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Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kuntien perustehtävä 
(terveydenhuoltolaki, kuntalaki), jota sos. ja terv. ministeriö 
valvoo

Kuntien tulee:

-Arvioida ja ottaa huomioon päätösten vaikutukset väestön 
terveyteen ja hyvinvointiin

-Seurata asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia ja niihin 
vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin

-Arvioida kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä ja 
raportoida niistä vuosittain valtuustolle

-Valmistella laaja hyvinvointikertomus valtuustokausittain, 
asettaa tavoitteet ja raportoida siitä vuosittain. 

-Päättyneen laajan hyvinvointikertomuksen tavoitteiden 
arviointi

-Pohjana tietolähteet; Sotkanet, TEAviisari, Kouluterveyskysely, 
ATH, toiminnasta saatava tieto

Kunta hyvinvoinnin 

ja terveyden 

edistämisessä



Elintavat ja elinympäristö

Ravinto, liikunta, terveystottumukset, kulttuuri

Päihdehaittojen ja riippuvuuksien ehkäisy

Tapaturmien, väkivallan ja rikosten 
ehkäiseminen 

Osallisuuden edistäminen

Ympäristöterveys

Vertailukuntina Iisalmi, Imatra, Pieksämäki ja 
Valkeakoski, lisäksi Pohjois-Savo ja koko maa

Elinvoima ja talous 

Lapset, varhaisnuoret ja 
lapsiperheet

Nuoret ja nuoret aikuiset

Työikäiset

Ikäihmiset

Kaikki ikäryhmät

Osa 1. 

Hyvinvoinkertomus

Hyvinvoinnin kehitys 
Muutos 2012-2017 



• Työllisten osuus lisääntynyt viime aikoina

• Huoltosuhde huonontunut, kuntien välinen 
nettomuutto parantunut (2016)

• Lapsiperheiden osuus perheistä 13 %, vähentynyt 8 
%

• Yksinhuoltajaperheiden osuus 25 %, lisääntynyt 13 
%

• Yhden hengen asuntokunnat vertailun korkeimmalla 
tasolla, 49 %

• Kunnan yleinen pienituloisuusaste laskenut, lasten 
pienituloisuusaste kohonnut, vertailun korkein taso 

Toimeliaisuus ja ilmapiiri  
kohentuneet

Taloudellinen tilanne 
parantunut

Kaupunki kansainvälisempi

Ikärakenne ja perheiden 
rakenne muutoksessa

Väestö ja 

elinvoima ja 

perheiden tilanne



Hyvää/vahvuudet Kehitettävää/Haaste

Ahtaasti asuvien lapsiperheiden osuus 
vähentynyt
Lasten ja perheiden hyvinvointia 
tukeva työ aktiivista

Pienituloiset lapsiperheet
Yksinhuoltajaperheiden tukeminen

Terveyden edistämisaktiiviuus korkealla 
tasolla perusopetuksessa ja 
perusterveydenhuollossa

Vanhemmuuden tukeminen
Varhaisen tuen ja avohuollon 
tukitoimien vahvistaminen
Palveluiden saavutettavuuden 
madaltaminen, suunnatut käytänteet

Lasten 3-5-v. osuus päivähoidossa 
lisääntynyt
Neuvola ja kouluterveydenhuollon 
käynnit korkealla tasolla

Terveellisten elämäntapojen 
tukeminen; kasvisten ja hedelmien 
syönnin lisääminen, liikunnan 
lisääminen, riippuvuuksien estyminen
Ympäristö on turvallinen ja 
aktiivisuutta sekä viihtymistä tukeva

Hyvinvointi



Kehitetään yhdessä 
Leppävirran ja Joroisten 
kanssa

Kartoitetaan 
kulttuuripalvelut

Suunnitellaan 
lähetekäytäntö, 
kouluttaudutaan

LAKU

- kulttuurista 

hyvinvointia



Ehkäisevän työn vahvistaminen

Uusia keinoja

Uudenlaista osaamista

Kehittämistyössä mukana; Varhaiskasvatus, 
Lasten kulttuurikeskus Verso, Soisalo-opisto, Neuvola, 
Nikula, Perhetyö, Hyte

Kartoitetaan 
kulttuuripalvelut

Mietitään palveluun 
ohjautuminen

Suunnitelma, ajoitus ja 
kokeilu 

Yhdessä 

kehittämistä

Varkaudessa



Ideoita pyydetään kuntalaisilta

Teemat hyvinvointikertomuksen painopisteiden 
mukaiset; 

- arki aktiiviseksi, yhteisöllisyys ja yhdessä 
tekeminen sekä iloa ympäristöstä

- mielellään myös näiden yhdistelmä

Myös äänestystä voidaan hyödyntää

Hyvinvointiryhmä päättää rahojen 
myöntämisestä

Toimeen hyvinvointikertomuksen ja 
suunnitelman hyväksymisen jälkeen

Kaupunki haluaa satsata 

40 000 € 
hyvinvointitavoitteiden 
edistämiseen

Hyvinvointiraha 

- osallistava 

budjetointi



9

Kiitos!


