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Tavoitteemme ottavat kantaa kuntakentän kysymyksiin tradenomeille 
tärkeistä näkökulmista. Toivomme mahdollisimman monen trade-
nomin asettuvan kuntavaaleissa ehdolle ja he voivat vapaasti hyö-
dyntää tavoitteitamme omina vaaliteeseinään. Kannustamme myös 
jokaista jäsentämme käyttämään äänioikeutta kuntavaaleissa!

Tulevaisuuden kunta luo hyvinvointia olemalla

• reilu, henkilöstöään kuunteleva ja osallistava työnantaja
• joustava, tukemalla työn tekemisen erilaisia muotoja 
• uusiutuva, panostamalla osaamiseen ja syrjäyttämällä 

vanhentuneet muodollisuudet kelpoisuusvaatimuksissa
• kestävä, huolehtimalla taloudesta ja toimeentulosta pitkällä 

tähtäimellä

KUNNILLA JA KUNTAYHTYMISSÄ TYÖSKENTELEVÄT TRADENOMIT



Reilussa kunnassa työntekijää kuunnellaan ja työntekijä tulee kuul-
luksi. Kuntien on oltava edelläkävijöitä tasa-arvoisen ja yhdenvertai-
sen henkilöstöpolitiikan toteuttamisessa. Palkkatasa-arvon edistä-
minen, tarpeettomien määräaikaisten työsuhteiden vähentäminen 
ja pitkäjänteinen työhyvinvoinnin kehittäminen ovat hyvän ja reilun 
työnantajan prioriteetteja myös kuntasektorilla.

Johtajuus on avain hyvään henkilöstöpolitiikkaan. Myös kuntasekto-
rilla johtajuutta ja esihenkilötyötä on tuettava sekä tarjottava siihen 
riittävät työkalut. Laadukas johtajuus edesauttaa kunnan uudistu-
mista, työtekijöiden motivaatiota ja sitoutumista, joka puolestaan luo 
edellytykset hyvälle hallinnolle ja toimintakyvylle.

Miten reilua kuntaa kehitetään?

• Luodaan ja otetaan käyttöön kunnissa hallintoedustusjärjestelmä, 
jolla taataan henkilöstön osallistaminen ja aito vuorovaikutus nykyistä 
paremmin. 

• Edistetään työhyvinvointia kaikilla osa-alueilla painottuen ennal-
taehkäisyyn. Kehitetään reiluja työehtoja sekä työympäristöä työ- ja 
virkaehtosopimusten kautta.  

• Tuetaan johtamista ja hyvän hallinnon toteutumista sekä sitä 
kautta kuntien uusiutumista.



Uusiutuvan kunnan ytimessä on osaava työntekijä. Kunta-alan muu-
tokset luovat jatkuvaa painetta uudistumiseen ja henkilöstön osaami-
sen kehittäminen on nähtävä keskeisenä menestystekijänä kuntaorga-
nisaatiolle.

Ajantasainen ja korkea osaaminen turvaa kunnan laadukkaat palvelut, 
antaa valmiudet selvitä toimintaympäristön muutoksista ja vastaa 
tulevaisuuden tarpeisiin. Suunnitelmallisella osaamisen johtamisella 
varmistetaan kunta-alan menestyminen nyt ja tulevaisuudessa.  

Koulutuksen järjestäminen ja resurssit 

Varhaiskasvatuksen, peruskoulutuksen ja toisen asteen koulutuksen 
järjestäminen on jatkossakin kuntien ydintoimintaa. Koulutuksen 
laadusta tai resursseista ei saa tinkiä yhdelläkään koulutusasteella 
missään tilanteessa, sillä edellisen koulutusasteen osaamisvajetta on 
hankalampi korjata seuraavalla koulutusasteella.

Osa kunnista toimii osaomistajina ammattikorkeakouluille. Se velvoit-
taa niitä huolehtimaan korkeasta koulutuksen laadusta ja ammattikor-
keakoulujen perustehtävän toteutumisesta. Samalla on tehtävä enna-
kointityötä oikeista lähtökohdista: yksittäisen kunnan elinvoimaisuus 
ei voi perustua korkeakouluyksikön olemassaoloon. Koulutustarjonnan 
on oltava suhteessa alueen nykyisiin ja tulevaisuuden työvoimatarpee-
seen.

Kelpoisuusvaatimukset 

Kuntasektorilla tunnistetaan ja tunnustetaan edelleenkin vaihtelevasti 
ammattikorkeakoulututkintojen tuottama osaaminen. Yksityisellä sek-
torilla tradenomit työskentelevät pääasiallisesti asiantuntijatehtävissä 
ja enenevissä määrin johtotehtävissä. 



Tradenomitutkinto soveltuu hyvin moneen yleishallinnolliseen tehtä-
vään kunnissa, mutta valitettavan usein urakehitys katkeaa vanhentu-
neisiin kelpoisuusvaatimuksiin yleishallinnollisissa tehtävissä. Erityi-
sen haasteellinen tilanne on ylemmän amk-tutkinnon suorittaneilla.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten asettaminen hallinnollisiin teh-
täviin sulkee täysin turhaan ovia osaavilta työntekijöiltä ja supistaa 
merkittävästi kuntien rekrytointimahdollisuuksia. Etenemismahdolli-
suudet ja sujuva urakehitys on myös kuntien rekrytointivaltti.

Miten kunta huolehtii uusiutumisestaan?

• Luovutaan turhista kelpoisuusvaatimuksista kuntasektorilla yleis-
hallinnollisissa tehtävissä. 

• Tunnistetaan erityisesti YAMK-tutkinnon asema suhteessa julkisiin 
virkoihin ja tehtäviin.  

• Huolehditaan koulutuksen resursseista kaikilla asteilla.  

• Kehitetään suunnitelmallisesti henkilöstön osaamista läpi työuran.

TRADENOMIEN SIJOITTUMINEN KUNNISSA JA YKSITYISELLÄ SEKTORILLA



Joustava kunta mahdollistaa työnteon erilaiset muodot sekä työn 
ja opiskelun yhteensovittamisen. Paikkariippumaton työskentely ja 
opiskelu eli etätyö ja -opiskelu ovat yleistyneet tietoliikenneyhteyksien 
ja digitaalisten alustojen kehittyessä. 

Kunnat voivat tukea paikkariippumatonta työtä ja opiskelua järjestel-
mällä erilaisia työskentelytiloja eli etätyöhubeja kaikille kuntalaisille 
esimerkiksi luonnollisten muutosten myötä tyhjilleen jäävissä kiinteis-
töissään. 

Paikkariippumaton työ on varsin hitaasti yleistymässä kunnissa, vaik-
ka mahdollisuuksia siihen löytyy monen tehtävän osalta. Usein syynä 
on yhteisten pelisääntöjen puute: etätyön nykyistä laajempi käyttöön-
ottaminen edellyttää yhteistä sopimista ja tukea johtajuudelle. Niiltä 
osin kuin kuntasektorin työtä voidaan tehdä etätyönä, on huolehditta-
va henkilöstön yhdenvertaisuudesta.

Työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen

Kunnat ovat isossa roolissa työn ja yksityiselämän yhteensovittami-
sessa. Kuntien vetovoimaa lisää perheystävällisyys, jossa on huomioitu 
palvelutarjonta sekä mahdollisuus sovittaa sujuvasti yhteen perhe- ja 
työelämä. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen palvelut on voitava sujuvas-
ti yhteensovittaa monimuotoisen työn ja opiskelun kanssa.

Miten kunta joustaa?

• Mahdollistetaan paikkariippumaton työskentely ja opiskelu luomalla 
kaikkien kuntalaisten käyttöön etätyöhubeja.  

• Luodaan kuntasektorille yhteiset pelisäännöt etätyöskentelyyn.

• Tuetaan perheiden ja työn yhteensovittamista.



Toimeentuleva kunta on kestävä kunta. Se edistää hyvinvointia, 
ylläpitää palveluita ja uusiutuu jatkuvasti. Toimeentulevan kunnan 
perusta on korkea työllisyys.  

Työllisyyspalveluihin on resursoitava riittävästi ja siinä on huomioitava 
myös korkeakoulutettujen tarpeet. Työllisyyspalveluita on kehitettävä 
yhdessä alueiden korkeakoulujen kanssa. 

Kestävä kunta on hyvä ja houkutteleva kasvualusta elinkeinoelämän 
syntymiselle. Se edistää kasvua ja ylläpitää toimintaa, jotka luovat 
työllisyyttä ja kilpailukykyä. 

Kunnat ja kuntayhtymät käyttävät vuosittain noin 44 mrd. euroa pal-
velujen järjestämiseen ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. 
Menoista noin puolet katetaan veroilla, neljännes maksuilla ja myynti-
tuloilla ja vajaa viidennes valtionosuuksilla. 

Epävakaa tasapainoilu talouden osalta on jatkunut kunnissa jo pitkään 
eikä tulevat vuodet näytä yhtään tasapainoisemmilta. Kuntien on löy-
dettävä uusia keinoja sovittaa tulot menoihin, mutta samalla on vältet-
tävä veronkiristyksiä, jotka vaikuttavat kuntalaisten ostovoimaan.

Miten kestävä kunta rakentuu?

• Parannetaan työllistymispalveluja, jotta työnhakija ja työ kohtaisi-
vat aiempaa tehokkaammin. Panostetaan erityisesi korkeakoulutettu-
jen työllisyyspalveluihin.  

• Elinkeinopolitiikka tukee yritystoimintaa, joka luo kasvua ja uuden-
laisten innovaatioiden syntyä.  

• Kuntalaisen kokonaisveroaste ei saa nousta.

Kuntien ja kuntayhtymien menot vuodessa n. 44 mrd. €
Verotulot Maksut ja myyntitulot ValtionosuudetKuntien tulot: Alijäämä

Lähde: Kuntaliitto. Kuntien keskimääräiset tulot ja menot.
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