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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
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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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Kinnula
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• Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
• Kaikessa päätöksenteossa vaikutetaan perheiden, lasten ja 

nuorten hyvinvointiin
• Ehkäisevä työ on lähtökohta
• Turvataan resurssit
• Huolehditaan erityistä tukea tarvitsevista

• Kinnulan päihdestrategia
• Tuetaan päihteettömyyttä suojaavia tekijöitä
• Tunnistetaan riskit varhain
• Huolehditaan palveluista

• Mielenterveystyön kokonaissuunnitelma
• Hyvinvointia kaikenikäisille
• Lapset ja nuoret
• Aikuiset
• Ikäihmiset
• mielenterveyskuntoutujat



Wiitaunioni 2013-2016
Viitasaari ja Pihtipudas

Iloja Huolia

- Ruokakasvatushanke on 
juurtunut osaksi 
varhaiskasvatuksen arkea

- Tehostettu suun 
terveydenhuolto nuorille

- Tehostetut toimet 
työttömille

- Toimivat peruspalvelut

- Korkea huoltosuhde
- Matala koulutustaso
- yksinhuoltajaperheet
- Kansantauti-indeksi
- Nuorten kokema 

vanhemmuuden puute
- Nuorten ylipaino
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Wiitaunionin hyvinvointikertomus 2013-2016
- 2017-2020 valmistumassa

- Asukkaiden omaehtoisen terveyden edistämisen vahvistaminen
- Liikuntapaikat, sairauskohtaiset erityisryhmät
- Seniorikortti toiminta
- Omaehtoinen terveyden edistämisen vastuu
- Ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitäminen

- Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy
- Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen
- Työttömien terveyden ylläpito
- Harrastustoiminnan lisääntyminen

- Työllisyyden lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy
- Alueellisten erojen kaventaminen
- Nuorten opintojen keskeyttämisen väheneminen
- Sähköisen asioinnin hyödyntäminen
- Ikääntyvien syrjäytymisen ehkäisy
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Pelkkä tilastotieto ei riitä, pitää 
yhdistää tulkintaa ja kokemustietoa



Pelkkä tilastotieto ei riitä, pitää 
yhdistää tulkintaa ja kokemustietoa



Kysymys:
Kuinka järjestöt ovat olleet mukana 

hyvinvointityössä?

• Kinnula

• Pihtipudas

• Viitasaari

Kuinka osallisuutta voitaisiin vahvistaa?
Millä menetelmällä saamme kerättyä 

kokemustietoa?



Kiitos!

nina.peranen@ksshp.fi


