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Kunnan rooli kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä

• Kuntalaiset huolehtivat omasta ja 
lähiyhteisönsä hyvinvoinnista ja terveydestä 
voimavarojensa puitteissa. Kunta myös 
tulevaisuudessa edistää omalta osaltaan 
kuntalaisten hyvinvointia.

• Tehtävä on laaja-alainen ja se edellyttää 
poikkihallinnollista yhteistyötä. Kuntalaisten 
hyvinvointi on yhteydessä koulutukseen, 
liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluihin, 
kaavoitukseen, liikennejärjestelyihin sekä 
moniin muihin kunnan hoitamiin tehtäviin. 

• Kunnan kumppaneita hyvinvoinnin 
edistämisessä ovat vapaaehtoiset, yhteisöt, 
järjestöt, yritykset, seurakunnat. Oleellista on 
myös, että maakuntien kanssa sovitaan 
yhteistyöstä ja yhteisistä toimintatavoista 
asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. 

”Kunnan hyvinvoinnin 
edistäminen ei ole korjaavaa 
vaan kutsuvaa toimintaa.”



Mitä kunta tekee tulevaisuudessa?

Osaamisen ja kulttuurin edistäminen Kunnan elinvoiman edistäminen

Elinympäristön kehittäminen Paikallisen identiteetin ja demokratian 
edistäminen

Kuntalaisen 
hyvinvoinnin 
edistäminen

• Varhaiskasvatus
• Esi- ja perusopetus
• Lukiokoulutus
• Ammatillinen koulutus
• Vapaa sivistystyö
• Taide- ja kulttuuripalvelut
• Kirjastopalvelut
• Nuorisopalvelut
• Liikuntapalvelut

• Paikkakunnan vetovoimaisuus
• Vaikeasti työllistyvien tuki: etsivä 

nuorisotyö, työpajat, työttömyyden 
pitkittymisen ehkäisy, kaupunginosatyö

• Kotouttaminen
• Elinkeinopolitiikka: yritysneuvonta, 

kehittämishankkeet, yritystontit, alueen 
markkinointi, avoin data

• Resurssiviisaat toimintatavat

• Maapolitiikka
• Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu
• Liikenne, joukkoliikenne,
• Tieverkkojen rakentaminen 

ja ylläpito
• Vesihuolto
• Jätehuolto
• Energiantuotanto ja -jakelu
• Rakennusvalvonta
• Asuntotoimi
• Ympäristönsuojelu ja terveellisen 

elinympäristön turvaaminen
• Turvallisuudesta ja varautumisesta 

huolehtiminen

• Monipuoliset osallistumismahdollisuudet
• Paikallinen yhteisöllisyys
• Viestintä ja vuorovaikutus
• Vaalit ja edustuksellinen demokratia
• Kansalaisjärjestöjen 

toimintamahdollisuudet
• Asukkaiden omaehtoinen toiminta



HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN OLEMASSA OLEVAT RAKENTEET YHTEISKUNNASSA

Hyvinvoinnin edistäminen kunnassa
Hyvinvoinnin ja edistäminen 

maakunnassa

KUNNAN JA MAAKUNNAN YHTEISTYÖ JA TOIMEENPANORAKENTEET

KUNTIEN 
ASIANTUNTIJATUKI JA 

YHTEISTYÖ

TIETO
ALUEELLINEN SHVK

EHKÄI-
SEVÄT 

SOSIAALI-
JA 

TERVEYS-
PALVELUT

MAAKUNTASTRATEGIA

PALVELUIDEN 
JÄRJESTÄMINEN

KORJAA-
VAT 

SOTE-
PALVELU

T

OSAAMINEN JA 
KOULUTUS

RESURSSIT

JOHTAMISRAKENTEET

AHVK 

HVK

Mukaillen: Kerttu Perttilä




