
 

HYVINVOINTIRAPORTTI 2016 
JA HYVINVOINNIN SEKÄ TERVEYDEN 

EDISTÄMISEN TOIMINTASUUNNITELMA 
HOLLOLAN KUNNASSA 2017 

 

 

    

Hyvinvointikoordinaattori Antti Anttonen 

      

 

Kunnanhallitus 4.9.2017 § 65 

Valtuusto 25.9.2017 § 29  



   

2 
 

  

Sisällysluettelo 
 

1. Johdanto ..................................................................................................................................3 

2. Hyvinvointityöryhmä ja hyvinvointityö osana kunnan strategiaa   ......................................5 

3. Hyvinvointityöryhmän toimenpiteet vuodelle 2016   .............................................................6 

4. Hyvinvointityöryhmän vuoden 2016 kuvaus ja arviointi .......................................................9 

5. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyön organisointi 1.1.2017 alkaen ........................... 13 

6. Väestön terveyttä ja hyvinvointia kuvaavat tilastoindikaattorit   ....................................... 20 

Liitteet   ........................................................................................................................................ 21 

   



   

3 
 

1. Johdanto 

 
Kunnan keskeinen tehtävä on kuntalain 1 §:n mukaan edistää asukkaidensa 

hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut 

taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.  

Terveydenhuoltolaki 12 § velvoittaa kuntaa seuraamaan asukkaittensa terveyttä ja 

hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan 

palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten 

hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista 

toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on 

kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Valtuusto on 

hyväksynyt laajemman hyvinvointikertomuksen vuosille 2013–2016 kokouksessaan 

12.12.2016 § 75.  

Kunnan hyvinvointityötä ohjaa kunnanjohtajan nimeämä kunnan eri toimialoja 

edustava hyvinvointityöryhmä, jonka puheenjohtajana toimi vuonna 2016 

Peruspalvelukeskus Oivan johtaja Mika Forsberg ja valmistelija sekä sihteerinä 

hyvinvointisuunnittelija Markku Lehikoinen.  

Hyvinvointityöryhmän kokoonpanoon on tehty muutoksia ja samalla täsmennetty 

työryhmän roolia vuodelle 2017, koska Peruspalvelukeskus Oiva siirtyi pois Hollolan 

kunnan organisaatiosta osaksi Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymää 1.1.2017 

lähtien. Lisäksi Hollolan kunnassa astui voimaan organisaatiouudistus 1.6.2017. 

Vuoteen 2016 kunnan hyvinvointityössä korostettiin niin sanottua ”rakenteellista 

hyvinvointityötä”, eli tehtävänä oli vaikuttaa erityisesti kunnan palvelu-  /johtamis-

järjestelmään siten, että hyvinvointityö on yksi kunnan ydintehtävistä.  

1.1.2017 aloitti konsernipalvelujen toimialalla hyvinvointikoordinaattori, joka vastaa 

terveydenhuoltolain mukaisesta väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 

koordinaatiosta.  Muita keskeisiä tehtäväkokonaisuuksia hyvinvointikoordinaattorilla 

ovat muun muassa kunnan hyvinvointitilanteen säännöllinen raportointi kunnan 

johtoryhmälle, hyvinvointiraportin ja - kertomustyön koordinointi ja valmistelu, 

yhteistyö kunnan eri palvelualueiden ja muiden toimijoiden kuten järjestöjen, 

yritysten ja seurojen välillä, ehkäisevän päihdetyön koordinointi kunnassa, 

hyvinvointityöryhmän valmistelijan ja sihteerin tehtävät sekä vanhus- ja 

vammaisneuvoston valmistelijan ja sihteerin tehtävät. 
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Hyvinvointityöryhmän työ korostuu osana kunnan organisaatiouudistusta ja sosiaali- 

ja terveyspalvelujen siirtymistä ensin hyvinvointikuntayhtymään ja myöhemmin 

maakuntahallintoon. Maakuntahallintouudistuksen yhteydessä toteutettavaan kuntien 

rahoituslainsäädäntömuutokseen tulee terveydenedistämisen ja hyvinvointityön 

onnistumiseen liittyviä rahoituksen kannustuselementtejä.   

Hyvinvointiraportti 2016 esittelee hyvinvointitietoa vuodelta 2016. Raporttiin on valittu 

kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä kuvaavia indikaattoreita eri ikäryhmittäin ja niitä 

esitellään tarkemmin raportin lopun liite osassa. Lisäksi tässä asiakirjassa käsitellään 

tiivistetysti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintasuunnitelma vuodelle 

2017. 

Tämä asiakirja on laadittu yhteistyössä hyvinvointisuunnittelija Markku Lehikoisen 

(31.12.2016 saakka) ja hyvinvointikoordinaattori Antti Anttosen (1.1.2017 lähtien) 

kanssa.  
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2. Hyvinvointityöryhmä ja hyvinvointityö osana kunnan strategiaa  
  

Kunnan hyvinvointityöskentelyssä keskeinen toimija on eri toimialoja edustava 

hyvinvointityöryhmä, jonka tehtävä on koordinoiva ja jäsentävä. Tehtävänä on 

tuottaa eri hallintokuntien suunnitteluun liittyviä, hyvinvointia ja terveyttä lisääviä 

näkökulmia huomioon otettavaksi hallintokuntien omassa työssä, linjauksissa ja 

ohjelmissa, myös koko kuntaa ohjaavissa strategioissa. Sisältökysymysten 

valmistelussa ja toimeenpanossa asiat valmistellaan sillä toimialalla, joka pääasiassa 

vastaa näistä asioista.  Hyvinvointityöryhmä kokoontui vuonna 2016 yhteensä 

kahdeksan kertaa.  

Hollolan kunnan strategiset hyvinvointilinjaukset 

Hollolan kunnan yhtenä strategisena tavoitteena on hyvinvoiva kuntalainen ja 

toimivat peruspalvelut. Kuntastrategian mukaan keskeiset tekijät tämän tavoitteen 

saavuttamiseksi ovat:   

 kuntalaisten oma rooli ja vastuu 

 ennaltaehkäisevät ratkaisumallit ja terveyden edistäminen 

 asiakaslähtöisyys 

Nämä tekijät muodostavat Hollolan kunnan hyvinvointityöskentelyn keskeiset 

painotukset. Tavoitteena on, että kuntalaiset huolehtisivat omasta hyvinvoinnista ja 

terveydestä omien voimavarojen puitteissa niin paljon kuin mahdollista. Tämä 

tarkoittaa painotusta ennaltaehkäisevään toimintaan, jossa vahvistetaan kuntalaisen 

omia voimavaroja ja hyödynnetään myös muiden toimijoiden, esimerkiksi järjestöjen 

ja yhdistysten, osaamista ja resursseja. Terveyden ja hyvinvoinnin vaarantuessa 

kuntalainen saa käyttöönsä tarpeenmukaiset ja toimivat peruspalvelut. 
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3. Hyvinvointityöryhmän toimenpiteet vuodelle 2016  
 

Hyvinvointikertomus 2013 – 2016  

Valmistellaan terveydenhuoltolain 12 § mukainen hyvinvointikertomus 2013–2016 

erillisen suunnitelman mukaisesti.  

Hyvinvointitavoitteiden integrointi osaksi kuntasuunnittelua 

Kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavilta osin suunnitelmat 

ja ohjelmat integroidaan ja ohjelmat osaksi hyvinvointityöskentelyä. 

 

Toimenpiteet 

 

Sitä mukaa kun suunnitelmat tulevat päivitettäväksi, vastuunalainen toimiala huomio 

suunnitelmaan sisältyvät hyvinvointivaikutukset.  

 

Keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi 

integroidaan osaksi kunnan hyvinvointisuunnitelmaa (kuva 1.). Toimenpiteet 

pannaan täytäntöön olemassa olevan johtamisjärjestelmän puitteissa. Näin kunnan 

jokainen toimiala osallistuu hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen strategiseen 

suunnitteluun sekä toimeenpanoon ja arviointiin. 

 

 

Kuva 1.    
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Seuranta ja tiedonkeruu  

Kehitetään hyvinvoinnin ja terveyden seurantaa ja analyysiä.  

Toimenpiteet:  

Seuranta: 

• Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden seurannassa hyödynnetään jatkossakin 

pääasiassa olemassa olevia tilastoaineistoja, kuten sähköinen hyvinvointikertomus, 

sotkanet ja teaviisari  

• Suunnitteluvelvoitteiden lisäksi kunnan eri toimialoilla on useita 

raportointivelvoitteita valtuustolle tai lautakunnille. Kootaan vuoden 2016 aikana 

yhteen toimialojen raportointia ja hyödynnetään sitä soveltuvin osin 

hyvinvointityöskentelyssä 

Tiedonkeruu:  

• Tehdään kouluihin suunnattu lasten ja nuorten hyvinvointikysely. Kysely tehdään 

yhteistyössä lastensuojelulain (417/2007) 12 §:n mukaisen lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelman seuranta- ja arviointityöryhmän kanssa 

• Toimialoille suunnattu Webropol-kysely hyvinvointisuunnitelman etenemisestä 

Hyvinvointityöskentelyn tietoisuuden ja tunnettavuuden lisääminen  

Hyvinvointityöryhmä jatkaa työskentelyä hyvinvointityöskentelyn tietoisuuden ja 

tunnettavuus lisäämistä eri toimialoilla. Kaikki hyvinvointityöryhmän jäsenet 

vastaavat oman toimialansa sisällä hyvinvointityöskentelyn tunnettavuuden 

lisäämisestä.  Jatketaan esittely- ja infotilaisuuksien pitämistä 

hyvinvointityöskentelystä lautakunnissa, kunnanhallituksessa, valtuustossa ja 

kunnan johtoryhmässä.  

Hyvinvointiviestintä 

Hyvinvointiin liittyvä viestinnän ja tiedottamisen lähtökohtana on kunnan 

viestintäpolitiikka, ja hyvinvointiviestintää kehitetään osana kunnan viestintää. 

Hyvinvointityöryhmällä on kunnan viestintäpolitiikkaan pohjautuva 

viestintäsuunnitelma, jota viestinnässä noudatetaan. Painopisteeksi vuodelle 2016  
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valitaan vapaa-aikapalvelujen kokonaisuus, lisäksi lasten ja perheiden palveluissa 

kehitetään viestintää varhaisen tuen palveluista.  

Laajempi, kaikkien toimialojen hyvinvointiviestintää koskeva toimenpidesuunnitelma 

tehdään vuonna 2017 kun uuden hyvinvointikertomuksen mukaiset hyvinvointityön 

painopisteet ovat selvillä. Viestinnän tehostamiseksi avataan hyvinvointityöryhmän 

ekstranet –työtila koko kunnan henkilökunnalle sekä luottamushenkilöille. 

Keskusteluyhteyksien vahvistaminen muihin toimijoihin 

Ylläpidetään keskusteluyhteyksiä poliisin, pelastuslaitoksen, seurakunnan ja 

yrittäjäjärjestön suuntaan. Pyritään siihen, että alueen muut toimijat ovat tietoisia 

hyvinvointikertomuksen valmistelusta ja pystyvät halutessaan vaikuttamaan siihen.  

Yhteistyötä järjestösektorin kanssa kehitetään osallistumalla Yhteispelillä kohti arjen 

hyvinvointia – hankkeeseen sekä palkkaamalla vapaaehtoistoiminnan koordinaattori. 

Vuoden 2016 aikana mietitään edelleen vaihtoehtoja, kuinka viestintäyhteyksiä ja 

yhteistyötä järjestösektorin kanssa voitaisiin kehittää.  

Kutsutaan toimintavuoden aikana joidenkin sidosryhmien edustaja kokouksiin. 

Lisäksi pidetään säännölliset tilannekatsaukset vanhus- ja vammaisneuvoston ja 

nuorten monialainen ohjaus- ja palveluverkoston kanssa.  
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4. Hyvinvointityöryhmän vuoden 2016 kuvaus ja arviointi  
 

Toimenpiteet vuodelle 2016 / niiden toteutuminen  

Hyvinvointikertomus 2013 – 2016 

Valmistellaan terveydenhuoltolain 12 § mukainen hyvinvointikertomus erillisen 

suunnitelman mukaisesti.  

Hyvinvointikertomus on tehty, valtuustokäsittely 12.12.2016. 

 

Hyvinvointitavoitteiden integrointi osaksi kuntasuunnittelua 

Kunnalla on useita suunnitteluvelvoitteita, joilla on vaikutuksia kuntalaisten 

hyvinvointiin ja terveyteen. Kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen ja hyvinvointiin 

vaikuttavilta osin suunnitelmat ja ohjelmat integroidaan ja ohjelmat osaksi 

hyvinvointityöskentelyä. 

Toimenpiteet: Sitä mukaa kun suunnitelmat tulevat päivitettäväksi, vastuunalainen 

toimiala huomio suunnitelmaan sisältyvät hyvinvointivaikutukset. Keskeiset tavoitteet 

ja toimenpiteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi integroidaan osaksi kunnan 

hyvinvointisuunnitelmaa. Toimenpiteet pannaan täytäntöön olemassa olevan 

johtamisjärjestelmän puitteissa. Näin kunnan jokainen toimiala osallistuu 

hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen strategiseen suunnitteluun sekä 

toimeenpanoon ja arviointiin.  

Vuonna 2016 on uusittu opetussuunnitelma. Valmisteilla on strateginen yleiskaava ja 

kilpailukykystrategia, jotka on huomioitu hyvinvointikertomuksen valmistelussa.  

  

Seuranta ja tiedonkeruu  

Kehitetään hyvinvoinnin ja terveyden seurantaa ja analyysiä.  

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden seurannassa hyödynnetään jatkossakin 

pääasiassa olemassa olevia tilastoaineistoja, kuten sähköinen hyvinvointikertomus ja 

sotkanet ja teaviisari. 
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• Suunnitteluvelvoitteiden lisäksi kunnan eri toimialoilla on useita 

raportointivelvoitteita valtuustolle tai lautakunnille. Kootaan vuoden 2016 aikana 

yhteen toimialojen raportointia ja hyödynnetään sitä soveltuvin osin 

hyvinvointityöskentelyssä.  

Vuonna 2016 on raportoitu ikälakisuunnitelman seuranta (ohjausryhmä 7.4.2016). 

Laaja hyvinvointikertomus (Kunnanvaltuusto 12.12.2016) raportoi kuntalaisten 

hyvinvoinnista.  

 

Tiedonkeruu:  

• Tehdään kouluihin suunnattu lasten ja nuorten hyvinvointikysely. Kysely tehdään 

yhteistyössä lastensuojelulain (417/2007) 12 §:n mukaisen lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelman seuranta- ja arviointityöryhmän kanssa.  

Hyvinvointikysely on tehty, kevät syksy 2016 aikana ja keskeisiä tuloksia esitellään 

hyvinvointiraportin liiteosiossa muiden indikaattorien yhteydessä. 

 

Hyvinvointityöskentelyn tietoisuuden ja tunnettavuuden lisääminen  

Hyvinvointityöryhmä jatkaa työskentelyä hyvinvointityöskentelyn tietoisuuden ja 

tunnettavuus lisäämistä eri toimialoilla. Kaikki hyvinvointityöryhmän jäsenet 

vastaavat oman toimialansa sisällä hyvinvointityöskentelyn tunnettavuuden 

lisäämisestä.  Jatketaan esittely- ja infotilaisuuksien pitämistä 

hyvinvointityöskentelystä lautakunnissa, kunnanhallituksessa, valtuustossa ja 

kunnan johtoryhmässä. Vastuut jakautuvat seuraavasti:  

- kunnan johtoryhmä, Mika Forsberg  

- tekninen lautakunta, Tuomo Vesikko 

- perusturvalautakunta, Markku Lehikoinen ja Tarja Rautsiala 

- sivistyslautakunta, Antti Anttonen, Anne Kinnunen, Suvi Saarikko ja Marja Engman 

- yhteistyötoimikunta, Anne Laine 

- kunnanhallitus ja valtuusto, Markku Lehikoinen 
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Vuoden 2016 työohjelmassa merkittävässä roolissa oli hyvinvointikertomuksen 

valmistelu. Sen valmisteluun osallistettiin kaikki edellä mainitut toimielimet pois 

lukien yhteistyötoimikunta.  

 

Hyvinvointiviestintä 

Hyvinvointiin liittyvä viestinnän ja tiedottamisen lähtökohtana on kunnan 

viestintäpolitiikka, ja hyvinvointiviestintää kehitetään osana kunnan viestintää. 

Hyvinvointityöryhmällä on kunnan viestintäpolitiikkaan pohjautuva 

viestintäsuunnitelma, jota viestinnässä noudatetaan.  

Painopisteeksi vuodelle 2016 valittiin vapaa-aikapalvelujen kokonaisuus, lisäksi 

lasten ja perheiden palveluissa kehitettiim viestintää varhaisen tuen palveluista. 

Painopistealueiden viestintää on kehitetty mm verkkosivujen tehokkaammalla 

hyödyntämisellä ja sosiaalisen median työkalujen avulla.  

Laajempi, kaikkien toimialojen hyvinvointiviestintää koskeva toimenpidesuunnitelma 

tehdään vuonna 2017, kun uuden hyvinvointikertomuksen mukaiset hyvinvointityön 

painopisteet ovat selvillä. Viestinnän tehostamiseksi avataan hyvinvointityöryhmän 

ekstranet –työtila koko kunnan henkilökunnalle sekä luottamushenkilöille. Ekstranet 

–työtila on avattu kunnan henkilökunnalle ja luottamushenkilöille. 

 

Keskusteluyhteyksien vahvistaminen muihin toimijoihin 

Vuonna 2016 Ylläpidettiin keskusteluyhteyksiä poliisin, pelastuslaitoksen, 

seurakunnan ja yrittäjäjärjestön kanssa. Tällä pyrittiin siihen, että alueen muut 

toimijat olivat tietoisia hyvinvointikertomuksen valmistelusta ja pystyivät halutessaan 

vaikuttamaan siihen. Tässä työssä myös onnistuttiin kohtuullisen hyvin.   

 

Yhteistyötä järjestösektorin kanssa kehitettiin:   

 Osallistumalla Yhteispelillä kohti arjen hyvinvointia –hankkeeseen sekä 

palkkaamalla vapaaehtoistoiminnan koordinaattori.  

 Vuoden 2016 aikana mietittiin edelleen vaihtoehtoja, kuinka 

viestintäyhteyksiä ja yhteistyötä järjestösektorin kanssa voitaisiin 

kehittää.  

 Yhteistyötä järjestösektorin kanssa kehitetty mm osallistumalla Koski-
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seuran Kosken-Kohinat hankkeeseen (määrittely- ja työpajatyöskentely). 

 Kutsuttiin toimintavuoden aikana joidenkin sidosryhmien edustaja 

kokouksiin. Lisäksi pidetään säännölliset tilannekatsaukset vanhus- ja 

vammaisneuvoston (Katriina Haapakangas) ja nuorten monialainen 

ohjaus- ja palveluverkoston asioista (Marja Engman).  Koski-seura ja 

vapaaehtoistoiminnan koordinaattori (6/2017), vanhus- ja 

vammaisneuvosto (8/2016).  

 

Vuosikello / hyvinvointityö 2016 
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5. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyön organisointi 1.1.2017 

alkaen 
 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia päätöksiä tehdään ja toteutetaan 

kunnan kaikilla eri toimialoilla, 1.6.2017 alkaen palvelualueilla.  Hollolan kunnassa on 

toiminut kunnanjohtajan vuosittain nimeämä hyvinvointityöryhmä vuodesta 2011 

lähtien.  

Asiakirjan johdannossa todettiin, että Peruspalvelukeskus Oivan siirtyessä pois 

Hollolan kunnan organisaatiosta osaksi Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymää 

1.1.2017 lähtien ja 1.6.2017 voimaan astunutta kunnan organisaatiouudistusta, on 

hyvinvointityöryhmän kokoonpanoon tehty muutoksia ja samalla täsmennetty 

työryhmän roolia vuodelle 2017.  

1.1.2017 lähtien konsernipalvelujen toimialalle valittiin hyvinvointikoordinaattori. 

Hyvinvointikoordinaattori vastaa Terveydenhuoltolain mukaisesta väestön terveyden 

ja hyvinvoinnin edistämisen koordinaatiosta.  

Kunnan hyvinvointityöryhmä koordinoi ehkäisevää ja edistävää työtä sekä vastaa 

hyvinvointikertomustyöstä. Tämä työryhmä myös huolehtii, että asetetut 

hyvinvointitavoitteet ja toimenpiteet nivoutuvat osaksi kunnan toiminnan ja talouden 

suunnittelua.  

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen organisoinnissa on huomioitava yritysten, 

yleishyödyllisten yhteisöjen ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuudet osallistua 

aktiivisena toimijana kunnan ja alueen toimintaan. 
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Hyvinvointityöryhmän toimintasuunnitelma vuodelle 2017   

Hyvinvointitavoitteet osaksi kuntasuunnittelua  

Kunnalla on useita suunnitteluvelvoitteita, joilla on vaikutuksia kuntalaisten 

hyvinvointiin ja terveyteen. Nämä kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavat 

suunnitelmat sekä ohjelmat tulee ottaa osaksi hyvinvointityöskentelyä.  

Toimenpiteet: Sitä mukaa kun suunnitelmat tulevat päivitettäväksi, vastuunalainen 

toimiala (1.6 alkaen palvelualue) huomio suunnitelmaan sisältyvät 

hyvinvointivaikutukset. Keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämiseksi integroidaan osaksi kunnan hyvinvointisuunnitelmaa. Toimenpiteet 

pannaan täytäntöön olemassa olevan johtamisjärjestelmän puitteissa. Näin kunnan 

jokainen toimiala (1.6.alkaen palvelualue) osallistuu hyvinvoinnin ja 

terveydenedistämisen strategiseen suunnitteluun sekä toimeenpanoon ja arviointiin.   

Hyvinvointityö muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:  

• Ennaltaehkäisevä työ  

• Hallintokuntien toimenpiteet hyvinvoinnin edistämiseksi / hyvinvointinäkökulma 

toiminnassa  

• Konkreettinen yhteistyö seurojen ja yhdistyksien kanssa  

• Hyvinvointia tukevat investoinnit   

Hyvinvointityön keskiössä on kuntalaisen roolin vahvistaminen, johon vaikuttaa 

mm. seuraavat tekijät:  

• Kumppanuus  

• Viestintä  

• Lähiyhteisöt/osallisuus   

• Aktivaattorit  

• Mahdollisuuksien luominen     
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Strateginen suunnittelu  

•  Kunnan elinvoimaisuuden turvaamiseksi kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen on tärkeää lakisääteistä työtä, joka on osana kuntastrategiaa sekä 

talouden ja toiminnan suunnittelua. Kuntastrategia sitouttaa kuntajohdon ja kaikki 

toimialat suunnitelmien toteutukseen.  

 

Kuvio 1. Hyvinvointityö   

Lähde: Päivi Rahkosen esitys Hyvinvointityö Hollolan kunnassa 17.2.2017 / 

Hyvinvointityöryhmä 
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Kuvio 2. Kuntalaisen roolin vahvistaminen   

Lähde: Päivi Rahkosen esitys Hyvinvointityö Hollolan kunnassa 17.2.2017 / 

Hyvinvointityöryhmä 
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Kuvio 3. Hollolan kuntastrategia / strategiset tavoitteet   

Lähde: Päivi Rahkosen esitys Hyvinvointityö Hollolan kunnassa 17.2.2017 / 

Hyvinvointityöryhmä 

Seuranta ja tiedonkeruu  

Edelleen kehitetään hyvinvoinnin ja terveyden seurantamenetelmiä mm. 

hyödyntämällä olemassa olevia sähköisiä tilastoaineistoja.   

Toimenpiteet ja seuranta 

• Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden seurannassa hyödynnetään pääasiassa 

olemassa olevia tilastoaineistoja, kuten esimerkiksi sähköinen hyvinvointikertomus, 

hyvinvointikompassi.fi, terveytemme.fi , sotkanet.fi ja teaviisari.fi.   

• Suunnitteluvelvoitteiden lisäksi kunnan eri toimialoilla on useita 

raportointivelvoitteita valtuustolle tai lautakunnille. Kootaan vuoden 2017 aikana 

yhteen toimialojen raportointia ja hyödynnetään sitä soveltuvin osin 

hyvinvointityöskentelyssä ja vuosiraportin laatimisessa.   
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Hyvinvointityöskentelyn tietoisuuden ja tunnettavuuden lisääminen    

Hyvinvointityöryhmä ja sen kaikki jäsenet jatkavat työskentelyä 

hyvinvointityöskentelyn tietoisuuden ja tunnettavuus lisäämistä kunnan eri 

toimialoille.   

Jatketaan esittely- ja infotilaisuuksien pitämistä hyvinvointityöskentelystä 

lautakunnissa, kunnanhallituksessa, valtuustossa ja kunnan johtoryhmässä. Vastuut 

jakautuvat seuraavasti:   

- kunnan johtoryhmä, Puheenjohtaja Päivi Rahkonen ja Antti Anttonen   

- tekninen lautakunta (1.6. alkaen elinvoimavaliokunta), Tuomo Vesikko  

- sivistyslautakunta (1.6. alkaen hyvinvointivaliokunta), Anne Kinnunen, Suvi 

Saarikko ja Marja Engman  

- yhteistyötoimikunta, Anne Laine  

- kunnanhallitus ja valtuusto, Antti Anttonen   

Hyvinvointikoordinaattorin blogi kunnan kotisivuilla kaikkien luettavissa. Tavoitteena 

on julkaista vuoden aikana 6-8 blogia hyvinvointityöhön liittyvistä eri teemoista.  

Sosiaalisen median hyödyntäminen hyvinvointiviestinnässä (Muun muassa facebook 

ja twitter).  

Hyvinvointiviestintä ja yhteys muihin toimijoihin   

Hyvinvointiin liittyvä viestinnän ja tiedottamisen lähtökohtana on kunnan 

viestintäpolitiikka, ja hyvinvointiviestintää kehitetään osana kunnan viestintää. 

Hyvinvointityöryhmällä on kunnan viestintäpolitiikkaan pohjautuva 

viestintäsuunnitelma, jota viestinnässä noudatetaan.   

Painopisteitä vuodelle 2017   

 Kuntalaisten ja kolmannen sektorin eri toimijoiden viestinnän kehittäminen, 

tavoitteena osallisuuden lisääminen    

 HYTE-indikaattorit (ja muitakin keskeisiä indikaattoreita) ja niiden 

tilannekatsaus Hollolan osalta sekä toimenpide-ehdotuksia tuloksien 

parantamiseksi    

  

https://www.hollola.fi/hyvinvointikoordinaattorin-blogi
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 Ehkäisevän päihdetyön kehittäminen Hollolassa, oma teemakokous aiheesta 

kesäkuussa   

 Järjestöyhteistyön tiivistäminen (aluefoorumimallin hyödyntäminen)   

 Päijät-Hämeen päivitetyn terveysliikuntastrategian ”jalkauttaminen” 

yhteistyössä kunnan vapaa-aikapalveluiden (liikuntapalvelut) kanssa 

 Hyvinvointityöryhmä käsitteli toimintasuunnitelmaa kokouksessaan 7.4.2017 

ja päätöksessä todettiin, että toimintasuunnitelma vuodelle 2017 hyväksyttiin 

ja lisäksi annettiin hyvinvointikoordinaattorille valtuudet kehittää 

toimintasuunnitelman sisältöä ja painopisteitä vuoden aikana.   
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6. Väestön terveyttä ja hyvinvointia kuvaavat tilastoindikaattorit  

 

 Raportin liitteenä on sähköisen hyvinvointikertomuksen indikaattorisuositusten 

mukaisia väestön terveyttä ja hyvinvointia kuvaava tilastotietoja väestöryhmittäin 
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LIITTEET 

 

Sähköisen hyvinvointikertomuksen indikaattoritietoa vuoden 2016 

raportointiin.   

Lähteet: sähköinen hyvinvointikertomus, www.hyvinvointikertomus.fi ja 

www.sotkanet.fi.  

Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima 

  

Päivitetty 17.5.2017 

Huoltosuhde ilmaisee, kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 65 vuotta täyttänyttä on 

sataa 15–64 -vuotiasta (työikäistä) kohti. Mitä enemmän on lapsia ja/tai eläkeikäisiä, 

sitä korkeampi huoltosuhteen arvo on. 

  

http://www.hyvinvointikertomus.fi/
http://www.sotkanet.fi/
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Päivitetty 26.5.2017  

Lapsiperheiden osuus prosentteina kaikista perheistä. Lapsiperheiksi luokitellaan 

perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. 

 

Päivitetty 17.5.2017  

Yhden huoltajan lapsiperheiden osuus prosentteina kaikista lapsiperheistä. 
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Päivitetty 26.5.2017 

Yhden hengen asuntokuntien osuus prosentteina kaikista asuntokunnista. 

 

Päivitetty 17.5.2017  

Väestön koulutustaso, mitattu laskemalla perusasteen jälkeen suoritetun 

korkeimman koulutuksen keskimääräinen pituus henkeä kohti. 
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Päivitetty 17.5.2017 

Kunnan valtionosuudet % nettokustannuksista. 

 

Päivitetty 17.5.2017  

Kunnan valtionosuudet yhteensä asukasta kohti euroina. 
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Kaikki ikäryhmät 

 

 

Päivitetty 17.5.2017 

Äänestysprosentti eduskuntavaaleissa. 
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Päivitetty 15.6.2017 

Sairastavuusindeksi ilmaisee miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko 

maan väestön keskiarvoon (= 100). 

 

Päivitetty 7.6.2017  

Poliisin tietoon tulleiden väkivaltarikosten eli henkeen ja terveyteen 

kohdistuneiden rikosten osuus tuhatta asukasta kohti. 



   

27 
 

 

Päivitetty 15.5.2017  

Gini-kerroin ilmaisee tarkasteltavan alueen asuntokuntien käytettävissä olevien 

rahatulojen jakautumista. Mitä suuremman arvon Gini-kerroin saa, sitä 

epätasaisempi tulonjako on. 
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Päivitetty 17.5.2017 

Pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien henkilöiden osuudet prosentteina kaikista 

alueella asuvista henkilöistä. 

 

Päivitetty 2.6.2017 

Indikaattori kuvaa kuntajohdon ja kunnan keskushallinnon 

terveydenedistämisaktiivisuutta. 
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Päivitetty 2.6.2017  

Indikaattori kuvaa liikunnan edistämisestä kunnassa vastaavan tahon 

terveydenedistämisaktiivisuutta. 
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Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet 

 

Päivitetty 12.6.2017  

Ahtaasti asuvien lapsiasuntokuntien osuus prosentteina kaikista 

lapsiasuntokunnista. 
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Päivitetty 17.5.2017 

Pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaitten henkilöiden osuus 

prosentteina kaikista alueella asuvista alle 18-vuotiaista henkilöistä. 

 

Lähde: Lasten ja nuorten hyvinvointikysely 2016  

Millä eri tavoin lapset ja nuoret viettävät vapaa-aikaa? 
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Lähde: Lasten ja nuorten hyvinvointikysely 2016  

Koulussani kiusataan muita oppilaita?  

 

Lähde: Lasten ja nuorten hyvinvointikysely 2016  

Koen, että minua on kiusattu viimeisen vuoden aikana?  
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Lähde: Lasten ja nuorten hyvinvointikysely 2016  

Kuinka hyvin koulussasi puututaan kiusaamiseen?  
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Nuoret ja nuoret aikuiset 

 

 

Päivitetty 17.5.2017  

Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17 - 24-vuotiaiden osuus prosentteina 

vastaavanikäisestä väestöstä. 

 

 



   

35 
 

 

Päivitetty 22.5.2017 

Kalenterivuoden aikana vähintään 10 kuukautta toimeentulotukea saaneiden 18-

24-vuotiaiden osuus prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. HUOM! Padasjoen 

osalta tietoa ei ole tilastoitu 2015.  
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Työikäiset 

 

Päivitetty 17.5.2017 

Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden 25–64-vuotiaiden osuus 

vastaavanikäisestä väestöstä. 
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Päivitetty 12.6.2017 

Työkyvyttömyyseläkettä vuoden lopussa saaneiden 25 - 64-vuotiaiden osuus 

prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. 

 

Päivitetty 23.5.2017 

Vaikeasti työllistyvien osuus (%) 15 - 64-vuotiaasta väestöstä. Vaikeasti 

työllistyvien ryhmään luetaan pitkäaikaistyöttömät, rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät, 

toimenpiteeltä työttömäksi jääneet ja toimenpiteeltä toimenpiteelle siirtyneet. 
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Päivitetty 22.5.2017 

Kalenterivuoden aikana toimeentulotukea saaneiden 25-64-vuotiaiden 

pitkäaikaisasiakkaiden osuus prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. 
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Ikäihmiset 

 

Päivitetty 17.5.2017  

Vuoden lopussa erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuus prosentteina 

vastaavanikäisestä väestöstä. 
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Päivitetty 24.5.2017  

Vuoden lopussa kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus prosentteina 

vastaavanikäisestä väestöstä. 

 

Päivitetty 17.5.2017 

Täyttä kansaneläkettä vuoden lopussa saaneiden 65 vuotta täyttäneiden osuus 

prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Täyden kansaneläkkeen saajia ovat 

henkilöt, joilla on vain vähän tai ei lainkaan ansioeläkkeitä. 
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Päivitetty 30.5.2017 

Kuinka monta prosenttia 75 vuotta täyttäneistä saa säännöllisesti kotipalvelua 

ja/tai kotisairaanhoitoa.  
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet / Liite 

kunnan talousarvio-ohjeet 2018  

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet 

Kuntalain mukaan kunnan tulee pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja 

kestävää kehitystä.  Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävien 

peruspalveluiden tavoitteet subjektiivisten oikeuksien toteutumisen osalta 

vahvistetaan lainsäädännössä. 

Lakisääteisten velvoitteiden kustannustehokkaan toteuttamisen lisäksi Hollolan 

kunnan keskeiset tavoitteet hyvinvoinnin edistämiseksi esitetään yleisellä tasolla 

kunnan strategiassa. Hollolan kuntastrategian (kunnanvaltuusto 26.6.2013 § 13) 

mukaan hyvinvoiva kuntalainen ja toimivat peruspalvelut ovat yksi kunnan 

strateginen tavoite. 

Tavoitteita yksilöidään hyvinvointisuunnitelmassa, joka pohjautuu valtuustossa 

18.6.2012 käsiteltyyn hyvinvointikertomukseen.  

Kaikkien toimialojen tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa toiminta- ja 

taloussuunnitelmissaan huomioon myös kunnan hyvinvointi- ja 

terveystavoitteet. 

Hyvinvointisuunnitelman keskeiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet 

ovat: 

1 Kunnan johdon sitoutuminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen 

- Asetetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen strategiseksi tavoitteeksi. 

- Turvataan keinot hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. 

- Nimetään toimialakohtaiset toimenpiteet terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 

 

2 Elämäntapasairauksien ja -riskien ehkäisy 

- Edellytysten tarjoaminen terveysliikunnalle. 

- Liikuntalähete- ja liikuntaneuvontakäytännön kehittäminen ja vakinaistaminen osaksi 

palvelujärjestelmää. 

- Tyypin 2 diabeteksen riskihenkilöiden seulonta ja ravitsemukseen ja liikuntaan 

liittyvän elintapaohjauksen piiriin saattaminen. 
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- Tupakoinnin lopettamisen tukeminen. 

- Omahoidon tukeminen ryhmämuotoisen toiminnan avulla 

 

3 Väestön ikääntymiseen ja vammaispalveluiden kysynnän kasvuun 

varautuminen 

- Väestön ikääntymiseen ja liikuntarajoitteisuuteen varautuminen 

yhdyskuntasuunnittelussa. 

- Kehitetään terveyttä ja hyvinvointia tukevia neuvonta- ja tukipalveluita. 

- Lisätään kotona asumista tukevia palveluita resurssien mahdollistamissa puitteissa. 

- Kehitetään ja otetaan käyttöön vaihtoehtoisia palveluja (teknologiset ratkaisut 

esimerkiksi lääkehoitoon ja ateriapalveluihin). 

- Tuetaan ikääntyneen toimintakykyä ja toimijuutta kotihoidossa ja asumispalveluissa. 

 

4 Nuorten syrjäytymisen ehkäisy 

- Perheiden, lasten ja nuorten peruspalveluiden kehittäminen 

- Nuorisotakuun toimenpiteiden toteutuminen. 

- Nuorten päihteidenkäytön haittojen ehkäisy. Yleinen valistus ja puheeksi ottaminen. 

- Koulutus tai työmarkkinoiden ulkopuolelle pudonneiden 13-29-vuotiaiden nuorten 

elämänhallinnan tukeminen ja jatkopolkujen löytäminen. 

 

5 Koululaisten elämäntavat ja koulukiusaamisen ehkäisy 

- Kasvun ja kehityksen tukeminen, vanhemmuuden edistäminen, perheiden 

hyvinvoinnin kehittäminen. 

- Elämänhallinta ja elämäntavat (lepo, ravitsemus, vapaa-aika, perhe ja 

ystävyyssuhteet). 

- Koulukiusaamiseen puuttuminen tehokkaasti. Erillisprojektit ja ryhmäytykset 

haastavien luokkien kanssa. 

 

6 Alkoholihaittojen ehkäisy 

- Ikääntyvän väestön päihteidenkäytön haittojen ehkäisy. Yleinen valistus ja puheeksi 

ottaminen. 

- Vahvistetaan päihde- ja mielenterveysasioiden osaamista kaikilla kunnan 

tulosalueilla. 
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- Vahvistetaan ennaltaehkäisevää päihdetyötä. Yleinen valistus ja puheeksi 

ottaminen. 

 

7 Pitkäaikaistyöttömien syrjäytymisen ehkäisy 

- Työttömyyden pitkittymisen ehkäisy. 

- Pitkäaikaistyöttömien työllistymisessä tukeminen. 

- Sosiaalisen toimintakyvyn ja fyysisen terveyden ylläpitäminen. 

 

8 Elinympäristön esteettömyys 

- Julkisten palveluiden rakennusten ja niiden ympäristön sekä liikenneväylien 

esteettömyyttä edistetään. 

- Palvelulinjaliikenteen ylläpitäminen ja kehittäminen. 

 

9 Yhteisöllisyyden ja kansalaisvaikuttamisen lisääminen 

- Asiakkaiden osallistuminen palveluiden kehittämiseen. 

- Lisätään suoraa demokratiaa ja asukasdemokratiaa. 

- Tuetaan paikallisyhteisöjen omaehtoista työtä yhteisöllisyyden kehittämiseksi 

(yhdistykset jne)



 
 

 
  

 


