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Tilannekuva ja näkymät (*lisätietoa liitteissä)

330.5.2022

• Siuntion konsernitalous oli kuntalain kriteeristön mukaan 
vuonna 2020 suhteellisen kestävällä pohjalla, tosin 
konsernin suhteellinen velkaantuneisuus ylitti 
kriisikuntakriteerien raja-arvon, samoin tuloveroprosentti. 
Vuoden 2021 osalta yksikään kriisikuntakriteeri ei täyty. 
Tiedossa on suuria investointitarpeita. 

• Aleneva väestökehitys on tasaannut ja kääntynyt 
positiiviseksi vuodesta 2019 alkaen. Vuonna 2021 kasvua tuli 
kaikista osatekijöitä (luonnollinen väestönlisäys, kuntien 
välinen nettomuutto sekä nettomaahanmuutto).

• Henkilöstön hyvinvointi ja työtyytyväisyys on korkealla 
tasolla ja henkilöstöresurssin tiedolla johtaminen 
korkeatasoista.* Innovaatiokulttuurin ja lean-ajattelun 
vahvistuminen olisi kuitenkin toivottavaa. Henkilöstön 
saatavuus kuntapalveluihin on kasvava huolenaihe. 

• Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden työikäisten 
osuus  on alle koko maan keskimääräisen tason, mutta 
suurempi kuin vertailukunnissa*. Ilman tutkintoa olevien 20-
24-vuotiaiden osuus on hieman vertailuryhmän 
keskimääräistä ja selvästi koko maan tasoa korkeampi.

• Siuntiossa sairastavuus on vertailuryhmän ja koko maan 
keskimääräistä tasoa selvästi vähäisempää ja ahtaasti asuvia 
lapsiperheitä vähemmän kuin vertailuryhmässä ja koko 
maassa keskimäärin.

• Siuntio saa HYTE-tulosindikaattoreista keskimäärin 
korkeampia pisteitä kuin vertailukunnissa keskimäärin. 
Parannettavaa on kuitenkin mm. koulutuksen ulkopuolelle 
jääneiden nuorten ja toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaiden 
määrissä.

• Työpaikkoja Siuntiossa oli v. 2019 yli 200 kpl vähemmän kuin 
vuonna 2013. Työttömyysaste on alle vertailukuntien ja koko 
maan keskiarvon. 75 prosenttia työllisistä pendelöi
Siuntiosta.

• Kunnan yrittäjiltä saama, tosin erittäin pieneen otokseen 
perustuva, arvio elinkeinopolitiikasta jää selvästi alle alueen 
keskiarvon vuonna 2020. Kriittisintä suhtautuminen on 
kunnan hankintapolitiikkaan sekä kunnan kykyyn huomioida 
yritysten tilatarpeet. 

• Siuntiossa verotettavat tulot asukasta kohti ovat 
vertailuryhmän keskiarvoa suuremmat, mutta kehitys on 
ollut negatiivinen vuoteen 2014 verrattuna.

• Siuntio oli asettanut kestävyystavoitteista  100 % vuonna 
2019 (TEA-viisari) ja hiilidioksidipäästöt laskivat 31% asukasta 
kohti vuosien 2006-2019 välillä. Siuntio on HINKU-kunta ja 
pinta-alasta on suojeltuna x %. Siuntionjoki 2030-hanke ja 
Pikkalan lahden perusparannushankkeet kohentavat 
luonnonympäristön tilaa.
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• Palvelutarpeet muuttuvat ennakoidun väestökehityksen seurauksena 
nopeasti. Lasten ja nuorten määrä pienenee.* Oppivelvollisuuden 
laajeneminen korostaa kunnan vastuuta koulupudokkaista.

• Siuntion liikenteellinen saavutettavuus paranee niin raide- kuin tieliikenteen 
osalta (mm. kantatien todennäköisen nelikaistaistumisen, Hanko-Hyvinkää –
radan sähköistyminen, Espoon kaupunkiradan valmistuminen ja Siuntion juna-
aseman uudistuminen). 

• Matkailun kehittämisessä on mahdollisuuksia arvokkaiden luontokohteiden ja 
mm. Siuntion kylpylän, golfin ja Störsvikin virkistysalueen ympärillä. HINKU-
verkoston tavoitteet velvoittavat ympäristötietoiseen toimintaan.

• Sotepe-uudistus vähentää peruskaupungin rahoitusriskejä, mutta korostaa 
konserniriskejä. Toimintakatteen sopeutusvara alenee, poistojen osuus 
toimintakatteesta kasvaa ja suhteellinen velkaantuneisuus nousee – talouden 
tasapainovaatimus korostuu. Kiinteistöveron ja myyntituottojen osuus 
tulorahoituksesta kasvaa selvästi vuodesta 2023 alkaen.

• Soten toteuduttua kunnan ja hyvinvointialueen yhteiset asiakkaat mm. 
oppilashuollossa ja työllisyyspalveluissa korostavat yhdyspintojen 
rakentamisen välttämättömyyttä hyvinvointialueen kanssa. Kunnan rooli 
kuntalaisten edunvalvojana korostuu suhteessa hyvinvointialueen 
päätöksentekoon.

• TE24-uudistuksen myötä kunnan rooli paikallisen elinvoiman edistäjänä 
vahvistuu entisestään. Työpaikkojen syntymisen ja työvoiman löytymisen ja 
työllistyvyyden edistämisen teema korostuu ja edellyttää yhteistyötä alueen 
kuntien kesken erityisesti suhteessa koulutuksen järjestäjiin.

• TE24-uudistuksen toimeenpanossa ensimmäisiä 
tehtäviä on uudistuksen vaiheistus ja organisointi 
sekä yhteistoiminta-alueesta sopiminen, 
itsetuotettujen lähipalvelujen määrittäminen sekä 
työllisyys-, elinkeino- ja elinvoimapalvelujen 
ekosysteemin suunnitteleminen.

• Uuden kunnan taloudessa (2024) työllisyyden ja 
elinkeinojen edistäminen on perusopetuksen ja 
varhaiskasvatuksen jälkeen kolmanneksi suurin 
menoerä.*

Strategian toimeenpano
• Strategialla vastataan oheisiin haasteisiin ja 

mahdollisuuksiin. Strategian toteutumista 
seurataan neljännesvuosittain kunnanhallituksessa 
ja kaksi kertaa vuodessa valtuustossa osana 
tilinpäätös- ja talousarvioprosessia. 

• Tärkeiden yksittäisten päätösten vaikutus strategian 
toimeenpanoon kuvataan osana päätösesitystä 
erityisesti kunnanhallituksessa. 

• Strategia päivitetään tarvittaessa, vähintään kerran 
valtuustokaudessa, ja tuetaan brändiohjeistuksella. 
Markkinointi-, elinkeino- ja palveluverkko-ohjelma 
sekä vuosittaiset talousarviotavoitteet 
konkretisoivat ja täydentävät strategian linjauksia.



Mitä tavoitellaan:
Siuntio vuonna 2040 (visio)
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• Siuntio on luonnonläheinen, turvallinen, elävästi kaksikielinen ja kiireetön metropolialueen yhteisö.

• Viihtyisä ja vireä kuntakeskus, hallitusti kasvava väestö ja liikenteellinen saavutettavuus tarjoavat 
monipuoliset mahdollisuudet työnteolle, opiskelulle, palvelujen kehittymiselle ja harrastamiselle. 
Tekemisen voimaa saadaan kasvavasta Siuntio-hengestä, vahvasta kuntaidentiteetistä.

• Kulttuuri- ja vapaa-ajan harrastusten sekä arvokkaiden luontokohteiden ympärille rakentuva 
matkailuelinkeino tarjoaa työtilaisuuksia ja lisää Siuntion tunnettuutta persoonallisena ja erottuvana 
käyntikohteena. 



Visiota kohti kuljettaessa korostetaan:
Siuntion perustehtävä ja tapamme toimia

630.5.2022

Siuntion kunnan perustehtävä 
(missio)
• Tähtäämme kaikessa toiminnassamme 

kuntalaisten hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman 
edistämiseen tarjoamalla itse ja yhdessä 
kumppanien kanssa sosiaalisesti, taloudellisesti ja 
ekologisesti kestävällä tavalla tuotettuja palveluita
sekä tarjoamalla foorumin kuntalaisten 
osallisuuteen ja vaikuttamismahdollisuuksiin. 

• Valtuustokaudella korostuu kuntien rooli 
elinvoiman edellytysten vahvistajana sekä 
hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä. Hoivan ja 
huolenpidon palveluissa kunnan rooli muuntuu 
järjestäjästä kuntalaisten edunvalvojaksi. 
Johtamisessa painottuu omistajaohjauksen sekä 
verkostoissa vaikuttamisen rooli.

Toimintaperiaatteet (arvot)
• Itsenäisyyttä korostaen ja yhteistyötä rakentaen

Pienen, itsenäisen kunnan voima on 
ketteryydessä, jonka luomia mahdollisuuksia 
kannattaa täydentää liittoutumisella ja 
yhteistyökumppanien kanssa yhdessä toimimalla.

• Perinteitä kunnioittaen ja rohkeasti uudistuen
Perinteikkäät kulttuurimaisemat, 
rakennushistorialliset arvot ja historian luoma 
kerroksellisuus luovat pohjan uudistumiselle ja 
dynaamiselle kunnalle.

• Leppoistamista arvostaen ja yrittämistä tukien
Siuntio luo hyvät edellytykset rauhoittumiseen ja 
rentoutumiseen kotoisassa ilmapiirissä ja 
olosuhteissa. Arjen sujuvuus antaa voimaa.
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Päämäärä ja mittarit Strategiset aloitteet

Hyvinvoivat ja onnelliset 
asukkaat
• nettosuositteluindeksi (NPS)
• Tapahtumarekisterin 

tapahtumat (kpl)
• HYTE-kerroin (p)
• CO2/as.

 Vahvistetaan kuntakeskuksen elävyyttä varmistamalla yksityisten ja julkisten palvelujen saatavuus sekä luomalla viihtyisyyttä
viherrakentamisella, valaistuksella ja tapahtumilla. Kuntalaiset osallistuvat kunnan kehittämiseen osallistavan budjetoinnin 
keinoin. Kuntalaisten omatoimisuus ja aktiivisuus moninkertaistaa kuntayhteisön voimavarat.

 Valtuustokaudella keskitytään pitkäaikaisen toimeentuloasiakkuuden katkaisemiseen, nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen 
ja hoitoon sekä koulutuksen ulkopuolelle jäämisen vähentämiseen. Kouluissa kehitetään poissaolojen seurantaa ja oppilaita 
aktivoidaan koulumatkaliikuntaan. Varmistetaan sujuvat yhteistyömuodot oppilashuollossa hyvinvointialueen kanssa. 
Hyödynnetään uuden koulukampuksen mahdollisuuksia mielekkään tekemisen ja nuorten kohtaamisen alustana.

 Vähennetään kunnan rakennusten energiankulutusta, kehitetään päästöttömän ja kevyen liikenteen sekä joukkoliikenteen 
edellytyksiä ja lisätään uusiutuvien energialähteiden käyttöä sähkön ja lämmön tuotannossa ja kulutuksessa. Laaditaan 
kevyen liikenteen kehittämisohjelma.

Elinvoimainen ja kasvava kunta
• kokonaisnettomuutto (as./v.)
• työpaikkaomavaraisuus (%)
• työmarkkinatuen kuntaosuus 

(€)

 Huolehditaan toisen ja kolmannen asteen koulutustarjonnasta (esim. iltalukion toiminta). Varmistetaan monipuolinen 
asuntotarjonta.

 Tavoitellaan isoa veturiyritystä ja luodaan yrittämisen edellytyksiä erityisesti matkailuelinkeinossa lisäämällä tontti- ja 
toimitilatarjontaa mm. Sunnavikin yritysalueella, lisäämällä hankintoihin liittyvää markkinavuoropuhelua sekä kehittämällä 
tietoliikenneyhteyksiä ja kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyyttä. Otetaan käyttöön yritysvaikutusten arviointimenettely.

 Valmistaudutaan TE24-uudistukseen rakentamalla paikallinen ja seudullinen TE-palvelujen ekosysteemi. Varmistetaan 
työllistyvyyden tukipalveluiden saatavuus hyvinvointialueelta ja TYP-toimintaa kehittämällä. Valmistaudutaan 
kotouttamisvastuun kasvuun ja ammatillisen opetuksen omistajaohjauksen terävöittämiseen.

Mahdollistava talous
• kumulatiivinen ylijäämä (€)
• konsernilainat (sis. 

vuokravastuut) (€/as.)
• vuosikate /poistot (%)

 Tutkitaan tuulivoimahankkeiden käynnistämisen mahdollisuuksia.
 Maan hankkimisella ja jalostamisella vahvistetaan tulorahoitusta.
 Varmistetaan kiinteistörekisterin ajantasaisuus.

Osaava ja palveleva työyhteisö
• henkilöstön lähtövaihtuvuus 

(%)
• sairauspoissaolot p/tt
• hyvinvointi-indeksi (%)

 Varmistetaan työvoiman saatavuus ja riittävyys kuntapalveluihin työkykytoiminnan ja työnohjauksen, oppilaitosyhteistyön, 
kilpailukykyisen palkkauksen ja työnantajakuvan, toimivien työterveyskäytäntöjen, joustavien poikkihallinnollisten 
työprosessien ja työn tuottavuudesta huolehtimisen keinoin. Systematisoidaan lähtöhaastattelut ja seurataan 
eläköitymistilastoja. Tutkitaan kuntarajat ylittävien yhdistelmävirkojen ja palvelusopimusten mahdollisuus.

 Tunnistetaan luottamushenkilöjohdon rooli työnantajakuvan muodostumisessa.
 Varmistetaan avainhenkilöiden sitoutuminen, varahenkilöjärjestelyt ja johtamisen tuki.



Liitetiedostot

Siuntion vertailuryhmä Palvelutarpeiden määrällinen kehitys



TE-palvelujen kasvava rooli

Liitetiedostot



10Liitetiedostot:
Hyvinvoiva henkilöstö ja työyhteisö
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