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Kasvuun kaakko!

• Hallitusohjelma

• Tilastokeskuksen väestöennuste 2040

• Ilmastokeskustelu

• Kuntien asema ja rahoitus
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Poimintoja hallitusohjelmasta

”Hallitus toimii tavalla, jonka seurauksena Suomi on hiilineutraali

vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Tämä tehdään

nopeuttamalla päästövähennystoimia ja vahvistamalla hiilinieluja.”

”Ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön tarvitaan kaikki yhteiskunnan

osa-alueet mukaan. Hallitus perustaa kestävän kehityksen toimikunnan

yhteyteen ilmastopolitiikan pyöreän pöydän. Tuomalla yhteiskunnan eri

toimijat yhteen varmistetaan, että ilmastotoimenpiteet ovat

yhteiskunnan kokonaisedun mukaisia ja kansalaisten laajasti

hyväksyttävissä.”
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Poimintoja hallitusohjelmasta

”Elinvoimainen ja sosiaalisesti vahva Suomi rakentuu metropolialueen, kasvavien

kaupunkiseutujen ja maaseudun yhteisestä menestyksestä.”

”Alue- ja kaupunkikehitys on sosiaalisesti oikeudenmukaista, ympäristöllisesti

kestävää ja taloudellisesti vastuullista. Yli alue- ja toimialarajojen rakentuvat

ekosysteemit ja elinkeinoille myönteinen toimintaympäristö sekä hyvä

saavutettavuus ja toimivat palvelut mahdollistavat kiinnittymisen kasvuun kaikkialla

Suomessa.”

”Kuntien tehtävät rahoitetaan kestävästi kuntien omilla verotuloilla sekä

oikeudenmukaisella ja riittävällä valtion tuella. ”

”Kannustetaan kuntarakenteen vapaaehtoiseen tiivistämiseen taloudellisia esteitä 

poistamalla.”
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Toivomuksia hallitukselle

• Päästövähennyksiin ei pidä pyrkiä nostamalla polttoaineiden verotusta

• Maaseudulla oma auto on välttämättömyys

• Pienituloisilla ihmisillä ei ole mahdollisuutta ostaa sähköautoa

• Autoilukustannusten nostaminen on aluepolitiikkaa ja sillä kiihdytetään 

kaupungistumista

• Maaseutualueilla pitää olla mahdollisuudet kehittyä

• Kuntia tarvitaan tuottamaan palveluita ja edistämään maaseutualueiden 

elinvoimaisuutta

• Kuntien valtionosuuksien tulee olla riittävällä tasolla

• Valtionhallinnon tulee olla edelläkävijä työn 

paikkariippumattomuuden ja etätöiden edistämisessä

→ Asukkaita maaseutukuntiin
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Tilastokeskuksen väestöennuste 2040

• Väestöennuste 2040 on vain ”valistunut arvaus” siitä miten Suomen 

väestö tulevaisuudessa kehittyy

• Väestönkehitys menneisyydessä ei kerro miten väestö tulevaisuudessa 

kehittyy (ts. muuttuvia trendejä ei voi ennustaa)

• Väestöasioista uutisoinnilla vahvistetaan seutujen ja kaupunkien 

jakautumista voittajiin ja häviäjiin

• Kuka nyt asettuisi asumaan (lue: ostaisi asunnon/talon) ja perustaisi perheen 

”häviäjäkuntaan”? Tähän on syynä oman varallisuuden menetyksen pelko.
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Uutisotsikoita
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Ilmastokeskustelu

• Suomen ei tarvitse olla mallioppilas ilmastoasioissa

• Ilmastonmuutoksen vastainen työ ei saa heikentää suomalaisten 

yritysten kilpailukykyä vientimarkkinoilla

• Jos kuntia velvoitetaan nk. ilmastoinvestointeihin esim. sähköautojen 

latauspaikat, aiheutuneet kustannukset on korvattava täysimääräisinä

• Lähituotannon ja maaseudun roolia ilmastonmuutoksen vastaisessa 

työssä pitää korostaa

• Suomalainen maatalous ei ole ilmastovihollinen

• Päättäjien tulisi tutustua raporttiin (kirjoittajat emeritusprofessoreja)

Sarkomaa & Ruottu ”Climate change and use of fossil fuels”, 29.7.2019
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Kuntien asema ja rahoitus

• Kunnilla on aina ollut tärkeä asema kansalaisten peruspalvelujen 

tuottamisessa

• Kuntien rahoitustilanne on ollut heikko 2018 ja 2019, kunnista 

johtumattomien syiden vuoksi

• Kunnilla pitää olla kykyä investoida välttämättömiin asioihin esim. 

terveet ja turvalliset tilat lapsille ja nuorille

• Pitääkö jättää välttämättömät investoinnit tekemättä, jos talous ei 

kestä?

• Miehikkälä ja Virolahti ovat säästäneet kustannuksia yhteisellä 

palvelutuotannolla jo vuodesta 2008 alkaen

• Kuntayhteistyömalli yleistynee tulevina vuosina Suomessa

• Köyhä kunta + köyhä kunta = Vähän isompi köyhä kunta



Kiitos!
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”Olemme rohkea, yhteisöllinen ja elinvoimainen

kunta, joka luo toiminnallaan laaja-alaisesti

hyvinvointia tarjoten asukkailleen, yrittäjilleen ja

matkailijoilleen ainutlaatuisen toimintaympäristön.”


