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Hyvinvointi on

• ihmisen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, 
emotionaalista ja hengellistä hyvää oloa, 

• joka on ihmisen itsensä, hänelle läheisten ihmisten 
sekä yhteiskuntapolitiikan, palvelujärjestelmän 
toiminnan ja lähiympäristön tulosta. 

• Hyvinvoinnin kokemus koostuu jokaisen itselleen 
tärkeiksi kokemista asioista. 

• Hyvinvointi merkitsee erilaisia asioita ihmisille 
elämänkaaren eri vaiheissa.  

(Perttilä ym. 2010)
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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
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Noin 10% 
työikäisistä syö 

masennuslääkkeitä

Elämänlaatunsa 
koki hyväksi 54,5%

Järjestö- ja 
vapaaehtoistoiminta

an sijoitettu euro 
tuottaa kuusi euroa

Luottamus oman 
kunnan päättäjiin 

on kriittistä.

Nuorisotyöttömiä 
(15-24v) oli vuonna 

2016 
61 000, n.10% 

ikäluokasta

Lähteet: Tilastokeskus, 
Sotkanet.fi, Juhani Laasanen 

(2011)
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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.”
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• Utajärvellä on järjestetty perjantaisin 
hyvinvointitansseja, jotka ovat savuttomia, 
päihteettömiä ja täysin ilmaisia.

• Oulussa toimii Höyhtyän Välke –välittämisen 
keskus, joka on kaikille avoin kansalaisten 
olohuone. Tiloissa toimii muun muassa kaupungin 
hyvinvointipiste, jonne voi arkiaamuisin mennä 
terveydenhoitajan vastaanotolle ilman 
ajanvarausta.

• Liperissä vapaa-ajan asujia kannustetaan 
tekemään ns. turvallisuuskävelyjä mökeillään ja 
tarkkailemaan turvallisuutta eri ikäisten 
näkökulmista.
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Kehittämishaaste 1:
Minkälaisilla toimenpiteillä ja teoilla 
edistämme kuntalaistemme hyvinvointia? 



Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

7

Kehittämishaaste 2:
Miten hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisen toimenpiteet tukevat toisiaan 
ja miten turvataan hyvinvoinnin monialainen näkökulma?
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Kehittämishaaste 3:
Miten kuntaorganisaatio mahdollistaa muiden toimijoiden hyvinvointitoimintaa ja 

miten kuntalaisten omaa vastuuta vahvistetaan?

Viranomaiskunta

ÄÄNESTÄJÄ

Luottamus-
henkilöt

Viran-
haltijat

Kuntalaiset

ASIAKAS

Palvelukunta

Kuntalaiset

Viran-
haltijat

Luottamus-
henkilöt

KANSALAINEN

Kumppanuuskunta

Kuntalaiset

Kansalaisyhteiskunnan
toimijat ja yritykset

Luottamus-
henkilöt

Viranhaltijat
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Kehittämishaaste 4: Miten kehitämme 
hyvinvointijohtamista ja organisoidumme?

Miten kehitämme monialaista yhteistyötä ja 
kulttuuria?
Miten vahvistamme eri ammattiryhmien 
osaamista?
Miten vahvistamme hyvinvoinnin ennakointia ja 
luomme polkua indikaattorikeskeisyydestä 
toimenpiteisiin?

Miten linkitämme hyvinvointikertomuksen ja 
kuntastrategian käytännössä? Miten 
hyvinvointikertomus toimii sekä poliittisen 
päätöksenteon välineenä että johtamisen 
työvälineenä?

Miten kehitämme yhteistyötä maakunnan 
toimijoiden kanssa?
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Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille –
ja se kannattaa

Kunta ja maakunta 
mahdollistajina

Johtaminen 
ja strategia

monialainen yhteistyö ja 
osaaminen sekä 
kumppaneiden 

voimavarat 

Osallisuus

kohtaaminen, yhdessä 
tekeminen, luottamus, 
sosiaalinen pääoma, 

aktiivisuus 

Kumppanuus

järjestöt, yritykset, 
seurakunnat, yhteisöt, 

kansalaiset

Teot ja palvelut

Toimintatavat ja -
kulttuuri, infra, ympäristö  
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Kunta hyvinvoinnin edistäjänä –verkostoprojektin piirrosvideo:
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