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Paikallisin eväin
kohti menestyvää
kuntaa

Luodaan uusi kunta!
#paikalliseteväät

Työllisyys

Sinä kaupunki- ja kuntapäättäjänä olet keskeisessä asemassa ja aivan uudenlaisessa roolissa. Voit olla päättämässä kaikesta siitä, mikä on kuntalaista lähellä.Voit vaikuttaa siihen, minkälaista ruokaa syöt työpaikallasi, käykö
lapsesi terveessä koulussa tai käytetäänkö teillä lähellä
tuotettua energiaa.Kotimaisen ja lähellä tuotetun valitseminen on mahdollista, jos vain haluat. Halvin ei aina ole
edullisinta.

Terve kuntatalous ja monipuolinen elinkeinorakenne takaavat työpaikat ja kehittymisen edellytykset. Maaseudulla on
paljon potentiaalia ja innovatiivista väkeä. Luodut työpaikat tuovat kuntiin uusia veronmaksajia. Kunnissa ei pidä
rakentaa uusia esteitä. Avautuvat mahdollisuudet on otettava vastaan avoimin mielin.

Jokainen kunta ja kaupunki on ihmistä varten. Asukkaiden hyvinvoinnin kannalta olennaista on se, että palvelut
kunnissa säilyvät kuntalaista lähellä. Hyvinvointiin liittyvät
toimet, koulutus, työllisyys, talous sekä elinkeinorakenteen monipuolisuus ja uudet innovaatiot tuovat jatkossakin elinvoimaa kuntiin.

Yrittäjyyteen #paikalliseteväät
Kunnissa ja kaupungeissa käydään arvokeskustelua siitä,
minkälaisilla toimenpiteillä ja keinoilla kunnan vetovoimatekijät saadaan parhaalla mahdollisella tavalla korostumaan ja asukkaat viihtymään elinympäristössään. Tuleva
maakuntauudistus on mahdollisuus kunnille. Nyt luodaan
uusi kunta, jossa päättäjällä on paljon valtaa vaikuttaa
jokapäiväisiin asioihin.
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Palvelut
Kunta on paitsi palveluiden ostaja, jatkossa yhä enemmän
palveluiden kehittäjä. Paikalliset yrittäjät ovat kunnille erinomaisia yhteistyökumppaneita. Maaseudulta löytyy innovaatioita, uusia ideoita ja asiakaspalvelutaitoa tuottaa monipuolisesti palveluita vaikkapa hoiva-, ympäristönhoito-,
kiinteistö- ja energia-aloilla.
Terveys ja hyvinvointi
Suomalaiset haluavat tutkitusti asua maaseudulla ja eläminen kauniissa maisemassa lisää ihmisten hyvinvointia. Kuntien rooli hyvinvoinnin edistäjänä vahvistuu. Luonto
ja sen tuomat mahdollisuudet matkailuun ja virkistäytymiseen kiinnostavat yhä useampia potentiaalisia kuntiin tai
kaupunkeihin muuttajia. Näiden vahvuuksien hyödyntäminen
voi lisätä myös uusien yritysten syntymistä.
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Julkisiin hankintoihin
#paikalliseteväät
Julkisissa hankinnoissa ei saa keskittyä vain hintaan,
vaan entistä enemmän myös laatuun. Vaikka kotimaisuus
ei sellaisenaan voi olla valintakriteeri, voi kunta painottaa laatukriteerejä, joiden perusteella oman alueen tuotanto on vahvoilla.
Ruoka
Suomalaiset haluavat syödä kotimaista ruokaa. Se on
mahdollista, jos kaupungin ja kunnan hankinnoissa otetaan huomioon paikalliset ja suomalaiset tuotteet. Kunnan ruokapalveluilla on valtava kansanterveydellinen,
kulttuurinen ja aluetaloudellinen vaikutus. Onko oikein,
että päiväkodissa syödään kanaa, jonka tuottaminen ei
Suomessa ole edes laillista? Kotimainen ruoka on puhdasta ja turvallista.

puurakentamiselle. Kotimaisena, paikallisena, uusiutuvana
ja ympäristöystävällisenä rakennusmateriaalina puu on
kilpailukykyinen raaka-aine.
Energia
Lähienergia saa taajamien lähilämmön rahavirrat kiertämään kunnan aluetaloudessa 4–5 kertaa ennen kuin
ne ylittävät kuntarajan. Kotimainen uusiutuva energia luo
maaseudulle työtä ja on kannattavaa sekä ilmastoystävällisempää kuin fossiiliset polttoaineet. Kunta voi omalla esimerkillään edistää ja luoda konkreettisia mahdollisuuksia.

Puu
Kuntarakentamisessa on vastuullista suosia rakentamista
kotimaisesta puusta. Puurakentamisella on aluetaloutta tasaava vaikutus. Puurakentamisella kunta edistää kestävää
kehitystä ja ilmastotavoitteita. Kunta voi omassa rakentamisessaan käyttää puuta ja kaavoituksella osoittaa alueita
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Hyödynnä

#paikalliseteväät omassa vaalityössäsi!
Näillä teemoilla teet tehokkaan ja maaseudun
mahdollisuuksista kertovan kampanjan:
• Kaikilla työikäisillä on oikeus työpaikkaan.
Varmistat tämän vahvistamalla kunnan
elinkeinorakennetta tasapuolisesti uudet
mahdollisuudet huomioiden.
• Sinä päätät, mistä ja miten julkiset hankinnat
tehdään.
• Kotimaista ruokaa pitää olla tarjolla ja saatavilla. Sitä saa omasta kunnasta.

• Kotimaisen ruoan valitseminen on mahdollista,
jos vain haluat. Voit valita maun, laadun ja
puhtauden.
• Puurakentamisen suosiminen on mahdollista,
jos vain haluat.
• Lähilämpöä ja -sähköä oman kunnan lähienergiasta

Ihmisillä on oikeus asua haja-asutusalueella.
Omalle maalle pitää saada rakentaa.
Lisää tietoa maaseudulle tärkeistä teemoista
osoitteessa mtk.fi/kuntavaalit

6

7

#paikalliseteväät
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