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Kuopion kaupunki

Kuopion väestö, alue,
sijainti
l

Suomen 9. suurin kaupunki

l

Noin 118 700 asukasta

l

Työssäkäyntialueella 170 000 asukasta

l

Asukastiheys noin 37 asukasta / maa-km²

l

Rantaviiva 6340 km, järviä noin 900

l

Pinta-ala 4326 km²

maapinta-ala 3241

km2

Asukkaat
118 700,
joista 23 % asuu
maaseudulla
Metsät ja suot
70 %
järvet
25 %
pinta-alasta

KUOPIO FAKTAT & LUVUT
BUSINESS

ASUMINEN
Merkittävin
kesämökkikunta
(10 800)
- 40 %
CO2 tavoite
2020 mennessä
100 eri
kansalaisuutta

6 000
YRITYSTÄ

77 %
ihmisistä elää
kaupunkiympäristössä

KOULUTUS

23 %
ihmisistä asuu
maaseuduilla

Koulutuskaupunki

erinomaiset opiskelumahdollisuudet

200
vientiyritystä
Pohjois-Savossa

51 000
TYÖPAIKKAA

yli 300
tuontiyritystä
Pohjois-Savossa

Englanninkielinen koulupolku
3000
ulkomaalaista
asukasta

päiväkodista korkea-asteen
koulutukseen

33 %:lla
korkean asteen
tutkinto

Merkittävä osaamiskeskittymä
terveys-, hyvinvointi- ja
cleantech -aloilla

77 %:lla
peruskoulun
jälkeinen tutkinto

1000 ulkomaalaista
opiskelijaa

9. SUURIN
KAUPUNKI

118 700
VÄKILUKU

n. 200 000 ASUKKAAN
TYÖSSÄKÄYNTIALUE

4330 km2
PINTA-ALA

37 km2
ASUKASTIHEYS

n. 900
JÄRVEÄ

6340 km
RANTAVIIVAA

Kuopio 2030
Hyvän elämän pääkaupunki

Terveyttä, elinvoimaa ja arjen rikkautta
Visiota täsmentävät päämäärät
§ Kestävästi kasvava miljoonan ihmisen
keskus – 200 000 asukasta vuonna 2040.
§ Uudistuva ja kansainvälinen elinkeinoelämä
sekä hyvä yritysilmasto.
§ Savilahti – Euroopan kiinnostavin oppimisja innovaatioympäristö.
§ Suomen nopeimmin kehittyvä kokous-,
tapahtuma- ja matkailualue.
§ Terveys-, ympäristö- ja
hyvinvointiosaamisen edelläkävijä.
§ Ympäristöltään ainutlaatuinen ja innostava.
Paras paikka lapsille.

Kuopio 2030

Hyvinvointikertomus - lakisääteistä toimintaa ja
kunnan hyvinvointipolitiikan perustana
• Terveydenhuoltolaki ja kuntalaki
• Tuodaan esille hyvinvointi- ja terveyseroja ja niiden
kaventamiseen liittyviä tavoitteita
• hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, seurannan,
arvioinnin ja raportoinnin työväline
• ohjaa kunnan hyvinvointipolitiikkaa
• Tuottaa tietoa tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista eli
hyvinvointipolitiikan onnistumisesta
• Strategiatyön ja vuotuisen kuntasuunnittelun ja seurannan
väline
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/kunnan-hyvinvointikertomus

Miksi? – Laki velvoittaa
Terveydenhuoltolaki, pykälä 12:
– kunnanvaltuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laaja
hyvinvointikertomus
– kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on
raportoitava valtuustolle vuosittain
Kuntalaki:
– Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
– Hyvinvointikertomuksen tekeminen toimii kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen
perustana
• Kertomus toimii valmistelijoiden työvälineenä hyvinvointitiedon kokoamisessa,
raportoinnissa ja seurannassa sekä resursoinnin suunnittelussa.
• Kertomus tuo esille kuntalaisten hyvinvointitarpeita sekä
• arvioi toteutunutta toimintaa, hyvinvointipolitiikkaa sekä kunnan voimavarojen ja
tarpeiden välistä suhdetta.
• Luottamushenkilöille se on työväline päätöksenteossa, resursoinnissa ja
vaikuttavuuden arvioinnissa.
=> TÄRKEÄ OSA TALOUDEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELUA!

Kerran valtuustokaudessa tehdään laaja hyvinvointikertomus (sis. suunnitelma)
= edellisen valtuustokauden ajalta hyvinvoinnin tilan kuvaus ja
suunnitelma seuraavalle valtuustokaudelle (=tavoitteet, menetelmät, mittarit, vastuut)

Kerran vuodessa tehdään vuosiraportti (alkukevät -> tilinpäätökseen,
tarvittaessa täydennetään myöhemmin saman vuoden aikana)
= miten tavoitteet on saavutettu, mitä on tehty hyvinvointitavoitteiden
edistämiseksi. Tarvittaessa tarkennetaan hyvinvointitavoitteita ja toimenpiteitä
www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen/

Laaja hyvinvointikertomus
Tiivis asiakirja, jonka laativat eri hallinnonalojen asiantuntijat yhdessä ja se koostuu
seuraavista osista:

OSA1: ”kertomus”
Yhteenveto kuopiolaisten hyvinvoinnin tilasta 2013-2016/2017 ja kuvataan
toteutettua hyvinvointipolitiikkaa

OSA 2: ”suunnitelma”
Painopisteet, tavoitteet, toimenpiteet, vastuutahot ja resurssit sekä
arviointimittarit seuraavalle valtuustokaudelle

OSA 3: Valtuustohyväksyntä
Suunnitelman hyväksyminen
OSA 4: VIESTINTÄTOIMET JA TOIMINTA
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Hyvinvointikertomus – rakenne kertomuksesta suunnitelmaan ja
toteutukseen
I Kertomus: Kuvaus hyvinvoinnin tilasta:
§ Mitä tehty?
§ Missä ollaan nyt hyvinvoinnin osalta? Hyvinvointieronäkökulma (sukupuoli,
sosioekonominen, ikä, erityisryhmät) Tarkastelussa indikaattorit, asiakirjat,
kokemuksellinen tieto
-> hyvää ja kehitettävää listaus
II Suunnitelma:
§ Tavoitteet (pohjautuvat indikaattoritietoon, kehitettävää, mille kohderyhmälle)
§ Tavoitetasot (mihin pyritään valtuustokauden loppuun mennessä)
§ Toimenpiteet
ü näyttöön perustuvia/ kansallisesti suositeltuja/ hyväksi todettuja
ü EVA
ü yhteys talous- ja toimintasuunnitelmaan
§ Resurssit,
§ Vastuut,
§ Seuranta ja arviointimenettelyt (indikaattorit)
III Toteutus:
- Suunnitelma valtuustohyväksynnän kautta toteutukseen

Talousarvioprosessin
vuosikello ja
hyvinvointikertomus
(hvk)

Laaja hvk tehdään koko valtuustokaudelle!
Vuosittain arvioidaan sen toteutumista
tilinpäätöksessä ja talousarviossa varataan
resursseja

Toteutetaan vaikuttavia
toimenpiteitä
hyvinvointitavoitteiden
saavuttamiseksi
Talousarvion ja toimintasuunnitelman
hyväksyminen (joulukuu)

ANALYYSIVAIHE (tammi-helmikuu)
Käyttösuunnitelmat (tammikuu)

Painopisteiden tarkistaminen
talous- ja toimintasuunnitelmaan (loka-marraskuu)

Hvk osaksi talousarviota:
- mitä huomioitava
budjetissa jotta päästään
tavoitteisiin – mihin
varattava resursseja?
- Tuo esille
hyvinvointitavoitteet ja
menetelmät, joihin
varattava resurssit

Palvelusopimusneuvottelut
(lokakuu)

TILINPÄÄTÖS (maaliskuu)

Toimenpide- ja resurssiesitykset
(elokuu)
Strategioiden ja ohjelmien
päivittäminen (syyskuu)

Talousarvion laadintaohjeet

Toteutetaan vaikuttavia
toimenpiteitä
hyvinvointitavoitteiden
saavuttamiseksi

Hvk vuosiraportti
–> mitä hyvinvointitavoitteiden
eteen on tehty edellisenä vuonna?
-> miten hyvinvointitavoitteissa on
edetty eli hyvinvoinnin tilan
analyysia tavoitteiden osalta?
-> Arvioinnin pohjalta tarvittaessa
tavoitteiden ja toimenpiteiden
tarkennus.
=> Osana tilinpäätöstä lautakuntien
kautta hallitukseen ja valtuustoon

Hyvinvointikertomus kokoaa ja linjaa
• Indikaattoritiedot – tunnistetut tarpeet –
tavoitteet – toimenpiteet – linjassa!
• Konkreettisia toimenpiteitä
• Toimenpiteitä suunnittelemassa myös srk,
yritykset, järjestöt
• Hyödyntää hyviä vaikuttavia käytäntöjä
• Kansalliset linjaukset ja ohjelmat näkyvät
tavoitteissa, indikaattoreissa ja
toimenpidetasolla

Hyvinvointikertomus OSA 1: Kuopiolaisten
hyvinvoinnin kehitys vuosina 2013-2016/2017
Sisältö
Mikä on hyvinvointikertomus?
1.Hyvinvointikertomuksen työstäminen palvelualueiden yhteistyönä
hyvinvointiryhmässä ja hyvinvointiryhmän valmistelevassa
ryhmässä
2.OSA1: Väestön hyvinvoinnin kehitys valtuustokaudella 2013-2016
3.1. Yleistä kuopiolaisten hyvinvoinnin kehityksestä:
Väestörakenne, työllisyys, työttömyys, talous, asuminen ja
ympäristö, Kelan sairastavuusindeksi, liikunta ja kulttuuri ja
osallisuus, Tea-indeksi, turvallisuus sekä kokemuksellinen
hyvinvointi
3.2 Lasten, varhaisnuorten ja lapsiperheiden
hyvinvointi
3.3 Nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointi
3.4 Työikäisten hyvinvointi
3.5 Ikäihmisten hyvinvointi
4.Yhteenveto kuopiolaisten väestön hyvinvoinnin
kehityksestä 2013-2016
5.Edellisen valtuustokauden tavoitteiden,
hyvinvointilupausten
ja toimenpiteiden toteutumisen arviointi
6.Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Tarkastelua suhteessa vertailukuntiin ja aikaan
• = onko tavoiteltavaa muutosta tapahtunut, onko
kehityssuunta myönteinen
• Vertailukunnat
– Turku,

- Joensuu

– Tampere,
– Jyväskylä,
– Oulu,

- Lahti

Omien mittareiden kehittelyä tarvittaessa

Esimerkki: Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet
Peruskouluikäisten ruoka- ja ravitsemuskasvatuksen myönteisiä asioita:
•
•
•

•

•

Kouluissa ei ole makeisautomaatteja.
Henkilöstöstä 72 % ohjaa oppilaita lautasmallin
mukaiseen annosteluun.
Rehtoreista 89% on ottanut ravitsemus- ja/tai
ruokakasvatusaiheita on ollut esiin
koulujen
oppilashuoltoryhmissä tai muissa yhteyksissä
viimeisen kahden vuoden aikana.
Kaikki kouluterveydenhoitajat ovat saaneet
ravitsemukseen/ruokakasvatukseen
liittyvää
täydennyskoulutusta viimeisen kahden vuoden
aikana.
Suurin osa kouluterveydenhoitajista on käynyt
puhumassa
ravitsemuksesta
tai
ruokakasvatuksesta oppilaille.

Lähteet: Kuopion omat ravitsemuskyselyt 2016-2017

Peruskouluikäisten ruoka- ja
ravitsemuskasvatuksen huolenaiheita:
• Kouluruokailun ja ruoka- ja ravitsemuskasvatuksen
kirjaaminen
lukuvuosisuunnitelmaan.
• Ruokakasvatusmenetelmiä
(Sapere)
ei
hyödynnetä tarpeeksi tutuksi ja käyttöön.
• Asenteet, arvot ja trendit, esim. kouluruokailuun
osallistuminen.
• Ruokatauon kesto on 30 minuuttia vain 79 %
kouluista.
• Välipalojen
ravitsemuslaatuun
kiinnitettävä
huomiota.
Kuopiolaisista 8- ja 9-luokan oppilaista on
ylipainoisia 13,7%. Tilanne on toiseksi paras
vertailukaupungeista (Kouluterveyskysely 2013).
Fin-HIT tutkimuksen mukaan alakoululaisista tytöistä
9 % ja pojista 14 % oli ylipainoisia. Joka kymmenes
lapsi naposteli päivittäin. Lapsista 3% söi päivittäin
suklaata ja karkkia. Tutkimus toteutettiin vuonna
2014. (Fin-HIT-tutkimus 2016, N=914.)

päivitetty 03/2017
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Esimerkkejä kertomusosiosta

Esimerkki: Kelan sairastavuusindeksi, kansantauti-indeksi
Kelan sairastavuusindeksi
Ikävakioitu Kelan sairastavuusindeksi (v. 2015
115,6) on Kuopiossa
korkein suhteessa
vertailukaupunkeihin ja indeksi on pysynyt lähes
samana viime vuosien aikana (2013-2015).

Kansantautien osalta (diabetes, psykoosit,
sydämen vajaatoiminta, nivelreuma, astma,
verenpainetauti, sepelvaltimotauti) tilanne ei ole
vuosien
2013-2015
aikana
muuttunut
Kuopiossa.
Kuopiossa
on
Itä-Suomen
alueella
keskimääräistä parempi tilanne. Suhteessa
vertailukaupunkeihin korkeammat luvut kuin
Kuopiossa suhteessa maan keskiarvoon ovat
Joensuussa diabeteksen ja astman osalta ja
Oulussa
sydämen
vajaatoiminnan
ja
verenpainetaudin osalta (v.2015).

Sairastavuusindeksi: miten tervettä tai sairasta alueen väestö on suhteessa
koko maan väestön keskiarvoon (= 100). Vakioinnilla ikä- ja
sukupuolirakenteen vaikutus indeksilukuun voidaan poistaa, mikä mahdollista
alueittaisen vertailun alueiden välisistä ikä- ja sukupuolirakenteen eroista
huolimatta. Perustuu kolmeen tilastomuuttujaan: kuolleisuuteen,
työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä (16–64-vuotiaat) sekä
lääkkeiden ja ravintovalmisteiden korvausoikeuksien haltijoiden osuuteen
väestöstä. Niistä kukin on suhteutettu maan väestön keskiarvoon.
Sairastavuusindeksi on näiden kolmen osaindeksin keskiarvo.

Päivitetty 05/2017

Esimerkki: Turvallisuus

Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma on liitetty vuodesta
2015 lähtien osaksi sähköistä hyvinvointikertomusta.

Katuturvallisuusindeksin mukaan Kuopio on turvallinen
kaupunki.

Katuturvallisuusindeksi,
suhteellinen arvo

2013

2014

2015

2016

Kuopio

82,63

96,93

94,75

104,07

Mitä suurempi indeksin arvo on sitä vähemmän rikoksia esiintyy.

Joensuu

88,83

90,27

91,22

104,81

Mikkeli

84,51

91,52

102,57

98,22

Kuopio oli neljänneksi turvallisin vertailukaupunkien
joukossa vuonna 2016. Turvallisuus indeksi oli 104.
Kymmenen vuoden indeksin keskiarvoon verrattuna Kuopion
katuturvallisuus on kohentunut vuonna 2016 noin 27
prosentilla. Myös suurimmassa osassa muita kaupunkeja
turvallisuus kehittyi viime vuonna parempaan suuntaan.

Jyväskylä

79,96

84,66

82,91

79,95

Lahti

83,54

93,13

89,32

99,56

Oulu

87,58

94,13

91,30

105,40

Katuturvallisuusindeksin muutos prosentteina vuonna 2016 verrattuna
kymmenen edellisvuoden keskiarvoon. YLE 26.1.2016.
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Maan kymmenen suurinta kaupunkia
turvallisuusjärjestyksessä vuoden 2016
katuturvallisuusindeksin ennakkotietojen
perusteella. YLE 26.1.2016

Esimerkki: Turvallisuus

Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma on liitetty vuodesta
2015 lähtien osaksi sähköistä hyvinvointikertomusta.

Asuinalueensa turvattomaksi kokee vain noin 2 %
asukkaista (ATH).

Yleisesti rikosten määrät ovat vähentyneet ja
päihdekiinniotot ovat laskeneet. Päihteiden käytön
runsaus näkyy poliisin tilastoissa esim. rattijuopumus
(263 v.2016) ja törkeiden rattijuopumus tapausten
(147 v.2016) määrissä.

Huolta aiheuttaa huumausaineiden käyttö erityisesti
nuorten parissa. Huumausaineiden käyttörikokset
ovat kasvussa.

Kuopiossa poliisin tilastoimia perheväkivaltatilanteita
on paljon, mutta määrät ovat laskusuunnassa.
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Esim.Tavoitteet pohjautuvat tietoon kuntalaisten hyvinvoinnista
Indikaattoritieto kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä saadaan niistä tietokannoista, joista se on toistaiseksi
mahdollista:
•
•
•
•
•
•

.
Sotkanet www.sotkanet.fi
ATH Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus www.terveytemme.fi/ath
Kouluterveyskysely http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely
Tea-viisari https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen/johtaminen/tyokaluja/teaviisari
Kunnan omat indikaattorit ja tilastot
Laadulliset kyselyt ja asiakaspalautteet – mm. kokemuksellinen hyvinvointikysely ja työpajojen tulokset

Hyvinvoinnin tilan kuvaus 20132016 eli koottu indikaattoritieto
-> mikä hyvää
-> mikä kehitettävää
-> tavoitteet valtuustokaudelle
kehitettävistä asioista koottuna
teemoina
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Kuopion
vertailukunnat:
•
Jyväskylä
•
Tampere
•
Turku
•
Joensuu
•
Oulu
•
Lahti

Esimerkki
Tiivistelmä kuopiolaisten hyvinvoinnista 2013-2016
Hyvää, yleistä, kaikkia ikäryhmiä koskevat:
- Väestönkasvu on hyvällä tasolla. Maahanmuutto ja
maastamuutto pysynyt tasaisena. Työttömyys on
laskenut viime vuodesta. Koulutustaso on noussut
vuosittain
- Kuopiolaisten elämänlaatu on kasvanut tasaisesti.
- Terveydenedistämisaktiivisuus on noussut vuosittain.
- Kuopio on turvallinen kaupunki.
- Tuloerot (gini-arvo) ovat pienet. Pienituloisten
kotitalouksien
osuus
on
pienempi
kuin
vertailukunnissa
- Asunnottomuutta on hyvin vähän.
- Asuinalueeseen ja rakennusten kuntoon ollaan
tyytyväisempiä kuin keskimäärin koko Suomessa.
- Ilman ja veden laatu ovat hyvät.
- Katujen kunnossapitoon ollaan tyytyväisiä ja
joukkoliikennettä suositaan yhä enemmän
- Kansantautien tilanne on keskimääräistä parempi
verrattuna muuhun Itä-Suomeen.
- Asukkaat
saavat
liikuntapalveluista
ja
kulttuuripalveluista riittävästi tietoa ja palveluja ja
osallistuvat aktiivisesti
- Terve Kuopio kioskin toiminta on löytänyt paikkansa
- Asukastuvat ovat löytäneet asiakaskuntansa

Huolenaiheita, yleistä, kaikkia ikäryhmiä koskevat:
- Huoltosuhde (lasten ja vanhuseläkeläisten määrä
suhteessa työikäisiin) jatkanut nousuaan koko maan ja
vertailukuntien tavoin
- Ulkomaalaisten työllistyminen on vaikeaa
(ulkomaalaisia 2,4% väestöstä, 32% eli 400 henkeä
työttömänä )
- Kotitalouksista kolmasosa kokee hankaluuksia
kotitalouden menojen kattamisessa.
- Pitkäaikaistyöttömien määrä on lisääntynyt vuosittain.
- Alueen väestö on sairasta suhteessa koko maan
väestön keskiarvoon ja arvo on korkein
vertailukaupunkeihin. (Kelan sairastavuusindeksi.)
- Huumausainerikokset ovat kasvussa
- Perheväkivaltatilanteita paljon
- Liikenneonnettomuudet (moponuoret, juuri ajokortin
saanet, polkupyörä ja jalankulkijaonnettomuudet)
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KUOPION HYVINVOINTITAVOITTEET vuosille 2018-2021
TERVEET ELINTAVAT
TURVALLINEN KUOPIO
VARHAINEN TUKI
OSALLISTUVA JA VAIKUTTAVA
KUNTALAINEN
TYÖLLISTYMINEN
Terveet elintavat, Turvallinen
Kuopio, Varhainen tuki,
Osallistuva ja vaikuttava
kuntalainen, Työllistyminen
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KUOPION HYVINVOINTITAVOITTEET (2018-2021)
tarkennetuin sisällöin
•

Terveet elintavat (strategiassa Aktiivinen arki)
– Kuopiossa on terveellinen ja aktiivisuuteen kannustava ympäristö
– Päihde- ja mielenterveysongelmat vähenevät: nuoret, erityisesti ammatillisten oppilaitosten, työikäiset ja ikäihmiset
– Lapset ja nuoret liikkuvat vähintään suositusten mukaisesti.
– Edistetään lasten ja nuorten hyvää ravitsemusta sekä ruokakasvatusta ja ennaltaehkäistään ylipainoa
– Nuoret kokevat terveydentilansa hyväksi (erityisesti ammatillisten oppilaitosten nuorten parissa määrä lisääntyy).
– Työikäiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi (tuki- ja liikuntaelinsairaudet, liian vähäinen liikunta)
– Työikäiset syövät säännöllisesti ja monipuolisesti
– Edistetään ikäihmisten hyvää ravitsemusta ja ehkäistään aliravitsemusta
– Kuopiossa ikäihmiset ovat aktiivisia ja toimintakykyisiä
– Ikäihmiset kokevat terveytensä hyväksi

•

Turvallinen Kuopio (Strategiassa turvallinen ja viihtyisä ympäristö)
– Kuopiossa on turvallinen ja viihtyisä ympäristö
– Kuopiossa ei kiusata ketään
– Seksuaalista häirintää, fyysistä uhkaa ja väkivaltaa ei esiinny
– Ketään ei syrjitä
– Perheväkivalta ja myös kodin ulkopuolella tapahtuva väkivalta vähenee
– Liikenneonnettomuudet vähenevät (moponuoret, jalankulkija- ja polkupyöräonnettomuudet, nuoret ajokortin saaneet)
– Ikäihmisten kodit ovat turvallisia asua

•

Varhainen tuki
– Lapsiperheet saavat varhaista ja avohuollon tukea tarvittaessa (huomioidaan myös maahanmuuttajalapsiperheet)
– Ikäihmiset saavat tukea kotiin

•

Osallistuva ja vaikuttava kuntalainen (vuoden 2018 painopiste) (Strategiassa Kumppanuus)
– Kuntalaiset ovat aktiivisia ja heillä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa
– Kukaan ei koe tahtomattaan yksinäisyyttä (erityisesti miehet 20-54v ja ikäihmiset )
– Kuntalaiset saavat tietoa ja tukea oman hyvinvointinsa edistämiseksi

•

Työllistyminen (Strategiassa työllisyys ja toimeentulo)
– Työllistyminen ja työllisyystilanne (erityisesti pitkäaikaistyöttömät, nuoret alle 29-v ja ulkomaalaiset)
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Hyvinvointikertomuksen ja strategian yhteys

Hyvinvointikertomuksen suunnitelmaosio esimerkkejä – suunta selvillä, mutta millaista
muutosta odotetaan, mitkä toimenpiteet, mittarit ja
vastuut?

Tavoitteisiin tehty tavoitetasot
Tavoitetasot:
Kokee terveydentilansa
keskinkertaiseksi
tai huonoksi, % 8.-9.
luokan oppilaista
Tavoitetaso v. 2018 2021:
vähenee 18,3 % > 16 %
Tupakointi päivittäin,
%
8. ja 9. luokan
oppilaista
Tavoitetaso v.2018 2021:
vähenee 5,8 % > 3%
31

Kuopion hyvinvointitavoitteet ovat linjassa kunnan hyte-kertoimen kanssa:
Mitataan muutosta:
1.Kokee terveydentilansa
keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja
9. luokan oppilaista
2.Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan
oppilaista
3.Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista
4.Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17
-24-vuotiaat
5.Nuorisotyöttömät
6.Toimeentulotukea pitkäaikaisesti
saaneet 25 -64-vuotiaat
7.Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 64-vuotiaat
8.Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät
hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä

20.6.2019
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Painopisteet, tavoitteet, mittarit
Painopiste: TURVALLINEN KUOPIO:
Tavoitteet: perheväkivalta, liikenneonnettomuudet vähenee, kodit on
turvallisia asua, turvallinen ympäristö

Mittarit (sinisellä kunnan hyte-kertoimet, punaisella maakunnan
hyte-kertoimet)

Tavoite:
Ikäihmisten kodit ovat turvallisia asua
Tavoitetasot:
Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä/ 10
000 vastaavanikäistä vähenee 389,6>250
Iäkkäiden (75+) osuus, jotka ovat ilmoittaneet kaatuneensa kävellessä 12
viime kuukauden aikana on Kuopiossa alle 30%
(Iäkkäiden (75+) osuus, jotka ovat ilmoittaneet kaatuneensa kävellessä 12
viime kuukauden aikana on Kuopiossa 30,3% ja tilanne on paras suhteessa
vertailukaupunkeihin. Koko maan keskiarvo on 32,7% (ATH 2013-2015).)

Kuopion omat tilastot, ATH
- Kotihoidon asiakaskyselyt
- Vanhusten asumispalveluiden asiakaskysely
- Iäkkäiden osuus, jotka ilmoittaneet kaatuneensa viime 12kk
aikana
- Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta
täyttäneillä HYTE
- Vammojen ja myrkytysten hoidosta aiheutuvat sairaalajaksot ja/tai
sairaalassa hoidetut potilaat (tulos) MAAKUNTAHYTE
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TURVALLISUUS
• Seksuaalista häirintää, fyysistä uhkaa ja väkivaltaa ei esiinny
• Perheväkivalta ja myös kodin ulkopuolella tapahtuva väkivalta vähenee
Toimenpiteet

Vastuu

SEKSUAALINEN HÄIRINTÄ:
•
Monialainen turvallisuustyöryhmä
•
Turvataitoja lapsille
•
Turvallisuussuunnitelma
•
Kiusaamiseen ja häirintään liittyvä suunnitelma (jokaisen koulun sivulla
oppilashuoltosuunnitelman sisällä) tarkistettava
•
Tyttöjen Talon seksuaaliväkivallan vähentämiseksi
•
Tyttöjen Talon seksuaalikasvatusrata
•
Seksuaaliterveyskasvatusta (kouluth) 4-5lk:t
•
Lastensuojeluilmoitus herkkyys vastikkeellisesta seksistä (alaikäiset).
•
MARAK työryhmä ja siitä tiedottaminen
•
Seksuaaliterveyden edistämisen työryhmän suunnitelmat toimenpiteineen
seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ehkäisemiseksi

Kolmas sektori

FYYSINEN UHKA, PERHEVÄKIVALTAAn ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä yhteistyössä
• Puheeksiotto
• MARAK- toimintamalli
• Väkivallan ennaltaehkäisyn toimintamallin selvittäminen
• Ennaltaehkäiseviä toimia kaivataan, vahvempia – yhteys kiusaamisen ehkäisyyn ?
• Ks. Ehkäisevä päihdetyö
• Ankkuri toimintamalli: rikoksen tekijät, perheväkivalta, uhka-arviot

Sakky, peruskoulu, poliisi,

• Oppilas- ja opiskeluhuollon suunnitelmien kehittäminen: mikä missäkin koulussa
on erityinen haaste ja mitä toimii – miten haasteisiin puuttua vrt.
kouluterveyskyselyjen tulokset : oppilaat (esim oppilaskunnasta)
vanhempainyhdistyksen edustaja (vanhempi), th, opetushenkilöstö,
kuraattori/psykologi . Suunnitelmassa kuvataan mitä toimenpiteitä tehdään
oppilashuollossa -> jatkossa tämän kehittäminen yhdessä koulukohtaisten
tulosten mukaan

Oppilas- ja opiskeluhuolto
Koulut, oppilaitokset
Vanhempainyhdistykset
Vanhemmat ja oppilaat/ opiskelijat

Koulut ja oppilaitokset
Perusturva- ja terveydenhuolto

HEP
KOP
Terveydenhuolto
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TOIMENPITEET
SUUNTAAN! - HAASTEITA

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen palvelualueiden yhteistyönä!

VUOSIRAPORTTI

v Mihin suuntaan
hyvinvointitavoitteissa on
edetty?
v Mitä toimenpiteitä on
tehty
hyvinvointitavoitteiden
eteen vuonna 2018?
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
www.kuopio.fi

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2019

Terveet
elintavat

Työllistyminen

Turvallinen
Kuopio

Varhainen
tuki

Osallistuva ja
vaikuttava
kuntalainen

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2019
Tässä raportissa arvioidaan
hyvinvointitavoitteiden toteutumista
ja toimenpiteitä vuonna 2018.
Valitettavasti osan tavoitteiden
indikaattoritietoa ei ole saatavilla
vuodelta 2018, mutta tällöin
tarkastellaan uusinta mahdollista
indikaattoritietoa.
Lisätietoja: www.kuopio.fi/hyvinvointi

2018

2019

2020

2021

Esimerkki: PÄIHTEET
Työikäisistä (20-64v) tupakoi 16,5%, matalan koulutustason
omaavista 22,1%. Yli 65v täyttäneistä tupakoi 6.7% (FinSote
2015).
Päihdehuollon laitoksissa olleet asiakkaiden määrä/ 1000
asukasta, kasvoi hieman (v.2017 3,6% 2016 3,5%) kuten
myös päihteiden vuoksi vuodeosastoilla hoidetut/ 1000
asukasta, kohden (v.2017 3,4, v.2016 3,1). (Sotkanet).
Huumausainerikosten määrä kasvoi 34% (v.2018 890,
v.2017 664). Alaikäisten huumausainerikokset kasvoivat
(v.2018 63, v.2017 49). Eniten huumausainerikoksia tapahtui
keskustassa, Petosella ja Neulamäessä. (PolStat)
Kriisikeskuksen
vastaanottotyön
tilastoissa
ongelmapelaaminen
(digija
rahapelaaminen)
on
lisääntynyt edellisestä vuodesta ollen vuonna 2018 6,54%
kaikista asiakkuuksista (v.2016 4,15 %, v. 2017 3,87 %.
Lukumääräisesti (peliongelmiin tai peliriippuvuuksiin liittyviä)
asiakkuuksia on ollut vuonna 2018 yht. 52 kpl, joista
kuopiolaisia 44. (v. 2016 47 kpl, joista kuopiolaisia 40, v.
2017 yht. 27 kpl, joista kuopiolaisia 20) Ongelmapelaaminen
on ollut yhteydenoton syistä neljänneksi yleisin syy vuonna
2018. Suurin osa ongelmapelaajista oli työikäisiä miehiä.
Päihdepalvelusäätiön avokäyntien määrä kasvoi vuonna
2018. Käyntejä oli 26933 (v. 2017 22 120, v.2016 16 979).
Korvaushoitokäyntien määrä kasvoi myös edelleen ollen
19370 (v.2017 16 650, v.2016 10 374). Valvotun
lääkkeenjaon käynnit lisääntyivät runsaasti 1450 käyntiin
(v.2017 446, v.2016 881).

Nuorten käynnit
päihdepalvelusäätiöllä
alle 18 -vuotiaat
18-21-vuotiaat
22-24 vuotiaat

2018
608
632
421

2017

2016

170
299
678

50
374
541

Päihdeklinikan asiakkaiden suurin ikäryhmä on 25–34 – vuotiaat nuoret
aikuiset. Hoitosuhteessa olevien asiakkaiden suurin ikäryhmä on 35 – 44 vuotiaat. Asiakkaista on naisia lähes 35 %. Naisten osuus on jonkin verran
kasvanut viimeisten vuosien aikana.
Nuoret käyttävät alkoholia, kannabista, lääkkeitä ja myös huumeita
(suoneen, pommina tai nuuskaamalla). Nuorimmat asiakkaat ovat 12 -13
vuotiaita. Aikuisilla pääpäihde on edelleen alkoholi. Vuoden 2018 aikana
erityisesti alaikäisten käynnit ovat lisääntyneet rajusti. Päihdepalvelusäätiö
onkin lisännyt yhden työntekijän Nuorten työryhmään joulukuun alusta.
Terveyspiste Portissa käyntejä oli 4214 (v. 2017 3967 v.2016 4310),
joista miesten osuus oli sama kuin edellisenä vuonna eli 74%
Käyntimäärien väheneminen 2016 ja vuoden 2017 välillä johtuu
vaihdettujen neulojen ja ruiskujen kertamäärien kasvusta (v. 2017 max.
100 kpl , v. 2016 max. 60 kpl). Portissa vaihdettujen neulojen ja ruiskujen
-määrä kasvoi viime vuodesta. Tarvikkeet palautuivat 95 %:sti takaisin.
Asiakkaista 61% on 20-34-vuotiaita. Ensikertaa asioivia oli 132, edellisenä
vuonna oli 58 ensikertalaista.
Terveyspiste Portti

Annetut neulat
Palautetut neulat

2018

2017

2016

262 598

244 832

174 711

249 411

234 050

164 718

Esimerkki: 8. ja 9. luokka – harrastaa hengästyttävää
liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan tunnin viikossa

Nilsiä 21,0 %
Juankoski
25,2 %
Maaninka
30,0%
Hatsalan koulu 17,6%
Neulamäen koulu 17,3 %
Jynkänlahden koulu 17,0 %

Puijonsarvi Riistavesi
27,4 %
26,1 %

Karttula
Kissakuusi
38,3%
Minna
Canth
22,0%

Terveet elintavat

Pyörö
22,4%
Vehmersalmi
32%

Kouluterveyskyselyn 2017 koulukohtaisten tulosten mukaan 8. ja 9.
luokan oppilaista vähän liikkuvien (korkeintaan 1 tunti viikossa)
osuus oppilaista on suurin Karttulassa, Vehmersalmella ja
Maaningalla. Kun taas Jynkälahden, Hatsalan ja Neulamäen kouluissa
vähän liikkuvien oppilaiden osuus on pienin.

Esimerkki: 8. ja 9. luokka – Ei syö koululounasta päivittäin

Nilsiä 21,0 %
Juankoski
33,3 %

Maaninka
16,0%
Hatsalan koulu 30,3%
Neulamäen koulu 17,2 %
Jynkänlahden koulu 23,4 %

Puijonsarvi
32,9 %

Karttula
Kissakuusi
42,0%
Minna
Canth
21,5%

*) Vehmersalmen koulun tieto puuttuu

Terveet elintavat

Riistavesi
15,2 %

Pyörö
43,1%
Vehmersalmi?

%

Kouluterveyskyselyn 2017 koulukohtaisten tulosten mukaan 8.
ja 9. luokan oppilaista päivittäisen koululounaan väliin
jättävien oppilaiden osuus on suurin Pyörön ja Kissakuusen
kouluilla.

Esimerkki

TERVEET ELINTAVAT

TAVOITTEET
v Kuopiossa on terveellinen ja aktiivisuuteen kannustava ympäristö
v Päihde- ja mielenterveysongelmat vähenevät: nuoret, erityisesti ammatillisten oppilaitosten, työikäiset ja ikäihmiset
v Lapset ja nuoret liikkuvat vähintään suositusten mukaisesti.
v Edistetään lasten ja nuorten hyvää ravitsemusta sekä ruokakasvatusta ja ennaltaehkäistään ylipainoa
v Nuoret kokevat terveydentilansa hyväksi (erityisesti ammatillisten oppilaitosten nuorten parissa määrä lisääntyy).
v Työikäiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi (tuki- ja liikuntaelinsairaudet, liian vähäinen liikunta)
v Työikäiset syövät säännöllisesti ja monipuolisesti
v Edistetään ikäihmisten hyvää ravitsemusta ja ehkäistään aliravitsemusta
v Kuopiossa ikäihmiset ovat aktiivisia ja toimintakykyisiä
v Ikäihmiset kokevat terveytensä hyväksi

Plussat
v Kuopiossa on asukkaita aktiivisuuteen
kannustava, terveellinen ja viihtyisä
ympäristö
v Liikuntapaikkoja on runsaasti
suhteessa asukasmäärään.
v Kunnan terveyden edistäminen
liikunnan osa-alueella on parantunut
v Liikunnan harrastaminen on
lisääntynyt niin nuorten kuin
työikäistenkin parissa. Nuorten
(8lk:n) fyysinen kestävyys ja voima
ovat parantuneet
v Nuorten humalajuominen ja
tupakointi on vähentynyt

Miinukset
ü Vähän liikkuvia nuoria on huolestuttavan paljon. Työikäisten vapaa-ajan liikuntaa
harrastamattomien osuus kasvaa ikääntymisen ja matalan koulutuksen myötä.
ü Ylipainoisten nuorten määrä on lisääntynyt, erityisesti poikien parissa. Fyysinen
toimintakyky mm. kestävyys ja voima heikentyneet 5 lk:n nuorten osalta
ü Koululounas ei maistu yhtä usein kuin aikaisemmin
ü Ravitsemus- ja ruokakasvatus vaativat lisää huomiota
ü Nuuskan käyttäjien määrä kasvanut
ü Ammatillisen oppilaitoksen nuorten päihteiden käyttö huolestuttaa
ü Huumeiden käyttö on lisääntynyt, erityisen huolestuttavaa alaikäisten parissa
ü Päihdepalveluiden asiakkaiden määrät ovat kasvaneet, erityisesti nuorten osuus
ü Mielenterveysongelmat ovat yhä haastavampia, yhä useammin käydään avun
piirissä. Mielenterveysongelmat johtavat yhä useammin työkyvyttömyyseläkkeelle
ü Mielenterveyspalvelut ovat tukossa, erityisesti nuorten palvelut
ü Yhä useampi nuori kokee terveytensä huonoksi

KUNTALAISET, JÄRJESTÖT JA HYVINVOINTIKERTOMUS

Esimerkki: TEHDYT
TOIMENPITEET vuonna 2018
PERHEVÄKIVALTA JA MYÖS KODIN ULKOPUOLELLA
TAPAHTUVA VÄKIVALTA VÄHENEE
•
•
•
•

MARAK (vakavan väkivallan uhan alla oleville tehdään
turvasuunnitelma) toiminta on vakiintunut.
Terveydenhuollossa lähisuhdeväkivaltakyselyt käytössä
Kriisikeskus, Miessakit ja Ensikotiyhdistys aloittivat
perheväkivallan/ väkivallan ehkäisyn hankkeet
Aggredi Kuopio (Setlementti Puijola) tarjoaa kodin
ulkopuolisen
väkivallan
tekijöille
hoidollista
keskusteluapua ja mahdollisuuden käsitellä väkivallasta
syntyneitä
ongelmia
puolueettomalla
maaperällä.
Kohderyhmänä ovat 18-49-vuotiaat sekä 15 vuotta
täyttäneet, vakavasti väkivallalla oireilevat - kuten
koulu- ja joukkomurhaa suunnittelevat tai sillä uhkailleet
(fantasiapohjainen väkivalta) nuoret. Aggredi Kuopio
toimii
järjestölähtöisenä
erityisasiantuntijana.
Tavoitteena on väkivallan vähentäminen tai sen
kokonaan loppuminen yksilötasolla. Aggredi asiakkaalla
on mahdollisuus kertoa oma tarinansa ilman seurausten
pelkoa ja kokien, että työntekijät ymmärtävät hänen
elämäänsä ja tehtyjä valintoja. Toiminta perustuu
kiinteään alueelliseen verkostotyöhön. Aggredi on
vahvistanut
moniammatillista
verkostoa
kodin
ulkopuolisen
väkivaltatyön
tueksi.
Viranomaistyöskentelyn rinnalla on matalan kynnyksen
palvelu, jota ei aikaisemmin ole ollut tarjolla.

Turvallinen Kuopio

SEKSUAALISTA HÄIRINTÄÄ, FYYSISTÄ UHKAA JA VÄKIVALTAA
EI ESIINNY
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§

Seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden hoitopolku valmistunut ja
tästä tiedotus aloitettu: https://www.psshp.fi/ammattilaiset/ohjeitaammattilaisille/seksuaalista-vakivaltaa-kokeneen-hoitoketju
Seksuaaliterveyden
edistämisen
työryhmä
on
työstänyt
seksuaaliterveyden
edistämisen
suunnitelman
2018-2030
tilannekuva tehty. Toimenpiteet vuodelle 2019 suunniteltu.
Seksuaalinen häirinnän ehkäisy ollut vuoden 2018 painopiste
työryhmässä.
Opinnäytetyö
Savonia
amk:n
toimesta
ja
viestintämateriaalia tuotettu.
Seksuaalinen häirintä ja siihen puuttuminen-materiaalin jako,
seksuaalisen häirinnän kortti/tarrojen ja näyttöjen avulla kampanja:
mm.bussit, Savonia, musiikkikeskus, Kohtaamo,
Koulutusta järjestetty ammattilaisille
Pilotoitu
Murrosikäja
seksuaalikasvatustunnit
kouluterveydenhoitajien toimesta 6lk:lle Jatkossa 5 luokkalaisille
vuosittain.
Seksuaalikasvatusrata ja vierailut muutamilla kouluilla Tyttöjen
Talon toimesta
Seksuaaliväkivaltatyö/Tyttöjen talo n.70 asiakasta v.2018
Seksuaalineuvonta ja –ohjaus: toteutettu eri yksiköissä osana työtä
(Kys, opiskeluth jne). Kysytään aiheesta terveystarkastuksissa.
Who Cares –seminaarissa mm. grooming-ilmiöstä tietoa/Tyttöjen
Talolta esitys seminaarissa.
Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille

Kokemuksellinen hyvinvointikysely 2014-2019
•
•
•
•

Sähköinen kysely kuntalaisille
V. 2019 toteutettiin I kerran koko P-S alueella
Kuopiolaisia vastaajia 826 henkilöä
Kysymykset:
– Taustatiedot
– Mitkä vahvistavat jokapäiväistä hyvinvointia/ mitä
tulisi kehittää jota kokisit hyvinvointisi
paremmaksi
– 3x10D koetun elämäntilanteen mittari – kuin
tyytyväinen olet itsetuntoon, tervtilaan, kykyyn
voittaa vaikeuksia, perheeseen, päivittäiseen
pärjäämiseen, taloudelliseen tilanteeseen,
asumisoloihin, vahvuuksien kehittämiseen ja
elämään kokonaisuutena

Kokemuksellinen hyvinvointikysely 2014-2019
– Paikallinen sosiaalinen hyvinvointi
• kuinka paljon teet mielekkäitä asioita, käyt
kirjastoissa/konserteissa/muissa vastaavissa,
nauttia luonnosta, luotat pol päättäjiin, voit
vaikuttaa asioihin, asuinseutu tarjoaa
mahdollisuuksia hyvään elämään tulevaisuudessa?
• Kuinka tyytyväinen olet rakennettuun
ympäristöön, palvelujen läheisyyteen, asuinalueen
turvallisuuteen ja saamaan kohteluun palveluissa
– Kuinka onnellinen olet
– Kuinka suuri merkitys viherympäristöllä ja vesistöllä
on onnellisuutesi ja hyvinvointisi kannalta
– Mitä muuta haluaisit sanoa

Kun ajattelet nykyhetkeä, niin kuinka tyytyväinen olet…
(taulukot S. Kainulainen, mukailtu)

Asuinalueesi
Jokapäiväisten
Kykyysi voittaa Päivittäiseen Taloudelliseen Omien
elämässä eteen pärjäämiseesi tilanteeseesi vahvuuksiesi turvallisuuteen palveluiden
läheisyyteen
kehittämiseen
tulevia
vaikeuksia
Alue
Hiltulanlahti – Puutossalmi – Pellesmäki – Kurkimäki
– Haminalahti – Hirvilahti
Inkilänmäki – Peipposenrinne - Itkonniemi Männistö – Linnanpelto - Kelloniemi – Likolahti Saarijärvi – Tiihotar - Kettulanlahti - Rahusenkangas
- Kuivinniemi
Juankoski
Jynkkä – Levänen
Karttula
Keskusta-Niirala-Haapaniemi-Siikalahti-Rönö
Maaninka
Nilsiä
Petonen – Pitkälahti - Litmanen - Pirtti - Lehtoniemi Keilankanta - Rautaniemi - Savolanniemi - Pirttiniemi
Puijonlaakso – Länsi-Puijo – Rypysuo - Julkula Päiväranta
Ranta-Toivala – Jännevirta – Sorsasalo – Riistavesi –
Melalahti – Kurkiharju
Särkiniemi – Särkilahti - Neulamäki
Vehmersalmi

8,3

8,8

7,6

8,8

8,9

6,3

7,8
7,3
8,0
7,9
8,0
8,0
7,7

8,0
7,7
8,3
8,4
8,3
8,4
8,5

6,8
7,4
7,3
6,8
7,3
6,8
7,8

7,6
7,2
7,6
7,3
8,0
7,4
7,9

7,8
7,9
8,3
7,7
8,4
8,8
7,8

6,9
5,3
7,9
4,3
8,7
7,2
6,7

7,7

8,2

7,1

7,8

8,1

6,9

7,9

8,5

7,3

7,9

8,6

8,2

8,2
7,9
8,2

8,3
8,0
8,4

7,5
7,1
7,2

7,7
7,9
8,2

8,1
7,8
9,0

7,3
6,9
7,4

Yhteenveto
• Luonto on tärkeä (8,96) ja kuopiolaiset kokevat voivansa nauttia luonnosta
asuinseudullaan (8,7)
• Kuopiolaiset ovat tyytyväisimpiä
– perheeseensä (8,8)
– asuinseutunsa turvallisuuteen (8,2)
– asumisoloihinsa (8,3)
– päivittäiseen pärjäämiseensä (8,3)

• Vähiten tyytyväisiä ollaan
– vaikutusmahdollisuuksiin (4,92)
– taloudelliseen tilanteeseen (7,15)
– terveydentilaan (7,55)
– luotettavien ystävien määrään (7,58)

”Kuopiossa on valtava
potentiaali turvallisena,
kompaktina ja
luonnonkauniina
kaupunkina.”

Järjestö- ja avustuspalvelut: Ohjataan pohtimaan toimintaa suhteessa
Kaupungin mtp – suunnitelmaan ja hyvinvointikertomukseen eli
hyvinvointisuunnitelman tavoitteisiin!

Toimintamme vähentää mukana olevien nuorten ja heidän perheiden päihdeongelmia.
Toiminnan perusteena on aina päihteettömyys. Pyrkimyksenä ennaltaehkäistä
päihteiden käyttöä ja tarjota mielekäs täysin päihteetön harrastusympäristö… - x
nuorisojärjestö
Mielenterveys- ja päihdeasiat voivat olla myös
järjestämiemme nuorten ja opiskelijailtojen
aiheina…
…tavoitteenamme on edistää alueen hyvinvointia,
suvaitsevaisuutta ja aktiivista kansalaisuutta.

..ehkäistään syrjäytymistä ja
tarjotaan mielekäs harrastus,
yhteisöllisyyttä ja kestäviä
ihmissuhteita sekä mielekästä
kulttuuritarjontaa

OHJATAAN TOIMIMAAN
MONIALAISESSA YHTEISTYÖSSÄ

Suunta sama –
hyvinvoinnin
edistäminen

Viestintä

Hyvinvointitavoitteista esite – muistuttamaan valtuustokauden tavoitteista
www.kuopio.fi/hyvinvointi

• Hyvinvointitavoitteet vuosille 2018-2021 esite
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Hyvinvointikertomuksen työstäminen yhteistyönä
KJ
KAUPUNGINJOHTAJAN
JORY

HYVINVOINTIRYHMÄ
Hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen:
§ suunnittelu,
§ koordinointi,
§ kehittäminen ja
§ arviointi

AKJ AKJ AKJ

AJ

Kuopion monialainen
turvallisuustyöryhmä

AJ
AJ

Kuopion kiusaamisen
ennaltaehkäisyn ja
puuttumisen työryhmä
Kuopion
seksuaaliterveyden
edistämisen työryhmä
Kuopion ehkäisevän
päihdetyön ryhmä jne.
jne..jne..
KJ=
AKJ=
SJ=
AJ=

Kaupunginjohtaja
Apulaiskaupunginjohtaja
Strategiajohtaja
Asiakkuusjohtaja

AJ

SJ

AJ
AJ

HYVINVOINTIRYHMÄ
AJ

AJ

AJ

AJ

HYVINVOINTIKOORDINAATTORI
HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN JOHTAJA

HYVINVOINTIRYHMÄN
VALMISTELEVA RYHMÄ
ASIANTUNTIJOITA KAIKILTA
PALVELUALUEILTA
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HYTE-koordinaattorin tehtävät
•

Raportoiminen kunnan johtoryhmälle hyvinvointitilanteesta
–

Seuraa ja analysoi toimintaympäristön muutoksia hyvinvointi- ja terveysvaikutusten kannalta

•

Seuraa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallisia linjauksia ja ohjelmia sekä tukee niiden
toimeenpanoa kunnassa

•

Kunnan johtoryhmän jäsenyys
–

•

Osallistuu kunnan strategian valmisteluprosessiin hyvinvoinnin asiantuntijana

Hyvinvointikertomustyön koordinointi
–

Toimii kunnan hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman sekä vuosittaisen -raportin valmistelijana

•

Yhteistyöstä huolehtiminen kunnan toimialojen ja muiden toimijoiden kuten järjestöjen, yritysten ja seurojen välillä

•

Hyvien käytäntöjen levittäminen

•

Koulutusten järjestäminen

•

Viestinnälliset tehtävät

•

Työskentelee sosiaali- ja terveystoimen asioiden osalta yhdyshenkilönä ja yhteistyössä eri viranomaisten,
järjestöjen ja kunnan muiden toimijoiden kanssa

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/hyvinvointikoordinaattorin-tehtavat

