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Esitykseni sisältö:

• Satakunta – hyvinvoinnin tila

• Satakunnan hyvinvoinnin rakenne

• Satakunnan hyte-verkostot

• Tämänhetkinen hyte-toiminta 

Satakunnassa

• Satakuntalaisia hyvinvointimalleja

• Oma hyvinvointi

• Voi hyvin!
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Satakunta
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• lapsia ja nuoria 38 000 (0-17-vuotiaat)

• nuoria ja nuoria aikuisia (18-29-
vuotiaat) 26 900

• Työikäisiä (30-64-v.) 96 800

• Ikäihmisiä (65-v.- ) 57 000

Asukasluku 218 700



Satakunnan nykytila
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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.

3.12.2019 Piia Astila5



Satakuntalaisten hyvinvointi ja terveys

• Kunnissa hyväosaisuus jakaantuu kahtia esim. 

lapsiperheissä

• 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, yhteistyön merkitys

• Paljon on ns. matalankynnyksen palveluja kehitetty
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Uusimmat TEA-viisarit 
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Satasairaalan 
perusterveydenhuollon yksikön 
koordinoimaa toimintaa

• Lakisääteinen tehtävä

• Toiminta edellä sote- ja maakuntauudistuksen aikana; 

rakenne muodostettu, jonka mukaan edetty

• Yhteistyö

• Yhdyspinnat

• Ymmärryksen lisääntyminen

= HYTE:n ilosanoma
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Satakunnan HYTE-verkosto
• Kunnat, ml. sivistys (sihteeri)

• sote-kuntayhtymät (pj.)

• Järjestöt (varapj.)

• Seurakunta 

• KELA 

• AVI

• Pikassos

• Liiku

• Poliisi

• Metsähallitus

• Satakuntaliitto

• (TE-palvelut, Ely)
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Satakunnan hyte-yhteyshenkilöverkosto

• Kuntien yhteyshenkilöt; edustavat sosiaali- ja 

terveydenhuoltoa, konsernihallintoa,  liikunta-, nuoriso-

ja vapaa-aika sektoria

• Haasteena kunnissa annettu resurssi työn suorittamiseen
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Tämänhetkinen toiminta

• Toiminta jatkunut sote- ja maku-

valmistelun jälkeen

• Tämä vuosi ollut ”alueellisen 

hyvinvointikertomuksen”

• Verkostoilla erilaisia teemoja; tuki kunnille 

ja toimijoille

• Kokoontumiset tasapuolisesti eri alueilla 

Satakunnassa

• Kokeiluna yhteiskokous joulukuussa; 

aiheena digitaalisuus
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Tämänhetkinen toiminta

• Olennaista viestintä

• Yhteistyön merkitys

• ”Kulttuurien” oppiminen ja arvostaminen

• Näkökulmien avaaminen 

• Tulevien sote-keskusten kehittämisen ytimessä on hyte!
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Satakuntalaisten hyvinvointi ja 
terveys – toimintamallit väestön 
hyvinvoinniksi - ennaltaehkäisy

• Neuvokas perhe

• SataLipake

• Lasten ja nuorten painopolku

• TupLei – tupakoimattomana leikkaukseen

• Nuoriso-, harrastepassi

• Omin jaloin ja valomerkki-keskustelut

• Mielenterveyden ensiapu

• Kulttuurikaverit

• Ilmainen ehkäisy alle 25 v. nuorille

• Jalkautuva suun ja terveydenhuolto jne.
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Voi hyvin!
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Iloa talveen!
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piia.astila@satasairaala.fi

Twitter:

@PiiaAstila

Piia Astila

mailto:piia.astila@satasairaala.fi

