


Kunta 2.0 -kunnan rooli vaatii päivityksen
Kunnat edistävät työpaikkojen syntyä ja yrittäjyyttä
Koulutus ja vapaa-aika -alusta ihmisen kasvulle
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen etusijalle
Harrastus jokaiselle!
Perheen perustamisen mahdollisuuksia parannettava 
#Asuntotakuu -asunto jokaiselle
Kunnat kestävän kehityksen alueita
Elinvoimainen kotikaupunki    
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Kuntateesit pohjautuvat pitkälti Keskustanuorten 
kuntavisioon. Kuntavisio ja sen myötä kuntateesit 

kumpuavat kuntien nykyisistä ja tulevaisuuden haasteista. 
Digitaalisuus, osallisuuden muuttuvat tavat, 

elinvoimaisuuden ylläpito ja monikuntalaisuus ovat 
teemoja jotka haastavat kuntia nyt ja huomenna.

 
Kuntateesit tuovat keskusteluun konkreettisia keinoja, 
jotka edesauttavat monimuotoisten, elinvoimaisten ja 

kipinää luovien kuntien syntymistä. Tulevaisuuden kuntaa 
värittävät muun muassa hiilineutraalius, vaikuttamisen 

matala kynnys ja  vireä yhdistystoiminta. 
Kenneth Sundberg

Ohjelmatyöryhmän puheenjohtaja

Sakari Tuomisto
Kaupunkipoliittisen 

ohjelmatyöryhmän puheenjohtaja

Hilkka Kemppi
Puheenjohtaja

Vilhartti Hanhilahti
Sihteeri

Kuntakomitean jäsenet
Kaupunkipoliittisen ohjelmatyöryhmän jäsenet



 

Kunta 2.0 mahdollistaa monikuntalaisuuden, jossa kuntalainen voi 
elämäntilanteestaan riippuen olla useamman kunnan jäsen samaan 
aikaan. Digitalisaatio avaa ovia mahdollisuuksille, jossa kunnan 
päätöksentekoon ja palveluihin voi osallistua ajasta ja paikasta 
riippumatta. 

Otetaan käyttöön uusia tietojärjestelmiä, joilla kaikkiin 
kunnan palveluihin ja päätöksentekoon voi osallistua 
paikasta riippumatta

Mahdollistetaan monikuntalaisuus, jossa kuntalainen 
voi elämäntilanteestaan riippuen myös useamman 
kunnan jäsen samaan aikaan
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Kunta on aktiivinen yrittäjyyden edistäjä ja luo 
aktiivisesti edellytyksiä työpaikkojen synnylle. 
Kunnan tulee luoda palveluita, jotka mahdollista-
vat uudet työn tekemisen muodot. Kirjastosta voi 
vuokrata etätyöpisteen ja kunnista löytyy inno-
vaatiotiloja, joihin mikroyritykset voivat majoittua 
edullisin kustannuksin. Kunnat tukevat nuorten työllistymistä 
erityisesti ensimmäisen työpaikan osalta.

Kunnista tulee löytyä työllistämispalvelut

Kunnat tarjoamaan palveluja ja tiloja etätyön tekemiseen 
sekä start-up yrityksille. Kokeilukulttuurin edistäminen ja 
matalan kynnyksen yrittäjyyden mahdollistaminen

 (#innovaatiotilat)

Nuorten yrittäjyyden ja työllistymisen tukeminen 
varsinkin ensimmäisen työpaikan kohdalla

 Konkreettisesti: mentorit, yrittäjä-osuuskunnat, 
koulutukset ja tukisetelit
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Koulutusmahdollisuudet ja vapaa-ajan palvelut ovat 
yksi merkittävimpiä elinvoimatekijöitä, jotka luovat 
hyvinvointia ja antavat alustan ihmisen kasvulle. 
Koulumatkat on pidettävä kohtuullisina. Kuntien on 
myös ennakkoluulottomasti luotava tiloja etäope-

tuksen järjestämiseen ja luotava uusia oppimisympäristöjä. Kunnat 
tunnustavat järjestötyön tärkeyden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden 
edistämisessä. Jokaisessa kunnassa on järjestöjen ja yhdistysten 
toimintaa tukeva kunnan yhdystoimija.

Koulumatkat on pidettävä kohtuullisena - Koulumatka ei 
saa kestää kauempaa kuin matka lähikauppaan

Kuntien on tarjottava tiloja laadukkaan etäopetuksen 
järjestämiseen

Uusien oppimistapojen ja -ympäristöjen käyttöönotto 
laajasti

Kunnassa on tulevaisuudessa vähintään yksi järjestöjen 
ja yhdistysten toimintaa tukeva kunnan yhdystoimija 

Taiteellinen koulutus ja vapaasivistystyö ovat 
saavutettavissa jokaisesta kunnasta
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Maakuntauudistuksen jälkeen yksi kunnan tärkeimpiä tehtäviä on 
kuntalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
nen. Mielenterveyden edistäminen tuodaan samalle viivalle fyysi-
sen terveyden edistämisen kanssa. Kunnat tarjoavat maksuttoman 
ehkäisyn kaikille alle 25-vuotiaille. 

Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille valtakunnallisesti

Kotikunnan on tarjottava suomalaista ruokaa - 
enemmän läheltä ja luomua

Terveyden edistäminen jää kunnan tehtäväksi 

Mielenterveyden edistäminen samalle viivalle fyysisen 
terveyden edistämisen kanssa!
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Vapaa-ajan harrastusten hinnat ovat korkeita, eikä kaikilla pienitu-
loisilla perheillä välttämättä ole varaa kustantaa lapsen harrastusta. 
Kunnat tarjoavat harrastussetelin tasa-arvoistamaan lasten ja 
nuorten harrastusmahdollisuuksia.

Erityishuomio kunnallisessa päätöksenteossa on 
asetettava liikunta, taide- ja kulttuuriharrastuksiin
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Syntyvyyden lisääminen on yksi Suomen tärkeimpiä haasteita. 
Kunnat tukevat perheen perustamista vauvarahalla. Perhepalve-
lut on saatava lähipalveluina ja perheillä on mahdollisuus tuettuun 
kotiapuun.

Vauvaraha tukemaan kuntien kasvua

Vertaistukitoiminta 

Perhepalvelut lähipalveluina

Kuntien on tarjottava mahdollisuus 
tuettuun kotiapuun perheille
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#ASUNTOTAKUU takaa jokaiselle kuntalaiselle asunnon 
             kohtuullisella hinnalla. 

#ASUNTOTAKUU- Jokaiselle kuntalaiselle tarjotaan 
asunto kohtuullisella hinnalla
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Kunnat ottavat aktiivisesti kestävän kehityksen huomioon. Kunta 
pyrkii hiilineutraaliuteen ja lämmittää julkisia rakennuksia kotimai-
silla uusiutuvilla energiamuodoilla. Kunnat panostavat puurakenta-
miseen ja sisäilmaongelmien ehkäisyyn. 

Huolehditaan siitä että julkiset rakennukset lämpiää 
kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla

Hiilineutraalit kunnat

Joukkoliikenne on rakennettava niin, että se mahdollis-
taa tulevaisuuden innovatiiviset joukkoliikenneratkaisut 
laajasti ja tehokkaasti.

Sisäilmaongelmat kuntoon 

Puurakentamista lisättävä
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Kaupunkien joukkoliikenteessä siirrytään 
raiteille ja muihin ekologisiin kulkutapoihin 
mahdollisuuksien mukaan

Kattava pyörätieverkosto ja kaupunkipyörät 
kaikkiin kaupunkeihin
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Kaupungeissa on otettava käyttöön uusia 
lähidemokratian muotoja kuten sähköisiä 
aloitejärjestelmiä, asukasraateja ja
sähköisiä kuntalaisäänestyksiä

Lähipalvelut on koottava 
lähipalvelukeskuksiin ja vietävä 
ihmisten pariin

Lähiliikuntapaikat ja lähiluonto luovat
perustan kaupunkilaisten hyvinvoinnille.

Monipuolista kaupunkikulttuuria, 
kaupunkitapahtumia ja monimuotoista 
ruohonjuuritason aktiivisuutta on tuettava
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Kaupunkien vehreyttä ja viihtyvyyttä on 
vaalittava, täydennysrakentamista on tehtävä 
asukkaiden ehdoilla ja ympäristöstä tinkimättä

Kaupunkien on kannettava vastuunsa 
kiertotalouden edistämisestä ohjaamalla 
rakentamista, energiaratkaisuillaan ja tekemällä 
kestäviä hankintoja

Ekologista ja kestävää puurakentamista on 
lisättävä kaupungeissa

Kaupunginosien välinen sosiaalinen eriytyminen on 
estettävä, esimerkiksi ohjaamalla asuntorakenta-
misesta monipuoleiseen asuntotuotantoon ja 
reagoimalla jo eriytyneiden alueiden ongelmiin

Melu- ja valosaastetta on karsittava 
suunnitelmallisesti
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