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Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen on laaja kokonaisuus

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen määrittely lähtee jokaisesta itsestä

• Kohtaaminen

• Miten voit?

• Johtaminen on kiinteästi yhteydessä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen

• Henkilöstön hyvinvointi

• Väestön hyvinvointi

• Oma hyvinvointi ja terveys

• Tärkeää, että hyte-kokonaisuus ymmärretään koko yhteiskuntaan vaikuttavaksi 
tekijäksi - poikkihallinnollisuus

• Kaikki kuntien, kuntayhtymien, organisaatioiden, järjestöjen, oppilaitosten jne. 
toimialueet osallistuvat ja osallistavat, edistävät hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistä

• Hyvinvointi ja terveys käsitteinä on hyvä selkeyttää

• Yhteistyö kaikkien toimijoiden välillä on tärkeää ja edesauttaa mm. 
satakuntalaisten hyvinvoinnin kehittymistä; vrt TulSote- ja rakennehankkeet

• Sähköinen hyvinvointikertomus ja vaikutusten ennakkoarviointi ovat hyviä 
työvälineitä päätöksenteossa – lakisääteisyys
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Satakuntalaisten hyvinvointi ja 
terveys

• Satakunnan väestön terveydentila on lähellä maan
keskitasoa.

• Alueen väestö on melko matalasti koulutettua ja
työllisyystilanne vastaa maan keskitasoa.

• Maakunnassa asuu keskimääristä enemmän ikääntyneitä.
Vuoteen 2030 ulottuvien ennusteiden mukaan väestökehitys
on laskeva.

• Sekä nuorten että aikuisten elintavat ovat selvästi maan
keskitasoa huonommat; erityisenä haasteena on päihteiden
käyttö, liikkumattomuus ja ylipaino.

• Satakuntalaisten hyvinvointikertomus v. 2019 ja –suunnitelma
v. 2020-24
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https://www.satasairaala.fi/sites/default/files/2021-01/Satakuntalaisten hyvinvointikertomus v. 2019 ja -suunnitelma v. 2020-2024.pdf


Satakuntalaisten hyvinvointi ja 
terveys

• Kunnissa hyväosaisuus jakaantuu kahtia esim. lapsiperheissä; 

lastensuojeluilmoitukset lisääntyneet 2019-2020

• Syrjäytyneisyys ja haasteet hyvinvoinnissa ovat usein 

ylisukupolvisia

• Oman terveyden ja hyvinvoinnin vaalimisesta vastuu on 

myös itsellä

• Julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto, vapaa-aikatoimi, 

nuorisotoimi, kulttuuripalvelut, sivistystoimi, järjestöt jne. luovat 

hyvät puitteet terveyden ja hyvinvoinnin vaalimiseen, joita 

kannattaa hyödyntää

• Paljon ns. matalankynnyksen palveluja kehitetty; vrt järjestöt
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Satakunta



Pohjanmaa



Varsinais-Suomi



Satakunnan alueen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen rakenteet
(ehdotus versio4) 
MAAKUNTA KUNTA

MAAKUNTAHALLINTO

Valtuusto ym.

Hyte osana johtoryhmää

YHTEISTYÖPOOLI KUNNAN HALLINTO

JOHTORYHMÄ/HYVINVOINTITYÖRYHMÄ

Hyte poikkihallinnollisena rakenteena

HYVINVOINTIKOORDINAATTORI  Maakunnallinen verkosto  HYVINVOINTIKOORDINAATTORI 

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN KOORDINAATTORI  Maakunnallinen verkosto  EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN 

YHDYSHENKILÖ 

HYTE-ASIANTUNTIJAT

- Ehkäisevän päihdetyön

koordinaattori

- Kulttuuri- ja vapaa-aikakoordinaattori

- Ravitsemusasiantuntija

- Soten hyte-asiantuntija

- Turvallisuus-asiantuntija

Hyvinvointikoordinaattorin kanssa

yhteistyössä

MAAKUNNALLINEN HYTE-RYHMÄ

Pj maakunnan 

johtoryhmästä

Poliisi

Kela

Työllistämistoiminta

Hyvinvointikoordinaattori

(sihteeri)

Yritykset

SeurakunnatJärjestöt

Oppilaitokset

Kuntaedustaj

at

JÄRJESTÖT JA VAPAAEHTOISTOIMIJAT

YKSITYISET HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAJAT

MAAKUNNAN TOIMIALUEET  Teemakohtaiset työryhmät   KUNNAN TOIMIALAT

i

AVI

Järjestöjen 

neuvottelu-

kunta



Perusterveydenhuollon yksikkö tukee 
maakunnallista hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämistä

• Rakenteet muodostettu; hyte-verkosto ja hyte-
yhteyshenkilöverkosto
• hyvien käytäntöjen juurruttaminen (taulukoitu, perustuu hyte-

nykytilaselvitykseen)

• hallituksen kärkihankkeiden juurruttaminen

• alueellisen hyvinvointikertomustyöskentelyn koordinaation jälkeen 
Satakuntalaisten kulttuurihyvinvointisuunnitelma-työskentelyn 
johtaminen; valmistunee loppukevään aikana; osallistavat 
työpajatyöskentelyt

• alueellisen hyvinvointitoiminnan näkyväksi tekeminen

• hyvinvointiviestintä

• poikkihallinnollinen yhteistyö

• hyte-täydennyskoulutuksen tiimoilta pienryhmä, joka vastaa esim. 
Puheeksi otto-koulutuksen toteuttamisesta (soveltuvin osin) 
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Satakuntalaisten hyvinvointi ja terveys –
toimintamallit väestön hyvinvoinniksi

• Neuvokas perhe

• Verkkopuntari

• SataLipake

• Hoitoketjut (Lasten ja nuorten painopolku, nivelreuma, muistipotilaan, 
aikuisten lihavuus)

• TupLei-toimintamalli

• Nuorisopassi

• Omin jaloin ja valomerkki-keskustelut

• Mielenterveyden ensiapu

• Kulttuurikaverit

• Ilmainen ehkäisy alle 25 v. nuorille

• Jalkautuva suun ja terveydenhuolto jne.
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Perusterveydenhuollon yksikkö tukee 
maakunnallista hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistä

• Alueellinen hyvinvointikertomus ja –suunnitelma; 

täytäntöönpano TulSote- ja rakennehanke

• Kuntien hyvinvointikertomustyö ja hyvinvointityöryhmät

• EVA-työskentelyn edistäminen maakunnassa

• Muut työryhmät

• Ept-työryhmä

• Sidosryhmätyöryhmä

• Satakulttuuria-hanke

• Taikusydän Satakunta

• STESO ry

• SAMK:n terveyden edistämisen neuvottelukunta
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Tervetuloa
• Hyvinvointi ja terveys on mahdolisuus!
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