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Hyvinvointialueen tehtäviä
• Perusterveydenhuolto

• Erikoissairaanhoito

• Sosiaalihuolto

• Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

• Työikäisten palvelut

• Mielenterveys- ja päihdepalvelut

• Vammaispalvelut

• Oppilas- ja opiskelijahuolto

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

• Pelastustoimi



Keski-Suomen hyvinvointialue 1.1.2023
• Keski-Suomen hyvinvointialue muodostuu Keski-Suomen 22 kunnasta.
• Asukasmäärä: noin 273 000 (08/2021)

• Väestötiheys 16,3 as/m²
• Taajama-aste 81,1 %
• Syntyneet 2 160
• Kuolleet 2 850
• Suurin ikäryhmä 70−74-vuotiaat, 18 403 
• Sairastavuusindeksi 108,1
• 65 tai yli vuotiaita väestöstä 23,7 %
Tiedot vuodelta 2020.

• Talous: noin 1 000 milj. euroa/vuosi 

• Henkilöstö: noin 11 500 henkilötyövuotta (htv)

• Kunnat ja yhteistoiminta-alueet: 5 900 htv

• Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 3 300 htv

• Keski-Suomen pelastuslaitos 335 htv

• Lue lisää hyvaks.fi-verkkosivulta.
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Hyte-valmistelu
• Nykytilan kartoitus (hyvinvointikertomus)

• Strategiset tavoitteet 
hyvinvointityölle 

• Hyvinvointisuunnitelman päivitys
• Seurantamittarit

• Yhdyspinnat ja yhteistyö
• Kunnat, järjestöt, yritykset
• Kansallinen yhteistyö
• YTA-yhteistyö
• Asukkaat ja asiakkaat

• Kansalliset ohjelmat 

• Lakisääteiset strategiat

• Yhteistyösopimukset

• Hyte-työn sijoittuminen 
konsernihallintoon



✓ Liikunta

✓ Ravitsemus

✓ Uniterveys

✓ Päihteet ja 

riippuvuudet

✓ Kulttuurihyvinvointi



Ennaltaehkäisy ja 
itsehoito

Tunnistaminen ja 
puheeksiotto

Palvelut ja hoito Jatkopalvelut Seuranta 

Sote-palveluiden, liikuntapalveluiden, etsivän nuorisotyön ja työllisyyspalveluiden yhteistyö
• Liikuntaneuvonnan tunnetuksi tekeminen
• Yhdessä sovitut kirjaamis- ja tilastointikäytännöt, yhteinen alusta liikuntaneuvontaan
• Arkeen Voimaa –ryhmätoiminta yhteistyössä työllisyyspalveluiden kanssa
• Etsivän nuorisotyön roolin vahvistaminen kutsuntatarkastuksissa –ja tilaisuuksissa
• Työkyvyn tuen tiimi integroituna sote-keskuksen monialaiseen toimintamalliin

Ammattilaisten osaamisen vahvistaminen
• Elämäntapaohjauksen perusteet ja syventävä koulutus, jossa haavoittuvien ryhmien ohjaaminen huomioitu
• Kehittäjäverkostot, ohjaajien verkostot, säännölliset yhteistyötapaamiset
• Työkalut ammattilaisille (mm. elämäntapaohjauksen palvelutarjotin, OmaKS-sivusto, sähköiset sovellukset asiakkaiden hoidon tueksi)

Kehittämisen lähtötilanne

Elämäntapaohjauksen rakenteet, resurssit ja prosessit olleet epäselvät
• Jo ennen korona-aikaa systemaattiseen elämäntapaohjaukseen ei ole ollut riittävästi resursseja (Jkl:ssä erityisen haastava tilanne)
• Yhteistyö liikuntaneuvonnan kanssa ollut monessa kunnassa vähäistä/sitä ei ole ollut
• Perustason ravitsemusterapian resurssit tarpeeseen nähden vähäiset

Esimerkkejä tehdystä kehittämistyöstä
• OmaKS.fi –palvelu (Hyvinvointisi tueksi –sivusto, digitaalinen/etänä toteuttava elämäntapaohjaus)
• Terveyden, hyvinvoinnin, turvallisuuden ja järjestöjen viestinnän vuosikello
• Ravitsemusterapeutin etävastaanottopalvelu (Seututk, Wiitaunioni , OmaKS) – 12 kk:n pilotista hyviä tuloksia! 
• Eri alueilla käynnistetyt elämäntapaohjauksen kehittämistoimenpiteet (mm. Ikääntyvät, työikäiset, kutsuntaikäiset, raskausdiabeetikot)
• Ryhmätoiminnan kehittäminen: Arkeen Voimaa, Eroon tupakasta, Aivoterveyttä ikääntyville, Verkkopuntari, Neuvokas perhe)

Mitä on vielä tehtävä? 
• Hyvinvointialueen elämäntapaohjauksen rakenteiden, resurssien ja prosessien määrittely
• Elämäntapaohjauksen vastuuhenkilöiden nimeäminen (sote-keskus, kunta)
• Elämäntapaohjauksen vaikuttavuuden seuranta ja arviointi systemaattiseksi

Elämäntapaohjauksen nykytila ja suunnitelmat Keski-Suomen hyvinvointialueella

Tulevaisuuden sote-keskus 
–ohjelma ja KSSHP:n 

perusterveydenhuollon 
yksikkö koordinoivat 

kehittämistyötä

• Maakunnallinen 
elämäntapaohjauksen 
kehittämistyöryhmä

• Alueiden säännölliset 
yhteistyötapaamiset

Yhteystiedot: 

mari.rantamaki@jyvaskyla.fi
miina-maria.kivela@jyvaskyla.fi

liisa.lumiaho@ksshp.fi
eeva.nykanen@ksshp.fi



Elämäntavat

Koettu 
terveys, 

turvallisuus 
ja 

hyvinvointi

Osallisuus, 
syrjäytymisen ja 

yksinäisyyden ehkäisy

Mielen 
hyvinvointi



Eri-ikäkausien liikkumisesta nostoja

Lapset ja lapsiperheet

Nuoret

Työikäiset

Ikääntyneet
Liisa Lumiaho



Lasten ja perheiden liikuttamisen suomalaiset menestystekijät
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Sosiaali ja terveydenhuollossa:

• Perheiden lähtökohdista lähtevää voimavaroja lisäävää 
neuvontaa Neuvokas perhe menetelmä.

• Tiedon kulku edellytys ohjauksen ja muun tuen 
jatkuvuudelle

Kunnissa
• Liikunta kuuluu varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen sisältöihin. Lisäksi 

liikkumista ja lasten osallistumista  sekä ammattilaisten osaamista lisäävät 
Liikkuva koulu ja Ilo kasvaa liikkuen ohjelmat

• Lähiluonto tarjoaa mahdollisuuksia hyvinvoinnin lisäämiseen 
varhaiskasvatuksessa, koululiikkumisessa ja perheiden vapaa-ajan 
liikkumisessa. 

• Heikommassa asemassa olevien perheiden tukeminen. Meijän polku ja 
luontopysäkkikonsepti ja kirjastojen lainattavat liikuntavälineet 
mahdollistavat liikkumisen elämyksiä kaikille perheen varallisuudesta 
riippumatta.

• Kuntakohtainen tieto lasten ja perheiden liikkumisesta huomiointi 
kuntapäätöksenteossa

• Harrastamisen Suomen malli

Lasten ja perheiden liikuttamisen 
suomalaiset menestystekijät 
• Kurahousu –perinne kunniaan.
• Lähiluonto tarjoaa perheille monenlaisia 

mahdollisuuksia liikkumiseen. 
• Mukana ajassa liikkumisen kulttuuri ja trendit 

muuttuvat (scate parkit ja frisbee golf)

Konsensuslausuma-2017.pdf (duodecim.fi)

Liisa Lumiaho

https://www.duodecim.fi/wp-content/uploads/sites/9/2017/04/Konsensuslausuma-2017.pdf


Nuoret

Nuorisokulttuurin 

ilmiöt liikuttavat 

nuoria

Perinteisen 
liikuntaharrastamisen rinnalla 
nuorten omaa 
liikuntakulttuuria, joka 
liikuttaa ja sekoittuu osaksi 
vapaa-ajan viettoa (skeittaus, 
scoottaus, pelit)

Sosiaali ja terveydenhuollossa:

• Nuorten oma Verkkopuntari

• Erilaisia nuoria kuunnellen, jalkaudutaan

• Liikkumattomuuden tunnistaminen ja puheeksiotto
(tarvitaan koulutusta ja neuvontaosaamista)

• Move testitilanteet ja liikkumisen puheeksiotto sekä 
liikkumisen ohjaus

Kunnissa
• Koulut ja oppilaitokset liikuttavat tehokkaasti.

• Liikkuva koulu – ja Lets MoveIt-ammatillisissa oppilaitoksissa

• Seurojen, järjestöjen, opistojen ja seurakunnan tarjoamat matalan 
kynnyksen liikuntamahdollisuudet tarjoavat joustavan, ei-kilpailullisen 
mahdollisuuden harrastaa.

Konsensuslausuma-2017.pdf (duodecim.fi)

Liisa Lumiaho

https://www.duodecim.fi/wp-content/uploads/sites/9/2017/04/Konsensuslausuma-2017.pdf


Työikäiset
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Sosiaali ja terveydenhuollossa
• Liikkumattomuuden tunnistaminen terveyden riskitekijänä. 

Elintapaohjauksen osaamisen kehittämistä koulutuksen 
turvin

• Liikunta osaksi elämäntapaohjausta, tarvitaan:
• Puheeksiotto, liikunnan hyötyjen ja paikallaolon haittojen viestintää. 

Tarpeen mukaan ohjaus liikuntaneuvontaan.

• Voimavaralähtöinen ja yksilöllinen ohjaus

• Erityistilanteiden tunnistaminen; työttömät, syrjäytyneet, 
työkyvyttömät, aikuisopiskelijat

• Voimavaralähtöinen ja yksilöllinen ohjaus

• Valtakunnallisten ohjelmien antaman tuen hyödyntäminen; 
Liikkuva aikuinen, viksustitoihin.fi, UKKinstituutti/Viksu-
Viisaan liikkumisen työkalu)

Kunnissa
• Liikuntaneuvonta on Sote-puolen palveluketjujen luonteva osa, palveluun 

ohjaus ja palaute toimii sähköisesti potilastietojärjestelmän kautta.  
Liikuntapuolella tarjolla monipuolisia, matalan kynnyksen, tasapuolisesti 
saavutettavia  liikkumismahdollisuuksia. Liikuntaneuvonnassa osataan 
hyödyntää olemassa olevia sähköisiä palveluita ja omahoito-ohjelmia.

• Yhteistyö 3. sektorin; yhdistysten, seurojen, kansalaisopiston ja järjestöjen 
kanssa (järjestöfoorumi, seuratapaaminen)

• Kunnassa huomioitu kestävän kehityksen liikkumismahdollisuudet

• Luonto, lähiluonto ja –liikuntamahdollisuudet, kevyen liikenteen väylät ja 
ulkoilureitit (Meijän polun mahdollisuudet) 

• Viksu-työkalun sähköinen käyttö, avuksi työmatkaliikkumisen arviointiin ja 
seurantaan. 

Konsensuslausuma-2017.pdf (duodecim.fi)

Liikunta edistää työkykyä

• Ja tässä työnantajilla 
tärkeä rooli

• Työmatka liikkuminen

Liisa Lumiaho

https://www.duodecim.fi/wp-content/uploads/sites/9/2017/04/Konsensuslausuma-2017.pdf


Ikäihmiset
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Sosiaali ja terveydenhuollossa:

• Kaikkien Sote-puolella toimivien ja liikuntaa järjestävien 
tahojen harrasteliikunnasta kotipalveluihin ja 
palveluasumiseen tulisi kiinnittää huomiota ikääntyvien 
tasapainoon ja lihasvoimaan.

• Ikääntyvien et-ryhmämallit ja interventiot pohjautuvat 
näyttöön ja tutkimustietoon (Aivoterveyttä ikääntyville, Finger-
toiminta

• OTAGO-iäkkäiden tasapainon kehittämisohjelma

• Etsivä vanhustyö ja jalkautuminen vanhusten koteihin

Kunnissa

Kaikkien liikuntaa järjestävien tahojen harrasteliikunnasta kotipalveluihin ja 
palveluasumiseen tulisi kiinnittää huomiota ikääntyvien tasapainoon ja 
lihasvoimaan.

• Ikääntyneille suunnatut sähköiset palvelut käytössä niille joille palvelu 
mahdollinen. Saavutettavuus: tukea ja lähiohjausta tarvitseville omat palvelut

• Ikääntyneiden hyvinvointi-ilta testaustapahtuma: www.meijanpolku.fi/
Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa järjestettävä tapahtuma, jossa vahvasti 
mukana palveluohjaus kunnan erilaisiin mahdollisuuksiin.

• Vertaisohjaajien liikunta- ja toimintaryhmät ikääntyneille

Konsensuslausuma-2017.pdf (duodecim.fi)

Kokemus liikkumisympäristön 
turvallisuudesta korostuu

Vertais- ja vapaaehtoisin toteutetut ryhmät  
tukemassa toimintakykyä ja sosiaalisuutta.

Ikääntyvät omien palveluiden 
suunnittelijoina.

Ylisukupolvinen hyvinvointi

Puhumme kuntoliikunnan sijaan 
liikkumisesta, arkiliikunnasta, 
istumisen ja paikallaanolon 
vähentämisestä 

Liisa Lumiaho

http://www.meijanpolku.fi/
https://www.duodecim.fi/wp-content/uploads/sites/9/2017/04/Konsensuslausuma-2017.pdf
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KUNNAT ARVO

Joutsa 638

Viitasaari 565

Kivijärvi 544

Karstula 484

Kannonkoski 468

Laukaa 459

Äänekoski 432

Toivakka 426

Petäjävesi 419

Keuruu 404

Saarijärvi 397

Jyväskylä 379

Kyyjärvi 378

Multia 378

Muurame 366

Konnevesi 360

Uurainen 350

Jämsä 344

Hankasalmi 337

Pihtipudas 311

Kinnula 299

Luhanka 240

Keski-Suomi 399

Koko Suomi 342

Keski-Suomi: Tapaturmaisesta kaatumisesta johtuvat hoitojaksot 65 
vuotta täyttäneille / 10 000 samanikäisille asukkaille

https://sotekuva.fi/fi/#/chart?dimensionId=4&se
rviceAreaId=759&indicatorId=699&regionId=885
&regionCategory=HYVINVOINTIALUE&regions=8
85&freeze=false&sortByYear=false&absValue=fal
se&munSortOrder=0&showMinAndMaxValues=f
alse&showLowAndHighValues=false&showChart
Values=false&previousView=chart Liisa Lumiaho



Kiitos!

nina.peranen@ksshp.fi

Kuva: Neuvokas Perhe


