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Etunimi Sukunimi

• Valmistelussa, päätettäväksi maaliskuussa 
2019. 

• Linjaa toimia, joilla suomalaisten 
hyvinvoinnin ja terveyden eriarvoisuus 
saadaan vähenemään vuoteen 2030 
mennessä.

• Painopisteet: 
1. Kaikille mahdollisuus osallisuuteen

2. Hyvät arkiympäristöt

3. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta ja 
palvelut 

4. Päätöksenteolla vaikuttavuutta

Hyvinvoinnin, terveyden ja 
turvallisuuden edistäminen 2030 
- valtioneuvoston periaatepäätös 
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Miksi hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden 
edistäminen yhdessä? 

• Suomi on monilla mittareilla mitattuna yksi maailman hyvinvoivimmista 
ja turvallisimmista maista

• Eriarvoisuuden merkit väestön hyvinvoinnissa, terveydessä ja 
turvallisuudessa ovat kuitenkin hälyttävästi lisääntyneet
• Ongelmat hyvinvoinnissa, terveydessä ja turvallisuudessa kasaantuvat vain 

osalle ihmisistä 

• Ratkaisut eivät ole yksinkertaisia. 
• Tarvitaan rakenteellisia muutoksia ja isoja sekä pieniä arjen tekoja 

• Tarvitaan myös ajattelutavan sekä toiminnan rohkeaa muutosta

• Ratkaisujen löytäminen ja toteuttaminen edellyttää eri hallinnonalojen 
yhteisisiä tavoitteita ja yhteistyötä
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kohdentuu arjen turvallisuuden 

ongelmien juurisyihin 
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IKÄSTRATEGIAN VALMISTELU PROSESSINA  

1. Ilmiön 
kuvaus –

tilannekuva 

2. 
Tiedonkeruu 

ja analyysi

3. 
Vaikuttavuus

-tavoitteet  

(alatavoitteet 
ja 

indikaattorit)

4. Toimen-
pideohjelma

t 



KANSALLISEN IKÄSTRATEGIAN ELEMENTIT
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LÄPILEIKKAAVAT TAVOITTEET,   
VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET

ALATAVOITTEET & 
INDIKAATTORIT  

TOIMENPIDEOHJELMAT 

TOIMIJAT JA VASTUUT

Ikääntyminen ilmiönä 



LÄPILEIKKAAVAT LINJAUKSET

• Ikääntymiseen liittyviä ratkaisuja on suunniteltava ja niitä on 

varauduttava muuttamaan joustavasti tiedon perusteella

• Iäkkäät ihmiset saavat jatkossakin tarpeitaan vastaavia palveluja 

taloudellisesta asemastaan (tuloistaan ja/tai varallisuudestaan) 

riippumatta, universaaliuden periaate 

• iäkkäät saavat asiakas- ja palveluohjauksen avulla yhdenvertaisesti 

tarpeenmukaiset palvelut ja tukitoimet alueellisista palvelutarpeen ja 

huoltosuhteen eroista huolimatta



”Läpileikkaavat linjaukset”

VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET 2030  

Työikäisten 
toimintakyky 

on 
parantunut 
ja työurat 

ovat 
pidentyneet 

Iäkkäät ovat 
toimintakykyi

siä 
pitempään 

Vapaaehtois
työllä on 

vakiintunut 
asema 

yhteiskunna
ssa 

Digitalisaati
o ja uudet 

teknologiat 
ovat 

lisänneet 
hyvinvointia 

Palvelujärjest
elmä on 

yhdenvertain
en, 

koordinoitu 
ja 

kustannusteh
okas  

Asuminen ja 
elinympärist

öt ovat 
ikäystävällisi

ä 

V1: Työikäisten toimintakyky 
on parantunut ja työurat ovat 
pidentyneet  (55-65)  
V2: Iäkkäät ovat 
toimintakykyisiä pitempään 
(66-79, 80-94, 95+)  
V3: Vapaaehtoistyöllä on 
vakiintunut asema 
yhteiskunnassa  
V4: Digitalisaatio ja uudet 
teknologiat ovat lisänneet 
hyvinvointia 
V5: Palvelujärjestelmä on 
yhdenvertainen, koordinoitu 
ja kustannustehokas 
V6: Asuminen ja 



DIGITALISAATIO

– HYTE-DIGI PALVELUJEN KEHITTÄMINEN
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Havaintoja hyte-digi palvelujen nykytilasta
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Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden 
edistämisen haasteita 

• Elinvoiman, kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin yhteyksien 
nykyistä paremmin näkyväksi tekeminen 

• Yhdyspintojen, yhteistyörakenteiden ja käytäntöjen moninaisuus 
ja nopea muutos muuttuvassa toimintaympäristössä

• Strategisen osaamisen (m.l tiedolla johtaminen) vahvistaminen

• Olemassa olevien tietovarantojen hyödyntäminen ja tiedon 
aukkojen paikkaaminen 

• Eriarvoisuuden kaventamisen osaamisen vahvistaminen

• Digitaalisten hyte-palvelujen kehittäminen
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Lisätietoa
• Hyvinvointijohtaminen (THL): https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-

edistaminen/toimijat/aluetason-toimijat/sote-ja-terveyden-edistaminen

• Alueellinen hyvinvointikertomus (THL): https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-
edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-
maakunnassa/alueellinen-hyvinvointikertomus

• Kuntien hyvinvointikertomus (THL): https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-
edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/kunnan-
hyvinvointikertomus

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa on poliittinen valinta (THL): 
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2015111217152

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-uudistuksessa (Alueuudistus.fi): 
http://alueuudistus.fi/soteuudistus/hyvinvoinnin-edistaminen

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannusteet (Alueuudistus.fi): 
https://alueuudistus.fi/hyte/kannusteet

https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen/toimijat/aluetason-toimijat/sote-ja-terveyden-edistaminen
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-maakunnassa/alueellinen-hyvinvointikertomus
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/kunnan-hyvinvointikertomus
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2015111217152
http://alueuudistus.fi/soteuudistus/hyvinvoinnin-edistaminen
https://alueuudistus.fi/hyte/kannusteet

