
 
 
 
 
 
 

Hyvinvointisuunnitelma 
vuosille 2017–2020

Edistämme nokialaisten  
terveyttä ja hyvinvointia
Hyvinvoivat ja toimintakykyiset kuntalaiset ovat elinvoimaisen kunnan voimavara.
Edistämme terveyttä kohdentamalla voimavaroja asukkaiden hyvinvointiin ja 
terveyteen. Terveyden edistämisessä kyse on tehtävistä, joiden tavoitteena on 
asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn lisääminen, sairauksien ja 
syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen. Ennakointi on aina edullisem-
paa kuin korjaavat toimenpiteet. 

Onnistuminen hyvinvointityössä edellyttää 
• koko kaupungin tasoisesti asetettuja tavoitteita 
• toimivia hyvinvointirakenteita
• eri toimijoiden sitoutumista yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin 
• tavoitteiden mukaisia päätöksiä ja toimintaa.

 

Kunta on vastuussa 
Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuu siirtyy maakun-
nalle, vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveyden edistämisestä säilyy edelleen 
kunnilla.

Valtuusto hyväksyy hyvinvointikertomuksen
Terveydenhuoltolaki (1326/2010, § 12) velvoittaa kunnat valmistelemaan laajan 
hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa. Tulevien maakuntien tehtävänä 
on tukea kuntia hyvinvointikertomusten tekemisessä.

Hyvinvointi- ja terveystavoitteiden asettaminen perustuu tietoon  

nykytilanteesta ja näkemykseen siitä, minkälaiseen muutokseen pyritään.  

Kunnan poliittinen tahto jäsentyy konkreettisiksi toimintalinjoiksi kunta-

strategiassa, joka sitouttaa kuntajohdon ja kaikki toimialat suunnitelmien 

toteutukseen. Kunnassa asuvien hyvinvoinnin varmistamiseksi tarvitaan 

kaikkien toimialojen osaamista. 

Nokian kaupungin johtoryhmä 
• toimii hyvinvoinnin edistämisen johtoryhmänä
• johtaa ja kehittää hyvinvoinnin edistämisen strategista toimintaa

Monialaisesti asiantuntijoista koottu hyvinvointiryhmä koordinoi tietoon perustuen 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä koko kaupungin tasolla. Hyvinvointiryh-
män alaisuudessa meillä toimii useita teematyöryhmiä, jotka toimivat arjen työn 
tasolla tuoden esille näkemyksiä hyvinvointityön kehittämisestä, vaikuttavuudesta 
sekä arvioivat toteutettuja toimenpiteitä oman ryhmänsä tehtävänkuvasta käsin.

Kunnan poliittinen johto on vastuussa strategisista päätöksistä, joilla kunnassa 
edistetään terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Päätöksenteossa ja niiden valmis-
telussa on tärkeää arvioida tehtävien päätösten vaikutukset väestön terveyteen ja 
hyvinvointiin.

Palvelujärjestelmän toimivuuden lisäksi kunnassa tehdään paljon päätöksiä, jotka 
vaikuttavat asukkaiden hyvinvointiin: 

• elinympäristö (kaavoitus, yhdyskuntasuunnittelu, liikenneratkaisut)
• elinolot (asuminen, työllisyys)
• perheiden hyvinvointi (toimeentulo, hyvinvointituen antaminen,  

yhteisöllisyyden tukeminen)
• terveyttä edistävät elintavat (liikuntamahdollisuudet, paikalliset ravitsemus-

politiikan painotukset, päihteiden käytön ehkäisy)

Hyvinvoinnin edistäminen 
monialaisena yhteistyönä
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HUOLENAIHE:JOKA NELJÄS ALLE 25-VUOTIAISTATYÖTTÖMÄNÄ.

2017–2020 
tavoitteet ja toimenpiteet 
Lasten ja perheiden hyvinvointi on  
parantunut ja hyvinvointierot ovat  
kaventuneet.

Tavoite   

Nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, aktiivisuutta 
edistävät, kustannustehokkaammat ja paremmin 
yhteen sovitetut palvelut

Toimenpiteet ja vastuutaho

Kuntalaisten osallistaminen ja vaikuttamisen mahdolli-
suuksien tarjoaminen omaa elämäntilannetta koskevaan 
toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Vastuutaho: 
kaikki palvelualueet ja luottamusmieshallinto

Lapsiperheille tarjotaan maksutonta liikunta- ja elintapa- 
ohjausta sekä edullisia tai maksuttomia liikunnan ja  
kulttuurin osallistumismahdollisuuksia. Vastuutaho: sote-
palvelut ja sivistyspalvelut

Lapsen etu ja vanhemmuuden tuki ovat ensisijaisia  
palveluissa. Vastuutaho: sote-palvelut ja sivistyspalvelut

Nuorten ja nuorten aikuisten elämänhallinta 
ja terveystottumukset ovat parantuneet

Toimenpiteet ja vastuutaho

Nuorille tarjotaan tukea elämän murroskohtiin kehittämällä 
edelleen yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Vastuutaho: sote-
palvelut ja sivistyspalvelut, ammatillisesta koulutuksesta vastaava 
taho, työllisyyspalvelut

Nuorten osallisuus otetaan toimintatavaksi päätöksenteossa 
ja palveluissa. Vastuutaho: kaikki palvelualueet, kaupunginval-
tuusto ja -hallitus ja lautakunnat

Nokian kouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin laaditaan  
ehkäisevän päihdetyön suunnitelma, joka sisältää toiminta-
mallin ehkäisevään päihdetyöhön ja varhaiseen puuttumi-
seen, yhteistyöhön ja hyvinvoinnin vahvistamiseen.  
Vastuutaho: sivistyspalvelut

Tavoite  

Nuoret ja nuoret aikuiset löytävät oman elämänsä  
suunnan, osallisuus ja päihteeton elämä yleistyvät

Työikäisten elintavat ovat kehittyneet 
myönteiseen suuntaan, sairastavuus  
ja päihteiden käyttö ovat vähentyneet

Toimenpiteet ja vastuutaho

Lihavuuteen ja liikkumattomuuteen vaikutetaan kehittämällä 
palvelupolkuja ja ohjausta sekä panostamalla ravitsemus- ja 
liikuntaneuvontaan sekä viestintään. Vastuutaho: sote-palvelut, 
sivistyspalvelut, konsernipalvelut

Päihteettömyyden edistämisen valmiuksia vahvistetaan 
kehittämällä palveluverkkoa ja -ohjausta. Vastuutaho: sote-
palvelut

Tavoite   

Työikäisten sairastavuus ja päihteiden käyttö ovat  
vähentyneet, aktiivisuus ja hyvät ravitsemustottumukset 
lisääntyneet

Toimenpiteet ja vastuutaho

Vapaaehtoistoiminnan tukemisessa ja vapaa-aikapalvelui-
den järjestämisessä huomioidaan osallisuuden edistäminen 
erityisenä. Vastuutaho: sivistyspalvelut

Luodaan arkisen kohtaamisen paikkoja ikääntyvälle väes-
tölle, kannustetaan osallistumaan ja tiedotetaan aktiivisesti 
erilaisista mahdollisuuksista. Vastuutaho: sote-palvelut (ikään-
tyvän väestön käyttämät palvelut), sivistyspalvelut (opisto- ja 
vapaa-aikapalvelut), kaupungin viestintäyksikkö

Kaupunki- ja toimitilasuunnittelussa ja ylläpidossa huo-
mioidaan ikääntyvä väestö. Vastuutaho: kaupunkikehitys- ja 
konsernipalvelut

Ikääntyvä on osallinen ja toimintakykyinen

Tavoite   

Ikääntyvien asukkaiden osallisuus on lisääntynyt,  
yksinäisyyden kokemukset  vähentyneet ja toiminta- 
kyvyn ylläpitämisen edellytykset parantuneet

HUOLENAIHE:
NUORTEN PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ ON YLEISEMPÄÄ KUIN MUUALLA SUOMESSA.

HUOLENAIHE:
8. JA 9. LUOKAN  
OPPILAISTA 9,6 % ON 
KOKEILLUT LAITTOMIA 
HUUMEITA AINAKIN 
KERRAN.  8,8 % KOKO 
MAASSA.

HUOLENAIHE:

NOKIALAISET MIEHET 

OVAT PIRKANMAAN 

LIHAVIMPIA.
HUOLENAIHE:
ODOTUSAJAT PALVELUIHIN 

PIDENTYNEET.

HUOLENAIHE:
YKSINÄISYYDEN  
KOKEMUS ON 75 VUOT-
TA TÄYTTÄNEIDEN  
KESKUUDESSA 
YLEISEMPÄÄ KUIN 
MAASSA KESKIMÄÄRIN.

HUOLENAIHE:
KOTIHÄLYTYSTEN 
MÄÄRÄ JA PERHEVÄKI-
VALTA ON LISÄÄNTYNYT.  
VUONNA 2017 OLI 177 
KOTIHÄLYTYSTÄ, KUN 
VUONNA 2010 OLI 106.

HUOLENAIHE:
LAPSIPERHEIDEN 
PALVELUITA TARJOAVIA 
TAHOJA ON PALJON. 
KUINKA SAAMME  
TIEDONKULUN SUJU-
MAAN JA  ASIOIDEN 
HOITAMISESTA HELPPOA 
PERHEILLE?


