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Kuntalaisten hyvinvoinnin johtaminen
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• Kunnilla on kuntalain 1 §:n ja 37 §:n sekä 
terveydenhuoltolain 12 §:n nojalla 
keskeinen rooli kuntalaisten hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisen tehtäväkentässä

• Hyvinvoinnin johtaminen on laaja-alaista 
ja se edellyttää poikkihallinnollista 
yhteistyötä

• Jokaisella toimijalla on omat tehtävänsä

• Kunnan yhteistyökumppaneita ovat 
yhteisöt, järjestöt, yritykset, seurakunnat, 
alueelliset toimijat sekä vapaaehtoiset 
kuntalaiset

• Kuntalaiset huolehtivat omasta ja 
lähiyhteisönsä hyvinvoinnista ja 
terveydestä voimavarojensa puitteissa. 



Kunnilla jatkossakin keskeinen rooli 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
• Sote-uudistus ei poista kuntien 

vastuuta ja velvollisuutta edistää 
kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä
• Yhteistyö hyvinvointialueiden kanssa 

keskeisessä roolissa
• Painotus tulee sote-uudistuksen jälkeen 

olemaan kunnissa vahvasti hyvinvointia 
edistävien elinympäristöjen ja 
palveluiden järjestämisessä

• Kuntalaiset käyttävät hyvinvointialueen 
palveluita

• Panostukset hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseen säästävät korjaaviin 
palveluihin käytettäviä menoja
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Kuntapäättäjien työkalut hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseen valtuustokauden 
vaihtuessa
• Kuntavaalit 13.6.2021

• Uusien päättäjien koulutus

• Hyvinvointi ja hyvinvointitiedon hyödyntäminen huomioitava uusien valtuustojen 
strategiatyössä

• Hyvinvointikertomus ja hyvinvoinnista raportointi valtuustolle kunnan 
lakisääteisenä tehtävänä
• Sähköinen hyvinvointikertomus työkaluna

• Hyvinvoiva kuntalainen on kaikkien tavoite
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Osaamisen ja kulttuurin edistäminen
• Varhaiskasvatus
• Esi- ja perusopetus
• Lukiokoulutus
• Ammatillinen koulutus
• Vapaa sivistystyö
• Taide- ja kulttuuripalvelut
• Kirjastopalvelut
• Nuorisopalvelut
• Liikuntapalvelut

Elinympäristön kehittäminen
• 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

Kunnan elinvoiman edistäminen
• Paikkakunnan vetovoimaisuus
• Vaikeasti työllistyvien tuki: 

etsivä nuorisotyö, työpajat, 
työttömyyden pitkittymisen 
ehkäisy, kaupunginosatyö

• Kotouttaminen
• Elinkeinopolitiikka: 

yritysneuvonta, kehittämishankkeet, 
yritystontit, alueen markkinointi, avoin 
data

• Resurssiviisaat toimintatavat

Paikallisen identiteetin ja demokratian 
edistäminen
• Monipuoliset osallistumismahdollisuudet
• Paikallinen yhteisöllisyys
• Viestintä ja vuorovaikutus
• Vaalit ja edustuksellinen demokratia
• Kansalaisjärjestöjen toiminta-

mahdollisuudet
• Asukkaiden omaehtoinen toiminta



Hyte-työ Kuntaliitossa

• Kuntaliiton organisaatiouudistus 2021 

• Kuntaliiton neljä kes

• Painotus laaja-alaisessa hytessä



www.kuntaliitto.fi
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