2. Vakaa, hyvinvoiva ja
onnellinen Varsinais-Suomi
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Visioehdotus: Varsinais-Suomi on jokaiselle hyvinvoinnin mahdollisuuksia
tarjoava, kulttuurisesti monimuotoinen, avoin ja yhteisöllinen maakunta
•

Osallisuudesta hyvinvointia, hyvinvoinnista elinvoimaa. Yhteisöllinen ja monikulttuurinen
maakunta ammentaa kulttuurista ja vahvoista verkostoista. Sekä houkuttelee ihmisiä ja yrityksiä
tulemaan ja jäämään Varsinais-Suomeen.

•

Turvallinen ja tasa-arvoinen maakunta, kaveria ei jätetä-mentaliteetti. Syrjäytymiskehityksen ja
yksinäisyyden vähentäminen. Avoin asennepiiri vahvistaa turvallisuutta ja osallisuutta
maakunnassa.

•

Päätöksenteon ennakoitavuus ja matalan kynnyksen demokratia mahdollistavat tulevaisuuden
suunnitelmat, uskalluksen ja investoinnit.

•

Fiksu maakunta, osaamistaso on hyvä, resursseja ei tuhlata. Kukin pystyy osallistumaan
kykyjensä mukaan sekä koulutukseen että työelämään. Monipaikkaisuus ja toimiva infra tukevat
tätä.

Tavoitteet
• Varsinais-Suomessa tunnistetaan eri väestöryhmien tarpeet ja heissä oleva potentiaali, panostetaan
ennaltaehkäisevään tukeen koko elämänkaaren ajalla.
• Arvostetaan ja mitataan sosiaalista hyvinvointia talouden ja terveyden mittaamisen rinnalla. Osallisuuden ja
merkityksellisyyden tunteen ja ME-hengen arvon laaja tiedostaminen.
• Tehdään polku koulusta työelämään sujuvaksi, panostetaan kaikkien väestöryhmien osaamistasoon
huippuosaamisen rinnalla.
• Toimiva maakunnallinen kotouttamisen malli sekä kv-opiskelijoiden ja työperäisten muuttajien jäämisen
byrokratian helpottaminen mahdollistavat paremman huoltosuhteen.
• Joustava työelämä ja yksilöllisesti räätälöidyt ratkaisut kasvattavat työssäkäyvien osuutta.
• Maakunnassa on saavutettava ja tehokas palveluverkko arjen sujumisen tukena. Kolmannen sektorin
tuottamat palvelut ovat vahvasti ja tunnustetusti osana palveluvalikoimaa.
• Maakunnassa tuotettua puhdasta ja ravitsevaa lähiruokaa käytetään laajasti.
• Maakunnan asukkaiden terveyttä tuetaan. Terveellinen elämäntapa ja monipuolinen lähiluonto kannustavat
liikkumaan.
• Kulttuuripalvelut osana kunnan peruspalveluita ovat saavutettavissa kaikille maakunnan asukkaille.
• Kulttuurihyvinvointi on vahva osa kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä kunnissa.

Horisontaaliset näkökulmat
• Digitalisaatio mahdollistaa osallisuuden, yhteisöllisyyden ja
kokemuksen omasta merkityksellisyydestä sekä matalan kynnyksen
demokratian ja palveluiden tasapuolisen saavutettavuuden.
• Ilmastonmuutos, luonnon ja lähiympäristön merkitys terveyteen ja
hyvinvointiin.
• Tietopohjainen päätöksenteko, päätöksenteon ja toimintaympäristön
ennakoitavuus
• Innovatiivisuus, yhteiskunnan uudistuminen

Toimenpidenostoja
• Nopea pääsy päihde- ja mielenterveyshoitoihin.
• Systemaattinen seudullinen ja maakunnallinen yhteistyö erityisesti
hyvinvointipalveluissa sekä syrjäytymisen ehkäisyssä.
• Otetaan käyttöön uudet innovaatiot luonnon suojelemiseksi.
• Panostetaan ikääntyneiden hyvinvoinnista huolehtimiseen.
• Tehdään kielten opiskelusta helppoa ja saavutettavaa.
• Tuetaan kolmannen sektorin toimijoiden välistä yhteistyötä sekä
yhteistyötä julkisen sektorin kanssa.
• Huolehditaan lähiluonnon ja -liikuntapaikkojen kunnosta ja
saavutettavuudesta.

