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MISSIO: 
TEEMME KUNTIEN JA MAAKUNTIEN 
 KANSSA KESTÄVÄÄ TULEVAISUUTTA 

 
 

 

Edunvalvontaa     -     Kehittämistä     -     Asiantuntijapalveluja 



 

• Kestävän tulevaisuuden tekemisellä tarkoitamme sitä, että keskeinen 
tehtävämme on sovittaa yhteen erilaisten kuntien ja maakuntien 
tarpeisiin sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestäviä ratkaisuja.  
 

• Kestävyydellä tarkoitamme myös sukupolvet ylittävää 
oikeudenmukaisuutta, sukupuolten tasa-arvoa ja asukkaiden 
yhdenvertaisuutta.  
 

• Kuntien ja maakuntien kanssa tarkoittaa sitä, että toimintamme perustuu 
vahvaan kumppanuuteen ja verkostoitumiseen kuntien ja maakuntien 
kanssa.  

MISSIO: 
TEEMME KUNTIEN JA MAAKUNTIEN 
 KANSSA KESTÄVÄÄ TULEVAISUUTTA 



VISIO: 

 ONNISTUVA SUOMI  
TEHDÄÄN LÄHELLÄ 



• Onnistuva Suomi ”tehdään lähellä” viittaa siihen, että kestävät ratkaisut hyvinvoinnin ja 
elinvoiman edistämiseksi syntyvät parhaiten tekoina alhaalta ylöspäin läheisyysperiaatteen 
mukaisesti paikallisyhteisöissä, kunnissa, kaupungeissa, kaupunkiseuduilla ja maakunnissa – 
kunkin omista lähtökohdista ja toimintaympäristön ominaispiirteistä käsin. 
 

• Kunnilla ja maakunnilla tulee olla riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset sekä vapaus 
tehtäviensä toteuttamiseen. Onnistuvan Suomen visiossa valtion makrotasoinen ohjaus jättää 
liikkumavaraa paikallisiin olosuhteisiin perustuvalle harkinnalle, kehittämiselle ja innovaatioille. 
 

• Asukkaiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lähellä oleviin asioihin on onnistuvan Suomen 
kivijalka. Onnistuvan Suomen kehityksen avaimet ovat meistä jokaisen käsissä: sekä pienillä että 
suurilla paikallisilla teoilla on merkitystä.  
 

• Onnistuva Suomi on jatkuvasti uudistuva, paikallisesti globaali, verkostoitunut ja älykkääseen 
teknologiaan nojaava hyvinvointiyhteiskunta. Älykäs teknologia ja tietoverkot vahvistavat 
paikallisuuden ja globalisaation yhteisvaikutuksia. 
 

VISIO:  

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ 



PAINOPISTEET: 
Askeleen edellä 

Yhteistyötä yli rajojen 
Uudistava kulttuuri 

 



VISIO:  
ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ 

PAINOPISTEET:  
Askeleen edellä   

Yhteistyötä yli rajojen 
Uudistava kulttuuri 

 

ASKELEEN EDELLÄ 
Ennakoiva edunvalvonta, kehittäminen ja palvelu tuottavat 
parhaan lisäarvon jäsenistöllemme. Siksi vahvistamme 
ennakointikykyämme kaikessa toiminnassamme.  
 
 

YHTEISTYÖTÄ YLI RAJOJEN 
Vahvistamme Kuntaliitossa toimialat ylittävää yhteistyötä. 
Toimintamme perustuu kumppanuuteen ja 
verkostoitumiseen kuntien ja maakuntien kanssa.  
 
 

UUDISTAVA KULTTUURI 
Jatkuvasti uudistuvat tavat vaikuttaa, kehittää ja palvella 
löytyvät rohkeudesta uudistua. Siksi edistämme jatkuvasti 
uudistavaa ja kokeilevaa toimintakulttuuria Kuntaliitossa. 
  

VAIKUTTAVA KUNTALIITTO UUDISTUVA KUNTALIITTO 
 

ASKELEEN EDELLÄ 
Huolehdimme edunvalvonnassamme siitä, että kunnilla on 
avainrooli elinvoiman, osaamisen ja hyvinvoinnin edistäjinä. 
Tuemme kuntia ja maakuntia muutoksen hallinnassa sekä 
ennakoinnissa. 
 

YHTEISTYÖTÄ YLI RAJOJEN 
Huolehdimme siitä, että kunnat ja maakunnat muodostavat 
asukkaiden ja yhteisöjen parhaaksi toimivan kokonaisuuden. 
Edistämme toimijoiden välistä yhteistyötä alueellisesti ja 
kansallisesti.  
 

UUDISTAVA KULTTUURI 
Tulevat vuodet edellyttävät vahvaa muutoksen hallintaa 
kunnissa ja maakunnissa. Samalla tuemme uudistavan ja 
kokeilevan toimintakulttuurin syntymistä, jonka kautta 
taloudellisia ja toiminnallisia hyötyjä voidaan saavuttaa. 



VISIO: 

 ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ 

PAINOPISTEET: 

Askeleen edellä   
Yhteistyötä yli rajojen 

Uudistava kulttuuri 

MISSIO: 

Teemme kuntien ja maakuntien kanssa kestävää tulevaisuutta 

Edunvalvontaa Kehittämistä Asiantuntijapalveluja 


