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Hyvinvointiryhmän tehtävät
Kuopion kaupungin hyvinvointiryhmän tehtävänä on parantaa Kuopion alueen
asukkaiden hyvinvointia kehittämällä ja arvioimalla hyvinvoinnin strategioita ja
toimintamuotoja.

Hyvinvointiryhmä tuottaa ja välittää tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
mahdollisuuksista, keinoista ja työtavoista sekä tuottaa Kuopion vuosittaisen ja
valtuustokausittaisen hyvinvointikertomuksen. Ryhmä toimii lapsi- ja
perhepalveluiden muutosohjelman työryhmänä täydennettynä eri toimijoilla. Lisäksi
hyvinvointiryhmä toimii ohjausryhmänä seuraavissa
verkostoissa/työryhmissä/ohjelmissa:
- maailman terveysjärjestön WHO:n Euroopan Healthy Cities- verkoston Kuopion
paikallisena ohjausryhmä,
- kansallisen Terve Kunta –verkoston paikallisena ohjausryhmänä,
- Kuopion turvallisuussuunnittelun ohjausryhmänä ja
- Kuopion mielenterveys- ja päihdesuunnitelman ohjausryhmänä
- Kuopion lapsi- ja perhepalveluiden muutosryhmän (LAPE) ohjausryhmä
www.kuopio.fi/hyvinvointiryhma

Hyvinvointiryhmän kokoonpano
–

–

–

–

–
–

–

2019

Apulaiskaupunginjohtajat: Vähäkangas Pekka, hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen
palvelualueelta, vs. Jari Saarinen, terveydenhuollon ja perusturvan palvelualueelta ja Jari Kyllönen,
kaupunkiympäristön palvelualue
Perusturva- ja terveydenhuolto:
• perusturvajohtaja Antikainen Mari Annika, controller Kekoni Arja, kuntoutusjohtaja Korhonen
Mikko ja digitalisaatioasiantuntija Arto Holopainen
Kaupunkiympäristön palvelualue:
• Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen, kaupunkisuunnittelujohtaja Romppanen Juha,
kaupungininsinööri Heikkinen Ismo ja asuntotoimenjohtaja Hiltunen Katri
Kasvun ja oppimisen palvelualue:
• Kasvatusjohtaja Parkkisenniemi Juha ja opetusjohtaja Auvinen Leena
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue:
• hyvinvoinnin edistämisen johtaja Hentunen Janne ja hyvinvointikoordinaattori Säde Rytkönen
Elinvoima ja konsernipalvelut:
• strategiajohtaja Lätti-Hyvönen Sirpa, työllisyyspalvelujohtaja Oksanen Pirjo, henkilöstöjohtaja
Ruotsalainen Terttu, kansainvälisten asioiden koordinaattori Kovanen Raija
Vetovoimaisuuden palvelualue:
• markkinointijohtaja Soininen Kirsi

Hyvinvointiryhmän valmistelevan ryhmän
kokoonpano 2019
Hyvinvointiryhmän valmisteleva ryhmä eli ”rukkasryhmä”: valmistelee hyvinvointiryhmään asiat

–

–

–
–

–

–

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue:
• hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen, hyvinvointikoordinaattori, Säde Rytkönen ja
suunnittelija Kati Vähäsarja
Kaupunkiympäristön palvelualue:
• Ympäristöterveydenhuolto, ympäristöterveyssuunnittelija Mannerkorpi Anne ja strateginen
maankäyttö, kaupunkisuunnittelija Jussi Niilahti
Vetovoimaisuuden palvelualue:
• viestintä ja asiakaspalvelut, asiakaspäällikkö Kervola Petri ja tiedottaja Henna Lindroos
Perusturva ja terveydenhuolto:
• Sosiaalityön päällikkö, Sarnola Aulis, johtava sosiaalityöntekijä Nikula-Partanen Ansa,
terveydenhoidon palvelujen päällikkö Hanna-Mari Tanninen, digitalisaatioasiantuntija Arto
Holopainen, vastaava ravitsemussuunnittelija Juntunen Katri, ravitsemussuunnittelija Tuovinen
Anne, koulu- ja neuvolalääkäri, Ollikainen Hertta, ylihammaslääkäri Rajamaa Maija ja
hammaslääkäri Haataja Tiina
Kasvun ja oppimisen palvelualue:
• Perusopetuspäällikkö Vainio Taina , nuorisopäällikkö Väänänen Jari, kehittämisasiantuntija
Kuosmanen Sani, lukiopetuspäällikkö Mika Kuitunen ja nuorisotyön suunnittelija Sajaniemi
Asta.
Elinvoima ja konsernipalvelut:
• Controller Tukiainen Tarja-Leena

Hyvinvointikertomuksen työstäminen yhteistyönä
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Hyvinvointikertomus
Tiivis asiakirja, jonka laativat eri hallinnonalojen asiantuntijat yhdessä ja se
koostuu seuraavista osista:

OSA1: ”kertomus”
Yhteenveto kuopiolaisten hyvinvoinnin tilasta 2013-2016 ja

OSA 2: ”suunnitelma” vuosille 2018-2021
Painopisteet, tavoitteet, toimenpiteet, vastuutahot ja resurssit sekä
arviointimittarit seuraavalle valtuustokaudelle

OSA 3: Valtuustohyväksyntä
Suunnitelman hyväksyminen
10

Hyvinvointikertomus – rakenne kertomuksesta suunnitelmaan ja
toteutukseen
I Kertomus: Kuvaus poikkileikkaustilanteesta:
 Mitä tehty? Missä ollaan nyt? (indikaattorit, asiakirjat, kokemuksellinen tieto
-> hyvää ja kehitettävää)
 Mitkä ovat tulevaisuuden haasteita? (hyvinvointieronäkökulma? Haasteet tavoitteiksi)
II Suunnitelma:
 Tavoitteet (pohjautuvat indikaattoritietoon, kehitettävää, mille kohderyhmälle)
 Tavoitetasot (mihin pyritään valtuustokauden loppuun mennessä)
 Toimenpiteet
 näyttöön perustuvia/ kansallisesti suositeltuja,
 EVA
 yhteys talous- ja toimintasuunnitelmaan
 Resurssit,
 Vastuut,
 Seuranta ja arviointimenettelyt (indikaattorit)
III Toteutus:
- Suunnitelma valtuustohyväksynnän kautta toteutukseen

Ympäristö
Kunnossapidettävät
puistoja
katuviheralueet
ovat
lisääntyneet vuoteen 2015 ja laskenut vuonna 2016 alhaisimmalle
tasolle koko valtuustokautena. Viherrakentamisen määrä on
vaihdellut vuosittain. (Kuopion omat tilastot).

Kuopion talousvesi on tasalaatuista ja on
täyttänyt
2013-2016
välisenä
aikana
ominaisuuksiltaan
hyvin
lakisääteiset
vaatimukset ja suositusarvot.

Asukastyytyväisyys katujen kunnossapidosta (1-5) on pysynyt
viime vuosina samana. (Kuopion omat tilastot) Kuopiossa
jalankulkuväylien liukkaus haittaa eri-ikäisiä harvemmin (41,5%
v.2015) kuin koko Suomessa 47,2% (ATH 2013-2015).
Joukkoliikennettä käyttää yhä useampi kuopiolainen. (Kuopion
omat tilastot)

Jäteveden
puhdistustulokset
ovat
täyttäneet vaatimukset. Vedenkäsittelyssä ei
ole ko. vuosina tehty merkittäviä muutoksia.
Vuonna 2013 kuntaliitoksen myötä Nilsiän
vesihuolto liittyi Kuopion Veteen ja vuonna
2015 Maaninka. (Kuopion Vesi.)

Kaavoitus, kunnossapito, rakentaminen ja
joukkoliikenne
2013 2014 2015 2016
Asemakaavoitus
Asemakaavojen valmistumisaika, kk
21
17
17
23
Puistojen ja yleisten alueiden kunnossa- ja
puhtaanapito
Kunnossapidettävät puistot ja katuviheralueet,
ha
577 587 603 570
Liikenneväylien kunnossapito
Kunnossapidettävät liikenneväylät km
750 750 779 792
Asukastyytyväisyys katujen kunnossapidosta
(1-5)
3,5 3,42 3,46 3,5
Rakentaminen
Kadunrakentaminen km
2,2 5,4 2,8 3,5
Viherrakentaminen ha
1,4 5,6 0,4 2,0
Joukkoliikenne
Kaupunkiliikenteen matkustajamäärä 1000
matkustajaa/v (Sis. Kuo - Siilinjärvi)
4641 4750 4909 5700

Melualueella asuvien määrässä ei ole
tapahtunut muutoksia viime vuosina (29300
asukasta v.2014). Melualueella asuvien
lukumäärästä kerätään tietoa 5v välein.
(Kuopion omat tilastot)

Hengitettävien hiukkasten vuosikeskiarvot
PM10 uq/m3 ovat vaihdelleet vuosittain. (v.
2016 11). (Kuopion omat tilastot)

Päivitetty 03/2017
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Esimerkki - Tiivistelmä kuopiolaisten hyvinvoinnista 2013-2016
Hyvää, yleistä, kaikkia ikäryhmiä koskevat:

- Väestönkasvu on hyvällä tasolla. Maahanmuutto ja
maastamuutto pysynyt tasaisena. Työttömyys on
laskenut viime vuodesta. Koulutustaso on noussut
vuosittain
- Kuopiolaisten elämänlaatu on kasvanut tasaisesti.
- Terveydenedistämisaktiivisuus on noussut vuosittain.
- Kuopio on turvallinen kaupunki.
- Tuloerot (gini-arvo) ovat pienet. Pienituloisten
kotitalouksien
osuus
on
pienempi
kuin
vertailukunnissa
- Asunnottomuutta on hyvin vähän.
- Asuinalueeseen ja rakennusten kuntoon ollaan
tyytyväisempiä kuin keskimäärin koko Suomessa.
- Ilman ja veden laatu ovat hyvät.
- Katujen kunnossapitoon ollaan tyytyväisiä ja
joukkoliikennettä suositaan yhä enemmän
- Kansantautien tilanne on keskimääräistä parempi
verrattuna muuhun Itä-Suomeen.
- Asukkaat
saavat
liikuntapalveluista
ja
kulttuuripalveluista riittävästi tietoa ja palveluja ja
osallistuvat aktiivisesti
- Terve Kuopio kioskin toiminta on löytänyt paikkansa
- Asukastuvat ovat löytäneet asiakaskuntansa

Huolenaiheita,

yleistä,

kaikkia

ikäryhmiä

koskevat:

- Huoltosuhde (lasten ja vanhuseläkeläisten
määrä suhteessa työikäisiin) jatkanut
nousuaan koko maan ja vertailukuntien tavoin
- Ulkomaalaisten työllistyminen on vaikeaa
(ulkomaalaisia 2,4% väestöstä, 32% eli 400
henkeä työttömänä )
- Kotitalouksista kolmasosa kokee
hankaluuksia kotitalouden menojen
kattamisessa.
- Pitkäaikaistyöttömien määrä on lisääntynyt
vuosittain.
- Alueen väestö on sairasta suhteessa koko
maan väestön keskiarvoon ja arvo on korkein
vertailukaupunkeihin. (Kelan
sairastavuusindeksi.)
- Huumausainerikokset ovat kasvussa
- Perheväkivaltatilanteita paljon
- Liikenneonnettomuudet (moponuoret, juuri
ajokortin saanet, polkupyörä ja
jalankulkijaonnettomuudet)
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KUOPION HYVINVOINTITAVOITTEET vuosille 2018-2021
TERVEET ELINTAVAT
TURVALLINEN KUOPIO
VARHAINEN TUKI

OSALLISTUVA JA VAIKUTTAVA
KUNTALAINEN
TYÖLLISTYMINEN
Terveet elintavat, Turvallinen
Kuopio, Varhainen tuki,
Osallistuva ja vaikuttava
kuntalainen, Työllistyminen
14

KUOPION HYVINVOINTITAVOITTEET (2018-2021)
tarkennetuin sisällöin
•

Terveet elintavat (strategiassa Aktiivinen arki)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

•

Turvallinen Kuopio (Strategiassa turvallinen ja viihtyisä ympäristö)
–
–
–
–
–
–
–

•

Lapsiperheet saavat varhaista ja avohuollon tukea tarvittaessa (huomioidaan myös maahanmuuttajalapsiperheet)
Ikäihmiset saavat tukea kotiin

Osallistuva ja vaikuttava kuntalainen (vuoden 2018 painopiste) (Strategiassa Kumppanuus)
–
–
–

•

Kuopiossa on turvallinen ja viihtyisä ympäristö
Kuopiossa ei kiusata ketään
Seksuaalista häirintää, fyysistä uhkaa ja väkivaltaa ei esiinny
Ketään ei syrjitä
Perheväkivalta ja myös kodin ulkopuolella tapahtuva väkivalta vähenee
Liikenneonnettomuudet vähenevät (moponuoret, jalankulkija- ja polkupyöräonnettomuudet, nuoret ajokortin saaneet)
Ikäihmisten kodit ovat turvallisia asua

Varhainen tuki
–
–

•

Kuopiossa on terveellinen ja aktiivisuuteen kannustava ympäristö
Päihde- ja mielenterveysongelmat vähenevät: nuoret, erityisesti ammatillisten oppilaitosten, työikäiset ja ikäihmiset
Lapset ja nuoret liikkuvat vähintään suositusten mukaisesti.
Edistetään lasten ja nuorten hyvää ravitsemusta sekä ruokakasvatusta ja ennaltaehkäistään ylipainoa
Nuoret kokevat terveydentilansa hyväksi (erityisesti ammatillisten oppilaitosten nuorten parissa määrä lisääntyy).
Työikäiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi (tuki- ja liikuntaelinsairaudet, liian vähäinen liikunta)
Työikäiset syövät säännöllisesti ja monipuolisesti
Edistetään ikäihmisten hyvää ravitsemusta ja ehkäistään aliravitsemusta
Kuopiossa ikäihmiset ovat aktiivisia ja toimintakykyisiä
Ikäihmiset kokevat terveytensä hyväksi

Kuntalaiset ovat aktiivisia ja heillä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa
Kukaan ei koe tahtomattaan yksinäisyyttä (erityisesti miehet 20-54v ja ikäihmiset )
Kuntalaiset saavat tietoa ja tukea oman hyvinvointinsa edistämiseksi

Työllistyminen (Strategiassa työllisyys ja toimeentulo)
–

Työllistyminen ja työllisyystilanne (erityisesti pitkäaikaistyöttömät, nuoret alle 29-v ja ulkomaalaiset)
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KUOPION HYVINVOINTITAVOITTEET (2018-2021) ja YHTEYS
STRATEGIAAN

Kuopion strategiassa
https://www.kuopio.fi/documents/73695
47/7699416/Kuopio_strategia_2030.pdf/
e6c34050-8774-4682-bc7ca2dd1567679e on neljä näkökulmaa
(päätavoitetta): Kasvava Kuopio,
Hyvinvoiva Kuopio, Resurssiviisas Kuopio
ja Uudistuva Kuopio. Kuopion
menetystekijät on ryhmitelty näiden
näkökulmien mukaan. Hyvinvoiva Kuopio
päätavoitteet sisältävät
hyvinvointitavoitteita.
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Hyvinvoiva Kuopio
Aktiivisuuteen innostava arki
 Tilojen helppo saatavuus
 Tukea tarvitsevien aktivointi
 Yhteistyö järjestöjen kanssa

Varhainen tuki

 Lapsiperheiden ja nuorten varhainen tuki
(aikuiskaverit, kotipalvelu, nivelvaiheet)
 Yksinäisyyden vähentäminen
 Vanhusten kotona asumisen tukeminen
– aktiivinen ja onnellinen vanhuus

Työllistyminen ja toimeentulo

 Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen
 Nuorten opintoihin ja työelämään sijoittuminen

Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö
 Maaseutu omaleimaisena elinympäristönä
 Monimuotoinen ekologinen rakentaminen

www.kuopio.fi/hyvinvointi

Läpileikkaavat
teemat:

digitalisaatio,
kansainvälisyys,
kumppanuus

Kerran valtuustokaudessa tehdään laaja hyvinvointisuunnitelma
= edellisen valtuustokauden ajalta hyvinvoinnin tilan kuvaus ja
suunnitelma seuraavalle valtuustokaudelle (=tavoitteet, menetelmät, mittarit,
vastuut)

Kerran vuodessa tehdään vuosiraportti (alkukevät -> tilinpäätökseen, tarvittaessa
täydennetään myöhemmin saman vuoden aikana)

= miten tavoitteet on saavutettu, mitä on tehty hyvinvointitavoitteiden
edistämiseksi. Tarvittaessa tarkennetaan hyvinvointitavoitteita ja
toimenpiteitä
www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen/

Talousarvioprosessin
vuosikello ja
hyvinvointikertomus (hvk)

Toteutetaan vaikuttavia
toimenpiteitä
hyvinvointitavoitteiden
saavuttamiseksi
Talousarvion ja toimintasuunnitelman
hyväksyminen (joulukuu)

ANALYYSIVAIHE (tammi-helmikuu)
Käyttösuunnitelmat (tammikuu)

Painopisteiden tarkistaminen
talous- ja toimintasuunnitelmaan (loka-marraskuu)

Hvk vuosiraportti – mitä
hyvinvointitavoitteiden eteen on tehty,
miten hyvinvointitavoitteissa on edetty?
-> Arvioinnin pohjalta tarvittaessa
tavoitteiden ja toimenpiteiden tarkennus.

Palvelusopimusneuvottelut
(lokakuu)

Hvk osaksi talousarviota:
hyvinvointitavoitteet ja
menetelmät = mitä huomioitava
budjetissa – mihin varattava
resursseja?

TILINPÄÄTÖS (maaliskuu)

Toimenpide- ja resurssiesitykset
(elokuu)
Strategioiden ja ohjelmien
päivittäminen (syyskuu)

Talousarvion laadintaohjeet

Toteutetaan vaikuttavia
toimenpiteitä
hyvinvointitavoitteiden
saavuttamiseksi

Esimerkki –hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2019
YMPÄRISTÖ ON TURVALLINEN JA VIIHTYISÄ
Katuturvallisuusindeksi on noussut viime vuoden
notkahduksen jälkeen (v.2018 102.17). Kuopio on suurten
kaupunkien joukossa turvallisimpia kaupunkeja.

Kuopion katuturvallisuusindeksi
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Pelastuslaitoksen
hälytysmäärät
ovat
olleet
kasvussa.
Onnettomuuksista eniten on ollut automaattisen paloilmoittimien
tarkastus- tai varmistustehtäviä. Tulipaloista eniten on ollut
rakennuspalovaaroja 43 (v.2017 50) ja liikennevälinepaloja 42
(v.2017 33) kuten edellisenäkin vuonna. Yhtään palokuolemaa ei
ollut myöskään vuonna 2018. Pahin onnettomuus oli bussiturma.
Kansainvälistä apua annettiin Ruotsin metsäpaloihin. (PohjoisSavon Pelastuslaitos.)
Kokemuksellisen hyvinvointikyselyn mukaan v.2019 kuopiolaiset
ovat asuinalueen turvallisuuteen tyytyväisiä (1=erittäin
turvaton, 10=erittäin turvallinen) arvolla 8,2. (miehet 7,89, naiset
8,29).

Turvallinen Kuopio

Tyytyväisimpiä alueen turvallisuuteen ovat vehmersalmelaiset (9.04)
ja tyytymättömimpiä Karttulan (7,73), Inkilänmäki- PeipposenrinneItkonniemi-Männistö-Linnanpelto-Kelloniemi-Likolahti-Saarijärvi
(7,76) ja Särkiniemi-Särkilahti-Neulamäki alueen asukkaat (7.78).
Vuoden 2018 tiedon mukaan kunnossapidettävät puisto- ja
katuviheralueet vähenivät. Viherrakentamisen määrä pysyi
samana
kuin
edellisenä
vuotena.
Katujen
kunnossapidon
asukastyytyväisyys
laski
edellisien
vuosien
tasolta.
Joukkoliikennettä käyttää yhä useampi kuopiolainen. (Kuopion
omat tilastot). Puistojen hoito on valtakunnallisesti keskimääräistä
tasoa. Katujen hoidon osalta Kuopio sijoittuu kuntien keskiarvoa
paremmin. Kunnossapidon laatu on säilynyt edellisvuoden tasolla.
(Yhdyskuntatekniset palvelut 2017 tutkimus).
Kaavoitus, kunnossapito, rakentaminen ja
joukkoliikenne

2014 2015 2016 2017 2018

Puistojen ja yleisten alueiden kunnossa- ja
puhtaanapito
Kunnossapidettävät puistot ja katuviheralueet, ha
Liikenneväylien kunnossapito
Kunnossapidettävät liikenneväylät km

587

603

570

750

779

792

874

879

Asukastyytyväisyys katujen kunnossapidosta (1-5)
Rakentaminen
Kadunrakentaminen km
Viherrakentaminen ha
Joukkoliikenne
Kaupunkiliikenteen matkustajamäärä
1000 matkustajaa / v (Sis. Kuopio+Siilinjärvi)

3,42 3,46 3,41

3,41

3,36

4,2
2,0

3.7
2,0

5,4
5,6

2,8
0,4

3,5
2,0

680

511

4750 4909 5660 6196 6450

Esimerkki – hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2019
YMPÄRISTÖ ON TURVALLINEN JA VIIHTYISÄ
Kuopion
talousvesi
on
tasalaatuista
ja
täyttää
ominaisuuksiltaan hyvin lakisääteiset laatuvaatimukset ja
suositukset. Itkonniemen vesilaitoksen saneeraus jatkui
vuonna
2018.
Saneerauksella
parannetaan
erityisesti
vesilaitoksen toimintavarmuutta. Ensimmäiset saneeratut
käsittelyprosessit otettiin käyttöön vuonna 2018. Saneeraus
valmistuu vuoden 2019 aikana. Jäteveden puhdistustulokset
toimivat
viranomaisvaatimusten
mukaisesti
ja
puhdistustulokset olivat hyvät. Jätevesienkäsittelyssä ei tehty
merkittäviä muutoksia. (Kuopion Vesi.)
Melualueella asuvien määrä on kasvanut. Vuonna 2018
tieliikenteen melualueilla asuu 35 000 kuopiolaisia joka on
hieman aikaisempaa enemmän (v. 2017 32 500) ja
raideliikenteen melualueilla 2 000 kuopiolaista joka on sama
kuin edellisenä vuonna. (Kuopion omat tilastot.)
Vuonna 2017 tehtiin 175 sisäilmailmoitusta (v.2016 160).
Ilmoitukset
kohdistuivat
85
eri
rakennukseen.
Sisäilmaolosuhteisiin
liittyvä
selvitys-,
korjaustai
jälkiseurantavaihe oli meneillään noin 200 rakennuksessa
v.2017. Vuoden 2018 tietoa ei ole vielä saatavilla.
Hengitettävien hiukkasten vuosikeskiarvot PM10 uq/m3
ovat vaihdelleet vuosittain (v.2016 12, v.2017 10, v.2018
14) ja noussut edellisestä vuodesta.

Kokemuksellisen hyvinvointikyselyn (v.2019) mukaan
viherympäristön merkitys (1=erittäin vähäinen–
10=erittäin suuri merkitys) onnellisuuteen ja hyvinvointiin oli
8.96 (v.2018 9.25), naiset 9,09 ja miehet 8.53.
Viherympäristön merkitys oli suurinta ikäryhmässä yli 75v.
(9.16) ja 25-34v (9,12), kun v.2018 viherympäristön suurin
merkitys oli 18-24-vuotiaille. Vähäisin viherympäristön
merkitys koettiin alle 18v ryhmässä (7.0).
Viherympäristön merkitys oli suurinta vehmersalmelaisille
(9,51) ja Hiltulanlahti – Puutossalmi – Pellesmäki – Kurkimäki
– Haminalahti – Hirvilahti -alueen asukkaille (9,36). Vähäisin
merkitys viherympäristöllä oli Juankoskella (8,59) ja JynkkäLevänen alueella (8,78).

Kansallinen tuki hyvinvoinnin ja
terveyden edistämiseen
- Terve Kunta -verkosto
• Kokoaa yhteen kuntia, jotka haluavat toiminnassaan painottaa hyvinvoinnin
ja terveyden edistämistä strategisena linjauksena ja toimintaa ohjaavana
periaatteena
• Tällä hetkellä 27 jäsentä: 22 kuntaa, 4 seutukuntaa ja 1 maakunta
• Toteuttaa WHO Healthy Cities -ohjelman tavoitteita.
• Verkostossa kehitetään
– hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategista johtamista,
– toimintakäytäntöjä ja toiminnan arviointia sekä
– vaihdetaan kokemuksia ja välitetään hyviä käytäntöjä.
– toteuttaa WHO European Healthy Cities -ohjelman tavoitteita
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisenjohtaminen/kansallinen-tuki-ja-verkostot/terve-kunta-verkosto

Kuopio WHO Healthy Cities kaupunki VII kausi
2019-2024
WHO European Healthy Cities kauden VII (2019-2024) visio ja sen kuusi teemaa:
ihmiset, osallisuus, elinvoima, maapallo, elinympäristö, rauha (people, participation,
prosperity, planet, place, peace)
YK:n Agenda 2030 tavoitteiden ja sitä
täydentävän uuden kaupunkiagendan (New
Urban Agenda) toimeenpano, jonka ytimessä
on kestävä kehitys.
Health 2020 (European policy and strategy for
health and well-being – Health 2020)
strategisten tavoitteiden kanssa: 1) kaikkien
terveyden edistäminen ja terveyserojen
vähentäminen 2) johtamisen kehittäminen
ja poikkihallinnollisen yhteistyön lisääminen
terveyden edistämisessä.
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-andhealth/urban-health/who-european-healthy-cities-network

WHO Healthy Cities ydinteemat

Place
• A healthy city creates an accessible social, physical and
cultural environment that facilitates the pursuit of health
and well-being.
– Healthy places and settings; living and working conditions to
supporting health
– Healthy urban planning and design: city living affects health
through the physical and built environment, the social
environment and access to services and support
– Healthy transport: public transport, cycling, walking
– Green spaces in urban areas: green spaces can produce major
health benefits
– Energy and health: essential to health (cooking, heating,
transport), can also be harmful for health (climate changes, poor
air quality)

Place
• The Place Standard Tool:
http://www.healthscotland.scot/health-inequalities/impact-ofsocial-and-physical-environments/place/the-place-standard-tool
Fyysisen ympäristön arviointiin;
rakennukset, kadut, julkiset tilat,
luontoympäristö
Sosiaalisen ympäristön
arviointiin; tukeeko sosiaalisia
kontakteja

Kuopio
• Metsäeskarit
• DigiPAVe-sovellus ja toimintamalli - palvelu- ja
toimitilaverkoston seuranta ja tarpeiden analysointi
tietojärjestelmäpohjaisen paikkatietoon sidotun
analytiikan pohjalta https://www.digipave.fi/
• uusia askeleita osallistavan kaupunkisuunnittelun
saralla: Puijonlaakson keskustan kaavahanke Collaplan- vuorovaikutusalusta
• https://www.kuopio.fi/puijonlaakso
• https://web.collaplan.com/project/19/media/175

