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STTK edustaa noin puolta 
miljoonaa palkansaajaa.  
Kunnissa työskentelee noin  
180 000 ja kuntapäättäjinä  
toimii noin 1000 STTK:laista. 
Jäsenistömme on kunta- 
palvelujen käyttäjiä ja 
asiantuntijoita. Heidän 
äänensä ja osaamisensa 
pitää kuulua kuntien 
kehittämisessä. 

KUNNAT 
TARVITSEVAT 
STTK:LAISIA

Jäsenliitot:
Ammattiliitto Pro  •  Ammattiliitto Unio  •  Julkis- ja yksityisalojen Toimihenkilöliitto Jyty
Kirkon alat  •  Meijerialan Ammattilaiset MVL  •  METO – Metsäalan Asiantuntijat
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA  •  Suomen Konepäällystöliitto
Suomen Laivanpäällystöliitto  •  Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL  •  Tehy  •  Toimihenkilöliitto ERTO



KUNTIEN ELINVOIMA VARMISTETTAVA 
KORONAN JÄLKEEN 
• Valtion elvyttävällä talouspolitiikalla on varmistettava kuntien 

elinvoima.

• Investoinnit väyläverkostoon ja julkiseen liikenteeseen ovat 
kannattavia ja työllistävät. Panostukset julkiseen liikenteeseen 
helpottavat ihmisten liikkumista ja vähentävät päästöjä.

• Etätyön edellytyksiä on kehitettävä.
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KUNNILLE AKTIIVINEN ROOLI 
TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA
• Monialaisista palveluista saadaan potkua työllisyyden hoitoon. 

On tärkeää tuottaa tietoa kuntakokeilujen vaikutuksista 
tulevaisuuden päätöksentekoa varten. Kuntien on tarjottava nuorille 
kesätyömahdollisuuksia vaikeasta taloustilanteesta huolimatta.

• Osaajapulaa on helpotettava aktiivisella kansainvälisellä 
rekrytoinnilla, mahdollistettava kieliopinnot sekä yritysten ja eri 
oppilaitosten sekä kuntatoimijoiden yhteistyö.

• Kuntien hankintatoiminnan työllistämispotentiaali on otettava 
aktiiviseen käyttöön.

AKTIIVINEN ASUNTOPOLITIIKKA  
JA LAADUKAS RAKENTAMINEN 
• Laadukas ja kohtuuhintainen asuminen otettava tavoitteeksi kaikissa 

kunnissa. Asumisen on vastattava kysyntää ja asumisen hinnan 
pysyttävä kohtuullisena. Kaavoitus on yhdistettävä tiiviiksi osaksi 
elinkeinopolitiikkaa.

• Säästöjä saadaan aikaan puuttumalla aktiivisesti julkisten 
rakennusten sisäilmaongelmiin. Laatu on tässä kilpailutusta 
merkittävämpi tekijä.

PALVELUT TUOVAT HYVINVOINTIA
• Hyvinvointia ja terveyttä on edistettävä ennaltaehkäisevästi kunnissa 

olevilla palveluilla. Niihin sisältyvät esimerkiksi liikunta, kulttuuri 
ja eri-ikäisten harrastusmahdollisuudet ja palvelut. Varhainen 
puuttuminen ja riittävät resurssit perustason sote-palveluihin ovat 
perusedellytys ennaltaehkäisyn onnistumisessa.

• Kuntien ja hyvinvointialueiden rajapinnoille on luotava toimivat 
yhteistyörakenteet.
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OSAAMINEN ON SUURIN 
VAHVUUTEMME
• Kunnilla on merkittävä rooli suomalaisten osaamisen kehittämisessä 

ja osaavan työvoiman varmistamisessa. Kuntien on huolehdittava, 
etteivät ne leikkaa tulevaisuuden kasvuedellytyksiä koulutuksen 
laatua ja resursseja alentamalla. Oppivelvollisuuden pidentäminen 
vahvistaa kuntien tehtävää nuorten osaamisen, hyvinvoinnin ja 
työllisyyden tukemisessa. 

• Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus antavat eväät 
hyvinvointiin ja osaamiseen läpi elämän. Jokaisella lapsella ja 
nuorella on oikeus tähän.

SOTE-UUDISTUKSEN LÄPIVIEMISEEN 
TARVITAAN HENKILÖSTÖN OSAAMISTA
• Henkilöstö on otettava mukaan toteuttamaan sote-palveluiden 

hallittua siirtymää kunnista hyvinvointialueille. Siirtyvä sote-
henkilöstö on kuntapäättäjien paras tuki.

• Laadukkaat ja saavutettavat peruspalvelut tukevat kuntien 
elinvoimaa ja houkuttelevat muuttajia. Palvelujen voimakas 
karsiminen kiihdyttäisi muuttoliikettä ja pakottaisi keskittämään 
palvelut suurempiin keskuksiin.

• Palveluiden ja järjestelmien järkevä digitalisaatio on toteutettava nyt. 
Paikasta riippumattomien digipalveluiden avulla hoidon saatavuutta 
voidaan merkittävästi parantaa ja nopeuttaa.
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7 YMPÄRISTÖ EI ODOTA
• Kansallisen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamisessa kuntien rooli 

on keskeinen. Kannustamme kaikkia kuntia liittymään ilmastotyöhön 
tulevalla valtuustokaudella ja huomioimaan sen julkisissa 
hankinnoissaan.

• Oikeudenmukainen siirtymä on huomioitava myös kuntatasolla.
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