa.
• Kunnissa työskentelee noin 180 000 STTK:laista.
• Kuntapäättäjinä toimii noin tuhat STTK:laista.
• Jäsenistömme on kuntapalvelujen käyttäjiä ja 

asiantuntijoita. Heidän äänensä ja osaamisensa pitää 
kuulua kuntien kehittämisessä. 
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KUNTIEN TULEVAISUUS TOP 5

1. Kuntien talous, työllisyys ja elinvoima varmistettava 
koronan jälkeen. 

2. Investointeja infraan ja aktiivista asuntopolitiikkaa.
3. Palveluilla luodaan hyvinvointia ja vetovoimaa.
4. Osaaminen on suurin vahvuutemme.
5. Ympäristö ei odota! 
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KUNTIEN ELINVOIMA VARMISTETTAVA 
KORONAN JÄLKEEN 

• Kuntien elinvoima varmistettava valtion elvyttävällä 
talouspolitiikalla. 

• Kunnille aktiivinen rooli työllisyyden hoidossa.
• Osaajapulaa on hoidettava aktiivisella 

kansainvälisellä rekrytoinnilla.
• Kuntien hankintatoiminnan työllistämispotentiaali 

aktiiviseen käyttöön.
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INVESTOINTEJA INFRAAN JA AKTIIVISTA 
ASUNTOPOLITIIKKAA

• Investoinnit väyläverkkoon ja julkiseen 
liikenteeseen ovat kannattavia ja työllistävät.

• Etätyön edellytyksiä on kehitettävä edelleen. 
• Laadukas ja kohtuuhintainen asuminen tavoitteeksi 

kaikissa kunnissa.
• Säästöjä aktiivisella puuttumisella julkisten 

rakennusten sisäilmaongelmiin.
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PALVELUILLA LUODAAN HYVINVOINTIA JA 
VETOVOIMAA

• Hyvinvointia ja terveyttä edistettävä 
ennaltaehkäisevästi kuntiin jäävillä palveluilla.

• Kuntien ja hyvinvointialueiden rajapinnoille toimivat 
yhteistyörakenteet.

• Henkilöstö mukaan toteuttamaan sote-palveluiden 
hallittua siirtymää kunnista hyvinvointialueille. 

• Laadukkaat ja saavutettavat peruspalvelut tukevat 
kuntien elinvoimaa ja houkuttelevat muuttajia. 

• Palveluiden ja järjestelmien järkevä digitalisaatio 
pitää toteuttaa nyt!
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OSAAMINEN ON SUURIN VAHVUUTEMME

• Kunnilla on tulevaisuudessa yhä merkittävämpi 
rooli suomalaisten jatkuva oppimisen 
mahdollisuuksien kehittämisessä ja osaavan 
työvoiman varmistamisessa. 

• Oppivelvollisuuden pidentäminen vahvistaa kuntien 
tehtävää nuorten osaamisen, hyvinvoinnin ja 
työllisyyden tukemisessa. 

• Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus antavat 
eväät hyvinvointiin ja osaamiseen läpi elämän. 
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YMPÄRISTÖ EI ODOTA

• Kunnilla on keskeinen rooli Suomen kansallisen 
hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamisessa ja 
yhteiskunnan rakennemuutoksen 
vauhdittamisessa. 

• Oikeudenmukainen siirtymä on huomioitava myös 
kuntatasolla. 

• Kuntien henkilöstön ja kuntalaisten osaamista 
ilmastonmuutoksen torjunnassa on vahvistettava. 
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Keskusteleva keskusjärjestö
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