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Miten 
hyvinvoiva 
kunta 
rakennetaan?
Hyvinvointiala HALI ry:n 
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Hei, tuleva 
kuntapäättäjä!
TOIMIVAT ja laadukkaat palve-
lut tuovat viihtyvyyttä ja tur-
vaa kuntalaisille. Niillä on myös 
painoarvoa, kun perheet miet-
tivät mihin kuntaan asettuvat 
asumaan. Kuntapäättäjällä on 
eri vaihtoehtoja, kun mietitään 
oman kunnan asukkaiden kan-
nalta parhaita palveluja.

FIKSUA on varmistaa palvelui-
den monipuolisuus. Vanhuk-
silla on erilaisia toiveita lop-
puelämän kodilleen ja perheet 
tarvitsevat vaihtoehtoja var-
haiskasvatuspalveluhin. Yrityk-
siltä ja järjestöiltä hankituista 
palveluista on hyviä kokemuk-
sia eri puolilta Suomea. Sosi-
aali- ja terveyspalveluissa sekä 
varhaiskasvatuksessa monet 
kunnat hyödyntävät yrityksiä ja 
järjestöjä.

YHTEISTYÖ on kannattavaa jat-
kossakin. Siitä hyötyvät niin 
kunta kuin kuntalaiset. Yhteis-
työ on myös tulevaisuuteen kat-
somista: yksityiset palvelun-

tuottajat ovat innovatiivisia ja 
tuoneet palveluihin uusia teke-
misen tapoja, muun muassa 
monia digiratkaisuja. 

OLEMME koostaneet käsillä ole-
vaan tietopakettiin ratkaisuja, 
joiden avulla kuntien hyvinvoin-
ti voidaan turvata. Toivomme si-
nulle onnea ja menestystä kun-
tavaaleissa!

Hyvinvoiva kunta raken-
tuu 5 peruspilarin varaan:

1. Kuntien, yritysten ja 
järjestöjen yhteistyöllä 
hyvinvointia

2. Veroeurot käyttöön 
vastuullisesti

3. Toimivaa arkea lähellä 
ihmistä

4. Ilman yrityksiä ja 
järjestöjä ei ole kuntaa

5. Elinvoimaa 
järjestötyöstä
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Kuntien, 
yritysten ja 
järjestöjen 
yhteistyöllä 
hyvinvointia
JULKISILLA palveluilla tarkoite-
taan verorahoilla maksettuja 
palveluita. Niitä voivat tuottaa 
sekä julkiset että yksityiset toi-
mijat. Yksityinen ja julkinen ei-
vät ole vastakohtia. Parhaim-
millaan ne toimivat yhdessä.

YRITYKSET ja järjestöt tuottavat 
tällä hetkellä noin 17 prosenttia 
kaikista julkisrahoitteisista so-
te-palveluista. Sosiaalihuollon 
palveluissa joillain osa-alueilla 
osuus on kuitenkin paljon suu-
rempi. Esimerkiksi tehostetus-
sa palveluasumisessa Helsinki 
ja Turku ostavat yksityisiltä noin 

puolet palveluista, Espoo hiu-
kan alle 80 prosenttia ja Tampe-
re ja Oulu noin 85 prosenttia. 

ELINVOIMAINEN kunta hyödyn-
tää palveluiden järjestämises-
sä ennakkoluulottomasti erilai-
sia vaihtoehtoja sekä yritysten 
ja järjestöjen osaamista ja inno-
vaatioita. Parhaat vaihtoehdot 
löytyvät, kun pelisäännöt ja vaa-
timukset ovat tasavertaisia niin 
julkiselle kuin yksityiselle palve-
luntuottajalle.
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Veroeurot 
käyttöön 
vastuullisesti

VEROEUROT saadaan käyttöön 
vastuullisesti, kun erilaisten 
palvelutuotantotapojen hinto-
ja ja laatua voidaan vertailla.
Julkiset hankinnat eivät lisää 
kunnan kiinteitä kuluja, ja pal-
velut joustavat kysynnän mu-
kaan. Esimerkiksi ympärivuoro-
kautisessa hoivassa yksityiset 
sopimuskumppanit poistavat 
kunnan investointipaineita ja 
tarjoavat asiakkaalle mahdolli-
suuden valita sopivalta tuntuva 
koti.

HANKINTAOSAAMISEEN on tär-
keää kiinnittää huomiota. Kun 
hankinta tehdään tulosperus-
teisesti, asetetaan tavoitteeksi 
muutos, johon hankinnalla py-

ritään. Muutosta voidaan mita-
ta ja saavutettuja tuloksia arvi-
oida.

KUN hintojen vertailu on avoin-
ta, se koituu veronmaksajien 
ja asiakkaiden hyödyksi. Kunta 
voi esimerkiksi julkaista oman 
sosiaali- ja terveydenhuolton-
sa yksikkökustannukset verk-
kosivuillaan kuntalaisten ja 
kuntapäättäjien tietoon. Kaikki 
resurssit ja kyvyt kannattaa ot-
taa käyttöön. Yhteiset rahat pi-
tää käyttää fiksusti.
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Toimivaa 
arkea lähellä 
ihmistä

YKSITYISTEN yritysten ja järjes-
töjen osaamista kannattaa hyö-
dyntää, kun mietitään, millaisia 
palveluja kuntalaiset tarvitsevat. 

SOTE-PALVELUT ovat suurimmak-
si osaksi lähipalveluita nyt ja 
tulevaisuudessa. Lähipalvelui-
den laatua voidaan kehittää ot-
tamalla palveluiden käyttäjät 
aktiivisesti mukaan suunnitte-
luun. Kunnan palvelustrategias-
sa kannattaa kirjoittaa auki se, 
mitä kunnan palvelulupaus kun-
talaiselle tarkoittaa.

HOIDON ja hoivan palveluihin pi-
tää päästä lakisääteisten mää-
räaikojen puitteissa. Määrä-
ajoissa pysytään parhaiten 

yhteistyöllä yksityisten palve-
luntuottajien kanssa: myöntä-
mällä palveluseteleitä, maksu-
sitoumuksia tai hankkimalla 
muita ostopalveluja. Palvelua 
tarvitsevalla ikäihmisellä tai lap-
sella on oikeus päästä oikea-ai-
kaisesti ympärivuorokautisen 
tai kotiin vietävän hoivan piiriin.

MONIPUOLISET varhaiskasvatus-
palvelut ovat tärkeä asia, kun 
perheet miettivät mihin asettu-
vat. Varhaiskasvatuksen palve-
luseteli on ollut menestys. Jo yli 
100 kuntaa on ottanut sen käyt-
töönsä. Mikä tilanne on Sinun 
kunnassasi?
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Ilman yrityksiä 
ja järjestöjä ei 
ole kuntaa

HYVINVOINTIALAN yritykset ja 
järjestöt luovat työpaikkoja ja 
kehittävät kuntaa. Sosiaali- ja 
terveys- sekä varhaiskasvatus-
alan yritykset ja järjestöt tuovat 
elinvoimaa kuntaan ja täydentä-
vät kunnan tuottamia palveluita 
rakentavassa yhteistyössä. 

HY VINVOINTIAL A työllistää ja 
luo uusia työpaikkoja myös pie-
nemmille paikkakunnille. Hyvin-
vointialan toimijat mahdollista-
vat laadukkaiden lähipalvelujen 
tarjoamisen kuntalaisille. Jär-
jestöissä ammattilaisten, ver-
taisten ja vapaaehtoisten yh-
teistyö tuo lisäarvoa palveluihin.

H Y V I N V O I N T I A L A N  yr i tysten 
omistuspohja vaihtelee: muka-
na on niin ammatinharjoittajia, 
perheyrityksiä, keskisuuria yk-
sityisesti omistettuja yrityksiä, 
järjestöjen omistamia valtakun-
nallisia yrityksiä kuin suurempia 
kotimaisten tai ulkomaisten si-
joittajien omistamia yrityksiä.
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Elinvoimaa 
järjestötyöstä

KANSALAISJÄRJESTÖT ovat kun-
nille tärkeä kumppani hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämisessä 
ja ennaltaehkäisevässä työssä. 
Kuntalaisten pitää tietää, miten 
sosiaali- ja terveysjärjestöt voi-
vat auttaa hyvinvoinnin edistä-
misessä ja ennaltaehkäiseväs-
sä toiminnassa. 

TIETOA järjestöjen toiminnas-
ta voidaan tarjota esimerkik-
si julkisten sote-palveluiden yh-
teydessä. Mitä tukea sote-alan 
järjestöillä on tarjota omassa 
kotikunnassasi?

HYVINVOINNIN ja terveyden edis-
täminen ja järjestöjen tarjoama 
matalan kynnyksen apu, ku-

ten erilaiset kohtaamispaikat 
eri elämäntilanteessa oleville, 
säästävät kunnan kustannuk-
sia. Tehdään vertaistuki tutuk-
si ja vapaaehtoistoiminta näky-
väksi kuntalaisille!
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Mikä on HALI?

YKSITYISEN 
sosiaali-, terveys- ja 
varhaiskasvatusalan 

järjestö.

ALAN edunvalvoja 
ja työehto-

sopimusten 
neuvottelija.

PARINKYMMENEN 
asiantuntijan 
työnantaja.

Keitä me edustamme?

1550 pientä ja suurta jäsentä 
ympäri Suomen (työllistävät yli 

95 000 ammattilaista).

  hyvinvointiala.fi
  @Hyvinvointiala  
  @Hyvinvointiala

SOTE-ALAN ja varhaiskasva-
tuksen yksityisiä yrityksiä ja 

järjestöjä.

Mitä tavoittelemme?

SUOMALAISILLE hyvää hoivaa ja hoitoa 
asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta.


