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Terveys 

• WHO: ”täydellisen fyysisen, psyykkisen ja 
sosiaalisen hyvinvoinnin tila” 
– Onko tällaista? 

• Jokainen määrittää omalla tavalla 
– Pitkäaikaissairas voi olla kokevansa terve 

– Lääkäri voi olla eri mieltä 

• Koettu terveys  
– ” riippumattomuus, autonomia, kyky ja mahdollisuus 

itse päättää teoistaan ja toimistaan ja itse huolehtia 
itsestään” 
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Hyvinvointi 

Niin monta määritelmää kuin määrittelijää: 
– Hyvinvoinnin kokemus koostuu jokaisen itselleen tärkeiksi 

kokemista asioista.  

– Hyvinvointi merkitsee erilaisia asioita ihmisille 
elämänkaaren eri vaiheissa 

– Sujuva ja hyvä arki 

– Riittävä toimeentulo 

– Mielekäs tekeminen 
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Kunta ja hyvinvoinnin edistäminen 

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan 
tehtävä (Kuntalaki ja terveydenhuoltolaki) 

– Kuuluu kaikille kunnan toimialoille 

– hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn lisääminen, 
sairauksien ja syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden 
vahvistaminen 

NP 2019 NP 2019 



Hyvinvointikertomus 

• Kunnan laadittava hyvinvointikertomus kerran 
valtuustokaudessa 
– Väestön hyvinvoinnin tila mittareiden valossa 

• Talous ja elinkeino 

• Tarkastelu ikäryhmittäin ja sukupuolittain 

– Mitä kunnassa tehdään jo nyt 

– Mitä pitää vielä tehdä 

– Tavoitteet, painopisteet, vastuut, resurssit sekä 
seuranta ja arviointi 

– Toteutus laajalla toimijajoukolla 
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Kuntalaisten osallisuus 

• Järjestöjen kautta 

• Yksittäisten kuntalaisten kautta 

• Valittujen luottamushenkilöiden kautta 

• Lakisääteiset neuvostot 
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Jämsän hyvinvointikertomus 2017-2020 

Iloja 
Huolia 

- Työttömyys 
- Väestötappio 
- Lapsiperheiden määrä 
- Ikääntyvä väestö 
- Opiskelujen ulkopuolelle 
      jäävät nuoret 
- Lisääntyneet  
      huumausainerikokset 
- Sairastavuus 

 
 

- Toimivat peruspalvelut 
- Koulutustaso 
- Kevyenliikenteen verkoston 
      kehittäminen 
- Liikunta- ja kulttuuripalvelut 
- Liikkuva koulu/ kiva koulu 
- Järjestöjen aktiivinen työ 

 

- HyTe työ nivottu osaksi 
talouden suunnittelua 

- Hyvinvointijohtamisen 
rakenteita uudistettu 
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Jämsän hyvinvointikertomus 2017-2020 
- Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

- Terveellisten elämäntapojen vahvistaminen 
- Perheiden hyvinvointi/ varhainen puuttuminen 

- Ikäihmisten elämänlaadun edistäminen 
- Ystäväpalvelu 
- Päiväkeskustoiminta 
- Kylien yhteisöllisyys/ kyläluuta 
- Ikätori 
- tietotekniikkavalmiudet 

- Työikäisen väestön elämänhallinnan vahvistaminen 
- Mt ja päihdepalvelut/ päihdehaitat 
- Kotouttamistyö 
- Työllisyyden kasvattaminen ja yrittäjyyden tukeminen 

- Yhteisöllisyyden ja turvallisuuden edistäminen 
- Kiinteistöjen terveellisyys 
- Palveluiden saavutettavuus 
- Turvataito koulutukset 
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Kuhmoisten hyvinvointikertomus 
2013-2016 

Kertomus 2017-2020 vielä valmistelussa 

 Iloja Huolia 

- Kouluruoka maistuu 
- Nuorten koettu terveys 

vahvistunut 
- Julkiset terveyspalvelut 

toimivat 
- Muistisairauksien 

tunnistamiseen ja 
hoitoon panostettu 

- Nuorten 
humalajuominen 
vähentynyt 

- Nuorisotyöttömyys 
- Aikuisten alkoholin 

käyttö 
- Yläkouluikäisten 

liikkumattomuus 

- Pienet ikäluokat koulussa rajoittaa 
kouluterveyskyselyn tulosten saatavuutta 

- Aikuisväestöstä saatavilla vähän dataa 
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Kuhmoisten hyvinvointikertomus 2013-2016 

- Hyvinvointia edistävä ympäristö 
- Turvallinen ympäristö 
- Liikuntamahdollisuudet ja esteettömyys 

- Mielenterveyden edistäminen ja päihteiden 
      käytön vähentäminen 

- Mielekästä tekemistä 
- Vanhemmuuden tukeminen 
- Ehkäisevän päihdetyön toimenpiteet 

- Liikkumisen ja henkisen vireyden edistäminen 
- Kuntalaisten aktiivisuus 
- Perheliikunta 
- tapahtumat 

- Terveellisen ravitsemuksen edistäminen 
- Päiväkotien, koulujen, senioriasumisen ja työpaikkaruokailu 
- Sapere ja Neuvokas perhe 

- Köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisy 
- Työllisyystoimenpiteet 
- Ehkäisevä nuorisotyö 
- osallisuusmahdollisuudet 
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Pelkkä tilastotieto ei riitä, pitää 
yhdistää tulkintaa ja kokemustietoa 



Pelkkä tilastotieto ei riitä, pitää 
yhdistää tulkintaa ja kokemustietoa 



Kysymys: 
Miten käytännössä? 

Kuinka järjestöt ovat olleet mukana 
hyvinvointityössä? 

• Jämsä 

• Kuhmoinen 

Kuinka osallisuutta voitaisiin vahvistaa? 



Kiitos! 

nina.peranen@ksshp.fi 


