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1. Elinvoimaa kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluilla
– nämä ovat tulevaisuuden kunnan hyvinvointitekijöitä

Tavoitteemme on, että
•	 kunnat kaikkialla Suomessa tarjoavat asukkailleen hyvät kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta- ja  

nuorisopalvelut
•	 nämä palvelut resursoidaan riittävästi korkeakoulutetuin asiantuntijaresurssein

Asiantuntevasti tuotetut kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut lisäävät hyvinvointiamme. Ne 
ovat hyvään elämään kuuluvia peruspalveluita

Kirjasto-, museo-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö tarjoavat mah-
dollisuuden oppia, kehittyä ja rentoutua. Niiden avulla voimme paremmin pitää huolta omasta henkisestä ja 
fyysisestä terveydestämme. Nuorisotyö tukee nuorten elämänhallintaa ja ehkäisee syrjäytymistä.

Hyvätasoiset kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ovat myös tärkeitä vetovoimatekijöitä: ne houkuttelevat paitsi 
asukkaita, myös osaavaa työvoimaa ja matkailijoita. Ne luovat viihtyisän 
asuinyhteisön, rakentavat paikkakunnan identiteettiä ja mielikuvaa. 
Elinvoimainen kulttuuri ja siihen liittyvät moninaiset palvelut 
työllistävät ja virittävät yrittäjyyttä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tulevaisuuden 
kunnan keskeinen tehtävä. Kirjasto-, museo-, kulttuuri-, 
liikunta- ja nuorisopalvelut ehkäisevät yhteiskunnallisia ja 
terveydellisiä ongelmia. Ehkäisevä työ on yhteiskunnalle 
huomattavasti edullisempaa kuin ongelmien korjaaminen 
jälkikäteen.

Kunta toimii hyvinvointimme mahdollistajana. Aktivoiva 
kunta osallistaa asukkaansa mukaan luomaan hyvinvointia. 
Viestinnän ja kielen asiantuntijoilla on tässä tärkeä rooli. 
Omalla äidinkielellä on suuri merkitys esimerkiksi maahan-
muuttajien kotoutumisessa.

2. Hallittu muutos sote- ja maakuntauudistuksessa
– hyvin valmisteltu, hyvin johdettu ja viestitty, yhdessä henkilöstön kanssa

Tavoitteemme on, että
•	 kuntien hallinto toteutetaan hyvän hallinnon periaattein ja resursoidaan riittävästi korkeakoulutetuin  

asiantuntijaresurssein
•	 sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun, johtamiseen ja muutosviestintään kiinnitetään erityistä  

huomiota
•	 henkilöstö on mukana muutoksen suunnittelussa ja läpiviennissä

Julkisten palvelujen perustana on hyvä hallinto. Hyvä hallinto on kansalaisia kuuntelevaa ja osallistavaa sekä 



avointa ja läpinäkyvää. Ammattimainen viestintä on avainasemassa. 

Kansalaisten osallistumista tuetaan tuottamalla palveluja ja tietoa selkeässä muodossa ja eri kielillä.

Kuntapalveluja on kehitettävä aktiivisesti ja tulevaisuuteen katsoen. Hyvät kuntapalvelut edellyttävät asian-
tuntijatietoa kuntalaisten palvelutarpeista. Digitalisaation mahdollisuudet on hyödynnettävä ihmiskasvoisesti 
niin, että tässäkin lähtökohtana ovat asukkaiden palvelutarpeet.

Sote- ja maakuntauudistuksella tulee tavoitella elinvoimaista kunta- ja maakuntarakennetta. Kunta- ja 
maakuntapalvelut on tuotettava laadukkaasti ja vastuullisesti. Julkisen hallinnon tulee taata kansalaisten  
kuuleminen ja tasa-arvoinen kohtelu uudistuksessa. Onnistuneen tuloksen avaimia ovat muutoksen 
riittävästi resursoitu ammattimainen valmistelu, johtaminen ja 
viestintä kansalaisille.

Sote- ja maakuntauudistuksessa tulee korostaa myös terveyttä 
edistävien palvelujen merkitystä. Tällainen on esimerkiksi suun 
terveydenhuolto, joka tuo säästöjä ehkäisemällä sairauksia.

Hyvällä johtamisella, viestinnällä ja yhteistoiminnalla varmis-
tetaan muutosta toteuttavan henkilöstön sitoutuminen 
ja hyvinvointi. Korkeakoulutettua asiantuntijaosaamista on 
hyödynnettävä ja tätä osaamista on kehitettävä jatkuvasti. 
Muutoksen tulee synnyttää henkilöstössä mahdollisimman 
vähän epävarmuutta eivätkä työehdot saa heikentyä.

3. Asiantuntijatyön resurssit kuntoon
– panostusta työpaikkoihin, tasa-arvoa palkkaukseen

Tavoitteemme on, että
•	 kunnat ovat vastuullisia työnantajia, jotka arvostavat asiantuntijatyötä kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan 

elinvoiman edistäjänä
•	 kunnat panostavat kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen työpaikkoihin
•	 palkkatasa-arvoa edistetään korjaamalla kunta-alan naisvaltaisten asiantuntija-ammattien palkkaus  

vastaamaan työn vaativuutta ja edellytettyä koulutusta
•	 asiantuntija-alojen pätevyysvaatimuksista ei tingitä

Kunnat ovat merkittäviä työnantajia kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluissa. Panostaminen 
näiden alojen työpaikkoihin maksaa itsensä takaisin. Asiantuntevasti tuotetut palvelut edistävät kuntalaisten 
hyvinvointia ja lisäävät kunnan elinvoimaa.

Kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen
asiantuntijuuden perusta on korkeakoulutettu osaaminen. 
Asiantuntijaosaamiseen perustuvaa lähipalvelua on tarjottava 
kattavasti eri puolilla maata. 

Asiantuntijatyön tuloksellisuus varmistetaan kehittämällä 
osaamista, mitoittamalla työ oikein ja hyödyntämällä 
joustavia työaikaratkaisuja. Vastuullinen työnantaja arvostaa 
korkeakoulutettua osaamista myös oikeudenmukaisella 
palkkauksella.
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