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1 Johdanto 

Lähtökohdat 

Riihimäki-strategia 2030 mukaan Riihimäellä kaiken toiminnan lähtökohtana on asukkaiden 

ja yritysten hyvinvointi
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Valmistelu 

Hyvinvointipolitiikan työryhmän kokoonpano  
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2 Hyvinvointipolitiikan tavoite 
Riihimäen kaupungin hyvinvointipolitiikan tavoitteena on ohjata kaupungin toimintaa siten, 

että kuntalaiset voivat paremmin, sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntä vähenee ja kaupungin 

elinvoimaisuus lisääntyy. 

 

Hyvinvoinnin määritelmä 

 
”kunnan eri toimialojen yhteistyössä toteuttamaa yksilöön, perheeseen, yhteisöihin, väestöön ja 
näiden elinympäristöihin kohdistuvaa sosiaalista hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta ja osallisuutta 
tukevaa ja lisäävää sekä köyhyyttä, syrjäytymistä ja muita sosiaalisia haittoja ehkäisevää ja 
vähentävää toimintaa sekä suunnitelmallista voimavarojen kohdentamista hyvinvointia edistävällä 
tavalla.”
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3 Riihimäen hyvinvointipolitiikka 
 

Visio 

Hyvä elämä Riihimäellä! 

Painopisteet 
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Aktiivinen arki 

Monipuoliset harrastusmahdollisuudet, palvelujen ja toimintojen saavutettavuus sekä 

vastuu omasta hyvinvoinnista 

Merkityksellinen elämä 

Itsensä toteuttaminen ja tasapainoinen elämä 

Yhteisöllisyys 

Erilaisten ihmisten kohtaaminen ja mahdollisuus yhteistyöhön 

Osallisuus ja vaikuttaminen 

Mahdollisuus vaikuttaa omaa elämäänsä koskeviin asioihin ja saada ajantasaista tietoa 
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Työllisyys ja yrittäjyys 

Hyödynnetään sijaintia metropolialueella ja luodaan mahdollisuuksia uusien työpaikkojen 

syntymiseen 

 

Yhdenvertaisuus 

Tunnistetaan erilaiset kohderyhmät sekä tarpeet ja luodaan pohja tasa-arvon toteutumiselle 

Viihtyisä, turvallinen, terveellinen ja esteetön elinympäristö 

Tunnistetaan elinympäristön vaikutus yksilön ja yhteisön hyvinvointiin 
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Kumppanuus 

Yhdessä tekeminen sekä erilaisten vahvuuksien hyödyntäminen 

 

Elinikäinen oppiminen 

Luodaan oppimisen jatkumo lapsuudesta aikuisuuteen 

Vakaa kuntatalous 

Vakaa kuntatalous mahdollistaa hyvinvoinnin edistämisen ja hyvinvoivat kuntalaiset 

vahvistavat osaltaan kuntataloutta 
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4 Seuranta ja arviointi 
Hyvinvointipolitiikan painopisteisiin laaditaan tavoitteet, toimenpiteet sekä arviointimittarit 

seuraavan hyvinvointikertomustyön yhteydessä ja hyvinvointipolitiikan toteutumista 

seurataan osana talouden ja toiminnan suunnittelua sekä erikseen vuosittain laadittavassa 

hyvinvointikertomuksessa. 

Onnistumisen edellytykset ja alustava toimeenpanosuunnitelma 
 

Syksy 2018 

 

 

 

2. 
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Kevät 2019 
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http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3249-4. Haettu
 

https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi
https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3237
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3249-4
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204193843
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014100345026
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-896-8
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-896-8
http://www.riihimaki.fi/palvelut/konserni-ja-hallintopalvelut/riihimaki-strategia/riihimaki-strategia-2030/
http://www.riihimaki.fi/palvelut/konserni-ja-hallintopalvelut/riihimaki-strategia/riihimaki-strategia-2030/
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/demokratia-ja-hallinto/johtaminen-ja-kehittaminen/johtaminen-ja-kehittaminen/hyvinvoinnin-edistaminen
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/demokratia-ja-hallinto/johtaminen-ja-kehittaminen/johtaminen-ja-kehittaminen/hyvinvoinnin-edistaminen
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3423

