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Kuntapäättäjäkyselystä

• Aula Research Oy toteutti Tehyn toimeksiannosta kyselytutkimuksen kuntavaikuttajien parissa

• Tutkimuksella haettiin tietoa muun muassa seuraavista teemoista:
– Kuinka pitkällä kuntien valmistautuminen on sote-uudistuksen jälkeiseen aikaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
– Minkä kuntapalveluiden/hallinnonalojen mielletään jatkossa sisältyvän hyteen
– Miten yhteistyö kuntien ja hyvinvointialueiden välillä tulisi toteuttaa
– Millä keinoin sote-alan vetovoimaa voisi lisätä

• Kyselyn kohderyhminä olivat:
– Manner-Suomen kunnanvaltuutetut ja kunnanhallitusten jäsenet
– Kuntien sote-lautakuntien jäsenet
– Sairaanhoitopiirien valtuustojen ja hallitusten jäsenet
– Manner-Suomen kunnanjohtajat ja kuntien sote-virkamiehet

• Kyselytutkimuksen otos kerättiin sähköisesti 20.11. – 23.12.2020 

• Kyselyyn vastasi yhteensä 870 kuntavaikuttajaa
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Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät investoinnit nähdään kunnissa 
tärkeinä myös sote-uudistuksen jälkeen
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• Kuntavaikuttajista valtaosa pitää 
kuntien hyvinvointiin ja terveyteen 
liittyviä investointeja erittäin tai 
jokseenkin tärkeinä myös sote-
uudistuksen jälkeen

• Hyvinvointia ja terveyttä edistävistä 
keinoista tärkeimmiksi nostettiin
– Liikunnan ja harrastamisen 

tukeminen ja mahdollistaminen

– Sosiaalipalveluiden kehittäminen ja 
resursointi 

• Lisäksi ikäryhmittäin tärkeinä 
keinoina hyten edistämisessä 
pidetään
– Lasten kohdalla: päivähoidon ja 

koulutuksen kehittämistä ja 
resursointia sekä koulujen toiminnan 
kehittämistä ja resursointia

– Työikäisten kohdalla: työllisyyden ja 
työhyvinvoinnin edistämistä

– Ikäihmisten kohdalla: asumista ja 
elämää helpottavia ratkaisuja
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Sote-palveluiden siirryttyä kunnilta hyvinvointialueille, 
kuinka tärkeinä pidät terveyteen ja hyvinvointiin

liittyviä investointeja kunnassasi? 
(Kaikki vastaajat, n=870)

Erittäin tärkeinä Jokseenkin tärkeinä En kovin tärkeinä

En lainkaan tärkeinä En osaa sanoa



Suhtautuminen Tehyn tavoitteisiin

• Tehyn tavoitteisiin 
suhtaudutaan kuntavaikuttajien 
parissa erittäin myönteisesti

• Sote-palveluiden laatua 
halutaan kehittää

• Kustannussäästöjä ei haluta 
toteuttaa alibudjetoimalla 
hyvinvointialueita

• Valtaosa näkee, että hoitotyön 
johtajilla pitäisi olla hoitotyön 
ammattilaisen tausta

• Valtaosa näkee, että naisten 
asemaa työelämässä pitää 
parantaa nostamalla 
naisvaltaisen sote-alan 
palkkatasoa

• Valtaosa näkee, että sote-
huollon henkilöstön 
koulutustasoa ja osaamista 
pitää nostaa
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Sote-palveluiden laatua pitää kehittää

Kustannussäästöjä ei saa toteuttaa
alibudjetoimalla hyvinvointialueita

Naisten asemaa työelämässä pitää
parantaa nostamalla naisvaltaisen…

Hoitotyön johtajilla pitäisi olla hoitotyön
ammattilaisen tausta

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön
koulutustasoa ja osaamista pitää nostaa

Miten suhtaudut seuraaviin väittämiin?
Kaikki vastaajat (n=870)

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä





Hyvinvoinnin tuottamisen 

viisi avainsanaa

Tiivistimme kunnan tuleviin tehtäviin liittyvät näkökulmat 

viiteen avainsanaan: resurssit, laatu, osaaminen, 

johtaminen ja tasa-arvo. 

Lopuksi tahdomme muistuttaa sinua myös oikeudesta ja 

kohtuudesta – ja vaadimme koronakorvausta niille, jotka 

velvoitettiin valmiuslakilla tinkimään omista oikeuksistaan 

ja omasta hyvinvoinnistaan.

Arvoisa tuleva kuntapäättäjä –

tee päätöksiä, jotka tekevät hyvää!



Missä ollaan juuri nyt?

▪ Sote-uudistus on käsillä ja sosiaali- ja 

terveyspalveluiden tulevaisuus sen 

myötä muuttumassa.

▪ Toistaiseksi vastuu sote-palveluista on 

kokonaisuudessaan kunnilla. 

▪ Jatkossakin kunnissa on joka tapauksessa 

kiinnitettävä entistä enemmän huomioita 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen laajasti.

▪ Tärkeä osa hyvinvoivaa kuntaa on myös 

laadukas varhaiskasvatus.



Terveys ja hyvinvointi 

ei synny ilmaiseksi. 

Kansalaisten keskeisimpien palveluiden 

tuottaminen maksaa, mutta niistä tinkiminen 

maksaa vielä enemmän. Alimitoitetut resurssit, 

huonoista työoloista ja -ehdoista aiheutuva 

työvoimapula ja henkilöstön uupuminen aiheuttavat 

tappiokierteen, jota on hyvin vaikea oikaista.



Juuri nyt on oikea hetki 

huolehtia oman alueen sote-

ja varhaiskasvatuksen 

resurssien riittävyydestä.

▪ Taloudellisia resursseja on suunnattava 

kuntalaisten terveyden edistämiseen 

ja hyvinvointiin.

▪ Varhaiskasvatuksessa 

henkilöstörakenteen ja mitoituksen tulee 

turvata lapsen hoito 

ja huolenpito.

▪ Järjestöjen potentiaalia on hyödynnettävä 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.



Laatu luodaan sote-

alan osaajien työllä. 

Elämisen laatua luodaan sote-alan ja 

varhaiskasvatuksen osaajien työllä. 

Kuntalaisille tärkeiden palveluiden laatu on 

kuntapäättäjän ykkösprioriteetti. Kuntien 

tuleekin edistää terveyttä ja hyvinvointia eri 

hallinnonaloilla. Päätöksenteon vaikutusten 

arvioinnissa on oltava mukana terveyden ja 

hyvinvoinnin näkökulmat. 



Terveys, hyvinvointi ja 

laadukas varhaiskasvatus 

ovat kunnan tärkeimmät 

vetovoimatekijät.

▪ Terveyttä ja hyvinvointia tulee edistää 

laajasti eri hallinnonaloilla opetuksesta 

ja liikuntapalveluista kaavoitukseen ja 

elintarvikehankintoihin.

▪ Kunnan päätöksenteon vaikutusten 

arvioinnissa on aina oltava mukana 

terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmat.

▪ Varmistetaan varhaiskasvatuksen 

vetovoima huolehtimalla palkkauksesta, 

moniammatillisuudesta ja 

työhyvinvoinnista.



Henkilöstön osaamista 

pitää yhä kehittää, 

ei heikentää.

Työvoimapulaa ei voi ratkaista koulutustasoa tai -

vaatimuksia laskemalla, vaan se ratkaistaan 

osaavien ammattilaisten työoloista ja 

palkkauksesta huolehtimalla. 



Kuntalaiset ansaitsevat 

toimivat palvelut –

ja niille osaavat tekijät.

▪ Koulutuksen tuottaman osaamisen on 

vastattava työelämän tarpeisiin sote-

ja vaka-alalla.

▪ Sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattihenkilön tehtäviin vain 

tutkintokoulutuksen kautta.



Hoitotyön osaaminen 

ja kokemus näkyy 

johtamisessa.

Hoitotyön ymmärryksen pitää näkyä 

johtamisessa. Se on edellytys sote-uudistuksen 

onnistumiselle käytännössä. Terveyttä ja 

hyvinvointia pitää tulevaisuuden kunnissa 

johtaa tiedon ja kokemuksen pohjalta. 



Jos olet epävarma siitä, 

mitä jokin asia 

käytännössä tarkoittaa, 

kysy siltä, joka tietää.

▪ Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä 

tulee johtaa ja koordinoida strategiselta 

tasolta, läpi eri hallinnonalojen. 

▪ Kuntiin tulee nimetä hyvinvoinnin 

ja terveyden edistämisen 

asiantuntija/vastuutaho.



Terveyden tasa-arvo ja 

palkkatasa-arvo 

kulkevat käsi kädessä.

Tasa-arvo on hyvinvointipalveluiden kenties tärkein 

avainsana. Se tarkoittaa kaikkien kansalaisten 

oikeutta laadukkaisiin palveluihin, mutta myös sitä, 

että näiden palveluiden tuottajia kohdellaan reilusti. 

Korkeasti koulutetun naisvaltaisen sote-alan 

palkkauksen pitäisi kehittyä saman koulutustason 

miesvaltaisia aloja vastaavaksi.



Paras tapa turvata laadukkaat 

palvelut kaikille on 

palveluiden tuottajien 

oikeudenmukainen kohtelu.

▪ Panostukset terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämiseen kaventavat kuntalaisten 

terveyseroja.

▪ Sote- ja vaka-alan tasa-arvoinen palkkaus 

on oikeudenmukaisen, laadukkaan ja 

tuottavan työelämän perusedellytys.



Kunnat, korona ja kuntatalous –

koronakorvaus hoitajille!

Tehy vaatii, että kuntavaaleissa valittavat uudet päättäjät ottavat vihdoin asian 

hoitaakseen ja varaavat kuntien nykyisessä hyvässä taloustilanteessa rahoituksen 

koronakorvaukseen niille hoitajille, jotka työskentelivät keväällä 2020 valmiuslain 

alaisina yli kaikkien normaalien riskirajojen ja kuormituksen tason. 

Päättäjien tulee velvoittaa kunnat ja sairaanhoitopiirit maksamaan näille hoitajille 

kertaluontoinen 1 000 euron koronakorvaus. 



Tuleva kuntapäättäjä –

sinä päätät, mikä on 

oikeus ja kohtuus. 



Kuntavaalit 2021 

– Tehyn tuki tehyläisille ehdokkaille
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Tehy.fi/kuntavaalit

o Alennus Tehy-lehden ilmoituksista -80%
o Moduli-ilmoitusmahdollisuus
o Tehylle tärkeät teemat kuntavaaleissa
o Kuntavaaliliite

TASAPUOLISUUS! 

Kannustetaan 
äänestämään 

tehyläisiä 
ehdokkaita.

*HUOM! Ehdokkaat ilmoittavat itse 
ehdokkuudestaan Tehyyn. 
Lomake verkossa. 

Tehy-lehti

o Kuntavaalikyselyn tulokset
o Tehyn teesit kuntavaaleissa  
o Luettelo  tehyläisistä ehdokkaista 

kunnittain*
o Uutiskirjesisällöt

Tehyn hallituksen 
päätös tukimuodoista. 

Aluetoimistojen 
tilojen käyttö. 




