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JOHDANTO 

 

yvinvoinnin edistäminen on kunnan lakisääteinen perustehtävä kuntalain (410/2015) ja 
terveydenhuoltolain mukaisesti (1326/2010). Sen tavoitteena on asukkaiden hyvinvoinnin, 
terveyden, toimintakyvyn ja arjen turvallisuuden lisääminen, sairauksien ja syrjäytymisen 
ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä käytetään 
tässä raportissa myös lyhennettä hytetyö. 

 

Hämeenlinnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ohjaa Laaja hyvinvointikertomus 
2013-2017 ja – suunnitelma 2018-2021. Viime vuonna työstetyt Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelma 2019- 2021 ja Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma 2019-
2021 ovat keskeisiä hytetyön asiakirjoja. Lisäksi toimintaa ohjaa hyvinvointi strategisena 
päämääränä, kaupunginvaltuuston ja lautakuntien valtuustokausittaiset sekä vuosittaiset 
tavoitteet ja toimenpiteet. 

 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosiraportti on tiivis kertomus kuntalaisten 
hyvinvoinnin tilasta. Hämeenlinnan kaupungin hyvinvointiraportti 2019 pohjautuu edellisen 
vuoden vastaavaan asiakirjaan. Raportti on laadittu monialaisessa hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen työryhmässä (hyte-työryhmä). 

 
Hyvinvointia edistävä kaupunki, jossa on aktiiviset kuntalaiset, on yksi kaupungin kolmesta 
strategisesta päämäärästä. Tällä tarkoitettaan hämeenlinnalaisten hyvinvointi- ja 
terveyserojen pienentämistä, oikein mitoitettuja peruspalveluja ja että aktiiviset ja 
osallistuvat hämeenlinnalaiset edistävät yhteistä hyvinvointia ja kuntalaisten terveyttä. 

 

 
 

Kunnan tulee seurata asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia 
tekijöitä eri väestöryhmissä. Tämän vuoksi tarvitaan tiedon tuotantoa väestöstä 

H 
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sosioekonomisen aseman, koulutustaustan, iän, sukupuolen tai asuinalueen mukaan. 
Hämeenlinnassa tiedon kerääminen ja analysointi hyvinvointi- ja terveyseroista ei 
toteudu vielä riittävän hyvin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnalliset 
kyselyt, Kouluterveyskysely ja uusi FinLapset (jatkoa Lasten terveys,hyvinvointi ja 
palvelut LTH-tutkimukselle) kuntakohtaisina tuottavat tätä tietoa lapsista, nuorista ja 
lapsiperheiden vanhemmista. Aikuisten ja työikäisten osalta paikallinen tieto puuttuu. 
Myös asukkaiden ja asiakkaiden kokemustietoa pitäisi koota ja hyödyntää enemmän. 
 
Tieto on strategisten tavoitteiden perusta. Tavoitteiden täytyy perustua paikallisiin 
olosuhteisiin ja tarpeisiin. https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen- 
 johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa 

 

 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on laatinut ehdotuksen kuntien ja alueiden 
minimitietoindikaattoreiksi laajoissa (valtuustokauden) hyvinvointikertomuksissa. Näitä 
indikaattoreita on yhteensä 147 ja ne koskevat rakenteita, toimenpiteitä ja hyvinvoinnin 
tilaa. Ehdotus auttaa valitsemaan ne indikaattorit, joilla voi seurata riittävän tarkasti 
hyvinvoinnin tilaa sekä ohjaamaan resursseja ja toiminnan vaikutuksia. 

  
Kunnille oli suunniteltu otettavan käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
valtionosuuden lisäosa eli HYTE- kerroin vuoden 2021 alusta. HYTE-kerroin on kannustin, 
joka tarkoittaa, että kuntien ja alueiden rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy 
osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. 
Soteuudistuksen kariuduttua suunnitelma ei ole edennyt. Nykyinen hallitus tulee 
päättämään sisällytetäänkö HYTE-kertoimet valtionosuuksiin. Alustava, mutta 
vahvistamaton tieto on, että HYTE-kertoimista sopiminen aloitettaisiin kuntien osalta, 
mahdollisesti jo tänä vuonna. https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-
johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/hyte-kerroin-
kannustin- kunnille 

 

 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on pitkäjänteistä, laajaan osaamiseen, kunnan ja 
kuntayhteisön eri toimijoiden yhteistyöhön ja sitoutumiseen perustuvaa toimintaa. 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen strategiana, toimenpiteinä ja koordinaationa on 
jatkuva kunnan ja kuntayhteisön yhteinen oppimisprosessi. 
 
Kaupungin hyte-työryhmä kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa ja laajennettu 
työryhmä yhden kerran. Työryhmä täydentyi syksyllä 2019 järjestöjen ja 
Koulutuskuntayhtymä Tavastian ammattiopiston edustajilla. Yhteistyössä Hämeen 
Setlementin kanssa järjestettiin kaksi järjestöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
työpajaa. Toimintaa koordinoi konsernipalvelujen strategia ja kehittäminen, jossa on 
arvioitu toimintaa vuoden ajalta johtopäätöksinä: 

 

Onnistumiset 

• Toiminnan rakenne ja raportointi ovat edenneet 
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• Tehty paljon yhdessä, asioita paljon yhdistäen 

• Osaaminen on kasvanut 

• Hyte-työryhmän jäsenet ovat sitoutuneita ja toiminta sujuvaa 

• Järjestöyhteistyö on toimivaa ja sitä on vahvistettu kaupungin yhteyshenkilöillä 

• Ehkäisevän päihdetyön rakenne ja yhteistyö A-klinikan kanssa on sovittu 
 
Haasteet 

 

• Toimintaa tulisi syventää teema- tai ikäkohtaisilla työryhmillä 

• ”Lähes kaikki on hyteä” → jatkossa tarvitaan rajaamista ja painopisteiden 
valintaa 

• Toimialojen sitoutumisen ja hyte-työn tärkeyden tunnistaminen tulisi 
vahvistua 

• Tarvitaan laajemman kuntayhteisön mukaan ottamista ja puuttuvien 
teemojen huomioimista (esim. yritykset, turvallisuus, vammaisten henkilöiden 
hyvinvointi) 

• Pitkäjänteinen ja laaja osaaminen ei ole meillä vielä riittävää 
• Indikaattorien käyttöön ja tulkintaan liittyvää osaamista tulee lisätä 

• Ennakkovaikutusten arviointi ei ole edennyt riittävästi 
 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ylläpitää TEA-viisaria, joka kuvaa kuntien 
terveydenedistämistyön suunnittelua ja johtamista. Hämeenlinnassa kuntajohdon 
sitoutuminen hyte-työhön näyttää hyvältä, vaikkakin tuloksissa on jonkin verran 
epätarkkuutta. Lähde: https://teaviisari.fi 
 

 
 

 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painoarvo ja merkitys ovat selvästi kasvaneet 
muun muassa sote-uudistuksen kariuduttua sekä kuntatalouden heikentyessä. Esimerkiksi 
https://blogi.thl.fi/ilman- ehkaisevaa-ja-edistavaa-tyota-tulevaisuuden-sote-keskukset-
eivat-pysty-muuttamaan-kehityksen- suuntaa/ 

 

https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/index
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportissa (Tiedosta arviointiin, tavoitteena 
paremmat palvelut. Sosiaali- ja terveyspalvelut TAYS- erityisvastuualueena. Päätösten 
tueksi 9/2019) todetaan, että Kanta- Hämeen alueelliset ja kunnalliset hyte-järjestelyt 
näyttävät puutteellisilta. Hämeenlinnassa tilanne on kohentunut erittäin hyvin vuosien 
2018-2019 aikana, mutta alueellinen tuki ja koordinaatio olisi kunnalle tärkeää. 

 

Raportin rakenne 
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosiraportti 2019 on kaksiosainen. 
Indikaattoriosa on ikäryhmittäinen ja siinä olevat indikaattorit on päivitetty, mikäli tieto 
on ollut saatavilla. Osa Tilastokeskuksen väestötiedoista päivitetään keväisin ja tästä 
syystä jotkin väestökohtaiset luvut ovat raportissa vuodelta 2018. Mukaan on otettu 
jonkin verran ajankohtaisia ja hyödyllisiksi koettuja hyvinvoinnin tilan mittareita. Osan 
lopussa on yhteisiä, yleisiä indikaattoreita. 
 
Toimialakohtaisessa osassa sosiaali- ja terveyspalvelut, sivistys- ja hyvinvointipalvelut 
sekä kaupunkirakenteen palvelut ovat kuvanneet hytetyön omien valikoitujen 
tavoitteidensa toteutumista. Tähän kuvaustapaan on päädytty, koska ohjaavissa 
asiakirjoissa tavoitteita, toimenpiteitä ja haasteita on useita kymmeniä, ellei satoja. 
Ihanteellisessa tilanteessa toimenpiteitä kuvattaisiin myös toimialojen yhteistyön osalta, 
mutta tällaista tiedonkeräämistä ei onnistuttu tekemään. Laaja onnistumisen arviointi 
mukaan lukien toimialojen yhteistyö tehdään vuosien 2018-2021 
hyvinvointikertomuksessa, jota koskeva työ aloitetaan kuluvan vuoden syksyllä. 
 
Koska hyvinvointikertomus on osa kaupungin tilinpäätöstä, tästä vuosiraportista on jätetty 
pois muun muassa väestöä, taloutta, elinvoimaa ja palvelujen toimintaa kuvaavat tiedot. 
Näiltä osin viitataan kaupungin tilinpäätösasiakirjaan vuodelta 2019. 
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Osa 1 - Indikaattoritietoa 

 
Lapset ja lapsiperheiden tilanne 

 
Hämeenlinnassa oli vuonna 2018 yhteensä 6542 lapsiperhettä, mikä on 75 perhettä 
vähemmän kuin vuonna 2017. Vuonna 2018 alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria oli 12 152 

hlöä eli 18 % väestöstä (111 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2017). Alle kouluikäisten 
määrä väheni 162 lapsella vuodesta 2017. Heitä oli Hämeenlinnassa 4347 henkilöä eli 6 % 
kuntalaisista. Lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä oli 25 % eli 1604 kpl, mikä on 48 
perhettä enemmän kuin vuonna 2017. Koko maassa lapsiperheistä 23 % oli 
yksinhuoltajaperheitä. (Lähde: Tilastokeskus) 
 
Lapsia ja nuoria koskevissa indikaattoreissa on käytetty hyödyksi Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen Kouluterveyskyselyä sekä Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut 
(LTH) –tutkimusta. Kouluterveyskyselystä on hyödynnetty vuoden 2019 tuloksia ja 
verrattu niitä aiempaan eli vuoden 2017 tuloksiin. Aiempi luku indikaattoreissa koskee siis 
Kouluterveyskyselyn vuoden 2017 tietoja. LTH- tutkimus on kerätty ensimmäisen kerran 
vuonna 2018 eli siihen ei ole vertailutietoa aiemmilta vuosilta. 
 

Elintaso ja perustarpeet 
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Yhteisyyssuhteet 
 

 

 
Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala on nostanut vuoden 2019 Kouluterveyskyselyn pohjalta 
kolmea kärkeä: kohtaaminen, kiusaamisen ehkäisy ja kouluruokailu. Näihin kärkiin 
kiinnitetään jatkossa huomiota toimintaa suunniteltaessa ja toimintamalleja rakentaessa. 
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Itsensä toteuttaminen 
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Nuoret, nuoret aikuiset 
 

 

Vuonna 2019 Hämeenlinnassa oli nuoria ja nuoria aikuisia 15-29- vuotiaita 11 032 
hlöä (11 040 vuonna 2018) ja heistä 15-24- vuotiaita oli 7 179 hlöä (7 172). 

 

 

 

Nuorten ja nuorten aikuisten osion viitekehyksenä on lasten osion tapaan elintaso 
ja perustarpeet (having), yhteisyyssuhteet (loving) sekä itsensä toteuttaminen 
(being). Lisäksi nuorten päihteet ja riippuvuudet on lisätty omaksi alaotsikokseen. 
 

 

  (Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto ja Kela) 
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Elintaso ja perustarpeet 
 

 
 
Koetun terveyden huonontuminen on valtakunnallinen trendi, joka on 
havaittavissa myös Hämeenlinnan kouluasteilla. Hämeenlinnassa ammatillisen 
oppilaitoksen opiskelijat ja peruskoulun 8. ja 9. luokkalaiset kokevat terveytensä 
valtakunnallista keskitasoa huonommaksi. Lukiolaiset sen sijaan kokevat 
terveytensä hieman paremmaksi kuin valtakunnallisesti. 

 

(Lähde: THL) 
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 (Lähde: THL) 

 

Yhteisyyssuhteet 
  

 
 
Hämeenlinnan lukiolaiset kokevat yksinäisyyttä huomattavasti enemmän 
verrattuna koko maan lukiolaisiin. Fytöt kokevat itsensä yksinäiseksi poikia 
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useammin. Tämä on havaittavissa kaikilla kouluasteilla. 
 

 

 
Itsensä toteuttaminen 
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Päihteet ja riippuvuudet 
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Työikäiset 

 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei ole tuottanut yli 20-vuotiaiden terveyden ja 
hyvinvoinnin kuntakohtaista tietoa aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja 
palvelututkimuksen (ATH) tutkimuksen päätyttyä vuonna 2017. Tämän jälkeen THL 
on toteuttanut valtakunnallisesti FinSote-tutkimusta. Kunnat voivat tilata omalta 
alueeltaan maksullisen FinSote- tutkimuksen (meillä 30 000 €). Kaupungin strategia 
ja kehittäminen suunnittelee parhaillaan oman vastaavan tyyppisen selvityksen 
tekemistä vuonna 2020. Työikäisten osalta käytössä oleva hyvinvointi- ja 
terveystieto on näin ollen rajallista ja koskee lähinnä sosiaali- ja terveyspalvelujen 
käyttöä. 
 

 
 

 

 

(Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto) 
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Ikäihmiset 
 

 

Ikäihmisten osalta ei ole saatavilla 

hyvinvoinnin ja terveyden indikaattoritietoa Hämeenlinnasta vuoden 2017 jälkeen 

samasta syystä kuin työikäisten osalta. Tämä rajoittaa merkittävästi hyvinvoinnin 

tilan kuvaamista ja johtopäätöksiä. 

 

Hämeenlinnalaisista oli vuonna 2019 65-74  vuotiaita 9 800 (9 623 vuonna 2018), 

75-84-vuotiaita 5 349 (5 209) ja yli 85-vuotiaita 2 272 henkilöä (2 251). 
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Yhteiset indikaattorit 
 

 

 

Ympäristön tilan seurannassa suhteessa kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen 

meillä ei ole vielä riittävän vakiintuneita toimintatapoja ja mittareita. 

Ympäristönsuojelun ja terveysvalvonnan osalta on suunniteltu seurattavan 

painopisteinä jatkossa ilmanlaatua, radonpitoisuuksia ja talousveden laatua. Viime 

vuonna laaditun Hiilineutraali Hämeenlinna –ohjelman kanssa yhteisiä seurattavia 

hyvinvoinnin mittareita ovat ilmastonmuutokseen liittyvä huolestuneisuus ja 

kuntalaisten omissa valinnoissa tekemien päästövaikutusten huomiointi. Ohjelman 

yhteydessä tehdyssä kyselyssä 79 % vastaajista oli huolissaan ilmastonmuutoksesta 

ja 72 % huomioi valinnoissaan päästövaikutuksia. Niin sanotun ilmastoahdistuksen 

ehkäiseminen ja kääntäminen myönteiseksi toiminnaksi on jatkossa yhteistä työtä. 

Hämeenlinnan kaupunki on mittauttanut ilmanlaatua Niittykadun mittausasemalla 

vuodesta 2011 lähtien. Aikaisemmin mittausasema on sijainnut eri paikoissa 

Hämeenlinnassa. Hämeenlinnan kaupunki on seurannut ilmanlaatua 

jatkuvatoimisilla mittauslaitteilla vuodesta 1993 lähtien. Mittausasemalla mitataan 

typpidioksidin (NO2) ja hengitettävän pölyn (PM10) pitoisuuksia. Tulokset 

ilmoitetaan ilmanlaatuindeksinä. Huonoin tulos määrää indeksin arvon. 

Ilmanlaatuluokitus kertoo ilmanlaadun vaikutuksista ihmisten terveyteen 

sekä ympäristölle aiheutuvista haitoista. 
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Pientalojen radonpitoisuus: Mitatuista 3047 asunnoista 38% ylittää 200 Bq/m3. Uusien asuntojen 

arvo saisi olla enintään 200 Bq/m3 ja vanhojen asuntojen 300 Bq/m3. (Lähde: STUK) 
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Liikuntasuosituksen toteutuminen aikuisväestössä oman arvion mukaan 

• 42 %:lla liikuntasuositus toteutui kaikilta osin 

• 45 %:lla liikuntasuositus toteutui joiltakin osin 
(Lähde: Aikuisväestön liikunta- ja terveystottumukset, Hämeenlinnan 
asukaskysely 2019, osana viiden kunnan yhteishanketta) 

A-Klinikan korvaushoidon asiakkaiden määrä on kasvussa, kuukauden keskiarvo oli 

vuonna 2019: 60 hlöä, 20 hlöä (v. 2014). (Lähde: Kuntari 2020) 

Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1 000 

asukasta vuonna 2018 on 6,8 % eli 462 kpl (vuonna 2017 6,3 % eli 428 kpl), koko 

maa 7 %. 

Helsingin Sanomat uutisoi 17.1.2020 poliisin oman tilaston 15 suurimman kaupungin 
turvallisuudesta v. 2019. Mitä suurempi luku on, sen korkeampi turvallisuus. 
Hämeenlinnan tilanne oli parantunut edellisestä vuodesta. 
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Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetut potilaat / 1000 asukasta 

vuonna 2019: 3 %, 194 hlö (3 %, 185 hlö) koko maa 3 % (Lähde: THL 2019) 
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Kirjasto: keskimäärin 23 lainaa / kirjastokortti, korttia käytti 24 300 lainaajaa 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen TEA-viisarissa on ollut vuonna 2019 

ensimmäistä kertaa tietoa kuntien tekemästä kulttuurihyvinvoinnin edistämisestä. 

Lähde: https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/index Hämeenlinnassa erityisesti lasten ja 

nuorten osalta kulttuurihyvinvoinnin edistämiseen on panostettu. 

 

 
 

Koko Suomen kattavassa tutkimuksessa havaittiin suuria terveyseroja 

ulkomaalaisten ja koko väestön välillä. Vaikka tulokset koskevat koko maata, 

tulee Hämeenlinnassakin jatkossa huomioida terveys- ja hyvinvointierot. 

Ulkomaalaistaustaiset kokevat terveytensä hyväksi tai melko hyväksi harvemmin 

kuin koko väestö (65 % vrt. 73 %) 

Ulkomaalaistaustaiset kuitenkin raportoivat vähemmän pitkäaikaissairauksia kuin 

koko väestö (35 % vrt. 44 %), Venäjältä ja entisen Neuvostoliiton maista tulleita 

lukuun ottamatta. 

Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikan maista tulleet raportoivat sairastavansa muita 

enemmän diabetesta, masennusta ja muita mielenterveysongelmia ja Virosta, 

Venäjältä ja entisen Neuvostoliiton maista tulleet vähemmän astmaa. 

(Lähde: Ulkomaalaistaustaisten terveys ja hyvinvointi Suomessa – FinMonik-tutkimus 2018-2019) 
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Osa 2 – Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
toimialoilla 

 
Toimialat ovat itse määritelleet palveluittain hyvinvointipäämäärän sekä 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelmista vuoden 2019 seurattavat 

tavoitteet. Palvelut ovat kuvanneet tavoitetta konkreettisilla toimenpiteillä sekä 

tehneet itsearvioinnin tavoitteen toteutumisen tasosta. 

Vihreä = tavoite on toteutunut/ asiakkaiden tai asukkaiden terveitä elintapoja on 

edistetty aktiivisesti  

Keltainen = tavoite on toteutunut osittain / asiakkaiden tai asukkaiden terveitä 

elintapoja on edistetty jossain määrin 
 
Punainen = tavoite ei ole toteutunut / asiakkaiden tai asukkaiden terveitä elintapoja ei 
ole edistetty 

 

Lisäksi toimialoja on pyydetty vastaamaan joko toimialana tai palveluittain, 

mitä on tehty asukkaiden/asiakkaiden terveiden elämäntapojen (mm. 

ravitsemus, liikunta, päihteettömyys) edistämiseksi. 
 

 
Sivistys- ja hyvinvointipalvelut 

 
 

TAVOITE ARVIO TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN 

Lapsen ja aikuisen 

laadukas arjen 

kohtaaminen: aikuinen on 

kiinnostunut lapsen 

kuulumisista ja arjesta. 

Osittain Kouluterveyskyselyn pohjalta 
kohtaaminen otettu yhdeksi kehittämisen 
kohteeksi. 

 
Varhaiskasvatuksessa kohtaaminen ja 
vuorovaikutus on ollut 
yksi keskeisimmistä 
henkilöstökoulutuksen ja arvioinnin 
kohteista. 

Matalan kynnyksen 

ohjausta, neuvontaa ja 

toiminnallista tekemistä 

nuorille sekä 

monikulttuurisuuden 

huomioimista toiminnassa. 

Osittain Rinnallakulkija -hanke aloitettu syyskuussa. 
 
Varhaiskasvatuksessa on aloitettu kaksi 

monikulttuurisuuteen liittyvää hanketta, 

joiden avulla on pystytty löytämään 

kehittämiskohteita monikulttuurisuuden 

huomioimisesta ja sosiaalisen osallisuuden 
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TAVOITE ARVIO TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN 

tukemisesta. Lisäksi henkilöstöä on 

koulutettu monikulttuurisuuden teemoihin. 

Arki tukee lasta: 

kuntouttavia toimia 

sisällytetään koko ryhmän 

toimintaan. 

Osittain Paras koulu –hanke, jolla tuetaan 
koulujen yhteisöllistä oppilashuoltoa, 

on alkanut elokuussa. 

 
Varhaiskasvatuksessa on kehitetty 

yksilöllisten harjoitusohjelmien mallia 

vahvemmin kokopäiväarkeen ja koko 
ryhmän toimintaan kiinnittyväksi, 

vertaisryhmässä tapahtuvaksi 

kuntoutukseksi. 

Palvelut tekevät keskenään 

yhteistyötä lapsen ja 

perheen tarpeiden 

mukaisesti. 

Osittain Monialainen yhteistyö yksilöllisessä 
oppilashuollossa. 

 
Varhaiskasvatus tekee yhteistyötä 

lapsiperhepalvelujen kanssa. 

Neuvolayhteistyötä kehitetään. Liivuoren 

päiväkodissa toteutettiin kokeilu, jossa 

perhetyöntekijä oli mukana 3-vuotiaiden 

lasten vasu-keskusteluissa. 

Syrjäytymisvaarassa 

olevien lasten ja perheiden 

kanssa tehtävää työtä 

yhteen sovitetaan 

ammatillisella ja 

vapaaehtoisella 

tukihenkilötyöllä, leiri- ja 

ryhmätoiminnalla. 

Hyvin IceHearts toiminta, Zapway, kesäkerhot, 
liikuntalukkari. 

Seuraparlamentit 

kantakaupungissa ja 

pitäjissä. 

Hyvin Seuraparlamentit järjestetty 
kantakaupungissa, Lammilla, 
Rengossa ja Iittalassa. 

Kirjaston käytön 
opastaminen 
alakoululaisille.  

Hyvin Vuosiluokat 1 ja 4 vuosittain. 
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Tapahtumien määrän 
lisääminen. Järjestetään 
hyvinvointia lisäävää 
kulttuuritoimintaa. 

Hyvin Kokeellisten minipilottiavustusten 
käyttötarkoituksen laajentaminen ja 
avustusten myöntäminen myös 
yksityishenkilöille. Tapahtumakatu- kokeilu. 

Joustava tilojen käyttö. 
Monipuolisten 
oppimisympäristöjen ja – 
työtapojen käyttö; koko 
kaupunki 
oppimisympäristönä. 

Osittain Kaupungin opetustoimen yhtenä 
kärkiteemana, esim. Kulttuuripolku, 
liikuntatilat ja luonto. 

 
Varhaiskasvatuksessa aloitettu Opitaan 
luonnossa, opitaan 
luonnosta –hanke, jossa kehitetään 
luonnossa toimimisen pedagogiikkaa. 

Lapsiystävällinen kunta – 
toimintamalli ja 
lapsiystävällisyys on 
luonteva osa 
organisaatiossa tehtävää 
ja toiminnan 
kehittämistyötä. 

Hyvin Osallisuusohjaaja aloitti toukokuussa 
päätyönään Lapsiystävällisen kunnan 
toimintamallin kehittäminen. 

Kehitetään 
lapsivaikutusten 

arviointia. 

Hyvin Tehty palveluverkon ja Lammin 
tarveselvityksen osana. 

Lapset, nuoret ja perheet 
pääsevät osallistumaan 
palvelujen ja toiminnan 
suunnitteluun, 
toteutukseen sekä 
päätöksentekoon. 

Osittain Nuorisovaltuuston toiminta, v-päivät, 
nuorisovaltuutetut lautakunnassa. 

 
Varhaiskasvatuksessa on rakennettu uusia 
toimintamalleja 
lasten ja huoltajien osallisuuden 
lisäämiselle (mm. huoltajien pikakyselyt, 
mitä pidät päiväkodista –peli). 

Edistetään 
kaupunkikulttuuria ja 
kaupunkiaktivismia sekä 
huomioidaan lapsiyleisö 
toimintojen 
suunnittelussa ja 
toteutuksessa. Edistetään 
lapsilähtöisyyttä 
kulttuurilaitoksissa. 

Osittain Kokeellisten minipilottiavustusten 
suuntaaminen myös yksityishenkilöille. 
Tapahtumakatukokeilu. Kulttuurilaitosten 
yhteistyössä koordinoima kulttuuri-
kasvatussuunnitelma Kulttuuripolku. 
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Lapsi on 
varhaiskasvatuksessa, 
koulussa ja tukipalveluissa 
aktiivinen toimija. 
Tukipalveluissa hänellä on 
oikeus saada tietoa 
itsestään, prosessista ja 
tulla asiassa kuulluksi. 

Hyvin Oppilashuollossa lapsi mukana on 
prosessissa, TLP:n mallin (lapset puheeksi) 
kouluttaminen, oppilaiden osallisuuden 
tunne on noussut kyselyn mukaan 
merkittävästi. 

Toiminnan suunnittelussa 
parannetaan lasten ja 
nuorten osallisuutta ja 
otetaan huomioon myös 
eri sukupolvien 
luonnolliset 
kohtaamiset julkisissa 
tiloissa. 

Hyvin Lapsia on osallistettu Jukolan pihan sekä 
Vuorentaan ja Kuralan leikkipuistojen 
suunnitteluun. Polkupyöräkeräys tehty 
varhaiskasvatuksessa. 

Järjestöjen tukeminen ja 

avustuskriteerien 
uusiminen. 

Hyvin Järjestöjen avustuskriteerit on uusittu. 

Kehitetään monikanavaista 
ja laadukasta viestintää. 

Hyvin Sihyn nettisivut on uudistettu kaupungin 
nettisivujen uudistamisen yhteydessä, sihyllä 
ja vakalla aktiiviset FB-sivut, vakalla myös 
paljon seurattu blogi, lisätty ja selkeytetty 
viestintää huoltajille Daisyn kautta 

Kehitetään ympäristön 
esteettömyyttä. 

Osittain Uudisrakentamisen ja peruskorjauksen 
yhteydessä huomioidaan esteettömyys, 
esim. Ruununmyllyn koulu, 
Kaurialan koulu, Katuman päiväkoti. 

Varhaiskasvatuksessa ja 
jokaisessa koulussa on 
kiusaamisen ehkäisyn ja 
siihen puuttumisen malli. 

Hyvin Yhteinen malli kaikilla kouluilla. 

 
Varhaiskasvatuksessa kuntavasuun on 
päivitetty 2019 sosiaalisten taitojen 
vahvistamisen suunnitelma. 

Varhaiskasvatuksessa ja 
koulussa lapset oppivat 
turvataitoja ja sosiaalisen 
median taitoja. 

Osittain Opetussuunnitelmaan sisältyy kaikille 
monilukutaitoa, jota tuetaan tutor 
toiminnalla ja lisäksi ARX Järjestää 
kaupungin 5- luokkalaisille opastusta 
kyseisiin taitoihin. 

 
TVT-tutorit varhaiskasvatuksessa ja 
opetuksessa tukevat henkilöstön osaamista 
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TVT- ja mediataitojen opettamisessa 
varhaiskasvatus-, esiopetus- ja 
peruskouluikäisille lapsille. 

Haavoittuvassa asemassa 
oleville lapsille ja perheille 
tarjotaan tukea riittävän 
aikaisessa vaiheessa 
toimivan palveluohjauksen 
kautta. 

Osittain Yksilöllisen oppilashuollon toimenpiteet. 
 
Varhaiskasvatuksessa lapsen vasu-
palavereissa huolen puheeksiotto ja 
tarvittaessa kutsutaan koolle 
verkostopalaveri. Perheen ohjaus 
tukipalveluihin ja yhteistyö huoltajien ja 
tukipalveluiden kanssa. 

Kaupunki aloittaa 
kouluverkon 
liikenneturvallisuusselvityks
en. Koulujen käyttöön 
tehtävät 
liikenneturvallisuuskortit 
valmistuvat. 

Osittain Liikenteen opiskelijat edistämässä nuorten 
liikenneturvallisuutta –hanke aloitettu 
joulukuussa (Lyseo ja Kauriala). 

Liikuntapaikat pidetään 
hyvässä kunnossa. 

Hyvin Liikuntahallien avustussopimuksessa sovittu 
kunnossapito- ja peruskorjausohjelman 
tekemisestä määrärahojen puitteissa. 

Vahvuutta 
vanhemmuuteen – 
toimintaa sekä muita 
vertaisryhmiä lisätään 
monialaista työskentelyä 
tiivistämällä. 

Osittain Läheinen yhteistyö alueellisen ja koulujen 
vanhempainyhdistysten kanssa, esim. 
suunnitelmissa koko kaupungin 
vanhempainilta syksyllä 2020. 

Palveluneuvonta ja 
palveluohjaus ovat 
helposti saatavissa ja ovat 
sujuvia kaikissa palveluissa. 

Hyvin Asiakaspalvelua kehitettiin 
monikanavaiseksi, otettiin Chat- palvelu 
käyttöön. 

Järjestetään tapahtumia 
arkiliikunnan lisäämiseksi. 

Osittain Ilo kasvaa liikkuen –varhaiskasvatuksessa, 
Opitaan luonnossa ja luonnosta (vaka), 
Liikkuva koulu ja Lisää liikettä 
Hämeenlinnan seutuun –hankkeet; 
järjestetty mm. pyöräilytapahtuma, vakassa 
polkupyöräkeräys sekä kaikkien 6-
vuotiaiden tutustuminen erilaisiin 
urheilulajeihin 
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yhteistyössä alueen urheiluseurojen kanssa. 

Järjestetään 
ryhmämuotoista liikuntaa. 

Hyvin Liikunnanohjausta on järjestetty n. 50 
ryhmää viikossa, 

ryhmien painopistettä siirretään vähän 
liikkuviin. 

Seuraparlamenttien ja 

seuratyönyrkin toiminta. 
Hyvin Seuratyönyrkki kokoontunut vuonna 2019 4 

kertaa. 

Laadukas oppilashuolto, 
työtapojen kehittäminen ja 
kolmiportaisentuen työn 
vahvistaminen 

Osittain Oppilashuoltohenkilöstön jatkuva 
kouluttaminen ja asiakohtaiset 
hankkeet, mm. Mindme -hanke 
koulupudokkuuden estämiseksi ja 
haastaviin oppilashuollollisiin 
tilanteisiin. 

Kouluyhteisöjen 
monimuotoinen 
hyvinvoinnin tukeminen 

Osittain Paraskoulu-hanke. 

Käynnistetään hanke, jossa 
tavoitellaan työikäisten 
liikunnan lisäämistä 

Hyvin Lisää liikettä Hämeenlinnan seutuun –hanke 
on ollut käynnissä 1.6.2019 alkaen. Hanke on 
yhteistyössä Hattulan ja Janakkalan kanssa. 

Kehitetään digitaalisia 
palveluita 

Hyvin Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen haku- 
ja päätösprosesseja sähköistetty. 

Terveiden elämäntapojen 
noudattamisessa 
tukeminen 

Osittain Lisää liikettä Hämeenlinnan seutuun 
hankkeessa järjestettiin Hyvinvointi-ilta 
joulukuussa Wetterillä. 

Liikkuminen kannattaa 
aina.  
Tavoite: Aktiiviset ja 
osallistuvat 
hämeenlinnalaiset 
edistävät yhteistä 
hyvinvointia ja 
kuntalaisten terveyttä.  
Asukkaiden 
arkiliikkuminen lisääntyy 
ja sujuvat kulkuyhteydet 
mahdollistavat oman 
arjen toimivuuden. 

Osittain Lisää liikettä Hämeenlinnan seutuun –
hankkeessa on tehty Youtube-videoita 
alueen lähiliikuntapaikoista sekä järjestetty 
hyvinvointiryhmiä.  
 
Tehtiin hyvinvointi- ja liikuntakysely 
aikuisväestölle. 
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Kaupunkirakenteen palvelut 
 

Maankäytön suunnittelu 
Palveluverkon kehittäminen 

 
TAVOITE ARVIO TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN 

Hämeenlinnan 
yhteiskoulun 

asemakaavan muutos 
valmistuu. 

Hyvin Asemakaavan muutos valmistui. Kaavasta 
on tehty valitus hallinto-oikeuteen. 

Yhteiskoulun ja Seminaarin 

koulujen 

liikenneturvallisuus- kortit 

valmistuvat. 

Osittain Yhteiskoulun osalta diplomityö on 

kesken; Seminaarin koulujen osalta 

hanke on viivästynyt muista syistä 

Kouluverkon 

liikenneturvallisuuden 

selvitys aloitetaan 

kaupunkitasolla. 

Hyvin Työ aloitettiin vuonna 2019. 

Ahveniston sairaalan 

asemakaava etenee 

aikataulun mukaisesti. 

Hyvin Asemakaavan hyväksymiskäsittely on 
alkuvuodesta 2020. Katusuunnitelmat 

valmistuvat alkuvuodesta 2020. 

 
Tapahtuma-alueiden kehittäminen 

 

TAVOITE ARVIO TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN 

Linnanpuistoon valmistuu 
yleissuunnitelma. 

Huonosti Hanke siirtyi vuodelle 2020. 

Asemanrannassa 
aloitetaan yleisten 
alueiden suunnitelma. 

Osittain Työ aloitettiin taideprojektin osalta; 
Hanke siirtyi suurimmaksi osaksi vuodelle 
2020. 

 
 

Ympäristö 
Ympäristönsuojelu 

 

TAVOITE ARVIO TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN 

Ympäristönsuojeluun on 

laadittu vuosittain 

tarkistettava 

valvontasuunnitelma. 

Hyvin Valvontasuunnitelman toteutumisesta 

laaditaan erikseen yksityiskohtaisempi 

arviointikertomus. 
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Ulkoilman laatu. Hyvin Ilmanlaatuindeksillä arvoituna ilmanlaatu 

oli vuonna suurimman osan aikaa hyvää 

(91,2 % tunneista) tai tyydyttävää (7,1 % 

tunneista).  

 

Ilmanlaatu oli huonoa 0,6 

% tai erittäin huonoa 13 tunnin ajan. 
Huonointa ilmanlaatu oli maaliskuun lopulla 

ja huhtikuun alkupuolella. Lyhytaikaisesti 
ilmanlaatu oli heikompi myös 
pakkaspäivinä tammi- ja helmikuussa. 

 
 

Ympäristöterveys 
 

TAVOITE ARVIO TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN 

Ympäristöterveyden 

valvontaa tehdään 

vuosittain hyväksyttävän 

valvontasuunnitelman 
mukaan. 

Osittain Valvontasuunnitelman toteutumisesta 
laaditaan erikseen yksityiskohtaisempi 

arviointikertomus. 

Radon Hyvin Radonmittaus tulee tehdä 
terveydensuojelulain mukaisissa 
ilmoitusvelvollisissa kohteissa. STUK, Valvira 
ja AVI kohdistivat yhteisen 
radonvalvontakampanjansa sosiaalihuollon 
laitoksiin. Kampanjassa kunnan 
terveydensuojeluviranomaisten tuli 
ohjeistaa laitoksia tekemään mittaus 
kohteissa, joissa sitä ei vielä ollut tehty. 
Kohteet saatiin STUK:n kansallisesta 
radontietokannasta. Kampanja jatkuu 
vuoden 2020 puolelle. 

 
Osallistuttiin Euroopan radonpäivään 
marraskuussa jakamalla tietoa 
sosiaalisessa mediassa. 

Talousvesi Hyvin HS-Veden riskinarvioinnit hyväksyttiin 
keväällä ja niiden perusteella laadittu 
talousveden valvontatutkimusohjelma 
päivitettiin joulukuussa. 

 
Muiden laitosten riskinarvioinnit ovat 
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tekeillä. Lain mukaan talousveden laadun 
viranomaisvalvonnan on perustuttava 
veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien 
riskien arviointiin ja niiden hallintaan. 
 
Tehty säännöllistä vesijohtoveden laadun 
valvontaa (kelpaa juotavaksi liikunnan 
jälkeen). 

Millaista työtä ja 
toimenpiteitä 
palveluissanne on tehty 
asukkaiden/asiakkaiden 
terveiden elintapojen 
tukemiseksi? 

Hyvin Uimarantaveden laadusta on laadittu 
lehdistötiedote. On huolehdittu siitä, että 
uimarantaveden ja allasveden tulokset ovat 
uimareiden nähtävillä. Näytetulosten 
perusteella on annettu signaalia, että 
uiminen uimarannoilla ja uima-altaissa on 
turvallista. 
 
Annettu asumisterveyteen liittyvää 
ohjausta ja opastusta, sekä käytännössä 
edistetty uuden asunnon saamista, kun 
vanhassa on epäilty terveyshaittaa. 
 
Asuntojen siivottomuustapausten 
hoitamisella on varmistettu paitsi 
asukkaan, myös naapuruston 
asumisympäristön terveellisyyttä (mm. 
hajuhaitat). 
 
Lakisääteisellä tupakkavalvonnalla 
tähdätään tupakkalain tavoitteeseen, 
tupakkatuotteiden ja muiden 
nikotiinipitoisten tuotteiden käytön 
loppumiseen. 
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Infra 
Pyöräilyverkoston kehittäminen 

 

TAVOITE ARVIO TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN 

Jatketaan suojateiden 

reunakivien madalluksia ja 
poistoja. 

Hyvin Suojateiden reunakivien madallusta on 
jatkettu 2019. 

Tehdään lisää kevyen 
liikenteen väyliä, joissa on 
erotellut jalankulun ja 
pyöräilyn väylät. 

Hyvin Vuonna 2019 valmistui Härkätielle 
1.vaihe erotellusta jalankulku ja 
pyöräilyväylästä. 2. vaihe tehdään 
valmiiksi vuonna 2020 

Selvitetään rahoitus ja 
mahdollinen toteutus ns. 
pyöräilyn laatukäytävään. 

Hyvin Asiaa on selvitetty, toistaiseksi ei toteuteta 
määrärahojen puuttuessa. 

 
 

Lähiliikuntapaikkojen parantaminen 
 

TAVOITE ARVIO TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN 

Kunnostetaan Untulan 
kenttä. 

Osittain Untulan kentän perusparannuksen 
suunnittelu aloitettiin 
vuonna 2019, kenttä kunnostetaan vuonna 
2020 

Toteutetaan Siirin, Sairion 

ja Hämeensaaren 

lähiliikuntapaikat. 

Hyvin Nämä toteutettiin vuonna 2019 

Rakennetaan Ahvenistolle 

kuntoportaat. 

Hyvin Kuntoportaat Ahvenistolle ja Renkoon 
valmistuivat vuonna 
2019. 

Tehdään Renkoon, 
Hauholle ja Lammille 
frisbeegolfradat. 

Hyvin Nämä toteutettiin vuonna 2019. 

 

Virkistys- ja retkeilyolosuhteiden parantaminen 
 

TAVOITE ARVIO TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN 

Kunnostetaan Iittalan 
uimaranta. 

Hyvin Iittalan uimaranta kunnostettiin vuonna 
2019. 

Uusitaan Aleksis Kiven 
puiston ja rautatiesillan 
vuokravenelaiturit. 

Huonosti Hankkeeseen ei ollut toteutusedellytyksiä. 

Otetaan käyttöön virkistys- 
paikkojen osalta sähköinen 
varausjärjestelmä. 

Hyvin Järjestelmä otettu käyttöön. 
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Viedään tärkeimmät 

virkistys- ja retkeilykohteet 

kuten laavut 

karttaliittymään ja 

tiedotetaan asiasta. 

Hyvin Kohteet löytyvät karttaliittymästä. 

Kasvatetaan 

retkeilykohteissa olevien 

tulipaikkojen polttopuiden 

määrää. 

Hyvin On toteutettu. 

 
Tilapalvelut 

 

TAVOITE ARVIO TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN 

Talonrakennuksen 

investointi- kohteiden 

hankesuunnittelussa 

huomioidaan 

mahdollisuuksien mukaan 

tontin käyttö myös 

lähiliikuntapaikkana. 

Osittain Pyritty huomioimaan. Talouden tilanne ja 

rakennushankkeiden kustannuspaine 

aiheuttavat sen, että pihoille pystytään tällä 

hetkellä toteuttamaan vain kohteen 

pääkäyttötarkoituksen mukaiset 
toiminnot. 

Hankesuunnitteluyksikkö 

osallistuu myös 

käyttäjälautakunnilla 

tarveselvitysvaiheessa 

oleviin palveluverkko-

hankkeisiin, mikä on 

palveluverkon 

kehittämistä. 

Hyvin 2019 osallistuttu SIHY:n Lammin koulujen 
tarveselvityksen työstämiseen sekä 

Vuorentaan koulun tarveselvitykseen. 

Kiinteistönpito huolehtii 

koulujen yhteydessä 

olevien 

lähiliikuntapaikkojen 

kunnossapidosta 

yhteistyössä Infran 

kanssa. 

Hyvin Koulujen yhteydessä olevien 
lähiliikuntapaikkojen kunnossapidosta on 
huolehdittu yhteistyössä Infran kanssa. 

Toiminnallaan 

myötävaikuttaa 

palveluverkkopäätöksen 

mukaisten toimenpiteiden 

ja hankkeiden 

toteutumista. 

Hyvin Investointipäätökset saaneiden hankkeiden 

osalta on edistetty hankkeiden etenemistä 
onnistuneilla hankinta- ja urakkamuodoilla 

sekä urakoitsijavalinnoilla. 
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Sosiaali- ja terveyspalvelut 
 

Asiakasohjaus ja hankinnat 
 

TAVOITE ARVIO TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN 

Palvelutarpeen arviointi 

tehdään yhteistyössä 

asiakkaan ja hänen 

läheistensä kanssa. 

Hyvin Asiakkaan toiveet ja näkemykset on 
selvitetty asiakkaan kanssa yhteistyössä. 

 
Asiakkaan näkemys on kirjattu 
palvelusuunnitelmiin. 

Asiakkaiden/asukkaiden 

terveiden elintapojen 

edistäminen. 

Hyvin Palveluneuvojat ja fysioterapeutti ovat 
pitäneet 2 tietoiskua per pitäjä vuonna 
2019. Tämä on osoittautunut hyväksi ja 
sitä jatketaan. 

 
Palveluneuvonnassa ohjattu aktiivisesti eri 
liikuntaryhmiin. 

 
Perhe- ja sosiaalipalvelut 
Ennaltaehkäisevät terveyspalvelut 

 

TAVOITE ARVIO TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN 

Ryhmämuotoisia 

vastaanottoja lisätään 

kouluterveydenhuollossa 

ja neuvolassa 

Hyvin Kouluterveydenhuollossa ryhmävastaanottoja 

neljännellä luokalla sekä kokeiluja muillakin 

luokilla. 

 
Neuvolassa 3 kk:n ja 6 kk:n ryhmäneuvoloita 
toteutettu. 
Tavoitteena toteuttaa ryhmäneuvoloita 
Hämeenlinnan kaikissa neuvoloissa. 

Asiakkaiden/asukkaiden 

terveiden elintapojen 

edistäminen. 

Hyvin Asiakkaiden terveiden elämäntapojen 
edistäminen toteutuu jokaisessa 
kohtaamisessa. 

 
Savuttomat Vauvat-ohjelma on ollut 
menestyksellinen ja on vakiintunut 

neuvolan käytännöksi. 

 
Ei nuuskalle-kampanja toteutetaan 
vuosittain ja on Kouluterveyskyselyn 
mukaan tuottanut jo tulosta. 
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Psykososiaalisen tuen palvelut 
 

TAVOITE ARVIO TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN 

Kehitetään 

lapsiperhepalveluiden 

kokonaisuutta. 

Hyvin Lapsiperheiden palveluissa on tehty 
suunnitelma palveluiden kehittämiseksi 
(palveluiden saatavuus, laatu, lastensuojelun 
systeeminen malli, oman tuotannon 
vahvistaminen, kustannusten 
vähentäminen). Samassa yhteydessä 
perustetaan oma perhekuntoutusyksikkö. 

Asiakkaiden/asukkaiden 

terveiden elintapojen 

edistäminen. 

Osittain Palvelutarpeen arviointi ja perheissä 
työskentely toteutetaan 
kokonaisvaltaisesti. Ohjausta, 
neuvontaa ja tukea annetaan myös 
elämäntapoihin liittyvissä asioissa. 

 

Lastensuojelu 
 

TAVOITE ARVIO TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN 

Lastensuojelun piirissä 

oleville perheille 

tarjotaan perheen 

tarpeisiin nähden riittävät 

tukitoimet. 

Hyvin Lastensuojelussa ei tarvitse jonottaa 

palveluita vaan palveluita annetaan 

perheen tarpeen mukaan nopeastikin. 

 
Palveluita voidaan myös jatkaa perheen 
tarpeen mukaan. 

 
Lastensuojelutyö alkaa systeemisissä 
tiimeissä nopeammin kuin aikaisemmin (ei 
ole jonoa). 

Asiakkaiden/asukkaiden 

terveiden elintapojen 

edistäminen. 

Osittain Lastensuojelutyön yhtenä tavoitteena on 
terveiden elämäntapojen edistäminen 
yhdessä verkoston kanssa. 

 

Sosiaalisen tuen palvelut 
 

TAVOITE ARVIO TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN 

Kotouttamisaikaa 
pidennetään erityisen 
haavoittuvassa asemassa 
olevien asiakkaiden osalta. 

Hyvin Yksilökohtaisen harkinnan mukaan 
on pidennetty kotouttamisaikaa ja 
huolehdittu hallittu siirtyminen 
palvelusta toiseen. 

Kuntouttavaan 
työtoimintaan sisällytetään 
asiakkaan tarvitsema tuki 
ja ohjaus. 

Hyvin Aktivointisuunnitelmassa sovitaan 
asiakkaan tavoitteet ja arvioidaan hänen 
tarvitsemansa tuen ja ohjauksen 
toteuttaminen. 
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TAVOITE ARVIO TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN 

Edistetään myönteistä 
vuorovaikutusta, tasa-
arvoa ja yhdenvertaisuutta 
eri väestöryhmien kesken. 

Hyvin Omalla toiminnallamme suhteessa 
yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin 
olemme tuoneet esiin tarvetta huomioida eri 
väestöryhmät palveluissa ja niiden 
kehittämisessä.  
 
Sosiaalinen raportointi. 

Asiakkaiden/asukkaiden 
terveiden elintapojen 
edistäminen. 

Hyvin Kuntalaisille on annettu ohjausta ja 
neuvontaa. 

Sosiaalipalvelujen neuvonta. 
 
 

Terveyspalvelut 
Mielenterveys- ja päihdepalvelut 

 

TAVOITE ARVIO TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN 

Saatavuutta ja matalan 

kynnyksen toimintaa 

kehitetään mm. 

resurssien turvaamisella, 

kokemusasiantuntijoita 

hyödyntämällä, yhteisillä 

ryhmillä ja liitospintojen 

yhteistyöllä. 

Hyvin Matalan kynnyksen palvelu toteutuu 

henkisen hyvinvoinnin avopalveluissa: 

asiakassuhde alkaa asiakkaan oman 

yhteydenoton perusteella. 

 
Kokemusasiantuntijat mukana toiminnan 
kehittämisessä. 

 
Liitospintayhteistyö henkisen 
hyvinvoinnin yksiköissä on saumatonta, 
yhteistyössä muihin toimijoihin on 
parannettavaa. 

Syrjäytymisvaarassa 

olevien tai hoidosta 

pudonneiden nuorten 

etsivään työhön 

panostetaan jalkautuvalla 

työparilla. 

Osittain Liitospintayhteistyössä tehdään jonkin 
verran etsivää työtä. 

 
Syrjäytymisvaarassa oleville on nuorten 
aikuisten ryhmämuotoinen kuntoutus. 

 
Tähän pitää panostaa lisää. 

Asiakkaiden/asukkaiden 

terveiden elintapojen 

edistäminen. 

Hyvin Terveisiin elämäntapoihin ohjaaminen 

ja tukeminen on hoitotyön ydintehtävä. 

 
Keittiö- ja ruokaryhmissä ohjataan 
asiakkaita terveellisen ruoan tekemiseen. 
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Avosairaanhoito 
 

TAVOITE ARVIO TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN 

Parannetaan palveluiden 
saatavuutta. 

Hyvin Kiireettömän vastaanottoajan odotusaikaa 
(T3 ) on joitakin katkoja lukuun ottamatta 
saatu alle 21 vrk tavoitteeseen mm. 
oikealla työnjaolla ja prosesseja 
parantamalla. 

 
Sähköisen Omaolo-palvelun tarjonta laajeni 
loppuvuodesta. 
 
Saatavuuden parantamisen keinoja 
työstettiin myös Huomisen Terveyskeskus -
hankkeen puitteissa. 

Asiakkaiden/asukkaiden 
terveiden elintapojen 
edistäminen. 

Hyvin Monipuolinen ryhmätoiminta teemoina 
mm. painonhallinta, tukielinongelmat, 
kivunhoito ja hyvä uni keräsivät hyvin 
osallistujia. 

 
Hoitosuunnitelmissa huomioitiin asiakkaan 
osallistaminen. Henkilöstöä koulutettiin 
mm. ravitsemusasioissa. 
 
Potilasyhdistykset jakoivat kävijöille 
terveystietoa aulan tukipisteessä 
Viipurintiellä. 

 
Sairaala- ja geriatriset palvelut 

 

TAVOITE ARVIO TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN 

Kotihoidon lääkäripalvelun 
mitoitusta kohennetaan. 

Hyvin Virka perusteltu ja saatu 2020 budjettiin 
rahoitus ikäihmisten palvelualueelta, 
virkavaali tehty. 

Asiakkaiden/asukkaiden 
terveiden elintapojen 
edistäminen. 

Osittain Kotihoidon kokonaisarvioissa riskiarvio ja 
systemaattinen ohjaus asiakkaan 
voimavarat huomioiden. 

 
Savuton sairaala asiakkaille. 

 
Ravitsemus-, liikunta- ja hygienianeuvonta. 
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Suun terveydenhuolto 
 

TAVOITE ARVIO TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN 

Uudet 

vastaanottomallit 

(Lohkeama-klinikka ja 

kerralla kuntoon –

malli) viimeistellään. 

Osittain Lohkeamaklinikka toimii kerran 

kuukaudessa kantakaupungin hoitoloissa. 

 
Kerralla kuntoon-mallia pilotoitu ilman 

toiminnanohjausjärjestelmää, ei otettu 

käyttöön. 

 
Liikuteltava yksikkö käytössä. 

Asiakkaiden/asukkaiden 

terveiden elintapojen 

edistäminen. 

Hyvin Terveiden elintapojen edistäminen 
hoitokäyntien yhteydessä. 

 
Luentoja ensimmäistä lasta odottaville, 

terveydenhoitajille ja eri yhdistyksille. 

 
Ei nuuskalle –kampanja 

kouluterveydenhuollon kanssa. 
Hammaslääkäriliiton I love suu –tiedotteita. 

 
 

Terveyspalveluiden tukipalvelut 
 

TAVOITE ARVIO TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN 

Palvelusta perittävä 
maksu ei muodostu 
esteeksi palvelun käytölle 
kenellekään. 

Osittain Asiakasmaksuvapautusta haettiin vuoden 
2019 aikana 226 kertaa, joista liki 80 % sai 
myönteisen päätöksen. 

 
Asiakasmaksuvapautusmahdollisuus 
tunnetaan vielä melko huonosti. 

 

Ikäihmisten palvelut 
 

TAVOITE ARVIO TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN 

Asiakkaiden 
päivystyskäyntejä ja 
sairaalajaksoja 
vähennetään. 

Hyvin Kuntouttavien toimintamallien 
vahvistaminen ja uusien kehittäminen 
kaikissa ikäihmisten palveluissa on 
jatkunut tavoitteellisesti edelleen vuoden 
2019 aikana. 

 
Lääkehoitoon liittyvää osaamista 
on varmistettu systemaattisesti. 

 
Yhteistyön jatkuvuus lääkäripalveluiden 
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TAVOITE ARVIO TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN 

kanssa. 

 
ASSE-palaverit (ennakoiva asiakasseuranta) 
yhteistyössä kotihoidon tiimien ja 
palveluohjauksen kanssa kuukausittain. 

Asiakas ja tarvittaessa 
omainen kutsutaan 
hoitoneuvotteluihin ja 
mahdollistetaan 
osallistuminen. 

Osittain Hoitoneuvotteluihin kutsutaan aktiivisesti, 
mutta läheisten osallistuminen ei aina 
mahdollistu esimerkiksi aikataulujen ja 
etäisyyksien vuoksi. 

 
Mahdollistamista tulee edelleen kehittää 
mm. teknologian avulla. 

Asiakkaiden/asukkaiden 
terveiden elintapojen 
edistäminen. 

Hyvin Kuntouttavien toimintamallien 
vahvistaminen ja uusien kehittäminen. 

 
Osaamisen varmistaminen 
kuntoutukseen liittyen mm. 
fysioterapeuttien tuella ja koulutuksella. 

 
Ravitsemusosaamisen ja 
ravitsemustiedon vahvistaminen 
yhteistyössä Gery ry:n kanssa. 

 
RAI-arviointien tiedon hyödyntäminen 
asiakaskohtaisissa hoito- ja 
palvelusuunnitelmissa. 

 
Vapaaehtoiskeskus Pysäkin 
toiminnan kehittäminen osaamista 
monipuolistamalla ja vahvistamalla. 
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä 
 

Strategia ja kehittäminen: strategiajohtaja, pj. Markku Rimpelä, erityissuunnittelija, 

siht. Tarja Mikkola, erityissuunnittelija Ismo Hannula, strategiapäällikkö Jari Pekuri, 

strategiapäällikkö, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoija Sirpa 

Ylikerälä.  

Sosiaali- ja terveyspalvelut: erityissuunnittelija, ikäihmisten palvelut Riitta 

Tuominen, palvelupäällikkö, henkisen hyvinvoinnin palvelut Minna Porras, 

palveluesimies, perhe- ja sosiaalipalvelut/ennaltaehkäisevät terveyspalvelut Sari 

Tuomivaara.  

Sivistys ja hyvinvointi: liikuntapäällikkö Päivi Joenmäki, kasvatus- ja opetuspäällikkö 

Joni Tikkala. Kaupunkirakenne: suunnittelupäällikkö, infra Jenni Sabel, ympäristö- 

ja terveystarkastaja, viranomaispalvelut Terhi Laine.  

Henkilöstöpalvelut: työhyvinvointipäällikkö Seija Mäkinen.  

Hämeen Setlementti: järjestökoordinaattori Heli Laurikainen. 

Kk Tavastia: Koulukuraattori, hyvinvointi- ja opiskelijapalvelut Janne Väinölä.  

Vuoden 2019 hyte-raportin koonti: strategia ja kehittäminen & 

korkeakouluharjoittelija Jussi Jokipolvi. 
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