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Toimitusjohtaja, valt.tri. Soile Kuitunen



Kuntouttava kunta satsaa ihmisiin

• Terveyteen ja hyvinvointiin 

• Osallisuuteen

• Yhteisöllisyyteen ”KUNTA ON ME” 

• Osaamiseen

KESTÄVYYTEEN – TÄTÄ SUKUPOLVEA PIDEMMÄLLE
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Kuntouttava kunta on monipuolisesti kestävä

Talou-
dellisesti
kestävä

Sosiaalisesti 
kestävä

Ympäris-
tökestävä
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Kuntouttava kunta on sosiaalisesti kestävä

• Ihmisiä tasavertaisesti ja yhdenvertaisesti kohteleva

• Ihmisarvoa kunnioittava

• Oikeudenmukainen

• Eriarvoisuutta hyvinvoinnissa, terveydessä ja osallisuudessa 

vähentävä

• Oikea-aikaisia ja tarpeisiin osuvia palveluita ja tukea tarjoava
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Kuntouttava kunta säästää euroja

• 1 euro kuntoutukseen → 3-5 euroa terveys- ja 

hyvinvointihyötyinä 

• 1 syrjäytyneen nuoren toimintakyvyn ja osallisuuden 

tukeminen→ säästö n. 1,2 MEUR

• 1 syrjäytynyt pitkäaikaistyötön työhön ja osallisuuteen→

säästö elinkaaren aikana n. 650 000 eur

• Osatyökykyinen työhön ja jatkamaan työssä→ kunnan 

työllisyysasteen nousu, työvoimapulan väheneminen…
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Kuntouttavan kunnan päättäjä!  

• Hyvinvointi- ja terveyserot ovat Suomessa edelleen suuria niin ihmisten 
kuin alueidenkin välillä. Mm. psyykkinen kuormittuneisuus lisääntyi 
Suomessa 2018-2020, ja erot alueiden välillä ovat merkittäviä. 
Lääkäripalveluita koki saaneensa riittämättömästi joka viides 
lääkäripalveluita tarvinnut (2020). 

– Missä teidän kuntanne asukkaiden hyvinvointi- ja terveyserot 
näkyvät? 

• Syrjäytyminen ja osattomuus aiheuttavat paljon pahoinvointia ja niiden 
hoitaminen maksaa paljon. 

– Miten nuorten ja eri ikäisten syrjäytyminen näkyy teidän 
kunnassanne? Mitä osattomuuden haasteita tunnistatte? 

• Hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistäminen on kaikkien 
toimialojen tehtävä

– Miten teidän kunnassanne on rakennettu ja toteutettu 
poikkisektoraalista yhteistyötä? 
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Kuntouttavan kunnan sipulimalli
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MITÄ KUNTAMME TULISI TEHDÄ NYT JA HUOMENNA? 



Kuntouttava kunta

1. Mitä osaamista, ymmärrystä, 
rahaa ja asiantuntemusta 
tarvitsemme, jotta voimme olla 
kuntouttava kunta? RESURSSIT. 

2. Minkälaisin toimin voimme 
edistää juuri nyt sitä, että 
kaupunkimme on kuntouttava? 
TOIMET. 

3. Mitä aiomme tehdä niin, että 
kuntoutusinvestointimme ovat 
pitkäjänteisiä? KESTÄVYYS.  
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3 näkökulmaa kuntouttavan kunnan ratkaisuille

1. Kuntouttava kunta ei ole vain sote. Se on hyte-sote-
elinkeinot-kaupunkiympäristö. Tarkastellaan laajasti 
toimintaamme ja toimintatapojamme. 

2. Sektorirajat ja siilot on ylitettävä. Kova infra 
mahdollistaa, sivistys siivittää, osallisuus on polttoaine! 

3. Tee konkretiaa ja huomioi vaikutusten aikajänne. Yksi 
vaalikausi ei nyt riitä!
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Mitä jos kuntoutuksen ammattilaisia ja osaamista 
hyödynnettäisiin…

• kaupunkisuunnittelussa? 

• päiväkodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa? 

• koko kunnan strategisessa kehittämisessä? 
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INSPIRAATIOKSI



Ihmisten toimintakyvyn edistämistä monialaisesti
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Kuntouttava kunta hyödyntää kaikkien resursseja 



Lähellä luontoa sijaitsevilla asuinalueilla 
sairastuvuus on alhaisempi kuin 
kaupunkimaisessa ympäristössä (Tourula & 
Rautio 2014) 

Asukkaat kokevat itsensä terveemmiksi kun 
ympärillä on paljon vihreää 
(hollantilaistutkimus, Leppänen & Pajunen 
2017) 

73-88 -vuotiaat olivat todennäköisimmin 
elossa viiden vuoden seurantajakson jälkeen, 
jos asunnon lähellä oli puistoja 
(japanilaistutkimus, Leppänen & Pajunen 
2017)

Luonnonläheisen asuinympäristön on todettu 
parantavan toimintakykyä ja vähentävän 
kuolleisuutta (de Vries ym. 2003). 
Ihmiset arvioivat tuntevansa 87 % vähemmän 
stressiä metsässä tai puistossa käynnin jälkeen 
(itävaltalaistutkimus, Leppänen & Pajunen 
2017) 

Lähde: PowerPoint-esitys (tts.fi)

Kuntouttava kunta on 
luontoympäristöltään 
vetovoimainen

Nelli Porosaaressa, kuvan otti Ella

http://www.tts.fi/files/966/Leena_Lof_Luonnon_hyvinvointivaikutukset.pdf


KUNTAPÄÄTTÄJÄ –
OTA NÄMÄ KÄYTTÖÖN



Kuntapäättäjä: lue kuntasi hyvinvointi- ja 
tarkastuskertomukset - ja hyödynnä niitä! 
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Kiitos ja ihanaa syksyn jatkoa! 

Porosaari, Etelä-Savo. Suomen luonnon päivän illassa 28.8.2021


