
HATTULAN HYVINVOINTISUUNNITELMA 
2022-2025 PAINOPISTEET

suomen kielen kunta.

TURVALLINEN ARKIYMPÄRISTÖ

HYVINVOIVAT LAPSIPERHEET

LÄHELLÄ OLEVAT YHTEISÖT

TERVEELLISET ELÄMÄNTAVAT

TIEDOLLA JOHTAMINEN VAHVISTUU

• Hyvinvoinnin edistämisen rakenteet ovat selkeät


     ja prosessit oikea-aikaiset


• Suunnittelussa hyödynnetään itse kerättyä


     ja kansallisen tason tietoa

• Vanhemmuuden taidot vahvistuvat


• Perheiden yhteinen tekeminen lisääntyy

• Tapaturmien määrä vähenee

• Nuorten tiedot seksuaalioikeuksista vahvistuvat
 • Liikkumisaktiivisuus lisääntyy eri ikäryhmissä


• Hyvä ravitsemus vahvistuu


• Päihteettömyys lisääntyy

• Kuntalaisilla on monipuoliset tavat osallistua ja vaikuttaa


• Merkityksellisyyden ja osallisuuden kokemukset vahvistuvat


• Mahdollisuudet osallistumiseen paranevat



2022-2025 PAINOPISTEET 

TURVALLINEN ARKIYMPÄRISTÖ

suomen kielen kunta.

• Tapaturmien määrä vähenee


- Turvallisen liikkumisen edistäminen


- Kodin ja vapaa-ajan ympäristöjen


       turvallisuuden kartoittaminen


- Turvallisuustaitojen vahvistaminen


• Nuorten tiedot seksuaalioikeuksista vahvistuvat



2022-2025 PAINOPISTEET 

HYVINVOIVAT LAPSIPERHEET

suomen kielen kunta.

• Vanhemmuuden taidot vahvistuvat
- Ammatillisen osaamisen vahvistaminen
- Palveluiden näkyvyyden vahvistaminen
- Monialaisen yhteistyön vahvistaminen
- Turvallisten digikäytäntöjen edistäminen
• Perheiden yhteinen tekeminen lisääntyy
- Yhdessä liikkumisen mahdollistaminen
- Yhteisten kulttuurikokemusten mahdollistaminen



2022-2025 PAINOPISTEET 

LÄHELLÄ OLEVAT YHTEISÖT

suomen kielen kunta.

• Kuntalaisilla on monipuoliset tavat osallistua ja vaikuttaa

- Osallisuuden tapojen näkyvyyden lisääminen

- Osallisuuden tapojen kehittäminen
• Merkityksellisyyden ja osallisuuden kokemukset vahvistuvat


- Kokemuksellisuuden edistäminen kulttuurin keinoin

- Sosiaalisten verkostojen vahvistaminen

- Nuorten yhteisöllisyyden kokemusten edistäminen


• Mahdollisuudet osallistumiseen paranevat
- Palvelujen saavutettavuuden lisääminen

- Työkyvyn ja -mahdollisuuksien parantaminen



2022-2025 PAINOPISTEET 

TERVEELLISET ELINTAVAT

suomen kielen kunta.

• Liikkumisaktiivisuus lisääntyy eri ikäryhmissä


- Vähän liikkuvan aikuisväestön aktivointi liikuntaneuvonnalla


- Ympäristön liikkumismahdollisuuksien edistäminen


- Lasten ja nuorten harrastamisen edistäminen


• Hyvä ravitsemus vahvistuu


- Kouluruokailun ja ruokakasvatuksen kehittäminen


- Tiedon ja osaamisen lisääminen ikääntyneiden ravitsemuksesta


• Päihteettömyys lisääntyy


- Päihteiden käyttöä ehkäisevien asenteiden vahvistaminen


- Päihteiden käyttöä ehkäisevien menetelmien


       hyödyntäminen




2022-2025 PAINOPISTEET 

TIEDOLLA JOHTAMINEN VAHVISTUU

suomen kielen kunta.

• Hyvinvoinnin edistämisen rakenteet ovat selkeät ja prosessit oikea-aikaiset


• Suunnittelussa hyödynnetään itse kerättyä ja kansallisen tason tietoa


- Kyselytiedon systemaattinen hyödyntäminen


- Kansallisten ohjelmien käsittelyn vahvistaminen



KIITOS AJASTANNE!

suomen kielen kunta.


