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Hyvinvoinnin edistäminen ja elinkeinopolitiikka

• Dosentti Ari-Veikko Anttiroiko: hyvinvoinnin edistäminen ja korostaminen on strategisesti merkittävä ja 
elinkeinopoliittisesti kasvun mahdollistava suunta 

• Viranomaiset määrittelevät hyvinvoinnin eri tavalla kuin esimerkiksi asukkaat, kuluttajat tai turistit: welfare, 
wellness, well-being…

• Jyväskylä tunnetaan liikunnastaan, Naantali kylpylästään ja Lahti talviurheilustaan, Energiapääkaupunki 
Vaasa jne. Samankaltaisia mielikuvia voi löytää suurista ja pienistä kaupungeista globaalisti. 

• Brändit: ”Kallio” ja ”Pispala”: kaupunkirakenteen sisällä

• Jatkossa maakunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen on kuntien asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä 
 yhteinen tehtävä kunnan tai maakunnan koosta riippumatta

• Maakunta hyötyy kunnan tekemistä panostuksista asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi:

• kaavoitus, asuntopolitiikka ja infra

• kasvatuksen ja opetuksen varhainen tuki

• harrastusmahdollisuudet ja itsensä toteuttaminen, kulttuuri

• kohtaamispaikat ja osallistumisen edistäminen

• Älykäs hyvinvointi ja terveys, luontoympäristö, urbaani yhteisöllisyys ja osallisuus, paikallisuus…





Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: strategia ja toimeenpano
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Hyvinvointikertomus

Hyvinvoinnin edistämisen rakenteet ja johtaminen

Hyvinvointisuunnitelmat ja hyvinvointia edistävät ohjelmat

Strategiset painopisteet

Tavoitteet 2018-2021



”Luova ja innovatiivinen Tampere”

• Vaikuttava elinkeino-ja innovaatiopolitiikka Eri toimijoiden yhteistyötä 
vahvistavalla elinkeino-ja innovaatiopolitiikalla edistetään elinkeinorakenteen ja 
teollisuuden uudistumista sekä uusien toimialojen kasvua. Uudistuminen 
pohjautuu uusien teknologioiden sekä alueen toimijoiden yhteistyöstä nousevan 
monialaisen osaamisen hyödyntämiseen. Alueen kärkitoimialoja ovat valmistava 
teollisuus, ICT sekä terveys ja hyvinvointi. Nouseviin toimialoihin kuuluvat 
cleantech, kävijä- ja elämystalous sekä luovat alat. 

• Miten tämä kärkitoimiala näkyy asukkaiden arjessa?

• Uusia yrityksiä syntyy? Työllistyminen?

• Uusia tuotteita kehitetään asukkaiden käyttöön? 

• Työntekijöitä ja opiskelijoita muuttaa kaupunkiin?

• Vai sittenkin jonakin kaukaisena kunnan ”projektina”?
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Hyvinvointisuunnitelmat ja hyvinvointia edistävät ohjelmat
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Osallisuus ja hyvinvointi osana kuntien elinvoimaa

• The Train Factory: Vallila, Helsinki:

• The Train Factory -projekti sai alkunsa jo vuonna 2016, kun Konepajan naapurusto 
nousi vastustamaan saksalaisen rautakauppaketjun tuloa Vallilan tiloihin. Yli 12 000 
ihmistä allekirjoitti vetoomuksen, jotta Konepaja säilytettäisiin tapahtuma- ja 
kirpputoripaikkana ”ihmisiltä ihmisille”

• Kuka omistaa?

• Siivouspäivä, ravintolapäivä, kirppispäivä, kyläluudat, yhteinen keittiö, 
kaupunkiolohuoneet

• Pop-up-tyyppinen osallistuminen korvannut osittain pitkäaikaisen jäsenyyden 
järjestöissä

• Kuinka herätetään asukkaiden yhteinen aktivismi hyvinvoinnin edistämiseen?

• Asukas keskiössä?



Hyvinvointi?



Kiitos!

mika.vuori@tampere.fi


