
HYVINVOINTI
Hyvinvoinnin johtaminen ja yhteistyö

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntajohdossa
Toimenpiteiden toteutuminen eri toimialoilla ja 
kolmannen sektorin toiminnassa
Toimivien järjestöjen ja jäsenten määrä
Eri toimijoiden yhteistyön konkreettisten toimenpiteiden 
toteutuminen (kiireellinen tuki, lastensuojelu ja perhetyö)

Väestö
Asukkaiden määrä
Lapsiperheiden määrä
Väestöllinen huoltosuhde heikkenee Tilastokeskuksen ennustetta 
vähemmän (TK)
Alueellisen terveys-  ja  hyvinvointitutkimuksen summaindikaattori 
Alueiden väliset hyvinvointierot (segregaation torjunta): Positiiviseen 
erityiskohteluun alueellisesti osoitettu euromäärä
Sosioekonominen indeksi (viiden ylimmän ja viiden alimman alueen 
keskiarvojen erotus)
Asukkaiden hyvinvointierot: Varhaiskasvatuspalveluissa olevien lasten 
osuus varhaiskasvatusikäisistä

Palvelut
Palveluiden laatu
Palvelutyytyväisyys lisääntyy: Laaja 
asuinkuntaindeksi (yleinen palvelutyytyväisyys, 
asteikko 1-5)
Asukas-/asiakaspalaute
Saavutettavuus
Digitalisointiaste: Edistetään sähköisten palvelujen 
määrän kasvua
Käyttöaste: Edistetään sähköisten palvelujen 
käyttäjämäärän kasvua
Palveluinnovaatiot -> oppivat järjestelmät -> 
esineiden internet
Lapsiperheiden perhetyö ja kotipalvelun kotikäynnit
% 75 v. täyttäneistä asuu kotona tarvitsemiensa 
palvelujen tukemana

Hyvinvointitieto
Kunnan hyvinvoinnin ja terveyden (HYTE) edistämiskertoimet
Hyvinvointikertomus
Kouluterveyskysely
Hyvinvoinnin työkaluista saatava tieto, mm. TEAviisari

Elinympäristö
Yleiskaava, maapolitiikka
Suunnitellusti toteutuneet kaavat ja hankkeet, 
asiakaspalaute
Liikenteen toimivuus ja kuituyhteyksien kattavuus
Joukkoliikenteen matkustajat
Liikenneturvallisuussuunnitelman ja -työryhmän 
toimenpiteet
Kasvihuonepäästöt (CO2 -ekv/asukas)
Luonto- ja viheralueet
Kiinteistöstrategian suunnitelmat hyväksytty ja 
huomioitu määrärahoissa
Sisäilmaoireiden määrä vähenee (mittaamista 
kehitetään)
Korjatuista tiloista ei tule sisäilmakorjausten 
jälkeen uusia sisäilmaongelmailmoituksia

Elinvoimaisuus
Alueiden kehittämisen uudet investoinnit
Työttömien määrä:  Nuorisotyöttömät, %-
osuus/määrä vastaavanikäisestä työvoimasta. 
Pitkäaikaistyöttömät, %-osuus/määrä  
työvoimasta
Toimeentulotukiasiakkaiden kokonaismäärä  ja 
%-osuus väestöstä sekä  nuorten osuus
Kaupungin vuokra-asuntoihin  jonottavien ja 
asunnottomien määrä / 1000 asukasta kohden
Ulkomaan kansalaisten työttömyysaste
Vieraskielisten määrä, jotka ovat mukana 
jossakin kotoutumista tukevassa toimenpiteessä
Vieraskielisten vain peruskoulun suorittaneiden 
15-29-vuotiaiden, jotka eivät ole koulutuksessa, 
työssä, suorittamassa asevelvollisuutta/ 
siviilipalveluksessa tai eläkkeellä, osuus 
samanikäisistä vieraskielisistä nuorista

Osallisuus
Aktiivisesti osallistuvien osuus kasvaa
Kuntalaisten tyytyväisyys 
vaikuttamismahdollisuuksiin 
kaupungin asioissa kasvaa (Kaupunki- 
ja kuntapalvelut -tutkimus, KAPA)
Uudet osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuudet
Osallistumis- ja 
vaikutusmahdollisuuksiin tyytyväisten 
osuus
Kuntavaalit äänestysaktiivisuus-%
Uusien tapahtumien määrä, osallistujat

Mittarit kuntastrategioissa

Koettu onnellisuus kasvaa
Elämänlaatunsa hyväksi kokevien osuus
Lasten ja huoltajien kokema hyvinvointi

0-17-v.
18-64-v.
+65-v.



HYVINVOINTI
Kasvatus ja koulu 

Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi
Koulukiusaaminen
Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tehostettua ja erityistä tukea 
saavien lasten määrä ja osuus päivähoidossa olevista lapsista / oppilaista
Opiskelijoiden määrä
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet  17-24 v. %-osuus  /Sotkanet
Niiden 15-29-vuotiaiden vain peruskoulun suorittaneiden osuus 
samanikäisistä, jotka eivät ole koulutuksessa, työssä, suorittamassa 
asevelvollisuutta/siviilipalveluksessa tai eläkkeellä

 

OPH/MOVE-mittaristo
Uudet harrastusmahdollisuudet
Kuntalaisten tyytyväisyys kaupungin liikuntapalveluihin kasvaa
Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa
Liikuntaa harrastavien osuus
Vähintään tunnin päivässä liikkuvat (%)
Liikuntaa harrastamattomat
Urheilukentän peruskorjaus suunnitelman mukaan
Kirjaston lainaus- ja aineistomäärät

Terveyserot kaventuvat 
Sairastavuusindeksi laskee
Kansantauti-indeksi laskee 
Koettu terveys (%) 
Ikävakioitu sairastavuusindeksi
Väestön sairastavuus (sairauspäivärahaa saaneet, 
sairastavuusindeksi)
Menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 0 - 80 vuotta 
/ 100 000 asukasta

Erikoissairaanhoidon / muiden palvelujen  keskinäinen suhde
Kuolleisuus verenkiertoelinsairauksiin/100 000 asukasta
Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 25-64-vuotiaat, % 
vastaavanikäisestä väestöstä
Työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 16 - 64-vuotiaista

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja 
päihdepalvelujen  asiakkaiden määrä  ja  
osuus  ikäluokasta
Lastensuojelu uudistuu ja toimii suositusten 
mukaisesti
Lastensuojelun asiakkaiden ja kodin 
ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrät ja 
%-osuudet 
vastaavanikäisestä väestöstä. 
0-17 v. kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä 
laskee, hyödyntäen ennaltaehkäisevää 

Mittarit kuntastrategioissa

Päivittäin tupakoivien osuus
Alkoholia liikaa käyttävien osuus
Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 
-% alkoholina, litraa

RAI –tietokanta: Päivittäisistä toiminnoista 
suoriutuminen –Laaja ADL –mittari  
Kotona asuvien ikääntyneiden (yli 75-v.) 
suhteellinen osuus koko ikäryhmästä
Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät 
hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä / 10 000 
vastaavanikäistä

Vapaa-aika ja liikunta

Terveys


