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• Toteutus osana Päijät-Hämeen 
hyvinvointikertomusta- ja suunnitelmaa 2021 –
2025

• Kunnan hyvinvointiryhmässä on edustus 
yhdistyksistä tai järjestöistä – 60% kunnista

• Kunnassa on nimetty vastuuhenkilö / vastuutaho 
yhdistysyhteistyöhön – 90% kunnista

• 5 tärkeintä kumppania tai yhteistyötahoa – 100% 
kunnista mainitsi yhdistykset / 3.sektorin

1. Kysely Päijät-Hämeen kuntien 
hyvinvointiryhmille



2. Mitä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevia käytäntöjä
kunnassanne on?
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Työikäisten kohtaamispaikka

Nuorten kohtaamispaikka

Osall is tuva budjetoint i

Yhdistysi l lat

Eri toimijoiden yhteis iä tapahtumia

Maksuton tuk i digi lai t te iden käyttöön

Kokemusasiantunt i juuden hyödyntäminen kunnan päätöksenteossa

Kokemusasiantunt i juuden hyödyntäminen kunnan palvelu iden …

Asukasraadit

Keskustelu- ,  t iedostus- ja kuulemist i laisuudet asukkai l le

Kunnan /  kaupungin sähköinen palautejär jeste lmä

Maksuttomia t i loja yhdistyksi l le ja jär jestöi l le

Asukas- ja/tai kyläyhdis tyksi l le kohdennettuja tuk imuotoja

Jok in muu, mikä? Voit  l isätä useita vaihtoehtoja.

Kaikk i vastaajat (KA:8.3, Hajonta:4.63) (Vastauksia:10)



3. Yhteistyöllä kohti hyvinvointia

Jokaisella on 
mahdollisuus 
antaa oma 
panoksensa

Yhteiset tavoitteet 
suuntaavat työtä 

yhteistä 
päämäärää kohti

Muutoksen 
saavuttamiseksi 
tarvitaan tekoja

Vaikuttavuus 
näkyy 

Muutoksena ja 
tekojen 

yhteisvaikutuksena

Lähde: mukaillen Jonna Heliskoski, Leadcons Oy



Yhdistysten rooli on merkittävä 

✓ osallisuuden vahvistamisessa

✓ osana alueen toiminta- ja palveluverkkoa

✓ matalan kynnyksen tuen tarjoamisessa

✓ asiantuntijuuden jakamisessa

✓ kumppanuudessa

✓ osallistujien oman hyvinvoinnin vahvistajana

4. Yhdistykset hyvinvoinnin edistäjinä 

Kuva Juustopolku, Heinola, Eetu Linnankivi



Päijät-Hämeen HYTE-

kyselyiden satoa 

yhdistys- ja 

järjestötoiminnasta

Asiantuntija Soili Saikkonen, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso 

soili.saikkonen@phhyky.fi



• Kyselyn tavoitteena oli selvittää asukkaiden kokemuksia hyvinvoinnista ja hyvinvointivajeista.

• Kaikille avoimeen nettikyselyyn vastasi 1 304 henkilöä, joista 1 214 oli päijäthämäläisiä *.

• Vastauslinkkiä jaettiin valmisteluun osallistuneiden organisaatioiden, kuntien, yhdistysten ja järjestöjen www-

sivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.

• Kohderyhmänä erityisesti työikäinen väestö. 

• Aineistossa painottuvat naiset ja korkeasti koulutetut, työelämässä olevat sekä pienempien kuntien vastaajat.

Asukkaiden ääni

1. Hyvinvointikysely päijäthämäläisille 1.9.-26.9.2021

* itsevalikoitumiseen pohjautuva näyte. Osa kysymyksistä oli vapaaehtoisia, jolloin vastaajamäärä vaihtelee kysymyksittäin.  

Vapaaehtoisten kysymysten vastaajamäärä on ilmoitettu tuloksista kerrottaessa. 



2. Osallistutko yhdistysten tilaisuuksiin tai toimintaan 

hyvinvointisi vahvistamiseksi?

• Vastaajista 36% (433) osallistuu yhdistysten toimintaan. 
• Alle 65-vuotiaista 33% (357) ja vähintään 65-vuotiaista 58% (76).

• Miehistä 33% (92) ja naisista 37% (333).

• Vastaajista 15% kokee, että mahdollisuudella osallistua yhdistys-, järjestö- tai 

asukastoimintaan on suuri merkitys heidän hyvinvoinnilleen. 
• 44% kohtalainen merkitys. 

• 33% kokee ettei asialla ole merkitystä.

• 8% ei osaa sanoa.

• Oman elämänsä muutostarpeisiin yhdistyksiltä toivotaan apua erityisesti digitaitoihin, 

harrastuksiin ja osallistumiseen sekä yhteisöllisyyteen ja  vaikutusmahdollisuuksiin.  



3. Yhdistysten ja järjestöjen merkitys vastaajien

hyvinvoinnin vahvistamisessa
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Tukevat hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimisessa
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Vastaajien määrä: 428



4. Osallisuuden kokemus ja yhdistystoimintaan osallistuminen

Täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevien osuus kaikista vastanneista  

yhdistystoimintaan osallistuville ja osallistumattomilla

Osallistuu 

yhdistystoimintaan (%)

Ei osallistu 

yhdistystoimintaan (%)

Tunnen, että päivittäiset tekemiseni ovat merkityksellisiä 87 78

Saan myönteistä palautetta tekemisistäni 78 65

Kuulun itselleni tärkeään ryhmään tai yhteisöön 89 72

Olen tarpeellinen muille ihmisille 92 82

Pystyn vaikuttamaan oman elämäni kulkuun 88 80

Tunnen, että elämälläni on tarkoitus 86 72

Pystyn tavoittelemaan minulle tärkeitä asioita 83 72

Saan apua silloin, kun sitä todella tarvitsen 81 70

Koen, että minuun luotetaan 92 85

Pystyn vaikuttamaan joihinkin elinympäristöni asioihin 78 63

Vastaajamäärä: 1 214

Sokra osallisuusindikaattori© 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2019, all rights reserved



Kiitos!

Hyte-työ kuuluu meille 

kaikille!


