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 Kunnanhallitus valitsi ohjausryhmän  
hyvinvointikertomukselle 4.7.2012, 
ohjausryhmään kuului kunnanjohtoryhmän 
lisäksi valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat. 

 Terveydenhuollon maisteriksi opiskeleva 
Sanna Korhonen kokosi kertomuksen, hän oli 
harjoittelussa Rautalammin kunnan 
perusturvaosaston hallinnossa. 
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 Valitsi vertailukunnat ja –
kaupungit 

 Valitsi käytettävät indikaattorit 

 Valitsi kuntalaiskuulemisen 
toteuttamisesta 
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 Keräsi hallintokunnilta tiedot 
hyvinvointirakenteen nykytilanteesta 

 Opetteli sähköisen hyvinvointikertomuksen 
sekä indikaattoripankin tietojen käytön 

 Tutustui Rautalammin kunnan aiemmin 
laatimiin suunnitelmiin, kyselyihin sekä 
strategioihin 

 Laati laajan hyvinvointikyselyn 

 Kokosi koko hyvinvointikertomuksen. 
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 Aluksi tavoitteena oli tehdä sähköisen 
hyvinvointikertomuksen mallinmukainen 
kertomus, mutta sähköinen 
hyvinvointikertomus oli ankean näköinen.  

 Hyvinvointikertomus on rakenteeltaan 
helppolukuinen ja sisältää kattavan tiedon 
kunnan palveluista sekä kuntalaisten 
hyvinvoinnin terveydentilasta. 

 Sisältää selkeitä tavoitteita 
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 Vastauksia 101 kpl (3,4%) 

 Valtaosa vastaajista oli naisia (78,2%), miehiä 
oli 21,8%. Isoin osa vastaajista on hyvin 
koulutettuja työssäkäyviä, avioliitossa olevia, 
perheellisiä ja hyvinvoivia naisia. Tämä täytyi 
huomioida tuloksia tulkittaessa.  

 Kokonaisuutena Rautalammista voitaneen 
todeta, että monessa kohdassa asiat ovat hyvin 
ja palvelujärjestelmä on pienen kunnan 
puitteissa hyvällä mallilla ja osin 
edistyksellistäkin. 
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 parempia liikenneyhteyksiä 

 Uusia työpaikkoja ja  erityishuomiota nuoriso- 
ja pitkäaikaistyöttömiin.  

 Ennaltaehkäisevänpäihdetyön kehittäminen 
sekä nuorille että aikuisille  

 liikenneturvallisuus 

 vanhemmille tukea vanhemmuuteen 
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 ennaltaehkäisy 

 kohdennettua toimintaa, joka kohentaa kuntalaisten 
psyykkistä ja fyysistä terveyttä.  

 mielenterveys 

 diabetes 

 sydän- ja verenkiertoelinsairaudet 
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 Hyvinvointikertomusta on jatkossa kehitettävä 
saatavan palautteen ja uusien ideoiden perusteella.  

 Hyvinvointikertomuksesta saatavaa tietoa 
käytetään kunnan strategiseen suunnitteluun, 
toimintojen ja toimintaohjeiden suunnitteluun ja 
toiminnan arvioinnissa.  

 Hyvinvointikertomus on pohja 
hyvinvointipolitiikalle, jolla tähdätään 
kuntalaisten hyvinvointiin. Hyvinvoivat 
kuntalaiset ovat perusta kunnan menestykselle ja 
kilpailukyvylle. 
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 Hallintokuntia, luottamushenkilöitä ja 
kuntalaisia on vaikea sitouttaa 
suunnittelutyöhön 

 Ajankohtaista tietoa on vaikea saada, koska 
tilastointi ”laahaa” jäljessä 

 Järjestö, yhdistykset ja kolmas sektori eivät 
olleet mukana työprosessissa 
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 Kertomuksen keskittäminen terveyden 
edistämisen ammattilaiselle, joka ei ollut 
organisaation sisällä objektiivinen tieto 

 Terveyden edistämisen tietoisuuden 
lisääntyminen 

 Jatkossa osataan paremmin 

 Lämpimästi suosittelen Sanna Korhosta 
terveyden edistämisen työhön tai  

     kertomuksen laatijaksi. 
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