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Terveys

• WHO: ”täydellisen fyysisen, psyykkisen ja 
sosiaalisen hyvinvoinnin tila” 1948
– Onko tällaista?

• Jokainen määrittää omalla tavalla
– Pitkäaikaissairas voi kokea olevansa  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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Minimitietosisältö

• Minimitiedot ovat suosituksia, joita kunnat ja 
alueet voivat hyödyntää (uusi hallitus 
määrittelee velvoittavuuden)

• Indikaattoreita on satoja – minimitietosisältö 
auttaa valikoimaan ne, joilla voi riittävällä 
tarkkuudella seurata hyvinvoinnin tilaa. 

• Auttaa myös vertailussa kuntien kanssa



Kuntalaisten osallisuus

• Järjestöjen kautta

• Yksittäisten kuntalaisten kautta

• Valittujen luottamushenkilöiden kautta

• Lakisääteiset neuvostot
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Jyväskylä

• Hyvinvointikertomus 2013-2016

– Laajasti asukkaiden osallisuus (lapset, nuoret, 
työikäiset ja vanhukset) hyvinvointiverstaat

– Hyvinvointikertomusilta

– Indikaattoreiden tarkastelu suhteessa asukkaiden 
kokemuksiin



Jyväskylän hyvinvointisuunnitelma 2017-2020

• Yksinäisyyden vähentäminen

• Polarisaation/eriarvoistumisen 
loiventaminen

• Palveluiden saatavuus ja 
saavutettavuus

• Osallisuus ja aktiiviset asuinalueet

• Toiminnan vaikutusten arviointi ja 
mittaaminen



Jyväskylän hyvinvointisuunnitelma 2017-2020

• Hyvinvointisuunnitelman osa-alueet
– Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet
–Nuoret ja nuoret aikuiset
– Työikäiset
– Ikääntyneet
–Maahanmuuttajat
– Vammaiset
–Osallisuus
– Yhdenvertaisuus
– Turvallisuus
– Ympäristö



Hyvinvointikertomus Laukaa 2013-2016

- Väestö ikääntyy
- Turvallisuustilanne
- Työllisyys
- Sairastavuus
- Koulutuksen ulkopuolelle jäävät nuoret

- Väestön koulutustaso noussut
- Lapsiperheiden määrä
- Aktiiviset järjestöt
- Osallisuus
- Asunnottomuuden vähentyminen

Iloja: Huolia:

Hyvinvointikertomus 2017-2020 
valmistumassa



Hyvinvointisuunnitelma Laukaa 2013-
2016 + arviointimittarit

• Lapsiperheiden ja lasten hyvinvoinnin edistäminen
– Varhainen puuttuminen ja tuki perheille
– Perheen terveellisen elämäntavan tukeminen
– Harrastustoiminnan edistäminen
– Sähköiset palvelut

• Nuorten hyvinvoinnin edistäminen
– Peruskoulun päättötodistuksen varmistaminen
– Syrjäytymisen vähentäminen

• Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen
– Vastuunotto omasta terveydestä ja hyvinvoinnista
– Kotona asuvien osuuden lisääminen
– Terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen

• Työllisyyden (työllistymisen) parantaminen
– Kaikilla oikeus valmistua ammattiin
– Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen
– Työikäisten terveyden ja toimintakyvyn parantaminen



Muurame

www.muurame.fi

Lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma
2015-2018



Uuraisten strategiset painopisteet ja mittarit
- Toimiva ja houkutteleva elinympäristö
- Hyvinvoiva, yritteliäs ja palveleva Uurainen
- Toimiva talousjärjestelmä
- Tasapainoinen ja kestävä talouskehitys
- Osaava ja motivoitunut henkilöstö

VISIO:
Kunta palvelee joustavasti kuntalaisia, joiden ulottuvilla on toimivat omat peruspalvelut

MISSIO:
Uuraisilla on hyvät puitteet elää ja asua. Uuraisten kunta on uuraislaisia varten.

www.uurainen.fi

Kuntastrategia 2019



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?

• Jyväskylä,

• Laukaa

• Muurame

• Uurainen

Kuinka osallisuutta voitaisiin vahvistaa?
Millä menetelmällä saamme kerättyä 

kokemustietoa?



Kiitos!

nina.peranen@ksshp.fi


