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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 

NP 2019 



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 

NP 2019 



Kuntalaisten osallisuus 

• Järjestöjen kautta 

• Yksittäisten kuntalaisten kautta 

• Valittujen luottamushenkilöiden kautta 

• Lakisääteiset neuvostot 

NP 2019 



Hyvinvointikertomus Kannonkoski 
2013-2016 (uusi kertomus 2017-2020 

valmistumassa) 

- Erillinen liikuntaohjelma 
- Piispalan mahdollisuudet 
- Ympäristön turvallisuus 
- Peruspalvelut kunnossa 
- Halu huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista 

- Laskeva väestönkehitys 
- Vanhuspainotteinen ikärakenne 
- työllisyystilanne 

Iloja: Huolia: 



Kannonkosken kertomus 2013-2016 

• Asiakaslähtöisyys 
– Lähipalvelut, myös kotiin tarjottavat palvelut 
– Hyvinvointipalveluiden tarjonta vastaa kysyntää 
– Tiedottaminen 

• Ennaltaehkäisevät palvelut 
– Lapsiperheiden kotipalvelu 
– Kuntouttava työtoiminta 
– ”koko kylä kasvattaa” 
– Kiinteistöhuolto 

• Kuntalaisten vastuu omasta elämästä ja hyvinvoinnistaan 
– Kannustaminen terveyttä edistäviin valintoihin 
– Uudet innovaatiot (nuoret ikääntyneiden viriketoiminnassa) 
– Kunnan tilojen hyötykäyttö 

• Kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa 
– Palveluseteli 
– Aloite - ja palautekanavat 
– Sähköinen asiointi 

• Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuus palveluntuotannossa 
– Yhteistyö 
– Yrittäjäkasvatus 
– Ostopalvelut 

 
 



Hyvinvointikertomus Karstula 2017-2020 

- Väkiluvun pieneneminen 
- Nuorten fyysinen kunto (MOVE mittaus) 
- Nuorten puheissa huumemyönteisyys 
- Pitkäaikaistyöttömyys 
- Suuri sairastavuus 

- Hyvinvoiva Karstunen ohjelma 
- Kunnan panostus hyvinvointityöhön 
- Tuki päivähoitoikäisten perheille 
- Liikuntaa tukevat hankkeet (koulu) 
- Nuorilla kokoontumispaikka 
- Feel good messut 
- Hyvinvoiva nuori –hanke 
- Ikäihmisten kaatumisten ehkäisy kampanja 
- Pysäkkilenkkitoiminta 

Iloja: Huolia: 



Hyvinvointikertomus 2017-2020 
Karstula 

• Elämäänsä tyytyväiset, terveet ja hyvinvoivat lapset 
– Perheiden ruokailu-tottumukset ja liikunnalliset 

elämäntavat tukevat lasten normaalia kehitystä ja kasvua 

• Liikunnallisesti aktiiviset, tulevaisuuteen positiivisesti 
suhtautuvat nuoret 
– Terveitä elämäntapoja ja päihteettömyyttä arvostavat nuoret ja 

nuoret aikuiset 

• Tyytyväinen ja kotikuntaan sitoutunut aikuisväestö 
– Omaa osaamistaan monipuolisesti hyödyntävä ja kunnan 

yhteisöllisyyttä edistävä aikuisväestö 

• Virkeä ja aktiivisesti osallistuva eläkeläisväestö 
– Itsenäisesti omassa kodissaan asuva terve ja hyväkuntoinen 

senioriväestö. 



Hyvinvointikertomus Kivijärvi 2013-2016 

- Monimuotoinen luonto 
- Peruskorjattu koulurakennus ja 
      lähiliikuntapaikka 
- Toimivat peruspalvelut 
- Liikuntapaikat ja –mahdollisuudet 
- Nuorisotalo 
- Aktiiviset järjestöt ja kyläyhteisöt 
 

- Väestön ikääntyminen 
- Lapsiperheiden määrä 
- Korkea sairastavuus 
- Toisen asteen opinnot muualla 

Iloja: Huolia: 



Hyvinvointikertomus Kivijärvi 2013-2016 
• Asiakaslähtöisyys 

– Palveluiden tarjonta vastaa kysyntää 
– Matalan kynnyksen palveluita 
– Tiedottaminen 

• Kuntalaisten mahdollisuudet vaikuttaa 
– Aloite – ja palautekanavat 
– Osallistuminen oman hyvinvoinnin kehittämistyöhön 

• Ennaltaehkäisevät palvelut 
– Virikkeellinen elämä 
– Liikunta 
– Ruokailu 
– Kotona asuminen 
– esteettömyys 

• Kuntalaisten vastuu omasta hyvinvoinnista 
– Yhteisöllisyys ja osallisuus 
– Tietoisuus hyvinvoinnista 

• Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuus 
palvelutuotannossa 
– Hyvä yhteistyö 
– Yrittäjyys 

 



Hyvinvointikertomus Kyyjärvi 

- Nopolan koulun ja päiväkodin uudisrakennus 
- Liikuntamahdollisuudet 
- Heikki Luoma –areena 
- Monikulttuurisuuden suvaitsevaisuus 
- Hyvä työllisyys 
- Aktiivinen kolmas sektori 
- Kylätupa 
- Lapsiperheiden kotipalvelu 

- Väestö ikääntyy 
- Korkea huoltosuhde 
- Korkea sairastavuus 
 
 

Iloja: Huolia: 

- Tiedotus 
- Yhteisöllisyyden vahvistaminen 
- Katse tuulilasiin –ei peruutuspeiliin 
- Kevyenliikenteenväylien parannus 
- Hyvinvointivaikutusten arviointi päätöksenteossa 
- Liikuntahallin käyttöasteen lisääminen 

Kehittämiskohteita: 



Hyvinvointikertomus Kyyjärvi 2017-2020 

• Hyvinvointiajattelu edellä kunnan palveluiden suunnittelussa, päätöksenteossa ja 
toteutuksessa 

– Osallistumismahdollisuudet 

– ”katse tuulilasiin, ei perutuspeiliin” 

• Lasten ja nuorten hyvinvointi lisääntyy 

– Palveluiden kehittäminen 

– Ikäryhmittäiset tavoitteet ja toimenpiteet terveyttä edistävien ravitsemustottumusten lisäämiseksi 

– Liikunta-aktiivisuuden lisääminen 

– Perheiden tuki 

• Työikäisten terveys kohenee ja työelämän yli-/alikuormittavuutta ennakoidaan ja haasteisiin 
puututaan 

– Palveluiden kehittäminen 

– Terveyttä edistävä ravitsemus 

– Työelämän olosuhteet 

– Vastuu omasta hyvinvoinnista 

 

• Ikäihmisten hyvinvointi ja palveluiden saatavuus 

– Vastuu omasta hyvinvoinnista 

– Laadukas palveluohjaus 

– Virikkeellinen ympäristö 

– Turvallinen koti 



Hyvinvointikertomus Saarijärvi 2013-
2016 

Iloja: Huolia: 

- Ennaltaehkäisevä työtapa palveluissa 
- Tarkoituksenmukaiset toimitilat 
- Peruspalvelut kunnossa 
- Rikas luontoympäristö 
- Kulttuuritarjonta 
- Aktiiviset järjestöt 

- Väestön ikääntyminen 
- Sairastavuus 
- Koulun fyysiset tilat 
- Työllisyys 
- Päihteiden käyttö 
 

Kehittämiskohteita: 

- Huomio ikääntyvän väestön toimintakykyä 
     ylläpitäviin ja vahvistaviin toimenpiteisiin 
- Lapsiperheiden ja vanhemmuuden tukeminen 
- Työllisyyden lisääminen eri toimijoiden yhteistyönä 



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? 

• Kannonkoski 

•  Karstula 

•  Kivijärvi 

• Kyyjärvi  

•  Saarijärvi 

 Kuinka osallisuutta voitaisiin vahvistaa? 
Millä menetelmällä saamme kerättyä 

kokemustietoa? 



Kiitos! 

nina.peranen@ksshp.fi 


