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Esipuhe
Kuntalaisen hyvinvointi on kuntien tärkein tavoite, joka on kirjattu kuntalain 1 §:ään. Hyvinvointi
merkitsee jokaiselle kuntalaisille erilaisia asioita. Kuntien laaja tehtäväkenttä takaa kuitenkin monipuolisen alustan, jossa asukkaiden hyvinvointia edistetään. Kunnat tuottavat asukkailleen palveluita aina koulutuksesta puhtaaseen juomaveteen ja kotouttamiseen.
Yhteinen kuntalainen asettaa kuntien eri toimialoille vaateen yhteistyöstä toimialarajat ylittäen.
Kuntien tehtävät eivät ole vain erillisiä palveluita kuntalaiselle vaan ne luovat yhteistyössä asukkaille toimivia arjen ratkaisuja ja sujuvan elämän edellytyksiä. Näin mahdollistetaan erilaisista
lähtökohdista tuleville ihmisille samanlaiset mahdollisuudet hyvään elämään.
Tässä esitteessä kuntien tehtäviä on tarkasteltu kuntalaisen kannalta neljästä eri näkökulmasta.
Esite on osa Kuntaliiton “Kunta hyvinvoinnin edistäjänä” -verkostoprojektia, jonka rahoittajia ovat
sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö.
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OSAAMISTA JA KULTTUURIA
Hyviä alkuja
ja varhaisia
kohtaamisia

Kasvua
ihmisenä ja
yhteiskunnan
jäsenenä

Elinikäistä
oppimista
Kaikille avoimissa kansalais
opistoissa eri ikäisillä on

Varhaiskasvatuksella
tuetaan lapsen kasvatusta

Esi- ja perusopetus tukee

mahdollisuus itsensä

ja oppimista ja koko perheen

lapsen kehitystä yhteisön

kehittämiseen ja edulliseen

hyvinvointia.

jäsenenä sekä opettaa

harrastamiseen.

Yhdenvertaisia
mahdollisuuksia
itsensä toteut
tamiseen ja
mielekkääseen
elämään
Kuntien liikuntapalvelut
tekevät liikkumisesta

tarpeellisia tietoja ja taitoja.
Varhaiskasvatuksessa

Kirjastoissa edistetään

ja harrastamisesta helppoa

perheiden mahdolliset

ihmisten yhtäläisiä

ja saavutettavaa.

haasteet voidaan tunnistaa

mahdollisuuksia tietoon,

ajoissa ja tarjota varhaista

lukukokemuksiin, osaamisen

Kuntien kulttuuripalvelut

tukea.

kehittämiseen sekä

perustuvat yleensä

kansalaistoimintaan.

paikallisiin vahvuuksiin

Kirjasto on myös kohtaamis-

mielenkiinnon kohteisiin.

paikka, kunnan olohuone,

Taiteen harrastaminen tai

Nuorisopalveluissa tuetaan aikuisuuteen

leikkipaikka ja

tekeminen on keino ilmaista,

siirtymistä ja autetaan syrjäytymisvaarassa olevia.

työskentelytila.

viestiä, ottaa kantaa ja
tuottaa mielihyvää.

Toisen asteen koulutus luo näkymiä tulevaisuuteen ja tarjoaa
työkaluja unelmien saavuttamiseen.
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PAIKALLISUUTTA JA DEMOKRATIAA
Jokaisen kunta

Aktiivisuutta

Ymmärrystä ja
tyytyväisyyttä

Yhteisöön
kuulumista

palveluiden tulee toteutua

Viestintä mahdollistaa

Kunta tarjoaa alustan

vapaaehtoistoimijat ovat

yhdenvertaisesti ja

kuntalaisen tiedon yhteisistä

ihmisten välisille

aina olleet paikallisyhteisöjen

tasa-arvoisesti riippumatta

asioista ja vaikuttamis-

kohtaamisille.

toiminnan ydintä ja

kuntalaisen kielitaidosta,

mahdollisuuksista.

Osallisuuden ja kunnan

Kunnassa järjestö- ja

iästä, alkuperästä,

merkittävä sosiaalisen
Monipuoliset osallistumisen

uskonnosta, seksuaalisesta

Osallisuutta lisäävä

kanavat mahdollistavat

suuntautumisesta,

viestintä ei ole pelkkää

kuntalaisen osallisuuden

sukupuolesta tai muusta

tiedottamista, vaan aktiivista

tunteen.

henkilöön liittyvästä

vuorovaikutusta.

tekijästä.

pääoman luoja.

Kunta voi toiminnallaan mahdollistaa kuntalaisen
omaehtoisen toiminnan, jolla hän voi edistää sekä
omaa että lähiyhteisön hyvää elämää.

Moniarvoisessa kuntayhteisössä kuntalaisen on saatava vaikuttaa asioiden valmisteluun,
päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen muutenkin kuin edustuksellisen demokratian kautta.
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LAADUKASTA ELINYMPÄRISTÖÄ JA ELÄMÄN PERUSEDELLYTYKSIÄ
Oma koti

Arjen helppoutta

Turvallisuutta

Terveellisyyttä

Oma tai vuokrattu asunto

Energiaratkaisut ylläpitävät

Kunnat varautuvat

Julkiset ruokapalvelut ja

on paikka, jossa voi tuntea

arkea ja asumista nyky-

ennakoivasti tunnistamalla ja

muut ammattikeittiöt

olonsa turvalliseksi.

muodossaan.

arvioimalla mahdollisia uhkia,

ohjaavat suomalaisten

jolloin ne voidaan

ravitsemus- ja kulutuskäyttäytymistä.

Kohtuuhintaisen asumisen
järjestäminen on tärkeää

Monipuoliset, toimivat,

ennalta ehkäistä tai

eteenkin heikoimmassa

houkuttelevat ja esteettömät

vähentää niiden vaikutuksia.

asemassa oleville.

kulkuyhteydet luovat mah-

Hyvästä sisäilmasta huoleh-

dollisuuksia liikkua hyvinvoin-

timinen lisää palveluiden

Rakennusvalvonta huolehtii

tia edistävällä tavalla (esim.

ja työpaikkojen terveellisyyt-

rakennusten terveellisyy-

työmatkapyöräily).

tä ja turvallisuutta.

destä, turvallisuudesta ja
rakennetun ympäristön
viihtyisyydestä.

Vesihuolto turvaa puhtaan
Maankäytön ja liikenteen suunnittelu ovat tehokkaita

juomaveden ja vesien

ennaltaehkäiseviä keinoja vaikuttaa ulkomelun

käytön kestävyyden.

torjuntaan, ilmanlaatuun asuinympäristössä ja

Luonnonmukaisilla

talousveden raakavesilähteiden suojeluun.

hulevesiratkaisuilla
voidaan luoda myös
viihtyisiä vesiviheraiheita.

Viihtymistä
Viihtyisyys syntyy monimuotoisen luonnon- ja rakennetun ympäristön tasapainosta.

Pitkäjänteisellä maanhankinnalla ja kaavoituksella

Toimivat Jätehuoltoratkaisut varmistavat elin-

kunta luo itselleen hyvät valmiudet reagoida

ympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden sekä

muutostarpeisiin kestävällä tavalla sekä ehkäistä

edistävät laadukasta materiaalikierrätystä ja

eriarvoistumista.

kiertotaloutta.
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ELINVOIMAISUUTTA
Kestävää
tulevaisuutta

Kotiutumista

Paikallista
eloisuutta

Paikkakunnan

Mahdollisuuksia
tehdä työtä ja
yrittää

Resurssiviisailla toiminta

vetovoimaisuus ja

Kunnan elinvoimaisuus on

tavoilla edistetään kestävää

positiivinen imago saavat

kuntalaiselle arjen

Työn merkitys ihmisen

kehitystä ja hyvän elämän

aikaan tunnetta

toimivuutta ja uusia

hyvinvointiin ei rajoitu

edellytyksiä myös

paikkaan kuulumisesta.

mahdollisuuksia.

vain taloudelliseen

tulevaisuudessa.

Houkutteleva kunta vetää

toimeentuloon.

uusia asukkaita,

Mahdollistavalla elinkeino

yrityksiä ja sijoituksia.

politiikalla kuntaan

Vaikeasti työllistyviä

saadaan työpaikkoja ja

tukemalla voidaan

yritysten tuottamia

ehkäistä työttömyyttä

palveluita, jotka osaltaan

ja monia sosiaalisia

lisäävät arjen

ongelmia.

mahdollisuuksia.

Maahanmuuttajien onnistunut kotoutuminen luo edellytyksiä eri
väestöryhmien kohtaamisille ja aidosti monikulttuurisille paikallisyhteisöille.
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Lisää tietoa kunnan hyvinvointitehtävistä saat täältä:
www.kuntaliitto.fi/hyvinvointitehtavat
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