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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.”

https://www.youtube.com/watch?v=Jcr-eVv1ods


Kulttuurin muutos

Miten minä edistän kuntalaisen ja yhteisön hyvinvointia?

Ennakointi
Johtaminen ja yhteistyö

Kumppanuudet
Osallisuus ja yhteisöt

Tulevaisuuden kunnan menestystekijät hyvinvoinnin edistämisessä
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Paula Laine, johtaja, Sitra
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Työpaja: Muutosajurit haastamassa 
hyvinvoinnin edistämisen

• Mitä haasteita tai mahdollisuuksia kukin 
muutosajuri tuottaa kuntalaisten hyvinvoinnin 
kannalta?

• Mitä vastataan näihin haasteisiin?

• Miten hyödynnetään mahdollisuudet?

• Puuttuuko jokin muutosajuri muutosten 
maailmanpyörästä?
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Kuntaan kohdistuu muutoksia tulevaisuudessa

Elämäntapojen 
muutokset

Älykäs hyvinvointi- ja 
terveysteknologia

Välitystalous
Uudet demokratian 

muodot

Asukkaat ja 
yhteisöt 

voimavarana ja 
kumppanina

Kokeilukulttuuri

Matalat 
organisaatiot

Tehtävien ja vastuiden uusjako: 
tulevaisuuden kunnat, 

maakunnat ja valtio

Moni-
kulttuuristuminen

Kaupungistuminen

Maahanmuutto

Syntyvyys

Ikääntyminen

Työllisyys ja 
työelämän 
muutokset

Arvojen 
muutokset

Syrjäytyminen
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Työpajan tulokset
• Moninaistuva vaikuttaminen ja päätöksenteko

• Kumppanuussopimukset: Kuntien pitäisi hyödyntää yhdistysosaajien 
tietotaitoa

• Yhdistystoiminnan merkitys: Yhdistykset tarvitsevat kunnan tukea jatkossakin
• Some-demokratia ja edustuksellisuuden ongelma
• Maahanmuuttajat uudenlaisten toimintatapojen tuojina
• Nimetään kuntaan vastuuhenkilö asukkaiden ja yhteisöjen osallisuuteen

• Hyvinvointikoordinaattori, vapaaehtoistyön koordinaattori
• Pääkaupunkiseutu vs muu Suomi jako korostuu
• Kuntien väliset kulttuurierot kasvavat
• Mielipiteiden keruu pelien kautta (nuoret)
• Miten saadaan maahanmuuttajat mukaan
• Selkokieli, jotta saadaan kaikki mukaan
• Tarvitaan uusia kevyitä osallistumisen väyliä
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Uusi hyvinvointi
• Taataan kaikille mahdollisuus teknologiaan

» Myös valtion  asia

• Osallisuus ja osallistaminen: vastuu omasta itsestä
• Tavoite jokaiselle vähintään: 1 harrastus, 1 ystävä tai edes ihmiskontakti
• Mahdollisuus itsensä toteuttamiseen ja projektiluontoiseen kehittämiseen
• Syrjäytyminen myös ikäihmisten uhka
• Mahdollisuus omaan itseen: takamatkan pienentäminen;varhaiskasvatus
• Syrjäytyminen
• Popup –toiminta mahdolliseksi myös kunta/maakuntaorganisaatiossa
• ’Trumpismi’
• Arvojen muutos
• Ikääntyminen – tekniikan muutoksen tuomat haasteet
• Yli 90 vuotiaiden määrän kasvu
• Elämän tapojen muutos
• Ihmisten tyhmistyminen teknologian kehittymisen myötä
• Hyvinvoinnin mittarit:

» Motivointi
» kaikille
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Moninaistuva vaikuttaminen ja 
päätöksenteko

• Lainsäädännön tulisi mahdollistaa erilaisia kokeiluja, ei rajata liikaa
• Monipuolinen yhteiskäytön mahdollistaminen
• Välitystalous: Haaste byrokratiselle sääntelylle ja päätksenteolle
• Palkataan työttömiä nuoria kuntien, yritysten ja järjestöjen some-lähettiläiksi
• Työllisyys: Työelämän muutokset
• Kuntalainen voi varata kunnan tiloja ”vapaasti”
• Tuotetaan palveluita, joita kuntalaiset haluavat
• Kuntalaisten aktivismi ja osallistuminen
• Matalat organisaatiot: johtamisen luonne muuttuu (verkostoituminen ja 

some)
• Asiakasraadit uusien palveluiden arviointiin
• Arviointimittarit
• Epäonnistuminen sieto
• Kokeilukulttuuri: Mitä palveluita kunta voi tuottaa sähköisesti?
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