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LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2016 – 2020 

 

1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi 
Johdanto 
 
Huittisten kaupungissa on kerätty tähän saakka hyvinvointitietoa yksittäisiin erillisiin asiakirjoihin, 
kuten lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan sekä vanhustyön strategiaan. Eri tietolähteistä 
kerättyä hyvinvointitietoa on myös arjessa jaettu toimijoille, sidosryhmille ja kuntalaisille. 
Yhteisten tilaisuuksien ja keskustelujen kautta on pyritty löytämään kulloinkin keskeiset 
kehittämiskohteet. 
Kaupungin strategia päivitetään vuoden 2017 aikana. Strategian keskiössä on valmistautuminen 
tulevaan sote- ja maakuntauudistukseen, mikä merkitsee kunnan rooliin korostumista elinvoiman ja 
kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. 
Hyvinvointikertomus on keskeinen strateginen asiakirja, joka kokoaa kunnan ja kuntalaisten 
hyvinvointiin liittyvän tiedon yhteen. Hyvinvointikertomus on samalla hyvinvointijohtamisen 
työväline. Se toimii strategiatyön sekä vuotuisen kuntasuunnittelun ja seurannan välineenä. Uusi 
terveydenhuoltolaki (1326/2010, § 12) velvoittaa kunnat valmistelemaan hyvinvointikertomuksen 
kerran valtuustokaudessa ja se tulee päivittää vuosittain osana kuntasuunnittelua. 
Tässä Huittisten kaupungin ensimmäisessä vuosittaisessa hyvinvointikertomuksessa tarkastelu 
perustuu vuoden 2015 tilinpäätöstietoihin ja toiminnasta vuonna 2016 saatavilla oleviin tietoihin. 
Indikaattoritiedot ovat vuosilta 2013 - 2015 sen mukaan, miten ne ovat päivittyneet SotkaNetin 
tietoihin. 
 
Huittisissa on tehty seuraavat strategiat: 
- Toimintakykyisenä ikääntyminen Huittisissa 2012-2017  
http://www.huittinen.fi/files/606/Toimintakykyisena_ikaantyminen_Huittisissa.pdf 
- Päihde- ja mielenterveysstrategia 2012-2017 
http://www.huittinen.fi/files/288/paihde-_ja_mielenterveys.pdf    
- Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2016-2020 
http://www.huittinen.fi/files/5730/Lasten_ja_nuorten_hyvinvointisuunnitelma.pdf 
 
 

    Talous ja elinvoima 
Huittinen on kehittyvä seutukaupunki valtateiden risteyksessä. Tärkeimmät toimialat ovat kauppa, 
ruuan tuotanto alkutuotannosta jalostukseen sekä metalli/teknologiateollisuus. Myös rakentaminen, 
kuljetukset sekä erilaiset teollisuuden tarvitsemat palvelut kehittyvät voimakkaasti. 
Elinkeinorakenne on monipuolinen ja perustuu vahvaan pk-teollisuuteen. 

Kaupungin väestökehitys on ollut viime vuosina laskeva: vuosien 2013-2015 aikana asukasluku on 
laskenut 70 henkilöllä. Kunnan elinvoimaisuuden kannalta tilanne on huolestuttava ja tulisikin 
panostaa työllisyyden edistämiseen ja lapsiperheiden palveluihin, jotta kunnan vetovoima kasvaisi 
ja muuttoliikkeen suunta kääntyisi. 

Kaupungin talouteen liittyvät indikaattorit osoittavat, että kunnan suhteellinen velkaantuneisuus on 
kasvanut ja valtionosuudet vähentyneet tarkastelujaksolla. Myös lainakanta per asukas on kasvanut 
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voimakkaasta investointitahdista johtuen. Lainakanta on kuitenkin edelleen valtakunnalliseen 
keskiarvoon verrattuna varsin maltillinen. 

Elinvoimaan liittyen positiivista kehitystä viime vuosina on tapahtunut väestön koulutustason 
osalta. Perusopetuksen jälkeisiä opintoja suorittaa Huittisissa aiempaa useampi kuntalainen, millä 
on keskeinen merkitys kuntalaisten hyvinvoinnille ja kunnan elinvoimalle. Sen sijaan väestön 
huoltosuhde on kehittynyt huolestuttavaan suuntaan: se oli vuonna 2015 jo 69,9 henkilöä sataa 15- 
16 -vuotiasta työikäistä kohti. Mitä enemmän kunnassa on lapsia ja/tai eläkeikäisiä, sitä korkeampi 
huoltosuhteen arvo on. Väestökeskuksen ennusteen mukaan vanhusväestön osuus tulee kasvamaan 
vajaalla 570 hengellä vuosien 2019- 2031 aikana, kun taas syntyvyys tulee laskemaan noin 80 
lapseen per vuosi (tällä hetkellä Huittisissa syntyy keskimäärin 100 lasta vuodessa). 

Työllisten osuus väestöstä on Huittisissa hieman laskenut, mutta säilynyt edelleen parempana kuin 
Satakunnassa keskimäärin. Työttömien osuus työvoimasta on vastaavasti kasvanut tarkastelujakson 
aikana, mutta lukema on selvästi alempi kuin Satakunnan keskiarvo. 

Lapsiperheiden osuus perheistä on tarkastelujakson aikana hieman noussut. Yksinhuoltajaperheiden 
osuus lapsiperheistä on Huittisissa keskimääräistä korkeampi.  

Muuta kuin kotimaisia kieliä puhuvien asukkaiden osuus on noussut viime vuosien aikana jonkin 
verran, mikä on heijastunut kotouttamista tukevien varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelujen 
tarpeen kasvuna (mm. valmistava opetus, suomi toisena kielenä -opetus). 
 

Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet 
Varhaiskasvatuspalveluiden piirissä olevien lasten osuus on noussut huomattavasti viime vuosina. 
Huittisissa on seutukunnallisesti korkeat lukemat, vuonna 2015 varhaiskasvatuksen piirissä oli 74,8 
% 3 - 5-vuotiaista lapsista. Vuodesta 2010 vuoteen 2015 tässä osuudessa oli peräti 33,8 % kasvua. 

Perheneuvolan tilanne on parantunut, kun saatiin vakituinen perheneuvolan psykologi (osa-aikatyö), 
joka osallistuu myös neuropsykologisten lasten kuntoutustyöryhmään. Perhetyötä tehdään 
moniammatillisesti ja aktiivisesti ja määräraha neuropsykologisten ongelmien kanssa elävän 
perheen ja erityisesti lasten kasvun ja kehittymisen turvaksi on ollut riittävä. Kaikki terapiapalvelut 
järjestetään ostopalveluina. Vuonna 2014 neuvolaan saatiin perhetyöntekijä, jonka työpanos 
primaaripreventiossa on merkittävä. Koulupsykologi aloitti loppuvuonna 2014 ja hänen panoksensa 
nuorten psyykkisen hyvinvoinnin turvaamisessa tulee olemaan tärkeä osa ennaltaehkäisevää työtä. 

Lastensuojelussa kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrässä ei ole tapahtunut muutoksia. Määrä on 
pienempi kuin muissa Satakunnan kunnissa ja Manner-Suomessa, vuonna 2015 kodin ulkopuolelle 
sijoitettuja oli 0,4 % vastaavanikäisestä väestöstä. Sosiaalikeskuksessa työskentelee kaksi 
perhetyöntekijää. Perhetyöntekijät toimivat lasten ja nuorten kodeissa vanhempien tukena, ja 
jälkihuolto nuorten tukena sekä sosiaalityöntekijän työparina. Tukiperheitä - ja tukihenkilöitä on 
ollut kohtalaisesti saatavilla. Miespuolisista tukihenkilöistä on ollut pulaa.  

Huittisissa tehdään laadukasta moniammatillista työtä lastenneuvolassa. Kaikki terveydenhoitajat 
ovat lähiaikoina suorittaneet Lapset puheeksi -täydennyskoulutuksen. Neuvolan rooli on tärkeää 
vanhemmuuden tukemisessa ja vanhemmuuden puutteiden havaitsemisessa. Valitettavasti THL:n 
kouluterveyskysely 2015 epäonnistui osittain, sillä tuloksia Huittisista saatiin vain Huittisten 
ammatti - ja yrittäjäopistosta. Kouluterveyden terveystarkastuksia tehtiin aiemmin niukemmin kuin 
nykyään. Nyt on pyritty tekemään määräajassa lakisääteiset tarkastukset ja opiskelijoiden 
terveystarkastukset on saatu kattavasti toteutettua. Uusi sosiaalihuolto laki tuli voimaan asteittain, 
1.1.2015 lapsiperheiden kotipalvelun osalta: Lain tarkoituksena siirtää painopistettä 
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erityispalveluista yleispalveluihin ja ehkäisevään työhön. Huittisissa perheiden palveluissa yhteistyö 
toimii kotihoidon ja sosiaalitoimen välillä.  

Erikoissairaanhoidossa painotetaan entistä enemmän perustasolla avohoitopalveluihin ja 
korostetaan ennaltaehkäisyä ja varhaisen puuttumisen merkitystä ja se näkyy esimerkiksi 
erikoissairaanhoidossa lastenpsykiatrian käyntien laskuna. 

Terveyskeskuksessa toimii terveyden edistämisryhmä, joka vuosittain järjestää vaihtuvalla teemalla 
eri kohderyhmille toimintapäiviä, ohjausta, tiedotusta ja toimintaa. Tähän asti kohderyhmiä ovat 
olleet lapsiperheet, työttömät ja päihde- ja mielenterveysasioista kiinnostuneet potilaat, omaiset ja 
kansalaiset yleensä. Seuraava kohderyhmä on Pellonpuiston yläkoulun oppilaat. Terveyden 
edistämiseen on saatu toimintapäiviin osallistujia paitsi terveyskeskuksesta ja sosiaalikeskuksesta, 
myös runsaasti vapaaehtoisjärjestöistä, Kelasta ja seurakunnasta. 

Elämänlaatuun ja osallisuuteen liittyvät indikaattorit osoittavat, että huittislaiset nuoret voivat 
paremmin. Kuntaliitoksen jälkeen Huittisten kaupungin nuoriso- ja liikuntapalvelujen toiminnot 
ovat vakiintuneet ja myös ennaltaehkäiseviä kehittämishankkeita on pyöräytetty 2010-luvun 
alkupuoliskolla käyntiin (mm. Vipinää Varpaisiin -lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen, 
paikallisen harrastustoiminnan kehittäminen). Kuntaliitoksenkaan myötä palveluja ei karsittu vaan 
ne pidettiin ennallaan myös haja-asutusalueilla. 

Toisaalta indikaattorit eivät vielä osoita sitä tulosta, mikä vaikutus on ollut vapaa-aikaohjaajan 
toimen täyttämättä jättämisellä ja keskustan nuorisotilan käyttöönotolla iltapäiväkerhon käyttöön 
vuonna 2014. Nämä seikat heikensivät merkittävästi erityisesti 3.-6.-luokkalaisille tarjoamia 
ennaltaehkäiseviä palveluja. 

Päihteiden suhteen käytössä näkyy laskeva trendi niin kuin koko valtakunnan tasolla. Yhä harvempi 
nuori käyttää päihteitä eikä perjantain pussikaljat kylällä enää juurikaan kuulu nykynuoren 
viikonlopun viettoon. Toisaalta päihteiden käytöstä ja nuorten kokoontumisista on tullut 
piiloisempaa: Enää nuoret eivät valtaa puistoja, ym. julkisia tiloja vapaa-ajanviettopaikoikseen vaan 
mukaan kuvioihin ovat tulleet mm. mökit, vuokrattavat tilat, jne. 

Nuoriso- ja liikuntapalveluissa toleranssi päihteiden suhteen on tiukka. Kaikki palvelut ovat 
päihteettömiä ja tarvittaessa nuoria esim. puhallutetaan alkometrillä tai häkämittarilla. Alkoholin 
käytöstä tehdään aina lastensuojeluilmoitus ja tupakoinnista ilmoitetaan kotiin. Lisäksi nuorille voi 
tulla sanktioita päihteiden käytöstä, esimerkiksi määräaikainen porttikielto nuorisotilalle. 

Taloudellisesti huono aika näkyy toimeentulon indikaattoreissa. Toimeentulotukea saavat 
lapsiperheet ovat lisääntyneet, samoin lasten pienituloisuusaste on kasvanut. Nuoriso- ja 
liikuntapalveluissa perheiden heikentynyt taloudellinen tilanne heijastuu kävijämäärien kasvuna. 
Niin avoimen nuorisotyön muodot kuin tapahtumat, retket ja leirit ovat kasvattaneet suosiotaan. 
Nuoriso- ja liikuntapalveluiden tarjonta pidetään kohtuuhintaisena tai jopa ilmaisena, että 
sosioekonomisesti heikon taustan omaavat lapset ja nuoret voivat tasavertaisesti osallistua 
toimintaan. 

Huittisten 8. ja 9. -luokkalaisista 34,8 % harrastaa vapaa-ajalla hengästyttävää liikuntaa korkeintaan 
tunnin viikossa. Liikkumattomien nuorten määrä on Huittisissa lievästi kasvanut ja se on samaa 
luokkaa Satakunnan keskiarvon kanssa. 

Haasteena lasten ja nuorten hyvinvoinnille on myös kokemus vanhemmuuden puutteesta, mikä 
ilmenee esimerkiksi siinä että alle puolet yläkouluikäisten nuorten perheistä nauttii päivittäisen 
aterian yhdessä. 
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Indikaattorien mukaan yläkouluikäiset nuoret kokivat entistä vähemmän koulukiusaamista. Tulos 
on myönteinen, mutta mittari ei kerro sisältyykö siihen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa 
tapahtuvaa kiusaamista. 

 
 

Nuoret ja nuoret aikuiset 
Nuorten hyvinvointia koskevaa tietoa ei ollut riittävästi saatavilla, koska THL:n sähköinen 
kouluterveyskysely epäonnistui vuonna 2015. Näin ollen mittareiden kautta on saatu tietoa 
ainoastaan vuodelta 2013 ja pelkästään lukiolaisten osalta, ei 2. asteen ammatillisessa koulutuksessa 
opiskelevilta. 

Vuoden 2013 tietojen perusteella huittislaisista lukiolaisista 4,5 % koki itsensä yksinäiseksi. 
Vastaava lukema koko Satakunnassa oli 6,3 %. Huittislaiset lukiolaiset käyttivät keskimääräisesti 
vähemmän alkoholia tai muita päihteitä kuin Satakunnan nuoret keskimäärin.  

Huittisten lukiolaiset kokivat koulunsa fyysiset työolot keskimääräistä paremmiksi verrattuna 
muuhun Satakuntaan. Koulun työilmapiiri koettiin hyvänä ja nuoret kokivat voivansa vaikuttaa 
koulun asioihin enemmän mitä Satakuntalaiset nuoret yleisesti.  

Huittislaisista lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 15,5 % koki terveydentilansa keskinkertaiseksi 
tai huonoksi. Vastaava lukema koko Satakunnassa oli 17,8 %. Nuorista hengästyttävää liikuntaa 
harrasti korkeintaan tunnin viikossa 33,8 %. Huittisten tulos on koko Satakuntaan verrattuna 
hieman heikompi (Satakunta 28,6 %). Fyysisen aktiivisuuden perussuositusten mukaisesti kaikkien 
7-18 vuotiaan tulisi liikkua vähintään 1-2 tuntia monipuolisesti ikään sopivalla tavalla. Yli kahden 
tunnin pituisia istumisjaksoja tulisi välttää.  

Päihde- ja mielenterveyspalveluissa on edelleen riittämätön resursointi, mutta päihde- ja 
mielenterveyssairaanhoitajan työpanos ollut merkittävä. Tällä hetkellä osa työajasta käytetään 
korvaushoitopotilaiden lääkehoidosta huolehtimiseen. Ostopalveluna hankittuna psykiatripalvelua 
n.3h/kk, lisäksi ostetaan psykiatriansairaanhoitajan palveluita 2,5päivää/viikossa (sisältäen mm. 
ajokorttiseurannat, ryhmätoiminta, yksilövastaanotto).  

Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17 - 24-vuotiaiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä on 
Huittisissa laskenut viimeisten vuosien aikana. Suunta on myönteinen, mutta näiden nuorten osuus 
on Huittisissa edelleen Satakunnan keskiarvoa korkeampi. Nuorisotyöttömien osuus 18 - 24-
vuotiaasta työvoimasta on tarkastelujaksolla noussut, mutta osuus on silti selvästi Satakunnan 
keskiarvoa alhaisempi. Toimeentuloa pitkäaikaisesti saaneiden 18 - 24-övuotiaiden osuus 
vastaavanikäisestä väestöstä on Huittisissa noin 3,5 % luokkaa, mikä on hieman korkeampi kuin 
Satakunnassa keskimäärin. 

 Raskaudenkeskeytysten lukumäärä on laskenut erityisesti alle 25-vuotiaiden kohdalla viime 
vuosina. Tähän on vaikuttanut mm. ehkäisytiedon parempi saatavuus. Perusterveydenhuollon 
äitiysneuvola käyntien määrä on ollut kasvava, Satakuntaa ja Manner-Suomea korkeampi, ilman 
selittävää tekijää, mutta vuoden 2016 aikana äitiysneuvolan käytäntöjä on muokattu thl:n 
suositusten mukaiseksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemä tutkimus vuonna 2015 
osoitti, että 15–16-vuotiaiden poikien viikoittainen raha-automaateilla pelaaminen oli lisääntynyt 
Suomessa, sekä raha-automaattipelejä pelaavat nuoret käyttivät useammin päihteitä ja 
tupakkatuotteita kuin harvemmin pelaavat. Mutta Huittisista ei ole saatavilla vuoden 2015 tuloksia, 
rahapelien pelaamisen suhteen, jotta nähtäisiin onko kasvua edelleen. Lakisääteiset ikärajat 
tarjoavat mahdollisuuden haittojen ennaltaehkäisyyn ja niihin puuttumiseen ja myös kaikkien 
rahapelien ikäraja on 18 vuotta.  
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TYÖIKÄISET 
Pitkällä aikavälillä suomalaisen työikäisen väestön elintavat ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan. 
Miesten tupakointi on vähentynyt selvästi 1970-luvun lopusta. Naisilla tupakointi kääntyi laskuun 
2000-luvulle päästäessä, mutta alkoholinkäyttö puolestaan on lisääntynyt ja raittiiden osuus 
vähentynyt. Thl:n tutkimusten mukaan perusasteen koulutuksen varassa olevilla ja työttömillä 
aikuisilla on selvästi enemmän myös muita ongelmia, kuten heikompi terveys ja päihteidenkäyttöä. 
Työllä, työoloilla ja työmarkkina-asemalla on keskeinen merkitys työikäisten terveyserojen 
synnyssä. Huittisissa päihteiden vuoksi vuodeosastohoitoon (esim. Harjavallan sairaala) 
joutuneiden määrä on ollut viime vuosina kasvussa, mutta päihdehuollon pitkäaikaisessa 
laitoshoidossa olleiden määrä on laskenut. Tämä on selittävä tekijä päihdepotilaiden 
vuodeosastohoidon lisääntymiselle.  

Huomiota tulee kiinnittää mm. syrjäytymisvaarassa olevien tukemiseen, erityisesti 
pitkäaikaistyöttömien tukemiseen ja heidän terveyspalveluiden järjestämiseen sekä työkyvyn 
ylläpitämiseen. Vuonna 2017 Huittisten terveyskeskuksessa on aloitettu Typ- toimintaan 
(työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu) liittyviä terveystarkastuksia. Terveys- ja 
hyvinvointierojen kaventamisessa on tärkeää hyvien valintojen mahdollistamisessa. Esimerkiksi 
kulttuuripalveluiden saatavuuden parantaminen, yksinäisyyden vähentäminen ja yhteisöllisyyden 
lisääminen ovat tehtäviä missä kaupungilla on merkittävä rooli.  

Työkyvyttömyyseläkettä saavien ja mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saavien määrä on 
laskenut viime vuosina, kun taas toimeentulotukea pitkäaikaisesti saavien määrä on lisääntynyt. 
Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavien määrä on muuta Satakuntaa suurempi. Vaikeasti 
työllistyvien määrä on samalla kasvanut, jonka vuoksi Huittisissa on kuntouttavaa työtoimintaa 
kehitetty vuosien aikana ja aktivointiaste on Satakunnan suurimpia. Kuntouttavassa työtoiminnassa 
olevien määrä on viime vuosina kasvanut. Vuonna 2012 oli 79 henkilöä ja 2015 164 henkilöä. 
Heistä vajaa puolet on Meijerillä, kolmasosa psykososiaalisessa kuntoutuskeskus Kipinässä ja loput 
kaupungin eri hallintokuntiin ja kolmannelle sektorille.  

Perusterveydenhuollon vuodeosastohoitopäivät 18.v-65-vuotiaiden keskuudessa ovat lisääntyneet 
erityisesti vuonna 2015, jolloin Huittisissa lääkäriresurssipulaa ja lomautuksia menossa, jolloin 
potilailla myös pidempiä hoitojaksoja vuodeosastoilla. Lomautukset näkyvät myös vuoden 2015 
avohoidossa lääkäreiden vastaanottokäyntien ja muiden avohoitokäyntien vähäisempänä 
toteutumisena.   

 

 

IKÄIHMISET 
Huittisten dementiaindeksi on jonkin verran koko Satakunnan tasoa korkeampi. Syynä tähän voi 
olla muistisairauksien varhaisempi toteaminen vertailukuntiin verrattuna. Dementiaindeksin 
perusteella on syytä kuitenkin kiinnittää entistä enemmän huomioita muistisairaiden tukemiseen 
mahdollisimman varhain, jolloin on mahdollista avopalveluiden oikea-aikaisella kohdentamisella 
myöhentää ympärivuorokautisen hoidon tarvetta. 

Huittislaisista yli 65-vuotiaista täyttä kansaneläkettä saa 2,1 % vastaavan ikäisestä väestöstä. Määrä 
on hieman enemmän kuin Satakunnassa keskimäärin. Myös toimeentulotukea saavien osuus 
samassa ikäryhmässä on jonkin verran enemmän Satakunnan keskiarvoon verrattuna. 

Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus on 88,3 % vastaavanikäisestä väestöstä kansallisen 
tavoitteen ollessa 91- 92 %. Ikääntyneiden palvelujen painopistettä tulee edelleen siirtää 
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ympärivuorokautisesta hoidosta avopalvelujen suuntaan. Samalla kotihoidon osuus on kuitenkin 
kasvanut 14,6 %:iin, joka ylittää kansallisen tavoitteen 0,6 %:lla. Kotihoidon sisältöä tulee kehittää 
edelleen vastaamaan paremmin asiakkaiden vaatimuksiin, jolloin painopistettä tulisi siirtää 
enemmän tukea tarvitseviin asiakkaisiin. 

Yli 75-vuotiaiden omaishoidon tukea saavien osuus on kasvussa ollen vuonna 2015 4,6 % 
vastaavan ikäisestä väestöstä. Omaishoitoperheiden erilaisia tukimuotoja (mm. kotikuntoutus, 
toimintaterapia) on kehitetty vuodesta 2014 alkaen ja samalla on lisätty omaishoitajien vapaiden 
järjestämiseen uusia vaihtoehtoja, joista erityisesti perhehoito on noussut merkittävään rooliin. 
Omaishoidontukeen on lisätty viime vuosina lisää määrärahaa, jolloin on ollut mahdollista myöntää 
omaishoidontuki kaikille kriteerit täyttäville henkilöille. 
 

KAIKKI IKÄRYHMÄT 
Terveydenedistämisen indikaattori kuvaa kuntajohdon ja kunnan keskushallinnon 
terveydenedistämisaktiivisuutta. Terveydenedistämisen aktiivisuus kunnan strategisessa 
johtamisessa on Huittisissa kasvanut ja on koko Satakuntaan verrattuna korkeampi, mutta jäljessä 
Manner-Suomen tasoa.    

Koti - ja vapaa-ajan tapaturmiin liittyvät hoitojaksot ovat laskeneet, ainoastaan 15.v-24.vuotiaiden 
tapaturmien kohdalla on hoitojaksoissa kasvua. 

Osa työikäisestä väestöstä on työttömänä ja myös pitkäaikaistyöttömyys lisääntyy, samoin nuorten 
työttömyys. Tämä heijastuu myös perheiden taloudelliseen asemaan ja toimeentulotuen kasvavaan 
tarpeeseen. Kunnan pienituloisuusaste on kehittynyt positiiviseen suuntaan ja % -osuus laskenut 
viime vuosina. 

Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset ovat vähäisemmät kuin muualla Satakunnassa. 
Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset ovat samaa tasoa Satakunnan 
kanssa. 

Kunnan tehtävänä on tukea terveellisten valintojen mahdollisuuksia ja vahvistaa terveyden 
taustatekijöitä kuten koulutusmahdollisuuksia, elinoloja, työoloja ja palvelujen toimivuutta. Näin 
toimien yksilöiden ja yhteisöjen mahdollisuudet edistää omaa ja lähiympäristönsä terveyttä 
paranevat (Terveyden edistämisen laatusuositus 2006). Terveyden edistämisen toiminta on 
tavoitteellista ja välineellistä eri toimijoiden välistä toimintaa ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin 
aikaansaamiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi, tämä tulee huomioida kunnassa eri sektoreilla 
tehtävissä päätöksissä esimerkiksi kaavoituksessa, rakentamisessa, asumisen suunnittelussa ja 
koulutuksessa (STM 2010). 

 
 

2 Kuntastrategian painopisteet ja linjaukset 
 
Kaupunginvaltuuston strategian 2013- 2016 mukaan päätavoitteet ovat seuraavat: 
- kaupungin viihtyvyyden ja imagon parantaminen 
- elinkeinoelämän edellytysten parantaminen 
- peruspalveluiden turvaaminen 
- henkilöstön työympäristön kehittäminen 
- talouden heikkenemisen pysäyttäminen 
Peruspalveluissa tavoitteena on palveluiden turvaaminen: 
- asukkaiden terveyden, hyvinvoinnin ja viihtyvyyden edistäminen 
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- kasvun, oppimisen ja koulutuksen edistäminen 
- lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen/ osallisuuden lisääminen 
- ikääntyvien toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen 
- toimintaympäristön laadun parantaminen (toimivuus, terveellisyys, turvallisuus ja esteettömyys) 
- sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen SOTE- uudistuksen mukaiseksi 
 
 
Kaupungin uusi strategia 2017- 2021 valmistuu vuoden 2017 aikana. 
 
 

3 Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä Huittisten kaupungissa 
vuosina 2016 – 2020 
 
 

OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY 
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 3.     Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä Huittisten 
         kaupungissa 2016 - 2020  
 
 
ELIVOIMA JA TALOUS 

Kaupungin elinvoiman ja talouden kehittäminen tukemaan kuntalaisten 
hyvinvointia  
Tavoitteet 
 
Palveluiden 
saatavuuden 
kehittäminen  

Toimenpiteet:  Aktiivinen vastuutaho Arviointimittarit 
Sähköisten palveluiden kehittäminen 

 Lisätään kuntalaisten mahdollisuuksia 
asioida sähköisesti 

 
 
 
Sähköisen viestinnän kehittäminen 

 uusien välineiden käyttöönotto 

 oikea-aikaisen viestinnän kehittäminen 

 
 
 

Keskushallinto ja tietohallinto, 
palvelukeskukset 

Asiakaskyselyt: 
 sähköistä asiointia käyttää   

50% niistä asiakasryhmistä, 
joiden palveluissa se on 
käytössä 

palautekysely: 
 Palaute toiminnasta: 

kouluarvosana  8 

 

Kuntalaisten 
osallisuuden 
lisääminen 

Vaikuttamistoimielimien toiminnan kehittäminen 
 Vanhusneuvoston, vammaisneuvoston ja 

nuorisovaltuuston toimintaohjeet ja 
aktiivinen osallistaminen ko. ryhmiä 
koskievien asioiden valmisteluun 

 Kolmannen sektorin aktiivinen 
osallistaminen 

 

Keskushallinto, perusturva ja 
nuoriso- ja liikuntapalvelut 
 
 
 
Järjestöt, keskushallinto 

Valmis toimintaohje 
 
 
 
 
Toteutunut toiminta 
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Kaupungin 
elinvoimaisuuden 
kasvattaminen 

Yrittäjähenkisyyden korostaminen kaikessa 
toiminnassa 

 Julkiset hankinnat 

 Yhteistyö yritysten kanssa 

 Yritysverkostojen ylläpitäminen 

 
Toimivan asuinympäristön ylläpito ja 
houkuttelevuuden lisääminen 

 vrt. asuminen ja ympäristö 

 harrastusmahdollisuudet 

 onnistunut markkinointi ja imagon 
luominen 

Koulutuksen ja elinkeinoelämän välisten 
yhteistyömuotojen kehittäminen 
 

Elinkeinotoimi ja 
palvelukeskukset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elinkeinotoimi, oppilaitokset ja 
yritykset 
 

Yrittäjäkysely: 
 Palaute toiminnasta: 

kouluarvosana  8 

Perustettujen yritysten määrä,  
40 
 
Asukasluvun lasku  5%/vuosi 
 
 
 
 
 
Toteutuneet yhteistyömuodot 
 

Tasapainoinen 
talous, ennakoiva ja 
suunnitelmallinen 
talouden hoito 
 

Talouden pitkäjänteinen sopeuttaminen, 
lainamäärän kasvun hillitseminen 
 

Talouspalvelut, 
palvelukeskusjohtajat 

Vuosikate/poistot 
Vuosikate€/asukas 
Lainaa€/asukas 
 

LAPSET, NUORET JA LAPSIPERHEET 

Vastuunotto elintavoista 
Tavoitteet 
 
Terveellisten 
ruokailutottumusten 
omaksuminen ja 
ylipainon 
välttäminen 
 

Toimenpiteet: hyvät ennaltaehkäisevät 
käytännöt ja varhaisen tuen mallit 

Aktiivinen vastuutaho Arviointimittarit 

Lapsiperheissä vanhempien kasvatustavan 
tukeminen lapsen terveyttä tukien  

 imetyksen tukeminen 

 perheen yhteiset ateriat, säännöllinen 

Äitiys-, lasten- ja 
kouluterveydenhuolto, suun 
terveydenhuolto, 
varhaiskasvatus, perusopetus 
 
 

Kouluterveyskysely: 
 Ylipaino % 8. ja 9. luokan 

oppilaista 

 Syö koululounaan päivittäin 
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ateriarytmi, terveellinen ruokavalio 

 säännöllinen hampaiden pesu, liikunta ja 
uni 

 
Avoimessa nuorisotilatoiminnassa tehdään 
yhdessä lasten ja nuorten kanssa terveellisiä 
välipaloja ja ruokaa (ruokakasvatus) 
 
 

 
 
Nuoriso- ja liikuntapalvelut 

% 8. ja 9. luokan oppilaista 

 Harjaa hampaat ainakin 2x 
päivässä 

 
 Nuorisotiloilla tehdään 

välipaloja ja aterioita 
säännöllisesti vähintään 
kerran viikossa 

 
 

Liikunnan 
lisääminen ja 
passiivisuuden 
vähentäminen 

Neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulun ja 
oppilaitosten toimintatavoissa otetaan käyttöön 
aktivoivia menetelmiä  

 motoriikkajumppa 

  Liikkuva koulu – ohjelma 

  koulujen liikuntakerhot  

 
 
 
 
 
 
Erityislasten ja -nuorten tarpeet huomioivien 
liikunnallisten toimintamuotojen kehittäminen 
 
Liikunnallinen nuorisotyö nuorisotiloilla ja muussa 
toiminnassa sekä monipuoliset, matalan 
kynnyksen liikuntakerhot 
 
Liikuntakampanjat kouluissa 

 Pyöräilypassi 

Neuvola, varhaiskasvatus, 
esiopetus, perusopetus ja lukio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuoriso- ja liikuntapalvelut, 
perusturva, kolmas sektori 
 
Nuoriso- ja liikuntapalvelut, 
liikuntajärjestöt 

Kouluterveyskysely: 
 Kokemus terveydentilasta % 

8. ja 9. luokan oppilaista sekä 
lukion ja ammatillisten 
oppilaitosten 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoista 

 Harrastaa hengästyttävää 
liikuntaa vapaa-ajalla, % 8. ja 
9. luokan oppilaista 

 Ruutuaika arkipäivisin, % 8. 
ja 9. luokan oppilaista 

 
 Uudet toimintamuodot 

 

 Liikunta sekä lasten ja 
nuorten aktivointi ovat 
keskeisiä nuorisotyön 
menetelmiä 

 Kerhojen määrä sekä 
kerholaisten määrä ja 
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 Hiihtopassi 

- Liikuntapassi 

 
Harrastuspohjaisen liikunnan järjestämisen 
mahdollistaminen yhteistyössä seurojen kanssa 
 

sitoutuneisuus 

 Kampanjoihin osallistuneiden 
määrä 

 

Tupakoinnin, 
haitallisen 
alkoholinkäytön ja 
rahapelaamisen 
sekä muiden 
riippuvuuksien 
väheneminen 

Alkoholin käytön puheeksi otto ja riskikäytön 
arviointi 

 oppilaitosten päihdevalistus 

 AUDIT- testit ja mini-interventio 

 Tupakoinnin lopettamisen motivointi 

 TimeOut – Aikalisä – toimintamalli 

 
 
Nuorten avoin ryhmä, jossa mukana 
päihdeklinikan työntekijät 
 
Nuorisotyö tarjoaa päihteettömän vaihtoehdon 
viettää vapaa-aikaa 
 

Äitiys-, lasten- ja 
koulu/opiskelijaterveyden-
huolto, oppilaitokset, 
sosiaalityö, 
kutsuntatarkastukset 
 
 
 
Perusturva 
 
 
Nuoriso- ja liikuntapalvelut 

 Humalajuominen, % 8. ja 9. 
luokan oppilaista, lukion ja 
ammatillisten oppilaitosten 
oppilaista 

 Tupakointi, % 8. ja 9. luokan 
oppilaista, lukion ja 
ammatillisten oppilaitosten 
oppilaista 

 Kutsuntaikäisten Audit – testit 

 Nollatoleranssi päihteiden, 
ym. riippuvuuksien suhteen 
kaikessa nuoriso- ja 
liikuntapalveluiden 
toiminnassa 

 Puhallutusten, 
yhteydenottojen kotiin ja 
lastensuojeluilmoitusten 
määrä 

 
Terveys-, hyvinvointierot ja syrjäytyminen 

Tavoitteet 
 
Väestön terveys- ja 
hyvinvointierojen 

Toimenpiteet: hyvät ennaltaehkäisevät 
käytännöt ja varhaisen tuen mallit 

Aktiivinen vastuutaho Arviointimittarit 

Vanhemmuuden tukeminen ja varhainen 
puuttuminen perheiden huoliin lapsen omassa 

Neuvola, perheneuvola, 
sosiaalityö, varhaiskasvatus, 

 kotipalvelua saaneiden 
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kaventaminen ja 
syrjäytymisen 
ehkäisy 

kehitysympäristössä, painotus yksinhuoltaja- ja 
uusioperheiden sekä erityislapsiperheiden 
tukemisessa 

 Perhekeskuksen perustaminen 

 Lapset puheeksi – toimintamalli 

 TimeOut – Aikalisä – toimintamalli 

 Nuorten mielenterveystalo -verkkopalvelu 

 
Koulupäivää täydentävä toiminta lapsille ja nuorille 

 aamu- ja iltapäivätoiminta 

 
Lapsille ja nuorille kohdennetut, kaupungin 
tarjoamat edulliset / maksuttomat 
harrastusmahdollisuudet, liikuntatilat, tapahtumat, 
retket ja muu toiminta 
 
Leiritoiminta (sisältäen Leirin apuohjaaja -
koulutuksen) 
 
Lapset ja nuoret mukana tuottamassa nuoriso- ja 
liikuntapalveluja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

perusopetus, nuoriso- ja 
liikuntapalvelut, seurakunnat, 
järjestöt, kyläyhdistykset 
 
 
 
 
 
Perusopetus 
 
 
Nuoriso- ja liikuntapalvelut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kansalaisopisto 
 
 
 

lapsiperheiden määrä 

 perhetyöntekijöiden 
asiakasmäärät 

 avohuollon tukitoimissa 
olevat lapset ja nuoret 

 kodin ulkopuolelle 
sijoitettujen lasten määrä 

 vanhemmuuden puutetta % 
8. ja 9. luokkien oppilaista 

 kohtalainen tai vaikea 
ahdistuneisuus % 8. ja 9. 
luokkien oppilaista 

 Nuorisotilojen ja kerhojen 
kävijämäärät  

 Avoimen 
nuorisotilatoiminnan, 
kerhojen, tapahtumien, 
retkien ym. määrä, 
osallistujamäärät ja 
sitoutuneisuus sekä lasten ja 
nuorten liikuntaryhmien 
määrä liikuntatiloissa 

 Leiriläisten määrä ja 
sitoutuneisuus, koulutettavien 
nuorten määrä, 
sitoutuneisuus ja jatkuvuus 

 Kuinka paljon ja miten lapset 
ja nuoret ovat mukana 
suunnittelemassa ja/tai 
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Kansalaisopiston järjestämät kurssit esim. taiteen 
perusopetus (kuvataide- ja käsityökoulu) ja 
musiikkikurssit 
 
Uudet toimintamuodot uudessa kulttuurisessa 
nuorten tilassa (Talli) 

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, 
nuoriso- ja liikuntapalvelut 

toteuttamassa palveluja 

 
 
 
 Osallistujien määrät 

 

 
 Toteutunut toiminta 

 
 

Yhteisöllisyys ja osallisuus 

Tavoitteet 
Osallisuuden 
lisääntyminen 

Toimenpiteet; hyvät ennaltaehkäisevät 
käytännöt ja varhaisen tuen mallit 

Aktiivinen vastuutaho Arviointimittarit 

Matalan kynnyksen toiminnan järjestäminen 
 kulttuuri- ja harrastustoiminta 

 koulujen ja seurakuntien sekä järjestöjen 
ryhmätoiminnat 

 avoin nuorisotila- ja kerhotoiminta 

 
Osallistavat toimintamenetelmät kaikessa 
toiminnassa  
 
 
Toimiva oppilas- ja opiskelijahuolto 

 yksilöllisen oppilashuollon palvelut 

 yhteisöllisen oppilashuollon toteutuminen 

 
Maahanmuuttajien kotouttaminen:  

Sivistyspalvelut, järjestöt, muut 
yhteistyökumppanit 
 
 
 
 
Sivistyspalvelut, neuvola, 
sosiaalityö 
 
 
Sivistyspalvelut, perusturva 
 
 
 
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, 
nuoriso- ja liikuntapalvelut, 
yhdistykset ja järjestöt, 
kansalaisopisto 
  

 Toteutunut toiminta eri 
vastuualueilla 

 
 
 
 
 Palvelut järjestetty lain 

edellyttämällä tavalla 

 
 
 Yhteisöllisen oppilashuollon 

toimintamuodot 

 
 
 Toteutetut toiminta 

 Jokainen maahanmuuttaja 
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- kirjaston tilaan ja sen palveluihin 
tutustuttaminen 

 yhteiset tapahtumat kantaväestön ja 
maahanmuuttajien kesken 

 erilainen vapaaehtoistoiminta 

 kansalaisopiston tiloihin/toimintaan 
tutustuminen 

 
Nuorten kouluttaminen ja työllistäminen 
apuohjaajan tehtäviin 
 
 
Talotoimikunnat tai vastaavat 
kuulemisjärjestelmät nuorisotiloilla 
 
 
 
Nuorisovaltuuston kuulemisen lisääminen 
 
 
Nuortenideat.fi -palvelun laajempi käyttöönotto 
 

 
 
 
 
Nuoriso- ja liikuntapalvelut 
 
 
 
Nuoriso- ja liikuntapalvelut 
 
 
 
 
Sivistyspalvelukeskus 

osallistuu jossain muodossa 
suomalaisen yhteiskunnan 
toimintaan 

 
 
 
 
 Koulutukseen osallistuneet 

 Apuohjaajina toimivien 
nuorten määrä 

 
 Nuorisotiloilla on toimivat 

talotoimikunnat tai muu 
kuulemisjärjestelmä 

 
 
 Lausuntopyyntöjen määrä 

 
 
 Organisaatioiden määrä, 

jotka ovat ottaneet 
käyttöönsä palvelun 

 
Turvallisuus 
Tavoitteet 
 
Yleisen 
turvallisuuden 
lisääminen; 
kiusaamisen, 
väkivallan, 

Toimenpiteet; hyvät ennaltaehkäisevät 
käytännöt ja varhaisen tuen mallit 

Aktiivinen vastuutaho Arviointimittarit 

Koulukiusaamisen ennaltaehkäisy ja 
kiusaamiseen puuttuminen 

 Kiusaamisen vastaiset kaupungin omat 
toimintamallit 

Sivistyspalvelut 
 
 
 
 

 Toteutunut toiminta 

 Yhteistyö ja tiedonkulku eri 
toimipisteiden välillä 
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lähisuhdeväkivallan 
ja kaltoinkohtelun 
väheneminen 

 kiusaamisesta vapaat nuorisotilat ja 
kerhotoiminta 

 
Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ja puheeksi 
otto. 
 
Pyritään luomaan lähisuhdeväkivaltaa 
ennaltaehkäiseviä toimintamalleja 
 
 

 
Terveyskeskus, sosiaalityö, 
varhaiskasvatus 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Käyttöön otetut toimintamallit 

 
 

Asuminen ja ympäristö 
Tavoitteet 
 
Aktiivisuuden ja 
omatoimisuuden 
mahdollistavien 
asumis-, 
lähipalvelu- ja 
liikenne-
ympäristöjen 
toteuttaminen 

Toimenpiteet; hyvät ennaltaehkäisevät 
käytännöt ja varhaisen tuen mallit 

Aktiivinen vastuutaho Arviointimittarit 

Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteet 
 
Turvallinen kaupunkiliikenne ja -ympäristö 

 turvallinen koulutie 

 riittävät laadukkaat kävely- ja 
pyörätiet/alikulut 

 
 
Monipuolisten asumismahdollisuuksien 
varmistaminen 
 
 
Toimivat ja viihtyisät piha-alueet ja toimintapaikat 

 riittävät ja laadukkaat leikkipuistot 

 koulujen monipuolisen liikunnan 
mahdollistavat piha-alueet 

 ulkoilu- ja luontoreitit ja niiden ylläpito 

 laadukkaat ja monipuoliset kulttuuri- ja 

Tekninen palvelukeskus 
yhteistyössä 
sivistyspalveluiden kanssa  
 

 
 
Vuosittain: 
 Liikenneonnettomuustiedot 

Liikenneturvallisuustoimenpiteet 
 
 Tonttivaranto 

 
 
 
 Leikkipuistojen 

kehittämissuunnitelman 
toteutuminen 

 Lähiliikuntapaikkasuunnitel- 
man toteutuminen 

 Koulujen piha-alueiden 
varustelu 

 Kulttuurisen nuorisotilan 
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liikuntapaikat toteutuminen kirjaston 
autotalliin 

 
 
 
 

TYÖIKÄISET 

Vastuunotto elintavoista 
Tavoitteet 
Terveellisten 
ruokailutottumusten 
omaksuminen ja 
ylipainon 
välttäminen 

Toimenpiteet: hyvät ennaltaehkäisevät 
käytännöt ja varhaisen tuen mallit 

Aktiivinen vastuutaho Arviointimittarit 

Painonhallintaryhmät 
LiPaKe -liikunnan palveluketjutoiminta 
Terveellinen työpaikkalounas 
 

Kuntalainen 
Työterveyshuolto ja 
terveyskeskus 
Työntekijät/työnantaja 
 

 Osallistujamäärä 

 LiPaKe -seurantatestit 

 SuomiMiehen ja - Naisen 
kuntotestit joka toinen vuosi 

Liikunnan 
lisääminen ja 
passiivisuuden 
vähentäminen 

LiPaKe   
KKI-ryhmät (Kunnossa kaiken ikää) 
Kuntouttavan työtoiminnan uimahalliryhmä 
Erityisryhmien liikuntaryhmät 
Paikalliset tai alueelliset haastekampanjat 

 Ui kesäksi kuntoon –kampanja 

 Haastepyöräily 

 Mestarihiihtäjä/Mestaripyöräilijä 

 
Aktiivisen arjen edistäminen 
www.sport.fi/työyhteisöt 
 
Kokousten/palaverien järjestäminen seisten ja 
tauottaminen 

Kuntalaiset, työnantajat, 
työntekijät, terveyskeskus, 
työterveyshuolto, sosiaalityö, 
nuoriso- ja liikuntapalvelut, 
järjestöt, yritykset 
 
 
 
 
 
Henkilöstöhallinto, 
työterveyshuolto, työyhteisöt, 
luottamushenkilöt 
 
 
 
 

 Kävijämäärät 

 Sairastavuustilastot 

 Haastekampanjoihin 
osallistuvien määrä 

 
 
 
 
 
 Toimintaan osallistuvien 

työyhteisöjen määrä 

 Toteutuneet toimintamallit 
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 Istumisen vähentäminen 

 Taukojumpat työpaikoilla 

 Hyötyliikunnan lisääminen 

 

 
 

 
 
 

Tupakoinnin, 
haitallisen 
alkoholinkäytön ja 
rahapelaamisen 
sekä muiden 
riippuvuuksien 
väheneminen 

Alkoholin käytön puheeksi otto ja riskikäytön 
arviointi,  
AUDIT-testit ja mini-interventio.  
Tupakoinnin lopettamisen motivointi ja 
vierotusryhmät 
Erilaisten riippuvuuksien havainnointi ja 
hoitaminen 

Terveyskeskus, 
työterveyshuolto, sosiaalityö 
 
 
Työterveyshuolto, tukitalo 
  

 AUDIT – testien käyttö 

 
 
 
 Ryhmiin osallistuneiden 

määrä 

Terveys-, hyvinvointierot ja syrjäytyminen 

Tavoitteet 
 
Väestön terveys- ja 
hyvinvointierojen 
kaventaminen ja 
syrjäytymisen 
ehkäisy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työhyvinvoinnin 

Toimenpiteet: hyvät ennaltaehkäisevät 
käytännöt ja varhaisen tuen mallit 

Aktiivinen vastuutaho Arviointimittarit 

Työttömyyden vähentäminen 
 
 
Toimiva työterveyshuolto 
Työttömien terveystarkastukset 
 
Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen eri 
yhteistyötahojen kanssa 
 
Kirjastojen toiminta ja tilat: 
tasa-arvoiset mahdollisuudet kulttuuriin ja 
oppimiseen  
 
Erilaisia kursseja ja luentoja kaikenikäisille 
 
Kursseja erityisryhmille 
 
 
Laadukas johtaminen 

Keskushallinto, elinkeinotoimi, 
yritykset 
 
Työterveyshuolto 
Terveyskeskus 
 
Sosiaalitoimi ja kolmas sektori 
 
 
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 
 
 
 
Kansalaisopisto 
 
Kansalaisopisto 
 
 
Henkilöstöhallinto, työpaikat, 

 Työttömyysprosentti 

 
 
 
 
 

 Osallistujamäärät 

 
 

 Kävijä- ja käyttäjämäärät 

 
 
 

 Osallistujamäärät 
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paraneminen  työn organisointi kunnossa  

 perustehtävä selvillä 

 panostus hyvinvointiin  

 

esimiehet  Osallistujamäärät           

 
 

 Hyvinvointimittaukset 

 Sairauspoissaolojen määrän 
kehitys 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yhteisöllisyys ja osallisuus 

Tavoitteet 
 
Osallisuuden 
lisääntyminen 
 

Toimenpiteet: hyvät ennaltaehkäisevät 
käytännöt ja varhaisen tuen mallit 

Aktiivinen vastuutaho 
 

Arviointimittarit 
 

Aktiiviset kylät 
 
 
 
 
Kirjastojen toiminta ja tilat: 
mahdollisuudet aktiiviseen kansalaisuuteen ja 
yhteisöllisyyden kokemuksiin 
 
Maahanmuuttajien kotouttaminen: 

  muu vapaaehtoistoiminta 

  yhteiset tapahtumat kantaväestön ja 

Kuntalaiset, kaupunki, 
seurakunnat, järjestöt, 
kyläyhdistykset 
 
 
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 
 
 
 
Kuntalaiset, kaupunki, 
seurakunnat, järjestöt, 
kyläyhdistykset 
 

 Toteutunut toiminta 

 Osallistujamäärät 

 
 
 
 Kävijä- ja käyttäjämäärät 

 
 
 

 Toteutunut toiminta 
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maahanmuuttajien kesken 

 
 

 Osallistujamäärät 

 

Turvallisuus 
Tavoitteet 
 
Yleisen 
turvallisuuden 
lisääminen; 
kiusaamisen, 
väkivallan, 
lähisuhdeväkivallan 
ja kaltoinkohtelun 
väheneminen  

Toimenpiteet: hyvät ennaltaehkäisevät 
käytännöt ja varhaisen tuen mallit 

Aktiivinen vastuutaho 
 

Arviointimittarit 
 

Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ja puheeksi 
otto 
Pyritään luomaan lähisuhdeväkivaltaa 
ennaltaehkäiseviä toimintamalleja 
 
 
Työpaikkakiusaamisen puuttuminen, 
työturvallisuudesta huolehtiminen 
 
 
 
 

Terveydenhuolto, sosiaalitoimi 
 
 
 
 
 
Työpaikkojen johto/hallinto ja 
esimiehet, työsuojelu, 
terveyskeskus ja 
työterveyshuolto 
 
 

 Toteutunut toiminta 

 
 Käyttöön otetut toimintamallit 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asuminen ja ympäristö 
Tavoitteet Toimenpiteet; hyvät ennaltaehkäisevät 

käytännöt ja varhaisen tuen mallit 
Aktiivinen vastuutaho Arviointimittarit 
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Aktiivisuuden ja 
omatoimisuuden 
mahdollistavien 
asumis-, 
lähipalvelu- ja 
liikenne-
ympäristöjen 
toteuttaminen 

Turvallinen kaupunkiliikenne ja -ympäristö 
 riittävät laadukkaat kävely- ja 

pyörätiet/alikulut 

 
 
 
 
 
 
Laadukkaat ja monipuoliset kulttuuri- ja 
liikuntapaikat ja liikkumiseen kannustava 
kaupunkiympäristö 

 pururadat ja lenkkipolut 

 ylläpidettävät hiihtoladut 

 liikuntaolosuhteiden kehittäminen ja 
ylläpito 

 
 

Tekninen palvelukeskus 
yhteistyössä  
sivistyspalveluiden kanssa  
 

Vuosittain: 
 Liikenneonnettomuustiedot 

- Liikenneturvallisuustoimenpiteet 
 
-    Lähiliikuntapaikkasuunnitel-   
man toteutuminen 
 
 

 Kouluille johtavat kevyen 
liikenteen väylät  

 
 Kaupunkikeskustan 

jalankulkijaystävällisyys 

 
 
 

IKÄIHMISET 
Vastuunotto elintavoista 
Tavoitteet 
 
Ikääntyneiden 
terveystietoisuu-
den lisääminen ja 
omahoidon 
tukeminen 
 

Toimenpiteet: Hyvät ennaltaehkäisevät 
käytännöt ja varhaisen tuen mallit 

Aktiivinen vastuutaho Arviointimittarit 

Ikäihmisten terveystarkastusten jatkaminen 
 
Neuvontapalveluiden kattava käyttöönotto 
 
 
Alkoholin käytön puheeksi otto ja riskikäytön 
arviointi, AUDIT-testit 
 
Muiden riippuvuuksien puheeksi otto, mm. 

Neuvola 
 
Vanhustenhuolto 
 
 
Vanhustenhuolto ja 
terveyskeskus 
 
Vanhustenhuolto 

 terveystarkastusten määrä ja 
jatkotoimenpiteet 

 osallistujien määrä 

 hyvinvointia edistävä -kysely 
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tupakointi ja rahapelit 
 
Hyvinvointia edistävät kotikäynnit 
 
Ravintoneuvonta 

 
 
Vanhustenhuolto 
 
Vanhustenhuolto, 
terveyskeskus ja ruokapalvelut 

 
 
 
 

 kotikäyntien määrä 

 
 ravitsemustilan seuranta 

Liikkumisen 
lisääntyminen ja 
passiivisuuden 
vähentäminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KKI-ryhmät 
Liikkuva Huittinen-esite 
Erityisryhmien liikuntaryhmät 
Uimahallin tehostettu käyttö ikäihmisille 

 Veteraaneilla ilmainen uimahallin käyttö 

 70+-vuosikortti 

 
Ulkoilun lisääminen kotihoidossa ja 
vanhustenhuollon yksiköissä 
Arkiliikkumissopimukset kotihoidossa 
Kotikuntoutus kotihoidossa 
 
Lihaskunnon ja tasapainon ylläpitäminen ja 
parantaminen kotona ja kaikissa hoitoyksiköissä 

 kaatumisen ennaltaehkäisy 

 tasapaino- ja lihaskuntoryhmiin 
ohjaaminen 

Nuoriso- ja liikuntapalvelut, 
terveyskeskus, kansalaisopisto 
 
 
 
 
 
Omaiset, vapaaehtoiset ja 
vanhustenhuolto 
 
 
 
Kuntalaiset, järjestöt, nuoriso- 
ja liikuntapalvelut, 
vuodeosasto , fysioterapia, 
vanhustenhuolto 

 osallistujien määrä 

 
 
 
 
 
 
 ulkoilukertojen määrä / 

henkilö / viikko 

 arkiliikkumissopimusten 
määrä 

 
 
 osallistujien määrä 

  lihaskunto- ja 
tasapainomittaukset 

   
Terveys-, hyvinvointierot ja syrjäytyminen 

Tavoitteet 
 
Ikääntyvän 
väestön terveys- 

Toimenpiteet: Hyvät ennaltaehkäisevät 
käytännöt ja varhaisen tuen mallit 

Aktiivinen vastuutaho Arviointimittarit 

Liikkumiseen ohjaaminen 
 uimahallin kevyen kynnyksen - / 

 
 
Nuoriso- ja liikuntapalvelut, 

 
 Osallistujamäärät 
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ja 
hyvinvointierojen 
kaventaminen ja 
syrjäytymisen 
ennaltaehkäisy 
 
 

seniorivesijumppiin ohjaaminen 

  Ei-aktiivisten tavoittaminen 

 Kuljetukset kyliltä keskustan palveluihin 

 
Hyvinvointia edistävät kotikäynnit 
 
 
 
Omaishoitajien tukimuodot 
 
 
Masennuksen varhainen toteaminen 
 
 
 
 
 
Muistisairauksien varhainen toteaminen 
 
 
 
Vapaaehtoistyön lisääminen, esim. ystävä- ja 
saattoaputoiminta 
 
 
Päivä- ja kerhotoiminta 
 
 
 
 
Kirjastojen toiminta ja tilat: 
aktiivisesti mukana verkostoissa, jotka toteuttavat 
ja edistävät iäkkäiden arjen mielekkyyttä 
 

perusturva 
 
 
Kotihoito, vanhustenhuolto, 
kolmas sektori, nuoriso- ja 
liikuntapalvelut 
 
Vanhustenhuolto, 
terveyskeskus, kolmas sektori 
 
Vanhustenhuolto, 
terveyskeskus 
 
 
 
 
Vanhustenhuolto, 
terveyskeskus 
 
 
Vanhustenhuolto, yksityinen ja 
kolmas sektori 
 
 
 
 
 
 
 
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 

 Toteutunut toiminta 

 
 
 

 kotikäyntien määrä 

 
 

 käytössä olevat tukimuodot, 
joista asiakaspalaute 

 
 terveystarkastukset 

 harkinnan ja tarpeen mukaan 
tehdyt GDS-15 ja GDS-30  

-seulat 
 
 

 tehdyt MMSE-testit 

 
 
 

 vapaaehtoistyöntekijöiden 
määrä 

 
 

 päivä- ja kerhotoiminnan 
riittävyys suhteessa 
tarvitsijoihin 

 
 

 Toteutunut toiminta 
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Yhteisöllisyys ja osallisuus 

Tavoitteet 
 
Ikääntyneiden 
osallisuuden 
lisääminen ja 
yhteisöllisyyden 
tukeminen 
 
 

Toimenpiteet:  
 
Vanhusneuvoston roolin vahvistaminen 
 
 
Asiakasraatien perustaminen 
Asukasneuvostojen perustaminen 
Aktiivisen toiminnan järjestäminen asukkaille 
vanhustenhuollon yksiköissä (leipomista, laulua, 
puutarhanhoitoa jne.) 
 
Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, 
yksilöllisyyden huomiointi (esim. ruokailurytmi, 
maistuva ja laadukas ruoka) 
 
Kirjastojen toiminta ja tilat: 
aktiivisesti mukana verkostoissa, jotka toteuttavat 
ja edistävät osallistumisen mahdollisuuksia ja 
yhteisöllisyyttä 
 
Kansalaisopiston erilaiset kurssit ja luennot, sekä 
erityisesti senioreille suunnatut englanninkielen 
kurssit ja ATK-kurssit 
 

Aktiivinen vastuutaho 
 
Vanhusneuvosto, 
vanhustenhuolto 
 
Vanhustenhuolto 
Vanhustenhuolto ja sosiaalityö 
kuntouttavan työtoiminnan 
osalta, kolmas sektori 
 
 
Vanhustenhuolto, ruokahuolto 
 
 
 
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 
 
 
 
 
Kansalaisopisto 

Arviointimittarit 
 
 koulutus vanhusneuvostolle 

 
 
 asiakasraatien määrä 

 asukasneuvostot kaikissa 
asumispalveluissa 

 seuranta aktiviteeteistä 

 
 
 asiakaskyselyt 

 
 
 
 toteutunut toiminta 

 
 
 
 
 osallistujien määrä 

 
 

Turvallisuus 
Tavoitteet 
 
Kotitapaturmien ja 

Toimenpiteet:  
 
Moniammatillisen kaatumistyöryhmän toiminta ja 
konkreettisten, ennaltaehkäisevien toimenpiteiden 

Aktiivinen vastuutaho 
 
Perusturvakeskus, tekninen 
palvelukeskus, nuoriso- ja 

Arviointimittarit 
 
 toimenpiteet ja niiden 
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kaatumisten 
ennaltaehkäisy ja 
väheneminen 
 
 
 

suunnittelu ja toimeenpano esim. esteettömien  
kulkuväylien hiekoitus ja kunnossapito 
 
Kotitapaturmien ennaltaehkäisy, tarkistuslista 
iäkkäiden kotitapaturmien ennaltaehkäisemiseksi 
 
 
”Nasta”-kampanja kaikille yli 70-vuotiaille, jatkossa 
vuosittain kaikille 70 vuotta täyttäville 

liikuntapalvelut 
 
 
Kotihoito 
 
 
 
Fysioterapia, vanhustenhuolto 

toimeenpano 

 
 
 kotihoidossa käytössä 

kotitapaturmariskien 
tarkistuslista 

 
 
 kaatumistapaturmien määrä 

 henkilömäärä 

Asuminen ja ympäristö 
Tavoitteet 
Asumismuotojen ja 
-ympäristöjen 
monipuolistuminen 
 
Palvelurakenteen 
kehittäminen  
 
 
 
 
 
 
 

Toimenpiteet: 
Senioriasunnot 
Esteettömät vuokra-asunnot 
 
 
Painotus avopalveluihin, yöaikaisen palvelun 
kehittäminen kotihoidossa 
 
 
 
 
 
 
 

Aktiivinen vastuutaho 
Yksityinen sektori, 
perusturvakeskus, tekninen 
palvelukeskus 
 
Yksityinen sektori, 
perusturvakeskus 
 
 
 
 

Arviointimittarit 
 
 asuntojen määrä suhteessa 

asuntojen tarvitsijoihin 

 
 palvelurakenne suhteessa 

valtakunnallisiin suosituksiin 

 Yli 75-vuotiaista: 

 >91% asuu kotona 

 13 % saa kotihoitoa 

 >5 % saa omaishoidontukea 

 < 8 % on pitkäaikaisessa, 
ympärivuorokautisessa 
hoidossa  

 
 


