
TIIVISTELMÄ HATTULAN LAAJASTA
HYVINVOINTIKERTOMUKSESTA 2017-2021 

Lukuja on vertailtu valtuustokauden alun tilanteeseen (vuodet riippuvat tietolähteestä).
Verrokkikuntina Eurajoki, Masku ja Muurame. 



HATTULAN VÄESTÖ VAPAA-AIKA

17,4 %
95 %

Aktiivinen kirjaston käyttö ja
tapahtumiin osallistuminen
Kulttuuripalvelujen hyvä
saavutettavuus
Paljon liikuntapaikkoja, 105 kpl
Kuntalaiset niihin tyytyväisiä
Hattulassa on 141 järjestöä
Runsaasti koti- ja vapaa-ajan
tapaturmia

Alle 15-vuotiaiden määrä korkea
verrattuna kansalliseen tasoon

HYVINVOINTI HATTULASSA

9389 asukasta
Paljon lapsiperheitä
Hyvät taloudelliset edellytykset

Pienituloisia 8,7 % (koko maa 13,4 %)

Tuloerot pienet
Väestö ikääntyy myös Hattulassa 

95 % mielestä Hattula on hyvä
liikunta- ja urheilukunta

Hattulan väestö on tervettä. 
Sairastavuusindeksi on matala

Hoitoon pääsy nopeaa
Rikosten määrä pieni verrokkikuntiin
nähden
Liikennevahinkojen uhrien määrä
lisääntynyt

TERVEYS JA
TURVALLISUUS

 

Hattulalaisten
koulutustaso Kanta-
Hämeen 2. korkein



VAHVUUDET 88 %

7 %
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Perheen vuorovaikutus avointa 

Ainakin yksi kaveri 

On tärkeä osa kouluyhteisöään 

93 % lapsista kokee terveydentilansa
melko tai erittäin hyväksi
Sosiaalinen hyvinvointi vahvaa
Yli 70 % 1–6-vuotiaista osallistuu
varhaiskasvatukseen, osuus kasvanut
Koulussa viihdytään hyvin
89 % harrastaa jotain vähintään
kerran viikossa

Taiteen ja kulttuurin harrastaminen korkealla
tasolla verrokkikuntiin nähden (yli 80 %
harrastaa viikoittain)

Ylipainoisia yli 20 % 2–12-vuotiaista
Yli neljäsosa ei syö aamupalaa joka
arkiaamu, osuus kasvanut
Vain 37 % täyttää liikuntasuosituksen

Osuus laskenut ja koko maan keskiarvoa (43 %)
pienempi

Vahvempi tuki vanhemmuuteen

KEHITETTÄVÄÄ

LASTEN HYVINVOINTI

Tyytyväinen elämäänsä

Kokee terveydentilansa
keskinkertaiseksi tai huonoksi

Alakouluikäiset ja nuoremmat. Jos luku koskee
alle kouluikäisiä, siitä on mainittu erikseen.

 

Sosiaalinen hyvinvointi



VAHVUUDET 26 % kokee terveydentilansa
keskinkertaiseksi tai huonoksi
Ylipainoisia lähes viidennes
Ruokailutottumukset heikentyneet 

43 % ei syö aamupalaa joka arkiaamu
48 % ei syö koululounasta päivittäin

Lähes 25 % liikkuu alle tunnin viikossa
Päihteiden käyttöä koko maan tasoa
enemmän 
Yksinäisyys lisääntynyt (2021 16 %)
Turvallisuuden haasteita 

15 % on kokenut fyysistä väkivaltaa huolta
pitävien aikuisten taholta
35 % kokenut seksuaalista häirintää

Osallisuuden kokemukset
heikentyneet, erityisesti tytöillä
Kolmasosa kokee koulun fyysisten
työolojen häirinneen opiskelua

KEHITETTÄVÄÄ

VARHAISNUORTEN
HYVINVOINTI

Elämäänsä tyytyväisten osuus 70 %
Harrastuneisuus korkealla tasolla (97 %)
Tyytyväisyys vapaa-ajan toimintaan

40 % kokee, että nuorille järjestetään kiinnostavaa 
 vapaa-ajan toimintaa (koko maa 31 %)

Oppilaat saavat tukea ja apua koulun
aikuisilta (ks. kuvio)
Rikoksista epäiltyjen nuorten määrä   
 7/1000 vastaavan ikäistä

Vähemmän kuin verrokkikunnissa

Päihteiden käyttö

Luvut kuvaavat yläkouluikäisten
hyvinvointia.
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Saanut tukea ja apua hyvinvointiin
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VAHVUUDET

NUORTEN HYVINVOINTI

2 %
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Ylipainoisten osuus 

Fyysisen uhan kokemus 

Tapaturma koulussa tai -matkalla 

70 % tyytyväisiä elämäänsä 
97 % harrastaa vähintään kerran viikossa
Ylipainoisten osuus laskenut (2021 12 %)
Vuorovaikutus perheen kanssa toimii

4 % kokee keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa

Päihteiden käyttö vähäistä verrokkikuntiin
nähden

2 % tupakoi päivittäin
7 % kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran
9 % tosi humalassa kerran kuukaudessa

Syrjäytymisriskissä olevien määrä pieni
verrokkikuntiin nähden

Koulutuksen ulkopuolelle jäi 6 % 17–24-vuotiaista
Nuorisotyöttömyys verrattain alhaista (12 %)

Rikoksista epäiltyjen määrä koko maan
tasoa alempi

Lukiolaiset

Nuoret yleisesti

26 % lukiolaisista kokee terveydentilansa
keskinkertaiseksi tai huonoksi
Yksinäisyyden kokemukset lukiolaisilla
yleistyneet (18 %)
36 % on kokenut seksuaalista häirintää
Neljäsosa liikkuu alle tunnin viikossa
Osallisuuden kokemukset heikentyneet,
erityisesti tytöillä
Tietoa ammattiopiskelijoiden
hyvinvoinnista ei kuntakohtaisesti ole
saatavilla

KEHITETTÄVÄÄ

Tupakoi päivittäin

2017
2019

2021

Hyvinvointikertomukseen on koottu
Hämeenlinnassa ammattiin opiskelevien tietoja 
Yhtä paljon koetaan: elämään tyytyväisyyttä,
yksinäisyyttä, ahdistusta ja seksusaalista häirintää
Enemmän on: vähän liikkuvia, päihteitä käyttäviä ja
ylipainoisia

AMMATTIOPISKELIJAT LYHYESTI

70 %
tyytyväisiä
elämäänsä

 

(Koko maa 68 %)



Työllisyyttä kuvaavat luvut koko maan
keskiarvoa paremmat
Työttömyysaste laskussa koronavuotta
lukuun ottamatta (2020 8,4 %)
Vain 5% 25–64-vuotiaista sai
toimeentulotukea

Koko maan keskiarvo 8,6 %

Osallisuuden kokemus hyvällä tasolla
Osallisuusindikaattorin summapistemäärä 77 / 100

Päihdeongelmien hoidossa painottuu
varhainen tuki
Huumausainerikosten määrä 1,1 / 1000
asukasta

VAHVUUDET
Heikentynyt työkyky estää
työllistymistä 
Työkyvyttömyyden taustalla
mielenterveyteen liittyvät syyt
korostuvat
Lapset ja varhaisnuoret kokevat
vanhemman liiallisen päihteiden
käytön aiheuttavan haittaa
verrokkikuntia useammin

Esimerkiksi varhaisnuorista näin kokee 6,5 %

Liikunta-aktiivisuus vähentynyt.   
 57 % ei täytä liikuntasuosituksia.

KEHITETTÄVÄÄ

Työikäisten liikkujaprofiili

TYÖIKÄISTEN HYVINVOINTI

50 %

Hattulan asukkaista 
25–64-vuotiaita

Hyöty- ja kuntoliikkuja
35%

Kuntoliikkuja
29%

Hyötyliikkuja
25%

Kilpaurheilija
6%

Ei harrasta liikuntaa
5%



VAHVUUDET

Kaatumisiin ja putoamisiin
liittyvät hoitojaksot verrokkikuntia
korkeammalla tasolla
Ikääntyneiden toimintakyky on
korona-aikana heikentynyt

KEHITETTÄVÄÄ

IÄKKÄIDEN HYVINVOINTI

Yli 65-vuotiaiden
määrä23,3 %

Ikääntyneiden hoito
laitosmaisempaa verrokkikunnissa
Pitkäaikaissairastavuus ei ole
lisääntynyt
Hyvä taloudellinen toimeentulo

Täyttä kansaneläkettä saavia 1,1 % 65 vuotta
täyttäneistä, koko maassa 1,8 %

Liikuntaryhmien tarjonta kasvanut
ja tavoittanut hyvin myös vähän
liikkuvia
Geroteknologian hyödyntäminen 39 % yli 75-

vuotiaista
asuu yksin

 

(Koko maa 47 %)

92 % yli 75-
vuotiaista

asuu kotona
 

(Osuus koko
maan tasoa)



VAHVUUDET

TERVEYDEN EDISTÄMISEN
RAKENTEET

Terveyden edistämisen
organisointi ja resursointi
Toimeenpanon rakenteet
Järjestöyhteistyön kehittäminen
Monipuoliset toimenpiteet
liikkumis- ja harrastusaktiivisuuden
lisäämiseksi 
Tapahtumissa huomioitu laajasti
hyvinvoinnin edistäminen

Asukkaiden mahdollisuudet
osallistua kehittämiseen 
Systemaattinen työskentely -
suunnitelmien hyödyntäminen,
hyvinvoinnin seuranta ja
tarveanalyysi
Ehkäisevän päihdetyön koordinointi
Turvallisuuden edistämisen
toimenpiteet toteutuneet vain
osittain

KEHITETTÄVÄÄ
TEA-viisarin pistemäärä kuvaa kunnan
toimintaa asukkaidensa terveyden ja

hyvinvoinnin edistämiseksi.

Terveydenedistämisaktiivisuus

Hattula 59 pistettä
Koko maa 67 pistettä

 

Tiedot perustuvat Tea-viisariin sekä edellisen
hyvinvointisuunnitelman arviointiin.

 


