
Tulevaisuuden hyvinvointikunta syntyy investoinneista
Tulevaisuuden hyvinvointikunta ei synny itsestään.  Sen rakentamiseen tarvitaan 
kuntapäättäjiä, jotka haluavat parantaa kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä 
katsoa päätöksenteossa lähivuosia pidemmälle.

KUNTAVAALIT 2021
Kuntia ja sosiaali- ja terveysjärjestöjä yhdistää yhteinen tavoite, ihmisten hyvinvointi.  

Kuulemalla, tukemalla ja ottamalla järjestöt mukaan valmisteluun, saavutetaan yhteinen tavoite. 

HYVINVOINTITALOUS | Kunnissa on nojattava entistä vahvemmin hyvinvointitalouden 
strategiaan, jossa hyvinvointivaikutusten arviointi ja politiikan tekeminen hyvinvointitavoit-
teet edellä ovat keskiössä. 

INVESTOINNIT | Elinvoimainen kunta satsaa tuottavuutta, työllisyyttä ja toimintakykyä pa-
rantaviin investointeihin sekä monipuolisiin rakenteellisiin uudistuksiin. Tarvitaan panostuk-
sia muun muassa koulutukseen, kaikkien työllistymisen parantamiseen ja työhyvinvoinnin 
edistämiseen.

TERVEYDEN EDISTÄMINEN | Terveyden edistäminen on konkreettisia tekoja: esteettö-
myyttä, turvallisia, viihtyisiä ja yhteisöllisyyteen kannustavia ympäristöjä, valaistuja katuja, 
aurattuja teitä sekä esimerkiksi monipuolisia kulttuuri-, sivistys- ja vapaa-ajan palveluita. 
Erityisen tärkeää rakennetun ympäristön turvallisuus ja esteettömyys on esimerkiksi ikäih-
misille. Liikkumisella ja hyvällä toimintakyvyllä on suotuisia vaikutuksia kaikkien kuntalais-
ten mielen hyvinvointiin. Terveyden edistäminen on kaikkien hallintokuntien yhteinen asia.

ILMASTONMUUTOKSEN TORJUNTA | Kuntien rooli ilmastomuutoksen hyvinvointiin koh-
distuvien riskien torjunnassa on keskeinen, ja ilmastoimet ovat investointi kuntalaisten pi-
demmän aikavälin hyvinvointiin. Ilmastonmuutoksen hillintätoimet voivat edistää terveelli-
siä elintapoja ja vähentää ilmansaasteiden terveyshaittoja kunnissa. 
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• Kunnissa on nojattava entistä vahvemmin hyvinvointitalouden strategiaan, jossa hyvinvointi-
vaikutusten arviointi ja politiikan tekeminen hyvinvointitavoitteet edellä ovat keskiössä.

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä hyvinvointi-investointeja on suunniteltava osana 
strategiatyötä ja siihen pohjautuvaa vuotuista suunnittelua. Näin siitä saadaan suunnitel-
mallista ja tavoitteellista toimintaa. Hyte on kaikkien hallintokuntien yhteinen asia.

• Elinvoimainen kunta syntyy investoinneista. Kestävän kasvun tie rakentuu tuottavuutta ja 
työllisyyttä nostaville investoinneille sekä monipuolisille rakenteellisille uudistuksille.

• Kunnissa on panostettava koulutuksen laatuun ja resursointiin varhaiskasvatuksesta lähtien 
aina toisen asteen maksuttomuuteen. Koulutustason nostolla on myös suuri terveyden 
eriarvoisuutta vähentävä merkitys.

• Kunnilla on tärkeä rooli erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden 
edistäjänä. Työllistämisen kuntalisä, yrittäjyyden sekä järjestöjen työllisyyttä edistävien toi-
mien tukeminen ovat tärkeitä elementtejä jatkossakin.

• Sote-palveluhankinnoissa tärkeintä on yksilöllisten tarpeiden huomioiminen. Asiakkaita on 
kuultava hankintoja valmisteltaessa. Hinta ei saa olla ainoa hankintapäätösten ratkaiseva 
tekijä, vaan hankinnoilla on aina tavoiteltava mahdollisimman hyvää laatua.

• Tulevaisuuden hyvinvointikunnan toiminnan on perustuttava ajantasaiseen tietoon väestön 
hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Tälle tiedolle on luotava 
seurantajärjestelmät.

• Hyvinvointikertomuksen ytimeen on nostettava ajantasainen ja yhdessä järjestöjen kanssa 
kerätty kokemustieto. 

• Jokaiseen kuntaan on nimettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori, joka 
sovittaa yhteen kunnan ja sidosryhmien välistä työtä ja on linkki maakuntatason hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämiseen.  

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi on perustettava sekä paikallisia että maakunnallisia 
verkostoja. Rakenteet ovat välttämättömiä yhteistyölle, eivät itseisarvo.

• Kunnissa tarvitaan yhdyskuntasuunnittelua, joka edistää liikkumista, esteettömyyttä, arjen 
ympäristöjen turvallisuutta ja luo puitteita ihmisten keskinäistä tukea mahdollistaville kohtaa-
mispaikoille.

• Kunnat voivat ilmastotoimillaan edistää terveellisiä elintapoja ja vähentää ilmansaasteiden 
terveyshaittoja. 

Toimenpiteet kunnissa

HYVÄT KÄYTÄNNÖT: KAATUMISET KURIIN
Lähes joka kolmas ikääntyneiden kaatuminen ja kaatumisvamma sekä joka neljäs 
kaatumisen aiheuttama murtuma voidaan ehkäistä. 50 000 asukkaan kaupungissa 
uusien lonkkamurtumien ilmaantuvuutta laskemalla voidaan säästää jopa 440 000 euroa 
vuodessa sekä parantaa ikäihmisten elämänlaatua ja toimintakykyä, mikä mahdollistaa 
kotona asumisen pidempään. Lisätietoa Yksi elämä -verkosto

https://www.yksielama.fi/documents/10180/806122/Yhteenveto_caset_FIN/b440c9a0-2bf7-4fd1-a314-24fc336415b1

