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1. SAATTEEKSI 
 

 

Hyvä lukija, 

 

Suomen julkinen sektori painii merkittävien haasteiden kanssa, jotka näkyvät mm. väestön ikääntymi-

sen, hyvinvointierojen ja palvelutarpeen lisääntymisenä, asiakkaiden kasvavina odotuksina sekä alati 

tiukkenevana taloustilanteena. Tarvitsemme tietoa kyetäksemme tekemään vaikuttavia valintoja ja 

päätöksiä. Toiminnan tehokas kehittäminen on mahdollista vain, jos meillä on käytettävissä oikea, 

luotettava, riittävän laadukas ja ajantasainen tieto omasta toiminnasta ja toimintaympäristöstä. Alu-

eellinen hyvinvointikertomus – ja suunnitelma on luotu vastaamaan tähän tarpeeseen. 

 

Alueellinen hyvinvointikertomus tuo esiin alueen hyvinvoinnin tilan toimiviksi katsottujen kansallisten 

indikaattorien valossa. Lisäksi se tarjoaa hyväksi havaittuja työkaluja, joilla voidaan vaikuttaa kuntalais-

ten hyvinvointiin. Alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma osoittavat tekemisen paikat ja esit-

tää työhön sopivia työkaluja. Se luo yhteistä suuntaa ja kehikkoa hyvinvointityölle. Työ on tehty säh-

köisen hyvinvointikertomuksen muotoon ja tätä valmiina olevaa rakennetta noudattamaan. Tarkoituk-

sena on, että kunnat voivat hyvinvointityössään hyödyntää tätä mallia, huomioimalla oman kunnan 

väestön tarpeet. 

 

Toivomme, että alueellinen hyvinvointikertomus auttaa meitä kaikkia muodostamaan yhteistä kuvaa 

Lounais-Suomen hyvinvoinnin tilasta, ja sen asukkaiden hyvinvointia tehokkaasti edistävistä toimenpi-

teistä. 

 

Tämä työ on laadittu yhteisesti alueen keskeisten toimijoiden kanssa. 
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2. JOHDANTO 
 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen on osa kunnan kokonaisjohtamista. Hyvinvoin-

tityö tulee liittää kiinteästi kuntastrategiaan sekä talouden ja toiminnan suunniteluun.  Hyvinvoin-

tikertomus ja – suunnitelma ovat kehys, joka linjaa ehkäisevää työtä ja varhaista puuttumista. Yk-

sittäisen ihmisen valinnoilla, elintavoilla ja elinoloilla on keskeinen merkitys hyvinvoinnin edistä-

misessä ja sairauksien ehkäisyssä. Kunnan tehtävänä on luoda näille hyville valinnoille edellytyk-

siä. Tähän tehtävään tarvitaan eri ammattilaisia kunnan kaikilla toimialoilla, hyvinvoinnin ja ter-

veyden edistäminen kuuluu siis kaikille.  

 

Lounais-Suomen alueella Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa terveyden ja hyvinvoinnin edistä-

mistyötä on tehty perinteisesti erillään eri organisaatioissa. Tällöin yhteinen näkemys väestön hy-

vinvoinnin nykytilasta, sen pohjalta nousevista painopistealueista, tavoitteista ja yhtenäisistä käy-

tännöistä on jäänyt määrittelemättä.  Tällä alueellisella hyvinvointikertomustyöllä on pyritty vas-

taamaan edellä mainittuihin epäkohtiin. Kunnille on haluttu luoda hyödynnettävä malli, oman hy-

vinvointikertomustyön edistämiseksi, sillä Lounais-Suomen alueella oli vuonna 2014 vielä 34 kun-

taa (kuntia 48), joissa ei ole valtuuston hyväksymää hyvinvointikertomusta.   

 

Alueelliseen hyvinvointikertomukseen valikoitui noin 100 väestön hyvinvointia ja terveyttä kuvaa-

vaa indikaattoria. Tavoitteena oli valita indikaattoreita, jotka ovat kansallisia, vertailtavia ja mah-

dollisimman paljon hyvinvointia kuvaavia. Haasteeksi muodostui erityisesti alle kouluikäisten ja 

työikäisten hyvinvointia kuvaavien indikaattorien puuttuminen. Tätä puutetta kunnissa voitaisiin 

kompensoida, ottamalla käyttöön kuntien omista rekistereistä saatavaa, omaa tilasto- ja koke-

mustietoa. Työhön on sisällytetty useita turvallisuusindikaattoreita, jotta kunnat voivat halutes-

saan liittää turvallisuussuunnitelmansa osaksi hyvinvointikertomusta – ja suunnitelmaa.  

 

Keskiössä ovat elintapoihin vaikuttaminen ja oma vastuunotto, terveys- ja hyvinvointierojen ka-

ventaminen ja syrjäytymisen ehkäisy, osallisuuden lisääminen ja turvallinen, aktiivisuuden ja oma-

toimisuuden mahdollistava asumisympäristö.  Alueellinen hyvinvointisuunnitelma ei pyri olemaan 

kattava esitys esimerkiksi hyvistä käytännöistä, vaan ennemminkin poimintoja alueella ja valta-

kunnallisesti tehdystä kehittämistyöstä.  Eri painopistealueiden alla esitellyt hyvät käytännöt eivät 

ole yhteismitallisia. Tarkoituksena on tuoda esille erikokoisiin kuntiin ja toimintaympäristöihin so-

veltuvia ja yhtenäisempiä tapoja toimia. 

Tehdyn alueellisen hyvinvointikertomustyön tavoitteena on ollut: 
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1) Koota yhteen tavoitteita ja toimenpiteitä valtakunnallisista ja alueellisista terveyden ja hyvin-

voinnin edistämisen suunnitelmista ja ohjelmista. 

2) Koota yhdessä sovittujen alueellisten hyvinvointi- ja terveysosoittimien (indikaattoreiden) pe-

rusteella terveys- ja hyvinvointitietoa väestön terveyden ja hyvinvoinnin nykytilanteesta ja 

kehityksen suunnasta. 

3) Linjata näiden tietojen (kohdat 1 ja 2) perusteella terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen alu-

eelliset painopisteet.  

4) Laatia alueellinen hyvinvointisuunnitelma näiden painopisteiden edistämiseksi ja toimintata-

pojen yhtenäistämiseksi. 

 

 

3. KERTOMUKSEN VASTUUTAHO JA LAATIJAT  

 

Alueellisen hyvinvointikertomuksen työstämisestä on vastannut työryhmä, jonka puheenjohtajana on 

toiminut Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Marjo Hamilas ja sihteerinä Sosiaalialan 

osaamiskeskus Vasson suunnittelija Hanna Inkeroinen. Työryhmän muita jäseniä ovat olleet johtaja 

Pirjo Immonen-Räihä ja vs. ylihoitaja Mari Viljanen-Peuraniemi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 

Kehittämispalvelut -yksiköstä, suunnittelija Piia Astila Satakunnan sairaanhoitopiirin Perusterveyden-

huollon yksiköstä, erityissuunnittelija Matti Mäkelä ja suunnittelija Heli Toroska Sosiaalialan osaamis-

keskus Pikassoksesta, ohjelmapäällikkö Mikko Pakarinen Kaste-ohjelmasta ja erikoissuunnittelija Antti 

Vasanen Varsinais-Suomen liitosta.  

 

Työryhmän ohjausryhmänä ovat toimineet kuntien edustajat: 

hoitotyön johtaja Tarja Horn ja suuhygienisti Eija Turumäki, Huittisten terveyskeskus 

tietopalvelu ja työhyvinvointipäällikkö Tarja Saarela, Laitila 

kuntayhtymäjohtaja Esa Hakala, Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 

hyvinvointikoordinaattori Sirpa Kynäslahti, Pori 

terveyden edistämisen yhdyshenkilö, Merja Männikkö, Pöytyän Kansanterveystyön Kuntayhtymä  

kehittämispäällikkö Ritva-Liisa Korpela ja suunnittelupäällikkö Kristiina Kuusio, Rauma 

terveyden edistämisen koordinaattori Marita Päivärinne, Salon terveyskeskus   

kehittämispäällikkö Maarit Luukkaa, Turku 

 

Asiantuntijoina työskentelyyn ovat osallistuneet SOSTE ry:sta erityisasiantuntija Minttu Ojanen ja LiikU 

ry:stä harrasteliikunnan kehittäjä Tino-Taneli Tanttu, SAKU ry:stä verkostokoordinaattori Ville Virtanen, 
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Turun kaupungilta esteettömyysasiantuntija Jaana Solasvuo, ravitsemusterapeutit Raija Puumalainen 

ja Marjut Hakala-Pihlaja, Terveyden ja hyvinvoinninlaitokselta erityisasiantuntija Heli Hätönen, Eurajo-

en kunnasta sosiaalijohtaja Alpo Komminaho, kehittämispäällikkö Tuulia Rotko, kehittämispäällikkö 

Tapani Kauppinen, tutkija Katri Kilpeläinen, projektipäällikkö Tuija Martelin, erikoissuunnittelija Timo 

Koskela ja suunnittelija Minna Kesänen, Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta liikennesuunnittelija Piritta 

Keto, Varsinais-Suomen TE-toimisto palveluesimies Maaret Rantolahti, Lounais-Suomen aluehallintovi-

rastosta lääninlääkäri Ruut Virtanen, sosiaalihuollon ylitarkastajat Nina Siro-Södergård, Raila Flem-

ming, opetustoimen ylitarkastaja Mikko Helasvuo ja erikoissuunnittelija Aliisa Kuronen.  

 

 

4. OSA I ALUEEN NYKYTILA: HYVINVOINTITIEDON ARVIOINTI 

 

Seuraava yhteenveto on työstetty olemassa olevan hyvinvointitiedon pohjalta, hyödyntäen sähköisen 

hyvinvointikertomustyökalun indikaattoritietoa (Liite 1.) sekä Porin kaupungin julkaisua Länsi-Suomen 

sote-alue tulee – oletko valmis? analyysia. 

 

Yhteenveto havainnoista ja arvioinneista  

Lounais-Suomen alue (Satakunta ja Varsinais-Suomi) sisältää hyvin erikokoisia kuntia väestöltään, 900 

asukkaan kunnasta 183 000 asukkaan kaupunkiin. Väestöennusteen mukaan isot kaupungit kasvavat 

entisestään, siis Turun, Salon ja Porin seudun väkiluku näyttää kasvavan. Satakunta ja Varsinais-Suomi 

muodostuvat kuitenkin suurimmalta osalta pienistä kunnista, sillä 87 % (40 kuntaa) alueen kunnista on 

alle 20 000 asukkaan kuntia, niistä yli 40 % (19 kuntaa) on alle 5 000 asukkaan kuntia.  

 

Varsinais-Suomi muistuttaa väestörakenteeltaan melko paljon Suomea pienoiskoossa, tulevaisuudessa 

ikäihmisten osuus lisääntyy tässä maakunnissa muuta maata nopeammin. Satakunnassa sen sijaan 

väestö on keskimäärin hieman vanhempaa ja selvästi suomenkelisempää kuin koko maassa keskimää-

rin. Ikärakenteeltaan alueen lasten ja nuorten osuus on lähellä koko maan keskiarvoa, työikäisten 

osuus on pienempi ja vanhusväestön osuus on suurempi kuin koko maassa. Varsinais-Suomessa on 

joitakin kahden tasavahvan kielen kuntia. Maahanmuuttajien osuus väestöstä on huomattavaa erityi-

sesti Turun seudulla.  

 

 Lounais-Suomen alueen työllisten osuus väestöstä on 41 %, joka on hieman alle koko Suomen keskiar-

von. Suomessa työttömien osuus työvoimasta oli 11 % vuonna 2013. Lounais-Suomen-alueen työttö-
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mien osuus, samoin kuin nuorisotyöttömien osuus on alueella koko Suomen tasolla.  Toimeentulotuen 

pitkäaikaisasiakkaita oli lähes kaikissa kunnissa suhteessa enemmän kuin Suomessa yleensä.  

 

  

Kartta 1. THL:n sairastavuusindeksi Satakunnan ja  Kartta 2. Menetetyt ikävuodet PYLL-indeksillä 
Varsinais-Suomen alueella, vertailuna Pohjanmaa. mitattuna Satakunnan ja Varsinais-Suomen 
Lähde: Sotkanet     maakunnissa, vertailuna Pohjanmaa. 
   Lähde: Sotkanet 
 

THL:n sairastavuusindeksin avulla (Kartta 1.) kuvataan alueiden väestön sairastavuutta suhteessa koko 

maan tasoon. Indeksin sisältämät sairausryhmät ovat syöpä, sepelvaltimotauti, aivoverisuonisairaudet, 

tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveyden ongelmat, tapaturmat ja dementia. Varsinais-Suomessa 

sairastetaan jonkin verran enemmän kuin koko maassa keskimäärin, kun taas Satakunnassa ollaan 

hieman terveempiä. Pohjanmaalla on vertailtavista maakunnista tervein väestö koko maahan nähden.  

PYLL-indeksi (Potential Years of LifeLost) ilmaisee ennen 80 ikävuotta tapahtuneiden kuolemien takia 

menetettyjen elinvuosien lukumäärää väestössä 100 000 asukasta kohti. Indikaattori on kansainväli-

sesti laajasti käytetty, ja se mittaa ennenaikaista kuolleisuutta korostaen nuorella iällä tapahtuvien 

kuolemantapausten merkitystä.  Lounais-Suomen PYLL-indeksin (Kartta 2.) keskiarvo oli 6 979 mene-
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tettyä ikävuotta (2012). Luku on lähellä Suomen keskiarvoa, alueellisten erojen ollessa varsin suuret; 

Pohjanmaa 5 222, Varsinais-Suomi 6 689 ja Satakunta 7 575. Kuntakohtaiset erot ovat niin ikään suu-

ret, jopa kaksinkertaiset. 

 

Lapset ja nuoret 

Kuten koko Suomessa, myös Lounais-Suomessa on näkyvissä lasten ja nuorten fyysisen, psyykkisen ja 

sosiaalisen pahoinvoinnin kasvua.  On haasteellista olla lapsi ja nuori nykypäivän vaativassa ja suoritus-

keskeisessä yhteiskunnassa. Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan (2013) huolestuttavan moni nuori, 

lähes viidennes, kokee tunnetta vanhemmuuden puutteesta. Ristiriitaista on myös se, että vaikka lap-

set ja nuoret viettävät paljon aikaa sosiaalisessa mediassa ystäviensä kanssa, koetaan kuitenkin yhä 

enemmän yksinäisyyttä.  Koulukiusaamisen vähentämisessä ei ole vielä onnistuttu riittävästi. Fyysisen 

hyvinvoinnin osalta haasteena on, että lähes 20 % yläkoululaisista Lounais-Suomessa kokevat terveysti-

lansa keskinkertaiseksi tai huonoksi.   8. ja 9. luokkalaisten ylipaino on lisääntymässä koko alueella. 

Hälyttävää on, että ylipaino on suurempaa kuin keskimäärin Suomessa. Positiivista kehitystä on nähtä-

vissä humalahakuisen juomatavan ja tupakoinnin vähentymisessä. Varsinais-Suomessa yläkoululaisista 

tupakoi 11 %, Satakunnassa vastaava luku on lähes 16 %, joka on reilusti yli maan keskiarvon.  

 

Kouluterveyskyselyn tulokset kertovat, että ammatillisten oppilaitosten opiskelijat Varsinais-Suomessa 

ja Satakunnassa kokevat terveytensä ja hyvinvointinsa heikommaksi kuin lukiolaiset ja he ovat useam-

min myös ylipainoisia. Lukiolaisiin verrattuna humalajuominen, päivittäinen tupakointi ja laittomien 

huumeiden kokeilut ovat ammatillisten oppilaitosten opiskelijoilla yleisempää. Varsinais-Suomessa 

humalajuominen ja laittomien huumeiden kokeilut olivat yleisimpiä, kun taas Satakunnassa päivittäin 

tupakoivia oli suhteellisesti eniten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden joukossa.  

 

Nuorisotyöttömyydestä kärsii eniten Satakunta. Koulutuksen ulkopuolelle jääminen on harvinaistunut 

koko tarkasteluajanjakson ajan kaikilla alueilla. Koulutuksen puute ja nuorisotyöttömyys yhdessä lisää-

vät nuorten toimeentulotuen käyttöä. Yli vuoden yhtäjaksoisesti toimeentulotukea saaneita 18–24-

vuotiaita on eniten Satakunnassa, missä nuorisotyöttömyyskin on korkealla tasolla. Koko maan kes-

kiarvoon nähden kaikissa maakunnissa pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavia nuoria on vähemmän 

kuin aikaisemmin. 
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Työikäiset 

Työikäisten terveys ja hyvinvointi on monelta osin kehittynyt myönteiseen suuntaan. Elintavat ovat 

monelta osin parantuneet, hyvinvointi ja toimintakyky ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan ja elin-

iän odote on kasvanut.  Kuitenkin väestöryhmien väliset terveyserot ovat kasvaneet. 

 

Työikäisistä länsisuomalaisista moni kantaa huolta työssä jaksamisesta, noin joka neljäs arvioi, ettei 

jaksa työskennellä vanhuuseläkkeeseen saakka. Työikäiset ovat suuren osan päivästään työpaikalla, 

joten työpaikan ilmapiiri, työolosuhteet ja ihmissuhteet vaikuttavat merkittävästi hyvinvointiin.  Elinta-

poja tarkasteltaessa, huomataan, että satakuntalaisten arvot ovat neljällä hyvinvointia mittaavalla 

indikaattorilla (lihavuus, tupakka, alkoholi ja liikunta) huonommat kuin maassa keskimäärin.  Esimer-

kiksi tupakoinnin osalta erot ovat huomattavat: Varsinais-Suomi noin 15 % ja Satakunnassa lähes 27 % 

työikäisistä tupakoi. Alkoholia liikaa käyttävien osuus Varsinais-Suomessa 36 % ja Satakunnassa 38 %. 

Satakunnan osalta koti- ja vapaa-ajan tapaturmat ovat olleet viime vuosina selkeästi maan keskiarvon 

yläpuolella eri ikäryhmissä. 

 

Hyvinvointia tarkasteltaessa tulee huomioida myös turvallisuus- ja väkivalta-asiat. Noin joka kymmenes 

suomalainen joutuu vuosittain väkivallan tai väkivallalla uhkailun kohteeksi. Naisilla ja miehillä on yhtä 

paljon väkivallan uhrikokemuksia. Kuolemaan ja vakavaan vammaan johtanut väkivalta on silti ylei-

sempää miehillä kuin naisilla. Miesten kokema väkivalta on pääosin vapaa-ajanviettoon liittyvää katu- 

ja ravintolaväkivaltaa, joka on suhteessa ikään. Miesten riski joutua väkivallan uhriksi pienenee iän 

myötä, mutta naisilla riski ei vähene yhtä jyrkästi. Naiset kokevat väkivaltaa miehiä enemmän kodeissa 

ja työpaikoilla. Seksuaalinen väkivalta kohdistuu useimmiten naisiin ja tyttöihin. Poliisin tietoon tullut 

väkivalta sekä perheissä että muissa olosuhteissa on pääasiallisesti miesten tekemää (yli neljä viidestä 

tapauksesta). Pahoinpitelyistä noin joka kymmenes tapahtuu perheen sisällä. Näissä uhrina on kolmes-

sa neljästä tapauksesta nainen. Poliisin tietoon tullut rikollisuus edustaa kuitenkin vain pientä osaa 

kaikesta väkivallasta, ja etenkin kodeissa tapahtuvan ja lievän väkivallan osalta piiloon jäävän rikolli-

suuden osuus on suuri.  Viimeisimmän naisuhritutkimuksen mukaan noin joka viides nainen oli koke-

nut puolison väkivaltaa tai uhkailua joskus nykyisen parisuhteen aikana. 

 

Ikäihmiset 

Ikääntyneiden, yli 75-vuotiaiden määrä, on Lounais-Suomessa muuta maata korkeampi (14 % väestös-

tä, 2014). Satakunnassa ikääntyneitä, yli 75 vuotiaista on 17 % ja Varsinais-Suomessa 15 % väestöstä. 

Ennusteiden mukaan ikääntyneiden määrä tulee tulevina vuosikymmeninä lisääntymään huomattavas-

ti, erityisesti hyvin iäkkäiden osuus kasvaa voimakkaasti eliniän pitenemisen ja suurten ikäluokkien 
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vaikutuksesta. Tarkasteltaessa ikääntyneen väestön hyvinvointia ja elämäntapoja (ATH-tutkimus 2013) 

todetaan, että yli 75-vuotiaiden ryhmässä elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi tuntevien osuus on 

vajaa puolet väestöstä.  Suurin osa ikääntyneistä kokee asuinalueensa turvalliseksi, mutta ikääntyneet 

tuntevat usein yksinäisyyttä. Yksinäisyys ennakoi toiminnanvajeita, lisääntynyttä terveyspalveluiden 

käyttöä, kognition heikkenemistä, masennuksen oireita sekä jopa kuolemanvaaraa. Vapaa-ajan liikun-

taa harrastaa yli 75- vuotiaista lähes 60 % ja kulttuuripalveluihin tyytyväisiä on noin 80 %. Alkoholia 

liikaa käyttävien osuus ja rahapelaamisen ongelmaksi kokevien osuus on noin 5 %, maan keskiarvon 

ollessa vähän korkeampi. Yli 75 vuotta täyttäneistä ikääntyneistä kotona asuu 90 %, muiden asuessa 

joko tehostetussa palveluasumisessa tai laitoksessa. Valtakunnalliset tavoitteet kotona asumisel-

le vuoteen 2017 mennessä on 91–92 %. Omaishoidon tuen peittävyys 75 vuotta täyttäneessä väestös-

sä on noin 5 % väestöstä, kun valtakunnallinen tavoitetaso on 6-7 %. Säännöllisen kotipalvelun ja/tai 

kotisairaanhoidon piirissä on Varsinais-Suomessa noin 13 % väestöstä ja Satakunnassa noin 10 %, kun 

valtakunnallinen tavoitepeittävyys on 13–14 %. 

  

Kustannuksista 

Kustannuksia tarkasteltaessa Lounais-Suomen alueen sosiaali- ja terveystoimen nettokustannusten 

keskiarvo oli 3 570 €/asukas, tämä alittaa hieman koko maan keskiarvon. Sosiaalitoimen nettokustan-

nusten keskiarvo oli 1732 €/asukas vuonna 2013, joka oli alhaisempi kuin koko maan keskiarvo. Perus-

terveydenhuollon nettokustannusten keskiarvo oli 622 €/asukas vuonna 2012 koko maan perustervey-

denhuollon nettokustannusten ollessa 672 €/asukas. Erikoissairaanhoidon nettokustannusten mediaa-

ni oli 1 184 €/asukas vuonna 2013 koko maan keskiarvon ollessa 1 133 €/asukas. Päihdehuollon netto-

kustannusten keskiarvo puolestaan oli Satakunnassa 20,8 €/asukas ja Varsinais-Suomessa 44,8  

€/asukas,  kuin Suomessa päihdekustannukset keskimäärin olivat 34,8 €/asukas. 

 

5. OSA II TULEVAN SUUNNITTELU 
 

5.1 HYVINVOINTISUUNNITELMAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET 
 

Edellä kuvattujen hyvinvointihaasteiden ja kansallisten suunnitelmien ja ohjelmien pohjalta linjattiin 

seuraavat hyvinvointisuunnitelman painopistealueet: 

 Vastuunotto elintavoista (ravitsemus, liikunta, tupakka ja päihteet) 

 Terveys-, hyvinvointierot ja syrjäytyminen 

 Yhteisöllisyys ja osallisuus 

 Turvallisuus (esim. kiusaaminen, lähisuhdeväkivalta, tapaturmat) 

 Asuminen ja ympäristö  

 Hyvinvointi- ja turvallisuusosaaminen  



 

 
 
12   Aluehallintovirasto  | Alueellinen hyvinvointikertomus 2015 – Satakunta ja Varsinais-Suomi 
  

Keskeiset tavoitteet: 

1) Kansansairauksien ehkäisy elintapamuutoksia tukemalla 

 Terveellisten ruokailutottumusten omaksuminen ja ylipainon välttäminen 

 Liikkumisen lisääminen ja passiivisuuden vähentäminen 

 Tupakoinnin, haitallisen alkoholin käytön ja rahapelaamisen sekä muiden riippu-

vuuksien väheneminen 

2)    Väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen ja syrjäytymisen ehkäisy 

3)      Yksinäisyyden vähentyminen ja osallisuuden lisääntyminen 

4) Yleisen turvallisuuden lisääntyminen 

 Kiusaamisen, väkivallan, lähisuhdeväkivallan ja kaltoinkohtelun väheneminen 

           Tapaturmien ehkäisy 

5) Aktiivisuuden ja omatoimisuuden mahdollistavien asumis-, lähipalvelu- ja liikenneympäris-

töjen toteuttaminen 

6)      Hyvinvointi- ja turvallisuusosaamisen lisääminen 

  

5.2  SUUNNITELMA HYVINVOINNIN EDISTÄMISESTÄ 
 

Katso erillinen alueellinen hyvinvointisuunnitelma, koostettu edellä mainittujen painopistealueiden ja 

tavoitteiden mukaisesti (liite2). 

 

 

5.3 HYVINVOINNIN EDISTÄMISTÄ TUKEVAT KANSALLISET JA ALU-
EELLISET OHJELMAT JA SUUNNITELMAT  

 

 
Alueelliset ohjelmat, suunnitelmat ja selvitykset: 
 
Länsi-Suomen sote-alue tulee – oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien 
kantokyvystä. http://pori.fi/material/attachments/viestinta/oMjqnU05R/Lansi-Suomen_Sote-
alueen_kuntien_kantokykyanalyysi.pdf 
 
Satakunnan maakuntaohjelman 2014-2017. http://www.satakuntaliitto.fi/maakuntaohjelma 
 
Varsinaisen terveesti. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin terveyden edistämisen suunnitelma. 
http://ohjepankki.vsshp.fi/fi/6250 
 
Varsinais-Suomen maakuntastrategia. http://www.varsinais-
suomi.fi/images/tiedostot/Tietopankki/2014/maakuntastrategia_netti.pdf 
 
 

 

http://pori.fi/material/attachments/viestinta/oMjqnU05R/Lansi-Suomen_Sote-alueen_kuntien_kantokykyanalyysi.pdf
http://pori.fi/material/attachments/viestinta/oMjqnU05R/Lansi-Suomen_Sote-alueen_kuntien_kantokykyanalyysi.pdf
http://www.satakuntaliitto.fi/maakuntaohjelma
http://ohjepankki.vsshp.fi/fi/6250
http://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Tietopankki/2014/maakuntastrategia_netti.pdf
http://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Tietopankki/2014/maakuntastrategia_netti.pdf
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Kansalliset ohjelmat,  suunnitelmat ja muita lähteitä: 
 
Edistä, ehkäise ja vaikuta. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020. THL opas 33. 
 
Enemmän ehkäisyä, vähemmän korjailua? Perheitä ja lapsia tukevien palvelujen tuloksellisuus ja kus-
tannusvaikuttavuus. Valtiovarainministeriön julkaisuja 11/2013. 
 
Ennen kuin on liian myöhäistä. Ehkäisevän mielenterveystyön toimivia käytäntöjä palvelujärjestelmän 
kehittäjille. THL, Raportti 47/2012 

 
Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009 – 2015. Työpaperi 15/2013.  
 
Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma (Kaste) 2012-2015 (STM) 

Kansallisen terveyserojen kaventamisen toimintaohjelma 2008–2011.Sosiaali- ja terveysministeriön 
julkaisuja 2008:16. 

Kevyen liikenteen väylät liikuntapaikkoina - Suunnittelu ja vuorovaikutus. Tiehallinnon selvityksiä 
16/2005. 
 

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014 – 2020. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön julkaisuja 2013:16. 
 
 
Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma 2010 – 2015. Sosiaali- ja terveysministeriön jul-
kaisuja 2010:5. 
 
Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 
2020. Helsinki 2013. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:10. 
 
Osatyökykyiset työssä -ohjelma (2013-2015) 
 
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen. Lasten Kaste –kehittämistyöstä pysyväksi 
toiminnaksi. THL 3/2013. 
 
Lihavuus laskuun. Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta. Kansallinen lihavuusohjelma 2012 – 2015 
 
Liikkuva koulu –ohjelma.http://www.liikkuvakoulu.fi/ 
 
Liikuntakaavoitus.fi, Suosituksia liikuntaa suosivan elinympäristön suunnitteluun. 
 
Päätöksiä turvallisuudesta.Turvallisuus osaksi sähköistä hyvinvointikertomusta. Sisäministeriön julkaisu 
15/2014. Sisäinen turvallisuus. 
 
Suomen romanipoliittinen ohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:48. 
 
Syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävä poikkihallinnollinen toimenpideohjelma 2011-
2015. 
Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia - toimintaohjelma 2010-2014 (OKM) 
 
Tavoitteena savuton oppilaitos. Kaikille mahdollisuus savuttomaan ja turvalliseen tulevaisuuteen. Sosi-
aali- ja terveysministeriön esitteitä 2009:4 

http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf/3200928-vkevliikentvaylliikunt.pdf
http://www.liikkuvakoulu.fi/
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Tupakkapolitiikan uusi aika. Savuton Suomi 2040 –verkoston tupakkapolitiikan kehittämistyöryhmän 
ehdotukset.  
 
Turvallinen elämä ikääntyneille - Toimintaohjelma ikääntyneiden turvallisuuden parantamiseksi. Sisä-
asiainministeriön julkaisuja 19/2011. 
 
Turvallinen elämä lapsille ja nuorille. Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma. Ter-
veyden ja hyvinoinnin laitos 27/2007. 
 
Turvallisempi huominen. Sisäisen turvallisuuden ohjelma 2012 – 2015.  
Valtioneuvoston periaatepäätös Terveys 2015 – kansanterveysohjelmasta. Sosiaali- ja terveysministe-
riön julkaisuja 2001:4.  
 
Valtioneuvoston periaatepäätös toimenpideohjelmasta huumausaineiden käytön ja sen aiheuttamien 
haittojen vähentämiseksi 2012 – 2015. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:16.  
 
www.lahiliikuntapaikat.fi  
 
Yhteistä ponnistelua alkoholihaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Alkoholiohjelman työsuunni-
telma vuosille 2012 – 2015. 
 
Älä lyö lasta! Kansallinen lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan vähentämisen toimintaohjelma 2010-
2015. (STM) 

http://www.lahiliikuntapaikat.fi/etusivu

