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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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Kunnan
roolit

Varhais-
kasvatus ja
esiopetus

Perusopetus Lukio-
koulutus

Ammatillinen
koulutus

Vapaa
sivistystyö

Nuoristoimi Liikunta- ja
vapaa-
aikatoimi

Kirjastotoimi Kulttuuri-
toimi

Sivistysrooli

Hyvinvointi-
rooli

Osallisuus- ja
yhteisörooli

Elinkeino- ja
työllisyysrooli

Elinympäristö-
rooli

Itsehallinto-
rooli

Kehittäjä- ja
kumppanirooli

Kunnan roolit ja sivistyspalvelut
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Kuntien ja kuntayhtymien talous 
nyt ja tulevaisuudessa Hahmotelma vuodesta 2019:

(mukana maakunta -uudistus, perustoimeentulotuen siirto Kelalle,
KiKy-sopimus) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset tulot
ja ulkoiset menot

Arvio vuodelle 2016:
Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset tulot  ja ulkoiset
menot

Johtaja Terhi Päivärinta

josta
Kunnallisvero 42 %
Yhteisövero 4 %
Kiinteistövero 4 %

josta
Kunnallisvero 30 %
Yhteisövero 5 %
Kiinteistövero 8 %

7.2.2
017

5



 Maakuntia ja tulevaisuuden kuntia tulee valmistella samanaikaisesti

VALTIO

Ohjaus ja resurssit

Vuoro-
vaikutus

Ohjaus ja
resurssit

Vuoro-
vaikutus

MAAKUNNAT
Roolit

KUNNAT
RoolitYhdyspintakysymykset ja palvelut: esim. hyte,

tukipalvelut, oppilashuolto, työllisyys, , kaavoitus, rakentaminen,
joukkoliikenne, kotouttaminen, elinvoima,, asuminen, järjestöyhteistyö ,
osallisuus, johtaminen jne.

Vuorovaikutus ja
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Tulevaisuuden hahmottaminen
kunnassa
• Mikä kuntamme toiminnassa muuttuu?
• Miten muutos näkyy kuntamme strategiassa?
• Muuttuvatko tavoitteet tai painopistealueet?
• Miten sivistystoimen palvelut voivat edistää

kunnan elinvoimaa?
• Minkä on valtuuston tuleva rooli?

» Keväällä valittavat valtuutetut avainasemassa
tulevaisuuden kunnan hahmottamisessa.

• Muuttuuko lautakuntarakenne?
• Sivistystoimen volyymi suhteessa kunnan

muuhun toimintaan?
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