
Joensuun Sosialidemokraattien terveyden- ja hyvinvoinnin 

edistämisen linjapaperi 

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät vuoden 2017 alussa Siun soten 
hoidettaviksi.  Kaupungin viranomaisten, ennen muuta sote-
neuvottelukunnan ja hyvinvointilautakunnan tehtäväksi jää palvelujen 
laadun ja määrän seuraaminen. Siun soten on huolehdittava 
lähipalveluiden säilymisestä, riittävästä hoitohenkilökunnan määrästä 
sekä heidän osaamisestaan. Kuntalaisten ääni on saatava kuuluviin 
hyödyntämällä esimerkiksi kansalaisraateja ja jatkuvaa 
kansalaispalautetta. Myös yhteistyö vanhusneuvoston, 
vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston kanssa on tärkeää. Erityisesti 
on huolehdittava työttömien terveyspalveluiden järjestämisestä ja 
työkykykartoituksista, terveydenhuollon säilymisestä osana koululaisten 
ja opiskelijoiden palveluita samoin kuin ikäihmisten hoidon ja 
kuntoutuksen saumattomuus kotihoidossa ja palveluasumisessa on 
taattava. Terveys- ja hyvinvointiasemien kehittämistä Rantakylän mallin 
mukaisesti on jatkettava ja palveluita laajennettava. 

Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät Siun soteen, jää kaupungin 
vastuulle   edelleen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Jos halutaan 
vähentää yhteiskunnalle tulevaisuudessa koituvia sosiaali- ja 
terveydenhuollon kustannuksia, on tämä asia otettava vakavasti. 
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä sen vaikutusten seurannan 
tulee olla kriteerinä kaikessa päätöksenteossa ja sen valmistelussa. 
Päävastuu valmistelusta on hyvinvointijohtajalla. Hän tarvitsee 
työparikseen terveyden ja hyvinvoinnin koordinaattorin, joka koordinoi 
näitä kaupungin toimintoja sekä toimii yhteistyössä Siun soten, muiden 
kuntien ja järjestöjen kanssa. 

Terveyttä ja hyvinvointia edistävien palvelujen tulee olla kaikkien 
kuntalaisten käytössä vauvasta vaariin. Ensimmäisenä työnään uuden 
kaupunginvaltuuston on osana kaupunkistrategiaa luotava selkeä 
määritelmä ja kuvaus terveyttä ja hyvinvointia edistäville palveluille ja 
niiden tavoitteille.  Olemassa olevaa tutkimustietoa on hyödynnettävä 
palveluja suunniteltaessa ja toteutettaessa. 

Tutkimusten mukaan yksinäisyys tappaa enemmän kuin sydän- ja 
verisuonisairaudet. Yksinäisyys lisää syrjäytymistä, mielenterveyden 
ongelmia ja päihteiden käyttöä. Kaupungin tulee yhdessä järjestöjen 



kanssa huolehtia siitä, että yksinäisyydestä kärsivät kuntalaiset 
pääsevät mukaan sekä vertaistukeen että ohjattuun, ammattihenkilöiden 
toteuttamaan toimintaan. Myös etsivää työtä yksinäisyydestä kärsivien 
henkilöiden löytämiseksi on tehostettava. 

Liikunnan merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille on kiistaton. Siksi 
lähiliikuntapaikkojen lisäksi myös arjen liikkumismahdollisuudet on 
turvattava pitämällä huolta kävely- ja hiihtoreiteistä, pyörätieverkostosta 
sekä puistoista ja niiden valaistuksesta. 

Myös terveellisen ja monipuolisen ravitsemuksen avulla voidaan 
ennaltaehkäistä sairauksia ja ylläpitää hyvinvointia. Siksi kaikessa 
kaupungin järjestämässä ruokailussa on pidettävä hyvää huolta ruuan 
laadusta ja ravitsemussuositusten toteutumisesta. Lähiruuan käyttöä on 
lisättävä. 

Aivoterveyden edistämisellä voidaan ennaltaehkäistä muistisairauksia ja 
siirtää niiden puhkeamista jopa usealla vuodella eteenpäin sekä 
hidastaa niiden etenemistä. Tutkimusten mukaan terveellinen 
ravitsemus, riittävä liikunta, sosiaaliset suhteet, mielekäs toiminta ja 
aivojen monipuolinen käyttö vähentävät muistisairauksien riskiä. 
Kulttuuriharrastuksilla on todettu olevan aivoja aktivoiva ja hyvinvointia 
lisäävä vaikutus. Kulttuuripalveluiden turvaaminen myös kaikille 
ikäihmisille on oltava tavoitteena. Tähän tarvitaan kaikkien 
hallintokuntien ja järjestöjen yhteistyötä. Monessa kaupungissa 
käynnistetty kulttuurikaveritoiminta on hyvä malli. 

Köyhyys ja eriarvoistuminen ovat myrkkyä terveydelle ja hyvinvoinnille. 
Siksi Joensuussa on pidettävä huolta jokaisesta kuntalaisesta. 
Erityisesti lasten ja nuorten eriarvoistumiskehitys on katkaistava. Tämä 
varmistetaan riittävän pienillä päiväkotien ja koulujen ryhmillä sekä 
riittävällä tuella sitä tarvitseville. Tavoitteena tulee olla jokaisen lapsen 
oikeus kokopäiväiseen päivähoitoon, sillä näin varmistetaan parhaiten 
tasavertaiset oppimisen mahdollisuudet myös peruskoulussa. 
Varhaiskasvatus on saatava maksuttomaksi. Jokaisella lapsella on 
oltava oikeus ja mahdollisuus mieleiseen harrastukseen, ja kaupungin 
tulisikin antaa jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastustakuu. 

Koulukiusaaminen on vakava, syrjäytymistä aiheuttava ongelma. Siksi 
siihen on puututtava tarmolla ja mahdollisimman nopeasti sekä etsittävä 
uusia keinoja sen ehkäisemiseksi. 



Perheet tarvitsevat ennaltaehkäiseviä ja hyvinvointia lisääviä palveluita, 
kuten matalan kynnyksen kotipalveluita, erilaisia kohtaamispaikkoja ja 
vertaistukea. Näin voidaan estää perheiden tilanteiden kriisiytyminen ja 
raskaampien sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve. Yhteistyö neuvoloiden 
kanssa on tärkeää, jotta perheet löytäisivät kaupungin tarjoamat palvelut 
riittävän ajoissa. 

Esteettömyyden avulla varmistetaan kaikkien kansalaisten osallisuus. 
Tavoitteena tulee olla kaikkien aistien esteetön Joensuu. Osallisuuteen 
kuuluu myös kuljetuspalveluiden moitteeton toiminta. 

Sisäilmaongelmat aiheuttavat paljon terveysongelmia ja siksi 
rakennusten kunnosta huolehtiminen on tärkeä osa terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämistä. Kaupungin sisäilmaongelmaiset toimitilat tulee 
kunnostaa turvalliseksi ympäristöiksi. Meillä ei ole oikeutta sairastuttaa 
työntekijöitä tai tilojen käyttäjiä. 

 


