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Kuntavaalitavoitteet 2021 
 
Terveydenhoitajaliitto kantaa huolta ennaltaehkäisevän työn asemasta 
suomalaisessa terveydenhuollossa. Miten varmistetaan riittävät henkilöstö- ja 
taloudelliset voimavarat ennaltaehkäisevän työn toteuttamiseen ja 
kehittämiseen? Ennaltaehkäisevä työ on kustannustehokasta, vaikuttavaa ja 
väestön terveyttä edistävää. Terveydenhoitajat ovat monialaisia terveyttä 
edistävän ja ennaltaehkäisevän työn asiantuntijoita. Kaikki terveydenhoitajat 
ovat myös sairaanhoitajia. Osaaminen on monipuolista, ja terveydenhoitajat 
ovat esimerkiksi rokottamisen asiantuntijoita. Terveydenhoitajien 
asiantuntijuutta kannattaa hyödyntää paikallisen terveyttä edistävän työn 
suunnittelussa ja päätöksenteossa. 
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Voimavaroja lisättävä terveyttä edistävään työhön 
 
 

▪ Terveyttä edistävä ja ennaltaehkäisevä työ säästää sairaanhoidon 
kustannuksia. 

▪ Ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin palveluihin on lisättävä voimavaroja, 
jotta kuntalaisten työ- ja toimintakyky säilyy ja kunnissa riittää 
hyvinvoivia veronmaksajia.  

▪ Terveyttä edistävän ja ennaltaehkäisevän työn johtamiseen ja 
johtamisosaamiseen on panostettava. 

 
 

Kuntien ja hyvinvointialueiden sekä sidosryhmien välistä 
terveyttä edistävää työtä tulee koordinoida ja nimetä kuntaan 
terveydenhoitajataustainen hyvinvointikoordinaattori. 

 
 
 

 
 
 
 

 

Terveyttä edistävä työ tuo säästöjä: 
 
Kansansairaudet vähenisivät merkittävästi (20–40 %), jos sosioekonomiset terveyserot 
voitaisiin poistaa – näin säästyisi jopa 2 miljardia euroa vuodessa. Siksi palveluiden on 
oltava kaikkien saatavilla. 
 

Diabeteksen välittömät kustannukset ovat valtavat (15 % terveydenhuollon menoista). 
Lisäsairaudet aiheuttavat välillisiä kustannuksia. Terveydenhoitajien tuki on ratkaisevaa 
elintapojen korjaamisessa. Lisäsairauksien määrän puolittaminen säästäisi yli 550 
miljoonaa euroa sairaanhoidon kuluja vuosittain. Lue lisää: Tyypin 2 diabetekseen 
sairastuvuus 

 
Terveydenhoitajien tuki on ratkaisevan tärkeää elintapojen korjaamisessa. 

https://thl.fi/fi/-/vaikka-enemmisto-tyypin-2-diabetekseen-sairastuvista-on-keski-ikaisia-yha-useampi-on-alle-20-vuotias
https://thl.fi/fi/-/vaikka-enemmisto-tyypin-2-diabetekseen-sairastuvista-on-keski-ikaisia-yha-useampi-on-alle-20-vuotias
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Neuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon laadukkaat 
palvelut varmistettava 
 
 

▪ Arvostetut ja kustannusvaikuttavat neuvola- sekä koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon palvelut tulee järjestää lähipalveluina 
asetuksen mukaisesti [asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun 
terveydenhuollosta]. 

▪ Neuvolatyön sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon 
henkilöstövoimavaroja tulee vahvistaa. Esim. kouluilla 
terveydenhoitaja on tavattavissa ja hänen luokseen on helppo tulla. 
Lue lisää: Lasten, nuorten ja perheiden kokemukset palveluista ja 
avunsaannista ja Yle uutinen Kouluterveyskyselyn 2019 tuloksista. 

▪ Lasten, nuorten ja perheiden avun ja tuen tarpeisiin on vastattava 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kynnyksettömästi. 

▪ Moniammatillinen yhteistyö perheiden, lasten ja nuorten terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisessä tulee olla saumatonta ja tähän on 
varattava myös riittävät voimavarat. 
 

Yhdistetty neuvolatyö, jossa sama terveydenhoitaja on perheen 
tukena raskauden alusta lapsen kouluikään asti, mahdollistaa 
asiakkaiden arvostaman jatkuvan ja luottamuksellisen 
asiakassuhteen. Lue lisää: Väitöstutkimus: Hyötyvätkö perheet 
äitiysneuvolan ja lastenneuvolan palvelujen yhdistämisestä. 
 

Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevät palvelut tuovat säästöjä: 
 

Kansanterveyden perusta luodaan vauvaiässä. Perheet tarvitsevat tukea 
mm. rokotuksiin liittyvissä kysymyksissä. Lastenneuvola maksaa noin 180 
€/lapsi vuodessa ja äitiysneuvola noin 800 €/raskaus. 

Syrjäytyneitä nuoria on noin 66 000 (Me-säätiö 2018). Yksi syrjäytynyt nuori 
maksaa yhteiskunnalle noin miljoona euroa. Kouluterveydenhuolto maksaa 
noin 135 €/oppilas vuodessa.  

Terveydenhoitajien tuki on ratkaisevan tärkeää, jotta lasten ja nuorten 
huoliin päästään puuttumaan varhaisessa vaiheessa.  

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110338
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110338
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110338
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia/palvelut-ja-avunsaanti
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia/palvelut-ja-avunsaanti
https://yle.fi/uutiset/3-11741966
https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/125185/AnnalesC426Tuominen.pdf?sequence=4
https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/125185/AnnalesC426Tuominen.pdf?sequence=4
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Työikäisten terveyden edistäminen turvattava 

 
 

▪ Työikäisen väestön työ- ja toimintakykyyn sekä terveyden 
edistämiseen tulee panostaa, jotta Suomessa on tulevina vuosina 
riittävästi työkykyistä työvoimaa. Jos näin ei tehdä muodostuu 
huomattavia kustannuksia sekä tulojen menetyksiä mm. 
kuntataloudelle. 

▪ Työelämän muutokset asettavat haasteita työhyvinvoinnille. 
Työhyvinvointi on lähtökohta työntekijän tulokselliseen ja 
motivoituneeseen työpanokseen. Työssä jaksamista pitää tukea ja 
siihen on varattava kunnissa riittävästi rahaa.  

▪ Työelämässä on yhä enemmän ikääntyviä työntekijöitä, joiden 
työhyvinvointiin ja kokonaisvaltaiseen terveyteen pitää kiinnittää 
huomiota, jotta jaksaminen työelämässä turvataan ja työuria on 
mahdollista pidentää. 

 
 

Työttömien terveystarkastuksissa keskeistä on työkyvyn 
arviointi, johon terveydenhoitajilla on osaaminen. Näin 
toimimalla ehkäistään syrjäytymistä, nostetaan työllisyysastetta 
ja vahvistetaan kuntataloutta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Työikäisten terveyden edistäminen tuo säästöjä: 

Suomessa 25 % työssäkäyvistä kokee työstressiä ja lievästä työuupumuksesta 
kärsii lähes neljännes työntekijöistä (Työterveyslaitos 2020).  

Terveydenhoitajien tuki on ratkaisevan tärkeää arvioitaessa työkykyyn 
vaikuttavia tekijöitä.  
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Ikääntyvien terveyden ja toimintakyvyn edistäminen kannattaa 
 
 
▪ Ikääntyvien fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn 

ylläpitäminen ja edistäminen tuovat elämänlaatua, ehkäisevät 

sairastumista ja vähentävät terveyspalveluiden tarvetta. 

▪ Ikäihmisten tulee voida itse vaikuttaa käyttämiinsä ja heille tarjottaviin 

palveluihin. Heidän osallisuuttaan terveyspalveluissa voidaan vahvistaa 

palveluohjausta lisäämällä. Palveluiden toteuttamisessa tulee 

hyödyntää terveydenhoitajien asiantuntijuutta. 

▪ Mahdollisimman pitkään aktiivisena ja toimintakykyisenä säilyvä 

ikääntyvä väestö on sekä kansantaloudellisesti että myös inhimillisesti 

arvokas. Ikääntyvät ovat voimavara ja vahvuus yhteiskunnassa. Lue 

lisää: Muistilista kuntapäättäjälle ikäystävällisestä kunnasta. 

 

 

Ikääntyvät tarvitsevat matalan kynnyksen ennaltaehkäiseviä ja 

terveyttä edistäviä palveluita, kuten terveydenhoitajavetoisia 

seniorineuvoloita. 

 

Ikääntyvien terveyden edistäminen tuo säästöjä: 
 
Ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpito on ratkaisevan tärkeää kuntatalouden 
kannalta. Laitoshoidon tarvetta voidaan vähentää, mutta se edellyttää riittäviä 
ennaltaehkäiseviä palveluja.  
 
Terveydenhoitajien tuki on ratkaisevan tärkeää ikääntyneiden toimintakyvyn 
ylläpitämisessä. 

https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/hyvinvointia-vanhuuteen/iakkaiden-hyvinvointi-kunnassa/muistilista-kuntapaattajalle

