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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”

NP 2019



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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Hankasalmen hyvinvointikertomus 2018 ja 
hyvinvointisuunnitelma 2018-2021
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Iloja Huolia

- Lapsiperheiden määrä
- Yksinhuoltajaperheiden määrän kasvu
- Sairastavuus
- Nuorten yksinäisyyden kokemukset
- Nuuskan käyttö
- Nuorisotyöttömyys
- Työkyvyttömyyseläkkeiden määrät
- Työttömyys
- Yksin asuvien ikäihmisten määrä

- Tarjolla palveluita perheiden tukemiseen
- Lukiokoulutus säilynyt kunnassa
- Nuorten tupakoinnin väheneminen
- Alkoholin käytön väheneminen
- Etsivä nuorisotyö
- Peruspalvelut



Hankasalmen hyvinvointikertomus 2018-2021
- Viihtyisä ja osallistava Hankasalmi

- Senioriasuinympäristön kehittäminen
- Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö
- Liikunta-, virkistys- ja vapaa-ajan suunnitelma
- Viihtyisä asuinympäristö

- Laadukkaiden palveluiden Hankasalmi
- Monikäyttöiset tilat
- Ennaltaehkäisevät palvelut
- Toisen asteen opetuksen kehittäminen
- Vapaa-ajan palvelut
- Etsivä nuorisotyö
- Kotiin tarjottavat liikkuvat päihde- ja mielenterveyspalvelut
- Seniorineuvola ja seniorikeskus
- Aktiivisuus ja osallisuus asukkaiden toimintakyky ja voimavarat huomioiden
- Kohtaamispaikat
- Uusi terveysasema

- Hankasalmi vastuullisena omistajana
- Kiinteistöt ja muu omaisuus

- Voimaannuttava Hankasalmi
- Kaavoitus ja luvat
- Elinvoimaisuus
- Kuntouttava työtoiminta



Konnevesi, strategia
Konnevesi on kiehtova, kehittyvä ja kotoisa kunta asua, tehdä töitä, yrittää, 

matkailla ja harrastaa

NP 2019

Kuntalaisten hyvinvoinnin perusta on työpaikat

Kun kunta voi hyvin, voivat asukkaatkin. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja elinvoiman 
parantamiseksi tavoitellaan, että sairastavuus, koettu yksinäisyys ja toimeentulon tarve 
vähenevät. Koulukiusaamiselle pannaan porukalla stoppi.

Hyvinvointia tukevat asiakaslähtöiset, vaikuttavat ja tehokkaat palvelut, myös sähköisinä. 
Konneveden palveluja kehitettäessä yhdistellään resurssiviisautta, luovuutta ja arkijärkeä

Toimivaa yhdyskuntarakennetta tuetaan monipuolisella tonttitarjonnalla, pitämällä kylät
elinvoimaisina ja kehittämällä kuntakeskusta viihtyisäksi ja palvelevaksi. 

Ympäristöä hyödynnettäessä muistetaan jälkipolvet.
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Konnevesi strategia
Kuntalaisten hyvinvointi -elinvoima

• Kuntalaisten kokonaisvaltainen hyvinvointi paranee

• Kuntalaisten oma vastuu ja yhteisöllisyys vahvistuvat

• Liikunnallinen ja terveellinen elämäntapa vahvistuu

• Vaikuttavat ja tehokkaat palvelut järjestetään 
asiakaslähtöisesti
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Äänekoski hyvinvointikertomus 2017-2020

Iloja Huolia

- Toimivat ikäihmisten palvelut
- Keskeinen sijainti
- Biotalous
- Moniammatillinen yhteistyö 

palveluissa
- Uusi terveysasema
- Koulujen uudisrakennukset

- Runsas sosiaali- ja perusturvan 
palveluiden käyttö

- Korkea huoltosuhde
- Päihteiden käyttö
- Sairastavuus
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Äänekoski hyvinvointikertomus 2017-2020
- Ennaltaehkäisevä työ

- Omaehtoinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
- Osallisuuden lisääminen
- Yhteistyö kunnan ulkopuolisten toimijoiden kanssa

- Turvallisuuden edistäminen
- Lähisuhde- ja perheväkivalta
- Luonnon ja ympäristön suojelu
- Valaistus, katuverkko ym.
- viranomaisyhteistyö

- Syrjäytymisen ennaltaehkäisy
- Kuntouttava työtoiminta
- Työllisyysohjelma
- Koulutusmahdollisuudet
- osallisuusmahdollisuudet

- Kaupungin vetovoimaisuus
- Lähtömuuton alentaminen ja tulomuuton lisääminen
- Asuinalueiden viihtyisyys
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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?

• Hankasalmi

• Konnevesi

• Äänekoski

Kuinka osallisuutta voitaisiin vahvistaa?
Millä menetelmällä saamme kerättyä 

kokemustietoa?



Kiitos!

nina.peranen@ksshp.fi


