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Ihminen kantaa vastuuta itsestä, toisista ja ympäristöstä
Ilmastonmuutos on keskeinen globaalin toimintaympäristön muuttuja, joka herättää ihmiset toimimaan ja lisää yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta.
Ihmisillä on halu osallistua ja vaikuttaa omilla valinnoillaan ja toiminnallaan ilmastonmuutoksen hillintään, omaan elinympäristöönsä, luonnon
monimuotoisuuden säilymiseen, ja oman hyvinvoinnin edistämiseen. Kansallisella ja paikallisella tasolla poliittiset päätöksentekijät luovat
edellytykset ihmisten valinnoille ja hyvälle elinympäristölle. Päätökset tehdään katsomalla kauas tulevaisuuteen.

Monipuolinen ympäristö palkitsee ja tarjoaa mahdollisuuksia
Asuin- ja luonnonympäristöt ovat kunnossa ja asiakastyytyväisyys on huipussaan. Kuntalaisilla on tasa-arvoinen vapaus valita hyvistä ja kestävää
kehitystä tukevista vaihtoehdoista niin asumisen, liikkumisen, työnteon, harrastusten ja palveluiden saralla. Ympäristöystävälliset elämäntavat
tukevat myös hyvinvointia esimerkiksi lisääntyvän liikunnan ja terveellisemmän ruuan muodossa. Ehjät yhdyskunnat on suunniteltu palvelemaan eri
sukupolvien ja väestöryhmien tarpeita eri elämäntilanteissa. Tasapaino rakennetun ja luonnonympäristön välillä luo viihtyisyyttä, aktivoi liikkumaan
ja kannustaa elämään lähellä. Joustava työelämä ja esimerkiksi mahdollisuudet etätyöhön tukevat arjen pyörittämistä. Materian haaliminen
menettää merkitystään ja sen sijaan kiertotalous ja yhteiskäyttö kukoistavat. Ihmiset viettävät enemmän aikaa harrastusten ja toistensa seurassa
ja yhteisöllisyys elävissä yhteisöissä kasvaa.

Teknologia tukee elävää elämää ja lisää motivaatiota hyvään arkeen
Älykkäät teknologiat tukevat uusin tavoin kuntalaisten hyvinvointia ja parantavat elämän laatua. Kuntien palvelut ovat kaikkien saavutettavissa ja
mahdollistavat kuntalaisille tasavertaiset mahdollisuudet hyötyä uudesta teknologiasta. Kunnat pystyvät hyödyntämään kuntalaisten tuottamaa
hyvinvointitietoa palveluverkkojen ja yhdyskuntien suunnittelussa. Teknologian ansiosta yksilöiden motivaatio kasvaa monella eri elämän osa-
alueella. Esimerkiksi oman fyysisen kunnon edistymistä on helppoa seurata ja parantaa samalla liikkumisen kokemusta ja vaikuttavuutta. Kunnat
luovat aktiivisesti erilaisia, entistä parempia mahdollisuuksia hyvinvoinnin edistämiseen esimerkiksi lisäämällä liikuntapalvelujen käyttöaikoja
sähköisin kulkukortein tai käyttökausia pitämällä yllä esimerkiksi keinolumilatuja. Kuntalaisten arkielämässä uudet, ympäristöystävälliset
liikkumismuodot, kuten sähköpyörät ja –potkulaudat yleistyvät.
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ja kannustaa elämään lähellä. Joustava työelämä ja esimerkiksi mahdollisuudet etätyöhön tukevat arjen pyörittämistä. Materian haaliminen
menettää merkitystään ja sen sijaan kiertotalous ja yhteiskäyttö kukoistavat. Ihmiset viettävät enemmän aikaa harrastusten ja toistensa seurassa
ja yhteisöllisyys elävissä yhteisöissä kasvaa.

Teknologia tukee elävää elämää ja lisää motivaatiota hyvään arkeen
Älykkäät teknologiat tukevat uusin tavoin kuntalaisten hyvinvointia ja parantavat elämän laatua. Kuntien palvelut ovat kaikkien saavutettavissa ja
mahdollistavat kuntalaisille tasavertaiset mahdollisuudet hyötyä uudesta teknologiasta. Kunnat pystyvät hyödyntämään kuntalaisten tuottamaa
hyvinvointitietoa palveluverkkojen ja yhdyskuntien suunnittelussa. Teknologian ansiosta yksilöiden motivaatio kasvaa monella eri elämän osa-
alueella. Esimerkiksi oman fyysisen kunnon edistymistä on helppoa seurata ja parantaa samalla liikkumisen kokemusta ja vaikuttavuutta. Kunnat
luovat aktiivisesti erilaisia, entistä parempia mahdollisuuksia hyvinvoinnin edistämiseen esimerkiksi lisäämällä liikuntapalvelujen käyttöaikoja
sähköisin kulkukortein tai käyttökausia pitämällä yllä esimerkiksi keinolumilatuja. Kuntalaisten arkielämässä uudet, ympäristöystävälliset
liikkumismuodot, kuten sähköpyörät ja –potkulaudat yleistyvät.
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