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1 JOHDANTO 

 

Elämänlaadun viitekehyksen mukaan hyvinvointiin kuuluun neljä ulottuvuutta; fyysinen, psyykkinen ja 

sosiaalinen hyvinvointi sekä ympäristön tuottaman hyvinvointi. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

voidaan sen sijaan määritellä olevan tietoista voimavarojen kohdentamista, jonka tavoitteena on 

kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn sekä osallisuuden edistäminen. Lakipohja 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä kunnassa on laaja: kuntalain mukaan (2015/410) kuntalaisten 

hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimisen on kunnan perustehtävä ja myös terveydenhuoltolaissa 

(1326/2010)  määritellään kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen laajasti kunnan tehtäväksi.  

 

Hyvinvointi on Siilinjärven kunnan yksi strategisista painopisteistä. Hyvinvointi on läheisesti yhteydessä 

myös kunnan elinvoimaan, talouteen ja kasvuun: edistämällä hyvinvointia parannetaan kuntalaisten 

elämänlaatua, lisätään työllisyyttä ja tuottavuutta sekä hillitään sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden 

kasvua. Näiden tavoitteiden edistäminen kuuluu laaja-alaisesti ja poikkihallinnollisesti kaikille kunnan 

palvelualueille.  

 

Kuntia kannustetaan hyvinvoinnin edistämiseen suunnitelmalla liittää kuntien valtionosuuteen erillinen 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin (hyte-kerroin). Suunnitelmassa kannustimen suuruus 

määräytyisi prosessi- ja tulosindikaattorien pohjalta. Prosessi-indikaattorit tarkastelevat hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen rakenteita ja toimintaa kuntajohdon, perusopetuksen ja liikunnan osalta. 

Tulosindikaattorit taas kuvaavat kuntalaisten hyvinvoinnin tilassa tapahtuvia muutoksia. Siilinjärven 

kunnan hyvinvoinnin edistämistyössä huomioidaan suunnitellut hyte-kannustimen indikaattorit.  

 

Terveydenhuoltolain (1326/2010, § 12) mukaan kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä 

toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle. Hyvinvointikertomus laaditaan kerran 

valtuustokaudessa ja sitä päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua vuosittaisena raporttina. 

Kertomukseen valitut hyvinvoinnin edistämisen painopisteet tulee huomioida osana talousarviota sekä 

toimialojen käyttösuunnitelmia, ja valittuja painopisteitä tulee arvioida myös talousarvion toteutumisen 

yhteydessä. Hyvinvointikertomus on hyvinvointijohtamisen työväline strategiatyöhön, vuotuiseen 

kuntasuunnitteluun ja seurantaan. 

 

Siilinjärven kunnan vuoden 2018 vuosittaisen hyvinvointiraportin on valmistellut poikkihallinnollinen ja 

laaja-alainen kunnan hyvinvointityöryhmä hyvinvointisuunnittelijan johdolla. Valmisteluun on osallistettu 

myös kuntalaisia sekä poliisi, seurakunta ja alueen yhdistyksiä.  

 

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti sisältää kuvauksen siilinjärveläisten hyvinvoinnin tilasta ja siihen 

vaikuttavista tekijöistä, joita on tarkasteltu erikseen eri väestöryhmissä ja normaalia vuosiraporttia 

tarkemmin laajemman näkökulman muodostamiseksi. Tarkasteltavien tekijöiden valinnassa on hyte-

kannustimen indikaattoreiden lisäksi hyödynnetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen loppuvuodesta 

julkaisemaa suositusta hyvinvointikertomusten minimitietosisällöstä. Lisäksi on tarkasteltu tekijöitä, jotka 

siilinjärveläisten hyvinvoinnin kuvaamisessa nähtiin merkityksellisinä.  

 

Tähän vuosittaiseen hyvinvointikertomukseen on koottu myös aiemmin listatut (laaja hyvinvointikertomus 

2017–2020) hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja vuoden 2018 aikana niiden saavuttamiseksi 

toteutuneet toimenpiteet. Nykytilan, aiempien tavoitteiden ja toteutuneiden toimien tarkastelun myötä on 

katsottu tarpeelliseksi tarkentaa hyvinvoinnin edistämisen tavoitteita.  
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OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN TILA VUOSINA 2017–2018 

 

2 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi 

 

Siilinjärveläisten hyvinvointia kuvaavat tiedot on koottu hyödyntäen valtakunnallisia indikaattoritietoja 

(lähdetiedot kappaleen 2 lopussa). Indikaattorien osoittama tieto on avattu tekstiin alle ja liitteissä 1 on 

esitetty kuvina keskeisimpien indikaattorien osoittamat tiedot päivitettynä 11.2.2019 saaduilla tiedoilla ja 

mahdollisuuksien mukaan viimeisen seitsemän vuoden ajalta (vuosilta 2012–2018). Indikaattorien 

osoittamaa tietoa kuvataan eri ikäryhmissä ja myös sosiodemografisten tekijöiden mukaan siinä kohden 

kun tämä on nähty tarpeellisena ja ollut mahdollista. Indikaattoritietojen valinnassa on hyödynnetty 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemaa suositusta hyvinvointikertomusten minimitietosisällöksi, 

jonka lisäksi kertomusta on täydennetty muulla Siilinjärven kannalta oleellisella lisätiedolla. Kuntalaisten 

osallistamiseksi ja hyvinvointitiedon syventämiseksi on toteutettu kokemuksellinen hyvinvointikysely 

yhteistyössä muiden Pohjois-Savon kuntien kanssa ja keskustelutilaisuus lapsiperheille.  

 

Siilinjärven vertailukuntina aiemmissa hyvinvointikertomuksissa ovat olleet Hollola, Kaarina, Kangasala, 

Pirkkala ja Ylöjärvi. Koska vertailupaikkakunnat painottuivat aiemmin Länsi-Suomeen, koettiin jatkossa 

tarvetta vertailla tilannetta myös Itä-Suomen alueisiin. Uutena vertailupaikkakuntana kertomukseen 

tuodaan edellisten lisäksi Kontiolahti ja lisäksi vertailua tehdään suhteessa Pohjois-Savon tilanteeseen.   

 

2.1 Siilinjärven kunnan väestö, talous ja elinvoima 

Siilinjärvillä asui vuoden 2017 lopussa (31.12.) 21 657 henkilöä ja ennakkotiedon mukaan vuoden 2018 

lopussa 21 675 henkilöä. Siilinjärven väestö kasvoi näin 18 hengellä, kun vuotta aikaisemmin väestö 

väheni 111 henkilöä. Pohjois-Savosta vain Siilinjärvellä syntyneitä oli ennakkotiedon mukaan kuolleita 

enemmän (syntyvyyden enemmyys 53 henkeä ja vuonna 2017 63 henkeä). Vuonna 2018 maan 

sisäisessä muutossa Siilinjärvellä oli tappiota -74 henkilöä (vuonna 2017 -232 henkilöä) ja 

nettomaahanmuutto oli 39 henkilöä (vuonna 2017 70 henkeä). Väestöennusteen mukaan Siilinjärven 

väestömäärä jatkaa kasvua, lasten ja nuorten määrän pysyessä tulevina vuosina kuitenkin suhteellisen 

tasaisena, kun taas ikääntyneiden määrän ennustetaan kasvavan voimakkaasti (taulukko 1). 

Taulukko 1. Siilinjärven kunnan väestömäärä ja väestöennuste   
Väestö-

määrä 

Syntyvyyden 

enemmyys 

0-6 -

vuotiaat 

7-15 

vuotiaat 

16–24 -

vuotiaat 

25–64-

vuotiaat 

65–74-

vuotiaat 

yli 75 

vuotiaat 

 Henkilöä Prosenttia asukkaista 

2017 21 657  63 8,9 % 12,6 % 8,7 % 50,6 % 11,3 % 7,9 % 

2030 22 991  19 8,2 % 12,1 % 8,4 % 46,8 % 11,6 % 12,9 % 

 

Siilinjärvi on lapsivoittoinen kunta: Siilinjärvellä asuvista perheistä vuonna 2017 43,9 % oli lapsiperheitä. 

Lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä oli 17,9 %. Avioeroja 20–64-vuotiailla oli 20,4 tuhatta vastaavan 

ikäistä naimisissa olevaa kohden, joka on vertailupaikkakuntien korkein. Yhden hengen asuntokuntia oli 

33,7 % kaikista asuntokunnista. Yksin asuvia 75 vuotta täyttäneitä oli 41,4 % vastaavan ikäisestä 

asuntoväestöstä. Täyttä kansaneläkettä saaneita 65 vuotta täyttäneitä oli 1,4 % vastaavan ikäisestä 
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väestöstä. Siilinjärven huoltosuhde (lasten ja eläkeläisten suhde työikäisiin) oli 64,8 (Pohjois-Savo 63,5). 

Ulkomaan kansalaisia, pääosin virolaisia Siilinjärvellä oli vuonna 2018 0,8 %. Siilinjärvellä asuvien 

ulkomaalaistaustaisten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä ei ole kerättyä tietoa erikseen.  

 

Tarinan vastaanottokeskuksessa oli vuoden 2019 alussa yhteensä 157 henkilöä, joista 43 henkilöä oli 

alle 18-vuotiasta. Lapsiperheitä oli yhteensä 17. Keskusmajoitusasukkaiden lisäksi Tarinan 

vastaanottokeskuksen kirjoilla on yhteensä 68 yksityismajoittujaa eri puolilta Pohjois-Savoa.  

 

Siilinjärven työttömyysaste Pohjois-Savon matalin - huolena kuitenkin nuorisotyöttömyys 

Kunnan väestöstä vuonna 2017 työllisiä oli 43 %. Alueen työttömyysaste on laskenut viime vuosien 

aikana, ollen vuoden 2017 lopussa 8,4 % ja vuoden 2018 lopussa Pohjois-Savon matalin, 7,1 %.  Vuonna 

2017 nuorisotyöttömyys (18–24-vuotiaat) oli kuitenkin vertailupaikkakuntien korkein, 18.6 % 18–24- 

vuotiaasta työvoimasta (kuva 1). Ennakkotiedon mukaan alle 25-vuotiaiden työttömyys vuonna 2018 oli 

17,1 %. ELY-keskuksen tilastojen mukaan vuonna 2018 nuorisotyöttömistä suurin osa (noin 38 %) oli 

vaille toisen asteen koulutusta. Myös pitkäaikaistyöttömien ja rakennetyöttömien määrät ovat vuosien 

2012 -2017 välillä kasvaneet. Pitkäaikaistyöttömiä (työttömyys kestänyt vähintään vuoden) oli vuonna 

2017 2,5 % työvoimasta ja vaikeasti työllistyviä (rakennetyöttömyys) 4,1 % 15–64-vuotiaista. 

Pitkäaikaistyöttömiä kaikista työttömistä vuonna 2017 oli 30,2 %. Lukema on noussut vuodesta 2012 

vuoteen 2017, ollen kuitenkin vertailupaikkakuntien alhaisin.  

 

   
Kuva 1. Nuorisotyöttömyys ja sen kehitys prosentteina 18–24 –vuotiaasta työvoimasta 

 

Peruskoulusta toisella asteelle siirtyy lähes kaikki oppilaat – huolena opintojen keskeytyminen 

Koulutuksen ulkopuolelle jääneitä 17 - 24-vuotiaita vuonna 2016 oli 6,8 % vastaavan ikäisestä väestöstä. 

Tämä osuus on viime vuosina vähentynyt ja on vertailupaikkakuntiin nähden keskitasolla (vaihteluväli 

4,3–9,2). Siilinjärvellä lähes kaikki perusopetuksen oppilaat saavat päättötodistuksen ja heille löytyy 

jatko-opiskelupaikka. Vaihtoehtona ovat myös 10-luokka tai ammattikoulun starttiluokka. Opintojen 

keskeytyksiä Siilinjärven lukiossa on vuosien 2015–2018 välillä ollut keskimäärin 10–14 lukuvuosittain, 

jotka ovat pääosin olleet positiivisia, nuoren vaihtaessa toiseen lukioon tai ammatilliseen oppilaitokseen. 

Ammatillisissa oppilaitoksissa oli vuonna 2018 yhteensä siilinjärveläistä 850 nuorta. Opintojen 

keskeytyksiä oli yhteensä 101, joista 44 % oli negatiivisia (ts. ei uutta opiskelupaikkaa tai työpaikkaa 

tiedossa).  
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Kuntalaisten talous Pohjois-Savon tilannetta parempi, mutta toimeentulotuen määrä kasvussa 

Vuonna 2017 Siilinjärven kunnan yleinen pienituloisuus aste oli 8,1 % (Pohjois-Savo 14,9 %) ja 

lapsiperheiden 7,5 % (Pohjois-Savo 12,4 %). Suhteellinen velkaantuneisuus alueella on 58,6 %. 

Siilinjärven kunnan koulutustasomittain, joka ilmaisee peruskoulun jälkeen suoritetun korkeimman 

koulutuksen keskimääräisen pituuden henkeä kohdin, oli 380 (koulutuksen kesto 3,8 vuotta). 

Siilinjärveläisten koulutustaso on valtakunnan ja Pohjois-Savon (349) tasoa hieman korkeampi.  

 

Toimeentulotukea vuonna 2016 saaneita 18–24-vuotiaita oli 15,5 %, 25–64-vuotiaita oli 4,7 % ja 65 

vuotta täyttäneitä 1,4 % vastaavan ikäisestä väestöstä. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneita 18 - 

24-vuotiaita oli 2,8 % ja 25–64-vuotiaita 1,2 % vastaavan ikäisestä väestöstä. Lapsiperheistä 

toimeentulotukea sai 5,8 %, joka on pienempi osuus kun Pohjois-Savossa, mutta muita 

vertailupaikkakuntia suurempi. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saavia yksinhuoltajakotitalouksia oli 2,9 

% toimeentulotukea vuonna 2016 saaneista kotitalouksista. Toimeentulotuen menokehitys kulkee usein 

käsi kädessä työttömyyslukujen kanssa. Nuorisotyöttömyyden kasvaessa myös toimeentulotukea 

saavien nuorten osuus on kasvanut tasaisesti viimevuosien aikana.  

 

Yleistä asumistukea vuonna 2017 sai 7 % asuntokunnista. Opintotuen asumislisää saaneiden osuus oli 

2,1 ja eläkkeensaajien asumistukea saaneiden osuus 7,4 %. Ahtaasti asuvia asuntokuntia oli 8,6 % 

kaikista asuntokunnista ja 25.2 % lapsiasuntokunnista (Pohjois-Savo 7,3 % ja 28,9 %). Asunto on 

ahtaasti asuttu, kun siitä asuu enemmän kun yksi henkilö huonetta kohti, kun keittiötä ei oteta 

huonelukuun.  

 

Tuloeroja kuvaava Gini-kerroin oli Siilinjärvellä vuonna 2017 22,3, joka on vertailukuntista alhaisin (mitä 

suuremman arvon Gini-kerroin saa, sitä epätasaisemmin tulot ovat jakautuneet). Siilinjärven 

elatussuhde, eli muun väestön kuin työllisten suhde työllisiin vuonna 2017 oli 132,8 (Pohjois-Savo 153,7).  

 

 

2.2 Hyvinvoinnin edistämisen rakenteet ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa 

Siilinjärvellä toimii hyvinvointisuunnittelijan johdolla laaja-alainen, poikkihallinnollinen hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen työryhmä (hyte-ryhmä), johon kuuluu edustajat eri palvelualueilta. Ryhmä 

kokoontuu säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa. Hyte-ryhmän lisäksi kunnassa kokoontuu eri 

ammattiryhmistä koostuvia rajatumman fokuksen omaavia ryhmiä, kuten oppilas- ja opiskelijahuollon 

ohjausryhmä ja kaatumisen ehkäisyn työryhmä. Kuvassa 2 on esitetty Siilinjärven hyvinvoinnin 

edistämisen järjestäytyminen ja rakenteet.  Kunnassa ja osana hyte-ryhmän työtä toimii myös ehkäisevän 

päihdetyön koordinaattori. Hyvinvoinnin edistämisestä tehdään Siilinjärvellä tiiviissä yhteistyössä myös 

alueen järjestötoimijoiden kanssa ja myös maakunnallisesti. Valmisteilla oleva sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelurakenne- ja aluehallintouudistus tulee muuttamaan kuntien toimintaympäristöä 

merkittävästi ja tähän ollaan varautumassa myös kunnan hyte-työssä suunnitellen yhdyspintoja eri 

palvelujen ja palvelutarpeiden välille.  
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Kuva 2. Siilinjärven hyvinvoinnin edistämistyön järjestäytyminen ja rakenteet. 

 

Siilinjärvi on vuonna 2018 hyväksytty Terve Kunta – verkostoon. Vuonna 2017 toteutetussa Teaviisari 

kyselyssä terveyden edistämisen aktiivisuus Siilinjärven kuntajohdossa on 83 (täydet pisteet = 100). 

Pohjois-Savon pistemäärä oli 84. Kyselyn mukaan erityisen hyvin Siilinjärvellä on toteutunut tavoitteiden 

ja toimenpiteiden määrittäminen toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Kehitettävää sen sijaan todetaan 

muun muassa päätösten hyvinvointivaikutusten ennakkoarvioinnin puuttumisesta, lapsiparlamentin 

puuttumisesta ja turvallisuussuunnitelman puutteesta. Taulukossa 2 on hyte-ryhmän toteuttama 

itsearviointi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tämän hetkisten rakenteiden toteutumisesta.  

 

Taulukko 2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmän toteuttama itsearviointi hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen rakenteiden toteutumisesta 

Indikaattori Toteutuminen 

1 2 3 4  

Hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman valmistelu ja hyödyntäminen (eri toimijoiden 

osallistaminen, valmisteluaikataulu, raportoiminen asukkaille ja poliittisille päättäjille)* 

  X  

Hyte-työn rakenne, resurssit ja prosessit (hyvinvointisuunnittelijan resurssit, hyte-

ryhmän työskentely, yhteistyö eri toimijoiden kanssa, ohjelmien yhteen kokoaminen)* 

  X  

Opiskelijahuoltoryhmien toiminta (johtamisen rakenteet, integraatio hyte-työhön, 

yhdyspintojen huomioiminen, monialaisuus)* 

  X  

Ehkäisevän päihdetyön rakenteiden vahvuus (onko ehkäisevän päihdetyön toimielin, 

onko monialainen toimeenpaneva ryhmä, onko nimetty koordinaattori, onko 

toimintasuunnitelma, johon ehkäisevä päihdetyö sisältyy) ** 

  X  

Seurojen ja yhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö (onko nimetty koordinaattori, 

millaiset resurssit yhdistyksille, sote-järjestöjen avustukset, tilojen käyttö) 

  X  

Kunnan elinvoiman edistäminen (yritysten kasvu, avoimet työpaikat, työttömyys)   X  

*asteikot: 1= ei toteudu ollenkaan ja 4= toteutuu erinomaisesti, ** pisteytys: jos yksikään ei toteudu, saa kunta arvon 1= ei 

lainkaan rakenteita ja jos kaikki neljä kohtaa toteutuvat, saa kunta arvon 4= kunnassa on vahvat rakenteet 
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2.3 Hyvinvointi ikäryhmittäin 

2.3.1 Lapset, nuoret ja lapsiperheet 

Lasten ja nuorten psyykkinen oireilu kasvavana huolena 

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 0-15 vuotiailta oli 4,7 % ja 16–24 –vuotiaita 8,1 % vastaavan 

ikäisestä väestöstä (vuonna 2017). Erikoissairaanhoidon avokäyntejä 0-12-vuotiailla (lasten psykiatria) 

oli 222 käyntiä ja 13–17  -vuotiailla (nuorisopsykiatria) 1895 käyntiä tuhatta vastaavan ikäistä kohdin 

(Pohjois-Savossa vastaavat luvut 372,6 ja 1760,7). Nuorisopsykiatrian käynneissä voidaan todeta 

voimakas kasvu viimeisten vuosien aikana ja lukema on vertailupaikkakuntien korkein. Vuonna 2017 

mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneita 0-17 – vuotiaita oli 6,4 ja 18–24 –vuotiaita 11 henkilöä 

tuhatta vastaavan ikäistä kohdin. Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalahoitoa vuonna 2017 saaneita 

0-6 – vuotiaita oli 46 tuhatta vastavan ikäistä kohdin. Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa 

hoidettujen 7-14 – vuotiaiden määrä on vuodesta 2015 lähtien ollut kasvussa, ollen vuonna 2017 132,2 

tuhatta vastavan ikäistä kohdin ja vertailualueiden korkein. Voimakkaasti on kasvanut myös päihteiden 

vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleiden 15–24 vuotiaiden määrä. 

Vuonna 2017 osuus oli 5,5 tuhatta vastaavan ikäistä kohdin, joka on vertailualueiden korkein.  

 

Varhaiskasvatus saavuttaa suurimman osan lapsista 

Vuonna 2018 siilinjärveläisistä 1-2-vuotiaista lapsista 58 % ja 3-5-vuotiaista 85,6 % oli 

varhaiskasvatuksessa (yhteensä 1-6- vuotiaista 31.12.2018 oli 80,5 %).  Leikkitoiminnan piirissä 

keskimäärin toimintapäivänä vuonna 2018 oli 13 lasta. Esiopetuksen piirissä olevia lapsia oli 310 ja 

perusopetuksen piirissä oli 2770 lasta ja nuoret, joista alakoululaisia oli 1882 ja yläkoululaisia 888.  

 

Äitiysneuvolatarkastusten kattavuus on hyvä  

Siilinjärvellä äitiysneuvolatarkastukset toteutuvat Siilinjärvellä hyvin: äitiysneuvoloiden määräaikaisten 

terveystarkastusten peittävyys oli vuonna 2017 94,3 %. Myös lastenneuvolan peittävyys vuonna on 

henkilöstön arvion mukaan erittäin hyvä. Siilinjärven kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaita oli vuonna 

2018 194 tuhatta alle 18-vuotiasta kohden (Pohjois-Savo 83).  

 

Vuonna 2018 toteutetun Lasten terveys, hyvinvointi- ja palvelut tutkimuksen mukaan Pohjois-Savon 

tasolla tarkasteltuna kyselyyn vastanneista vanhemmista 90 % koki 4-vuotiaan lapsen 

varhaiskasvatuksen vastaavan perheen tarpeita ja 86 %, että lasta huomioimaan varhaiskasvatuksessa 

yksilöllisesti. Lasten neuvolakäyntien osalta 68 % koki niiden toteutuvan asiakaslähtöisesti. Vanhemmat 

raportoivat tarvitsevansa tukea (tuen tarve viimeisen 12 kk aikana) lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyen 

(76 %), lasten käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmiin liittyen (36 %), vanhemmuuteen (26 %), omaan 

jaksamiseen (33 %) ja parisuhteeseen (21 %). Vanhemmista 97 % koki saaneensa riittävästi tukea 

lapsen kasvuun ja kehitykseen, 87 %, vanhemmuuteen, 86 % lapsen käyttäytymiseen ja tunne-elämän 

ongelmiin, 73 % omaan jaksamiseen ja 73 % parisuhteeseen liittyen.  

 

Pienten lasten elintavoista ja perheiden hyvinvoinnista saatava tieto on vähäistä 

Leikki-ikäisten elintavoista on saatavilla kuntatasoista tietoa vain vähän ja THL:n minimitieto sisällössä 

pyydettyjä lasten painotietoja ei ole saatavilla. Lasten terveys, hyvinvointi- ja palvelut – tutkimukseen 

osallistuneiden vanhempien mukaan 47 % lapsista liikkuu päivittäin kotioloissa vauhdikkaasti yli tunnin 

tai kevyesti yli 2 tuntia ja 29 % nukkuu vähintään 11,5 tuntia.  
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Arjen hektisyys vanhemmuuden haasteena – tukea vanhemmuuteen kaivataan 

Siilinjärven kunta ja seurakunnan diakoniatyön järjestivät yhdessä tammikuun 2019 alussa 

keskustelutilaisuuden lasten ja nuorten hyvinvoinnista.  Keskusteluun osallistui noin 20 henkeä ja 

osallistujien tausta oli laaja: mukana oli lasten ja nuorten vanhempia sekä isovanhempia, järjestöjen 

edustajia, valtuutettuja ja seurakunnan sekä kunnan toimijoita. Keskustelussa käytettiin Sitran Dialogi – 

menetelmää. Keskustelussa syvennettiin ymmärrystä lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä siihen 

vaikuttavista tekijöistä. Keskeisenä huolena nostettiin esiin perheiden arjen hektisuus ja siitä seuraava 

vanhempien ajan puute, perheen keskinäisen ja yleisestikin vanhempien ja eri toimijoiden välisen 

vuorovaikutuksen vähentyminen ja luotettavan aikuisen puute useiden lasten arjesta. Keskustelun 

teemaa tukee myös kouluterveyskyselyn havainto, jonka mukaan 8-9-luokan oppilaista 10 % kokee 

keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa, jonka osuus on vertailupaikkakuntien korkeimpia. 

Keskustelussa todettiin, että myös vanhemmat tarvitsevat tukea vanhemmuudessa. Keskustelussa 

nostetiin esiin huolena myös lasten ja nuorten psyykkinen oireilu.  

 

Lastensuojelussa suurin osa ilmoituksista liittyen päihteiden käyttöön 

Lastensuojeluilmoituksia vuonna 2017 oli 787 ja vuonna 2018 637 kappaletta. Suurimmat syyt 

lastensuojeluilmoituksiin olivat: 1) vanhempien päihteiden käyttö (21,3 % ilmoituksista), 2) muu 

ilmoitusperuste (10,6 %), 3) lapsen päihteiden käyttö ja käyttöepäily (9,8 %), 4) vanhemman/vanhempien 

psyykkinen terveys (8,7 %), 6) perheväkivalta tai sen uhka (8,7 %) ja 5) perheristiriidat (6,7 %). 

Lastensuojeluilmoituksen tekijä oli useammin sosiaalipäivystys, terveydenhuollon ammattihenkilö, 

sosiaalityöntekijä, poliisi tai opetustoimi. Vuoden 2017 ilmoituksista 205 ilmoitusta ei johtanut 

palvelu/lastensuojelutarpeen selvitykseen.  

 

Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä oli vuonna 2017 0-17 vuotiaista 4,1 % ja 18–20 –

vuotiaista 7,6 % (Pohjois-Savo 5,9 %) vastaavan ikäisestä väestöstä. Lastensuojelun avohuollollisten 

tukitoimien määrä on vähentynyt viimeisten vuosien aikana, ollen kuitenkin vertailupaikkakuntien 

korkeimpia. Kodin ulkopuolella sijoitettuja 0-17 vuotiaita oli vuonna 2017 1,1 % (Pohjois-Savo 1,8 %) ja 

huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna 0,9 % vastaavan ikäisestä väestöstä (Pohjois-Savo 1,4 %).  

 

Kouluterveyskyselystä esiin nouseva hyvinvointi ja siihen vaikuttavat tekijät 

Kouluterveyskysely toteutetaan parittomina vuosina peruskoulun 4.-5. ja 8-9-luokan oppilaille sekä lukion 

ja ammattikoulun 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoille. Kouluterveyskyselyn tulokset vuodelta 2017 on koottu 

taulukkoon 3.  

 

Kouluterveyskyselyn pohjalta huolestuttavana voidaan pitää terveydentilansa heikoksi kokevien määrää 

ja ahdistuneisuuden kasvua yläkoululaisilla sekä päihteiden ja nuuskan käytön lisääntymistä niin 

alakoulun, yläkoulun kun ammattikoulunkin oppilailla (kuva 3). Myös ylipainoisten osuus kaikissa 

ryhmissä on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana. Syyt ylipainoisuuden lisääntymiseen ovat moninaiset, 

yhtenä tekijänä voidaan pitää muutoksia ruokailu- ja liikuntatottumuksissa.  Siilinjärveläisistä lapsista ja 

nuorista vain harva kokoaa täysipainoisen koululounaan sekä nauttii kasviksia osana päivän pääaterioita. 

Kouluterveyskyselyn mukaan myös liikkumisen määrässä on osalla lapsista ja nuorista parannettavaa. 

Siilinjärven koululla toteutettiin syksyllä 2017 MOVE – mittauksia, joiden avulla seurataan oppilaan 

kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, tasapainoa ja motorisia perustaitoja. Mittauksiin osallistui 202 

5.luokan oppilasta, joista 83 tyttöjä ja 115 poikia. Siilinjärveläiset tytöt ja pojat suoriutuivat testeistä (20 

m viivajuoksu, vauhditon 5-loikka, etunojapunnerrukset, heitto- ja kiinniottoyhdistelmä, kehonliikkuvuus) 

valtakunnan tasoa paremmin.   
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Taulukko 3. Lasten ja nuorten raportoima hyvinvointi ja siihen vaikuttavat tekijät kouluterveyskyselyn 
mukaan. Taulukossa punaisella kohdat, jotka toteutuvat Pohjois-Savon tilannetta heikommin.   

Hyvinvointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä kuvaavat 

mittarit 

4.-5.-

lk 

8.-9.-lk Ammatillinen 

oppilaitos 

Lukio 

Prosenttia oppilaista 

Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä 90,1 78,2 74,6 77,2 

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi  6,4 20,3 25,1 23,1 

Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus 1) - 12,3 11,9 13,5 

Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viim. 2 vko aikana - 20,2 32,4 33,1 

Kokee koulu-uupumusta 2) - 18,3 6,7 11 

Kokee kouluinnostusta 3) 34,8 28,2 43,3 36,6 

Pitää koulunkäynnistä (perusopetus)/opiskelusta (2. aste) 77 58,1 85,8 75 

Hampaiden harjaus harvemmin kun kahdesti päivässä 35,8 45,6 69,1 39,7 

Ei syö aamupalaa joka arkiaamu 20,6 38,3 50,8 16,6 

Ei syö koululounasta päivittäin - 27,3 27,2 9,5 

Syö kaikki koululounaan osat päivittäin 19,3 16,6 16,4 16,6 

Ei syö hedelmiä, marjoja ja kasviksia joka päivä (4-5 lk.) 

Niukasti hedelmiä, marjoja ja kasviksi syövät nuoret 

15 

- 

- 

88,2 

- 

93,3 

- 

86,3 

Vähintään tunnin päivässä liikkuvat 50,3 21,1 7,8 13,6 

Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla kork. 1 h /vk  - 22,8 44,1 23,1 

Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa - 91 88,4 90,8 

Ylipainoisten osuus - 17,9 31 16,4 

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran - 7,1 21,6 7,0 

Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa - 12,2 30,3 17,2 

Tupakoi päivittäin - 7,7 20,8 3,4 

Nuuskaa päivittäin - 7 8,5 4,8 

Pelaa rahapelejä viikoittain  - 6 16 4,2 

Ollut sukupuoliyhdynnässä - 20,3 52 36,6 

Ei mitään ehkäisymenetelmää viimeisimmässä yhdynnässä - 20 11,2 - 
1) ahdistusta mitattiin seitsemän kohteisella validoidulla GAD-7-mittarilla  
2) koulu-uupumusta mitattiin kolmella Nuorten koulu-uupumusmittariin BBI-10:een perustuvalla väittämällä, jota kartoittavat 

uupumusasteista väsymystä, kyynistä asennetta työhön ja opintojen merkityksen vähentymistä sekä kyvyttömyyttä ja 
riittämättömyyden tunnetta opiskelijana 

3) indikaattori perustuu kouluinnon mittaamiseen kehitettyyn Schoolwork Engagement Inventory (SEI) – 
kyselylomakkeeseen 

 

 
Kuva 3. Laittomia huumeita ainakin kerran kokeilleiden yläkoulun 8.-9.luokan sekä ammatillisen 

oppilaitoksen 1. ja 2. vuosikurssi opiskelijoiden osuus kouluterveyskyselyn mukaan.  
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2.3.2 Työikäiset 

Palvelujen käytössä näkyy päihdehuollon palvelujen kasvu 

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäyntejä vuonna 2017 15–49-vuotiailla oli 1306 ja 50–64-

vuotiailla 1553 tuhatta vastaavan ikäistä kohdin (Pohjois-Savossa vastaavat lukemat 1152 ja 1238). 

Aikuisten mielenterveyspalvelujen avohoidon käyntejä oli 890,9 tuhatta 18 vuotta täyttänyttä kohdin, joka 

on vertailupaikkakuntien korkein lukema. Päihdehuollon avopalveluissa oli 11,4 asiakasta, päihteiden 

vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastolla hoidettuja potilaita 3,1 ja päihdehuollon 

laitoksissa olleita 5,8 henkilöä tuhatta vastaavan ikäistä kohdin. Vammojen ja myrkytysten vuoksi 

sairaalassa hoidettuja 25–64-vuotiaita oli 10,8 henkilöä tuhatta vastaavan ikäisestä kohdin. Raskauden 

keskeytyksiä alle 25-vuotiailla naisilla 15–24-vuotiaista naisista oli 5,0 ja 15–49-vuotiailla 6,3 tuhatta 

vastaavan ikäistä kohdin. Raskauden keskeytykset alle 25-vuotialla on vähentynyt melko voimakkaasti 

viimeisten vuosien aikana ja on vertailupaikkakuntien alhaisin.  

 

Mielenterveysongelmat ja elintapasairaudet kuormittavat työikäisten hyvinvointia ja työkykyä 

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 25–64-vuotiaita oli vuonna 2017 25,2 % vastaavan ikäisestä 

väestöstä. Vuonna 2017 16–64 –vuotiaista 1,8 % sai työkyvyttömyyseläkettä tuki- ja liikuntaelin- sekä 

sidekudossairauksien ja 0,4 % verenkiertoelinten sairauksien vuoksi. Mielenterveyden ja käyttäytymisen 

häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavia 16–24-vuotiaita oli 1,1 % ja 25–64-vuotiaita 3,4 % 

vastaavan ikäisestä väestöstä. Kuntoutusrahaa 16–19-vuotiaista siilinjärveläisistä sai 54,6 tuhatta 

vastaavan ikäistä kohdin. Työkyvyttömyyseläkettä saavien 25–64-vuotiaiden osuus yhteensä oli 7,6 % 

vastaavan ikäisestä väestöstä. Kuntoutusrahaa ja työkyvyttömyyseläkettä saavien määrä on 

vertailupaikkakuntien korkeimpia. Myös sairauspäivärahaa ja mielenterveysperustaisesti 

sairauspäivärahaa saavien 25–64 vuotiaiden osuudet suhteutettuna tuhanteen vastaavan ikäiseen, olivat 

Siilinjärvellä vertailupaikkakuntien korkeimmat (115,7 ja 25,3 tuhatta vastaavan ikäistä kohdin).  

 

Työikäisten terveydentilaa voidaan kuvata erilaisten indeksien avulla (taulukko 4). Indeksien koko maan 

keskiarvon on 100. Siilinjärveläisten syöpäindeksi on maan keskitasoa matalampi, mutta erityisesti tuki- 

ja liikuntaelin-, sepelvaltiotauti- ja tapaturmaindeksit ovat valtakunnan tasoa merkittävästi korkeammat.  

 

Taulukko 4. Siilinjärveläisten ja pohjois-savolaisten terveydentila ikävakioitujen indeksien kuvaamana  

Indeksi Siilinjärvi 2015/2017 Pohjois-Savo 2015/2017 

Kelan sairastavuusindeksi 1) 105,5 / 103,3 119,9/119,8 

THL:n sairastavuusindeksi 2) 113,3 / - 131,2/ - 

Mielenterveysindeksi 3) 112,2 / - 153,9 / - 

Sepelvaltimotauti-indeksi 4) 121,9 / -  130,4 / - 

Syöpäindeksi 5) 91,6 / -  91,5 / - 

Dementiaindeksi 6) 107,6 / - 125 / - 

Tuki- ja liikuntaelinindeksi 7) 140,3 / -  156,0 / - 

Tapaturmaindeksi 8) 120,4 / -  115,9 / - 
1) Perustuu kolmeen tilastomuuttujaan: 1) kuolleisuus, 2) työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus työikäisistä (16–64-vuotiaat) 

ja 3) lääkkeiden ja ravintovalmisteiden korvausoikeuksien haltioiden osuus väestöstä 
2) Indeksissä on huomioitu sairausryhmät: syöpä, sepelvaltimotauti, aivoverisuonisairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, 

mielenterveyden ongelmat, tapaturmat ja dementia 
3) Jakautuu kolmeen osioon, jotka suhteutettu vastaavan ikäiseen väestöön: 1) itsemurhien ja sairaalahoitoon johtaneiden 

itsemurhien määrä ikäryhmässä 16–79, 2) psykoosin hoitoon myönnettyjen lääkekorvaavuuksien määrä ja 3) mielenterveyden 

ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työ- ja/tai kansaneläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkettä saaneiden 16–64-vuotiaiden 

määrä  
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4) Sepelvaltiotautitautitapahtumien (akuutit, sydäninfarkti, angina pectoris, kuoleman syy) yleisyys 35–79-vuotiailla 

suhteutettuna vastaavan ikäiseen väestöön ja koko maan tasoon 
5) Uusien syöpätapausten määrä 0-79-vuotiaiden ikäryhmässä suhteutettuna vastaavan ikäiseen väestöön ja edelleen koko 

maan tasoon 
6) Alzheimerin tautiin myönnettyjen reseptilääkekorvausoikeuksien määrä suhteutettuna väestöön ja koko maan tasoon 
7) Tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä vuoden lopussa olleiden 16–64 –vuotiaiden osuus 

suhteutettuna vastaavan ikäiseen väestöön ja edelleen koko maan tasoon 
8) Vammojen, myrkytysten tai eräiden muiden ulkoisten syiden vuoksi sairaalahoidossa olleiden 15–79-vuotiaiden osuus 

suhteutettuna vastaavan ikäiseen väestöön ja koko maan tasoon 

 

Työikäisten hyvinvointia edistäviä elintapoja tarvetta tukea 

Siilinjärveläisistä 20–64-vuotiaista 21,7 % raportoi vuonna 2018 ettei harrasta liikuntaa vapaa-ajallaan.  

Osuus on Pohjois-Savon jälkeen vertailukuntien alhaisin. Muutoin Siilinjärven aikuisväestön 

elämänlaadusta ja elintavoista saadaan tietoa Pohjois-Savon tasolla. Vuonna 2018 20–64-vuotiaat 

pohjoissavolaiset raportoivat seuraavasti:  

- 61,7 % kokee elämänlaatunsa hyväksi (mittari: EuroHIS-8) 

- 11,6 % kokee merkittävää psyykkisestä kuormittuneisuutta  

- 28.7 % kokee terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi 

- 8,4 % kokee 100 m juoksussa suuria vaikeuksia  

- 15,3 % tupakoi päivittäin  

- 28,4 % käyttää liikaa alkoholia (AUDIT-C)  

- 19,8 % on painoindeksin mukaan lihavia (BMI ≥30) 

- 24,9 % arvioi työkykynsä heikentyneeksi  

- 27,2  % uskoo, että todennäköisesti ei jaksa työskennellä vanhuuseläkkeeseen saakka  

 

Pohjoissavolaisten ruokavalio sisältää liian vähän kasviksia, mutta liikaa punaista lihaa  

Finravinto - tutkimus (2018) tuottaa tietoa aikuisten ruokailutottumuksista Pohjois-Savon tasolla. 

Tutkimuksen mukaan aikuisten ruokatottumukset ja ravintoaineiden saanti poikkeavat monilta osin 

suosituksista. Suomalaiset käyttivät kasviksia, hedelmiä ja marjoja suosituksia vähemmän: miehistä vain 

14 % ja naisista 22 % suosituksen mukaisesti. Pohjois-Savossa miehillä tuoreiden kasvisten ja 

kasvissalaattien sekä lisäkekasvisten päivittäinen kulutus oli tutkimuksen vertailualueita (Uusimaa, 

Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa) alhaisempaa.  Marjoja pohjoissavolaiset naiset ja 

miehet sen sijaan kuluttivat vertailualueita enemmän. Runsaampaa marjojen kulutus oli vanhemmissa 

ikäluokissa ja korkeammin koulutetuilla. Myös ruisleipää Pohjois-Savossa käytettiin muita alueita 

enemmän, kun muilla alueilla sekaleivän kulutus oli runsaampaa. Pohjoissavolaiset miehet saivat 

ruokavaliostaan kuitua 25 g ja naiset 21 g suosituksen ollessa 25–35 g.  

Tutkimuksessa todettiin suomalaisten ruokavalion sisältävän suosituksiin nähden liian paljon punaista ja 

prosessoitua lihaa. Miehistä jopa 79 % ylitti suosituksen ja naisista 26 %. Pohjoissavolaisten miesten 

liha- ja makkaraleikkeiden ja valmisteiden sekä liha- ja patalaatikoiden käyttö oli vertailupaikkakuntien 

korkein. Pohjoissavolaisten miesten proteiinin saanti oli myös vertailupaikkakuntien korkein. 

Lihatuotteiden lisäksi proteiinia saadaan erityisesti maitovalmisteista. Pohjoissavolaisten miesten kovan 

rasvan saanti oli 14,8 E % ja naisten 14,5 E %, suosituksen olleessa ≤ 10 E%.  
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2.3.3 Ikääntyneet 

Palvelujen käyttö 

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäyntejä vuonna 2017 oli 65 vuotta täyttäneillä 2689 tuhatta 

vastaavan ikäistä kohdin. Erikoiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä oli 67,9 % 

vastaavan ikäisestä väestöstä. Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidettuja 65 vuotta 

täyttäneitä oli 2,8 % vastaavan ikäisestä väestöstä. Siilinjärveläisten yli 65 vuotiaiden influenssa 

rokotusten kattavuus oli vuonna 2018 64,2 % (Kuopio 60,5 %), joka on valtakunnan vertailussa toiseksi 

paras tulos (paras tulos Kauniaisissa 66,4 %). Vuosina 2017 ja 2016 Siilinjärvi sijoittui yli 65 vuotiaiden 

rokotuskattavuudessa maan kärkeen.  

 

Siilinjärvellä tuetaan ikääntyneiden kotona asumista. Vuonna 2017 kotona asui 92 % 75 vuotta 

täyttäneistä, 88,3 % 80 – vuotta täyttäneistä ja 82.4 % 85 vuotta täyttäneistä. Vuonna 2018 hoiva- ja 

vanhuspalveluiden piirissä olevien yli 75-vuotiaiden osuus jakaantui seuraavasti: 

– Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus 93,3 % (laatusuositus 91–92%) 

– Omaishoidon tukea saavien yli 75-vuotiaiden osuus oli 2,5 % (laatusuositus 5-6 %) 

– Säännöllistä kotihoitoa saavien yli 75-vuotiaiden osuus 7,7 % (laatusuositus 13–14 %) 

– Tehostetussa palveluasumisessa asuvien yli 75-vuotiaiden osuus 6,7 % (laatusuositus 5-6 %) 

– Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien yli 75- vuotiaiden osuus 0 % (laatusuositus korkeintaan 3 %)  

 

Ikääntyneille kuntalaisille annetaan tarpeenmukaiset palvelut ensisijaisesti kotiin vietävinä palveluina, ja 

heidän palvelutarpeensa selvitetään ja arvioidaan moniammatillisena tiimityönä. Hoiva- ja 

vanhuspalveluissa kohdistetaan toimintaa ennaltaehkäiseviin ja varhaisen vaiheen palveluihin. Vuonna 

2018 hoiva-ja vanhuspalveluiden palveluohjaajat tekivät yhteensä 888 kotikäyntiä. Cerad- muistitestejä 

tehtiin 337 ja muistipoliklinikan sairaanhoitajan vastaanottokäyntejä oli 437. Hyvinvointia edistäviä 

kotikäyntejä tehtiin 15, vaikka kotikäynnin mahdollisuutta tarjottiin palveluohjaajien toimesta kirjeitse 

kaikille 75 – vuotta viime vuonna täyttäneille, (v 1943 syntyneet) 110: lle henkilölle.  

 

Kotiutushoidon asiakasmäärä oli vuonna 2018 yhteensä 219 asiakasta ja kotihoidon säännöllisiä 

asiakkaita oli keskimäärin 164 asiakasta / kuukausi. Käyntejä kirjattiin yhteensä 111 587 vuoden aikana. 

Lisäksi tilapäisen kotihoidon käyntejä kirjattiin 2 756 vuonna 2018. Ostopalveluina yksityisiltä 

palveluntuottajilta ostettiin lisäksi kotihoitoa 2 506 tuntia (3208 käyntikertaa). Ateriapalvelun (kotiin 

toimitettava ateria) säännöllisiä asiakkaita vuonna 2018 oli keskimäärin 118 asiakasta / kuukausi. 

Turvapalvelujen (esim. turvapuhelin, ovihälytin, palo- ja häkähälytin, paikantava turvakello) 

asiakasmäärä yhteensä vuoden 2018 lopussa oli 375 asiakasta.  

  

Palvelutarpeen arvioimiselle ja palveluiden saamiselle on laissa asetetut määräajat, joiden mukaan 

kiireelliseen hoitoon/palvelujen piiriin on päästävä välittömästi ja kiireettömien palvelujen piiriin 

viivytyksettä viimeistään kolmen kuukauden sisällä. Siilinjärvellä vuonna 2018 keskimääräinen 

jonotusaika palveluasumiseen oli 69 vuorokautta (laissa asetettu määräaika 90 vrk). Viranomaisten tai 

yksityishenkilöiden tekemiä ilmoituksia iäkkään henkilön palveluntarpeesta tuli vuoden 2018 aikana 

yhteensä 61 ilmoitusta. Näissä tilanteissa ilmoituksen kohteena olleen henkilön palveluntarvetta 

aloitettiin selvittämään välittömästi jo saman päivän aikana.  

 

Ikääntyneiden kaatumiset nousevat huolena esiin eri mittareista  

Siilinjärveläisille kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen asukkaille tehdään säännöllisesti RAI-

arviointeja (hoidon tarpeen ja laadun sekä kustannusvaikuttavuuden arviointi- ja seurantajärjestelmä). 

Kotihoidon asukkailla vuoden 2018 arvioinneissa aktiivinen kaatumisriski todettiin 70 % ikääntyneistä. 
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Tilastojen mukaan ikääntyneiden 65 – vuotta täyttäneiden kaatumisiin ja putoamisiin liittyvien 

hoitojaksojen määrä on Siilinjärvellä vähentynyt viime vuosina, ollen kuitenkin vertailupaikkakuntien 

korkeimpia. Skaalattuna hyte-indikaattorina Siilinjärvi saa tästä arvon 57/100, vertailupaikkakuntien 

vaihteluvälin ollessa 51–100. Lonkkamurtumia 65 – vuotta täyttäneillä oli vuonna 2017 0,3 %:lla 

vastaavan ikäisestä väestöstä.  

 

 
Kuva 4. Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä tuhatta vastaavan ikäistä 

kohden Siilinjärvellä ja sen vertailupaikkakunnilla.  

 

Hyvinvointia edistäviä elintapoja tarpeen tukea myös ikääntyneillä  

Siilinjärveläisten ikääntyneiden elämänlaadusta ja elintavoista saadaan tietoa Pohjois-Savon tasolla. 

Vuonna 2015 yli 65 vuotiaat/yli 75 vuotiaat raportoivat seuraavasti:  

- - /41,8 % kokee elämänlaatunsa hyväksi (mittari: EuroHIS-8) 

- 8,3 /8,3 % kokee merkittävää psyykkisestä kuormittuneisuutta  

- 58,6/70,1 % kokee terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi 

- 34/24,9 % kokee 100 m juoksussa suuria vaikeuksia  

- 16,1 / -  % kokee 500 metrin kävelyssä suuria vaikeuksia  

- 5,5/ 2,3 % tupakoi päivittäin  

- 25,4/13,8 % käyttää liikaa alkoholia (mittari: AUDIT-C). Vuonna 2018 vastaavat 28,5/14,4 % 

- 29,3/33,7 % käyttää niukasti tuoreita kasviksia 

- 19,5/30,5 % vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (vuonna 2018) 

 
 

2.4 Asuin- ja elinympäristö 

Siilinjärvi koetaan turvallisena paikkana elää vaikkakin päihteisiin liittyvät rikokset kasvussa 

Siilinjärvi on turvallinen asuinpaikka asukkaiden ja myös poliisin arvion mukaan. Vuonna 2015 

asuinalueensa turvallisuuteen raportoi olevansa tyytyväisiä 95,2 % 20–64 –vuotiaista, 94,6 % 65 vuotta 

täyttäneistä ja 96,1 % 75 vuotta täyttäneistä pohjoissavolaisista. Siilinjärvellä kirjattiin vuonna 2017 

yhteensä 4300 rikosta, joista suurin osa, 2884 oli liikennerikkomuksia. Rikosmäärien kasvua on 

havaittavissa pahoinpitely ja huumausainerikoksissa. Poliisin tietoon tulleita liikenneturvallisuuden 

vaarantamisia ja liikennerikkomuksia oli 160, omaisuusrikoksia 22 ja henkeen ja terveyteen kohdistuneita 

rikoksia 5,4 ja huumausainerikoksia 2,3 rikosta tuhatta asukasta kohden. Rikoksista syyllisiksi epäilyjä 

0-14 – vuotiaita oli 7,3, 15–17-vuotiaista 38 ja 18–20 –vuotiaita 71,2 tuhatta vastaavan ikäistä kohden 
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(vastaavat luvut Pohjois-Savossa olivat 8,4, 67,8 ja 107,4). Vuonna 2017 alle 15 vuotiaiden tekemiä 

rikoksia kirjattiin yhteensä 38 ja 15–17 vuotiaiden 213. Alle 15 vuotiaiden rikokset koostuivat 

rikoslakirikoksista, omaisuusrikoksista, huumausainerikoksista ja liikennerikoksista. Sen sijaan 15–17 –

vuotiaiden rikokset koostuivat pääasiallisimmin liikennerikkomuksista tai – rikoksista ja 

rikoslakirikoksista. Kuolemaan johtaneita moottoriajoneuvon liikenneonnettomuuksia Pohjois-Savossa 

sattui vuonna 2016 yhteensä 18 ja kevyen liikenteen onnettomuuksia yhteensä 5. Poliisin tietoon tulleita 

rattijuopumuksia oli 3,2 ja päihtyneiden säilöönottoja 11,7 tuhatta asukasta kohden. Alkoholia 

Siilinjärvellä myytiin 6,5 litraa asukasta kohdin 100 % alkoholina. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin liittyviä 

hoitojaksoja Siilinjärvellä oli vuonna 2017 167,2 ja kaatumisiin ja putoamisiin liittyviä hoitojaksoja 65 

vuotta täyttäneillä 372,7 tuhatta vastaavan ikäistä kohden (kuva 4, aiemmin tekstissä).  

 

Asunnottomia Siilinjärvellä vain vähän 

Asuntotilanteesta kertovan Asumis- ja rahoituskeskus ARA:n tilastojen mukaan Siilinjärvellä oli 

asunnottomia vuonna 2017 yhteensä alle kymmenen henkilöä, joista pitkäaikaisasunnottomia oli vain 

muutama henkilö. Tässä asunnottomiksi luetaan ulkona, tilapäissuojissa, yömajoissa yms. asuvat, 

erilaisissa laitoksissa asunnon puutteen vuoksi asuvat sekä tilapäisesti tuttavien ja sukulaisten luona 

asuvat. Lapsuudenkodissaan asuvia nuoria ei lasketa asunnottomiksi. Siilinjärvellä valtaosa 

asunnottomista oli miehiä, joka kuvaa tilannetta myös valtakunnan tasolla. Nuoria asunnottomia ei 

tilaston mukaan ollut yhtään, kuten ei myöskään ulkona, yömajoissa, tilapäissuojissa tai laitoksissa olevia 

yksinäisiä asunnottomia. Todellisuudessa asunnottomien osuus voi kuitenkin olla tätä suurempi. Edellä 

mainituista luvuista puuttuvat nimittäin ne henkilöt, joiden posti menee esim. sukulaisen tai tuttavan 

osoitteeseen, vaikka henkilö ei siellä asuisikaan. Siilinjärven kunnan eri työntekijöille syksyllä 2018 

toteutetussa epämuodollisessa haastattelussa asunnottomien määräksi arvioitiin 10–40 henkilöä.   

 

Virkistysalueet, luonto ja palvelut hyvin kuntalaisten saatavilla 

Siilinjärvellä virkistysalueiden ja erilaisten palvelujen saatavuus on melko hyvä. Virkistysalueita on 

saatavilla lähes kaikille siilinjärveläisille enintään 300 metrin päässä asunnon sijainnista. Siilinjärven 

keskustan alueella päivittäistavarakauppa on noin 500 metrin etäisyydellä asutuksesta ja 84,1 % 

siilinjärveläisistä asuu alueella, jossa päivittäistavarakaupan saavutettavuus on enintään 5 km. 

Alakoulujen saavutettavuus on 87,3 %:lle enintään 3 km ja 97 %:lle enintään 5 km. Yläkoulujen osalta 

vastaavat saavutettavuuslukemat ovat 33,1 % ja 81,7 % ja lukion osalta 40,4 % ja 49,4 %. Siilinjärvellä 

lemmikkieläimille on saatavissa päiväaikaista hoitoa. 

 

Ympäristön terveyttä kuormittavat sisäilmaongelmat 

Ympäristöterveyden osalta seurataan pääasiassa seuraavia indikaattoreita: pienhiukkaset, melu, 

katupöly (typen oksidit), sisäilma, radon sekä epidemioiden määrä. Siilinjärvellä ei ollut vuonna 2018 

yhtään talousvesi- tai elintarvikevälitteistä ruokamyrkytysepidemiaa. Ilman laatua heikentävästi 

vaikuttavat pääasiassa liikenteen ja Yara Suomi Oy:n päästöt sekä lämpökeskusten että pienpolton 

päästöt. Ilman laatu on kuitenkin Siilinjärvellä varsin hyvä. Pienhiukkaset on merkittävä ympäristötekijä, 

joka aiheuttaa terveyshaittaa. Pienhiukkaspitoisuus on Siilinjärvellä alle valtakunnallisen keskiarvon (ka. 

5,6 ug/m3, Siilinjärvi 4,2 ug/m3). Ilmanlaatua voi seurata verkkosivuilta: ilmatieteenlaitos.fi/ilmanlaatu. 

Siilinjärven talousvesi on pohjavettä, joka on laadultaan hyvää.  

 

Siilinjärven kouluista kymmenessä koulussa kärsitään sisäilmaongelmista (77 % kouluista, koulut 

yhteensä: 10 peruskoulua, 1 lukio, 2 ammattikoulua). Kouluterveyskyselyssä vuonna 2017 koulun 

fyysisissä olosuhteissa (mm. liika kylmyys tai kuumuus, haju, melu, kirkkaus, hämärä) raportoi kärsivänsä 

1,7–13,9 % 4.-5-luokan ja 6,5–38,2 % 8.-9.-luokan oppilaista, 1,7–11 % ammattikoulun ja 1,4–39,9 % 

lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoista.   
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Siilinjärvi ei kuulu korkean radonpitoisuuden alueeseen. Siilinjärven osalta on tehty melukartoitukset 

muutaman vuoden välein. Siilinjärveläisistä altistuu melulle nykytilanteessa noin 10 % väestöstä (yli 55 

dB:n melutaso ulkoalueilla). Vuoden 2035 tilanteessa lukujen oletetaan tuplaantuvan.  

 

Kiusaaminen ala- ja yläkouluissa näyttäytyvä arjen turvallisuushaaste 

Arjen turvallisuuteen kuuluu myös koulukiusaaminen ja siihen puuttuminen. Hyvänä tuloksena 

kouluterveyskyselyssä voidaan pitää kiusaamisen vähäisyyttä toisen asteen oppilaitoksissa. 

Koulukiusaamista vähintään kerran viikossa kokeiden 8.-9.-luokan oppilaita osuus oli kuitenkin 

vertailupaikkakuntien korkeimpia. Lisäksi 76,6 % 8.-9.-luokan oppilaista koki, että kiusaamiseen ei ole 

puututtu koulun aikuisen toimesta (Pohjois-Savo 66,5 %). Koulun henkilökunnan kanssa keskusteltaessa 

esiin on noussut kiusaamisen luonteen muuttuminen ja siirtyminen osin myös sosiaaliseen mediaan. 

Aikuisen puuttuminen kiusaamiseen koettiin kuitenkin tehokaksi keinoksi, sillä 81,8 % 8,-9.- luokan 

oppilaista kertoi kiusaamisen loppuneen aikuisen puututtua siihen. Kiusaamiseen liittyvät tulokset käyvät 

ilmi kouluterveyskyselyssä, jossa selvitetään myös muita kouluympäristöön liittyviä asioita. Nämä on 

kuvattu tarkemmin taulukkoon 5.  

 
Taulukko 5. Lasten ja nuorten raportoimana ympäristöön liittyvät tekijät Kouluterveyskyselyssä vuonna 
2017. Taulukossa punaisella kohdat, jotka toteutuvat Pohjois-Savon tilannetta heikommin.   

Hyvinvointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä kuvaavat 

mittarit 

4.-5.-

lk 

8.-9.-lk Ammatillinen 

oppilaitos 

Lukio 

Prosenttia oppilaista 

Vanhemman liiallinen alkoholin käyttö on aiheuttanut haittaa 2,8 4,1 5,8 4,8 

Koulukiusattu vähintään kerran viikossa  6,6 7,8 1,7 0 

Osallistunut koulukiusaamiseen vähintään kerran viikossa - 3,9 1,7 0 

Kokenut syrjivää kiusaamista koulussa tai vapaa-ajalla 

lukuvuoden aikana 

14,3 26,8 8,3 7,7 

Ei yhtään hyvää kaveria (4-5 lk.)/läheistä ystävää 0,4 11,2 8,8 5,4 

Tuntee itsensä yksinäiseksi 2,2 10,8 11,6 9,5 

Kokee, että opettajat eivät ole kiinnostuneita oppilaan 

kuulumisista 

- 50 16,8 28,4 

Kokee, että opettajat eivät rohkaise mielipiteen ilmaisuun 

oppitunneilla 

- 34,2 11,5 8,8 

Kokee, että ei ole tärkeä osa koulu- eikä luokkayhteisöä 4,1 13 7 9,9 

Hyvät vaikutusmahdollisuudet koulussa - 7,4 23 8,9 

Kokee, että ei ole saanut tukea ja apua hyvinvointiin 

koulukuraattorilta/kouluterveydenhoitajalta, vaikka olisi tarvinnut 

- 20,5/ 

7,4 

18,8/ 

10,3 

- 

Kokee keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa 1,5 9,5 8,5 7,6 

Kokenut seksuaalista väkivaltaa lukuvuoden aikana 1,1 8,4 4,6 3,4 

Tapaturma koulussa tai koulumatkalla vuoden aikana 47,9 25,7 8 10,3 

 

 

Siilinjärveläiset pääosin tyytyväisiä asuinalueeseen, mutta kehitettävääkin löytyy 

Siilinjärvellä ja muissa Pohjois-Savon kunnissa toteutettiin kokemuksellisen hyvinvointikyselyn 14.1. – 

6.2.2019 välisenä aikana. Kyselyssä selvitettiin mm. asuinseudun tuottamaa hyvinvointia (taulukko 6) ja 

kokemuksia hyvinvointia vahvistavista tekijöistä sekä kehittämiskohtaista (taulukko 7). Kyselyyn vastasi 

yhteensä 514 henkilöä, joista 81 % naisia ja 18,5 % miehiä. Kyselyyn vastanneiden ikäryhmä vaihteli 

melko tasaisesti alle 18 – vuotiaista yli 75 vuotiaisiin. Suurin osa (27,2 %) vastaajista oli kuitenkin 35- 44-

vuotiaita ja asuivat yhdessä kumppanin sekä lasten kanssa (39,9 %). Vastauksia saatiin jokaiselta 

Siilinjärven äänestysaluejako alueelta, mutta kuitenkin eniten kirkonkylän alueelta (43.1 % vastaajista).  
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Taulukko 6. Asuinseutusi tuottama hyvinvointi 

 

 

Väittämä: kuinka paljon… 

Kyselyyn vastattu pistemäärä 

0-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

Prosenttia vastaajista 

..käyt kirjastossa, konserteissa ja muissa vastaavissa? 15,7 13 25 34,9 11,3 

..teet juuri sinulle mielekkäitä asioita? 1,6 3,5 12,9 49,7 32,3 

..pidät huolta terveydestäsi? 1,4 4,5 11,1 51,4 31,6 

..voit halutessasi viettää aikaa sinulle mieluisten ihmisten 

kanssa? 

3,2 4,8 12,1 43,7 36,1 

..voit nauttia luonnosta asuinseudullasi? 1,2 1,2 5,5 28,6 63,5 

..luotat asuinkuntasi poliittisiin päätöksentekijöihin? 8,1 12,2 30,8 39,4 9,7 

..tunnet voivasi vaikuttaa itseäsi koskeviin asioihin? 11,7 15,1 32,4 34,5 6,1 

..asuinalueesi tarjoaa sinulle mahdollisuuksia hyvää elämään 

tulevaisuudessa? 

3,0 3,8 17,1 46,4 29,8 

Väittämä: kuinka tyytyväinen olet…      

..asuinalueesi rakennettuun (rakennukset, kadut, puistot jne.) 

ympäristöön?  

5,3 5,1 17,1 53,6 19,0 

..jokapäiväisten palveluiden (kauppa, posti, pankki) 

läheisyyteen (saavutettavuuteen)? 

3,7 5,4 14,0 44,5 32,2 

..asuinalueesi turvallisuuteen 1,8 3,2 6,1 39,6 49,5 

..saamaasi kohteluun viimeksi kun käytit jotain julkista palvelua 2,0 3,4 6,8 34,4 53,5 

*asteikko 0= ei lainkaan/en lainkaan tyytyväinen ja 10 =erittäin paljon/erittäin tyytyväinen 

 

Taulukko 6.  Kyselyyn vastanneiden kuntalaisten kokemia hyvinvointia vahvistavia tekijöitä ja asioita, 

joita tulisi kehittää  

Väittämä: mitkä asiat vahvistavat jokapäiväistä hyvinvointiasi? 

Ympäristö  

Turvallinen, rauhallinen ja viihtyisä asuin ja elinympäristö. Luonnon läheisyys, hyvät ulkoilureitit 

kävelyyn, pyöräilyyn ja hiihtoon, hyvät liikuntamahdollisuudet kesällä ja talvella 

Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut lähellä. Hyvin toimiva kirjasto, varhaiskasvatus ja koulu sekä avoin 

päiväkoti. Hyvät bussiyhteydet 

 

Sosiaaliset suhteet 

Perhe, ystävät ja muut läheiset. Mahdollisuus osallistua järjestötoimintaan osallistujana ja 

vertaistoimijana. Lemmikkieläimet 

 

Elintavat, työ ja talous 

Liikunta, hyvinvointia edistävät ruokailutottumukset ja riittävä lepo 

Mielekäs työ ja riittävä toimeentulo 

Väittämä: mitä asioita tulisi kehittää, jotta kokisit hyvinvointisi paremmaksi? 

Ympäristö 

Monipuolisemmat palvelut, kuten erikoisliikkeet, pankki, posti ja poliisin toimipiste. Monipuolisemmat 

liikuntapaikat (liikuntahalli ja lasten sisäleikkipuisto) sekä ulkoilureitit ja liikuntamuodot huomioiden 

eritasoiset liikkujat ja syrjäseuduilla asuvat (turvalliset ulkoilureitit, koulujen salien hyödyntäminen). 

Luontoliikkumisen kannustaminen opastusta kehittämällä. Pienten lasten vanhempien liikkumisen 

tukeminen liikuntapaikkojen lapsiparkkien avulla. 



17(40) 

  

Lapsille enemmän tukea aamu- ja iltapäivisin (liikunta, taide- ja kielikerhot heti koulun jälkeen) 

Harrastusmahdollisuudet, muut aktiviteetit ja ajanviettopaikat nuorille ja niiden kehittäminen 

Enemmän tapahtumia lapsille ja perheille sekä kulttuuritapahtumia kaiken ikäisillä. Enemmän edullisia 

kursseja vauva-pikkulapsille ja vanhempi-lapsi liikuntaan. Kyläkouluille ja kylätaloille aktiivisempaa 

toimintaa perheille. Viihtyisä koirapuisto tai alue, jolla pitää koiria vapaana. Rakennusten 

sisäilmaongelmat. Pali-kuljetuksen tiheämpi ja laajempi toiminta  

 

Sosiaaliset suhteet  

Erilaisten vapaaehtoistyön vaihtoehtojen näkyväksi tekeminen. Puolueisiin tai uskonnollisiin toimijoihin 

liittymätöntä ryhmätoimintaa enemmän. Yhteisöllisyyttä lisää ja myös aikuisille/perheille  

mahdollisuuksia tutustua ja ystävystyä. Järjestöjen välisen yhteistyön tiivistäminen ja avoimuus  

 

Elintavat, työ ja talous 

Rauhoittuminen. Liikunta ja ravitsemus. Enemmän aikaa ystäville/perheelle. Palkitsevampi työ 

Esimiehen tuki ja kannustus. Työelämän joustavuus (mm. työajat ja etätyö) 

 

Viestintä  

Kunnan palveluista tiedottaminen   

*taulukkoon on nostettu esiin tekijät, jotka esiintyvät kyselyssä useamman kerran. Tekijät on teemoitettu 

tuloksia analysoitaessa. 

 

Osallisuuden edistämistä tulee vahvistaa 

Työikäisten ja ikääntyneiden siilinjärveläisten osallisuudesta saadaan tietoa Pohjois-Savon tasolla. 

Aktiivisesti järjestötoimintaan osallistui vuonna 2018 yhteensä 27,2 % 20–64 –vuotiaista, 24,9 % yli 65 

vuotta täyttäneistä ja 25,5 % yli 75 vuotta täyttäneistä.  Itsensä yksinäiseksi koki 8,1 % 20–64-vuotiaista, 

8,3 % 65 vuotta täyttäneitä ja 12,7 % 75 vuotta täyttäneistä suhteessa vastaavan ikäiseen väestöön.   

 
Nykytilan arvioinnin tietolähteet  

- Aikuisten terveys, hyvinvointi ja palvelu (ATH) – tutkimus. Saatavilla osoitteessa: 
http://www.terveytemme.fi/ath/tulokset/index.html 

- Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Saatavilla osoitteessa: https://www.ara.fi/fi-FI 
- Elinympäristön tietopalvelu. Saatavilla osoitteessa: https://www.ymparisto.fi/liiteri 
- Finravinto – tutkimus. Saatavilla osoitteessa: http://www.julkari.fi/handle/10024/137433  
- FinSote – tutkimus. Saatavilla osoitteessa: http://www.terveytemme.fi/finsote/index.html 
- Kelan rekisterit. Saatavilla osoitteessa: https://www.kela.fi/rekisteritiedot 
- Kuntien terveyden edistämisen aktiivisuus. Saatavilla osoitteessa www.teaviisari.fi 
- Kouluterveyskysely 2017. Saatavilla osoitteessa: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-

ja-hankkeet/kouluterveyskysely 
- Kuopion ja Siilinjärven meluselvitys. Saatavilla osoitteessa: https://www.kuopio.fi/kuopion-ja-

siilinjarven-meluselvitys. 
- Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) – tutkimus. Saatavilla osoitteessa: 

http://www.terveytemme.fi/ath/tulokset/index.html 
- Perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitus - AvoHilmo. Saatavilla osoitteessa: 

https://thl.fi/sv/tilastot-ja-data/ohjeet-tietojen-toimittamiseen/perusterveydenhuollon-avohoidon-
hoitoilmoitus-avohilmo 

- Radonin päivittäinen tilanne ja kartasto. Saatavilla osoitteista: https://www.stuk.fi/aiheet/sateily-
ymparistossa/sateilytilanne-tanaan ja http://www.julkari.fi/handle/10024/124319).   

- Tilastokeskuksen rekisterit. Saatavilla osoitteessa: https://www.stat.fi/ 

- Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Saatavilla osoitteessa: www.sotkanet.fi  

http://www.terveytemme.fi/ath/tulokset/index.html
https://www.ara.fi/fi-FI
https://www.ymparisto.fi/liiteri
http://www.julkari.fi/handle/10024/137433
http://www.terveytemme.fi/finsote/index.html
https://www.kela.fi/rekisteritiedot
http://www.teaviisari.fi/
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely
https://www.kuopio.fi/kuopion-ja-siilinjarven-meluselvitys
https://www.kuopio.fi/kuopion-ja-siilinjarven-meluselvitys
http://www.terveytemme.fi/ath/tulokset/index.html
https://thl.fi/sv/tilastot-ja-data/ohjeet-tietojen-toimittamiseen/perusterveydenhuollon-avohoidon-hoitoilmoitus-avohilmo
https://thl.fi/sv/tilastot-ja-data/ohjeet-tietojen-toimittamiseen/perusterveydenhuollon-avohoidon-hoitoilmoitus-avohilmo
https://www.stuk.fi/aiheet/sateily-ymparistossa/sateilytilanne-tanaan
https://www.stuk.fi/aiheet/sateily-ymparistossa/sateilytilanne-tanaan
http://www.julkari.fi/handle/10024/124319
https://www.stat.fi/
http://www.sotkanet.fi/
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3 Painopisteiden, tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi 

 

Vuosille 2017–2020 laaditusta laajasta hyvinvointikertomuksesta ja vuoden 2015 vuosittaisesta 

raportista on nimettävissä kolme päätavoitetta hyvinvointi edistämistyölle. Hyvinvoinnin edistämisen 

tavoitteita ovat aiemmin olleet 1) kuntalaisten ja erityisesti lasten, nuorten ja lapsiperheiden sekä 

ikääntyneiden hyvinvoinnin tukeminen, 2) osallisuuden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy sekä 3) 

esteetön, hyvinvointia edistävä asuin- ja elinympäristö.  Nämä päätavoitteet on kertomuksissa avattu 

joiksikin alatavoitteiksi. Alla on kuvattuna eri palvelualueiden toteuttamaa toimintaa vuoden 2018 aikana 

ottaen huomioon hyvinvoinnin edistämiseen aiemmissa suunnitelmissa kirjatut tavoitteet.  

 

3.1 Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen 

3.1.1 Laadukkaat koulutus- ja sivistyspalvelut 

Varhaiskasvatus ja esiopetus  

Siilinjärvellä varhaiskasvatusta tarjotaan kymmenessä kunnallisessa päiväkodissa sekä kahdessa 

esiopetusyksikössä, lisäksi perheille on tarjolla avoimen päiväkoti Anselmin palveluja sekä leikkitoimintaa 

Muksumökissä. Perhepäivähoitajia kunnassa on 24. Yksityisiä varhaiskasvatuksen palveluntuottajia on 

kaksi päiväkotia, yksi ryhmäperhepäiväkoti sekä viisi perhepäivähoitajaa.  Yksityisen hoidon tuella on 

muutamassa perheessä palkattu hoitaja.  Varhaiskasvatusta ja esiopetusta toteutetaan valtakunnallisen 

varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman perusteiden ja Siilinjärven oman varhaiskasvatus – ja 

esiopetussuunnitelman mukaan. Jokaiselle lapselle laaditaan yksilöllinen varhaiskasvatus- ja 

esiopetussuunnitelma yhdessä huoltajien ja lasten kanssa huomioiden kunkin lapsen vahvuudet, 

voimavarat, sekä yksilölliset tarpeet. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoitteena on tukea lapsen 

kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää kokonaisvaltaista lapsen hyvinvointia. Henkilökuntaa 

koulutetaan jatkuvasti mm. kasvatusyhteistyöhön, osallisuuteen, tiimien toimivuuteen sekä 

työhyvinvointiin. 

 

Varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisten lasten terveellisten elintapojen edistämiseksi osa 

varhaiskasvatuksen yksiköistä on mukana Ilo Kasvaa liikkuen ohjelmassa. Ruokailussa noudatetaan 

Valtakunnallisia ravitsemussuosituksia (2014) ja Terveyttä ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen 

ruokailusuosituksia (2018). Osassa päiväkodeista hyödynnetään myös Sapere – menetelmää, jossa 

ruokaan tutustutaan kaikilla aisteilla monipuolisen ruokavalion omaksumiseksi. Varhaiskasvatuksessa 

puututaan myös kiusaamiseen aktiivisesti. Päiväkodeissa on tehty vuoden 2018 melumittauksia ja 

toimenpiteitä mittausten pohjalta niin henkilöstön kun lastenkin viihtyvyyden paranemiseksi. 

Esiopetusyksiköissä suoritetaan esiopetusympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastukset 

kolmen vuoden välein. Asiakaspalautekysely tehdään huoltajille vuosittain. Tulokset analysoidaan 

toimintayksiköittäin ja otetaan käyttöön suunniteltaessa seuraavaa toimintavuotta. Viimeisimmän 

asiakaspalautteen mukaan hyvin toimivia asioita olivat varhaiskasvatuksen ja huoltajien yhteistyö ja 

vuorovaikutus, ilmapiiri, toiminnan suunnittelu ja monipuolisuus. Kehittämiskohteiksi nousivat fyysiset, 

toimimattomat tilat (osassa päiväkoteja) ja lapsiryhmien koon pienentäminen, ulkoilun lisääminen, 

perheille tiedottaminen esim. kunnan varhaiskasvatussuunnitelmasta sekä lapsen päivästä ja lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattujen toiveiden /tavoitteiden huomiointi yksilöllisesti.   

 

Varhaiskasvatukseen haasteita tuottavat perheiden vaativat elämäntilanteet; työttömyys, lomautukset, 

masennus, vanhempien keinottomuus ja osaaminen oman lapsen ohjauksessa. Merkittävä muutos 



19(40) 

  

lähivuosina onkin ollut erityislasten ja lastensuojelun avohuollon tai perhesosiaalityön tukitoimilasten 

määrän lisääntyminen. 

 

Perusopetus  

Siilinjärvellä toimii kymmenen perusopetuksen yksikköä: kahdeksan alakoulua ja kaksi yläkoulua. 

Siilinjärven kouluissa suoritetaan kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastukset kolmen 

vuoden välein. Viime vuosien aikana koulurakennusten sisäilmaongelmat ovat aiheuttaneet paljon 

huolia, joihin on vakavasti reagoitu. Uusia koulutiloja valmistuu koko ajan ja myös väestötiloja on 

käytössä.  

 

Perusopetuksen terveyden edistämisen aktiivisuus Teaviisari – kyselyn mukaan on 72 (täydet pisteet 

=100). Pohjois-Savon osalta pistemäärä on 69 pistettä. Erittäin hyvin Siilinjärvellä toteutuvat muun 

muassa vanhempien osallistaminen ja kehitettävää löytyy oppilaiden poissaolojen seurannasta. 

Kouluisten elintapojen edistämiseksi kouluille toteutetaan monenlaista toimintaa. Lasten ja nuorten 

liikunnan edistämiseksi kaikki Siilinjärven koulut ovat olleet mukana Liikkuva Koulu toiminnassa, jonka 

myötä käytössä on mm. pitkä välitunti ja välinevuokraamo. Osassa kouluista toteutuu lisäksi 

välkkäriliikuttaja toimintaa, jossa oppilaat toimivat vertaisohjaajina. Päihteiden käytön vähentämiseksi 

kouluilla on päihdesuunnitelma ja kouluissa toteutuu päihdekasvatusta osana opetusta ja teemapäiviä, 

mm. Hyvän Elämän Eväät 5.-6.-luokkalaisille. Päihteisiin ja elintapoihin liittyviä aiheita on ollut esillä myös 

kaikkien koulujen vanhempainilloissa, joissa on käyty läpi myös Kouluterveyskyselyn tuloksia.   

Ruokailussa noudatetaan Valtakunnallisia ravitsemussuosituksia sekä Syödään ja opitaan yhdessä – 

kouluruokasuosituksia. Myös koulutuksellista sisältöä monipuoliseen ruokavalioon ohjaamisessa 

käytetään, esim. osassa kouluista lautasmalli on ruokailussa esillä. Kouluissa toteutetaan myös ruokaa 

ja ravitsemukseen liittyviä teemapäiviä, joista ruokahävikkiin keskittyvän teemapäivän on todettu 

vähentävän ruokahävikin määrään aina joksikin aikaa päivän toteuttamisen jälkeen.  Kiusaamisen 

ehkäisemiseksi kouluilla on käytössä monia menetelmiä, kuten Kiva – koulu ja Verso (vertaissovittelu). 

Kouluissa toteutuu myös osion kohdennettua välituntivalvontaa ja sosiaalisessa mediassa tapahtuvan 

kiusaamisen vähentämiseksi on järjestetty koulutusta. Oppilaita rohkaistaan kertomaan kiusaamisesta 

ja kiusaamiseen puututaan aktiivisesti sen tultua ilmi. Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien 

kasvaminen näkyy voimakkaasti myös kouluilla. Kouluissa on otettu käyttöön muun muassa ryhmä-

/luokkakohtaisia oppilashuollon interventioita tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Myös Niilo 

Mäki Instituutin koordinoima Yhteispelillä menetelmä on osassa kouluista käytössä. Elintapoihin ja 

hyvinvointiin liittyvät asiat ovat kouluissa esillä myös osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia, joiden 

aiheita ovat olleet mm. liittyen arjen taitoihin, välipalan valmistukseen ja ensiaputaitoihin. Siilinjärvellä 

ehkäisevän päihdetyön yhteiset käytännöt on kirjattu kunnalliseen opiskeluhuollon suunnitelmaan. 

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä suunnittelee ja toteuttaa päihdekasvatustyötä yhteistyössä 

ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin, terveydenhoitajan ja opettajien kanssa. Jokaisella koulun 

aikuisella on velvollisuus puuttua tupakkatuotteiden ja päihteiden väärinkäyttöön.  

 

Perusopetuslaki ja opetussuunnitelma vahvistavat oppilaan oikeutta varhaiseen, systemaattiseen ja 

ennaltaehkäisevään tukeen. Tukijärjestelmä rakentuu yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta. Osa-

aikaista erityisopetusta järjestetään kaikissa Siilinjärven perusopetuksen kouluissa. Oppilaan opiskelua 

tuetaan eri tavoin oppimisvaikeuden laadun ja laajuuden mukaan. Tukimuotoja osa-aikaisen 

erityisopetuksen lisäksi ovat joustavat opetusjärjestelyt ja pienluokkaopetus. Luokkamuotoista 

erityisopetusta annetaan Hamulan, Siilinlahden, Vuorelan ja Ahmon koulujen erityisluokissa. Erityisluokat 

tarjoavat koulupaikan oppivelvollisille, joilla on laajoja oppimisvaikeuksia, joiden aiheuttajina voivat olla 

kielellisen kehityksen vaikeus, neurologinen vamma, kehitysviivästymä tai kehitysvamma. Lisäksi Ahmon 

koulussa toimii joustavan perusopetuksen luokka. Yksilöllistä perusopetusta kehitysvammaisille tai 
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muutoin kehityksessään laaja-alaisesti viivästyneille oppilaille annetaan Siilinlahden koulun S-luokissa 

vuosiluokilla 0-9. Siilinlahden koulussa toimii myös ETU-luokka, jonka opetus on pienryhmäopetusta, 

joka tapahtuu HOJKS:n tai OPPI:n mukaan sekä yksilö- ja pienryhmäopetuksena. ETU-luokka tarjoaa 

lyhytaikaista ja monipuolista tukea tilanteessa, jossa koulun tukitoimet ovat riittämättömiä. Luokka on 

tarkoitettu Siilinjärven kunnan 1.-6. luokan oppilaille. 

 

Siilinjärven kunnassa järjestetään perusopetuksen iltapäivätoimintaa alakouluilla, Siilinlahden koulun 

Päivärinteen yksikössä ja Vuorelan kirkolla. Toiminnassa on mukana n. 300 lasta. Iltapäivätoimintaa 

järjestävät Juniori-KalPa ry, Siilinjärven Pesis ry, Siilinjärven seurakunta ja Siilinjärven kunta. Toiminta 

on tarkoitettu lähinnä 1. – 2. luokan ja erityisen tuen oppilaille ja mikäli ryhmissä on tilaa myös 3. – 4.-

luokkalaisilla on mahdollisuus osallistua tähän toimintaan.  

 

Koulun kerhotoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslaissa mainittua ja opetussuunnitelman perusteissa 

määriteltyä toimintaa, jonka järjestämisen periaatteet tulee kirjata opetussuunnitelmaan. Koulu määrää 

toiminnasta vuosittaisessa työsuunnitelmassaan. Kerhotoimintaan osallistuminen on oppilaalle 

maksutonta ja vapaaehtoista. Koulun kerhotoiminnan tavoitteena on toteuttaa lapsen ja nuoren kasvua 

tukevaa monipuolista vapaa-ajan toimintaa. Koulujen kerhotoimintaa on pyritty kehittämään siten, että 

kerhotoiminnan piiriin saadaan myös niitä lapsia, joilla ei ole mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti. 

Tavoitteena on kasvaminen yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen onnistumisen ja osaamisen kokemusten 

kautta. Näin kerhotoiminta osaltaan tukee kodin ja koulun kasvatustyötä. 

 

Perusopetuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä kouluterveydenhuollon kanssa. Laajaan 

terveystarkastukseen sisältyy opettajan kirjallinen palaute oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista 

koulussa arviolta 60 % tarkastettavista 5.- ja 8.-luokkien ikäryhmästä. Ongelmana yleensä on, että 

vanhemmat eivät palauta käytettävää lomaketta ajoissa opettajalle ennen laajaa 

terveystarkastusta.  Lomake lähetetään kaikille vanhemmille ennen laajaa terveystarkastusta muiden 

lomakkeiden kanssa. Yleensä lääkäri ja terveydenhoitaja tapaavat luokan opettajan ennen hänen 

luokkansa oppilaiden tarkastusta, jolloin käytettävissä on suullinen palaute. Terveydenhoitaja osallistuu 

kutsuttaessa oppilashuoltotyöryhmän kokouksiin ja koululääkäri tarvittaessa. Opettajan antama arvio on 

tärkeä osa lapsen kokonaisvaltaista kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin arviointia sekä tuen tarpeiden 

varhaista tunnistamista. Koulussa on toteutettu MOVE – mittauksia 5. ja 8. luokkalaisille, joista palaute 

menee kotiin ja tulee vanhempien luvalla myös kouluterveydenhuoltoon.  

Toisen asteen oppilaitokset  

Siilinjärvellä toisen asteen koulutusta tarjoavat Siilinjärven lukio, IngmanEdu, Sakky (kahdessa 

toimipaikassa) ja Ysao (vain yksi ala). Lisäksi useat siilinjärveläiset nuoret hakeutuvat Kuopioon toisen 

asteen koulutukseen. Siilinjärven lukio on ollut mukana Liikkuva opiskelu – ohjelmassa. Lukoissa uusille 

oppilaille järjestetään ryhmäytymispäivä ja abeille myös hyvinvointipäivä, minkä lisäksi nuorisotyö on 

pyydettäessä toteuttamassa oppilaiden/luokkien ryhmäytyksiä.  

 

Kirjasto ja kansalaisopisto 

Siilinjärvellä toimii yksi pääkirjasto, yksi sivukirjasto ja lisäksi käytössä on kirjastoauto. Kirjastoauto 

palvelee ennen kaikkea lapsia ja nuoria kiertäessään kouluilla ja päiväkodeilla. Vuonna 2017 kirjaston 

(kaikki toimipisteet) kokoelma oli 164 414 kappaletta. Kokoelma koostuu kirja-aineiston lisäksi mm. 

lehdistä, elokuvista, peleistä ja liikuntavälineistä. Kirjastoissa kävi vuonna 2017 yhteensä 8 365 lainaajaa 

ja lainausten kokonaismäärä oli 408 633. Kaikista lainauksista kirjastoauton osuus oli yhteensä 72 707. 

Vuonna 2017 Siilinjärven kirjaston kokonaislainaus asukasta kohti oli 18,77 lainaa. Tämä luku on 

valtakunnallisestikin katsoen erittäin korkea ja kertoo siitä, että kirjaston tarjoama palvelu on kuntalaisille 
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merkityksellistä ja laadukasta. Kirjasto järjesti vuonna 2017 yhteensä 90 tapahtumaa, joista 80 

tapahtumassa Siilinjärven kirjasto oli päävastuullisena. Tapahtumiin osallistuneiden ihmisten määrä oli 1 

411 henkilöä (65 henkilöä/1000 kuntalaista kohden).  

 

Tilastojen takaa voidaan nähdä kirjastopalvelujen hyödyt ja vaikutukset. Kirjaston asema kaikenikäisten 

kuntalaisten peruspalveluna perustuu kirjastotoiminnan monipuolisuuteen, maksuttomuuteen ja tilojen 

vapaaseen käyttöön. Kirjastopalvelujen toiminnalla tuetaan jokaiselle kuntalaiselle kuuluvia 

sivistyksellisiä perusoikeuksia. Kirjasto turvaa oikeuden tietoon ja tukee elinikäistä oppimista. 

Kirjastopalveluiden käyttö ja lukeminen voimaannuttavat kuntalaisia ja auttavat ihmisiä ymmärtämään 

paremmin toisten ihmisten näkökulmia ja ajatuksia.  

 

Siilinjärven kansalaisopisto tarjoaa monenlaisia hyvinvointiin liittyviä kursseja ja luentoja eri-ikäisille ja 

erilaisissa elämäntilanteissa oleville siilinjärveläisille. Vuonna 2017 kansalaisopisto tarjosi hyvinvointiin 

liittyviä ja kulttuurialan opetustunteja yhteensä noin 7700 tuntia.  

 

3.1.2 Sosiaali- ja terveyspalvelut hyvinvoinnin tukena  

Siilinjärven kunnan perusterveydenhuollon terveyden edistämisen aktiivisuus vuonna 2017 tehdyn 

Teaviisari kyselyn mukaan oli 53 (täydet pisteet =100, Pohjois-Savon pistemäärä oli 69). Erityisen hyvin 

Siilinjärvellä kyselyn mukaan toimii mm. toiminnan avoimuus verkossa ja asiakaspalautteiden 

kerääminen toiminnan kehittämiseksi. Kehitettävää löytyy erityisesti Siilinjärveläisten hyvinvoinnin tilan 

esittelyssä luottamushenkilöille ja päätösten terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarvioinnissa, jotka 

tulevat esiin myös kuntajohdon osalta Teaviisarin tuloksissa. Siilinjärven sosiaali- ja terveyspalvelut 

järjestetään huomioiden valtakunnalliset suositukset ja ohjeistukset, kuten käypä – hoitosuositukset (mm. 

Käypä hoito liikunta, Käypä hoito – lasten lihavuus, Käypä hoito aikuisten lihavuus).  

 

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolat 

Äitiysneuvoloissa toteutuu laajat terveystarkastukset. Perheiden terveellisten elintapojen tukemiseen on 

otettu käyttöön sekä äidin että puolison terveystottumuksia huomioiva äitiysneuvolakortti, joka tulee 

jatkossa olemaan sähköinen. Tupakoimattomuuden tukemiseen neuvolalla on käytössä häkämittari. 

Siilinjärvellä toteutuu perhevalmennuksia. Siilinjärvellä tarjotaan alle 20 vuotiaille naisille ilmainen 

ehkäisy. 

 

Lasten neuvolat 

Lasten neuvoloissa toteutuvat laajat terveystarkastukset ovat vakiintuneet osaksi toimintaa ja 

ryhmäneuvolat 6 kk:n ikäisille ovat tehostuneet. Toiminta tavoittaa kattavasti koko ikäluokan. 

Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käyntejä kohdennettuna 0-7-vuotiaille on toteutunut Siilinjärvelle 

vuonna 2017 yhteensä 2762 käyntiä tuhatta lasta kohden.  

 

Laajoissa terveystarkastuksissa on käytössä AUDIT – päihdemittarit. Lastenpsykiatrin konsultaatioissa 

hyödynnetään digitalisaatiota (LPSY – kamerat) ja vauvoille ollaan ottamassa käyttöön Vane–spy – 

tutkimusmenetelmä neurologisen ja psyykkisen kehityksen arviointiin. Perheiden elintapaohjaukseen on 

saatu koulutusta Sydänliitolta Neuvokas perhe menetelmän käyttöön ottamiseksi. Aktiivisemmin 

menetelmä otetaan käyttöön vuoden 2019 alussa. Siilinjärvellä on käytössä lasten lihavuuden hoitopolku. 

Vuoden 2019 alusta on alkanut myös henkilöstön kouluttaminen Lapset puheeksi toimintamallin käyttöön 

ottamiseksi.  
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Yhtenä erityisenä tavoitteena aiempaan hyvinvointisuunnitelmaan lapsiperheiden osalta on kirjattu 

perheen omien voimavarojen tukeminen ja varhainen ongelmiin puuttuminen. Tavoitteena on ollut myös 

palveluohjauksen tehostaminen tarjoamalla perheelle heidän tarpeisiin vastaavia palveluja ja jo 

mahdollisimman kevyenä. Keinona tähän on muun muassa neuvolapalveluissa henkilömitoituksen 

varmistaminen asetuksen mukaisena, jotta tarkastukset toteutuvat ajallaan ja aluepsykologin resurssin 

lisääminen, jotta lasten tutkimuksiin pääsy ei viivästy ja koulupsykologit ovat oppilaiden saatavissa. Myös 

lapsiperheiden tukipalvelujen monipuolistaminen ja kehittäminen on ollut tavoitteena. Näissä tavoitteissa 

on monelta osin edetty. Siilinjärven kunta on vuonna 2018 osallistunut aktiivisesti Lape – hankkeeseen 

ja perhekeskus toiminta on käynnistetty. Siilinjärvellä käynnistyy syksyllä 2019 perheentalo toiminta 

Huoltoliiton koordinoimana.  Neuvoloissa toteutuu Vahvuutta vanhemmuuteen -vauvaperheryhmiä.  

 

Perheneuvola 

Perheneuvolan tavoitteena on tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään yhdessä muiden 

lapsiperhepalveluita antavien yksiköiden kanssa, kuitenkin niin, että ensisijainen kasvatusvastuu säilyy 

vanhemmilla. Palvelu on lapsiperheille, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Perheneuvola palvelee lasten 

ja nuorten kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä sekä perhe-elämän ja parisuhteen 

vaikeuksissa. 

 

Oppilaiden ja opiskelijoiden terveystarkastukset 

Kouluterveydenhuollon käyntejä 7-18-vuotiaille on toteutunut Siilinjärvelle vuonna 2017 yhteensä 2987 

käyntiä tuhatta lasta ja nuorta kohden. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tarkastukset toteutuvat 

asetuksen mukaisesti. Terveydenhoitaja tapaa peruskoulussa lapset vuosittain ja laajat tarkastukset 

toteutuvat 1., 5. ja 8. luokalla. Terveydenhoitaja käy 5. ja 8. luokkalaisen oman terveyskyselyn mukaan 

(THL:n lomakkeet) läpi heidän kanssaan terveystottumuksia ja lääkäri omassa tarkastuksessaan 

vanhempien esitietolomakkeen pohjalta vanhempien ja koululaisen kanssa terveystottumuksia. 

Tarvittaessa sovitaan terveydenhoitajalle, ravitsemusterapeutille, koulukuraattorille, koulupsykologille ja 

mielenterveyshoitajalle kontrolli/vastaanotto. Tarvittaessa tehdään lähete erityissairaanhoitoon kuten 

Kysin painopolkuun ja lisätutkimuksiin kuten painopolun mukaiset laboratoriomittauksiin. 

Kouluterveydenhoitaja pitää 5. luokkalaisille seksuaaliterveyteen liittyvän oppitunnin ja keskustelee 

siihen liittyvistä asioista vastaanotollaan puberteettiasteen mukaan. 

 

Opiskeluhuolto 

Opiskeluhuoltotyö kuvataan Siilinjärven esi-, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmissa, 

esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelmissa sekä lukion 

opiskelijahuoltosuunnitelmassa. Siilinjärven kunta huolehtii myös Ingmanedu kulttuurialan 

ammattiopiston ja Savon ammattiopiston Siilinjärven yksiköiden opiskeluhuollosta. Opiskeluhuoltoon 

sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä 

opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollon palvelut. Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja 

terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä 

tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. 

 

Lastensuojelu 

Lastensuojelun tarpeen selvittäminen voi käynnistää esimerkiksi lapsen tai tämän vanhempien oma, 

lapsen verkostoon kuuluvien viranomaisten (esim. koulu/päivähoito/neuvola) tai perheen läheisverkoston 

yhteydenotto. Lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun lapsen kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa 

lapsen terveyttä tai kehitystä tai kun lapsi käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään ja kehitystään ja lapsi 

tarvitsee lastensuojelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia. Yhteydenoton lastensuojeluun voi tehdä 



23(40) 

  

puhelimitse kiireellisesti sosiaalipäivystyksen kautta ja muutoin lapsiperheiden sosiaalipalveluiden 

palveluohjaukseen. Palveluohjauksesta saa myös puhelimitse annettavaa ohjausta ja neuvontaa sekä 

konsultaatiota viranomaisille.  

 

Terveyshuolto 

Siilinjärvellä toimivat terveyskeskukset keskustan ja Vuorelan alueella. Vuonna 2018 toteutui yhteensä 

27 936 lääkärin vastaanottokäyntiä ja 31 582 hoitajan vastaanottokäyntiä. Saatavuuden parantamiseksi 

terveyskeskuksen ajanvarauksiin on otettu käyttöön sähköinen ajanvaraus, jonka osa kuntalaisista on jo 

löytänyt. Työtapana painotetaan toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän työotteen toteutumista.  

 

Kansansairauksien ehkäisemiseksi terveydenhuollossa on kampanjoitu muun muassa maailman 

diabetespäivinä ja kannustettu ihmisiä kartoittamaan omaa tyypin 2 diabetesriskiään. Siilinjärvi on ollut 

mukana myös mm. StopDia- tutkimushankkeessa, jossa tutkimukseen mukaan lähteville henkilöille on 

tarjottu tukea hyvinvointia edistäviin elintapoihin digitaalisesti. Siilinjärven terveyskeskus on mukana 

Valtimotautien laatuverkostossa. Laatuverkoston toteuttaman kyselyn mukaan siilinjärveläisten 

diabeetikoiden hoitotasapaino on hyvällä tasolla, mutta sepelvaltimotautia sairastavien tupakointi on 

korkeaa. Vuoden 2018 lopulla terveydenhuollon hoitajia on kouluttautunut 28 päivää ilman menetelmän 

käyttöön. Siilinjärven kunta on savuton kunta.  

 

Terveyskeskustoiminnassa päihteiden käytön ja mielenterveyden ongelmien lisääntyminen on näkynyt 

vastaanottomäärien ja hoitojaksojen määrän kasvuna. Tavoitteena onkin ollut kehittää vaikuttavampia 

hoitomalleja lähtien päihdeongelmien ehkäiseminen varhaisesta tunnistamisesta ja puuttumisesta, 

asiakkaan vahvuuksien ja voimavarojen kartoittamisesta ja aktivoimisesta, päihdeasiakkaan 

päivätoiminnan kehittämisestä. Vuoden 2018 aikana on käynnistetty päihteiden käytön ehkäisyyn 

tähtäävän hankkeen suunnittelu. Hankehakemus lähetään alkuvuodesta 2019. Käynnissä on myös 

päihdesuunnitelman päivitys.  

 

Terveydenhuollon kuntoutuspalveluissa tavoitteena on ollut kehittää kuntoutuspalvelujen oikea-

aikaisuutta, tarkasti kohdennettua toteuttamista, tarpeiden varhaista tunnistamista ja hoitoketjun 

toimintaa sekä akuuttisairaanhoidon ja kuntouttavan hoidon työnjako ja erikoistumista.  

 

Ravitsemusterapia 

Ravitsemusterapiapalveluja ostetaan Lapinlahdelta yhdelle päivälle ja tarpeen mukaan kahdelle päivälle 

viikossa. Ravitsemusterapia vastaanottojen lisäksi toteutetaan henkilökunnan koulutuksia ja 

luentotilaisuuksia. Siilinjärvillä toimii aikuisten lihavuuden hoitopolku.  

 

Mielenvireyspalvelut 

Aluepsykologit vastaa alueensa esikouluissa ja kouluissa oppilashuollollisesta psykologityöstä ja arvioi 

kokonaisvaltaisesti neuvola- ja kouluikäisen (0-17 v.) lapsen kehitystä yhteistyössä vanhempien, 

päiväkotien ja koulujen kanssa. Psykologi antaa ohjausta, neuvontaa, lyhyitä tukijaksoja sekä suosittaa 

tarvittaessa tarkempia tutkimuksia ja tukitoimia. Opiskelijahuollossa psykologin työn tavoitteena 2. 

asteella on tukea opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia ja opiskeluissa jaksamista ohjaten, tutkien ja 

yhteistyötä koulun kanssa tehden. Nuorten mielenterveyspalveluissa sairaanhoitaja tekee 

hoitosuhdetyötä 14 – 17-vuotiaiden kanssa mielenterveydellisissä asioissa. Nuori itse, hänen 

vanhempansa, koulun tai terveydenhuollon henkilöstö voi ottaa yhteyttä sairaanhoitajaan. Asiakkaaksi 

voi tulla lääkärin lähetteellä tai asiakkuuden alussa hankitaan lääkärin arvio. Nuorille toteutuu myös 

ryhmämuotoista tukea mielenvireyspalvelujen ja nuorisotyön yhteistyönä. Mielenvireyspalveluilla on 

käytössään myös MARAK – toimintamalli lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn.  
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Hammashuolto 

Ensimmäinen hammashoitolassa tapahtuva hammastarkastus on 3-vuotiaana. Käynnillä keskustellaan 

vanhemman/vanhempien kanssa mm. kotihoidosta, hampaiden harjauksesta, ravinnosta ja 

imemistottumuksista. Myös hampaat ja purenta tarkistetaan. Seuraavat käynnit ovat 5- ja 7-vuotiaina. 

Tarkastuksien yhteydessä tarkistetaan aina purenta, usein yhteistyössä hammaslääkärin kanssa ja 

tarvittaessa tässä vaiheessa aloitetaan varhaisoikomishoito. Kulmahampaiden puhkeamista seurataan 

9-vuotiaiden tarkastuksen yhteydessä. Seuraava tarkastus on 12-vuotiaana, jolloin toinen vaihdunta on 

menossa ja monella on jo kaikki pysyvät hampaat suussa. Käynneillä annetaan ohjausta hyvinvointia 

edistäviin ruokailutottumuksiin ja keskustellaan mm. napostelusta. Harjausopetusta annetaan aina 

tarvittaessa. Vuoden 2018 aikana toteutui yhteensä 24 292 suun terveydenhuollon käyntiä.  

 

Aikuisten sosiaalityö 

Aikuissosiaalityötä tehdään yksittäisten asiakkaiden, perheiden ja yhteisöjen parissa. Kartoitamme 

asiakkaan elämäntilanteen ja sen pohjalta mietimme yhdessä asiakkaan kanssa tuen ja palvelujen 

tarpeen. Painopiste aikuissosiaalityössä on vammais- ja kehitysvammapalveluissa, ehkäisevässä ja 

täydentävässä toimeentulotuessa, työllisyyspalveluissa sekä päihde- ja mielenterveystyössä. Asumisen 

tukeminen ja päiväkeskustoiminta tehdään verkostotyönä henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat 

tukea elämänhallintaan, osallisuuteen ja asumiseen liittyen. 

Aikuisten sosiaalityössä yhtenä tavoitteena on ollut aktivoivien polkujen löytäminen pitkäaikaistyöttömille. 

Siilinjärvi on ollut mukana Kuopion alueellisessa työllisyyskokeilussa, jossa TE-toimiston ja kunnan 

työllisyyspalvelut yhdistettiin yhdeksi palvelukokonaisuudeksi. Kokeilun aikana kunta osittain vastasi 

julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen tarjoamisesta työnhakija-asiakkaille. Loppuvuodesta 2018 

käynnistyi myös tulevan Työllisyysviikon (vko 8) suunnittelu. Viikon toiminnot tulevat osittain 

suuntautumaan pitkään työttömänä olleille työnhakijoille ja työttömiin nuoriin, joilla vaikeuksia työllistyä.  

 

Ikääntyneiden palvelut ja palveluasuminen 

Hoiva- ja vanhuspalveluiden palveluketjussa korostuvat palveluohjaus, kotihoito tukipalveluineen ja 

omaishoito, joita tukee toimiva asumispalvelu. Asiakkaiden yksilölliset, erilaistuvat tarpeet vaativat 

yhteistyöverkoston edelleen kehittämistä eri palvelutuottajien ja palvelualueiden kesken. 

 

Säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon (=kotisairaanhoito ja kotipalvelu), sekä muiden kotona asumista 

tukevien palveluiden turvin tuetaan toimintakykyä, jotta ikääntyvä voisi turvallisesti asua kotona 

mahdollisimman pitkään. Näitä muita kotona asumista tukevia palveluja ovat ateria- ja turvapalvelut, 

kuntouttava päivätoiminta, kuljetuspalvelu ja apuvälinepalvelut.  Lisäksi kotona asumista tukevia 

palveluja tuottavat yksityiset palveluntuottajat. 

 

Omaishoidon tukea saavien yli 75-vuotiaiden osuus sekä säännöllisen kotihoidon piirissä olevien yli 75-

vuotiaiden osuus eivät yllä laatusuositusten tasolle. Kotihoidon henkilöstömitoitusta on korjattu 

henkilöstöresurssien lisäyksellä ja kotihoito on ollut mukana vertaiskehittämisverkostossa usean vuoden 

ajan. Hyvinvointia edistävien kotikäyntien toteuttamistapaa on uudelleen arvioitu ja suunnitelmissa on 

järjestää kotikäyntien lisäksi ja/tai vaihtoehtoisesti luento- ja tiedostustilaisuuksia yhteistyössä eri 

toimijoiden kanssa, esim. liikuntatoimi. Hoiva- ja vanhuspalvelut ovat mukana myös THL: n RAI- 

vertailukehittämisessä.  
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Lyhytaikaishoitoa järjestetään muistisairaille henkilöille Kaaripolun palvelukodissa (5 intervallipaikkaa) ja 

Mummon Kammarissa (30 intervallipaikkaa). Tarvittaessa ja erityisin perustein intervallihoitoa on hankittu 

ostopalveluna tai palvelusetelillä yksityisiltä palveluntuottajilta. Mummon kammarissa on myös 

kuntouttavan päivätoiminnan tilat.  

 

Ikääntyneiden tehostettua palveluasumista (=ympärivuorokautinen hoito ja huolenpito) tuotetaan 

kunnassa omana toimintana, ostopalveluna ja palvelusetelillä.  Vanhan Pappilan palvelukodissa on 60 

asuntoa ja Kaaripolun palvelukodissa 24 asuntoa. Alkuvuodesta 2018 ostopalveluna oli 43 paikkaa ja 

palvelusetelillä 10 paikkaa. Tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkoja lisättiin 15 paikkaa 

1.7.2018 alkaen lisämäärärahan mahdollistamana. Tavoitteena on ollut saattaa tehostetun 

palveluasumisen osuus palvelurakenteesta valtakunnalliselle tasolle huolehtien myös riittävän vahvasta 

sekä tarpeisiin vastaavasta kotihoidosta ja laadukkaasta ympärivuokautisesta hoidosta ja asumisesta. 

 

3.1.3 Liikunnallisen elämäntavan tukeminen 

Liikunnallisuuden edistämistä ohjaavat mm. liikuntapiirakka työikäisillä, fyysisen aktiivisuuden suositus 

kouluikäisille, suositukset liikunnan edistämiseksi kunnissa ja suositukset istumisen vähentämiseen.  

Siilinjärvellä on erinomaiset ja monipuoliset liikkumismahdollisuudet: eri puolilla kuntaa on useita kunnan 

ylläpitämiä ulkoilureittejä, liikuntapuistoja ja lähiliikuntapaikkoja. Kunnalla on omakuntosali, jota tarjotaan 

mm. ikääntyneiden käyttöön ilmaiseksi perehtymistunnin jälkeen. Lisäksi alueella toimii muutamia 

kuntosaliyrittäjiä, jotka tarjoavat myös ohjattua liikuntaa. Siilinjärven kunta tarjoaa liikuntatilojaan, kuten 

koulujen salit seurojen ja yhdistysten käyttöön maksutta. Siilinjärvellä toteutuu ohjattuja liikuntaryhmiä eri 

ikäryhmille.  

 

Siilinjärven kunnan terveyden edistämisen aktiivisuus liikunnan osalta vuonna 2017 tehdyn kyselyn 

pohjalta oli 75 (täydet pisteet = 100). Pohjois-Savon osalta pistemäärä oli 78. Teaviisarin mukaan 

Siilinjärveltä toimii erittäin hyvin yhteistyö järjestöjen kanssa, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 

liikuntaympäristöjä on kehitetty ja henkilöstöä on koulutettu sekä Siilinjärvellä järjestetään 

liikuntaohjausta kuntalaisille.  Kehitettävää löytyy aikuisille tarjottavassa liikuntaneuvonnassa sekä 

liikuntapaikkojen käyntitietojen seuraamisessa.  

 

Liikuntapalveluissa on vuonna 2009 käynnistetty lähiliikuntapaikkojen suunnitelmallinen rakentaminen. 

Tavoitteeksi on asetettu virikkeellisemmät koulu- ja asuinympäristöt. Rakentaminen on aloitettu koulujen 

piha- ja lähialueista. Varhaiskasvatuksen liikunnan edistämishankkeen yhteydessä on tarkoitus kiinnittää 

enenevässä määrin huomiota myös päiväkotien piha-alueisiin. Tavoitteena on ollut toteuttaa vähintään 

yksi hanke vuosittain. Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen tukee koulujen liikkuva koulu toimintaa. 

Liikuntapaikkarakentamisessa pyritään huomioimaan asuinalueiden tarpeet lähikentille ja alueiden 

helppo saavutettavuus. 

 

Liikuntapalvelut ovat mukana järjestämässä koulujen kerhotoimintaa. Erityistä tukea tarvitsevat lapset on 

huomioitu kerhotoiminnassa järjestämällä heille omia kerhoja. Erityislapsilla on myös mahdollisuus 

saada liikuntatoimen myöntämä alennuskortti uimalapalveluiden käyttöön. Kortti voidaan myöntää 

lääkärin, terveydenhoitajan tai muun terveydenhoidon ammattilaisen lausunnon perusteella. 

 

Koulujen loma-aikoina liikuntapalvelut järjestävät maksutonta kerhotoimintaa. Kerhotoiminnalla pyritään 

tarjoamaan lapsille mielekästä liikunnallista tekemistä ja helpottamaan perheiden arjen sujumista. 
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Omaehtoisten liikuntamahdollisuuksien tarjoamisen lisäksi tavoitteena on luoda lapsille ja nuorille 

mahdollisuuksia kokeilla eri liikuntamuotoja, ja innostua liikkumisesta, yhteistyössä alueen 

urheiluseurojen kanssa. Merkittävin tuki urheiluseurojen toiminnalle on kunnan tarjoamat maksuttomat 

liikuntapaikat. Pienemmistä liikuntasaleista pystytään tarjoamaan vuoroja myös järjestäytymättömille 

ryhmille, myös perheille yhteiseen liikkumiseen. Vuoden 2019 aikana on tavoitteena käynnistää 

perheliikuntatoiminta yhteistyössä urheiluseurojen kanssa.  

 

Siilinjärven kaikki koulut ovat olleet mukana Liikkuva Koulu – toiminnassa ja yksi päiväkoti on mukana 

Ilo Kasvaa liikkuen ohjelmassa. Ylipainoisten lasten liikkumisen tueksi heillä on mahdollista saada 

lastenneuvolasta ja kouluterveydenhuollosta uimahallilippuja liikuntaan kannustamiseksi/ liikunnan 

mahdollistamiseksi.  

 

Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemiseksi erityistä huomiota on suunnattu ikääntyneiden 

liikkumisen edistämiseen. Vuoden 2018 aikana on toteutettu ikääntyneiden liikuntaryhmiä, joista erityisen 

suosittuja ovat olleet ikääntyneiden tuolijumpat. Siilinjärvi on ollut mukana myös Ikäinstituutin Voimaa 

vanhuuteen kärkihankkeessa, jonka myötä alueelle on koulutettu yhteensä yli kymmenen liikunnan 

vertaisohjaajaa vuoden 2018 aikana. Siilinjärvi on vuonna 2019 valittu mukaan Voimaa Vanhuuteen 

mentoriohjelmaan, jonka myötä toimintaa on tavoitteena laajentaa. Siilinjärvellä eläkeläiset saavat 

alennusta Fontanellan ja Kunnonpaikan liikuntapalveluista ja käytössä on myös uintikuljetukset 

eläkeläisille ja erityisryhmille.  

 

3.1.4 Kulttuuri- ja nuoripalvelut hyvinvoinnin tukena 

Kulttuuripalvelut 

Siilinjärvellä toimii useita kulttuuripalvelujen tuottajia, kuten Siilinjärven teatteri ja Teatteri Vivates, kesällä 

järjestettävä Siilifolk kansanmusiikkifestivaali sekä kunnan ylläpitämät Harjamäen sairaalamuseo sekä 

Pöljän Kotiseutumuseo. Myös Kuopiossa toimivat museot ja teatteri ovat osalle kuntalaisille (noin 30 

%:lle kuntalaisista) alle 20 km päässä ja suurimmalle osalla siilinjärveläisistä alle 30 km päässä.  

 

Kuntaan on laadittu Kulttuurikasvatussuunnitelma, joka toimii kulttuuripolkuna esiopetuksesta aina 

9.luokkalaisiin saakka, ollen myös osana koulujen opetussuunnitelmaa ja kulttuurikasvatustyötä. 

Kulttuurikasvatussuunnitelman taustalla ovat koulutoimi, nuoriso- ja kulttuuritoimi, kirjasto, 

kansalaisopisto sekä Kuopion konservatorio/Siilinjärven toimipiste. Konserttien, museokäyntien ja 

kotiseututietouden opin lisäksi on koululuokille saatavilla mm. erilaista nettimateriaalia ja kirjastolta tai 

kulttuuritoimesta lainattavaa havaintomateriaalia. 

 

Järjestö- ja yhdistystoimijakentälle kunta tarjoaa nuorisotalojen, kerho-/kokoontumistilojen sekä salien 

maksuttoman harjoitustilakäytön. Järjestökentän kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä ja pyritään 

luomaan uusia toimintamalleja. Tuoreimpana kuntalaisten hyvinvointiin linkittyvänä tapahtumana 

helmikuun alussa perinteisen Pikku-Marjan talvipäivän jatkoksi rakentui lasten ja nuorten ”Mitäs tehtäs?” 

kulttuuriviikko, joka toteutettiin kymmenien eri toimijoiden ja kunnan yhteistyötahojen kanssa.  

 

Siilinjärvellä on vahva tausta musiikillisessa opetuksessa niin kansalaisopiston, konservatorion kuin 

seurakunnan järjestämänä. Siilinlahden koulun Salmin sali toimii erilaisten kulttuuritapahtumien ja 

konserttien pääasiallisena pitopaikkana. Etenkin kesäaikaan myös torilla järjestetään yleisö- ja 

kulttuuritapahtumia. Kesäkuussa 2018 aloitettiin mm. Tiistain Iltatorit keskusta-alueen elävöittämiseksi. 
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Nuorisotyö 

Siilinjärven nuorisotyö on vuonna 2018 saanut käyttöönsä uudet nuorisotilat. Tammikuussa päästiin 

aloittamaan toiminnat Vuorelan nuorisotilassa ja lokakuussa Kirkonkylän nuorisotalo Semppiksellä. 

Uudet toimitilat tarjoavat nuorille kohtaamispaikkoja. Toiminnalla tuetaan myös päihteetöntä vapaa-

ajanviettoa järjestämällä erilaisia nuorten toivomia ja nuorten kasvua tukevia toimintoja. Nuorisotalojen 

yhtenä teemana on ”liikuttavan hyvä nuokkari”, ja tämä näkyy liikunnallisten aktiviteettien tarjoamisena 

niin arkena kun loma-aikanakin.  

 

Vuoden 2018 aikana nuorisotyön näkyvyys kouluilla on lisääntynyt. Nuorisotyö on toteuttanut alakouluille 

vahvan ja terveen minäkuvan rakentumista tukevaa toimintaa ja toiminut luokkien ryhmäytymisen tukena. 

Ryhmäytyksiä tehdään syksyllä kaikille 7. luokkalaisille ja myöhemmin tarvittaessa luokkakohtaisesti ala- 

ja yläkouluissa. Lisäksi nuorisotyö on mukana vanhempainilloissa tuoden tilaisuuksiin infoa esim. 

syrjäytymisen ehkäisyyn tai elintapoihin, kuten päihteisiin liittyen.  Erityisnuorisotyöntekijä on myös JOPO 

(joustava perusopetus) – luokassa mukana yhtenä päivänä viikossa. Nuorisotyö järjestää 

pienryhmätyöskentelyä syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja toteuttaa koulunuorisotyötä sekä tieto- ja 

neuvontatyötä, Pärkki-toimintaa Siilinjärven yläkouluilla, lukiossa ja ammattikoululla. Nuorisotoimi tukee 

myös yläkoululaisten kesätyöllistymistä järjestämällä kesätyömahdollisuuksia ja työnohjausta. Vuodesta 

2012 lähtien on toteutettu Joustava kesätyö (Joke-toimintaa) yhteistyössä seurakunnan nuorisotyön 

kanssa. Kesällä 2018 työllistettiin JOKE-kesätyötoiminnan kautta viikoksi noin 30 nuorta.  

 

Etsivää nuorisotyötä on tehty tunnetummaksi nuorten ja perheiden keskuudessa yhteistyöverkostojen ja 

tiedottamisen kautta. Vuoden 2018 aikana etsivään nuorisotyöhön tuli yhteydenottopyyntö yhteensä 68 

nuoresta, joista 42 on jäänyt asiakkuuteen, 13 on oltu kontaktissa ja nuori on ilmoittanut, ettei tarvitse 

tukea ja 13 ei ole saatu yhteyttä (osaa vielä yritetään tavoittaa). Valtaosa yhteydenotoista on tullut 

suoraan nuorilta ja heidän perheiltään. Oppilaitoksilla on velvollisuus ilmoittaa opinnot tai 

varusmiespalveluksen keskeyttäneen nuoren tiedot (nuorisolaki 7§) nuoren kotikunnan etsivään 

nuorityöhön. Vuonna 2018 oppilaitosten kautta etsivään nuorisotyöhön ohjautui 35 nuorta. Vuonna 2018 

etsivän nuorisotyön asiakkaista 18 % oli 19-vuotiaita. Asiakkuuden kesto oli 23 % tapauksissa alle 6 kk, 

27,5 % tapauksissa alle vuoden ja 20,3 % tapauksissa yli vuoden. Suurin syy asiakkuuden päättymiseen 

(16 %) oli muutto toiselle paikkakunnalle, muu syy (16 %) ja opintojen aloittaminen tai jatkaminen (12 %).  

 

Ehkäisevä päihdetyö 

Ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin tehtävä perustettiin 2018 nuoriso- ja kulttuuritoimen alaisuuteen.  

Työn painopiste on aluksi ala- sekä yläkoulujen vanhempainilloissa tiedon jakaminen, II-asteen 

oppilaitoksilla asiakastapaamiset, päihdetukea tarvitsevien nuorten ja nuorten perheiden keskustelut ja 

tarvittaviin palveluihin ohjaaminen sekä moniammatillisen työ- ja toimintamallin luominen ehkäisevässä 

päihdetyössä. Ehkäisevä päihdetyön koordinaattori kouluttaa myös muita kunnan lasten ja nuorten sekä 

vanhuspalveluiden kanssa työskenteleviä henkilöitä ja sidosryhmiä, mm. päihteiden käytöstä ja käytön 

tunnistamisesta. Ehkäisevän päihdetyö avulla ennaltaehkäistään myös nuorten syrjäytymistä ja 

koulupudokkuutta. Työkenttä on laaja ja työntekijä toimii vahvasti yhteistyössä etenkin nuorisotoimen, 

koulutoimen ja terveydenhuollon eri ammattilaisten kanssa. Yhteistyötä tehdään myös maakunnallisesti 

ja Savon alueella toimivan poliisin Ankkuri-ryhmän kanssa. Siilinjärvellä tehdään yhteistyötä Kuopion 

kanssa PAKKA-toimintamallin osalta. Ehkäisevän päihdetyön toimielimenä toimii sivistyslautakunta.  
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3.1.5 Hyvän ravitsemuksen edistäminen 

Siilinjärven julkisissa ruokapalveluissa noudatetaan Suomalaisia ravitsemussuosituksia ja eri ryhmille 

suunnattuja suosituksia (varhaiskasvatus, koululaiset, ikääntyneet ja erityisryhmät). Ruokapalvelujen 

elintarvikehankinnat tehdään suositukset huomioiden mm. kuidun, suolan ja rasvan määrä. Hankinnoissa 

suositaan myös kotimaisia tuotteita (liha, maito, kasvikset, juurekset ja kananmuna) ja lähialueen tuotteita 

(marjat, sipuli, peruna ja haukimassa) huomioiden näin ympäristönäkökulma. Siilinjärven kunnassa 

lähiruoan suosiminen nähdään tärkeänä: alueen ruokapalvelujen ostoista lähiruoan osuus on 9 %.  

 

Siilinjärven kaikilla kouluilla on kouluruokadiplomit ja muutamalla päiväkodilla Makuaakkoset – diplomit, 

jotka ovat hyviä ravitsemuksellisen laadun osoittamisen sekä siitä viestimisen työvälineitä kouluille ja 

varhaiskasvatukseen, mutta myös ruokailijoille. Ruokapalveluhenkilöstön ammatillisen osaamisen 

varmistamiseksi ja päivittämiseksi keinona ovat muun muassa ravitsemus- ja ympäristöpassin 

suorittaminen ja voimassa pitäminen. Ruokalistan monipuolisuus ja vaihtelevuus, ravitsemussuosituksen 

mukaisuus sekä aterioiden tasalaatuisuus varmistetaan tuotannonohjausjärjestelmän avulla. 

Tuotannonohjausjärjestelmässä ylläpidetään kaikkien käytössä olevien raaka-aineiden tuotesisältö- ja 

hintatiedot. Tuotannossa käytetään vakioitua reseptiikkaa, jolloin lopputulos vastaa suunniteltua 

mahdollisimman hyvin jokaisella valmistuskerralla, kaikissa tuotantokeittiöissä.  

 

Siilinjärven kunnan ruokapalveluissa on käytössä kuuden viikon kiertävä ruokalista, jota tarkastellaan 

vuosittain. Tarkastelun pohjana on muun muassa ruokailijoilta säännöllisesti vuosittain kerättävä palaute 

tarjottavaan ruokaan liittyen. Ruokalistasuunnittelussa punaisena lankana on maukas, terveellinen ja 

laadukkaista raaka-aineista valmistettu arkiruoka.  Ruokalistasuunnittelussa huomioidaan myös 

kansalliset juhlapäivät, kuten pääsiäinen, itsenäisyyspäivä ja joulu.  

 

Kasvatuksellisesti ruokapalveluissa hyödynnetään jonkin verran ruokaan liittyviä valtakunnallisia 

teemapäiviä, kuten hävikkiviikko. Siilinjärven kouluissa on vuoden 2018 hyödynnetty myös Kansallisen 

koulujen hedelmä- ja maitotukeen liitetyn koulutuksellisiin liitännäistoimenpiteisiin kuuluvan RuokaTutka 

– hankkeen materiaaleja. Hyvinvointia edistävään ruokalautasen kokoamiseen ohjaa myös ravintoloissa 

esillä oleva lautasmallin kuva.  

 

Hyvinvointia edistävän aterian kokoamiseen kannustetaan ravitsemussuositusten noudattamisen ja 

koulutuksellisten toimien lisäksi myös ruokailuympäristön muokkauksen keinoin. Kaikissa Siilinjärven 

ravintoloissa tarjolla oleva ruoka on sijoitettu niin, että salaatti/kasvis tarjoillaan linjastossa ensin ja 

käytössä on vain yksi lautanen lautasmallin toteuttamisen helpottamiseksi.  

 

 

3.2 Osallisuuden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy 

Siilinjärven alueella toimii aktiivisia yhdistyksiä ja urheiluseuroja. Erityisen aktiivista yhteistyötä tehdään 

urheiluseurojen sekä nuoriso- ja kulttuurijärjestöjen kanssa. Seurat ja järjestöt ovat mukana muun 

muassa suunnittelemassa ja järjestämässä erilaisia tapahtumia. Esimerkkeinä mainittakoon Pikku-

Marjan talvipäivä helmikuussa 2018 ja lokakuussa 2018 ensimmäistä kertaa järjestetty Omaishoitajien 

päivä. Siilinjärven kunta tukee järjestöjen toimintaa alueella jakamalla järjestöavustuksia.  

 

Siilinjärven kunnassa toimii aktiivisesti sekä nuorisovaltuusto että vanhus- ja vammaisneuvosto. Lisäksi 

on päätetty lapsiparlamentin toiminnan käynnistämisestä vuonna 2019. Lapsiparlamentin, 
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nuorisovaltuuston sekö vanhus- ja vammaisneuvoston toiminnasta ja kokoonpanosta on kerrottu 

tarkemmin Siilinjärven kunnan verkkosivuilla. Verkkosivuilta löytyy myös oma hyvinvoinnin alasivu, jonne 

on koottu tietoa kunnan hyvinvointityöstä ja myös kuntalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen kanavista. 

Kuntalaisia on alkuvuoden 2019 aikana osallistettu hyvinvoinnin edistämisen toteuttamalla kyselyitä ja 

järjestämällä keskustelutilaisuuksia. Siilinjärven yhdyskuntasuunnittelun kaavatyötä tehdään osallistuen 

mm. alueen asukkaita, maanomistaijia, toimijoita ja yrittäjiä.  

 

Kouluissa oppilaiden hyvinvointia tukee myös aktiivinen oppilaskunnan toiminta (oppilaskunta on 

jokaisessa koulussa). Oppilaskunnat kokoontuvat yhdessä mm. pohtimaan yhteisiä ruokailuunkin liittyviä 

asioita, kuten teemapäivien järjestämistä ja tarjottavaan ruokaan liittyviä toiveita. Oppilaita osallistetaan 

kouluruokailun kehittämiseen myös kyselyin.   

 

3.3 Esteetön, turvallinen ja hyvinvointia edistävä asuin- ja elinympäristö 

Esteettömän, turvallisen ja hyvinvointia tukevan asuin- ja elinympäristön rakentamiseksi on vuoden 2018 

aikana toteutettu useita toimenpiteitä ja hankkeita. Siilinjärven yleiskaavoilla ohjataan 

yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä sekä sovitetaan toimintoja yhteen. Yleiskaavojen laadinnassa 

huomioidaan mm. asumisen tarpeet, palvelujen saatavuus, mahdollisuus turvalliseen, terveelliseen ja eri 

väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön, virkistysalueiden riittävyys ja mahdollisuudet 

liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen järjestämiseen. Yleiskaavat Kirkonkylässä ja 

Etelä-Siilinjärvellä ovat valmistuneet, rantakaavoitus on menossa ja kylien yleiskaavoitus Hamulassa, 

Kumpusella ja Pöljällä on alkanut.  

 

Asemakaavoilla laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä 

varten. Asemakaavoilla luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, 

palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Kaavoitettavalla alueella tai sen 

lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja ja muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita. Asemakaavalla 

ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole 

perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Siilinjärvellä asemakaavatyössä tavoitteena on 

pitää yllä noin viiden vuoden kaavavarantoa asumisen, elinkeinotoiminnan ja palvelujen tarpeisiin. 

Viimeisimpinä valmistuneita asuinalueiden kaavoja on pientaloasuinalue Pyöreälahteen ja Talvallahteen, 

kerrostalojen täydennysrakentaminen Siilinlahden rannalle ja kerrostalokaava Asemakadulle. Lisäksi 

suunnitteilla on kerrostalorakentamista Kirkonkylän ja Vuorelan keskustoihin. Uutena hankkeena vuonna 

2018 käynnistyi puurakentamiseen perustuva Woodhope Village –hyvinvointikylähanke Toivalaan.  

 

Kaavaa laatiessa selvitetään tarpeellisessa määrin suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen 

ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut 

vaikutukset. Tavoitteena on luoda laadukas, viihtyisä, esteetön ja monipuolinen yhdyskuntarakenne. 

Myös ympäristöhäiriöiden hallinta ja vähentäminen on keskeinen tavoite. Alueen toiminnallisuus pyritään 

suunnittelemaan kokonaisuutena, jossa asuminen, työpaikkatoiminnot, palvelut ja liikunta sekä 

virkistysalueet ovat hyvin saavutettavissa eri liikkumismuodoin. Kaavatyön pohjana ovat riittävät 

selvitykset ja eri osapuolien osallistaminen. Yhdyskuntasuunnittelussa lapsi ja nuorinäkökulma ovat esillä 

myös mm. siten, että lähiliikuntapaikkojen rakentaminen on keskittynyt koulujen läheisyyteen.  

 

Siilinjärvellä liikkumisen ja erityisesti turvallisuuden edistämiseksi alueelle on rakennettu uusia kevyen 

liikenteen väyliä ja saneerattu vanhoja. Kunnossapidossa on keskitytty erityisesti kevyen liikenteen 
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tarpeisiin kannustaen samalla kuntalaisia liikkumaan jalan tai pyöräillen. Vuoden aikana on myös pyritty 

parantamaan kuntalaisten turvallista liikkumista siellä, missä kevytliikenne kohtaa autoliikenteen. 

Asuinalueiden nopeusrajoituksia alentamalla on pyritty vaikuttamaan meluun ja liikenneturvallisuuteen.  

 

Myös alueen vesihuoltoverkostoa on saneerattu, jonka avulla pystytään turvaamaan turvallinen 

käyttövedenjakelu. Vesi on täyttänyt asetetut laatuvaatimukset eikä laadussa ei ole ollut poikkeamia. 

Myös alueen leikkipuistoja on saneerattu vastaamaan tämän päivän tarpeita.   

 

Siilinjärvellä toimii paikallisliikenne ja palveluliikenne, Pali, jonka käyttöä on vuoden 2018 pyritty 

tekemään ikääntyneille ja vammaisille tutummaksi mm. esittelemällä toimintaa vanhus-ja 

vammaisneuvoston jäsenille. Loppuvuodesta 2018 tehtiin myös päätös rollaattorilla liikkuvien 

maksuttomasta liikkumisesta palveluliikenteessä.  

 

4 Johtopäätökset ja tarkennetut tavoitteet 

 

Siilinjärveläiset voivat pääosin hyvin ja monella mittarilla mitattuna tilanne on osin vertailualueiden 

parhaimpia. Nykytilan arvioinnissa nousee esiin kuitenkin myös erityisiä huolenaiheita. Yhteenveto hyvin 

toteutuvista ja esiinnousseista huolenaiheista on esitetty taulukossa 8.  

 

Taulukko 8. Yhteenveto osa-alueista, jotka toteutuvat hyvin ja, jotka herättävät huolta 

Hyvinvoinnin tila ja siihen vaikuttavat tekijät 

Toteutuu hyvin Esiinnousseet huolenaiheet 

- Asukkaat tyytyväisiä Siilinjärveen 
asuinkuntana ja sen palveluihin sekä 
kokevat elinympäristön turvallisena 

- Alhainen työttömyysprosentti 
- Hyvinvoinnin edistämisen rakenteet  
- Perusopetuksesta 2. asteelle siirtyy lähes 

kaikki oppilaista 
- Kiusaaminen toisella asteella vähäistä 
- Kirjaston käyttöaste on erinomainen 
- Siilinjärvellä on hyvät liikunta ja luontoliikunta 

mahdollisuudet  
- Koulut ovat mukana Liikkuva koulu ja 

Liikkuva opiskelu ohjelmissa ja osa 
varhaiskasvatuksen yksiköistä Ilo Kasvaa 
Liikkuen ohjelmassa 

- Voimaa vanhuuteen ohjelman 
käynnistyminen   

- Uudet nuorisotilat on otettu hyvin käyttöön ja 
toimintamuotoja laajennettu 

- Palin hinnoittelussa edullisia muutoksia 
ikääntyneille ja joukkoliikenteen käyttömäärä 
kasvussa 

- Kunta tarjoaa järjestöille ja seuroilla tiloja 
käyttöön ilman kustannuksia  

- Aktiivinen järjestötoiminta 

- Sisäilmaongelmiin on puututtu aktiivisesti  
 

- Päätösten hyvinvointivaikutusten 
ennakkoarviointi ei ole käytössä 

- Turvallisuussuunnitelma puuttuu 
- Nuorisotyöttömyys 
- Toisen asteen opintojen keskeyttäminen  
- Päihteiden käyttö ja päihdehuollon tarve 

lisääntynyt erityisesti nuorilla 
- Psyykkinen oireilu ja mielenterveyspalvelujen 

tarve lisääntynyt erityisesti nuorilla 
- Kiusaaminen perusopetuksessa  
- Lapsiperheiden tuen tarve 
- Ylipainoisuus lapsilla, nuorilla ja työikäisillä 
- Suosituksista poikkeavat elintavat 

(ruokailutottumukset, liikunta ja hampaiden 
harjaamattomuus lapsilla ja nuorilla) 

- Työikäisten sairastavuusindeksi korkea, esim. 
sydän- ja verisuonitaudit 

- Ikääntyneiden putoamiset ja kaatumiset   
- Kuntalaisten kokemus vaikuttamisen 

mahdollisuuksista 
- Kuntalaisia, järjestöjä ja muita toimijoita 

osallistettu liian vähän hyvinvoinnin 
edistämiseen  

- Haastavat sisäilmaongelmat 
- Ikääntyneiden osallistuminen ja osallisuus  
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Nykytilan arvioinnin pohjalta hyvinvoinnin edistämisen tavoitteita on syytä tarkentaa. Hyvinvoinnin 

edistämisen painopisteiksi nostetaan viisi osa-aluetta, alatavoitteineen. Nämä on esitetty taulukossa 9. 

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi kuvataan tämän hyvinvointikertomuksen toisessa osassa 

(Hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2019) 

 

Taulukko 9. Hyvinvoinnin edistämisen painopisteet ja tavoitteet  

Painopiste Alatavoitteet 

1. Hyvä mielenterveys 
ja päihteiden käytön 
vähentäminen 

 

Varhainen tunnistaminen ja puuttuminen kaikissa ikäryhmissä eri 

palvelualueilla 

Lapsiperheille tarjottavien tukipalvelujen kehittäminen ja oikea-aikaisuus 

Yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden välillä palvelujen kehittämiseksi 

sekä kuntalaisen tarpeen ja palvelun kohtaamiseen edistämiseksi 

Päihdekokeilujen ja käytön vähentyminen, erityisesti nuorilla 

2. Terveellisten 
elintapojen 
tukeminen 
kansansairauksien 
ehkäisemiseksi 

Hyvinvointia edistävien ruokailutottumusten tukeminen, erityisesti 

lapsilla ja nuorilla sekä erityisryhmissä 

Liikunnallisuuden lisääntyminen kaikissa ikäryhmissä ja erityisesti 

vähän liikkuvien tavoittaminen sekä liikkumiseen innostaminen 

Lasten ja nuorten hampaiden omahoidon tehostaminen 

Yleisen hyvinvointitietoisuuden lisääminen ja hyvinvointia edistäviin 

valintoihin kannustaminen kaikissa ikäryhmissä 

3. Työ- ja 

toimintakyvyn 

tukeminen  

Nuorisotyöttömyyden ehkäisy 

Terveyttä tukevan ohjauksen, kuten liikuntaneuvonta lisääntyminen  

Ikääntyneiden kaatumisten vähentyminen 

4. Esteetön, 

turvallinen ja 

hyvinvointia 

edistävä asuin- ja 

elinympäristö  

Päätösten hyvinvointivaikutusten ennakkoarvioinnin käyttöönotto 

Turvallisuussuunnitelman laatiminen ja käyttöönotto 

Koulukiusaamisen vähentyminen 

Lähiympäristö koetaan viihtyisänä ja terveellisenä 

5. Osallisuuden 
edistäminen ja 
syrjäytymisen 
ehkäisy 

Hyvinvoinnin edistämisen palveluverkoston laajentaminen kunnan sekä 

3. ja 4. sektorin toimijoiden välistä yhteistyötä kehittämällä 

Kuntalaisten osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuuksien 

parantaminen 

Syrjäytymisen ehkäisy 

Vapaaehtoistyön kehittäminen 

Viestinnän vahvistaminen ja käytettävien kanavien laajentaminen 
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OSA II HYVINVONTISUUNNITELMA  

5 Kuntastrategian painopisteet ja linjaukset 

Tämä hyvinvointikertomuksen vuosiraportti liittyy ja täydentää Siilinjärven kunnan muita hyvinvoinnin 

edistämisen liittyviä erillisohjelmia ja suunnitelmia, joita ovat:  

 Maahanmuuttajien kotouttamissuunnitelma 

 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (valmisteilla vuoden 2019 aikana) 

 Mielenterveys ja päihdesuunnitelma 2015-2020 

 Resurssiviisausohjelma (valmisteilla vuoden 2019 aikana) 

 Siilinjärven kunnan strategia 

 Suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi (valmisteilla vuoden 2019 aikana) 

 Turvallisuussuunnitelma (valmisteilla vuoden 2019 aikana) 

 Työhyvinvoinnin toimintaohjelma 2018–2020 

6 Toimenpiteet 

Siilinjärven kunnan hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiksi on valittu tutkimukseen pohjautuvia, toimivia 

ja vaikuttavaksi todettu toimintamalleja. Hyvinvointisuunnitelman laatimista ja toimenpiteiden 

toteuttamista ohjaavat useat kansalliset suositukset ja toimenpideohjelmat. Näistä keskeisimmät ovat 

esitetty alla.  

- Aikuisten lihavuuden käypä hoito – suositus 
- Fyysisen aktiivisuuden suositus koululaisille 
- Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 
- Lasten lihavuuden käypä hoito -suositus 
- Liikunnan käypä hoito – suositus 
- Liikuntapiirakka työikäisille 
- Lihavuus laskuun – Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta 
- Suomalaiset ravitsemussuositukset 
- Suosituksen istumisen vähentämiseksi 
- Suosituksen liikunnan edistämiseksi kunnissa 
- Syödään ja opitaan yhdessä - kouluruokasuositukset 2017 
- Syödään yhdessä – ruokasuositukset perheille 
- Terveyttä ja Iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokasuositukset 2018 
- Turvallisuutta kaikille – paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset 
- Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma 
 

Alla on esitetty painopistealueittain hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden toteutumiseksi 

suunnitellut toimenpiteet sekä niiden toimivuutta ja vaikuttavuutta arvioivat mittarit ja vastuutahot.  

Tavoitteiden toteutumisen eteen työskentely on pitkäjänteistä. Tavoitteita ja toimenpiteiden toteutusta 

arvioidaan vuosittain osana hyvinvointikertomuksen vuosiraporttia ja tarvittaessa tavoitteita ja 

toimenpiteitä tarkennetaan. Osa esitetyistä toimenpiteistä tukee useamman alatavoitteen toteutumista, 

mutta kukin toteutettava toimenpide on kuinkin pyritty kuvaamaan vain yhden tavoitteen alla.                                            
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Painopiste 1: Hyvä mielenterveys ja päihteiden käytön vähentäminen 

Tavoite Tavoitteen toteutumiseksi tehtävät toimenpiteet Toteutumisen ja 

vaikuttavuuden arviointi 

Vastuutahot  

Varhainen 

tunnistaminen ja 

puuttuminen 

kaikissa 

ikäryhmissä 

 Varhainen tunnistaminen ja puheeksi ottaminen (mm. AUDIT – ja 
BDI mittarit) koulujen ja oppilaitosten oppilashuollossa sekä 
sosiaali- ja terveyspalveluissa ja lasten huomioiminen aikuisten 
palveluissa. Erityinen huomio ja tuen tarjoaminen perheille, joissa 
esim. lasten kasvatuksellisia haasteita, parisuhdeongelmia tai 
työttömyyttä 

 Koulutuksen tarjoaminen mielenterveyden haasteiden ja 
päihteiden käytön tunnistamiseen ja puheeksi ottamiseksi kunnan 
henkilöstölle 

 Mielenterveysongelmien tunnistamisen edistäminen ja puheeksi 
ottamisen kynnyksen madaltaminen mielenterveyteen liittyvällä 
viestinnällä ja tilaisuuksilla (esim. mielenterveysviikko) 

 Varhaisen tuen toimintamallien ja hoitopolkujen käytön 
tehostaminen/tarkastelu 

 Nuorille tarjottavien psykososiaalisen tuen toimintamallien 
kehittäminen ja käytön tehostaminen sekä viestintä 

 Lapset puheeksi toimintamallin käyttöönotto neuvolapalveluissa, 
varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 

 Päihdestrategian mukainen toiminta 

 Henkilöstön oma arvio 
toimintamallien käytöstä 

 Mielenterveyshäiriöihin ja 
päihteiden käyttöön liittyvien 
palvelujen käyntimäärät 

 Toteutuneet henkilöstön 
koulutukset ja niihin 
osallistuneiden määrä 

 Toteutuneen viestinnän 
määrä (aiheeseen liittyvät 
artikkelit ja sosiaalisen 
median viestintä) 

 Kouluterveyskyselyn mittarit 
psyykkisestä hyvinvoinnista 
ja päihteiden käytöstä 

 THL:n toteuttamat 
selvitykset aikuisille 

 Mielenterveysindeksi 

 Sosiaali- ja 
terveyspalvelut, 
erityisesti neuvola- ja 
kouluterveydenhuolto, 
terveyskeskusten 
vastaanotto, 
mielenvireyspalvelut, 
sosiaali- ja 
työllisyyspalvelut 

 Työterveyshuolto ja 
esimiehet 

 Ehkäisevä päihdetyö 

 Nuorisotyö 

 Esiopetuksen, koulujen 
ja oppilaitosten 
henkilöstö 

 Kunnan toimijoiden 
lisäksi keskeisessä 
roolissa mm. 
seurakunta ja järjestöt 

Lapsiperheille 

tarjottavien 

tukipalvelujen 

kehittäminen ja 

oikea-aikaisuus 

 Perhekeskus toimintamallin, monitoimijaisen yhteistyön edelleen 
kehittäminen ja juurruttaminen 

 Perheentalon toiminta tukemaan lapsiperheiden arjen tarpeita  

 Perheille suunnattujen palvelujen tunnettuuden lisääminen ja tuen 
piiriin hakeutumisen kynnyksen madaltaminen 

 Haastavista elämäntilanteista selviämisen tukeminen, kuten 
eroneuvontapalvelujen tehostaminen 

 Avoimen päiväkodin toiminta ja sitä kautta myös perheiden 
tarpeiden tunnistamisen edistäminen 

 Vanhemmuuden tukeminen varhaiskasvatuksen 
kasvatusyhteistyön vahvistamisella 

 Perheen vuorovaikutuksen tukeminen varhais- ja perhelukemisen 
edistämisen avulla (vanhempien ja varhaiskasvatuksen 

 Henkilöstön oma arvio 
toimintamallien käytöstä 
(mm. perhekeskus ja 
kasvatusyhteistyö) 

 Lapsiperheiden tueksi 
toteuttavan toiminnan 
määrä ja perheentalon 
kävijämäärä 

 Avoimen päiväkodin 
kävijämäärä 

 Haastavassa 
elämäntilanteissä olevien 
ohjaus, kuten 

 Sosiaali- ja 
terveyspalvelut 

 Varhaiskasvatus 

 Avoimen päiväkodin 
henkilöstö 

 Kirjasto 

 Kunnan toimijoiden 
lisäksi keskeisessä 
roolissa mm. 
seurakunta ja järjestöt  
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ammattilaisten tiedottaminen, asiantuntijaluennot, lorupajat sekä 
kirjastossa laaditut kirjalistat, joiden jakelu vanhemmille äitiys- ja 
lastenneuvoloiden kautta) 

eroneuvonnan toteutumisen 
määrä 

 Kirjaston tilastot 

Yhteistyön 

tiivistäminen eri 

toimijoiden välillä 

palvelujen 

kehittämiseksi 

sekä kuntalaisen 

tarpeen ja 

palvelun 

kohtaamiseen 

edistämiseksi 

 Järjestö- ja toimijafoorumin aktiivinen ja säännöllinen toiminta  

 Järjestöjen ja eri toimijoiden toteuttaman hyvinvointia tukevan 
toiminnan (kuten liikunta- ja vertaistukiryhmät) kokoaminen yhteen 
helposti hyödynnettävään muotoon 

 Järjestöjen ja eri toimijoiden toteuttaman toiminnan näkyvyyden ja 
tunnettavuuden edistäminen kuntalaisilla ja palveluun ohjaaville 
työntekijöille 

 Järjestö- ja toimijafoorumin 
kokoontumisten määrä ja 
osallistujamäärä 

 Järjestöjen toteuttaman 
tarpeita tukevan toiminnan 
määrä ja toimintaan 
osallistuminen 

 

 Liikuntatoimi 

 Kulttuuritoimi 

 Sosiaali- ja 
terveyspalvelut 

 Varhaiskasvatus 

 Kunnan toimijoiden 
lisäksi keskeisessä 
roolissa mm. 
seurakunta ja järjestöt 

Päihdekokeilujen 

ja käytön 

vähentyminen, 

erityisesti 

nuorilla 

 Perusopetuksen vanhempainillat päihdeteemalla 

 Päihdekasvatus koululaisille ja opiskelijoille 

 Pakka – toimintamallin tehostaminen, kuten ostokokeet ja 
päihdeasennekyselyt 

 Ehkäisevän mielenterveys ja päihdetyön verkoston nimeäminen ja 
toiminta mm. viestinnän tehostamiseksi  

 Päihdeohjelman mukainen toiminta ongelmatilanteissa 

 Ankkuri – toiminnan tehostaminen 

 Aikuisten tupakoimattomuuden tukeminen hoitopolun ja 
ryhmäohjausmallien käyttöön oton avulla 

 Päihteiden käyttöä pyritään vähentämään myös psyykkiseen 
oirehdintaan ja kiusaamiseen puuttumalla sekä tukemalla 
vanhemmuutta sekä lasten ja nuorten harrastamista 
 

 Toteutuneet vanhempainillat 
ja niihin osallistuneiden 
henkilöiden määrä 

 Koululaisille ja opiskelijoille 
toteutuneen toiminnan 
määrä 

 Kouluterveyskyselyn  
päihdekokeilujen ja käyttöä 
kuvaavat mittarit  

 Poliisin tilastot  

 Tupakoinnin lopettamisen 
hoitopolun käyttöaste sekä 
toteutuneen ohjauksen ja 
siihen osallistuneiden määrä 

 Ehkäisevä päihdetyö 

 Perusopetus ja 2. aste 

 Sosiaali- ja 
terveyspalvelut 

 Kunnan toimijoiden 
lisäksi keskeisessä 
roolissa poliisin Ankkuri 
– työryhmä 
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Painopiste 2: Terveellisten elintapojen tukeminen kansansairauksien ehkäisemiseksi 
 
Tavoite Tavoitteen toteutumiseksi tehtävät toimenpiteet Toteutumisen ja 

vaikuttavuuden arviointi 

Vastuutahot 

Hyvinvointia 

edistävien 

ruokailutottu-

musten 

tukeminen, 

erityisesti 

lapsilla ja 

nuorilla sekä 

erityisryhmissä 

 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ruokakasvatuksen 
kehittäminen ja uusien työvälineiden käyttöönotto (Maistuva Koulu, 
RuokaKunta ja Sapere) sekä yhteistyön edistäminen ja henkilöstön 
kouluttaminen 

 Perheiden elintapaohjauksen tehostaminen neuvola- ja 
kouluterveydenhuollossa (Neuvokas perhe – menetelmä) 

 Terveydenhuollon henkilöstön kouluttaminen ja säännölliset 
tapaamiset elintapaohjauksen toteuttamisen tehostamiseksi  

 Varhaiskasvatuksen ruokaympäristön kehittäminen (Makuaakkoset 
diplomien hakeminen varhaiskasvatuksen yksiköihin) 

 Terveydenhuollon ravitsemusohjauksen tehostaminen oppilaitos 
yhteistyötä vahvistamalla 

 Aamupalan tarjoaminen ammatillisen oppilaitoksen oppilaille 

 Henkilöstön oma arvio 
toimintamallien käytöstä 

 Kouluterveyskyselyn mittarit ja 
Itä-Suomen yliopiston 
toteuttamat selvitykset 
ruokailutottumuksista ja 
ruokakasvatuksesta 

 Makuaakkoset diplomien 
määrä varhaiskasvatuksessa 

 Toteutuneen 
ravitsemusohjauksen määrä 

 Varhaiskasvatus, 
perusopetus ja 2. aste 

 Ruokapalvelut 

 Sosiaali- ja 
terveyspalvelut 

 Kunnan toimijoiden 
lisäksi keskeisessä 
roolissa mm. Itä-
Suomen yliopisto 
(Maistuva Koulu ja 
Ruokakunta toiminta)  

Liikunnalli- 

suuden 

lisääntyminen 

kaikissa 

ikäryhmissä ja 

erityisesti vähän 

liikkuvien 

tavoittaminen ja 

liikkumiseen 

innostaminen 

 Varhaiskasvatuksen liikuntaympäristöjen ja toimintakulttuurin 
kehittäminen (Ilo Kasvaa liikkuen-ohjelman mukainen toiminta) 

 Varhaiskasvatuksen henkilöstön kouluttaminen liikunnallisuuden 
tukemiseen 

 Perheliikunta - toimintamallin kehittäminen  

 Perusopetuksen ja 2. asteen liikunnallisuuden edistämiseen 
tähtäävän toiminnan jatkaminen (Liikkuva Koulu ja Liikkuva 
opiskelu – toimintamallit sekä kuntasalin käytön mahdollistaminen 
Toivalassa) 

 Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen liikkumisen keinoin 
(Voimaa Vanhuuteen mentoriohjelman tuki)  

 Kunnan ja kunnan alueella toimivien järjestöjen ja seurojen 
tarjoamien liikuntamahdollisuuksien markkinoinnin tehostaminen 

 Ilo Kasvaa liikkuen, Liikkuva 
Koulu ja Liikkuva opiskelu – 
ohjelmien toteutuminen 

 Henkilöstön koulutusten ja 
osallistuneiden lukumäärä 

 Perheliikunnan toteutumisen ja 
osallistujamäärä 

 Kouluterveyskyselyn ja move- 
mittarit liikunta-aktiivisuudesta 

 Ikääntyneille tarjottavien 
liikuntamahdollisuuksien 
määrä ja toimintaan 
osallistuneiden määrä 
 

 Varhaiskasvatus 

 Perusopetus ja 2. aste 

 Liikuntatoimi  

 Sosiaali- ja 
terveyspalvelut, 
erityisesti kuntoutus 

 Vanhus- ja 
vammaisneuvosto 

 Kunnan toimijoiden 
lisäksi keskeisessä 
roolissa mm. Vanhus. ja 
vammaisneuvosto ja 
järjestöt  

Lasten ja 

nuorten 

hampaiden 

omahoidon 

tehostaminen  

 Hammasterveyden voimakkaampi korostaminen osana 
terveystarkastuksia ja erityisesti ammatillisen oppilaitoksen 
opiskelijoilla 

 Hammashoidon tilastot 

 Kouluterveyskyselyn mittarit 
hampaiden omahoidosta 

 Sosiaali- ja 
terveyspalvelut 
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Yleisen 

hyvinvointitietois

uuden 

lisääminen ja 

hyvinvointia 

edistäviin 

valintoihin 

kannustaminen 

kaikissa 

ikäryhmissä 

 Omahoito – toimintamallin käytön tehostaminen 
perusterveydenhuollossa osana vastaanottopalveluja 

 Hyvinvoinnin edistämisen tapahtumat (kuten Sydänviikko, 
Ehkäisevän päihdetyön viikko) ja kampanjat (kuten sosiaalisen 
median kampanjat, valtimotautien ehkäisyn väestöstrategian 
vuosittainen kampanja ja kävelytestikampanjat) 

 Terveysaseman terveystupa-toiminnan kehittäminen (tapahtumat, 
esittelyt, mittaukset ja ohjaus) 

 Työterveyshuollon terveystarkastuksissa puuttuminen hyvinvointia 
ja terveyttä uhkaaviin tekijöihin varhain 

 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vanhempain illat 
hyvinvoinnin edistämisen teemoilla 

 Messumuotoisen äitiysneuvolan perhevalmennuksen kehittäminen  
 

 Omahoitomallin toteutuminen 

 Viestinnän ja toteutuneiden 
tilaisuuksien määrä 

 Työterveyshuollon tilastot  

 Hyvinvoinnin teemalla 
toteutuneiden 
vanhempainiltojen määrä ja 
osallistuja määrä 

 Kouluterveyskyselyn mittarit 
hyvinvoinnin tilasta 

 THLn toteuttamat selvitykset 
aikuisten hyvinvoinnin tilasta 

 

 Sosiaali- ja 
terveyspalvelut 

 Liikuntatoimi  

 Varhaiskasvatus 

 Perusopetus 

 Kunnan toimijoiden 
lisäksi keskeisessä 
roolissa mm. järjestöt 

 

Painopiste 3: Työ- ja toimintakyvyn tukeminen  

Tavoite Tavoitteen toteutumiseksi tehtävät toimenpiteet Toteutumisen ja 

vaikuttavuuden arviointi 

Vastuutahot 

Nuorisotyöttö-

myyden ehkäisy 

 Nuorten kesätyöllistymisen tukeminen 

 Juostavan työtoiminnan kehittäminen työelämätaitoihin erityistä 
tukea tarvitseville 

 Nuorityön voimakkaampi yhteistyö perusopetuksen ja 2. asteen 
oppilaitosten kanssa 

 Oppisopimukseen pääsemisen edistäminen yritysyhteistyön 
edistämisen avulla 

 Koulun (2. aste) keskeyttäneiden terveystarkastusten ja 
palveluohjauksen tehostaminen 

 Nuorille suunnatun psykososiaalisen tuen toimintamallin 
kehittäminen (ESR-hanke) 

 Tiedonsiirron tehostaminen nivelvaiheissa 

 Nuorisotyöttömyyttä pyritään vähentämään myös psyykkiseen 
oirehdintaan ja päihteiden käyttöön puuttumalla sekä edistämällä 
osallisuutta syrjäytymisen ehkäisemiseksi 

 Kesätyöllistettävien nuorten 
määrä 

 Joustavan työtoiminnan 
käyttöönotto 

 Etsivän nuorisotyön, 
oppilaitosten, TE-palvelujen ja 
ELY:n tilastot 

 Oppisopimuspaikkojen määrä 

 Terveystarkastusten 
toteutumismäärä  

 Koulutuksen ulkopuolelle 
jääneet 17–24 – vuotiaat  

 Nuorisotyöttömät (18–24 
vuotiaat) 

 Nuorisotyö 

 Työllisyyspalvelut 

 Sosiaali- ja 
terveyspalvelut 

 Perusopetus ja 2. aste 

 Kunnan toimijoiden 
lisäksi keskeisessä 
roolissa mm. seurakunta, 
oppilaitokset, TE-palvelut 
ja järjestöt 
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Terveyttä 

tukevan 

ohjauksen, 

kuten 

liikuntaneuvonta 

lisääntyminen 

 Elintapaohjauksen lisääminen osana sosiaali- ja terveyspalvelujen 
ja liikuntatoimen toimintaa ja toimijoiden yhteistyötä (esim. 
Neuvokas perhe ja Voimaa vanhuuteen toiminta) 

 Elintapaohjauksen näkyväksi tekeminen viestintää tehostamalla 

 Sosiaali- ja terveyspalvelujen sähköisen ajanvarauksen 
markkinointi varhaisen ohjaukseen ja hoitoon hakeutumisen 
edistämiseksi 

 Henkilöstön arvio toiminnan 
toteutumisesta (mm. neuvokas 
perhe ja voimaa vanhuuteen) 

 Toteutuneen toiminnan ja 
siihen osallistuneiden määrä 

 Toteutuneen viestinnän määrä 

 Sähköisen ajanvarauksen 
käyttö 

 Sosiaali- ja 
terveyspalvelut 

 Liikuntatoimi 

 Kunnan toimijoiden 
lisäksi keskeisessä 
roolissa mm. vanhus- ja 
vammaisneuvosto sekä 
järjestöt 

Ikääntyneiden 

kaatumisten 

vähentäminen   

 Kaatumisriskin arvioinnin käyttöönotto riskiryhmän tunnistamiseen 
vastaanottokäynneillä ja muissa ikääntyneiden kohtaamisissa  

 Kaatumisen ehkäisyn hoitopolun kehittäminen ja käyttöönotto 

 Henkilöstön kouluttautuminen (mm. vajaaravitsemuksen tunnistus 
ja ehkäisy sekä RAI -arvioinnin hyödyntäminen) 

 Hyvinvointia edistävien kotikäyntien määrän lisääntyminen 
toimintamallia uudistamalla ja toiminnasta viestimällä 

 Kaatumisiin liittyvä viestintä ikääntyneille ja heidän läheisilleen 
mm. tapahtumien yhteydessä ja järjestöjen tilaisuuksissa 

 Kaatumisen riskipaikkojen kartoittaminen kotihoidon asiakkailla 

 Esteettömyyden huomioiminen kaavoituksessa 

 Henkilöstön oma arvio 
toteutuneesta toiminnasta 
(kaatumisen riskinarvion ja 
hoitopolku) 

 Henkilöstölle toteutuneet 
koulutukset 

 Toteutettujen kotikäyntien ja 
tilaisuuksien määrä 

 Viestinnän toteutuminen 

 Kaatumisiin ja putoamisiin 
liittyvät hoitojaksot  

 Sosiaali- ja 
terveyspalvelut, erityisesti 
vastaanottopalvelut,  
fysioterapia ja kotihoito 

 Liikuntatoimi 

 Kaavoitus  

 Tekniset palvelut 

 

Painopiste 4: Esteetön, turvallinen ja hyvinvointia edistävä asuin- ja elinympäristö 

Tavoite Tavoitteen toteutumiseksi tehtävät toimenpiteet Toteutumisen ja 

vaikuttavuuden arviointi 

Vastuutahot 

Päätösten 

hyvinvointi-

vaikutusten 

ennakkoarvioin-

nin käyttöönotto 

 Päätös ennakkoarvioinnin ja lapsivaikutusten ennakkoarvioinnin 
käyttöönotosta  

 Kouluttautuminen päätösten hyvinvointivaikutusten 
ennakkoarviointiin  

 Ohjeistus ennakkoarvioinnin käytöstä 
 

 Ennakkoarviointi käytössä 
päätöksenteossa 

 Tehtyjen ennakkoarviointien 
määrä 

 Päätöksentekijät 

Turvallisuus-

suunnitelman 

laatiminen ja 

käyttöönotto 

 Työryhmän nimeäminen ja säännöllinen työskentely  

 Suunnitelma valmistuu vuoden 2019 aikana 

 Turvallisuussuunnitelma 
valmiina vuoden 2019 aikana 

 Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen työryhmä 

Koulukiusaa- 

misen 

vähentäminen 

 Kiusaamisen ehkäisyn tehostaminen varhaiskasvatuksessa 

 Tehostetaan kouluilla jo käytössä olevia kiusaamisen ehkäisyn 
toimintamalleja, kuten KIVA-koulu ja VERSO – toiminta 

 Henkilöstön oma arvio ja 
koulu/yksikkö kohtaiset mittarit 

 Varhaiskasvatus 

 Perusopetus 

 Nuorisotyö 
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 Ryhmäytymistä tukevan toiminnan lisääminen  

 Etsitään keinoja kiusaamisen havaitsemisen edistämiseksi 

 Vuorovaikutuksen ja viestinnän lisääminen vanhempien kanssa, 
esim. teemoitetut vanhempainillat ja keskustelut 

 Koulujen ja varhaiskasvatusyksiköiden kiusaamisen 
ehkäisyohjelmien toteutumisen seuranta koulu- ja 
päiväkotikohtaisesti ja läpi käyminen perusopetuksen 
lukuvuosiarviossa ja varhaiskasvatuksen toimintavuoden 
arvioinnissa sekä sivistyksen johtoryhmässä 

 Oppilashuollon ohjausryhmän toiminta 

toteutuneesta toiminnasta ja 
vaikutuksista 

 Ryhmäytymisen toteutuminen 

 Toteutuneiden 
vanhempainiltojen määrä 

 Kouluterveyskyselyn mittarit  
 

 Sosiaali- ja 
terveyspalvelut, erityisesti 
neuvola- ja 
kouluterveydenhuolto 

Lähiympäristö 

koetaan 

viihtyisänä ja 

terveellisenä  

 Virkistysalueiden verkoston eheyttäminen sekä huomioidaan leikki- 
ja lähiliikuntapaikkojen (ml. uimarannat) toteuttaminen asuinalueilla  

 Ympäristöhäiriöiden (melu, tärinä ja ilmansaasteet) huomioiminen 
uusien asuntoalueiden suunnittelussa sekä vaikutusten 
lieventäminen nykyisillä asuinalueilla 

 Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edistäminen suunnittelussa 

 Laadukkaan pohjaveden säilyttäminen ja talousveden käytön 
vaaliminen suunnittelussa 

 Monipuolisten asuntotyyppien ja asumismuotojen 
mahdollistaminen asuinalueiden suunnittelussa 

 MARAK – toimintamallin käytön tehostaminen 
 

 Etäisyys yhtenäiselle 
lähivirkistysalueelle 
asuntoalueelta alle 500 m 

 Melualueella asuvien määrä 

 Leikki- ja lähiliikuntapaikka-
hankkeiden määrä 

 Etäisyys bussipysäkille ja 
kevyenliikenteen väylälle 
asuinkorttelista alle 200 m 

 Sosiaalisen asuinympäristön 
toteutuminen (asuntotyyppi ja 
asumismuotojakauma) 

 Veden laadun seuraaminen 

 Asukastyytyväisyyskyselyt 

 Kaavoitus 

 Ympäristöterveys 

 Ympäristönsuojelu 

 Tekniset palvelut 

 Liikuntatoimi 

 Sosiaali- ja 
terveyspalvelut 

 

Painopiste 5: Osallisuuden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy 

Tavoite Tavoitteen toteutumiseksi tehtävät toimenpiteet Toiminnan toteutumisen ja 

vaikuttavuuden arviointi 

Vastuutaho ja resurssit 

Hyvinvoinnin 

edistämisen 

palveluverkoston 

laajentaminen 

kunnan sekä 3. 

ja 4. sektorin 

toimijoiden 

välistä 

 Järjestöjen ja eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen liittyy 
useisiin hyvinvointisuunnitelman painopisteisiin ja alatavoitteisiin. 
Toimenpiteitä tämän edistämiseksi on kuvattu yllä:  
o Järjestö- ja toimijafoorumin aktiivinen ja säännöllinen toiminta  
o Järjestöjen toteuttaman toiminnan näkyvyyden ja 

tunnettavuuden edistäminen kuntalaisilla ja palveluun 
ohjaaville työntekijöille 

 Järjestö- ja toimijafoorumin 
kokoontumisten määrä ja 
osallistujamäärä 

 Järjestöjen toteuttaman 
hyvinvoinnin edistämien tarpeita 
tukevan toiminnan määrä ja 
toimintaan osallistuminen 

 Liikuntatoimi 

 Nuorisotyö  

 Kulttuuritoimi 

 Sosiaali- ja 
terveyspalvelut 

 Kunnan toimijoiden 
lisäksi keskeisessä 
roolissa mm. 
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yhteistyötä 

kehittämällä 

seurakunta, järjestöt ja 
muut hyvinvointitoimijat 

Kuntalaisten 

osallisuuden ja 

osallistumisen 

mahdollisuuksien 

parantaminen 

 Kuntalaisten näkemysten selvittäminen kyselyin, haastatteluin 
sekä keskustelutilaisuuksissa  

 Lapsiparlamentin toiminnan käynnistäminen 

 Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen 

 Järjestöjen ja toimijoiden tilaisuuksiin jalkautuminen 

 Tutor- ja vertaistukitoiminnan kehittäminen 2. asteen 
oppilaitoksissa 

 Kuntalaisille toteutettujen 
kyselyjen, haastattelujen ja 
keskustelutilaisuuksien määrä  

 Lapsiparlamentin kokoontuminen 

 Erilaisiin tilaisuuksiin 
jalkautuminen 

 Liikuntatoimi 

 Nuorisotyö 

 Kulttuuritoimi 

 Sosiaali- ja 
terveyspalvelut 

 Perusopetus ja 2. aste 

Syrjäytymisen 

ehkäisy 

 Nuorten syrjäytymistä ehkäisen menetelmän käyttöön ottaminen 
(kuten Time Out - menetelmä) etsivässä nuorisotyössä 

 Syrjäytymistä ehkäistään myös painopisteen 1, hyvä 
mielenterveys ja päihteiden käytön vähentäminen, toimilla, 
painopisteessä 3 esitetyn tavoitteen, nuorisotyöttömyyden 
ehkäisy, mukaisilla toimilla ja painopisteessä 4 esitetyn tavoitteen, 
koulukiusaamisen vähentäminen mukaisilla toimilla 

 Etsivän nuorisotyön tilastot  

 Eri painopisteissä ja 
alatavoitteissa esitetyt 
syrjäytymisen ehkäisyyn 
vaikuttavat mittarit 

 Nuorisotyö 

 Sosiaali- ja 
terveyspalvelut 

 Perusopetus 

Vapaaehtoistyön 

kehittäminen 

 Vapaaehtoistyön mahdollisuuksien kartoittaminen osana kunnan 
toimintaa 

 Vapaaehtoistyöstä tiedottaminen ja yhteistyö järjestö- ja 
toimijafoorumin kanssa 

 Tarjolla olevan vapaaehtoistyön 
määrä 

 Vapaaehtoistyön paikkojen 
täyttyminen 

 Liikuntatoimi 

 Nuorisotyö 

 Kulttuuritoimi 

 Sosiaali- ja 
terveyspalvelut 

 Kunnan toimijoiden 
lisäksi keskeisessä 
roolissa mm. seurakunta 
ja järjestöt 

Viestinnän 

vahvistaminen ja 

käytettävien 

kanavien 

laajentaminen 

 Vahvistetaan hyvinvoinnin edistämisen viestintää sosiaalisessa 
mediassa, verkkosivuilla ja paikallislehdissä. 

 Toteutetaan hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä tapahtumia, kuten 
Sydänviikko, ehkäisevän päihdetyön viikko ja Vanhusten viikko 
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa 

 Toteutetaan hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä kampanjoita, kuten 
tyypin 2 diabeteksen ehkäisy 

 Toteutuneen viestinnän, 
tapahtumien ja kampanjoiden 
määrä 

 Sosiaali- ja 
terveyspalvelut 

 Ehkäisevä päihdetyö 

 Liikuntatoimi 

 Kulttuuritoimi 

 Nuorisotyö 

 Kirjasto 
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OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY 

 

7 Suunnitelman laatijat 

Siilinjärven kunnan hyvinvointikertomuksen 2018 on laatinut nimetty hyvinvoinnin edistämisen työryhmä 

hyvinvointisuunnittelijan johdolla. Suunnitelman laadintaan on osallistettu laajasti kunnan eri 

palvelualueiden toimijoita ja myös muita toimijoita, kuten seurakunta, oppilaitokset ja järjestöt. Kuntalaisia 

on osallistettu kyselyn ja keskustelutilaisuuksien avulla.  

 

8 Suunnitelman hyväksyminen 

Siilinjärven kunnan hyvinvointikertomus on hyväksytty 13.5.2019 kunnanhallituksessa ja 

27.5.2019 kunnan valtuustossa.  

 

 

Liite 1: Indikaattorit  

  

 

 

  

 



 

  

 

Siilinjärven kunta 

PL 5 

71801 Siilinjärvi 

017 401 111 

kirjaamo@siilinjarvi.fi 

 



LIITE 1

1

Lapsiperheet, % perheistä

Pirkkala : 47.4
Ylöjärvi : 46.4

Kontiolahti : 45.2
Siilinjärvi : 43.9
Kangasala : 43.7

Kaarina : 43.6
Hollola : 39.7

Pohjois-Savo : 35.4
LIITE 1

Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä

Pohjois-Savo : 21.3
Hollola : 19.4
Kaarina : 18.3

Siilinjärvi : 17.9
Pirkkala : 17.0
Ylöjärvi : 16.8

Kangasala : 16.4
Kontiolahti : 14.3

LIITE 1

Avioeroja 25 - 64-vuotiailla 
/ 1 000 vastaavanikäistä naimisissa olevaa

Siilinjärvi : 20.4
Pohjois-Savo : 19.3

Kangasala : 17.6
Pirkkala : 15.9
Hollola : 14.2
Kaarina : 14.0

Kontiolahti : 13.8
Ylöjärvi : 13.7

LIITE 1

Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista

Pohjois-Savo : 44.3
Hollola : 35.4

Kangasala : 34.7
Siilinjärvi : 33.7
Pirkkala : 33.6
Kaarina : 33.4
Ylöjärvi : 30.9

Kontiolahti : 30.6

LIITE 1

Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, 
% vastaavanikäisestä asuntoväestöstä

Pohjois-Savo : 47.7
Kaarina : 43.0

Kangasala : 41.9
Ylöjärvi : 41.8
Hollola : 41.6

Siilinjärvi : 41.4
Kontiolahti : 40.6

Pirkkala : 39.9

LIITE 1

Työlliset, % väestöstä

Pirkkala : 45.5
Kaarina : 44.4
Ylöjärvi : 43.8

Kangasala : 43.6
Kontiolahti : 43.2
Siilinjärvi : 43.0

Hollola : 41.0
Pohjois-Savo : 39.4

LIITE 1



LIITE 1

2

Työttömät, % työvoimasta

Pohjois-Savo : 12.1
Kontiolahti : 11.2

Kangasala : 9.8
Hollola : 9.8
Ylöjärvi : 9.3

Siilinjärvi : 8.4
Pirkkala : 8.2
Kaarina : 8.2

LIITE 1

Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta

Siilinjärvi : 18.6
Kontiolahti : 18.5
Kangasala : 16.5

Pohjois-Savo : 16.5
Ylöjärvi : 13.9
Pirkkala : 13.6
Hollola : 13.4
Kaarina : 13.3

LIITE 1

Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys), 
% 15 - 64-vuotiaista

Pohjois-Savo : 6.0
Kontiolahti : 5.5

Hollola : 4.9
Kangasala : 4.8

Ylöjärvi : 4.4
Siilinjärvi : 4.1
Kaarina : 4.0
Pirkkala : 3.9

LIITE 1

Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä

Hollola : 40.4
Kangasala : 36.9
Pirkkala : 36.0
Ylöjärvi : 34.3

Pohjois-Savo : 34.3
Kontiolahti : 33.7

Kaarina : 32.6
Siilinjärvi : 30.2

LIITE 1

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, 
% vastaavanikäisestä väestöstä

Kaarina : 9.2
Hollola : 8.1

Kontiolahti : 7.2
Kangasala : 7.1
Siilinjärvi : 6.8

Pohjois-Savo : 6.6
Ylöjärvi : 4.9
Pirkkala : 4.3

LIITE 1

Kunnan yleinen pienituloisuusaste

Pohjois-Savo : 14.9
Hollola : 10.1

Kontiolahti : 9.2
Kangasala : 8.6

Ylöjärvi : 8.4
Siilinjärvi : 8.1
Kaarina : 7.2
Pirkkala : 7.0

LIITE 1
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Lasten pienituloisuusaste

Pohjois-Savo : 12.4
Hollola : 10.9

Kontiolahti : 9.3
Ylöjärvi : 8.6

Kangasala : 7.6
Siilinjärvi : 7.5
Kaarina : 7.0
Pirkkala : 6.3

LIITE 1

Toimeentulotukea saaneet 18 - 24-vuotiaat, 
% vastaavanikäisestä väestöstä

Pohjois-Savo : 18.3
Siilinjärvi : 15.5

Kontiolahti : 14.8
Ylöjärvi : 13.0
Hollola : 11.6
Kaarina : 11.6

Kangasala : 10.6
Pirkkala : 9.6

LIITE 1

Toimeentulotukea saaneet 25 - 64-vuotiaat, 
% vastaavanikäisestä väestöstä

Pohjois-Savo : 8.0
Ylöjärvi : 5.3
Pirkkala : 4.9

Siilinjärvi : 4.7
Kontiolahti : 4.7
Kangasala : 4.6

Kaarina : 4.6
Hollola : 4.3

LIITE 1

Toimeentulotukea saaneet 65 vuotta täyttäneet, 
% vastaavanikäisestä väestöstä

Pohjois-Savo : 1.8
Kontiolahti : 1.5
Siilinjärvi : 1.4
Ylöjärvi : 1.4
Pirkkala : 1.3
Hollola : 1.0

Kangasala : 0.8
Kaarina : 0.7

LIITE 1

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18 - 24-
vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Kontiolahti : 5.4
Pohjois-Savo : 3.8

Hollola : 3.2
Siilinjärvi : 2.8
Kaarina : 2.7
Pirkkala : 2.5

Kangasala : 2.2
Ylöjärvi : 2.2

LIITE 1

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-
vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Pohjois-Savo : 2.4
Kontiolahti : 1.8

Pirkkala : 1.7
Ylöjärvi : 1.5
Kaarina : 1.4
Hollola : 1.3

Siilinjärvi : 1.2
Kangasala : 1.2

LIITE 1
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Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, 
% lapsiperheistä

Pohjois-Savo : 9.9
Siilinjärvi : 5.8
Ylöjärvi : 5.8
Hollola : 5.4
Kaarina : 5.3

Kontiolahti : 5.3
Pirkkala : 5.0

Kangasala : 4.6

LIITE 1

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 
yksinhuoltajakotitaloudet, % toimeentulotukea 

saaneista kotitalouksista

Pirkkala : 5.9
Kaarina : 5.6

Kontiolahti : 5.6
Hollola : 5.0
Ylöjärvi : 3.6

Kangasala : 3.5
Pohjois-Savo : 3.1

Siilinjärvi : 2.9

LIITE 1

Yleistä asumistukea saaneet yhteensä, 
% asuntokunnista

Pohjois-Savo : 14.2
Pirkkala : 7.8

Kangasala : 7.2
Ylöjärvi : 7.1

Siilinjärvi : 7.0
Kaarina : 7.0

Kontiolahti : 6.8
Hollola : 6.2

LIITE 1

Opintotuen asumislisää saaneet, % asuntokunnista

Pohjois-Savo : 6.5
Pirkkala : 2.5

Kangasala : 2.3
Kaarina : 2.2

Siilinjärvi : 2.1
Kontiolahti : 2.0

Ylöjärvi : 1.9
Hollola : 1.6

LIITE 1

Eläkkeensaajien asumistukea saaneet, 
% asuntokunnista

Pohjois-Savo : 10.0
Siilinjärvi : 7.4

Hollola : 6.9
Kontiolahti : 6.0
Kangasala : 5.8

Kaarina : 5.5
Ylöjärvi : 4.9
Pirkkala : 4.4

LIITE 1

Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot

Kaarina : 28.4
Pirkkala : 27.6
Hollola : 25.2

Pohjois-Savo : 25.2
Kangasala : 24.7

Ylöjärvi : 24.5
Kontiolahti : 22.5
Siilinjärvi : 22.3

LIITE 1
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Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, 
lastenpsykiatria / 1 000 0 - 12-vuotiasta

Hollola : 488.3
Pohjois-Savo : 372.6

Kaarina : 241.9
Kontiolahti : 232.2
Kangasala : 231.5
Siilinjärvi : 222.1
Pirkkala : 204.6
Ylöjärvi : 137.3

LIITE 1

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, 
nuorisopsykiatria / 1 000 13 - 17-vuotiasta

Siilinjärvi : 1894.9
Pohjois-Savo : 1760.7

Hollola : 1269.1
Kaarina : 1058.3

Kontiolahti : 673.3
Ylöjärvi : 665.0

Kangasala : 335.0
Pirkkala : 244.4

LIITE 1

Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 
0 - 17-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä

Hollola : 7.4
Pohjois-Savo : 6.6

Siilinjärvi : 6.4
Ylöjärvi : 5.2

Kontiolahti : 4.9
Kangasala : 4.7
Pirkkala : 3.6
Kaarina : 2.8

LIITE 1

Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 
18 - 24-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä

Pohjois-Savo : 12.2
Kontiolahti : 11.8
Siilinjärvi : 11.1
Kangasala : 10.1

Kaarina : 9.5
Hollola : 8.9
Pirkkala : 4.4
Ylöjärvi : 4.3

LIITE 1

Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 
0 - 6-vuotiaat potilaat / 10 000 vastaavanikäistä

Hollola : 83.6
Kontiolahti : 73.9

Pohjois-Savo : 72.4
Pirkkala : 69.7

Kangasala : 65.6
Ylöjärvi : 64.0
Kaarina : 63.9

Siilinjärvi : 46.1

LIITE 1

Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 
7 - 14-vuotiaat potilaat / 10 000 vastaavanikäistä

Siilinjärvi : 132.2
Kaarina : 110.4

Kontiolahti : 105.5
Pirkkala : 105.0

Pohjois-Savo : 97.9
Ylöjärvi : 96.0

Kangasala : 90.3
Hollola : 89.9

LIITE 1
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Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 
0 - 17-vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä

väestöstä (THL)

Pohjois-Savo : 5.3
Siilinjärvi : 4.1
Pirkkala : 3.2
Hollola : 3.0
Ylöjärvi : 2.9

Kangasala : 2.7
Kaarina : 2.4

Kontiolahti : 1.3

LIITE 1

Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaat vuoden 
aikana / 1 000 alle 18-vuotiasta

Siilinjärvi : 194.0
Kangasala : 107.0

Pohjois-Savo : 83.0
Hollola : 69.0
Ylöjärvi : 61.0
Pirkkala : 59.0

Kontiolahti : 42.0
Kaarina : 24.0

LIITE 1

Aikuisten mielenterveyden avohoitokäynnit / 1 000 
18 vuotta täyttänyttä

Siilinjärvi : 890.9
Pohjois-Savo : 748.0

Kangasala : 642.0
Kontiolahti : 531.7

Hollola : 499.3
Ylöjärvi : 447.3
Kaarina : 424.2
Pirkkala : 312.8

LIITE 1

Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita / 1 000 
asukasta

Siilinjärvi : 11.4
Pohjois-Savo : 9.2

Hollola : 8.6
Kontiolahti : 3.6

Kaarina : 2.0
Pirkkala : 1.5
Ylöjärvi : 1.4

Kangasala : 1.0

LIITE 1

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten 
vuodeosastoilla hoidetut potilaat / 1 000 asukasta

Pohjois-Savo : 3.8
Kontiolahti : 3.4
Siilinjärvi : 3.1
Hollola : 2.4

Kangasala : 2.3
Ylöjärvi : 2.1
Pirkkala : 1.7
Kaarina : 1.4

LIITE 1

Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat / 
1 000 asukasta

Siilinjärvi : 5.8
Kontiolahti : 3.3

Pohjois-Savo : 3.1
Kaarina : 2.4
Ylöjärvi : 2.1
Hollola : 1.6

Kangasala : 1.0
Pirkkala : 1.0

LIITE 1
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Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa 
hoidetut 25 - 64-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä

Pohjois-Savo : 13.0
Kontiolahti : 12.7
Kangasala : 12.5

Ylöjärvi : 11.0
Siilinjärvi : 10.8

Hollola : 10.1
Pirkkala : 9.6
Kaarina : 9.3

LIITE 1

Raskaudenkeskeytykset alle 25-vuotiailla / 1 000 15 -
24-vuotiasta naista

Kaarina : 13.4
Hollola : 10.9

Pohjois-Savo : 9.8
Kangasala : 9.2
Pirkkala : 8.7

Kontiolahti : 7.1
Ylöjärvi : 6.7

Siilinjärvi : 5.0

LIITE 1

Raskaudenkeskeytykset / 1 000 15 - 49-vuotiasta 
naista

Pohjois-Savo : 7.6
Hollola : 6.9

Kontiolahti : 6.9
Siilinjärvi : 6.3
Kaarina : 6.3

Kangasala : 5.4
Pirkkala : 5.3
Ylöjärvi : 5.0

LIITE 1

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 25 - 64-
vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä

Pohjois-Savo : 26.3
Siilinjärvi : 25.2

Kontiolahti : 24.2
Kangasala : 21.3

Ylöjärvi : 20.5
Hollola : 19.6
Pirkkala : 19.1
Kaarina : 18.9

LIITE 1

Tuki- ja liikuntaelinten- sekä sidekudosten sairauksien 
vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 16 - 64-

vuotiaista

Pohjois-Savo : 2.2
Siilinjärvi : 1.8

Kontiolahti : 1.5
Hollola : 1.4

Kangasala : 1.3
Ylöjärvi : 1.3
Kaarina : 1.2
Pirkkala : 0.9

LIITE 1

Verenkiertoelinten sairauksien vuoksi 
työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 16 - 64-vuotiaista

Siilinjärvi : 0.4
Pohjois-Savo : 0.4

Kaarina : 0.3
Ylöjärvi : 0.3

Kontiolahti : 0.3
Kangasala : 0.2

Hollola : 0.2
Pirkkala : 0.2

LIITE 1
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Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi 
työkyvyttömyyseläkettä saavat 16 - 24-vuotiaat, % 

vastaavanikäisestä väestöstä

Pirkkala : 1.4
Pohjois-Savo : 1.3

Hollola : 1.2
Siilinjärvi : 1.1
Kangasala : 1.1

Kaarina : 1.1
Ylöjärvi : 1.0

Kontiolahti : 0.9

LIITE 1

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi 
työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % 

vastaavanikäisestä väestöstä

Pohjois-Savo : 5.0
Siilinjärvi : 3.4
Kangasala : 2.8

Hollola : 2.8
Kaarina : 2.6

Kontiolahti : 2.6
Ylöjärvi : 2.4
Pirkkala : 2.2

LIITE 1

Kuntoutusrahaa saavat 16 - 19-vuotiaat / 1 000 
vastaavanikäistä

Pohjois-Savo : 55.1
Siilinjärvi : 54.6
Ylöjärvi : 50.2
Kaarina : 43.1

Kangasala : 36.8
Pirkkala : 30.1

Kontiolahti : 19.9
Hollola : 16.1

LIITE 1

Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % 
vastaavanikäisestä väestöstä

Pohjois-Savo : 10.2
Siilinjärvi : 7.6

Hollola : 6.2
Kontiolahti : 6.2
Kangasala : 6.1

Kaarina : 5.9
Ylöjärvi : 5.7
Pirkkala : 4.6

LIITE 1

Sairauspäivärahaa saaneet 16 - 64-vuotiaat / 1 000 
vastaavanikäistä

Siilinjärvi : 103.9
Kangasala : 100.8

Pohjois-Savo : 97.1
Ylöjärvi : 95.6
Pirkkala : 90.0
Kaarina : 88.8
Hollola : 86.1

Kontiolahti : 85.9

LIITE 1

Sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1 000 
vastaavanikäistä

Siilinjärvi : 115.7
Kangasala : 112.7

Pohjois-Savo : 109.7
Ylöjärvi : 107.2
Pirkkala : 100.7
Kaarina : 99.1
Hollola : 96.7

Kontiolahti : 96.4

LIITE 1
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Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa 
saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä

Siilinjärvi : 25.3
Kangasala : 24.4

Pohjois-Savo : 22.6
Pirkkala : 21.7
Ylöjärvi : 21.2
Kaarina : 20.7
Hollola : 17.2

Kontiolahti : 17.0

LIITE 1

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 65 
vuotta täyttäneillä / 1 000 vastaavanikäistä

Pirkkala : 2774.0
Hollola : 2730.0

Siilinjärvi : 2689.0
Ylöjärvi : 2371.0

Pohjois-Savo : 2300.0
Kangasala : 2267.0

Kaarina : 1862.0
Kontiolahti : 1380.0

LIITE 1

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 65 vuotta 
täyttäneitä, % vastaavanikäisestä väestöstä

Pohjois-Savo : 68.2
Siilinjärvi : 67.9
Ylöjärvi : 62.2

Kontiolahti : 61.9
Kangasala : 61.4
Pirkkala : 60.9
Hollola : 57.7
Kaarina : 57.5

LIITE 1

Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, 
% vastaavanikäisestä väestöstä

Pohjois-Savo : 2.1
Ylöjärvi : 1.7
Hollola : 1.5

Siilinjärvi : 1.4
Kangasala : 1.3
Kontiolahti : 1.2

Pirkkala : 1.1
Kaarina : 1.0

LIITE 1

Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa 
hoidetut 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä 

väestöstä

Pohjois-Savo : 3.1
Siilinjärvi : 2.8
Ylöjärvi : 2.8

Kontiolahti : 2.8
Pirkkala : 2.7
Hollola : 2.6

Kangasala : 2.3
Kaarina : 2.2

LIITE 1

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % 
vastaavanikäisestä väestöstä

Kangasala : 93.3
Hollola : 92.5
Pirkkala : 92.2
Ylöjärvi : 92.1

Siilinjärvi : 92.0
Pohjois-Savo : 91.2
Kontiolahti : 91.2

Kaarina : 91.0

LIITE 1
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Koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin liittyvät hoitojaksot / 
10 000 asukasta

Pohjois-Savo : 194.2
Hollola : 168.6

Siilinjärvi : 167.2
Kontiolahti : 149.8

Kaarina : 132.8
Ylöjärvi : 77.7

Kangasala : 75.0
Pirkkala : 74.5

LIITE 1

Poliisin tietoon tulleet liikenneturvallisuuden 
vaarantamiset ja liikennerikkomukset / 1 000 asukasta

Hollola : 165.4
Siilinjärvi : 160.0
Ylöjärvi : 109.0

Pohjois-Savo : 92.1
Kontiolahti : 86.0
Kangasala : 57.0

Kaarina : 52.9
Pirkkala : 28.6

LIITE 1

Poliisin tietoon tulleet omaisuusrikokset / 1 000 
asukasta

Pirkkala : 31.6
Pohjois-Savo : 29.4

Ylöjärvi : 24.5
Siilinjärvi : 22.0
Kangasala : 20.9

Kaarina : 20.9
Hollola : 20.6

Kontiolahti : 11.8

LIITE 1

Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen 
kohdistuneet rikokset / 1 000 asukasta

Pohjois-Savo : 7.0
Siilinjärvi : 5.4
Ylöjärvi : 5.0

Kangasala : 4.7
Kaarina : 3.4

Kontiolahti : 3.3
Hollola : 2.9
Pirkkala : 2.5

LIITE 1

Poliisin tietoon tulleet kaikki huumausainerikokset / 
1 000 asukasta

Pohjois-Savo : 4.0
Kaarina : 3.2

Siilinjärvi : 2.3
Kangasala : 1.9
Pirkkala : 1.9
Ylöjärvi : 1.6

Kontiolahti : 1.6
Hollola : 1.4

LIITE 1

Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 %:n 
alkoholina, litraa

Pirkkala : 8.1
Pohjois-Savo : 7.5

Siilinjärvi : 6.5
Kangasala : 6.2

Kaarina : 5.7
Hollola : 5.2
Ylöjärvi : 5.2

Kontiolahti : 1.9

LIITE 1
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Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset 
/ 1 000 asukasta

Pohjois-Savo : 3.5
Ylöjärvi : 3.3

Siilinjärvi : 3.2
Kaarina : 2.7

Kangasala : 2.6
Hollola : 2.5

Kontiolahti : 2.2
Pirkkala : 1.5

LIITE 1

Päihtyneiden säilöönotot / 1 000 asukasta

Pohjois-Savo : 12.5
Siilinjärvi : 11.7

Hollola : 6.2
Pirkkala : 3.4

Kontiolahti : 3.0
Kangasala : 2.5

Ylöjärvi : 2.0
Kaarina : 1.9

LIITE 1

Asunnottomat yksinäiset / 1 000 asukasta

Kangasala : 1.1
Pirkkala : 0.9
Kaarina : 0.6

Pohjois-Savo : 0.6
Ylöjärvi : 0.5

Siilinjärvi : 0.4
Kontiolahti : 0.3

LIITE 1


