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1

Johdanto

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on hyvinvointijohtamisen työväline, jonka avulla ohjataan,
johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia Siilinjärven kunnassa. Suunnitelman
avulla varmistetaan toiminnan suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus, pitkäjänteisyys ja eri toimijoiden
välinen yhteistyö.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sisältöä ohjaa erityisesti oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
(30.12.2013/1287) sekä lastensuojelulaki (13.4.2007/417). Suunnitelmassa on huomioitu kansallinen
lapsistrategia: Lapsen aika - kohti kansallista lapsistrategiaa 2040 ja Siilinjärven kunnan strategia.
Siilinjärven lasten ja nuorten suunnitelman nykytilan tarkastelussa luodaan kuva siilinjärveläisten lasten
ja nuorten kasvuoloihin ja hyvinvoinnin tilaan. Hyvinvointia tarkastellaan elämänlaadun viitekehyksen
mukaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin sekä ympäristön tuottaman hyvinvoinnin
näkökulmasta ja huomioiden kansallisessa lapsistrategiassakin esiin nostetut hyvinvoinnin osa-alueet.
Lasten ja nuorten palveluja kuvaavassa osiossa luodaan kuva lapsille, nuorille ja perheille tarjottavien
palveluiden sisältöön ja painotuksiin, palvelujen toimivuuteen, vastaavuuteen, riittävyyteen ja
resursseihin suhteessa palvelutarpeeseen. Palvelujen nykytilan tarkastelun keskeisenä tavoitteena on
tunnistaa hyvin toimivat ja kehittämistä vaativat käytänteet ja prosessit. Nämä kuvataan suunnitelman
lopussa, jossa on nimettynä myös tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan vuosittain osana Siilinjärven
kunnan hyvinvointikertomustyötä.
Suunnitelman kohderyhmä on nuorisolain mukainen, jolloin nuorilla tarkoitetaan kaikkia alle 29-vuotiaita.
Työttömyystilastoissa nuoriksi luetaan alle 25-vuotiaat, nuorisotakuun yhteydessä koulutustakuu koskee
alle 30-vuotiaita. Lastensuojelulain toimenpiteet koskevat alle 18-vuotiaita ja lastensuojelun jälkihuolto
päättyy 20-vuotiaana.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto, joka myös seuraa ja arvioi sen
toteutumista vähintään kerran valtuustokaudessa. Suunnitelman toteuttaminen tulee ottaa huomioon
myös kunkin vuoden talous- ja toimintasuunnitelmassa.
Siilinjärven kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman on valmistellut poikkihallinnollinen ja laajaalainen kunnan johtoryhmän nimeämä työryhmä hyvinvointisuunnittelijan johdolla. Suunnitelman
laadintaan on osallistettu myös kuntalaisia; vanhempia, lapsia ja nuoria, nuorisovaltuusto sekä järjestöjen
ja eri toimijoiden, kuten oppilaitosten edustajia.

2

Hyvinvointisuunnitelmaa ohjaavat lait ja strategiat

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sisältöä ohjaavat erityisesti oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
(30.12.2013/1287) ja lastensuojelulaki (13.4.2007/417) sekä kansalliset että paikalliset strategiat.
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 12 §:n mukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan on kirjattava:
1. opiskeluhuollon tavoitteet ja paikallisen toteuttamistavan keskeiset periaatteet; 2. arvio opiskeluhuollon
kokonaistarpeesta, käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista ja avustajapalveluista sekä tuki- ja
erityisopetuksesta; 3. toimet, joilla vahvistetaan yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja opiskelijoiden varhaista
tukea ja 4. tiedot suunnitelman toteuttamisesta, seurannasta sekä opiskeluhuollon laadunarvioinnista.
Lastensuojelulain (lastensuojelulaki 12 §) mukaan hyvinvointisuunnitelma laaditaan lasten ja nuorten
hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Lastensuojelulain
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mukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tulee sisältää tiedot: 1. lasten ja nuorten kasvuoloista
sekä hyvinvoinnin tilasta; 2. lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista
ja palveluista; 3. lastensuojelun tarpeesta kunnassa; 4. lastensuojeluun varattavista voimavaroista; 5.
lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun
palvelujärjestelmästä; 6. yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja
tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä; 7. suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta.
Siilinjärven lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa on huomioitu myös kansallinen lapsistrategia:
Lapsen aika - kohti kansallista lapsistrategiaa 2040. Strategia nostaa haasteeksi on lapsi- ja
perhemyönteisen yhteiskunnan rakentamisen. Strategia listaa tutkimuksista nousseita hyvinvoinnin osaalueita, johtamisen keinoja ja visiota konkretisoivat seitsemän tavoitetta (kuva 1).

Kuva 1. Lapsen aika – kohti kansallista lapsistrategiaa 2040 (saatavilla:
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161441/VN_2019_4_Lapsen_aika.pdf?sequence=4&isAllowed=y)

Siilinjärven strategia lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä
Siilinjärven toiminta-ajatuksena on edistää hyvinvointia laadukkailla palveluilla yhteistyössä maakunnan,
kuntien ja eri toimijoiden kanssa. Yhteistyötä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi
tehdään myös laajan yhteistyöverkoston, mukaan lukien yhdistysten, seurojen, seurakunnan, poliisin ja
oppilaitosten kanssa.
Siilinjärven arvoja ovat vastuullisuus, avoimuus, asukaslähtöisyys ja innovatiivisuus. Lasten ja nuorten
hyvinvoinnin edistämisessä vastuullisuus ilmenee luotettavana päätöksentekoon tulevien asioiden
valmisteluna. Avoimuuteen kuuluu vuorovaikutteiset toimintatavat, kuten lasten, nuorten ja perheiden
mukaan ottaminen keskusteluun ja asioiden valmisteluun. Avoimuuteen pyritään myös aktiivisella ja
oikea-aikaisella viestinnällä. Asukaslähtöisyys on välittämistä ja kuntalaisten tarpeiden huomioimista.
Innovatiivisuudella pyritään ennakoimaan ja löytämään uusia ratkaisuja, josta esimerkkinä voidaan pitää
ympäristönsuojelun näkökulmasta Taivallahden uudella asuinalueella toteuttavaa kierrätysjärjestelmää.
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Lapsiystävällisellä hallinnolla ja päätöksenteolla turvataan lapsen oikeuksia vahvistavat palvelut.
Siilinjärvellä lapsia ja nuoria koskevien asioiden suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa sekä
hallinnossa ja päätöksenteossa huomioidaan YK:n lapsen oikeuksien sopimus, joka tärkein tavoite on
perusoikeuksien, terveyden, koulutuksen, tasa-arvon ja turvan takaaminen kaikille lapsille
yhdenvertaisuuden toteutumiseksi.
Hyvinvointi on Siilinjärven kunnan yksi strategisista painopisteistä. Hyvinvointia edistetään sivistyksen,
sosiaalisen toimintakyvyn ja terveyden edistämisellä sekä viihtyisän elinympäristön, monipuolisten
harrastusmahdollisuuksien sekä osaavan ja innostuneen henkilöstön avulla. Hyvinvoinnin voidaan nähdä
olevan 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. Hyvinvoinnin edistämistä ei tule näin ollen nähdä
muista strategisista painopisteistä erillisenä. Toimivan ja vaikuttavan terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen vaatii myös riittäviä resursseja.
Siilinjärven kunnan strategiassa huomioidaan lapsinäkökulma, mutta edelleen tulee kuitenkin kehittää
poikkihallinnollista, moniammatillista ja asiakaslähtöistä toimintamallia kuntalaiselle toimivampien,
ketterämpien ja kustannusvaikuttavampien palvelujen tuottamiseksi. Esimerkkinä uudenlaisesta matalan
kynnyksen toimintamallista on Siilinjärvelläkin toimintansa aloittava Perheentalo. Myös lasten ja nuorten
mukaan ottamista toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen tulee edistää entisestään, kuten
myös tehokasta viestintää ja päätöksenteossa lapsivaikutusten ennakkoarviointia.
Perhekeskus - toimintamalli
Viime vuosien aikana on kehitetty alueellista perhekeskustoimintamallia, jota myös Siilinjärvellä viedään
eteenpäin. Perhekeskus on palvelujen kokonaisuus, joka sisältää lapsille ja perheille suunnatut
hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät ja varhaisen tuen sekä hoidon palvelut.
Toimintamallilla tarkoitetaan lähipalvelujen kokonaisuutta ja uutta tapaa verkostoida lasten ja perheiden
palvelut. Perhekeskustoimintamallissa lapset ja perheet ovat keskiössä ja heidän kanssaan
työskentelevät palveluverkoston toimijat työskentelevät monialaisesti palveluita yhteensovittaen lasten
ja perheiden tueksi. Siilinjärvellä lapsiperhepalvelut on verkostoitunut työstämään toimintamalleja, jotka
edistävät ja vahvistavat monialaista yhteistyötä.
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Lasten ja nuorten kasvuolot ja hyvinvoinnin tila

Siilinjärveläisten lasten ja nuorten kasvuoloja ja hyvinvointia kuvaavat tiedot on koottu hyödyntäen
valtakunnallisia tietolähteitä (taulukko 1) ja paikallisia selvityksiä. Keskeisimpien indikaattorien osoittamat
tiedot on päivitetty 7.5.2019 saaduilla tiedoilla ja esitettynä mahdollisuuksien mukaan verrattu PohjoisSavon tilanteeseen sekä liitteessä 1 Siilinjärven hyvinvointikertomuksen vertailupaikkakuntiin (Hollola,
Kaarina, Kangasala, Kontiolahti, Pirkkala ja Ylöjärvi sekä Pohjois-Savo). Kuntalaisten osallistamiseksi ja
hyvinvointitiedon syventämiseksi on toteutettu kokemuksellinen hyvinvointikysely yhteistyössä muiden
Pohjois-Savon kuntien kanssa. Lisäksi on toteutettu keskustelutilaisuus nuorisovaltuuston jäsenille ja
kaksi keskustelutilaisuutta kuntalaisille, erityisesti lapsiperheille.
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Taulukko 1. Lasten ja nuorten kasvuolojen ja hyvinvoinnin tilan tietolähteet
Tietolähde
-

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Saatavilla: https://www.ara.fi/fi-FI
Elinympäristön tietopalvelu. Saatavilla: https://www.ymparisto.fi/liiteri
Kelan rekisterit. Saatavilla: https://www.kela.fi/rekisteritiedot
Kouluterveyskysely 2017. Saatavilla: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely
Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) – tutkimus 2018. Saatavilla: http://www.julkari.fi/handle/10024/138082
Neuvoloiden asiakaspalautekysely. Saatavilla: https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/palvelujen-tuottaminen/asiakkaat-jaosallisuus/asiakaspalaute/neuvoloiden-asiakaspalaute
Perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitus – AvoHilmo. Saatavilla: https://thl.fi/sv/tilastot-ja-data/ohjeet-tietojentoimittamiseen/perusterveydenhuollon-avohoidon-hoitoilmoitus-avohilmo
TEAviisari kysely: https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/index
Tilastokeskuksen rekisterit. Saatavilla: https://www.stat.fi/
Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Saatavilla: www.sotkanet.fi

-

3.1

Siilinjärven väestö

Siilinjärvillä asui vuoden 2018 lopussa (31.12.) yhteensä 21 674 asukasta. Siilinjärven väestöennusteen
mukaan lasten ja nuorten määrä pysyy tulevina vuosina suhteellisen tasaisena, mutta työikäisten määrän
ennustetaan vähentyvän ja ikääntyneiden määrän kasvavan voimakkaasti (taulukko 2).
Taulukko 2. Siilinjärven kunnan väestömäärä ja väestöennuste
VäestöSyntyvyyden
0-6 –
7-15
16–24 –
25–6465–74määrä
enemmyys
vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat
Henkilöä
Prosenttia asukkaista
2018
21 674
55
8,7 %
12,7 %
8,7 %
50,2 %
11,6 %
2030

22 991

19

8,2 %

12,1 %

8,4 %

46,8 %

11,6 %

yli 75
vuotiaat
8,1 %
12,9 %

Siilinjärvi on lapsirikas kunta: Siilinjärvellä asuvista perheistä vuonna 2017 43,9 % oli lapsiperheitä.
Lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä oli 17,9 %. Avioeroja määrä Siilinjärvellä on hyvinvointikertomuksen
vertailupaikkakuntien korkein. Vuonna 2017 20–64-vuotiailla avioerojen määrä oli 20,4 tuhatta vastaavan
ikäistä naimisissa olevaan kohden. Siilinjärvellä yhden hengen asuntokuntia vuonna 2017 oli 33,7 %
kaikista asuntokunnista. Ulkomaan kansalaisia Siilinjärvellä oli vuonna 2017 0,8 %. Siilinjärven
huoltosuhde vuonna 2018 oli 66,1.
Matala työttömyysaste, mutta nuorisotyöttömyys huolena
Siilinjärven kunnan väestöstä vuonna 2017 työllisiä oli 43 %. Alueen työttömyysaste on laskenut
viimeisten vuosien aikana, ollen vuoden 2018 lopussa 7,1 %, Pohjois-Savon matalin. Vuonna 2018
nuorisotyöttömyyden esiintyminen (18–24-vuotiaat) oli kuitenkin vertailupaikkakuntien korkeampia, 17,3
% 18–24- vuotiaasta työvoimasta. ELY – keskuksen tilastojen mukaan vuonna 2018 nuorisotyöttömistä
noin 38 % oli henkilöitä ilman ammatillista koulutusta.
Pitkäaikaistyöttömien ja rakennetyöttömien määrät ovat vuosien 2012 -2017 välillä kasvaneet, mutta
kääntyneet laskuun vuonna 2018. Pitkäaikaistyöttömiä kaikista työttömistä vuonna 2018 oli 26 %.
Perusopetuksesta toisella asteelle siirtyvät lähes kaikki
Siilinjärvellä lähes kaikki perusopetuksen oppilaat saavat päättötodistuksen ja heille löytyy jatkoopiskelupaikka. Vaihtoehtoina ovat myös 10-luokka tai ammattikoulun starttiluokka. Koulun keskeytyksiä
Siilinjärven lukiossa on vuosien 2015–2018 välillä ollut keskimäärin 10–14 lukuvuosittain, ja pääosin
keskeytykset ovat olleet positiivisia, joissa nuori on vaihtanut toiseen lukioon tai ammattikouluun.

6(38)
Ammatillisissa oppilaitoksissa oli vuonna 2018 yhteensä 850 nuorta, joiden kotipaikkakunta oli Siilinjärvi.
Keskeytyksiä oli yhteensä 101, joista 44 % negatiivisia. Koulutuksen ulkopuolelle jääneitä 17 – 24vuotiaita vuonna 2016 oli 6,8 % ja vuonna 2017 6,4 % vastaavan ikäisestä väestöstä. Koulutuksen
ulkopuolelle jääneiden osuus on viime vuosina vähentynyt ja on Siilinjärven hyvinvointikertomuksen
vertailupaikkakuntiin nähden keskitasolla (vaihteluväli 4,3–9,2).
Siilinjärveläisten toimeentulo Pohjois-Savon tasoa parempi
Vuonna 2017 Siilinjärven kunnan yleinen pienituloisuus aste oli 8,1 (Pohjois-Savo 14,9) ja lapsiperheiden
7,5 (Pohjois-Savo 12,4). Toimeentulotukea vuonna 2016 saaneita 18–24-vuotiaita oli 15,5 % ja 25–64vuotiaita 4,7 % vastaavan ikäisestä väestöstä (Pohjois-Savo 18,3 % ja 8%). Toimeentulotukea
pitkäaikaisesti saaneita 18 – 24-vuotiaita oli 2,8 % ja 25–64-vuotiaita 1,2 % vastaavan ikäisestä väestöstä
(Pohjois-Savo 3,8 % ja 2,4 %). Lapsiperheistä toimeentulotukea sai 5,8 % (Pohjois-Savo 9,9 %).
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saavia yksinhuoltajakotitalouksia oli 2,9 % tukea vuonna 2016
saaneista kotitalouksista (Pohjois-Savo 3,1 %). Hoitolisää vuonna 2017 sai 186 perhettä, kodinhoidon
tukea 460 perhettä ja lastenhoidon tukea 621 perhettä.
Yleistä asumistukea vuonna 2017 sai 7 % asuntokunnista (Pohjois-Savo 14,2 %). Opintotuen
asumislisää saaneiden osuus vuonna 2017 oli 2,1 % (Pohjois-Savo 6,5 %). Ahtaasti asuvia asuntokuntia
oli 8,6 % kaikista asuntokunnista ja 25.2 % lapsiasuntokunnista (Pohjois-Savo 7,3 % ja 28,9 %)
Siilinjärven kunnan koulutustasomittain on 380 ilmaisten peruskoulun jälkeen suoritetun korkeimman
koulutuksen keskimääräisen pituuden henkeä kohdin. Siilinjärvellä tämä on 3,8 vuotta, joka on PohjoisSavon (3,49) tasoa hieman korkeampi.

3.2

Terveys, hyvinvointi ja elintavat

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 0-15 vuotiailta oli Siilinjärvellä vuonna 2017 yhteensä 4,7 %
(Pohjois-Savo 6,0 %) ja 16–24 –vuotiaita 8,1 % (Pohjois-Savo 8,5 %) vastaavan ikäisestä väestöstä.
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen lasten ja nuorten määrä on pysynyt viimeisten vuosien
aikana suhteellisen samana.
Alle kouluikäisten hyvinvointi ja elintavat
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttama LTH – tutkimus (lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut)
tuottaa tietoa alle kouluikäisten lasten hyvinvoinnista. Viimeisin selvitys on vuodelta 2018. Tutkimuksessa
kerättiin tietoa 4-vuotiaiden lasten huoltajilta liittyen lapsen tilanteeseen. Tutkimuksen mukaan suurin osa
nelivuotiaista lapsista voi vanhempiensa mukaan hyvin (taulukko 3). Monen lapsen elämässä on
kuitenkin myös kuormittavia tekijöitä kuten kiusaamista. Myös elintavat, kuten ruokailutottumukset eivät
suurella osalla vastaa suositusta. Reilun kolmanneksen lapsen kohdalla varhaiskasvatuksen
arvioinneissa on noussut esiin huoli lapsen sosiaalisissa taidoissa.
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Taulukko 3. Nelivuotiaiden lasten hyvinvointi ja siihen vaikuttavat tekijät
Kyselyn osa-alueet ja väittämät
Terveys ja toimintakyky
Lapsella on pitkäkestoinen sairaus tai terveysongelma
Lapsella on tavallisuudesta poikkeava epäsosiaalinen käytös
Elintavat
Lapsi syö päivittäin hedelmiä, marjoja ja kasviksia
Lapsi liikkuu kotioloissa yli tunnin päivässä vauhdikkaasti
Lapsi nukkuu alle 11,5 h vuorokaudessa
Varhaiskasvatus
Lapsi on säännöllisesti varhaiskasvatuksessa
Lapsi on mennyt mielellään varhaiskasvatukseen
Varhaiskasvatuksen arvioissa on tuotu esiin huoli lapsen sosiaalisissa
taidoissa
Perhe ja elinolot
Lapsen perhe on saanut toimeentulotukea 12 kk aikana
Lapsen perhe syö yhteisen aterian päivittäin
Lapsella on vähintään yksi merkittävä elämänmuutos 12 kk aikana
Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika
Lapsi on osallistunut kerho- tai leikkitoimintaan viikoittain
Kasvuympäristön turvallisuus
Lasta on kiusattu kotona, hoidossa tai vapaa-ajalla
Lapsen kodissa tupakoidaan sisällä
Palvelut ja avunsaanti
Lapsi on vanhemman mukaan tarvinnut muita kuin lastenneuvolan lääkärin tai
psykologipalveluja
Lapsi on käynyt terveydenhoitajan mukaan lastenneuvolan terveydenhoitajan
lisä- tai seurantakäynnillä 12 kk aikana
Lapsen perhe tarvitsee terveydenhoitajan arvion mukaan tukea lapsen
fyysisen terveydentilan vuoksi
Lapsella on yksityinen sairaskuluvakuutus

Siilinjärvi Pohjois-Savo
Prosenttia vastaajista
13,1
4,8

12,9
6,7

36,5
73,8
70,6

37,5
75,3
74,1

61,2
95,5
32.5

60,5
92,8
17,8

4,7
82,4
41,2

6,2
85,5
37,7

41,2

51

38,8
7,1

35,3
4,3

64,7

66

9

8,7

18,4

13,3

59

52,2

Koululaisten ja opiskelijoiden hyvinvointi ja elintavat
Koululaisten hyvinvoinnista saadaan tietoa Kouluterveyskyselyn avulla, joka toteutetaan parittomina
vuosina peruskoulun 4.-5. ja 8-9-luokan oppilaille sekä lukion ja ammattikoulun 1. ja 2. vuosikurssin
opiskelijoille. Viimeisimmät tulokset ovat saatavilla vuonna 2017 toteutusta kyselystä (taulukko 4).
Kouluterveyskyselyn mukaan huolestuttavana voidaan pitää terveydentilansa heikoksi kokevien määrää
ja ahdistuneisuuden kasvua yläkoululaisilla sekä päihteiden ja nuuskan käytön lisääntymistä niin
alakoulun, yläkoulun kun ammattikoulunkin oppilailla. Lisääntynyt päihteiden käyttö heijastelee myös
terveydenhuollon tilastoihin. Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaassa hoidettujen 7-14 – vuotiaiden
määrä on vuodesta 2015 lähtien ollut kasvussa, ollen vuonna 2017 132,2 (Pohjois-Savo 72,4).
Voimakkaasti on kasvanut myös päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla
hoidossa olleiden 15–24 vuotiaiden määrä. Vuonna 2017 tämä osuus oli 5,5 tuhatta vastaavan ikäistä
kohdin, joka on vertailualueiden korkein (Pohjois-Savo 3). Vammojen ja myrkytysten vuoksi
sairaalahoitoa saaneita 0-6 – vuotiaita vuonna 2017 oli 46 tuhatta vastavan ikäistä kohdin (Pohjois-Savo
72,4).
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Taulukko 4. Kouluterveyskyselyyn lasten ja nuorten raportoima hyvinvointi ja siihen vaikuttavat tekijät
Hyvinvointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä kuvaavat
4.-5.8.-9.-lk
Ammattilline Lukio
mittarit
lk
n oppilaitos
Prosenttia oppilaista
Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi
Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus 1)
Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viim. 2 vko aikana
Kokee koulu-uupumusta 2)
Kokee kouluinnostusta 3)
Pitää koulunkäynnistä (perusopetus)/opiskelusta (2. aste)
Ei syö aamupalaa joka arkiaamu
Ei syö koululounasta päivittäin
Syö kaikki koululounaan osat päivittäin
Ei syö hedelmiä, marjoja ja kasviksia joka päivä (4-5 lk.)
Niukasti hedelmiä, marjoja ja kasviksi syövät nuoret
Vähintään tunnin päivässä liikkuvat
Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla kork. 1 h /vk
Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa
Ylipainoisten osuus
Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa
Tupakoi päivittäin
Nuuskaa päivittäin
Pelaa rahapelejä viikoittain
Ollut sukupuoliyhdynnässä
Ei mitään ehkäisymenetelmää viimeisimmässä yhdynnässä
Hampaiden harjaus harvemmin kun kahdesti päivässä

90,1
6,4
34,8
77
20,6
19,3
15
50,3
35,8

78,2
20,3
12,3
20,2
18,3
28,2
58,1
38,3
27,3
16,6
88,2
21,1
22,8
91
17,9
7,1
12,2
7,7
7
6
20,3
20
45,6

74,6
25,1
11,9
32,4
6,7
43,3
85,8
50,8
27,2
16,4
93,3
7,8
44,1
88,4
31
21,6
30,3
20,8
8,5
16
52
11,2
69,1

77,2
23,1
13,5
33,1
11
36,6
75
16,6
9,5
16,6
86,3
13,6
23,1
90,8
16,4
7,0
17,2
3,4
4,8
4,2
36,6
39,7

Taulukossa punaisella kohdat, jotka toteutuvat heikommin suhteessa Pohjois-Savon tilanteeseen.
1)
ahdistusta mitattiin seitsemän kohteisella validoidulla GAD-7-mittarilla mitattuna
2)
koulu-uupumusta mitattiin kolmella Nuorten koulu-uupumusmittari 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

Ylipainoisten lasten ja nuorten osuus on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana. Syyt ylipainoisuuden
lisääntymiseen ovat moninaiset. Yhtenä tekijänä voidaan kuitenkin pitää epäedullisia ruokailu- ja
liikuntatottumuksia. 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.
Syksyllä 2017 Siilinjärven koululla toteutettiin 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 suuresta
osasta testeistä (20 m viivajuoksu, vauhditon 5-loikka, etunojapunnerrukset, heitto- ja
kiinniottoyhdistelmä, kehonliikkuvuus) hieman valtakunnan tasoa paremmin, joskin tulokset ovat
viimeisten vuosien aikana heikentyneet.
Kouluterveyskyselyssä hyvänä tuloksena voidaan pitää kiusaamisen vähäisyyttä toisen asteen
oppilaitoksissa (taulukko 5). Koulukiusausta vähintään kerran viikossa kokeiden 8-9-luokan oppilaita
osuus on kuitenkin vertailupaikkakuntien korkeimpia. Lisäksi 76,6 % vuosiluokilta 8-9 koki, että
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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 on tehokasta ja siitä kertoo myös se, että
81,8 % 8-9- luokan oppilaista kertoi kiusaamisen loppuneen aikuisen puututtua siihen.
Kouluterveyskyselystä huolestuttavana nousee esiin yksinäisyys yläkoulun oppilailla ja ammatillisen
oppilaitoksen opiskelijoilla. Yläkoulussa oppilaiden osuus, jotka kokevat, että opettajat eivät ole
kiinnostuneita oppilaan kuulumisista ja että, opettajat eivät rohkaisen mielipiteen ilmaisuun, on PohjoisSavon tilanteeseen verrattuna korkeampi. Merkittävä osa oppilaista myös kokee, että ei ole saanut tukea
ja apua hyvinvointiin koulukuraattorilta, vaikka olisi tarvinnut.
Taulukko 5. Ympäristön tuottama hyvinvointi kouluterveyskyselyyn mukaan
Ammattillinen
Hyvinvointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä
4.-5.- 8.-9.-lk
oppilaitos
kuvaavat mittarit
lk
Prosenttia oppilaista
Vanhemman liiallinen alkoholin käyttö on aiheuttanut haittaa
Koulukiusattu vähintään kerran viikossa
Osallistunut koulukiusaamiseen vähintään kerran viikossa
Kokenut syrjivää kiusaamista koulussa tai vapaa-ajalla
lukuvuoden aikana
Ei yhtään hyvää kaveria (4-5 lk.)/läheistä ystävää
Tuntee itsensä yksinäiseksi
Kokee, että opettajat eivät ole kiinnostuneita oppilaan
kuulumisista
Kokee, että opettajat eivät rohkaise mielipiteen ilmaisuun
oppitunneilla
Kokee, että ei ole tärkeä osa koulu- eikä luokkayhteisöä
Hyvät vaikutusmahdollisuudet koulussa
Kokee, että ei ole saanut tukea ja apua hyvinvointiin
koulukuraattorilta, vaikka olisi tarvinnut
Kokee, että ei ole saanut tukea ja apua hyvinvointiin
kouluterveydenhoitajalta, vaikka olisi tarvinnut
Kokee keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa
Kokenut seksuaalista väkivaltaa lukuvuoden aikana
Tapaturma koulussa tai koulumatkalla vuoden aikana

Lukio

2,8
6,6
14,3

4,1
7,8
3,9
26,8

5,8
1,7
1,7
8,3

4,8
0
0
7,7

0,4
2,2
-

11,2
10,8
50

8,8
11,6
16,8

5,4
9,5
28,4

-

34,2

11,5

8,8

4,1
-

13
7,4
20,5

7
23
18,8

9,9
8,9
-

-

7,4

10,3

-

1,5
1,1
47,9

9,5
8,4
25,7

8,5
4,6
8

7,6
3,4
10,3

Taulukossa punaisella kohdat, jotka toteutuvat heikommin suhteessa Pohjois-Savon tilanteeseen.

Nuoret ovat tyytyväisiä elämäntilanteeseensa
Pohjois-Savon maakunnassa ja kunnissa mukaan lukien Siilinjärvi, toteutettiin 14.1.- 6.2.2019 välisenä
aikana kokemuksellisen hyvinvointikysely. Kyselyyn vastasi 514 henkilöä, joista alle 25 vuotiaita oli 60
henkilöä. Kyselyssä selvitettiin elämäntilannetta ja asuinseudun tuottamaa hyvinvointia (taulukot 6 ja 7
sekä kuva 2). Kyselyn pohjalta voidaan todeta nuorten kokevan elämäntilanteensa verrattain hyvänä ja
olevan melko tyytyväisiä asuinseudun tuottamaan hyvinvointiin. Nuorista (alle 25 vuotiaat) 67 % koki
asuinalueensa tarjoavan itselleen mahdollisuuksia hyvään elämään myös tulevaisuudessa (arvosanat
7-10 asteikolla 0-10).
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Taulukko 6. Siilinjärveläisten elämäntilanteen kokeminen eri ikäryhmissä
Alle 25-vuotta 25-64-vuotta
Itsetuntoosi
6,59
7,84
Terveydentilaasi
7,82
7,48
Kykyysi voittaa elämässä eteen tulevia vaikeuksia
7,98
7,73
Perheeseesi (läheisiisi)
8,58
8,9
Päivittäiseen pärjäämiseesi
7,56
8,28
Taloudelliseen tilanteeseesi
6,98
7,12
Asumisoloihisi
8,18
8,27
Omien vahvuuksiesi kehittämiseen
7,62
7,64
Elämääsi kokonaisuutena
7,58
8,13
*)

65-vuotta tai yli
7,94
7,16
7,09
8,43
8,14
7,67
8,58
7,73
8,12

Vastaukset asteikolla 0 (erittäin tyytymätön) - 10 (erittäin tyytyväinen)

Taulukko 7. Siilinjärveläisten kokemukset asuinseudun tuottamasta hyvinvoinnista eri ikäryhmissä
Kuinka paljon..
alle 25-vuotta 25-64-vuotta 65 vuotta tai yli
...käyt kirjastossa, konserteissa ja muissa
vastaavissa paikoissa?
4,62
5,81
5,99
...teet sinulle mielekkäitä asioita?
7,95
7,63
7,62
...pidät huolta terveydestäsi?
7,8
7,68
7,16
...voit nauttia luonnosta lähiseudullasi?
8,42
8,73
8,46
...luotat asuinkuntasi poliittisiin päätöksentekijöihin?
6,62
5,92
6,27
...tunnet voisivat vaikuttaa itseäsi koskeviin asiohin
asuinkunnassasi?
5,47
5,54
5,8
*)

Vastaukset asteikolla 0 (en lainkaan) - 10 (erittäin paljon)

Kuinka tyytyväinen olet..
…asuinalueesi rakennettuun ympäristöön?
...jokapäiväisten palvelun saavutettavuuteen?
…asuinalueesi turvallisuuteen?
...saamaasi kohteluun kun viimeksi käytit jotain
julkista palvelua?

alle 25 vuotta

25–64-vuotta

65 vuotta tai yli

6,67
6,85
7,83

7,01
7,57
8,19

7,41
7,32
8,28

8,17

8,13

8,31

Vastaukset asteikolla 0 (erittäin tyytymätön) - 10 (erittäin tyytyväinen)

Kokemuksellisen hyvinvointikyselyn mukaan siilinjärveläiset kokevat elämäntilanteensa melko
onnellisena ja viherympäristön merkitys onnellisuuteen ja hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä on
merkittävä kaikissa ikäryhmissä (kuva 2).
Kuinka suuri merkitys viherympäristöllä on
onnellisuutesi ja hyvinvointisi kannalta?

Kuinka onnellinen olet?
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

7,82

8,14

alle 25

25-64

8

65 tai yli

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

7,7

alle 25

8,96

8,78

25-64

65 tai yli

Kuva 2. Siilinjärveläisten kokema onnellisuus ja viherympäristön merkitys onnellisuuden ja
hyvinvoinnin kannalta eri ikäryhmissä asteikolla 1-10.
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Siilinjärven nuorisovaltuusto pyrkii vaikuttamaan nuoria koskeviin asioihin
Siilinjärvellä toimii aktiivinen nuorisovaltuusto, joka pyrkii toiminnallaan edistämään nuoria koskevia
asioita. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimiseksi on osallistettu myös nuorisovaltuusto.
Nuorisovaltuusto nostaa esiin huolen nuorten lisääntyneestä psyykkisesti oirehdinnasta. Heidän
näkemyksensä mukaan psykologin ja kuraattorin palvelujen piiriin on vaikea päästä ja mielenterveyden
ongelmiin liittyy nuorten keskuudessa myös häpeää, joka estää avun hakemista riittävän ajoissa.
Nuorisovaltuusto toteuttaa vuosittain kyselyitä kartoittamaan ajankohtaisia nuoria koskettavia asioita.
Vuonna 2019 toteutettava kysely käsittelee juurikin mielenterveyden haasteita.
Nuorisovaltuusto nostaa esiin myös nuorisovaltuuston ja oppilas- sekä opiskelijakuntien toiminnan
kehittämisen niin, että toiminta tulisi lähemmän myös muita oppilaita ja osallistaisi heitä voimakkaammin.
Myös voimakkaampi yhteistyö ja toiminnan tavoitteiden määrittäminen yhdessä koulun johdon kanssa
koettiin tärkeänä.
Perheet ovat tyytyväisiä arkeen ja saamiinsa palveluihin
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen LTH – tutkimukseen osallistui vuonna 2018 yhteensä 108
nelivuotiaan lapsen vanhempaa Siilinjärveltä (taulukko 8). Suurin osa nelivuotiaiden lasten vanhemmista
oli tyytyväisiä vanhemmuuteensa ja molemmin puoliseen kunnioitukseen parisuhteessa. Suurin osa
myös kokee olevansa tärkeä osa lähiyhteisöjä ja asuinalueetta. Perheet ovat myös erittäin tyytyväisiä
varhaiskasvatuksen ja neuvolaterveydenhuollon toimivuuteen ja saamiinsa palveluihin. Huolena nousee
esiin, että reilu neljännes vanhemmista oli kokenut masennusoireilua.
Taulukko 8. Lapsiperheiden hyvinvointi ja siihen vaikuttavat tekijät Siilinjärvellä ja Pohjois-Savossa
Kyselyn osa-alueet ja väittämät
Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika
Tyytyväisyys elämään (erittäin tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä)
Kokee olevansa tärkeä osa lähiyhteisöjä ja asuinaluetta
Vanhempi kokee, että asuinalueella järjestetään kiinnostavaa vapaa-ajan
toimintaa lapsiperheille
Vanhempi tuntee itsensä yksinäiseksi
Terveys ja toimintakyky
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi
Vanhemman vähintään kaksi viikkoa kestänyt masennusoireilu*
Elintavat
Liikkuminen vähintään kolme kertaa viikossa puoli tuntia niin, että hengästyy
Vanhempi tupakoi päivittäin
Perhe ja elinolot
Vanhemman mielestä perheen taloudellinen tilanne on kohtalainen tai sitä
huonompi
Vanhempi on tyytyväinen itseensä vanhempana
Vanhemman mielestä perheen lasten tasapuolinen kohtelu toteutuu hyvin
Vanhempi on tyytyväinen molemmin puoliseen kunnioitukseen parisuhteessa
Vanhemman työpaikalla toteutuu liukuva työaika
Vanhemman lapsuudenperheessä taloudellisia vaikeuksia
Vanhempi hyväksyy lapsen tukistamisen ja luunapin antamisen
Varhaiskasvatus
Vanhemman mielestä varhaiskasvatus vastaa perheen tarpeita
Vanhemman mielestä lasta kuullaan varhaiskasvatuksessa ja hänellä on
mahdollisuus olla mukana toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä

Siilinjärvi Pohjois-Savo
Prosenttia vastaajista
23,1
85
61,3

26,5
80,8
52,5

4,6

7,1

8,3
22,2

7,9
16,9

59,3
11,1

62,7
9

35,2

38,4

91,6
100
89,4
38,2
40,6
6,5

92,9
98,9
88,9
36,2
35,7
10

96,5
70,6

94,8
72,8
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Palvelut ja avunsaanti
Vanhempi on tarvinnut ammattilaisen järjestämää vertaistukea
Vanhempi on tarvinnut lapsen kasvuun ja kehitykseen ammatillista tukea
Vanhempi on saanut lapsen kasvuun ja kehitykseen riittämättömästi tukea
ammattilaiselta
Vanhemman mielestä lasten neuvolassa lapsen terveyttä, kasvua ja kehitystä
on seurattu asiantuntevasti

6,5
75,9
3,7

6
78,1
2,7

98

97,6

* mielimaassa, alakuloisuutta, masentunutta mielialaa tai kiinnostuksen menettämistä mielihyvää tuottaviin asioihin suurimman osan aikaa
vähintään 2 vko jatkolla 12 viimeisen kk aikana

Lapsiperheiden arjen haasteena hektisyys
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. Osuus on vertailupaikkakuntien korkeimpia. Keskustelussa
todettiin, että myös vanhemmat tarvitsevat tukea vanhemmuudessa. Keskustelussa nostetiin esiin
huolena myös lasten ja nuorten psyykkinen oireilu.

4
4.1

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen palveluverkoston toiminta
Peruspalvelut

4.1.1 Opetus- ja kasvatuspalvelut
Varhaiskasvatus ja esiopetus
Varhaiskasvatus on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama
kokonaisuus, jonka tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia.
Esiopetus on osa varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatusta ja esiopetusta toteutetaan valtakunnallisen
varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman perusteiden ja Siilinjärven omien varhaiskasvatus- ja
esiopetussuunnitelmien mukaan. Jokaiselle lapselle laadittavassa yksilöllisessä varhaiskasvatus- ja
esiopetussuunnitelmassa huomioidaan kunkin lapsen vahvuudet, voimavarat, sekä yksilölliset tarpeet.
Suunnitelmat tehdään yhdessä huoltajien ja lasten kanssa.
Varhaiskasvatusta järjestetään Siilinjärvellä 10 kunnallisessa ja kahdessa yksityisessä päiväkodissa
sekä yhdessä yksityisessä ryhmäperhepäiväkodissa. Kunnallisia perhepäivähoitajia on 25 ja yksityisiä
perhepäivähoitajia viisi. Avoin päiväkoti Anselmi toimii kolmessa toimipisteessä (Keskusta, Harjamäki ja
Vuorela) ja leikkitoiminta on tarjolla kahdessa Muksumökin toimipisteessä. Esiopetusta tarjotaan
kaikissa kunnallisissa päiväkodeissa ja yhdessä yksityisessä päiväkodissa. Vaihtoehtona kunnan tai
palvelusetelillä järjestämälle varhaiskasvatukselle perhe voi valita KELA:n lasten kotihoidontuen tai
lasten yksityisenhoidon tuen.
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Vuonna 2018 siilinjärveläisistä 1-2-vuotiaista lapsista 58 % ja 3-5-vuotiaista lapsista 85,6 % oli
varhaiskasvatuksessa. (Yhteensä 1-6- vuotiaista 31.12.2018 varhaiskasvatuksessa oli 80,5 %).
Leikkitoiminnan piirissä keskimäärin toimintapäivänä vuonna 2018 oli reilu 10 lasta. Esiopetuksen piirissä
olevia lapsia vuonna 2018 oli 310 lasta.
Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa lapsen hyvinvointi, tasapainoinen kasvu ja kehitys turvataan
ottamalla huomioon lapsen yksilölliset tarpeet ja mielenkiinnon kohteet sekä oppimisympäristöä
luotaessa että toimintaa suunniteltaessa ja toteutettaessa. Toiminnan perustana on lasten, huoltajien ja
henkilökunnan yhteistyö, joka ilmenee arjen avoimena vuorovaikutuksena, varhaisena puuttumisena ja
osallisuudesta huolehtimisella.
Varhaiserityiskasvatuksen tehtävänä on tunnistaa lapsen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista
tukea mahdollisimman pian tarpeen ilmettyä. Lapsen tuen tarpeen havaitsemisessa sekä tuen
suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistyö lapsen, huoltajan, varhaiskasvatuksen opettajan,
varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä muiden tarvittavien yhteistyötahojen kanssa on tärkeää.
Tukitoimien tarkoituksena on edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia sekä ehkäistä lapsen
ongelmien syntymistä, kasvamista ja monimuotoistumista. Varhaiskasvatuksessa annettava tuki
muodostaa joustavan jatkumon lapsen siirtyessä esiopetukseen ja myöhemmin perusopetukseen.
Erityisvarhaiskasvatusta tarjotaan neljässä varhaiskasvatuksen erityisryhmässä, joissa on
varhaiskasvatuksen erityisopettajat. Lisäksi kunnassa on kolme kiertävää varhaiskasvatuksen
erityisopettajaa.
Varhaiskasvatuksen henkilökunta on koulutettu kasvatusyhteistyökoulutuksen avulla havainnoimaan
lasta ja ottamaan esille lapsen kehitykseen ja toimintaan liittyviä asioita vanhempien/huoltajien kanssa.
Varhaiskasvatuksen laatua arvioidaan toimintavuoden aikana mm. asiakas – ja henkilöstökyselyillä,
joiden pääteemat vaihtelevat vasun painopistealueiden mukaan. Kyselyn tuloksia käytetään
varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen.
Merkittäviä muutoksia lähivuosina ovat olleet erityislasten, lastensuojelun avohuollon ja
perhesosiaalityön tukitoimien piirissä olevien lasten määrän lisääntyminen. Varhaiskasvatukseen
haasteita tuottavat perheiden vaativat elämäntilanteet; työttömyys, lomautukset, masennus, vanhempien
keinottomuus ja osaaminen oman lapsen ohjauksessa.
Vuonna 2018 toteutetun LTH - tutkimuksen mukaan Pohjois-Savon tasolla tarkasteltuna 4-vuotiaiden
lasten hyvinvointiin liittävät huolet varhaiskasvatuksen arvioimana olivat: sosiaaliset taidot (19 %
vastaajista), sosioemotionaaliset taidot (17 %), kognitiiviset taidot (13 %), motoriset taidot (12 %),
perushoitoon liittyvät asiat (9 %) ja kiusaaminen/kiusatuksi tuleminen (5 %). Varhaiskasvatukseen liittyen
90 % vanhemmista koki 4-vuotiaan lapsen varhaiskasvatuksen vastaavan perheen tarpeita ja 86 %, että
lasta huomioimaan varhaiskasvatuksessa yksilöllisesti.
Perusopetus
Siilinjärven kunnassa perusopetusta annetaan 10 perusopetuksen koulussa, joista kahdeksan
vuosiluokille 1-6 ja kaksi vuosiluokille 7-9. Perusopetuksen piirissä oli vuonna 2017 2769 ja vuonna 2018
2770 lasta ja nuorta, joista alakoululaisia oli 1882 ja yläkoululaisia 888. Koulujen koot vaihtelevat 60
oppilaan kyläkoulusta kirkonkylän 550 oppilaan kouluun. Siilinjärven keskustassa sijaitseva Siilinlahden
koulu toimii kahdessa eri toimipisteessä. Yläkouluista Ahmon koulu sijaitsee Siilinjärven keskustassa ja
on kooltaan 550 oppilaan koulu. Suininlahden koulu sijaitsee Toivalassa ja oppilaita siellä on noin 350.
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Opetuksen saavutettavuus, alle 5 km:n etäisyys koulusta on Siilinjärvellä alakouluissa 89 % ja
yläkouluista 71 % koululaisista. Vastaavat luvut Itä-Suomessa ovat 84 % ja 65 %. Koulutoimen
haasteena on tällä hetkellä sisäilmaongelmat, jonka vuoksi useat koulut toimivat kokonaan tai osin
väistötiloissa.
Perusopetuslaki ja opetussuunnitelma vahvistavat oppilaan oikeutta varhaiseen, systemaattiseen ja
ennaltaehkäisevään tukeen. Tukijärjestelmä rakentuu yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta.
Erityisopetuksen tavoitteena on auttaa ja tukea oppilasta siten, että hänellä on tasavertaiset
mahdollisuudet suorittaa oppivelvollisuus edellytystensä mukaisesti ikätovereittensa kanssa. Osaaikaista erityisopetusta järjestetään kaikissa 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 muutoin kehityksessään laaja-alaisesti viivästyneille oppilaille
annetaan Siilinlahden koulun S-luokissa vuosiluokilla 0-9.
Siilinlahden koulussa toimii myös ETU-luokka. ETU-luokan opetus on pienryhmäopetusta, joka tapahtuu
HOJKS:n tai OPPI:n mukaan sekä yksilö- ja pienryhmäopetuksena. Toimintansa luokka aloitti 1.9.2009.
ETU-luokka tarjoaa lyhytaikaista ja monipuolista tukea tilanteessa, jossa koulun tukitoimet ovat
riittämättömiä. ETU-luokka ei kuitenkaan korvaa sairaalakoulua. Aiemmin aloitetut hoitosuhteet jatkuvat
normaalisti ja yhteistyössä ETU-luokan kanssa. Luokka on tarkoitettu Siilinjärven kunnan 1.-6. luokan
oppilaille. Luokassa on enimmillään viisi oppilasta ja siellä opiskellaan maksimissaan kahdeksan
kuukautta. ETU-tiimin moniammatillisen työskentelyn pääperiaatteena on, että työntekijät jakavat
tehtäviä yhdessä kokonaisvastuullisesti.
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.
Kouluisten elintapojen edistämiseksi kouluille toteutetaan monenlaista toimintaa. Lasten ja nuorten
liikunnan edistämiseksi kaikki Siilinjärven koulut ovat olleet vuonna 2018 olleet mukana Liikkuva Koulu
toiminnassa, jonka myös käytössä on mm. pitkä välitunti ja välinevuokraamo. Osassa kouluista toteutuu
lisäksi välkkäriliikuttaja toimintaa, jossa oppilaat toimivat vertaisohjaajina. Päihteiden käytön
vähentämiseksi kouluissa toteutuu päihdekasvatusta osana opetusta ja teemapäiviä. Lisäksi aihe on ollut
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esillä kaikkien koulujen vanhempainilloissa. Kouluruokailu suunnitellaan ja toteutetaan Syödään ja
opitaan yhdessä- kouluruokailusuosituksen mukaisesti. Kouluruoan ravitsemuksellista laatua
suunnitellaan ja seurataan säännöllisesti ruokapalveluissa tuotannonohjausjärjestelmän avulla. Oppilaita
ohjataan koostamaan linjastolta ateria tasapainoisesti lautasmallikuvien avulla. Kaikissa Siilinjärven
kouluissa on kouluruokadiplomit osoituksena kouluruoan arvostuksesta, yhteistyöstä ja osaamisesta.
Kiusaamisen ehkäisemiseksi kouluilla on käytössä monia menetelmiä, kuten Kiva – koulu ja Verso
(vertaissovittelu). Kouluissa toteutuu myös osion kohdennettua välituntivalvontaa ja some-kiusaamisesta
on järjestetty koulutusta. Oppilaita rohkaistaan kertomaan kiusaamisesta ja kiusaamiseen puututaan
aktiivisesti. Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien kasvaminen näkyy voimakkaasti myös kouluilla.
Kouluissa on otettu käyttöön muun muassa ryhmä-/luokkakohtaisia oppilashuollon interventioita tunneja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Myös NMI:n 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.
Toinen aste
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. Perusopetuksen lisäopetusta (10-luokka) ei järjestetä Siilinjärvellä. Siilinjärveläiset
nuoret hakeutuvat lisäopetukseen, joko Kuopioon tai Portaanpään Kristilliseen opistoon Lapinlahdelle.
Opiskelupaikkoja on ollut määrällisesti tarjolla jokaiselle peruskoulunsa päättävälle nuorelle.
Sakkyn Rissalan ja Toivalan toimipisteissä hyvinvointiin liittyvät asiat ovat esillä ympäri lukuvuotta. Esille
on nostettu erityisesti päihteet, ravitsemus ja suunterveys. Teemat ovat nousseet esiin
Kouluterveyskyselystä ja arjen havainnoista. Toimenpiteitä hyvinvoinnin edistämiseen ovat muun
muassa Hyvinvointi Virtaa –tapahtuma vuosittain, aamupalatarjoilun aloittaminen ja uusien opiskelijoiden
ruokailun ohjaus ja suuhygienistien infot. Lisäksi Sakky:llä on mahdollisuus ilmaiseen kuntosalin
käyttöön. Sakky:llä kouluterveyskyselyn tuloksia käydään läpi koululla yhdessä oppilaiden kanssa.
Sakky:llä järjestetään myös vuosittain yhteisöllisyyden edistämiseen tähtäävä tapahtuma. Kiusaamisen
ehkäisemiseksi aihetta käsitellään uusien opiskelijoiden kanssa, henkilöstölle on järjestetty koulutusta ja
havaittuihin tilanteisiin puututaan välittömästi.
Terveyden edistämisen aktiivisuus perusopetuksessa ja toisella asteella
THL toteuttaa terveyden edistämisen aktiivisuutta mittaavaa Teaviisari kyselyä, joka keskittyy erityisesti
organisaatioiden kykyyn integroida terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen organisaation
perustoimintaan, niin että̈ saavutetaan vaikutuksia kuntalaisten terveydessä̈ ja hyvinvoinnissa.
Kyselyiden tulokset kootaan TEAviisariin, joka on kunnan toimintaa kuntalaisten terveyden
edistämisessä̈ kuvaava verkkopalvelu. Terveydenedistämisaktiivisuutta mitataan TEAviisarissa useilla
toimialueilla, joihin kuuluu muun muassa myös perusopetus, lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus.
Perusopetuksen tiedot ovat vuodelta 2017 ja toisen asteen tiedot vuodelta 2018 (liite 2).
Siilinjärvi perusopetuksen terveyden edistämisen aktiivisuuden pistemäärä on 66 ja 2. asteen
(Siilinjärven lukio ja Ingman) 60, täyden pistemäärän olleessa 100. Siilinjärven pistemäärät sijoittuvat
osioon parannettavaa. Siilinjärvellä toteutuu parhaiten sitoutuminen, johon kuuluu muun muassa
kouluruokasuosituksen noudattaminen. Kehitettävää löytyy sen sijaan voimavaraosiota ja erityisesti
koulukuraattori- ja psykologiresursseista.
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4.1.2 Oppilas- ja opiskelijahuolto
Opiskeluhuolto on yleisnimitys, jolla viitataan esi- ja perusopetuksessa annettavaan oppilashuoltoon ja
toiseen asteen opetuksessa annettavaan opiskelijahuoltoon. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)
velvoittaa järjestämään oppilashuoltopalvelut kunnan alueella sijaitseville perus- ja toisen asteen
oppilaitoksille.
Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä
sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa
oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuoltoa on sekä perusopetuslaissa tarkoitettu oppilashuolto että
lukiolaissa ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu opiskelijahuolto. Opiskeluhuoltoa
toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä
opiskeluhuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.
Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus,
kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.
Opiskeluhuollon avulla pyritään edistämään kouluyhteisöjen hyvinvointia ja ehkäisemään ongelmien
syntymistä ja turvaamaan varhainen tuki sitä tarvitseville. Tavoitteena on oppimisen, terveyden,
hyvinvoinnin, turvallisuuden, sekä kodin ja koulun yhteistyön edistäminen.
Opiskeluhuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville opettajille sekä opiskeluhuoltopalveluista
vastaaville työntekijöille kuten kuraattoreille, psykologeille ja terveydenhoitajille.
Opiskeluhuoltotyötä tehdään kolmella tasolla:
1. Siilinjärvellä toimii opiskeluhuollon ohjausryhmä, joka huolehtii opiskeluhuoltotyön ja palveluiden
suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista.
2. Jokaisella koululla tai oppilaitoksella on oppilas- tai opiskelijahuoltoryhmä, jonka tehtäviin kuuluu
kouluyhteisön hyvinvoinnista vastaava yhteisöllinen opiskeluhuolto.
3. Yksilökohtainen oppilas- ja opiskelijahuolto käsittää oppilaalle tai opiskelijalle annettavat kouluja opiskeluterveydenhuollon palvelut, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä yksittäistä oppilasta tai
opiskelijaa koskevan monialaisen opiskeluhuollon. Oppilaan tai opiskelijan hyvinvoinnin tueksi
kootaan tarvittaessa oppilaan tai opiskelijan ja pääsääntöisesti myös hänen huoltajansa
suostumuksella asiantuntijaryhmä, joka käsittelee ko. yksittäisen oppilaan/opiskelijan asioita.
Opiskeluhuoltotyö kuvataan Siilinjärven esi-, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmissa,
esiopetuksen
ja
perusopetuksen
oppilashuoltosuunnitelmissa
sekä
lukion
opiskelijahuoltosuunnitelmassa. Siilinjärven kunta huolehtii myös omalta osaltaan Ingmanedu
kulttuurialan ammattiopiston ja Savon ammattiopiston Siilinjärven yksiköiden opiskeluhuollosta. Näiden
oppilaitosten opiskelijahuoltosuunnitelmat löytyvät oppilaitosten nettisivuilta.
Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen
opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluja
opiskeluterveydenhuollon palvelut. Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja
terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä
tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki edellyttää alla olevien asioiden kirjaamista lasten- ja nuorten
hyvinvointisuunnitelmaan.
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Opiskeluhuollon tavoitteet ja paikallisen toteuttamistavan keskeiset periaatteet
Tavoitteena on 1) edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä
ongelmien syntymistä; 2) edistää oppilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja
turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä; 3)
turvata varhainen tuki sitä tarvitseville; 4) turvata opiskelijoiden tarvitsemien opiskeluhuoltopalvelujen
yhdenvertainen saatavuus ja laatu; 5) vahvistaa opiskeluhuollon toteuttamista ja johtamista
toiminnallisena kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä.
Arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta, käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista ja
avustajapalveluista sekä tuki- ja erityisopetuksesta
Siilinjärven kunta järjestää koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä kuraattori- ja psykologi palvelut
kaikkiin kunnan alueella toimiviin kouluihin ja oppilaitoksiin.
Opiskeluhuollon kokonaistarvetta arvioitaessa otetaan huomioon oppilaiden ja opiskelijoiden lukumäärä
ja oppilaitosten näkemys palvelujen tarpeesta. Oppilashuollon ohjausryhmä arvioi vuosittain palvelujen
riittävyyttä. Ohjausryhmä tekee vuosittain arvion opiskeluhuollon kokonaistarpeesta eri opetuksen
järjestäjien keräämän tiedon pohjalta. Arvioinnissa tehdään tiivistä yhteistyötä kaikkien oppilaitosten sekä
sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Opiskeluhuollon palvelut mitoitetaan siten, että jokainen oppilas ja
opiskelija saa riittävän opiskeluhuollon tuen. Arviossa hyödynnetään monipuolisesti lasten ja nuorten
terveyttä ja hyvinvointia sekä elinoloja koskevaa seurantatietoa. Lisäksi huomioidaan kouluyhteisön ja –
ympäristön tarpeet, asuinalueen erityispiirteet sekä tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden
määrä.
Arvio oppilashuollon kokonaistarpeesta tukee koulun käytettävissä olevien resurssien kohdentamista
yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltotyöhön sekä oppilashuollon yhteistyöhön. Arviossa
otetaan huomioon oppilashuollon seurannassa, kehittämisessä ja toteuttamisessa vaadittava
opetushenkilöstön ja oppilashuollon palveluiden asiantuntijoiden työpanos.
Siilinjärvellä perusopetuksessa työskentelee kolme kuraattoria ja toisella asteella yksi.
Kuraattoripalveluiden haasteena on Savon koulutuskuntayhtymän Toivalan toimipaikan
opiskelijamäärän lisääntyminen, joka vaikuttaa tarvittavaan kuraattoriresurssiin toisella asteella.
Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka auttaa ja tukee oppilaita ja heidän perheitään erilaisissa
koulunkäyntiin, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä ongelmissa. Koulupsykologien tehtäviin kuuluu muun
muassa lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien arviointi, konsultointi, moniammatillinen verkostotyö sekä
tarvittaessa lyhyet tukikäyntijaksot oppilaiden kanssa. Koulupsykologi on mukana koulun kriisityössä.
Sekä koulupsykologi että koulukuraattori osallistuvat koulujen yhteisöllisten oppilashuoltoryhmien
kokouksiin.
Koulun tai oppilashuollon työntekijän arvioidessa, että oppilaan opiskeluvaikeuksien tai sosiaalisten tai
psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi tai poistamiseksi tarvitaan psykologi- tai kuraattoripalveluja,
hänen on otettava viipymättä yhteyttä opiskeluhuollon psykologiin tai kuraattoriin yhdessä oppilaan
kanssa ja annettava tiedossaan olevat tuen tarpeen arvioimiseksi tarvittavat tiedot. Jos yhteydenottoa ei
ole mahdollista tehdä yhdessä, tulee oppilaalle antaa tieto yhteydenotosta ja mahdollisuus keskustella
yhteydenottoon liittyvistä asioista määräaikojen puitteissa. Myös huoltajalle on annettava tieto
yhteydenotosta, jollei tässä tai muussa laissa toisin säädetä. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 16§)
Mahdollisuus keskusteluun henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa on
järjestettävä kiireellisessä tapauksessa samana tai seuraavana työpäivänä. Psykologi/kuraattori
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harkitsee tapauskohtaisesti asian kiireellisyyden ja sen voiko keskustelun siirtää seuraavaan
arkipäivään. Pyyntö voidaan tehdä vastaanotolla, puhelimitse tai toisen henkilön välityksellä (esim.
kaveri). Ei kiireellisissä tapauksissa määräaika on seitsemän työpäivää sen jälkeen kun oppilas on
keskustelua pyytänyt. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki § 15 1 ja 2 mom.)
Avustajapalvelua järjestetään esiopetuksessa tarpeen mukaan lapsen ja nuoren kasvun ja oppimisen
tueksi. Perusopetuksessa järjestetään koulukohtaisesti avustajapalveluja takaamaan oppilaille
oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset ja mahdollisimman esteetön oppimisympäristö.
Avustajapalvelut toteutetaan pääsääntöisesti ryhmäavustajan avulla. Tarpeen vaatiessa järjestetään
henkilökohtainen avustaja. Tuki- ja erityisopetusta järjestetään esiopetuksessa lapsen ja nuoren
yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Kaikissa perusopetuksen kouluissa varataan vuosittain tuntiresurssista
tunteja tukiopetukseen ja annetaan osa-aikaista erityisopetusta. Lukioissa on varattu resurssia
tukiopetukseen ja erityisopetukseen.
Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja opiskelijoiden varhaista tukea vahvistavat toimet
Yhteisöllinen opiskeluhuolto tarkoittaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien näkökohtien huomioimista
opetuksessa ja oppilaitoksen muussa toiminnassa ja se on kaikkien oppilaitoksessa työskentelevien
vastuulla. Kaikissa oppilaitoksissa noudatetaan yhdessä laadittua ja sivistyslautakuntien hyväksymää
kuntakohtaista opiskeluhuoltosuunnitelmaa, joka sisältää ohjeistukset opiskeluhuollon toteuttamiseen.
Jokaisessa oppilaitoksessa on opiskeluhuoltoryhmä, joka koordinoi ja seuraa opiskeluhuollon
toteutumista. Koulu/oppilaitoskohtaiset oppilashuoltoryhmät laativat opiskeluhuoltosuunnitelmat ja
toteuttavat opiskeluhuoltoa suunnitelmiensa mukaan. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaitoksen
henkilöstön, opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Koulun rehtori vastaa suunnitelman
laadinnasta ja toteutumisen arvioinnista yhdessä henkilöstön ja eri sidosryhmien kanssa.
Opiskeluhuoltosuunnitelman toteuttaminen, seuranta ja laadunarviointi
Oppilashuollon ohjausryhmä seuraa ja arvioi oppilaitoskohtaisesti opiskeluhuollonsuunnitelmien
toteuttamista. Ohjausryhmä kehittää myös omavalvontajärjestelmää oppilashuollon seuraamiseksi.

4.1.3 Nuorisotyö ja etsivä 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 kohtaamispaikan. Toiminnalla tuetaan myös päihteetöntä vapaaajanviettoa 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 alaja 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 myös
pienryhmätyöskentelyä syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja tekee tieto- ja neuvontatyötä, Pärkki-toimintaa
Siilinjärven yläkouluilla, lukiossa ja ammattikoululla. Nuorisotoimi tukee myös yläkoululaisten
kesätyöllistymistä järjestämällä kesätyömahdollisuuksia ja työnohjausta. Vuodesta 2012 lähtien on
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toteutettu Joustava kesätyö (Joke-toimintaa) yhteistyössä seurakunnan nuorisotyön kanssa. Kesällä
2018 työllistettiin JOKE-kesätyötoiminnan kautta viikoksi n. 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 jäi asiakkuuteen, 13 nuoreen oltiin kontaktissa, mutta nuori on ilmoitti, ettei tarvitse
tukea ja nuorista 13:sta ei saatu yhteyttä useista yrityksistä huolimatta. Valtaosa yhteydenotoista on tullut
suoraan nuorilta ja heidän perheiltään. Oppilaitoksilla on velvollisuus ilmoittaa opinnot tai
varusmiespalveluksen keskeyttäneen nuoren tiedot (nuorisolaki 7§) nuoren kotikunnan etsivään
nuorisotyöhön; vuonna 2018 näin ohjautui etsivään nuorisotyöhön 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 %).
Ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin tehtävä perustettiin 2018 nuoriso- ja kulttuuritoimen alaisuuteen.
Työn painopiste on ala- sekä yläkoulujen vanhempainilloissa tiedon jakaminen, II-asteen oppilaitoksilla
asiakastapaamiset, päihdetukea tarvitsevien nuorten ja nuorten perheiden keskusteluun ja tarvittaviin
palveluihin ohjaaminen ja moniammatillisen työ- ja toimintamallin luominen ehkäisevässä päihdetyössä.
Ehkäisevä päihdetyön koordinaattori kouluttaa myös muita lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä
kunnan henkilöitä ja sidosryhmiä, ja pyrkii työnsä kautta ennaltaehkäisemään siilinjärveläisten tai
Siilinjärvellä opiskelevien 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.

4.1.4 Äitiys- ja lastenneuvola
Siilinjärvellä tarjotaan alle 20 vuotiaille naisille ilmainen ehkäisy. Perheiden terveellisten elintapojen
tukemiseen on otettu käyttöön sekä äidin että puolison terveystottumuksia huomioiva äitiysneuvolakortti.
Jatkossa kortti tulee olemaan sähköinen. Tupakoimattomuuden tukemiseen neuvolalla on käytössä
häkämittari. Siilinjärvellä toteutuu uutena toimintamallina perhevalmennuksia 3-4 kertaa vuodessa.
Siilinjärvellä äitiysneuvolatarkastukset toteutuvat Siilinjärvellä hyvin: äitiysneuvoloiden määräaikaisten
terveystarkastusten peittävyys oli vuonna 2017 94,3 %. Vuonna 2018 perusterveydenhuollon
äitiysneuvolan lääkärin käyntejä toteutui 176 tuhatta 15–44 vuotiasta kohden (Pohjois-Savo 146). Myös
lastenneuvolan peittävyys on henkilöstön arvion mukaan erittäin hyvä. Perusterveydenhuollon
lastenneuvolan käyntejä 0-7 vuotiailla toteutui vuonna 2018 yhteensä 2 722 tuhatta vastaavan ikäistä
kohden (Pohjois-Savo 3 163) ja perusterveydenhuollon lastenneuvolan lääkärin käyntejä 0-7 vuotiailla
538 tuhatta vastaavan ikäistä kohden (Pohjois-Savo 623). Lasten neuvoloissa toteutuvat laajat
terveystarkastukset ovat vakiintuneet osaksi toimintaa ja ryhmäneuvolat 6 kk:n ikäisille ovat tehostuneet.
Neuvoloissa toteutuu ”Vahvuutta vanhemmuuteen” vauvaperheryhmiä. Lisäksi neuvoloihin on otettu
käyttöön Lapset puheeksi –toimintamalli ja henkilöstön koulutus on aloitettu vuoden 2019 alussa.
Siilinjärven kunta on vuonna 2018 osallistunut aktiivisesti myös Lape – hankkeeseen ja perhekeskus
toiminta on käynnistetty. Lastenpsykiatrin konsultaatioissa hyödynnetään digitalisaatiota (LPSY –
kamerat) ja vauvoille ollaan ottamassa käyttöön Vane –spy –tutkimusmenetelmää neurologisen ja
psyykkisen kehityksen arviointiin. Perheiden elintapaohjaukseen on saatu koulutusta Sydänliitolta
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Neuvokas perhe menetelmän käyttöön ottamiseksi. Aktiivisemmin menetelmä otetaan käyttöön vuoden
2019 alussa.
Siilinjärveläiset perheet ovat tyytyväisiä saamiinsa neuvolapalveluihin
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteuttaa säännöllisesti äitiys- ja lastenneuvoloiden
asiakastyytyväisyysselvityksiä. Viimeisin selvitys on vuodelta 2018 ja sen mukaan siilinjärveläiset ovat
tyytyväisiä saamiinsa palveluihin useilla mittareille mitattuna (kuvat 3 ja 4).
4,6
4,6

Kokonaisarvio palvelusta
Tilat ovat toimivat ja viihtyisät

4,3

4,4
4,8
4,8

Palvelun luottamuksellisuus
Palvelun hyödyllisyys

4,7

4,6

Palvelun kokonaisvaltaisuus

4,7
4,7

Päätöksentekooon osallistuminen

4,7

4,8

Kohtelu / Asiakaspalvelu

4,7

4,8

Henkilökunnan osaaminen ja asiantuntijuus

4,5

Palvelun toteutuminen kohtuullisessa ajassa

4,6
4,8

4,6
4,6
4,6

Yhteydensaannin helppous

4,7

Tiedonsaanti palvelusta
Pohjois-Savo

Siilinjärvi

4,0

4,8

4,5

5,0

Kuva 3. Tyytyväisyys äitiys- ja lastenneuvolapalvelujen toimivuuteen asiakkaiden kokemana asteikolla
1-5 (1=täysin eri mieltä – 5= täysin samaa mieltä)
Henkilökunnan tavoitettavuus
Oheispalvelujen tarjonta

4,0

4,34,4
4,3
5,0
5,0

Palvelun saaminen omalla äidinkielellä

4,44,5

Henkilökunnan ajan riittävyys lääkärin vastaanotolla

4,84,9

Henkilökunnan ajan riittävyys terveydenhoitajan vastaanotolla

4,3

Tiedon ja tuen tarkoituksenmukaisuus lääkärin vastaanotolla
Tiedon ja tuen tarkoituksenmukaisuus terveydenhoitajan…
Vuorovaikutus lapsen ja lääkärin välillä

3,8

4,5
4,64,7

4,3
4,74,8

Vuorovaikutus lapsen ja terveydenhoitajan välillä

4,3
4,3

Lapsen kehityksen tukeminen ja seuranta lääkärin vastaanotolla

4,6
4,6
4,54,6

Lapsen kehityksen tukeminen ja seuranta terveydenhoitajan…
Raskauden seuranta lääkärin vastaanotolla
Raskauden seuranta terveydenhoidon vastaanotolla

Pohjois-Savo

Siilinjärvi

4,6

4,2
3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Kuva 4. Tyytyväisyys äitiys- ja lastenneuvolapalvelujen toimivuuteen asiakkaiden kokemana asteikolla
1-5 (1=täysin eri mieltä – 5= täysin samaa mieltä)
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Perheiden tuen tarpeet
Valtakunnallisen LTH-tutkimuksen mukaan Pohjois-Savon tasolla tarkasteltuna nelivuotiaiden lasten
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.
Samaisen tutkimuksen mukaan terveydenhoitajien arvioimana ja raportoimana yleisimmin nelivuotiaan
lapsen perheet tarvitsivat lisätukea vanhempien jaksamisen (25 %), lapsen ikätasoisen kehityksen (20
%), lapsen vuorovaikutuskyvyn tai sosiaalisten taitojen (18 %) ja lapsen ulospäin suuntautuvien
psyykkisten oireiden (15 %) vuoksi. Lisätuen tarve perhettä kohden koettiin kuitenkin yleensä vähäisenä
ja paljon tukea tarvitsevia perheitä koettiin olevan melko vähän. Paljon tukea tarvitsevissa perheissä
lisätuen tarpeita olivat terveydenhoitajan arvion mukaan vanhempien jaksaminen, lapsen ikätason
mukainen kehitys, lapsen ulospäin suuntautuvat oireet ja vanhempien parisuhde. Perheistä yli
kolmanneksella (37 %) ei ollut yhtään lisätuen tarvetta, vajaalla kolmanneksella (30 %) oli yksi tai kaksi
lisätuen tarvetta ja kolmanneksella (33 %) kolme tai useampia lisätuen tarpeita.
Kyselyssä selvitettiin myös sitä, millaisia tuen tarpeita vanhemmat jättävät yleisimmin ilmaisematta
terveydenhuollon toimijoille. Voimakkaimmin nämä liittyivät omaan tai puolison jaksamiseen,
parisuhteeseen tai vanhemmuuteen. Sen sijaan lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvät asiat ilmaistiin
yleisimmin.

4.1.5 Oppilaiden ja opiskelijoiden terveystarkastukset
Perusterveydenhuollon kouluterveydenhuollon käyntejä kohdennettuna 7-18-vuotiaille on toteutunut
Siilinjärvelle vuonna 2017 yhteensä 2987 käyntiä tuhatta vastaavan ikäistä kohden. Koulu- ja
opiskeluterveydenhuollon tarkastukset toteutuvat asetuksen mukaisesti. Terveydenhoitaja tapaa
perusopetuksessa lapset vuosittain ja laajat tarkastukset toteutuvat 1., 5. ja 8. luokalla. Terveydenhoitaja
käy 1., 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. Lisäksi mukana on myös opettajan täyttämä
lomake koulutyöstä. Tarvittaessa sovitaan terveydenhoitajalle, ravitsemusterapeutille, koulukuraattorille,
koulupsykologille ja mielenterveyshoitajalle vastaanottoaika. Tarvittaessa tehdään lähete
erikoissairaanhoitoon, kuten KYS:n painopolulle ohjaus ja tarvittaessa lisätutkimukset kuten painopolun
mukaiset laboratoriomittaukset. Kouluterveydenhoitaja pitää 5. luokkalaisille seksuaaliterveyteen liittyvän
oppitunnin ja keskustelee ko asioista vastaanotollaan puberteettiasteen mukaan.
Perusterveydenhuollon opiskeluterveydenhuollon käyntejä 16–25 vuotiailla vuonna 2018 toteutui
yhteensä 1 052 tuhatta vastaavan ikäistä kohden (Pohjois-Savo 1 416). Perusterveydenhuollon
opiskeluterveydenhuollon lääkärikäyntejä toteutui vuonna 2017 240 tuhatta vastaavan ikäistä kohden
(Pohjois-Savo 307).
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4.1.6 Terveyspalvelut
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäyntejä alle 1 vuotiailla oli 4 650, 1-6 vuotiailla 1 593 ja 7-14
vuotiailla 1 308 tuhatta vastaavan ikäistä kohden vuonna 2017. Vastaavat luvut Pohjois-Savon osalta
olivat 4 777, 1 844 ja 1 240. Siilinjärven terveyspalvelujen vastaanottojen jonotusajat on esitetty
taulukossa 9.
Taulukko 9. Siilinjärven terveydenhuollon palveluiden jonotusajat (jonotus ajat kaikille kuntalaisille)

Palvelu
Terveyskeskus avovastaanotto a)
Fysioterapia b)
Puheterapia b)
Toimintaterapia b)
a)

Jonotusaika
20 päivää
22 päivää
70 päivää
66 päivää

Tilasto päivitetty 12.9.2018, b) Tilasto päivitetty 31.1.2019

Suun terveydenhuolto
Ensimmäinen hammashoitolassa tapahtuva hammastarkastus on 3-vuotiaana. Käynnillä keskustellaan
vanhemman/vanhempien kanssa mm. kotihoidosta, hampaiden harjauksesta, ravinnosta ja
imemistottumuksista. Hampaat ja purenta tarkistetaan.
Seuraavat käynnit ovat 5- ja 7-vuotiaina. Ensimmäinen hampaiden vaihdunta alkaa 6-7 vuoden iässä.
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 ravintovalistusta ja keskustellaan mm. napostelusta.
Harjausopetusta annetaan aina tarvittaessa.
Sen jälkeen käynti on 15-vuotiaana ja viimeinen ikäluokkatarkastus on 18-vuotiaana. Potilaille on jo
lapsuudessa määritelty myös henkilökohtainen kutsuväli, jonka mukaan heitä tarvittaessa kutsutaan
tiheämmin suun ja purennan tarkastuksiin.
Alle 18-vuotiaiden käynnit ovat suuhygienisteillä, jotka lähettävät eteenpäin hammaslääkäreille
tarvittaessa.
Vuonna 2017 suun terveydenhuollon käyntejä terveyskeskuksissa 0-17 vuotiailla toteutui 1 999 (PohjoisSavo 2 003) ja hammaslääkärikäyntejä terveyskeskuksissa 1 049 (Pohjois-Savo 1 029) tuhatta
vastaavan ikäistä kohden. Suun terveydenhuollon 0-17 vuotiaita potilaita terveyskeskuksissa oli 737
tuhatta vastaavan ikäistä kohden (Pohjois-Savo 734).

4.2

Erityisen tuen palvelut

4.2.1 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden toiminnoilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain perusteella lapsiperheille
järjestettävää varhaista tukea sekä lapsen erityiseen tuen tarpeeseen perustuvaa tukea ja palveluita.
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Tuen ja palveluiden tarkoituksena on tukea ja auttaa vanhempia heidän huolenpito- ja
kasvatustehtävässään sekä tukea ja turvata lapsen hyvinvointia.
Lapsiperheille sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön keinoin annettavaa tukea, ohjausta ja neuvontaa
vanhemmuuden ja lapsen hyvinvoinnin tueksi toteutetaan perhesosiaalityössä. Työskentelyssä pyritään
varhaiseen ja ennaltaehkäisevään sekä mahdollisimman oikea-aikaiseen tukeen, jolla pyritään
vahvistamaan perheen omia voimavaroja ja itsenäistä selviytymistä. Perhesosiaalityö toimii yhteistyössä
perheen kanssa ja perheen luontaisissa verkostoissa tukien perheen voimavaroja ja pyrkien niiden
lisäämiseen. Perhesosiaalityössä toimitaan monitoimijaisesti ja koordinoivasti sovittaen yhteen perheen
tarpeen mukaisia palveluita.
Lapsiperheiden varhaista tukea annetaan ennaltaehkäisevästi tuen tarpeisiin, joissa vanhemmilla on
tilapäistä tuen tarvetta esimerkiksi jaksamisen ja voimavarojen vahvistamiseen, perheen
vuorovaikutussuhteisiin, vanhemmuuden vahvistamiseen tai arjen kuormittavuuden hallintaan liittyen.
Tuen tarve voi syntyä myös elämäntilanteen muutoksen tai äkillisen kriisin johdosta. Siilinjärvellä
lapsiperheiden varhaiseen tukeen ja palveluihin ohjaudutaan lapsiperheiden sosiaalipalveluiden
palveluohjauksen kautta. Lapsiperheiden palveluohjaukseen voi ottaa yhtyettä puhelimitse, asioimalla
toimipisteessä tai käyttämällä www-sivuilla olevaa Neuvo- nappia, jota kautta jätetään soittopyyntö.
Palveluohjauksen voi ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä, kun haluaa keskustella esimerkiksi perheen
arkeen tai vanhemmuuteen liittyvistä asioista tai tarvitsee ohjausta ja neuvontaa lapsiperheiden palveluja
ja tukea koskevissa asioissa. Sosiaaliohjauksen tai sosiaalityön tuen, neuvonnan ja ohjauksen lisäksi
varhaisen tuen palveluina järjestetään lapsiperheiden kotipalvelua ja varhaisen tuen perhetyötä.
Lapsiperheiden kotipalvelu on vanhemmuuden ja perheen arjessa selviytymisen tukemista, perheen
omien voimavarojen vahvistamista sekä opastamista mm. lasten ja kodinhoidossa. Varhaisen tuen
perhetyöllä annetaan tukea perheen voimavarojen ja vanhemmuuden vahvistamiseen ja
vuorovaikutuksen parantamiseen. Lapsiperheiden kotipalvelun ja varhaisen tuen perhetyön
myöntäminen perustuu sosiaaliohjaajan laatimaan palvelusuunnitelmaan. Tarvittaessa, mikäli varhaisen
tuen palvelut ovat riittämättömiä vastaamaan perheen tuen tarpeeseen, käynnistetään sosiaalihuoltolain
mukainen palvelutarpeen arviointi, jossa selvitetään tarkemmin yhteistyössä perheen kanssa lapsen ja
perheen tilannetta ja näkemyksiä sekä mahdollisia tuen ja palveluiden tarvetta jatkossa.
Palvelutarpeen arvioinnin perusteella perheelle voidaan järjestää tukitoimia ja palveluita, joiden
toteuttaminen perustuu todettuun sosiaalipalvelujen tarpeeseen sekä suunnitelmalliseen ja
tavoitteelliseen perhesosiaalityön työskentelyyn. Erillisinä sosiaalihuoltolakiin perustuvina palveluina
perheille voidaan järjestää esimerkiksi perhetyötä tai tukiperhe- tai tukihenkilötoimintaa. Perhetyö on
asiakkaan ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukemista. Tarkoituksena on perheen voimavarojen
vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen. Tukiperhe tai – henkilö puolestaan voidaan myöntää
erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai hänen perheelleen lapsen terveyden tai kehityksen turvaamiseksi.
Sosiaalihuoltolain mukaisia yhteydenottoja tuen tarpeen arvioimiseksi (SHL 35§) vastaanotettiin
lapsiperhepalveluissa (0-17 vuotiaat) vuonna 2018 105 ja vuonna 2017 89 kappaletta. Sosiaalihuoltolain
mukaisessa perhetyön asiakkuudessa oli vuonna 2017 1,1 % perheistä (Pohjois-Savo 2,3 %).
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4.2.2 Hyvinvointineuvolan erityistyön palvelut
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. Perheneuvolassa on mahdollisuus myös perheasiainsovitteluun sekä eroneuvontaan.
Vuonna 2018 perheneuvonnan asiakkaita oli yli yhteensä 1 057 (Taulukko 10).
Taulukko 10. Perheneuvonnan asiakkaat vuosina 2016-2019
Vuosi
Perheneuvonnan asiakkaat
Aikuiset
Lapset

2016
715
307

2017
450
420

2018
722
335

Perheoikeudelliset palvelut
Perheoikeudellisiin palveluihin kuuluu lapsen isyyden selvittäminen, lapsen huoltoon, asumiseen ja
tapaamiseen liittyvät neuvottelut ja sopimusten vahvistaminen, lapsen elatussopimusneuvottelut ja
sopimusten vahvistaminen sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 16 §:n mukaisten
selvitysten tekeminen tuomioistuimille. Lisäksi lastenvalvoja tarjoaa adoptioneuvontaa.

Psykologipalvelut
Aluepsykologi 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. Aluepsykologit vastaavat alueensa
esikouluissa ja kouluissa oppilashuollollisesta psykologityöstä. Opiskelijahuollossa psykologin työn
tavoitteena 2. asteella on tukea opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia ja opiskeluissa jaksamista ohjaten,
tutkien ja yhteistyötä koulun kanssa tehden.

Mielenterveyspalvelut
Sairaanhoitaja tekee hoitosuhdetyötä 14 – 17-vuotiaiden siilinjärveläisnuorten 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.
Vuonna 2017 lasten psykiatrian avokäyntejä 0-12-vuotiailla oli 222 käyntiä ja nuorisopsykiatrian käyntejä
13–17 -vuotiailla 1895 käyntiä tuhatta vastaavan ikäistä kohdin (Pohjois-Savo 372,6 ja 1760,7).
Nuorisopsykiatrian käynneissä voidaan todeta voimakas kasvu viimeisten vuosien aikana. Vuonna 2017
mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneita 0-17 – vuotiaita oli 6,4 (Pohjois-Savo 6,6) ja 18–24 –
vuotiaita 11 henkilöä tuhatta vastaavan ikäistä kohdin (Pohjois-Savo 12,2).

Puheterapia
Puheterapiassa toteutetaan kielen, puheen ja äänen häiriöiden tutkimista, hoitoa ja kuntoutusta.
Puheterapiaa tarjotaan pääsääntöisesti alle kouluikäisille lapsille.
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4.2.3 Kuntoutus ja sairaanhoito
Lapset ohjautuvat kuntoutukseen lastenneuvolan, erityistyöntekijöiden, terveyskeskuksen lääkärien tai
erikoissairaanhoidon kautta.
Fysioterapiassa arvioidaan lapsen tai nuoren toimintakykyä ja osallisuutta arjen toiminnoissa.
Fysioterapia sisältää ohjausta ja neuvontaa sekä yksilö- tai ryhmäterapiaa sekä psykofyysistä
fysioterapiaa.
Lasten toimintaterapia palvelee pääasiassa alle kouluikäisiä lapsia. Toimintaterapiapalvelut sisältävät
arviointeja, yksilöllistä toimintaterapiaa, ryhmämuotoista toimintaterapiaa sekä ohjausta arjen eri
ympäristöissä.
Lasten- ja nuorten kuntoutusohjauksessa neuvotaan, ohjataan ja tuetaan lasta, nuorta sekä heidän
läheisiään erityislapsen kehitykseen, koulunkäyntiin ja palveluiden järjestymiseen liittyvissä asioissa.
Terveyskeskus tarjoaa perustason sairaanhoitopalveluja sekä akuuteissa että kiireettömissä
terveys/sairausasioissa sekä laboratorio- ja kuvantamisasioissa (röntgen ja ultraääni) kaikille kuntalaisille
ja myös lapsille ja nuorille. Lasten ja nuorten asioissa tehdään myös tiivistä yhteistyötä neuvola ja/tai
kouluterveydenhuollon kanssa, painottaen terveyden edistämistä sekä terveellistä ja turvallista kasvua
ja kehitystä neuvolan ja kouluterveydenhuollon osalle ja sairauksien diagnostiikkaa, hoitoa ja seurantaa
terveyskeskuksen osalle. Yhteys erikoissairaanhoitoon on myös jouheva, ja mm. KYSin lastenneurologi
käy yhteistyöverkostossa ja konsultatiivisena lääkärinä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena
terveyskeskuksessamme säännöllisesti kuukausittain. Erikoissairaanhoito järjestetään KYS:ssä.

4.2.4 Vammaispalvelut
Siilinjärvellä vammaiset lapset integroidaan normaalipalveluihin varhaiskasvatuksessa, koulussa sekä
koulun iltapäiväkerhoissa aina, kun se lapsen erityistarpeet huomioiden mahdollistuu. Lapsen ja perheen
palveluiden suunnittelussa tavoitteena on ensisijaisesti tukea ja vahvistaa perheen jokapäiväistä
pärjäämistä ja lapsen kasvua ja kehitystä. Vammaisten lasten palvelutarvetta arvioidaan monialaisesti
yhteistyössä lapsen ja perheen palveluita tuottavien tahojen kanssa mm. perhesosiaalityö,
vammaispalvelut, kehitysvammapalvelut, kuntoutus ja neuvola.
Kehitysvammaisen lapsen Erityishuolto-ohjelma (EHO) laaditaan yhdessä lapsen ja perheen kanssa ja
siihen kirjataan ne palvelut, jotka henkilö saa kehitysvammalain nojalla. Siilinjärvellä lasten erityishuoltoohjelman valmistelee palveluohjaaja. Siilinjärvi kuuluu Vaalijalan kuntayhtymään ja käyttää Vaalijalan
Kuopion erityispoliklinikan palveluja sekä Vaalijalan Nenonpellon kuntoutuspalveluja sekä Sateenkaaren
koulun palveluja.

4.3

Lasten ja nuorten huomioon ottaminen aikuisten terveyspalveluissa

Aikuisten ongelmat ja sairaudet vaikuttavat usein myös lapsiin. Kun lapsen vanhemmalla tai huoltajalla
todetaan vakava pitkäaikaissairaus, mielenterveysongelmia, päihdeongelmaa tai kun perheessä esiintyy
väkivaltaa, on lapsen/nuoren tuen tarpeen selvittäminen tärkeää ja useissa tilanteissa myös

26(38)
terveydenhuollon toimijoiden velvollisuus (lastensuojeluilmoitus). Myös päivystysluontoisiin ja muihin
hoitokontakteihin kuuluu rutiiniluontoisesti aikuisen vakavan sairaustilan ilmetessä perheen lasten
tilanteen kartoittaminen, tukitoimien akuutin tarpeen selvittäminen ja järjestäminen, ja tarvittaessa muun
muassa sosiaalityöntekijän kontaktointi.
Vuodeosastojaksolla olevan potilaan perheenjäsenet voivat osallistua potilaan hoitoneuvotteluihin
potilaan suostumuksella. Vakavasti sairastuneen tai saattohoidossa olevan potilaan lasten tiedon ja tuen
tarve huomioidaan kontakteissa heidän kanssaan. Samalla käydään läpi heidän tukiverkostonsa. Joskus
vuodeosastopotilaan hoidossa ilmenevä huoli lasten hyvinvoinnista voi merkitä myös
lastensuojeluilmoituksen tekoa.
Mielenvireyspalvelut
Mielenvireyspalveluissa potilaan tilannetta kartoitetaan kokonaisvaltaisesti: psyykkinen ja fyysinen
terveydentila, ihmissuhteet, työ- tai opiskelutilanne sekä talous. Lisäksi kartoitetaan ongelmakohdat kuin
voimavaratkin. Ihmissuhdeverkoston kartoitukseen kuuluu oleellisena osana, onko potilaalla lapsia ja jos
on, mikä heidän tilanteensa on. Keskusteluissa selvitetään mm. vanhemman käsitys lapsensa
hyvinvoinnista ja haasteista, kuinka hyvin vanhempi on perillä lapsen asioista ja millaisena heidän
välisensä suhde kuvautuu. Vanhemmuutta nostetaan esiin tärkeänä asiana ja sitä tuetaan. Pyritään
pitämään keskusteluissa mukana kysymys, kuinka asiat näyttäytyvät lapsen näkökulmasta. Potilas saa
tiedon lapsiperheiden palveluohjauksesta ja hänen niin halutessaan työntekijä on sinne yhteydessä
hänen puolestaan. Potilaan luvalla voidaan lasten tuen tarpeen selvittämiseksi tehdä kirjallinen ilmoitus
sosiaalihuoltoon. Kun työntekijälle herää vakava huoli lapsen tilanteesta, tehdään lastensuojeluilmoitus.
Pienet lapset huomioidaan vanhemman välityksellä edellä kuvatuin toimin. Vanhemman niin halutessa
hän voi tuoda isomman lapsen tai nuoren käynnille mukaan, jolloin työntekijä voi tukea vanhempaa
lapsensa kanssa keskustelemisessa. Pääsääntöisesti mielenvireyspalvelut ovat yli 18-vuotiaille
kuntalaisille ja tätä nuoremmat kontaktoidaan nuorten sairaanhoitajaan tai perheneuvolaan. Kun lapsella
on hoitokontakti, voi vanhemman työntekijä Mielenvireyspalveluista harkinnan mukaan tulla lapsen
käynnille mukaan tukemaan keskustelua esim. vanhemman psyykkisestä sairastamisesta.
Päihdepalvelut
Päihdepalvelujen tavoitteena on auttaa ja tukea asiakkaan selviytymistä niissä elämäntilanteissa, joissa
päihteiden käyttö haittaa yksilön, perheen tai yhteisön elämää. Perheellisen päihteitä käyttävän
asiakkaan elämäntilanne huomioidaan ja yhteistyö lastensuojelun ja muiden sosiaalipalveluiden kanssa
on osa päihdepalvelua. Yhtenä tavoitteena päihdepalveluissa on saada päihteitä käyttävä vanhempi
huomioimaan lapsen näkökulma riippuvuudesta ja sen vaikutuksista perheeseen ja lapseen.
Päihdepalveluissa alaikäiset ohjataan verkostotyön kautta edelleen neuvola, koulu- ja
opiskelijaterveydenhuollon tai etsivän nuorisotyön tai ehkäisevän päihdetyön palveluihin yhdessä
perheen ja lastensuojelun kanssa sovitun suunnitelman mukaan.

4.4

Elinympäristö

Siilinjärvi on turvallinen asuinpaikka asukkaiden ja poliisin arvion mukaan. Vuonna 2017 poliisin tietoon
tulleita liikenneturvallisuuden vaarantamisia ja liikennerikkomuksia oli 160, omaisuusrikoksia 22 ja
henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia 5,4 ja huumausainerikoksia 2,3 tuhatta asukasta kohden.
Rikosmäärien kasvua on havaittavissa pahoinpitely ja huumausainerikoksissa. Rikoksista syyllisiksi
epäilyjä 0-14 – vuotiaita oli 7,3, 15–17-vuotiaista 38 ja 18–20 –vuotiaita 71,2 tuhatta vastaavan ikäistä
kohden (vastaavat luvut Pohjois-Savossa olivat 8,4, 67,8 ja 107,4). Vuonna 2017 alle 15 vuotiaiden
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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.
Asuntotilanteesta kertovan Asumis- ja rahoituskeskus ARA:n tilastojen mukaan Siilinjärvellä oli
asunnottomia vuonna 2017 yhteensä alle kymmenen henkilöä, joista pitkäaikaisasunnottomia oli vain
muutama henkilö (ARA). Nuoria asunnottomia ei tilaston mukaan ollut yhtään. Lapsuudenkodissaan
asuvia nuoria ei lasketa asunnottomiksi.
Siilinjärvellä virkistysalueiden ja erilaisten palvelujen saatavuus on melko hyvä (Liiteri). 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 %.
Aiemmissa kappaleissa on tuotu esiin Siilinjärveläisten tyytyväisyyttä asuinalueeseen. Sekä
kokemuksellisen hyvinvointikysely, että Siilinjärven asuinalueet ja kylät ry:n toteuttama kysely nostavat
esiin myös kehityskohteita. Lapsiperheisiin liittyvänä toivotaan erityisesti lapsille suunnattua leikkipaikkaa
Siilinjärven keskustan alueelle.
Siilinjärven kunnassa asuvien lapsiperheiden haasteena lasten ja nuorten parissa työskentelevien
toimijoiden (varhaiskasvatus sekä sosiaali- ja terveyspalvelut) näkökulmasta on perheiden lähiverkoston
puuttuminen.

4.4.1 Vapaa-ajanpalvelut
Kulttuuripalvelut
Siilinjärvellä toimii kulttuuripalveluja, 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) alle
20 km päässä ja suurimmalle osalla siilinjärveläisistä alle 30 km päässä (Tilastokeskus/Kulttuurin
alueellinen saavutettavuus).
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 Siilinjärven 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 rakentuu lasten ja nuorten
”Mitäs tehtäs?” kulttuuriviikko, joka toteutetaan kymmenien eri toimijoiden ja kunnan yhteistyötahojen
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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 muun muassa Iltatorit keskusta-alueen elävöittämiseksi.

Liikuntapalvelut
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.
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.
Kirjasto
Siilinjärvellä toimii yksi pääkirjasto, yksi sivukirjasto ja lisäksi käytössä on kirjastoauto, joiden
yhteenlaskettu kokoelmien määrä oli vuonna 2017 16 414 kokoelmaa. Kirjastossa oli vuonna 2017
yhteensä 8 365 lainaajaa ja lainausten kokonaismäärä oli 408 633. Kirjastoautosta tehtyjä lainauksia oli
vuonna 2017 yhteensä 72 707. Kirjasto järjesti vuonna 2017 yhteensä 90 tapahtumaan, joista 80
Siilinjärven kirjasto oli päävastuullisena. Tapahtumiin osallistuneiden ihmisten määrä oli 1 411 henkilöä
(65 henkilöä/1000 kuntalaista kohden).
Kansalaisopisto
Siilinjärven kansalaisopisto tarjoaa monenlaisia hyvinvointiin liittyviä kursseja ja luentoja eri-ikäisille ja
erilaisissa elämäntilanteissa oleville siilinjärveläisille. Lapsille ja nuorille kansalaisopisto tarjoaa
taidekoulussaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetusta kuvataiteissa, kädentaidoissa,
musiikissa ja tanssissa. Kuvataiteita voi tulla opiskelemaan 6-vuotiaasta lähtien ja tanssin voi aloittaa jo
3-vuotiaana, käsityökoulun ja soitinopinnot voi aloittaa 7-vuotiaana. Opinnot voivat kestää 16–17vuotiaaksi asti. Taidekoulussa opetus on tasolta toiselle etenevää ja päämäärätietoista harrastamista ja
siihen osallistumisesta annetaan todistus. Opetuksen toteutusta ohjaa valtakunnallinen
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opetussuunnitelman perusteet. Taidekoulussa opiskelee vuosittain hieman alle 400 lasta ja nuorta.
Kaikkiaan kansalaisopiston kursseilla opiskelee yli 700 alle 20-vuotiasta.
Taidekoulun lisäksi lapset voivat opiskella pianon, kitaran, basson, mandoliinin tai ukulelen soittoa
kansalaisopiston yleisessä musiikin opetuksessa eri puolilla Siilinjärveä. Myös bänditoimintaa ja
rumpujen soiton opetusta on lapsille ja nuorille tarjolla.
Liikunnan puolella Toivalassa on 3-5-vuotiaiden oma Kiitäjät-ryhmä ja 6-8-vuotiaille oma
telinevoimisteluryhmä. Kasurilan koululla on useita eri-ikäisille lapsille suunnattuja tanssillisia Bailatinoryhmiä. Eri ainealuilla järjestetään lisäksi vuosittain kursseja, jotka on tarkoitettu vanhemmalle yhdessä
lapsen kanssa eli ne ovat ns. perhekursseja.
Kaikkiin ns. aikuisten opintoryhmiin voi osallistua kaikki 16 vuotta täyttäneet ja sitäkin nuoremmat, jos
kurssin opettaja antaa siihen luvan. Aikuisten kursseilla ei kuitenkaan kovin moni nuori käy.
Tulevaisuudessa toivomme tavoittavamme enemmän nuoria harrastajia ryhmiimme pyytämällä kurssien
suunnitteluun ideoita nuorilta itseltään.

4.4.2 Lasten ja nuorten huomioon ottaminen yhdyskuntasuunnittelussa
Yhdyskuntasuunnittelua eli kaavoitusta määrittelee maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus. Niiden
tavoitteena on ohjata rakentamista, luonnonvarojen käyttöä, liikennettä, kunnallistekniikan verkostojen
toteuttamista, ympäristönsuojelua ja muita elinympäristön laatuun, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen
vaikuttavia asioita. Alueiden käytön järjestämiseksi ja rakentamisen ohjaamiseksi kunta laatii
yleiskaavoja ja asemakaavoja vuorovaikutteisessa prosessissa asukkaiden ja muiden osallisten kanssa.
Siilinjärven kunnan maankäyttöpoliittinen ohjelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 30.8.2010, jossa
on määritelty kunnan omia tavoitteita kaavoitukselle.
Lainsäädäntö velvoittaa kuntaa arvioimaan kaavoituksessa välittömät ja välilliset vaikutukset mm.
ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön. Osallistamisen merkitystä maankäytön suunnittelussa
korostetaan, Kaavatyö on vuorovaikutteinen prosessi. Osana tätä vuorovaikutusta on aina myös lasten
ja nuorten mielipiteiden, toiveiden ja tarpeiden huomioiminen suunnittelussa. Lasten ja nuorten
näkökulma korostuu Siilinjärvellä, koska lasten ja nuorten suhteellinen osuus väestöstä on korkea.
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin vaikuttaa olennaisesti turvallinen ja laadukas
elinympäristö. Laadukkaalla kaavoituksella vaikutetaan kasvuympäristön turvallisuuteen, tuetaan
sosiaalisten kontaktien syntymistä ja mahdollistetaan perheille monipuoliset edellytykset hyvän elämän
toteuttamiseksi. Monipuoliset asuinalueet sekä asumismuotojen, omistussuhteiden että palveluiden
suhteen ehkäisevät asuinalueiden eriytymistä ja tarjoavat tasapuoliset mahdollisuudet kaikille lapsille ja
nuorille hyvään elämään. Palveluiden saavutettavuus, elinympäristön turvallisuus ja itsenäisen
liikkumisen mahdollistaminen ovat erityisiä suunnittelutavoitteita lasten ja nuorten näkökulmasta.
Turvalliset väylät jalankululle ja pyöräilylle, joukkoliikenne sekä etäisyys kouluun, harrastuksiin ja
palveluihin ovat tärkeimpiä huomioon otettavia osatekijöitä lasten ja nuorten itsenäisen liikkumisen
kannalta. Toimiva elinympäristö tukee omaehtoista liikuntaa ja siten lasten ja nuorten
kokonaishyvinvointia.
Keskeinen tavoite kaavoitukselle on jatkossa lasten ja nuorten osallistaminen ja tiedottaminen
suunnittelun eri vaiheissa. Osallistamalla heidät mukaan kaavoitukseen ja päätöksentekoon voidaan
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lasten ja nuorten huolet ja toiveet ottaa paremmin huomioon suunnittelussa. Osallistaminen korostuu
erityisesti suoraan lapsia ja nuoria koskevissa hankkeissa, kuten kunnan tarjoamissa palveluissa,
ulkoliikuntapaikoissa, liikennehankkeissa sekä kouluihin liittyvissä hankkeissa ja muutoksissa.
Käytettäviä keinoja voisivat olla esimerkiksi virtuaalisessa ympäristössä tehtävät kyselyt, osallistamisen
mahdollistaminen koulun kautta osana opetusta tai vapaa-aikatoimen kanssa tehtävä yhteistyö
esimerkiksi nuorisotaloilla.

4.4.3 Ateriapalvelut
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 määrän.
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
kunnan ruokapalvelua tarjoavissa yksiköissä tarjolla oleva ruoka on sijoitettu niin, että salaatti/kasvis
tarjoillaan linjastossa ensin ja käytössä on vain yksi lautanen lautasmallin toteuttamisen helpottamiseksi.
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Siilinjärveläisiä osallistetaan ruokapalvelujen kehittämiseen edellä mainituin kyselyin. Lisäksi joillakin
Siilinjärvenkouluilla toimii oppilaskunnat, jotka kokoontuvat yhdessä pohtimaan yhteisiä ruokailuun
liittyviä asioita, kuten teemapäivien järjestämistä ja tarjottavaan ruokaan liittyviä toiveita.

5

Yksilö- ja perhekohtainen lastensuojelu

Lastensuojelun tarkoitus ja tavoitteet
Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen
ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Laissa määritellään lastensuojelu laajasti:
lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen liittyvillä toimilla ehkäistään varsinaisen lastensuojelun
tarvetta ja ehkäisevällä lastensuojelulla tarjotaan apua ja tukea riittävän varhain, jolloin ehkäistään
ongelmien syntymistä tai pahenemista. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua toteutetaan silloin, kun
lapsi ja perhe ovat lastensuojelun asiakkaina ja heille järjestetään lastensuojelun palveluita ja tukitoimia.
Lastensuojelun toteuttamisessa lähtökohtana on aina lapsen etu ja lapsen edun mukaisiin ratkaisuihin
pyrkiminen. Erityistä huomiota on myös kiinnitettävä lapsen omaan mielipiteeseen ja käsitykseen
asioissaan eli lapsen osallisuuden turvaamiseen.
Yksilö- ja perhekohtaisen lastensuojelun ensisijainen tehtävä on edistää ja tukea lapsen myönteistä
kehitystä sekä tukea ja vahvistaa lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden
kasvatuskykyä ja mahdollisuuksia. Käytännössä ensisijaista tehtävää toteutetaan järjestämällä lapselle
ja perheelle avohuollon tukitoimia, joilla lastensuojelun tarvetta aiheuttaviin tekijöihin pyritään
vaikuttamaan. Mikäli lastensuojelun tarvetta aiheuttaviin tekijöihin ei pystytä vaikuttamaan pyrkimyksistä
huolimatta ja ne uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä, tulee lastensuojelulain
mukaisesti arvioida myös lapsen huostaanoton ja sijaishuollon järjestämisen tarve. Sijaishuollon
järjestämiseen voidaan kuitenkin ryhtyä vasta, kun avohuollon tukitoimet on todettu esimerkiksi
riittämättömiksi ja sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista. Lapsen sijaishuollolla
tarkoitetaan lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä oman kodin ulkopuolella lastensuojelun
toimenpitein. Sijaishuoltoa toteutettaessa on otettava lapsen edun mukaisella tavalla huomioon tavoite
perheen jälleen yhdistämisestä. Sijaishuollon työskentelyssä lapselle tulee järjestää hänen
tarvitsemansa tuki ja palvelut laajasti; myös vanhemmilla on oikeus heidän tuen tarpeidensa arviointiin,
omaan asiakassuunnitelmaan ja palveluihin sekä tukitoimiin, jolla pyritään tukemaan vanhemman
tilannetta siihen suuntaan, että lapsen sijaishuolto voidaan päättää ja lapsen ja perheen tukeminen jatkuu
tarpeen mukaisin keinoin lastensuojelun jälkihuollon työskentelyssä.
Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun palveluprosessien toiminta
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. Lastensuojelun tarpeen selvittäminen alkaa,
kun lapsella on mahdollinen lastensuojelun tarve: selvityksen voi käynnistää esimerkiksi lapsen tai tämän
vanhempien oma, lapsen verkostoon kuuluvien viranomaisten (esim. koulu/päivähoito/neuvola) tai
perheen läheisverkoston yhteydenotto. Lastensuojelulain mukaisesti huolen mahdollisesta lapsen
lastensuojelun tarpeesta voi ilmaista lastensuojeluun yksityishenkilönä myös nimettömästi.
Yhteydenoton lastensuojeluun voi tehdä puhelimitse kiireellisissä asioissa sosiaalipäivystyksen kautta ja
muissa asioissa lapsiperheiden sosiaalipalveluiden palveluohjaukseen. Palveluohjauksesta saa myös
puhelimitse annettavaa ohjausta ja neuvontaa sekä konsultaatiota viranomaisille.
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Lastensuojeluasian tullessa vireille lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve arvioidaan
välittömästi. Lisäksi tehdään sosiaalihuoltolain 36§ mukainen palvelutarpeen arviointi, jossa yhteydessä
myös lapsen lastensuojelun tarve selvitetään. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa sosiaalityöntekijä
arvioi lapsen kasvuolosuhteita sekä huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien
henkilöiden mahdollisuuksia huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta. Arviointi tehdään tarpeellisessa
laajuudessa ja sen yhteydessä tavataan henkilökohtaisesti lasta ja huoltajia sekä tehdään tarpeelliseksi
arvioitua yhteistyötä viranomaisverkostoissa. Myös lapselle ja perheelle läheisten yksityishenkilöiden
näkemysten selvittäminen osaksi arviota on tarvittaessa mahdollista. Mahdollista lastensuojelun tarvetta
koskeva palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireille
tulosta ja sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vireille tulosta.
Siilinjärvellä uudet mahdollista lastensuojelun tarvetta koskevat yhteydenotot käsitellään
Lastensuojelupalveluiden yksikössä perhesosiaalityön työryhmässä, joka vastaa myös virka-aikaisesta
sosiaalipäivystyksestä eli kiireellisiin tuen tarpeisiin vastaamisesta. Virka-ajan ulkopuolella kiireellisiin
lastensuojelun tarpeisiin vastaa Kuopion sosiaalipäivystys. Perhesosiaalityön työryhmä vastaa myös
sosiaalihuoltolain mukaisista palvelutarpeen arvioinneista, jotka tarvittaessa pitävät sisällään
lastensuojelutarpeen selvittämisen. Kun lapsi ja perhe tarvitsee lastensuojelulain mukaisia tukitoimia tai
palveluita tai lastensuojelun asiakkuus arvioidaan lapsen edun mukaiseksi, lapselle aloitetaan
lastensuojelun asiakkuus, joista Siilinjärvellä vastaa lastensuojelun työryhmä, josta nimetään lapselle
tämän asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Palvelutarpeen arvioinnin perusteella voidaan todeta myös,
ettei tarvetta lastensuojelun asiakkuudelle ole; perheen tukeminen voi tarvittaessa jatkua myös
sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla.
Lastensuojelun avohuollon asiakkaana olevalle lapselle laaditaan asiakassuunnitelma, jossa
määritellään lastensuojelun työskentelyn tavoitteet sekä ne palvelut ja tukitoimet, joilla tuen tarpeisiin
pyritään vastaamaan. Lastensuojelun asiakkaana olevaa lasta voidaan tukea paitsi lastensuojelulaissa
määritellyillä, myös sosiaalihuoltolain mukaisilla tukitoimilla. Lastensuojelulain perusteella perheelle
voidaan järjestää mm. tehostetun perhetyön palvelua; lapselle voidaan tarvittaessa järjestää myös tuen
tarvetta arvioivaa tai kuntouttavaa perhe- tai laitoshoitoa.
Lastensuojelun tarve
Lastensuojeluilmoituksia (LSL 25§) vuonna 2018 vastaanotettiin 842 kappaletta ja vuonna 2017 787
kappaletta. Suurimmat syyt lastensuojeluilmoituksiin vuonna 2018 olivat 1) vanhempien päihteiden
käyttö (16,0 % ilmoituksista), 2) lapsen päihteiden käyttö tai käyttöepäily (7,4 % ilmoituksista), 3)
perheväkivalta tai sen uhka (6,5 % ilmoituksista) ja vanhemman/pien psyykkinen terveys (6,5 %
ilmoituksista) sekä 4) perheristiriidat (5,0 % ilmoituksista). Lastensuojeluilmoituksista 18,5 %
vastaanotettiin Kuopion sosiaalipäivystyksessä virka-ajan ulkopuolisessa sosiaalipäivystyksessä.
Ilmoituksen tekijä (kaikki ilmoitukset) oli useimmin: 1) terveydenhuollon ammattihenkilö, 2) opetuksen tai
koulutuksen järjestäjä 3) sosiaalityöntekijä, 4) poliisi ja 5) nimetön ilmoittaja.
Lakisääteisen 7 arkipäivän kuluessa ilmoituksesta aloitetut lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnit olivat
Siilinjärvellä vuonna 2018 99,4 % aikavälillä 1.10.–31.3. ja 100 % aikavälillä 1.4.-30.9.. Vastaava luvut
Pohjois-Savon osalta olivat 97,7 % ja 98,3 %. Lakisääteisen kolmen kuukauden kuluessa valmistuneet
lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnit olivat 96,8 % aikavälillä 1.10.–31.3.2.2018 ja 97,7 % aikavälillä
1.4.-30.9.2018 Vastaavat luvut Pohjois-Savon osalta olivat 96,5 % ja 95,4 %. Siilinjärvellä sekä
käsittelyyn ottamisen että palvelutarpeen loppuun saattaminen ovat nopeutuneet viimeisten vuosien
aikana.
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Lastensuojelun tehostetussa perhetyössä oli 2 % lapsiperheistä vuonna 2017 (Pohjois-Savo 1,5 %).
Lastensuojelun avohuollon asiakkaita (tukitoimet käsittäen lapsen ja nuoren tukiasumisen, toimeentulon,
koulunkäynnin ja harrastamisen turvaamisen sekä muut tarpeen vaatimat tukitoimet, perheen tuki ja
kuntoutus) oli vuonna 2017 0-17 vuotiaista 4,1 % (Pohjois-Savo 5,3) ja 18–20 –vuotiaista 7,6 % (PohjoisSavo 5,9 %) vastaavan ikäisestä väestöstä. Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien määrä on
vähentynyt viimeisten vuosien aikana, ollen kuitenkin Siilinjärven hyvinvointikertomuksen
vertailupaikkakuntien korkeimpia.
Kodin ulkopuolella sijoitettuja 0-17 vuotiaita oli vuonna 2017 1,1 % (Pohjois-Savo 1,8 %) ja kiireellisesti
sijoitettuna 0,4 % vastaavan ikäisestä väestöstä (Pohjois-Savo 0,3 %). Kodin ulkopuolella sijoitetuista
42,6 % sijoituspaikkana oli perhe, 26,5 % laitos ja 8,8 % ammatillinen perhekoti (% kaikista kodin
ulkopuolella sijoitetuista lapsista ja nuorista). Kodin ulkopuolelle sijoitettuja 18–20 vuotiaita oli 1,6 %
vastaavan ikäisestä väestöstä (Pohjois-Savo 1,5 %).
Lastensuojelun resurssit ja toimintaympäristö
Lastensuojelupalveluiden yksikössä on 11 sosiaalityöntekijää, 7 perhetyöntekijää, 2 sosiaaliohjaajaa, 3
lähihoitajaa, 1 kotipalvelutyöntekijä, lastensuojelupäällikkö sekä kaksi toimistosihteeriä. Yksikössä
vastataan sekä perhesosiaalityön (sosiaalihuoltolain mukainen työskentely ja asiakkuudet) että
lastensuojelun (lastensuojelulain mukainen työskentely ja asiakkuudet) palveluista.
Siilinjärven lastensuojelun toimintaa, etenkin avohuollon palveluja on kehitetty tavoitteellisesti viimeisen
viiden vuoden aikana. Omaa kotiin vietävien palvelujen resurssia on lisätty, jolloin palvelut on pystytty
kytkemään lapsen palveluprosessiin kiinteämmin kuin ostopalveluissa. Työskentelyn kohdennusta on
siirretty kokonaisvaltaisesti perheiden kanssa tehtävään työhön yksilökeskeisestä työstä. Oman työn
kehittämisen keskiössä on työn vaikuttavuuden vahvistaminen sekä asiakaslähtöisyyden parantaminen
palveluiden järjestämisessä.
Valtakunnallisesti lastensuojelussa uudistetaan toimintakulttuuria, jossa LAPE-muutosohjelman
mukaisiin muutoksiin pyritään vastaamaan lastensuojelun systeemisen toimintamallin käyttöönotolla.
Koulutus toimintamalliin tapahtuu THL:n koordinoimana. Systeemisessä ajattelussa pyritään pois
ongelmakeskeisyydestä, ja perheen auttamiseen monialaisesti yhteisenä systeeminä. Työskentelyssä
korostuu työskentelyssä mukana olevien työntekijöiden ja asiakkaiden välinen suhteen luominen,
kohtaaminen ja jatkumo. Lähtökohtana on tuen rakentaminen lapsen ja perheen tarpeiden mukaisesti ja
lasta, vanhempia ja koko perhettä tuetaan kokonaisvaltaisesti. Siilinjärven lastensuojelussa on vuoden
2019 aikana kouluttaja-työpari THL:n koulutuksessa ja henkilöstön koulutus toimintamalliin käynnistyy
loppuvuodesta 2019. Toimintamalli vaatii lastensuojelun resurssoinnin tarkastelua siten, jotta
toimintamallin vaatima sosiaalityön resurssi on käytettävissä. Mallissa työskentely perheen kanssa on
intensiivisempää ja suositus on noin 20 asiakasta sosiaalityöntekijää kohden. Tällä hetkellä avohuollon
resurssissa lisäystarve on yksi henkilötyövuosi systeemiseen toimintamalliin siirryttäessä. Lisäksi
lastensuojelulain muutos, jossa jälkihuolto jatkuu 25-ikävuoteen saakka, vaatii resurssitarpeen arviointia
tulevina vuosina.

6

Sidosryhmäyhteistyö

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi tehdään laaja-alaista ja poikkihallinnollista yhteistyötä
kunnan eri palvelualueiden välillä. Myös yhteistyö alueen järjestökentän kanssa on vahvaa. Erityisesti
yhteistyötä lasten ja nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi Siilinjärven seurakunnan sekä järjestöistä, mm.
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Huoltoliiton, Mannerheimin lastensuojeluliiton, Pelastakaa lapset ry:n ja SPR:n kanssa. Siilinjärvellä
käynnistyy vuonna 2019 Perheentalon toiminta, jonka myötä eri toimijoiden välistä yhteistyötä lasten
hyvinvoinnin edistämiseksi vahvistetaan edelleen. Vuonna 2019 Siilinjärvellä on aloittanut myös järjestöja toimijafoorumi, joka tulee järjestöjen ja muiden toimijoiden keskinäistä vuorovaikutusta.

7

Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen

Siilinjärven
Nuorisovaltuusto,
SiNuVa on
toiminut
vuodesta
2009 nuorten
vaikuttamisväylänä. Nuorisovaltuusto on noin 14 paikkainen ja hallituksessa on neljä jäsentä.
Nuorisovaltuuston jäsenmäärä vaihtelee kuitenkin hieman vuosittain, nuorten siirtyessä opiskelemaan
toiselle paikkakunnalle tai aloittaessa armeijan palveluksen. Nuorisovaltuusto pyrkii saamaan nuorten
äänet kuulumaan Siilinjärven kunnassa tehtävissä, nuoria koskevissa asioissa sekä tarjoaa
siilinjärveläisille nuorille aktiviteetteja.
Vuoden 2019 aikana on tavoitteena käynnistää lapsiparlamentin toiminta. Parlamentin kokoonpano ja
toiminta tullaan suunnittelemaan syksyn 2019 aikana. Toiminta tullaan rakentamaan yhdessä
koululaisten kanssa
Jokaisessa perusopetuksen koulussa, lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksissa toimii oppilaskunnat tai
opiskelijakunnat. Opiskelijakunta toimii opiskelijalähtöisesti ja avoimesti tavoitteenaan olla positiivisesti
näkyvä, opiskelijoiden edunvalvontaa suorittava ja ajankohtaisiin asioihin kantaa ottava opiskelijayhteisö.
Yhdistyksen tehtävänä on suunnitella ja edistää Savon koulutuskuntayhtymän opiskelijoiden
hyvinvointia, yhteistoimintaa ja opiskeluedellytyksiä sekä suunnitella tapahtumia eri yhteistyötahojen
kanssa.

8

Suunnitelmasta esiin nousevat kehittämisehdotukset

Yhteenvetona voidaan todeta, että valtaosa siilinjärveläisistä lapsista, nuorista ja perheistä voi hyvin.
Siilinjärveläisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnissa on havaittavissa useita positiivisia
tekijöitä, kuten se, että perusopetuksesta 2. asteelle siirtyy lähes kaikki oppilaista ja lähes kaikilla lapsilla
ja nuorilla on joku harrastus. Kuitenkin myös erityisiä huolenaiheita nousee esiin. Taulukkoon 11 on
kirjattu hyvin toteutuvia ja myös esiin nousevia huolen aiheita yhteenvetona hyvinvoinnin nykytilan
arvioinnista ja taulukkoon 12 on koottu palvelujärjestelmän hyvin toimivia toimintatapoja ja kehittämisen
kohteita.

35(38)
Taulukko 11. Yhteenveto lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tilasta

Hyvä tilanne

Esiinnousseet huolenaiheet

-

-

-

Valtaosa lapsista, nuorista ja perheistä voi
hyvin
Alhainen työttömyysprosentti
Hyvä koulutustaso
Perusopetuksesta 2. asteelle siirtyy lähes
kaikki oppilaista
Koulukiusaaminen 2. asteella melko
vähäistä
Lähes kaikilla lapsilla ja nuorilla on joku
harrastus

-

Ongelmien kasautuminen
Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen tarve
Lapsiperheiden lähiverkoston puute
Nuorten kokemat keskusteluvaikeudet
vanhempien kanssa
Lisääntynyt psyykkinen kuormitus nuorilla
ja perheillä
Psyykkinen oireilu ja
mielenterveyspalvelujen tarve lisääntynyt
erityisesti nuorilla
Päihteiden käyttö ja päihdehuollon tarve
lisääntynyt erityisesti nuorilla
Vanhempien päihteiden käyttö
Terveydentilansa heikoksi kokevien määrä
Yksinäisyys yläkoulun ja 2. asteen
oppilailla syrjäytyminen
Kiusaaminen perusopetuksessa
Ylipainoisten osuus suuri
Suosituksista poikkeavat elintavat
(ruokailutottumukset, liikunta ja hampaiden
harjaamattomuus lapsilla ja nuorilla)
Kouluinnon puute
Koulupoissaolojen lisääntyminen
Koulu- ja päiväkotitilojen sisäilmaongelmat
Toisen asteen opintojen keskeyttäminen
Nuorisotyöttömyys
Osallisuuden puute
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Taulukko 12. Yhteenveto palvelujärjestelmän toimivuudesta ja kehittämisen kohteista

Hyvät toimintamallit

Kehittämisen kohteet

Henkilöstön ja palvelujen riittävyys
- Avoin varhaiskasvatus tavoittaa viikoittain
yli 100 perhettä eri puolelta Siilinjärveä
- Palveluverkoston (varhaiskasvatus,
perusopetus, sosiaali- ja terveyspalvelut
sekä liikunta- ja nuorisotilat/palvelut)
saavutettavuus
- Perhesosiaalityössä on pystytty
reagoimaan kasvaneeseen
asiakasmäärään
- Mahdollisuus ottaa yhteyttä
perhesosiaalityöhön monikanavaisesti
- Lapsiperheiden kotipalvelua tarjolla omalla
resurssilla sekä palvelusetelillä
- Varhaisen tuen perhetyötä tarjolla osana
varhaisen tuen palveluvalikkoa
- Uudet nuorisotilat on otettu hyvin käyttöön
ja toimintoja on laajennettu

Henkilöstön ja palvelujen riittävyys
- Kuraattoripalveluiden saatavuus erityisesti
toisella asteella, koska toisen asteen
opiskelijamäärät ovat kasvavia
- Nuoriin kohdistuva jalkautuvan työn
vähäinen resurssi erityistä tukea
tarvitsevien nuorten tavoittamiseksi.
- Lapsiperhepalveluiden resurssi
vastaamaan palvelutarvetta
- Palvelujen aikataulutus ja
asiakasystävällisyys

Toimintamallit
- Ylipainoon puuttumisessa KYS:n
painopolku käytössä
- Koulut ovat mukana liikkuva koulu ja
liikkuva opiskelu – ohjelmissa ja osa
varhaiskasvatuksen yksiköistä Ilo kasvaa
liikkuen – ohjelmassa
- Toimiva ja kattava oppilashuolto
- Tukea tarvitsevien lasten opetus
- Eroneuvontapalvelu käynnistetty
- Erityislasten integrointi normaalipalveluihin
- Yhteisöllisen opiskelijahuollon tapahtumat
2. asteella
- Aamupalan tarjoaminen 2. asteen
opinnoissa
Ympäristö
- Kunta on aktiivisesti puuttunut koulujen ja
päiväkotien sisäilmaongelmiin
Osallisuus ja päätöksenteko
- Nuorisovaltuusto
- Oppilaskunnat ja aktiivinen
vanhempainyhdistystoiminta
Järjestötoiminta
- Aktiivinen ja kehittyvä järjestötoiminta
- Kunta tarjoaa järjestöille ja seuroilla tiloja
ilman kustannuksia käyttöön
- Järjestötoiminta kumppanina
palvelutuotannossa kunnan kanssa

Toimintamallit
- Perhekeskustoimintamallin
palveluverkosto: monitoimijainen
työskentely ja arviointimalli sekä yhteinen
puheeksi ottamisen malli otetaan käyttöön
- Erityistä tukea tarvitseville lapsille ja
nuorille selkeä ja yhtenäinen palvelupolku
yli hallintorajojen
- Yhteisten toimintamallien laaja
käyttöönotto, esim. Lapset puheeksi ja
Neuvokas perhe
- Ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen
osana peruspalveluiden toimintaa yli
hallintorajojen
- Koulupoissaolojen seuraamisen
tehostaminen
- Kynnyksettömän ja perhekeskeisen
ehkäisevän päihdetyön toimintamallin
kehittäminen
- Lastensuojelun systeeminen toimintamalli
Osallisuus ja päätöksenteko
- Lapsivaikutuksen arvioinnin käyttöönotto
päätöksenteossa
- Lasten, nuorten ja perheiden
osallistamisen, kuulemisen ja
asiantuntijuuden systemaattinen
hyödyntäminen, pysyvien rakenteiden
luominen osallisuudelle/kuulemiselle
Järjestötoiminta
- Järjestöjen välinen yhteistyö
- Aktiivinen osallistuminen perheentalon
toimintaan
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Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet

Lasten ja nuorten kasvuolojen ja hyvinvoinnin nykytilan sekä palvelujärjestelmän tarkastelun myötä
lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi nostetaan esiin viisi osa-aluetta, alatavoitteineen.
1. Hyvä mielenterveys ja päihteiden käytön vähentäminen
a. Varhainen tunnistaminen ja puuttuminen kaikissa ikäryhmissä eri palvelualueilla
b. Lapsiperheille tarjottavien tukipalvelujen kehittäminen ja oikea-aikaisuus
c. Yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden välillä palvelujen kehittämiseksi sekä kuntalaisen
tarpeen ja palvelun kohtaamiseen edistämiseksi
d. Päihdekokeilujen ja käytön vähentyminen, erityisesti nuorilla
e. Kynnyksettömän ja perhekeskeisen ehkäisevän päihdetyön toimintamallin kehittäminen
2. Terveellisten elintapojen tukeminen
a. Hyvinvointia edistävien ruokailutottumusten tukeminen,
b. Liikunnallisuuden lisääntyminen ja erityisesti vähän liikkuvien tavoittaminen sekä
liikkumiseen innostaminen
c. Lasten ja nuorten hampaiden omahoidon tehostaminen
d. Yleisen hyvinvointitietoisuuden lisääminen
e. Terveyttä tukevan ohjauksen, kuten liikuntaneuvonta lisääntyminen
3. Työ- ja opiskelukyvyn tukeminen
a. Nuorisotyöttömyyden ehkäisy
4. Esteetön ja hyvinvointia edistävä asuin- ja elinympäristö
a. Päätösten hyvinvointivaikutusten ennakkoarvioinnin käyttöönotto
b. Turvallisuussuunnitelman laatiminen ja käyttöönotto
c. Koulukiusaamisen vähentyminen
d. Lähiympäristö koetaan viihtyisänä ja terveellisenä
5. Osallisuuden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy
a. Koulun kuraattoripalvelujen ja monitoimijaisen palveluverkoston jalkautuminen
b. Hyvinvoinnin edistämisen palveluverkoston laajentaminen kunnan sekä 3. ja 4. sektorin
toimijoiden välistä yhteistyötä kehittämällä
c. Kuntalaisten osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuuksien parantaminen sekä
yksinäisyyden ehkäisy
d. Vapaaehtoistyön kehittäminen
e. Viestinnän vahvistaminen ja käytettävien kanavien laajentaminen
f. Koulupoissaolojen seuraamisen toimintamallin käytön tehostaminen
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen edellyttää riittäviä henkilö- ja osaamisresursseja. Erityisesti
voidaan todeta, että henkilöresurssi lapsiperhepalveluissa, nuoriin kohdistuvassa jalkautuvassa
nuorisotyössä ja koulun kuraattoripalveluissa ei vastaa tämän päivän tarvetta. Osaamisen edistämistä
tarvitaan useilla eri sektoreilla vastaamaan muuttuvaan toimintaympäristöön. Tavoitteiden
toteuttamiseksi käyttöön otettavien toimintamallien on tärkeää olla näyttöön pohjautuvia.
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10 Suunnitelman toimeenpano, arviointi ja päivittäminen
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa esiin nostettujen tavoitteiden toimeenpano esitetään ja
tavoitteiden toteutumista myös arvioidaan ja raportoidaan osana kunnan hyvinvointikertomusta. Laaja
hyvinvointikertomus laaditaan valtuustokausittain ja sitä päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua.
Hyvinvointisuunnitelmatyöstä vastaa hyvinvoinnin edistämisen työryhmä.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma liittyy ja täydentää Siilinjärven kunnan muita hyvinvoinnin
edistämisen erillisohjelmia ja – suunnitelmia, joita ovat:










Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2018. Saatavilla osoitteessa: www.hyvinvointikertomus.fi
Maahanmuuttajien kotouttamissuunnitelma
Siilinjärven kunnan Mielenterveys ja päihdesuunnitelma 2015-2020. Saatavilla osoitteessa:
https://docplayer.fi/1315164-Siilinjarven-kunta-siilinjarven-kunnan-mielenterveys-japaihdesuunnitelma-2015-2020.html
Siilinjärven perusopetuksen oppilashuollon suunnitelma 2019. Saatavilla osoitteessa:
https://storage.googleapis.com/siilinjarvi-production/2019/03/0b439b81-perusopetuksenopiskeluhuoltosuunnitelma.pdf
Sakkyn opiskeluhuollon suunnitelma 2018 (päivitetään vuoden 2019 aikana)
Turvallisuussuunnitelma (valmisteilla vuoden 2019 aikana)
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 ja Siilinjärven kunnan paikalliset linjaukset.
Saatavilla osoitteessa: https://storage.googleapis.com/siilinjarvi-production/2019/06/79e13decvarhaiskasvatusuunnitelma_2019.pdf

Siilinjärven kunta
PL 5
71801 Siilinjärvi
017 401 111
kirjaamo@siilinjarvi.fi

LIITE 1

Lapsiperheet, % perheistä

Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä

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

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

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

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

LIITE 1

Työlliset, % väestöstä

Työttömät, % työvoimasta

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

Pohjois-Savo : 10.4
Kontiolahti : 9.7
Hollola : 8.8
Siilinjärvi : 7.1
Kangasala : 7.0
Kaarina : 6.8
Ylöjärvi : 6.7
Pirkkala : 6.3

LIITE 1
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LIITE 1

Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä

Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta

Hollola : 37.6
Kontiolahti : 33.3
Pohjois-Savo : 31.2
Pirkkala : 29.3
Kangasala : 28.4
Kaarina : 27.9
Ylöjärvi : 26.2
Siilinjärvi : 26.0

Kontiolahti : 18.0
Siilinjärvi : 17.2
Pohjois-Savo : 14.8
Hollola : 14.4
Ylöjärvi : 11.9
Pirkkala : 11.7
Kaarina : 11.6
Kangasala : 11.1

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

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

Pohjois-Savo : 5.1
Kontiolahti : 4.8
Hollola : 4.4
Siilinjärvi : 3.2
Kangasala : 3.2
Kaarina : 3.2
Ylöjärvi : 2.8
Pirkkala : 2.7

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

Lasten pienituloisuusaste

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

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
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LIITE 1

Toimeentulotukea saaneet 18 - 24-vuotiaat,
% vastaavanikäisestä väestöstä

Toimeentulotukea saaneet 25 - 64-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

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 pitkäaikaisesti saaneet 18 - 24vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64vuotiaat, % 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

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

Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet,
% lapsiperheistä

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet
yksinhuoltajakotitaloudet, % toimeentulotukea
saaneista kotitalouksista

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

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
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LIITE 1

Yleistä asumistukea saaneet yhteensä,
% asuntokunnista

Opintotuen asumislisää saaneet, % 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

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

Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot

Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit
yhteensä / 1 000 0 - 7-vuotiasta

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

Pirkkala : 3591.0
Kaarina : 3461.0
Pohjois-Savo : 3163.0
Kontiolahti : 3013.0
Kangasala : 2818.0
Siilinjärvi : 2722.0
Hollola : 2535.0
Ylöjärvi : 2505.0

LIITE 1

Perusterveydenhuollon kouluterveydenhuollon
käynnit / 1 000 7 - 18-vuotiasta

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

Pirkkala : 2851.0
Siilinjärvi : 2835.0
Kaarina : 2519.0
Ylöjärvi : 2314.0
Pohjois-Savo : 2302.0
Kangasala : 2162.0
Kontiolahti : 1708.0
Hollola : 1623.0
LIITE 1
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LIITE 1

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

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

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

LIITE 1

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

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

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

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

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

LIITE 1
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LIITE 1

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

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

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

LIITE 1

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

Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat /
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

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

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

Raskaudenkeskeytykset / 1 000 15 - 49-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

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
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LIITE 1

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi
työkyvyttömyyseläkettä saavat 16 - 24-vuotiaat, %
vastaavanikäisestä väestöstä

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

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

LIITE 1

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

Poliisin tietoon tulleet liikenneturvallisuuden
vaarantamiset ja liikennerikkomukset / 1 000 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

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

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

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

LIITE 1
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LIITE 1

Poliisin tietoon tulleet kaikki huumausainerikokset /
1 000 asukasta

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

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

LIITE 1

Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset
/ 1 000 asukasta

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

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

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
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LIITE 2

Terveyden edistämisen aktiivisuus Siilinjärven perusopetuksessa ja lukiossa
Kuvissa 1-3 on esitetty terveyden edistämisen aktiivisuus Siilinjärven perusopetuksessa ja 2. asteella.
Tulokset pohjautuvat THL:n toteuttamaan TEAviisari – kyselyyn.

Kuva 1. Terveyden edistämisen aktiivisuus Siilinjärven perusopetuksessa vuonna 2017

Kuva 2. Terveyden edistämisen aktiivisuus Siilinjärven lukiossa vuonna 2018

Kuva 3. Terveyden edistämisen aktiivisuus Ingmannin käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksella vuonna
2018

