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Hyvinvoinnin edistäminen kunnan tehtävänä 
• Kunnan tehtävänä on (Kuntalaki 410/2015) 

– edistää asukkaidensa hyvinvointia  

– edistää alueensa elinvoimaa  

– järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä 

tavalla 

• Jyväskylän kaupungin strategia 

– Aktiiviset ja hyvinvoivat asukkaat 

– Vaikuttava elinkeinopolitiikka 

– Resurssien viisas käyttö 

• Hyvinvoinnin strategiset asiakirjat osana hyvinvointikertomusta (ja keskeiset lait) 

– Osallisuusohjelma (Kuntalaki 410/2015) 

– Vammaisten hyvinvointisuunnitelma (vammaispalvelulaki ja kehitysvammalakiuudistus) 

– Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma (Mielenterveyslaki 11.12.2009/1116,                          

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015)  

– Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta 

sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980) 

– Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (Lastensuojelulaki, sosiaalihuoltolaki 1301/2014) 

– Monikulttuurisuusohjelma, sis. Kotouttamisohjelman (Laki kotoutumisen edistämisestä 

1386/2010) 

– Läheisväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelma (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014) 
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Hyvinvoinnin ilkeät ongelmat 

Päihteet 

Yksinäisyys  

Liikku-
mattomuus  
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Hyvinvoinnin tila 

• Hyvinvointikertomus 2011 suunnittelun perustana 

• Ilkeät ongelmat  

• Hyvinvointiryhmän analyysin pohjalta 

toimintasuunnitelmat 

– Osaksi toimialojen hyvinvoinnin edistämistä palveluissa 

– Tuloksena mm. mielenterveys- ja päihdesuunnitelma, 

liikuntapaikkaselvitys ja liikuntaa lisäävät toimet ja yksinäisyyttä 

vähentävät toimintasuunnitelmat 

– Ympäristöministeriön asuinalueiden kehittämisohjelma vuosille  

2013-2015: Hyvinvointia Huhtasuolle –hanke  
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Päihteet 

• Audit -kyselyn mukaan yli 30 % jyväskyläläisistä käyttää liikaa 

alkoholia 

• Vuonna 2014 suomalaisten alkoholin kokonaiskulutus oli 11,2 litraa 

15-vuotta täyttänyttä asukasta kohti, 3.4 % edellisvuotta vähemmän 

• Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma valmistunut, tekeillä 

toimintamalli ja hoitopolkujen kuvaus yhdessä sairaanhoitopiirin 

kanssa  

• Pakka–työmalli, tavoitteena on vähentää alaikäisten alkoholin 

käyttöä sekä humalajuomisen aiheuttamia haittoja kaikenikäisillä 

(ostokokeilut, yhteistyö anniskeluliikkeiden kanssa) 

• Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015 1.12.2015: 

alkoholi, huumeet, tupakka ja rahapelit  
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Liikkumattomuus 

13-19 –vuotiaiden liikunta-aktiivisuus LiikuntaLaturin kyselyn mukaan 

 

• 16 eri liikuntalajia ja 17 eri toiminta-aikaa arkipäivisin eri puolella 

Jyväskylän kaupunkia 

• Vapaa-ajan liikunnan harrastaminen oli vastaajien oman arvion 

mukaan lisääntynyt 63 % 

• Toimintaan hakeuduttiin ensisijaisesti itse liikunnan vuoksi, mutta 

myös mahdollisuutena viettää vapaa-aikaa ja tavata kavereita. Muita 

syitä ryhmiin hakeutumiseen oli maksuttomuus, lajikiinnostus, halu 

oppia uutta ja kunnon kehittäminen.  

 

”Hyvä asia että tälläsiä järjestetään muuten en olis kokeillut mitään”  

”Mukavaa kun saa tehdä omatoimisesti, mutta tarvittaessa saa myös 

neuvoja :)”  
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Yksinäisyys, osallistuminen vapaa-ajan 

toimintaan 

8 

Osallisuus ja kuuluminen johonkin ryhmään lisää koettua hyvinvointia. 

Jyväskylän asukkaat ovat aktiivisempia vapaa-ajan toimissaan verrattuna 

Suomen keskiarvoon. 

Toisaalta valtaosa ei osallistu mihinkään vapaa-ajallaan.  

Osallisuusohjelman toimilla pyritään osaltaan vaikuttamaan asukkaiden 

aktiivisuuteen. 



Nuorten yksinäisyys  

kouluterveyskysely 14-15 -vuotiaat 

9 

Koululaisista joka kymmenes on täysin vailla läheisiä ystäviä. 

Nuorisotyö pyrkii tavoittamaan ja aktivoimaan yksinäisiä nuoria, 

lisäksi mm. LiikuntaLaturi- ja Ohjaamo –toiminnat ovat kaikkia nuoria varten. 

Unicef lapsiystävällinen kunta –malli lisää nuorten kuulemista 

palvelujen kehittämisessä. 

 



Seuraavat askeleet 

• Hyvinvointia ja osallisuutta edistäviä suunnitelmia ja 

toimenpiteitä jatketaan edelleen kaikkien toimialojen 

yhteisenä työnä 

– Painopiste on asukkaiden omatoimisuuden ja 

osallistumismahdollisuuksien lisäämisessä ja tukemisessa, 

kaupunki toimii mahdollistajan roolissa 

– Alueellisena kehityskohteena on Myllyjärvi-Ylä-Myllyjärvi-

Keltinmäki-Mäyrämäki-Mustalampi  

 

• Seuraava laaja hyvinvointikertomus valmistuu 

valtuustokauden loppupuolella, alkuvuonna 2017 
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