
Kysely koronakriisistä ja sen jälkihoidosta kunnissa
2020

- Kuntapulssi-kysely extra 1/2020 -

TAUSTATIEDOT

Henkilötietoja käsitellään oheisen tietosuojaselosteen mukaisesti [avaa tietosuojaseloste]

Vastaajan asema *

Kuntien tehtävät ja velvoitteet

1. Kuinka tarpeellisena pidätte seuraavien maan hallituksen valmistelemien, kunnille uusia tehtäviä
aiheuttavien hankkeiden toteuttamista nykyisessä koronakriisitilanteessa?

Arvioi asteikolla 1-5; 1=ei lainkaan tarpeellista ,… 5=erittäin tarpeellista.

1 2 3 4 5

Hoitajamitoituksen nostaminen nykyisestä

Hoitotakuun kiristäminen

Oppivelvollisuusiän nostaminen

Kunnan palveluvelvoitteiden yleinen
laajeneminen

Uusien kansallisten kehittämishankkeiden
käynnistäminen

Joku muu, mikä?

Kunnan-/kaupunginjohtaja

Pormestari

Jokin muu asema, mikä?

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kuntaliiton%20asiakasrekisterin%20tietosuojaseloste_SU.pdf


2. Tulisiko kuntien nykyisiä tehtäviä tai velvoitteita karsia koronakriisin aiheuttaman kuntatalouden
ahdingon vuoksi?

Jos vastasitte edelliseen kysymykseen kyllä, mitkä ovat mielestänne kolme (3) tärkeintä kuntia
koskevaa tehtävää tai velvoitetta, joita tulisi karsia, ja millä aikajänteellä?

Mainitkaa max kolme tehtävää ja niitä koskeva väljentämisen aikajänne. 
(1= välittömästi, 2= koronasta irtauduttaessa v. 2020, 3=jälleenrakennusvaiheessa v. 2021-)

1
välittömästi

2
koronasta irtauduttaessa

v. 2020

3
jälleenrakennus-

vaiheessa
v. 2021 alk.

Tehtävä 1

Tehtävä 2

Tehtävä 3

3. Tulisiko henkilöstön kelpoisuusehtoja tai tarkkarajaisia tehtäväkuvia mielestänne väljentää
koronakriisin seurauksena?

Jos vastasitte edelliseen kysymykseen kyllä, minkä tehtävien kelpoisuusehtoja tai tarkkarajaisia
tehtäväkuvia tulisi väljentää ja millä aikajänteellä?

Mainitkaa max kolme tehtävää ja niitä koskeva väljentämisen aikajänne. 
(1= välittömästi, 2= koronasta irtauduttaessa v. 2020, 3=jälleenrakennusvaiheessa v. 2021-)

1
välittömästi

2
koronasta irtauduttaessa

v. 2020

3
jälleenrakennus-

vaiheessa
v. 2021 alk.

Tehtävä 1

Kyllä

Ei

EOS

Kyllä

Ei

EOS



1
välittömästi

2
koronasta irtauduttaessa

v. 2020

3
jälleenrakennus-

vaiheessa
v. 2021 alk.

Tehtävä 2

Tehtävä 3

TALOUS

4. Mitä koronakriisin aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia tulisi mielestänne kompensoida kunnille?

5. Mikä olisi mielestänne kompensaation oikea taso ja millä periaatteella kohdennuksen pitäisi
tapahtua?

6. Mitkä olisivat mielestänne hyviä investointihankkeita kuntatalouden kannalta tässä
koronkriisitilanteessa ja miten ne tulisi rahoittaa?

7. Millä keinoin kuntien talouden kestävyys voidaan mielestänne koronakriisin jälkeen varmistaa ja
miten arvioitte kuntien selviävän tulevista investoinneistaan?



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

8. Mitä mieltä olette SOTE-uudistuksen valmistelusta ja sen aikataulusta nykyisessä koronakriisin
aiheuttamassa tilanteessa?

9. Kuinka tarpeellisena pidätte sellaista sote-palveluja koskevaa kartoitusta, jossa selvitettäisiin
yhtäältä ne asiakasryhmät, joiden palvelutarve edellyttää lähityöskentelyä ja toisaalta ne, joiden
palvelutarpeeseen voitaisiin vastata etäpalveluilla?

Arvioi asteikolla 1-5; 1=ei lainkaan tarpeellista,… 5=erittäin tarpeellista.

1 2 3 4 5

ELINKEINOPOLITIIKKA JA YHDYSKUNTARAKENTAMINEN

10. Miten hyvin kunnassanne pystytään mielestänne suunnittelemaan akuutin koronakriisin yli
meneviä pidemmän aikavälin kehittämistoimia ja uusia ratkaisuja elinvoiman edistämiseen?

Arvioi asteikolla 1= erittäin huonosti, 5=erittäin hyvin, 0=liian aikaista arvioida

1 2 3 4 5
liian aikaista

arvioida

11. Mitä toimenpiteitä valtiolta tarvitaan kuntien elinvoiman vahvistamiseksi?

Valmistelua jatkettava hallituksen alkuperäisen suunnitelman mukaisesti

Valmistelua jatkettava nopeutetulla aikataululla

Valmistelu keskeytettävä koronakriisin ajaksi

Valmistelusta tulisi luopua kokonaan

Jollain muulla tavalla, miten?



12. Tulisiko työllisyyspalvelujen toimivuutta mielestänne tehostaa avaamalla työ- ja
elinkeinotoimiston työvoimapalvelujen asiakastietojärjestelmä (URA)?

13. Millä aikajänteellä edellä mainittu asiakastietojärjestelmä pitäisi mielestänne avata?

1
välittömästi

2
koronasta irtauduttaessa

v. 2020

3
jälleenrakennus-

vaiheessa
v. 2021 alk.

14. Millä aikataululla valtion ja kuntien tulisi käynnistää yhteinen selvitys
koronakriisin vaikutuksista kunta- ja aluetalouteen sekä elinkeinorakenteeseen?

1
välittömästi

2
koronasta irtauduttaessa

v. 2020

3
jälleenrakennus-

vaiheessa
v. 2021 alk.

15. Hidastaako koronakriisi yhdyskuntarakenteen infrainvestointeja kunnassanne?

Jos vastasitte edelliseen kysymykseen kyllä, millaisia toimenpiteitä tulisi tehdä
yhdyskuntarakenteen infrainvestointien nopeuttamiseksi?

Kyllä, mutta vain työllisyyskokeiluun osallistuville kunnille

Kyllä, kaikille kunnille

Ei hidasta

Kyllä hidastaa



16. Onko kunnassanne sellaisia asuntotuotannon hankkeita, joiden käynnistymistä infra- tai muun
avustuksen saaminen nopeuttaisi?

Opetus- ja kulttuuripalvelut

17. Mitä asioita tulisi erityisesti huomioida, jotta koulujen opetus käynnistyisi koronakriisin jälkeen
mahdollisimman kivuttomasti oppilaiden arjen ja opetustyön sujuvuuden näkökulmasta?

17.1 Varhaiskasvatuksessa?

17.2 Esiopetuksessa?



17.3 Peruskoulussa?

17.4 Toisen asteen opetuksessa?

18. Mitä mieltä olette koronakriisin aikana käyttöön otettujen digitaalisten käytäntöjen
hyödyntämisestä tilanteen normalisoiduttua?

1=tulisi lisätä entisestään, 2=tulisi säilyttää koronatilanteen aikainen taso, 3=tulisi palata koronaa
edeltäneeseen tilanteeseen

1
tulisi lisätä
entisestään

2
tulisi säilyttää

koronatilanteen
aikainen taso

3
tulisi palata

koronaa
edeltäneeseen

Opetustoimessa

Kulttuuripalveluissa

Liikuntapalveluissa

Nuorisopalveluissa

19. Missä määrin koronakriisi ja sen jälkeinen siirtymävaihe aiheuttaa paineita kuntien
kotouttamistoimiin sekä vieraskielisen väestön palvelujen järjestämiseen?

1= erittäin vähän, 5=erittäin paljon

1 2 3 4 5

Millaisia paineita?



20. Millaista tukea kuntanne toivoo valtiolta, Kuntaliitolta tai muilta toimijoilta kielellisen
vähemmistön oikeuksien turvaamiseksi koronakriisin jälkihoidossa?


