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VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA
TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 2030
Periaatepäätöksen tavoitteet ja sisältö
Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 periaatepäätöksellä linjataan niitä
toimia, joilla suomalaisten hyvinvoinnin ja terveyden eriarvoisuus saadaan vähenemään vuoteen
2030 mennessä. Päämääränä on turvata suomalaisten kestävä hyvinvointi kaikissa väestö- ja
ikäryhmissä. Tämä voi toteutua, kun ihmiset voivat mahdollisimman hyvin, heillä on hyvä työ-,
opiskelu- ja toimintakyky ja he kokevat voivansa vaikuttaa omiin asioihinsa. Julkisen hallinnon ja
rakenteiden muutos tukee kaikkien ihmisten omaa toimijuutta ja arjen sujuvuutta.
Periaatepäätös tukee pääministeri Marinin hallituksen ohjelman toimeenpanoa ja sen
toimeenpanosuunnitelmaa päivitetään tulevien hallitusten painotusten pohjalta. Periaatepäätös
on osa YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelman (Agenda 2030) toimeenpanoa Suomessa. Se
toteuttaa myös ministeriöiden strategisia tavoitteita ja vahvistaa hyvinvointitalousajattelua.
Periaatepäätöksessä on neljä painopistettä: 1) Kaikille mahdollisuus osallisuuteen, 2) Hyvät
arkiympäristöt, 3) Hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta ja palvelut sekä 4) Päätöksenteolla
vaikuttavuutta. Periaatepäätöksessä kuvattujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimia
kaikilla hallinnonaloilla. Painopisteisiin liittyvät toimenpiteet kuvataan erillisessä
toimeenpanosuunnitelmassa, jossa määritellään tarkemmin tarvittavat toimet, niiden seuranta,
vastuutahot ja aikataulutus vuoteen 2030 saakka, ja jota päivitetään tarvittaessa.
Periaatepäätöksen valmistelu
Periaatepäätöstä ja sen toimeenpanosuunnitelmaa on valmisteltu Terveys 2015 –ohjelman
päätyttyä. Työ on edennyt vuorovaikutteisena prosessina sidosryhmien kanssa. Työskentelyn
eri vaiheisiin on osallistunut yli 200 asiantuntijaa, jotka edustavat muun muassa eri ministeriöitä,
asiantuntija- ja tutkimusorganisaatioita, julkisia palveluja kuten kuntia ja sairaanhoitopiirejä,
sosiaalialan osaamiskeskuksia, aluehallintovirastoja, maakuntien liittoja ja järjestöjä.
Valmistelussa on otettu huomioon hallinnonalojen tilanne- ja kehitysarviot. Valmistelussa on
painotettu muun muassa eri hallinnonalojen sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja
toimeenpanoon sekä riittävän konkreettista toimeenpanosuunnitelmaa.
Periaatepäätöksestä pyydettiin lausunnot ministeriöiltä. Lausunnon antoivat liikenne- ja
viestintäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, oikeusministeriö, sisäministeriö, työ- ja
elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö ja valtioneuvostonkanslia. Maaja metsätalousministeriö ja puolustusministeriö eivät antaneet lausuntoa. Ne ovat osallistuneet
valmisteluun, ja niiden esittämät muutokset on tehty periaatepäätökseen. Lausunnonantajat
pitivät pääsääntöisesti periaatepäätöstä tarpeellisena sekä kannattivat ehdotuksen tavoitteita.
Periaatepäätöksen painopisteisiin, toimeenpanoa kuvaavaan kappaleeseen sekä taustaan
tehtiin tarkennuksia ja täydennyksiä lausuntojen perusteella.
Esitys
Edellä sanotun perusteella esitetään, että valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen
Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030.
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