SIILINJÄRVEN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS
JA -SUUNNITELMA 2021–2025

OSA I Hyvinvointikertomus

2
SISÄLLYS
OSA I KUNTALAISTEN HYVINVOINTI VALTUUSTOKAUDELLA 2017–2020 ......................... 3
RAPORTOINTI JA ARVIOINTI .................................................................................................. 3
1

Johdanto ............................................................................................................................. 3

2

Indikaattoreiden ja muun tiedon kuvaama hyvinvointi ......................................................... 4

3

4

2.1

Siilinjärven kunnan väestö, talous ja elinvoima ............................................................. 4

2.2

Asuin- ja elinympäristö .................................................................................................. 7

2.3

Lapset, nuoret ja lapsiperheet....................................................................................... 9

2.4

Nuoret aikuiset ............................................................................................................ 16

2.5

Työikäiset ................................................................................................................... 18

2.6

Ikääntyneet ................................................................................................................. 20

2.7

Kokemuksellinen hyvinvointi ja osallisuus .................................................................. 24

2.8

Hyvinvoinnin edistämisen rakenteet ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa ..................... 25

2.9

Terveydenedistämisaktiivisuus Siilinjärvellä ............................................................... 26

Painoalueiden, asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi vuosina 2018–2020 ... 29
3.1

Hyvä mielenterveys ja päihteiden käytön vähentyminen ............................................ 31

3.2

Terveellisten elintapojen sekä työ- ja toimintakyvyn tukeminen .................................. 32

3.3

Osallisuuden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy ................................................... 33

3.4

Esteetön, turvallinen ja hyvinvointia edistävä asuin- ja elinympäristö ......................... 34

Yhteenveto ja ehdotukset jatkotyöhön............................................................................... 35
4.1

Hyvät asiat ja onnistumiset ......................................................................................... 35

4.2

Vielä kehitettävää ....................................................................................................... 36

4.3

Ehdotukset hyvinvointisuunnitelman painoalueiksi 2021–2025 .................................. 37

Lähteet ..................................................................................................................................... 40
Liitteet ...................................................................................................................................... 42

3
OSA I KUNTALAISTEN HYVINVOINTI VALTUUSTOKAUDELLA 2017–2020
RAPORTOINTI JA ARVIOINTI

1

JOHDANTO

Terveydenhuoltolain (1326/2010, § 12) mukaan kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä
toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle. Laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma
laaditaan kerran valtuustokaudessa ja sitä päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua. Kertomukseen valitut hyvinvoinnin edistämisen painoalueet huomioidaan osana talousarviota sekä toimialojen
käyttösuunnitelmia. Valittuja painoalueita tavoitteineen arvioidaan talousarvion toteutumisen yhteydessä. Siilinjärven kunnanhallitus on lisäksi linjannut, että myös lautakunnat toteuttavat ja seuraavat
omalta osaltaan hyvinvointikertomuksessa esitettyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista.
Siilinjärven kunnan hyvinvointikertomuksessa 2018 on tarkasteltu kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa vuosina 2017–2018 ja edelleen vuoden 2019 vuosittaisessa raportissa on arvioitu vuoden 2018 hyvinvointisuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista. Hyvinvoinnin tilaa arvioitaessa vertailukuntina on käytetty Hollolaa, Kaarinaa, Kangasalaa, Kontiolahtea, Pirkkalaa ja Ylöjärveä sekä koko maata ja alueena Pohjois-Savoa. Vertailuissa on huomioitu erityisesti poikkeavuus
keskitasosta, eli kun tilanne on selvästi parempi tai huonompi kuin vertailukunnissa ja muutoksen
suunta.
Tämä laaja hyvinvointikertomus pohjautuu edeltäviin vuosien 2018 ja 2019 hyvinvointikertomuksiin
ja -suunnitelmiin, uusimman indikaattoritiedon tarkasteluun sekä Siilinjärven kuntastrategian painotuksiin. Hyvinvointikertomuksen suunnitelmaosa seuraavalle valtuustokaudelle valmistuu syksyllä
2021.
Siilinjärven kunnassa on tehty erikseen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019, Suunnitelma
ikääntyneen väestön tukemiseksi 2020 ja Turvallisuussuunnitelma 2020. Tänä vuonna on päivityksessä Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön toimintaohje.
Edeltävien hyvinvointikertomusten tapaan laaja hyvinvointikertomus on valmisteltu kunnan hyvinvointityöryhmässä hyvinvointisuunnittelijan johdolla. Valmisteluun on osallistettu myös muita sidosryhmiä.

Kuva 1. Kunnan hyvinvointikertomus prosessina (THL 2021).
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2.1

INDIKAATTOREIDEN JA MUUN TIEDON KUVAAMA HYVINVOINTI
Siilinjärven kunnan väestö, talous ja elinvoima

Siilinjärven väkiluku oli vuoden 2020 päättyessä 21 251 asukasta (Tilastokeskus 31.3.2021). Muutosta v. 2020 tuli -173 henkilöä: luonnollinen väestönlisäys -3, muuttotappio -232 ja nettomaahanmuutto +62.
V. 2020 kuolleiden määrä ylitti syntyneiden määrän Siilinjärvellä. Pohjois-Savon kunnista asukkaiden
keski-ikä on Siilinjärvellä alhaisin (41,8 v.). Yli 65-vuotiaita on Siilinjärvellä 20,6 % ja väestöennusteiden mukaan yli 65-vuotiaiden osuus nousee yli 7 % seuraavan 10 vuoden aikana (Kuntaliitto 2021a).
Lapsiperheiden osuus kaikista perheistä oli Siilinjärvellä 42,6 % (ja lukumääränä 2604) v. 2019.
Suunta on ollut viime vuosina laskeva, mutta on edelleen enemmän kuin Pohjois-Savossa tai koko
maassa keskimäärin.

Kuva 2a. Väestön ikärakenne, toteutunut ja ennuste Siilinjärvi 1990–2040 (Kuntaliitto 2021a).
Kuva 2b. Ennustettu ikärakenne Siilinjärvi 2030 (Kuntaliitto 2021a).
Väestön ja työpaikkojen kasvu on Siilinjärvellä harkittu strateginen valinta. Viime vuosina kasvussa
ei ole onnistuttu kaikilta osin. Työpaikkojen kasvu v. 2020 oli kuitenkin +15 työpaikkaa. Siilinjärvellä
on vahva tahto tehdä kasvua, jotta kunnan kehittäminen on mahdollista. Kasvun mittareita ovat väestön määrä ja sen vuosittainen kasvu sekä työpaikkojen määrä ja kasvu. Työpaikkaomavaraisuusaste on hyvä mittari kehyskunnalle.
Työttömien osuus nousi ja aktivointiaste laski koko maassa v. 2020 todennäköisesti aktiivimallista
luopumisen ja toisaalta Covid-19-vaikutusten vuoksi. Työttömien osuus (%) työvoimasta on Siiilinjärvellä v. 2020 koko maan ja Pohjois-Savon keskiarvoa alhaisempi ja työllisten osuus samaa tasoa
kuin koko maassa v. 2019.
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Taulukko 1. Informatiivisia tunnuslukuja Siilinjärvellä 2017 – 2020.
KASVU

2020

2019

2018

2017

-173

-245

+18

-110

21 250

21 423

21 675

21 658

86

113

152

88

285

287

302

355

**21/5/1

35/0/1*

38/0/1*

Mittari / vuodet
Väestön kasvu
Kunnan väkiluku
Valmistuneet asunnot
Rakennuslupien määrä
Tonttireservi
*omakotitalot / rivitalot / kerrostalot
**rakentamiskelpoinen rakennuspaikkareservi

TALOUS
Mittari / vuodet
Tilikauden yli-/alijäämä (M€)

+0,5

* +3,2

-4,5

+1,8

Taseen kumulatiivinen yli-/alijäämä (M€)

+5,5

+5,0

+1,7

+6,2

Vuosikate (M€)

+9,5

-2,3

+3,3

+8,2

Lainamäärä / asukas (€)

3 809

3 653

3 220

2 927

Konsernilainat / asukas (€)

7151

6 944

6 152

5 672

Valtionosuudet /asukas (€)

2066

1554

1529

1475

3979

3931

3966

Verotulot / asukas (€)

4311

* ilman vesihuoltolaitoksen satunnaista voittoa -9,4

Sokran Huono-osaisuus Suomessa karttasovellus (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2021) tarkastelee
huono-osaisuutta eri muuttujiin perustuen. Valittavia muuttujia ovat huono-osaisuuden sosiaaliset
seuraukset, huono-osaisuuden taloudelliset yhteydet, inhimillinen huono-osaisuus tai huono-osaisuus yhteensä summamuuttuja. Siilinjärven kunnassa huono-osaisuus yhteensä -suhdeluku on
113,4. Vastaava luku on Kuopiossa 151,8 ja Lapinlahdella 149,6 ja Pohjois-Savossa 113,9. PohjoisSavon luku on maakuntavertailussa maan korkein. Luvut perustuvat v. 2017–2019 tilastotietojen keskiarvoon.
Kunnan elinvoimaindikaattori (Kuntaliitto 2021b) oli vuoden 2019 tietoihin perustuen -28,68. Indikaattori sisältää kunnan elinvoiman kannalta keskeiset ulottuvuudet: väestömuutos, työpaikkamuutos,
verotulojen muutos, taloudellisen huoltosuhteen muutos ja koulutustason muutos. Ulottuvuudet vaikuttavat elinvoimaindikaattorin arvoon yhtäläisellä painolla. Elinvoimaindikaattori kuvaa kunnan aseman suhteellista muutosta. Valittuihin vertailukuntiin nähden Siilinjärven elinvoimaindikaattori oli
vuonna 2019 heikoin; esimerkiksi Kontiolahden indikaattori oli -8,64, Ylöjärven 23,11 ja Pirkkalan
50,68. Siilinjärven elinvoimaindikaattorin heikkenemistä selittää koulutustason (-18,50), verotulojen
(-5,07), taloudellisen huoltosuhteen (-5,56) ja väestömäärän (-0,76) heikkeneminen. Indikaattoriluvuista ainoastaan työpaikkojen indikaattoriluku on kehittynyt myönteisesti (+1,21).
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Kuvat 3a. ja 3b. Huono-osaisuus yhteensä Siilinjärvellä ja naapurikunnissa. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2021).

Taulukko 2. Indikaattoritiedosta tulkittua Siilinjärvi suhteessa vertailukuntiin/ -alueisiin (Hollola,
Kaarina, Kangasala, Kontiolahti, Pirkkala, Ylöjärvi, Pohjois-Savo ja koko maa).
HYVÄÄ
 7–15-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (suurin, 10,8 %),
2018
 Gini-kerroin, käytettävissä olevat
tulot ja tasoerot (pienin, 22,6, nousussa), 2019
 Koulutustasomittain 391,2 (2019,
nousussa, parempi kuin PohjoisSavossa tai koko maassa, vertailukunnissa keskitasoa)
 Työttömien osuus työvoimasta alhainen (9,5 %), 2020
 Sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustannukset alhaiset (3368
€/asukas), 2019

KEHITETTÄVÄÄ
















Vuosikate, euroa / asukas (vähiten, -110, laskussa), 2019
Vuosikate, % poistoista (vähiten, -31,6), laskussa, 2019
Lainakanta, euroa / asukas (eniten, 3654), nousussa, 2019
Suhteellinen velkaantuneisuus, % (eniten, 67,5 %), kasvussa, 2019
Huoltosuhde, demografinen (2. suurin, 67,6, kasvussa),
2019
Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 1 000 asukasta (vähiten, 14,1 %, kasvussa)
2019 Ulkomaan kansalaiset, % väestöstä (vähiten, 0,8 %, ei
muutosta), 2018
Vastaanotetut pakolaiset / 100 000 asukasta (2. vähiten, 4,7
%, laskussa) 2019
Kuntien välinen nettomuutto / 1 000 asukasta (pienin lukema, -14,1, laskussa) 2019
Tulomuuttajat, lkm (2. vähiten, 1108, laskussa), 2019
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä (eniten, 0,4 %, lievä
kasvu), 2019
Työttömien aktivointiaste alhainen (20,2 %), 2020
Avioeroja 25–64-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäisistä naimisissa olevaa (eniten, 19,3, hieman laskussa), 2018
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2.2

Asuin- ja elinympäristö

Turvallisuus
Poliisin tietoon tulleita rikoksia esiintyy Siilinjärvellä paljon vertailukuntiin ja -alueisiin verrattaessa.
Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia/ 1000 asukasta: v. 2019 Siilinjärvi 5,3 (Pohjois-Savo
7,1 ja koko maa 6,6). Siilinjärvellä oli laskua vuoden 2018 tilanteesta. Vastaavasti poliisin tietoon
tulleet huumausainerikokset ovat Siilinjärvellä ja Pohjois-Savossa kasvaneet merkittävästi vuoden
2017 jälkeen: v. 2019 Siilinjärvellä indikaattori oli 1,8/ 1000 asukasta ja Pohjois-Savossa 2,1 (koko
maa 1,7).
Poliisin tietoon tulleita eräitä liikennerikoksia/ 1000 asukasta oli v. 2019 Siilinjärvellä 10,2 (PohjoisSavo 9,1 ja koko maa 8,8). Ylöjärvellä vastaava luku oli 11,9. Myös liikenneturvallisuuden vaarantamisen indikaattori oli Ylöjärvellä korkein. Siilinjärvi oli vertailukunnista toiseksi korkeimmalla 231,3/
1000 asukasta (Pohjois-Savo 95,0 ja koko maa 87,3). Poliisin tietoon tulleita rattijuopumuksia oli
Siilinjärvellä v. 2019 saman verran kuin maassa keskimäärin (3,3/ 1000 asukasta). Luku on vertailukunnista toiseksi suurin Ylöjärven jälkeen. Alueena Pohjois-Savo ylsi vielä korkeammalle 3,7/1000
asukasta.
Vertailukuntiin nähden Siilinjärvellä ja Pohjois-Savossa on ollut enemmän useimpia edellä mainituista
turvallisuusuhkista. Turvallisuuteen liittyvää indikaattoritietoa on kuvattu kattavammin Siilinjärven
kunnan turvallisuussuunnitelmassa (Siilinjärven kunta 2020b).
Liukastumistapaturmia on sattunut Pohjois-Savon kunnista eniten Kuopiossa, Iisalmessa ja Siilinjärvellä vuonna 2018. Suurimmat liukastumisen syyt ovat erityisen liukas alusta (62 %), huono tien/
alueen kunnossapito (38 %), kenkävalinnan keliin sopimattomuus (25 %), piemeys, huono valaistus
(20 %), kiire (15 %) ja tarkkaamattomuus (8 %). (Liikenneturva, Ramboll 2020).
Kuopion ja Siilinjärven meluselvitys valmistui vuonna 2017 (WPS 2017). Selvityksessä arvioitiin
tie- ja raideliikennemelun tasoa Kuopion ja Siilinjärven alueella vuosille 2017 ja 2035. Selvityksen
tulosten perusteella voidaan tunnistaa merkittävimmät ympäristömelun aiheuttajat ja asukkaiden melualtistumisen kannalta pahimmat alueet. Meluselvityksen tuloksia käytetään hyväksi maankäytön
suunnittelussa ja kaavoituksessa. Siilinjärvellä päiväaikaiselle yli 55 dB:n tieliikennemelulle altistui
vuoden 2017 tilanteessa noin 1 500 asukasta ja raideliikennemelulle noin 200 asukasta. Tieliikenteen
laskennallisella melualueella asuvien määrän arvioidaan tulevaisuudessa kasvavan, kun vilkkaiden
liikenneväylien varrella sijaitseville keskusta-alueille kaavoitetaan uutta kerrostalorakentamista. Melualueelle sijoittuville uusille asuinalueille määritellään kaavoituksessa tarkempien meluselvitysten
perusteella tarvittavat meluntorjuntatoimet, joiden toteuttamisen jälkeen asuntojen ja ulko-oleskelualueiden melutasot tulee alittaa ohjearvot.
Lentokoneliikenne, erityisesti sotilasilmailu, rasittaa myös merkittävästi Siilinjärven asuinalueita. Vuoden 2020 tilanteessa yli 55 dB:n laskennallisella lentomelualueella asui noin 530 asukasta. Kaavoilla
rajoitetaan uusien melulle herkkien toimintojen kuten asumisen sijoittumista lentomelualueelle. Yli 60
dB:n lentomelualueella ei anneta lupia uusille rakennuspaikoille asumiseen. Asukasmäärä (n. 265
asukasta vuoden 2020 tilanteessa) ja asuinrakennuspaikat (91 vakituista ja 40 vapaa-ajanasuntoa)
vähenevät kuitenkin yli 60 dB:n alueella hitaasti.
Kuopion ja Siilinjärven yhteinen ilmanlaatuselvitys valmistui vuonna 2020 (Ilmatieteenlaitos
2020). Selvityksessä arvioitiin leviämismallilaskelmilla merkittävimpien päästölähteiden: autoliikenteen, kiinteistökohtaisen lämmityksen, energiantuotannon ja teollisuuden päästöjen pitoisuuksien
muodostumista taajama-alueilla vuoden 2017 ja vuoden 2035 ennustetilanteessa. Selvityksen perusteella ilmanlaatu Siilinjärven alueella on pääsääntöisesti hyvää. Ilmanlaadun ohjearvot ylittyvät
paikoitellen VT5:n moottoritien läheisyydessä. Tulevaisuuden tilanteessa päästöjen arvioitiin todennäköisesti pienenevän ajoneuvojen moottoritekniikan kehittyessä ja päästörajojen kiristyessä.
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Ilmanlaatua on seurattu vuorovuosittain kirkonkylän ja Vuorelan mittausasemilla. Seurannan perusteella ilmanlaatu on ollut pääsääntöisesti hyvää. Katupölystä johtuvat hiukkaspitoisuudet heikentävät
ilmanlaatua ajoittain kevättalvella, keväällä ja loppusyksyllä erityisesti valtateiden läheisyydessä.
Syksyisin hiukkasten lisäksi typen oksidit ovat olleet ajoittain koholla Vuorelassa. Vuorelan mittausasemalla on nähtävissä moottoritien vaikutukset alueen ilmanlaatuun. Ilmanlaadun kannalta on kunnassa panostettu erityisesti katupölyn aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi talvella liukkaudentorjunnassa käytetyn hiekoitushiekan poistoon. Pienhiukkaspitoisuudet (TPS, kuva 4) ovat suurimmat
Siilinjärvellä Pohjois-Savon alueella v. 2018 (Ymparisto.fi, 2021).
Kuva 4. Pienhiukkaspitoisuudet kunnissa, karttakuva.
Kokonaispäästöt esittää kaikkien inventoitujen päästölähteiden päästöt yhteenlaskettuna. Kartalla yhdistyvät energiantuotannon, teollisuuden, liikenteen, tuotteiden käytön, jätteiden ja maatalouden ilman epäpuhtauksien päästöt. (Ymparisto.fi, 2021).
Asuminen ja asuinrakentaminen
Siilinjärvellä on tavoiteltu monimuotista asumista, mikä liittyy myös
kunnan kasvuun ja kuntalaisten hyvinvontiin. Mittareina käytetään eri
asuntomuotoja ja valmistuneiden asuntojen määrää. Kunnassa tarvitaan omakotitaloja, rivitaloja ja kerrostaloja. Asumisoikeusasuntojen
kysyntä on ollut kasvavaa.
Kaavoituksen onnistuminen takaa uusien asuntoalueiden rakentamisen. Kuntalaisten on mahdollista asua kaava-alueilla tai haja-asutusalueilla. Siilinjärvi kehittyy kahdella kärjellä, kirkonkylän keskustan ja
eteläisen Siilinjärven osalta. Molempia alueita kehitetään yleis- ja asemakaavoituksella. Kehittyvillä kylillä kehitystä ohjaavat mm. kyläkaavat. Maaseutualueilla rakentamista toteutetaan suunnittelutarveratkaisuilla.
Siilinjärvellä valmistui vuosina 2017–2019 yhteensä 122 pientaloa (joissa asuntoja yhteensä 140 kpl),
9 rivitaloa (asuntoja 40 kpl) ja 5 kerrostaloa (asuntoja 159 kpl). Pientaloasunnoista 33,6 %, rivitaloasunnoista 40 % ja kerrostaloasunnoista 100 % sijoittui vahvan joukkoliikenteen palvelutason (vyöhykkeet I-III) alueelle. Uusien asuntojen kokonaismäärästä 58 % sijoittui vahvan joukkoliikenteen
alueelle. Vahvan joukkoliikenteen vyöhykkeellä on vaatimuksena mm. puolen tunnin vuoroväli. Suurin osa vahvan joukkoliikennevyöhykkeen ulkopuolelle sijoittuvista pientalo- ja rivitaloasunnoista sijoittui Harjamäen ja Panninniemen alueelle, joiden palvelutaso ei täyttänyt vuonna 2020 vahvan joukkoliikenteen määrityksiä. Vahvan joukkoliikenteen sekä Panninniemen ja Harjamäen alueelle sijoittui
86 % vuosien 2017–2019 asuntorakentamisesta. Joukkoliikenneohjelmassa asetettu tavoite maankäytölle on, että uusista asunnoista vähintään 80 % ja uudesta elinkeinorakentamisesta 60 % (kem2)
ohjataan vahvan joukkoliikenneverkon palvelualueelle.
Perusopetuksen saavutettavuus on Siilinjärvellä hyvällä tasolla. Perusopetuksen saavutettavuus
(alle 5 km:n etäisyys koulusta) on Siilinjärvellä alakouluissa 89 % ja yläkouluissa 71 % koululaisista.
Vastaavat luvut Pohjois-Savossa ovat 86 % ja 70 %. Päivähoidon osalta saavutettavuus on myös
hyvä, johtuen laajasta kunnallisesta varhaiskasvatusverkosta ja yksityisestä palveluntarjonnasta.
Päivittäistavarakauppojen saavutettavuus ikääntyneiden osalta, enintään 500 m, on Pohjois-Savossa Liiteri-tietokannan mukaan 50,7 % vuonna 2019. Vastaava osuus on Siilinjärvellä 32,8 %, Iisalmessa on 56,2 % ja Varkaudessa 57,6 %. (Elinympäristön tietopalvelu Liiteri).
Joukkoliikenteen kattavuus, eli 1 km etäisyydellä linja-autopysäkistä asuvien osuus, on Siilinjärvellä 88,8 %. Vastaava osuus on Pohjois-Savossa 85,1 %. (Elinympäristön tietopalvelu Liiteri).
Kunnan imago yhdessä viihtyisän elinympäristön ja hyvien palveluiden kanssa houkuttelee kuntaan
uusia asukkaita ja yrityksiä.
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2.3

Lapset, nuoret ja lapsiperheet

Alle kouluikäisten terveys, hyvinvointi ja elintavat
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 0–15-vuotiaita oli Siilinjärvellä vuonna 2019 yhteensä 4,9
% ja 16–24-vuotiaita 7,9 %, vastaavan ikäisestä väestöstä. Nämä ovat vähemmän kuin vastaavat
luvut Pohjois-Savossa (6,1 % ja 8,9 %). Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen lasten ja nuorten
määrä on pysynyt viimeisten vuosien aikana tasaisena. 0–15-vuotiaat pojat saavat useammin erityiskorvattavia lääkkeitä kuin tytöt.
FinLapset (lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut) -tutkimuksessa (THL 2018) kerättiin tietoa 4-vuotiaiden lasten huoltajilta. Tutkimuksen mukaan suurin osa nelivuotiaista lapsista voi vanhempien mukaan hyvin. Kuormittavana tekijänä nousi esiin kiusaaminen. Myös elintavat, kuten ruokailutottumukset, eivät suurella osalla vastanneet suositusta. Reilun kolmanneksen lapsen kohdalla varhaiskasvatuksen arvioinneissa on noussut esiin huoli lapsen sosiaalisista taidoista.
Varhaiskasvatus saavuttaa suurimman osan lapsista: Vuonna 2020 siilinjärveläisistä 1–2-vuotiaista
lapsista 62 % ja 3–5-vuotiaista 86,35 % oli varhaiskasvatuksessa (yhteensä 1–6-vuotiaista
31.12.2020 oli 80,5 %). Esiopetuksen piirissä olevia lapsia oli 293. (Varhaiskasvatuksen tilasto-ohjelmat 2021).
Siilinjärven kunnan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa on kehitetty ruokakasvatusta jo useamman vuoden ajan. Kehittämiseen on saatu tukea Maistuva koulu- ja Ruokakunta –hankkeilta (Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry. ja Itä-Suomen yliopisto 2020). Hankkeissa kehitetyn Nykytila.fi -tietokannan mukaan ruokakasvatus kokonaisuudessaan toteutuu Siilinjärven kunnan varhaiskasvatuksessa ”kohtalaisesti”, kun taas osa-alueista ”ruokailun järjestäminen ja kehittäminen” saa luokituksen
”toteutuu hyvin” (kuva 5a). Muut teemakohtaiset luokitukset sijoittuvat välille 67 % ”ruokakasvatus
osana kasvatusta ja opetusta” – 75 % ”monipuolinen ja riittävä ateria”. Tarkempana kehitettämiskohteena nousee ”monipuolisen ja riittävän aterian” kokonaisuudessa tarjottavat kasvikset; esim. salaattitarjonnassa hyödynnettävät yksittäiset komponentit (29 %).
Kuvat 5a ja 5b. Ruokakasvatuksen nykytila Siilinjärven kunnassa syksyllä
2020 (Nykytila.fi, 2020). Kuva 5a
(vasemmalla) päiväkodit (12 yksikköä)
ja kuva 5b (oikealla) alakoulut (4 yksikköä). Osa-alueita on arvioitu viiden
pääteeman mukaisesti vastaukset pisteyttäen. Pisteiden tulkinta esitetään
kuvissa asteikolla toteutuu heikosti (0–
24 %), kohtalaisesti (25–74 %) tai hyvin (75–100 %).

Alakouluilla Nykytila.fi-viisarit levittäytyvät laajemmin; arviointi 40 % ”ruokakasvatus osana kasvatusta ja opetusta” – 80 % ”ruokailun järjestäminen ja kehittäminen”. Selkeänä alateeman kehittämiskohteena nousee ”oppilaiden osallistuminen ruokaan liittyvän toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen” (18 %) sekä se, että koululta löytyisi ”ruokakasvatuksesta vastaava henkilö tai tiimi” (18 %).
Koululounaalla ei myöskään ole tarjolla kahta pääruokavaihtoehtoa siten, että toinen ruoka olisi kasvisruoka.
Kouluruokailusuosituksen noudattamista koskevat pisteet ovat Siilinjärvellä laskeneet hyvistä vuosista 2017 ja 2018 (100 %), ollen v. 2019 ja 2020 69 %. Samaan aikaan koko maan ja Pohjois-Savon
pisteet ovat olleet hieman nousussa. Myös valtaosa vertailukunnista on parantanut tulostaan vuosien
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myötä. Siilinjärven pudotusta selittänee se, että välipala on tarjolla iltapäiväkerholaisille, mutta muutoin maksullista välipalaa ei ole ostettavissa vanhemmillekaan oppilaille. Yläkoululla ja lukiossa kasvisruokaa tarjotaan toisena vaihtoehtona.
Kuva 6. Koulussa noudatetaan
kouluruokailusuositusta koululounaan ja välipalojen järjestämisessä, % peruskouluista, (Sotkanet 2021, ind. 5317).

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 2019 toteutusta kyselystä. Myös nuorisovaltuusto tetoteuttaa keväisin Mitä sinulle kuuluu? -kyselyn ala- ja yläkouluille sekä toisen 2. asteen
oppilaitoksille. Kyselyt antavat tietoa nuorten harrastamisesta, terveyspalveluista, kokemuksellisesta
hyvinvoinnista ja nuorten näköisten palvelujen tarpeesta. Myös koulujen kanssa yhteistyössä tehtävän koulunuorisotyön ja jalkautuvan, kohtaavan nuorisotyön toimintamallin kautta saadaan kuvaa
nuorten keskuudessa esiin nousevista ajan ilmiöistä ja arjen asioista.
Yksinäisyys ja ahdistuneisuus tunnustetaan
Kouluterveyskyselyn mukaan huolestuttavana voidaan pitää terveydentilansa keskinkertaiseksi tai
huonoksi tuntevien osuutta (%) 8. ja 9.-luokan oppilaista, näin tuntevia on Siilinjärvellä 22,6 %. Arvo
on vertailukuntien korkein, nousua vuodesta 2017 on 2 yksikköä. Tilanne vastaa kuitenkin PohjoisSavon (22,1 %) tilannetta.
Yksinäisyys “ei yhtään läheistä ystävää”, % 8. ja 9. luokan oppilaista on vähentynyt Siilinjärvellä v.
2017 tasosta ollen v. 2019 vertailukuntien alhaisin (8,7 %), koko maa 9,1 % ja Pohjois-Savo 8,9 %.
Sen sijaan niin 4. ja 5. luokan oppilaiden kuin ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden kokema yksinäisyys on noussut tuntuvasti Siilinjärvellä, ollen vuonna 2019 4. Ja
5. luokan oppilailla 3,5 %, ammatillisen asteen opiskelijoilla 20,3 % ja lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoilla 13,5 %. Toisen asteen opiskelijoilla osuus on vertailukuntien suurin sekä Pohjois-Savon ja koko
maan keskiarvoa suurempi (10,9 % ja 11,7 %).
Ahdistuneisuus on edelleen lisääntynyt niin yläkoululaisilla 13,9 % (koko maa ja Pohjois-Savo 12,9
%), toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoilla 15,4 % (koko maa 11,1 %, Pohjois-savo
11,9 %) kuin lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoilla14,4 % (koko maa 13,9 %, Pohjois-Savo 11,9 %).
Huomattavaa on, että naisten kokema ahdistuneisuus on moninkertaista miehiin verrattuna.
Päihteet, tupakka- ja nikotiinituotteet ja rahapelaaminen
Huolta herättävä päihteiden tai tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö tai rahapelaaminen (% 8. ja 9.
luokan oppilaista / ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista / lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista) Siilinjärvellä ja vertailukunnissa/-alueilla: Kokonaisuudessaan ko. indikaattori laski vuodesta 2017 vuoteen 2019 Siilinjärvellä hieman. Tällainen käyttäytyminen on yleisempää pojilla kuin
tytöillä ja Siilinjärven osalta huomiota herättää ammatillisen asteen opiskelijoiden päihde-, tupakka ja
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rahapelikäyttäytyminen. V. 2019 ko. indikaattori ammatillisella asteella oli Siilinjärvellä 27,1 % ja lukiolaisilla 5,4 %, yläkoululaisilla 8,2 %. Koko maahan verrattuna Siilinjärven arvot ovat suurempia
ammatillisen asteen opiskelijoilla ja 8. ja 9. luokan oppilailla, kun taas lukiolaisten arvot ovat alle maan
keskiarvon. (Ks. taulukko 3).
Päihteiden käyttö heijastelee myös terveydenhuollon tilastoihin. Vammojen ja myrkytysten vuoksi
sairaassa hoidettujen 7–14-vuotiaiden määrä on kääntynyt laskuun, ollen kuitenkin vielä v. 2018 suurempi (94,2) kuin maassa keskimäärin (81,7). Pohjois-Savon vastaava arvo on 100,4/ 10 000 vastaavanikäistä. Vastaava indikaattori 15–24-vuotilailla on edelleen vuoden 2017 jälkeen ollut Siilinjärvellä nousussa, arvo vuonna 2018 oli 156,5 /10 000 vastaanikäistä (Pohjois-Savo 143,5, koko maa
125,5).
Taulukko 3. Huolta herättävää päihteiden tai tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä tai rahapelaamista (% 8. ja 9. luokan oppilaista / ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista / lukion
1. ja 2. vuoden opiskelijoista) Siilinjärvellä ja vertailukunnissa/-alueilla. (Sotkanet 2021).

Ylipaino on yleistä kouluikäisillä ja varhaisnuorilla
Siilinjärvellä 2–6-vuotiaista oli ylipainoisia 17 %. Tämä on vähemmän kuin keskimäärin Pohjois-Savossa (21,5 %) ja koko maassa (19,3 %). Vastaavasta ikäryhmästä oli lihavia 2,2 %, mikä on myös
vähemmän Pohjois-Savossa (4,7 %) ja koko maassa (4,3 %).
Kouluikäisistä 7–12-vuotiaista oli ylipainoisia Siilinjärvellä 24,4 % (Pohjois-Savo 25,2 % ja koko maa
22,9 %); vastaavasta ikäryhmästä oli lihavia 6,3 % (Pohjois-Savo 6,5 % ja koko maa 6,0 %).
13–16 -vuotiaista oli ylipainoisia Siilinjärvellä 24,7 % (Pohjois-Savo 27,3 % ja koko maa 24,9 %);
vastaavasta ikäryhmästä Siilinjärvellä oli lihavia 7,7 % (Pohjois-Savo 8,6 % ja koko maa 7,4 %).
Yhteenvetona voidaan todeta, että 7–12-vuotiaiden ja 13–16-vuotiaiden ryhmissä poikien ylipaino ja
lihavuus on tyttöjä yleisempää niin Siilinjärvellä, Pohjois-Savossa kuin koko maassa. Normaalia painonkehitystä kannattaa tukea jo varhaislapsuudessa.
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Taulukko 4. Ylipainon yleisyys (%) 2–6-vuotiailla, 7–12-vuotiailla ja 13–16-vuotiailla Siilinjärven
kunnassa ja vertailukunnissa/ -alueilla v. 2018–2019. (Sotkanet 2021).

Taulukko 5. Lihavuuden yleisyys (%) 2–6-vuotiailla, 7–12-vuotiailla ja 13–16-vuotiailla
Siilinjärven kunnassa ja vertailukunnissa/ -alueilla v. 2018–2019. (Sotkanet 2021).

Fyysinen aktiivisuus
Kouluikäisten toimintakykyindikaattori perustuu Move!-mittaustuloksiin. Siilinjärvellä niiden 5. luokan
oppilaiden osuus (%), joilla on heikko fyysinen toimintakyky, on kasvanut niin tyttöjen kuin poikien
osalta vuodesta 2018–2020. Koko maan lukuihin verratessa silmiinpistävää on heikon fyysisen toimintakyvyn lisääntyminen siilinjärveläisillä pojilla.
8. luokkalaisten osalta heikkoa fyysistä toimintakykyä esiintyy yhä useammin niin pojilla kuin tytöillä.
Koko maahan verrattuna erityisesti v. 2020 luku tyttöjen osalta on koko maan lukua suurempi.
Move! -tulokset ovat huolestuttavasti laskeneet Siilinjärvellä muuhun Suomeen verrattuna. Vain
harva oppilas yltää parhaaseen kolmannekseen eri testeissä. Tämä kokonaisuus vaatii Siilinjärvellä
jatkotoimia.
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Kuvat 7a. ja 7b. Lasten ja nuorten toimintakyky (Move!-mittaus) Siilinjärven kunnassa, 7a. % 5.
luokan oppilaista, joilla heikko fyysinen toimintakyky ja 7b. % 8. luokan oppilaista, joilla heikko fyysinen toimintakyky. (Sotkanet 2021).
Taulukko 6. Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky (Move!-mittaus), % 5. ja 8. luokan oppilaista,
joilla heikko fyysinen toimintakyky. Siilinjärven kunta ja sen vertailukunnat v. 2018–2020. (Sotkanet
2021).

Lasten ja nuorten psyykkinen oireilu on lisääntynyt korona-aikana ja tämä näkyy palvelutarpeen
kasvuna. Lasten, nuorten ja perheiden palveluverkostossa keskeisenä havaintona on huoli lasten ja
nuorten psyykkisen oireilun ja tähän liittyen myös koulukäymättömyyden lisääntymisestä. Arjen hektisyys haastaa vanhempia ja vanhemmuuteen kaivataan tukea.
Siilinjärvellä oli v. 2020 kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia 48 eli 1 % vastaavasta ikäryhmästä 0–
17-vuotiaat ja avohuollon paveluissa 169 lasta eli 3 % vastaavasta ikäryhmästä 0–20-vuotiaat. Palveluissa olleiden määrä on ennakkotilaston mukaan laskenut edellisvuodesta.
Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimenpiteiden piirissä on 18–20-vuotiaita vertailukunnista eniten. Tämä kertoo ensisijaisen tuen vahvistumisesta suhteessa lastensuojeluun. Lastensuojelussa
suurin osa ilmoituksista on liittynyt päihteiden käyttöön v. 2018–2020.
Perheiden osallistaminen ja perheiden kokema tuen tarve
Siilinjärvellä ja laajemmin Pohjois-Savossa osallistuttiin syksyllä 2020 Suomen Sydänliiton Taloustutkimuksella teettämään tutkimukseen Neuvokas perhe –kohderyhmien kuuntelu (Taloustutkimus
Oy 2021). Kysely oli kohdennettu täysi-ikäisille vastaajille, joiden taloudessa oli vähintään yksi 12vuotias tai tätä nuorempi lapsi. Pohjois-Savon osuus vastauksista oli 596 kpl, kun kaikkia vastaajia
oli 3863 kpl.
Vanhempien vastaukset olivat samansuuntaisia koko maassa. Yli puolet Pohjois-Savon vastaajista
koki saaneensa riittävästi tukea lapsiperhearkeen. Tukea vanhemmuuteen toivottiin yleisimmin lähi-
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piiriltä, omalta perheeltä ja ystäviltä. Vertaistukea oman perheen arkeen järjestön tai vastaavan lapsiperheen kautta oli saanut enemmän kuin 1/4 alueen vastaajista. 1/5 alueen vastaajista osallistui
liikuntaseurojen lapsiperhetoimintaan ja enemmän kuin 1/10 seurakuntien järjestämään lapsiperhetoimintaan.
Koronavirustilanne on vaikuttanut perheiden hyvinvointiin ja 1/3 vastaajista koki, että koronavirustilanteella on ollut melko paljon vaikutusta perheen hyvinvointiin ja 1/5 koki, että sillä on ollut vaikutusta perheen elintapoihin. Myönteisimmin koronavirustilanne on vaikuttanut perheen yhteiseen aikaan ja negatiivisimmin sosiaalisiin suhteisiin.
Lapsen ylipainosta huolestuneita oli vajaa kymmenes vastaajista. Painonhallintaan tukea tarvitsevien
osuus oli Pohjois-Savossa hieman suurempi kuin koko väestössä, lisäksi ilmaistiin tuen tarvetta koko
Suomea selvästi useammin elämän-/arjenhallintaan sekä syömisen ja liikunnan tukeen. Kouluterveydenhuolto, oma perhe, neuvola, sukulaiset sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset mainittiin
Pohjois-Savossa useammin kuin koko Suomessa painonhallinnan tuen lähteenä.
Perheentalo tukee lapsiperheiden arkea
Siilinjärvellä on toiminut Huoltoliiton hallinnoima ja kunnan sekä STEA-avustusten turvin toimiva Perheentalo elokuusta 2019 lähtien. Perheentalo on verkostomaisen yhteisötalo. Yhteistyössä on mukana perheitä, järjestöjä, julkinen sektori, oppilaitoksia, seurakunta ja maakunnan toimijoita. Perheentalolla toteutetaan kaikkien lapsiperheiden saavutettavissa olevaa, matalan kynnyksen ja varhaisen tuen mukaista, hyvinvointia ja osallisuutta tukevaa toimintaa. Toiminnasta kerätään säännöllisesti palautetta. Perheet ovat kokeneet toimintaan osallistumisen arjen hyvinvointia lisääväksi. Hyödyllisenä on pidetty myös saatua tietoa lapsiperhepalveluista. Kävijämääriä on kuvattu liitteen seurantataulukossa. Korona-aika ja rajoitukset ovat luonnollisesti vaikuttaneet osallistumiseen. (Siilinjärven Perheentalon vuosikertomus 2020).
Taulukko 7. Indikaattoritiedosta tulkittuna lasten, varhaisnuorten ja lapsiperheiden tilanne Siilinjärvellä suhteessa vertailukuntiin/ -alueisiin (Hollola, Kaarina, Kangasala, Kontiolahti, Pirkkala, Ylöjärvi, Pohjois-Savo ja koko maa). (Indikaattoreita liitteessä 1).
Lapset, varhaisnuoret, lapsiperheet
Hyvää

Kehitettävää

 Äitiysneuvolatarkastusten kattavuus
 Nuoret kokevat terveydentilansa huonoksi (8. ja 9.lk)
on hyvä
 Yksinäisiä nuoria on (8. ja 9.lk) muihin alueisiin verrattuna
 Aktiivinen osallistuminen varhaiskasvähän, mutta kuitenkin lähes 9 %
vatukseen
 7–12-vuotiaiden ja 13–16-vuotiaiden poikien ylipaino ja li Lasten ylipaino*: 2–6-vuotiaista ylihavuus on tyttöjä yleisempää
painoisten tai lihavien osuus on al Fyysinen toimintakyky (Move) (5. ja 8. lk) on heikentynyt
hainen
 Tupakoivien määrä on kasvussa (8. ja 9. lk)
 Ylipainoisten* määrä on laskussa
 Nuuskaa päivittäin käyttävien nuorten määrä on kasvussa
yläkouluikäisillä (8. ja 9.lk)
 Rahapelejä pelaavien nuorten viikoittain määrä kasvussa
 Nuoret harrastavat hengästyttävää
 Osallistunut koulukiusaamiseen vähintään kerran viikossa
liikuntaa vapaa-ajalla hyvin (8. ja
on kasvussa (8. ja 9.lk)
9.lk)
 Sukupuoliyhdynnässä olleiden määrä on kasvussa
 Kokenut koulukiusaamista laskenut
 Opettajat eivät rohkaise mielipiteen ilmaisuun oppitunnilla
perusopetuksessa
(8. ja 9.lk), tilanne on menossa parempaan suuntaan
 Vähiten laittomia huumeita kokeilleita
 Perusopetuksen terveydenedistämis-aktivisuudessa on
yläkoululaisissa (8. ja 9.lk)
vielä kehitettävää
 Fyysistä uhkaa koetaan muita alueita
 Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneita on runvähemmän (8. ja 9.lk)
saasti 0–17-vuotiaissa
 Ahtaasti asuvia lapsiasuntokuntia vä Erikoissairaanhoidon avohoitokäyntejä nuorisopsykiatrihän
alla on runsaasti
 Perusterveydenhuollon koulutervey Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaita on runsaasti
denhuollon käyntejä on runsaasti
*Ylipainoisia (ISO-BMI alaraja 14-vuotiailla pojilla 22,62 kg/m2 ja tytöillä 23,34 kg/m2)
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Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on työstetty kunnassa vuonna 2019. Suunnitelman
yhteenvedossa todetaan, että valtaosa siilinjärveläisistä lapsista, nuorista ja perheistä voi hyvin.
Siilinjärveläisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnissa on havaittavissa useita positiivisia
tekijöitä ja myös erityisiä huolenaiheita. Suunnitelmaan on koottu myös palvelujärjestelmässä hyvin
toimivia toimintatapoja ja kehittämisen kohteita (taulukko 8).
Taulukko 8. Yhteenveto palvelujärjestelmän toimivuudesta ja kehittämisen kohteista (päivitys Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan 2019).
Hyvät toimintamallit

Kehittämisen kohteet

Henkilöstön ja palvelujen riittävyys

Henkilöstön ja palvelujen riittävyys

-

Avoin varhaiskasvatus tavoittaa viikoittain n. 60 perhettä lähinnä Etelä- Siilinjärvellä
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
Kohtaavaa, jalkautuvaa nuorisotyötä on sovittu lisättäväksi

-

Toimintamallit
-

-

Toimintamallit
-

-

Ylipainoon puuttumisessa KYS:n painopolku
Koulut ovat mukana Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu
– ohjelmissa ja varhaiskasvatus on mukana Liikkuva
varhaiskasvatus- ohjelmassa
Toimiva ja kattava oppilashuolto
Tukea tarvitsevien lasten opetus
Eroneuvontapalvelu on 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
-

Rakenteet lasten, nuorten ja perheiden osallistamiselle
luotu
Nuorisovaltuusto; myös vuosittain nuorille “Mitä sinulle
kuuluu?” -kyselyt
Oppilaskunnat ja aktiivinen vanhempainyhdistystoiminta

Järjestötoiminta
-

-

Aktiivinen ja kehittyvä järjestötoiminta (Perheentalo ja
Toimijafoorumit)
Kunta tarjoaa järjestöille ja seuroille tiloja ilman kustannuksia käyttöön
Järjestötoiminta kumppanina palvelutuotannossa kunnan kanssa

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

-

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
Oppivelvollisuuden laajenemisen myötä
luotava toimintamallit toisen asteen koulutuksen koulupudokkuuden hallintaan

Osallisuus ja päätöksenteko
-

Lapsivaikutuksen arvioinnin käyttöönotto
päätöksenteossa
Lasten, nuorten ja perheiden osallistamisen, kuulemisen ja asiantuntijuuden systemaattinen hyödyntäminen,

Järjestötoiminta
-

-

Järjestöjen välinen yhteistyö
Aktiivinen osallistuminen perheentalon
toimintaan
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2.4

Nuoret aikuiset

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja oli Siilinjärvellä 16–24-vuotiaita 7,9 % (v. 2019), kun Pohjois-Savon luku oli 8,9 % vastaavan ikäisestä väestöstä.
Elintapoihin liittyvät haasteet näkyvät mm. kouluruokailussa, hengästyttävän liikkunnan harrastamisessa ja tupakointitottumuksissa. Iso osa toisen asteen opiskelijoita ei syö koululounasta päivittäin;
lukiolaisista 33,6 % ja ammatillisen asteen opiskelijoista 23,9 % (2019). Vertailukuntiin nähden tilanne
on lukiolaisilla heikompi ja ammatillisen asteeen opiskelijoilla parempi. Sukupuolittain kouluruoan väliin jättäminen on siilinjärveläisillä lukiolaispojilla tyttöjä yleisempää ja ammatillisella asteella taas tytöillä poikia yleisempää.
Hengästyttävää liikuntaa korkeintaan yhden tunnin viikossa harrastavien osuus (30,2 %, 2019) on
kasvanut siilinjärveläisillä lukiolaisilla, molemmilla sukupuolilla. Tulos on vertailukunnista toiseksi heikoin ja heikompi kuin koko maan tai Pohjois-Savon vastaavat osuudet (27,1 % ja 25,2 %).
Sen sijaan ammatillisen asteen opiskelijoilla hengästyttävää liikuntaa korkeintaan yhden tunnin viikossa harrastavien osuus (40,5 %) on laskenut kahden vuoden takaisesta (44,8 %), mikä on hyvä
asia ja myönteinen kehitys selittyy erityisesti tyttöjen liikuntatottumuksissa tapahtuneina muutoksina.
Tilanne näyttää v. 2019 paremmalle kuin keskimäärin koko maassa (43,0 %) tai Pohjois-Savossa
(44,2 %). (Sotkanet 2021).
Myös päivittäin tupakoivien nuorten osuus lukiolaisissa (6,8 %) on kasvanut, erityisesti tyttöjen osalta.
Tilanne on vertailukuntien heikoin v. 2019. Ammatillisella asteella tupakointi (19,1 %) on lukiolaisia
yleisempää ja Siilinjärvellä vertailukunnista toiseksi yleisintä. Ammatillisella asteella molemmat sukupuolet tupakoivat.
Myönteinen asia on, että toisen asteen opiskelijat raportoivat harrastavansa jotakin vähintään kerran
viikossa (lukiossa 98,0 % ja ammatillisella asteella 95,6 %). Siilinjärvellä nämä tulokset ovat v. 2019
vertailukuntien parhaimmistoa, kun koko maan ja Pohjois-Savon keskiarvot ovat 98,5 % ja 95,6 %.
Siirtymävaihe ja jatkopolut
Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17–24-vuotiaiden osuus (%) vastaavanikäisestä väestöstä on
Siilinjärvellä laskenut, ollen 5,2 % v. 2019 (6,1 % v. 2018). Luku on alhaisempi kuin koko maassa
(7,5 %) ja Pohjois-Savossa (6,5 %) tai useimmissa vertailukunnissa. Kontiolahdella koulutuksen ulkopuolelle jääneiden määrä on laskenut tuntuvasti, ollen v. 2019 4,2 %. Oppivelvollisuuden laajenemisen myötä yhä harvempi nuori jää koulutuksen ulkopuolelle.

Kuva 8a. Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuotiaat (% vastaavanikäisestä väestöstä).
Kuva 8b. Nuorisotyöttömät (%18–24 -vuotiaasta työvoimasta) Siilinjärvellä ja vertailukunnissa/-alueilla, vuodet 2018–2020. (Sotkanet 2021, indikaattorit 3219 ja 189).
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Nuorisotyöttömyysindikaattori ilmaisee 15–24-vuotiaiden työttömien osuuden prosentteina 18–24vuotiaasta työvoimasta (kuva 8b.). Nuorisotyöttömiä oli Siilinjärvellä v. 2020 17 %. Nuorisotyöttömyydessä on kasvua vuoden 2019 arvosta (14,1 %). Toisaalta myös v. 2018 arvo oli 17,1 %. Vastaavaa
nousua tapahtui koko maassa ja vertailukunnissa. Siilinjärvellä nuorisotyöttömiä oli v. 2020 enemmän
miehissä (21,2 %) kuin naisissa (11,2 %). Silti vertailukunnista ainoastaan Kontiolahdella oli enemmän (20,4 %) nuorisotyöttömiä kuin Siilinjärvellä tai Pohjois-Savossa (17,2 %). Koko maan arvo oli
16,7 %.
Nuorten aikuisten kanssa työskenneltäessä, aikuissosiaalityössä, näyttäytyy huono-osaisuuden ylisukupolvisuus, vanhempien hyvinvointiongelmien siirtyminen tai jatkuminen heidän lapsilleen. Haastetta tuo myö se, että nuori ei ole halukas kiinnittymään opiskeluun tai muuhin hänelle tarjottuun
palveluun, eikä hän näe oman toiminnan merkitystä arjen tilanteessa. Aikuissosiaalityölle näyttäytyy
nuorten aikuisten haasteet asumisessa, sekä puutteet arjen hallinnassa (mm. nettipelaaminen ja
päihteet).
Taulukko 9. Yhteenvetoa nuorten ja nuorten aikuisten indikaattoreista Siilinjärvi suhteessa vertailukuntiin ja –alueisiin (Hollola, Kaarina, Kangasala, Kontiolahti, Pirkkala, Ylöjärvi, Pohjois-Savo ja
koko maa). (Indikaattoreita liitteessä 2.)
Nuoret ja nuoret aikuiset
Hyvää

Kehitettävää



•













Opettajat rohkaisevat opiskelijoita mielipiteen ilmaisuun toisella asteella* hyvin
(ammatillisen asteen opisk. paras, 5,1
%, 2019), ja lukiolaisilla (paras 12,2 %,
2019), hieman heikentynyt
Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa (lukiolaisista 98,0 % ja ammatillisella asteella 95,6 % 2019, molemmat
vertailukuntien kärkeä)
Vähän laittomia huumeita kokeilleita (lukion opiskelijoista, 2. vähiten, 6 %), laskussa, 2019
Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana,
% lukion opiskelijoista (2. vähiten, 7,5 %
2019)
Osallistunut koulukiusaamiseen vähintään kerran viikossa, % ammatillisen
oppilaitoksen opiskelijoista (vähiten, 1,0
%, laskussa, 2019)
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % ammatillisen oppilaitoksen
opiskelijoista (vähiten, 1,7 %, laskeva,
2019)
Koulutuksen ulkopuolelle jääneitä 17–
24-vuotiaista, % vastaavan ikäisestä
(5,2 %, laskenut, 2019)
Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 18-20-vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä
(eniten, 8,4 %; ei muutosta, 2019)

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ei yhtään läheistä ystävää (2. huonoin, 9,4 %, ammatillinen aste, kasvussa, 2019)
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, %
lukion opiskelijoista (huonoin, 23,6 %; erityisesti tytöt 33,8
%, pojat 15,7 %, ei muutosta, 2019) ja vastaavasti ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista (2. paras, 21,1 %; lievä
kasvu, 2019; huom! määrä suuri)
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % lukion opiskelijoista (2. eniten, 2,7 %; erityisesti tytöt 4,6 %, pojat 1,2
%, kasvussa, 2019)
Ei syö koululounasta päivittäin, % lukion opiskelijoista
(huonoin, 33,6 %; erityisesti pojat 36,1 %, tytöt 30,3 %;
kasvussa, 2019)
Ei syö koululounasta päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista (vähiten, 23,9 %; laskeva suunta, 2019;
määrä suuri, erityisesti tytöt 42,9 %, pojat 15,9 %)
Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % lukion opiskelijoista (2. huonoin, 30,2
%, kasvussa, 2019)
Tupakoi päivittäin, % lukion opiskelijoista (huonoin, 6,8 %;
erityisesti tytöt 10,6 %, pojat 3,7 %, kasvussa, 2019)
Tupakoi päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista (2. eniten, 19,1 %, erityisesti pojat 20 %, tytöt 17,1
%; laskussa, 2019)
Kokeillut huumeita ammatillisella asteella (19,8 %, 2019)
Kuntoutusrahaa saavat 16–19-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä (2. eniten, 84,3; erityisesti naiset 106,5, miehet
46,8, kasvussa, 2020)
Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleet 15–24-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä (eniten, 5,5 %; ei muutosta, 2018)
Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 18–24vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä (eniten, 20,5 %, reilussa
kasvussa, 2018)

* toinen aste (kouluterveyskyselyssä): ammatillisen asteen 1. ja 2. vuoden opiskelijat ja lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijat

18
2.5

Työikäiset

Työikäisten hyvinvoinnin edistämisen kannalta merkittävinä asioina voidaan pitää työllisyysasteen
kasvua, työelämän parantumista, köyhyyden vähenemistä, mielenterveys- ja päihdeongelmien vähenemistä, kohtuuhintaista asumista sekä toimivaa terveydenhuoltoa.
Työ on tärkeä osa hyvinvointia ja työttömyys on suurin hyvinvointia uhkaava yksittäinen tekijä ihmisen
arjessa. Työikäisistä siilinjärveläisistä suurin osa on työssä ja vaikeasti työllistyvien osuus (rakennetyöttömyys) on ollut hienoisessa laskussa, mutta nuorten työttömyys on sen sijaan kasvanut.
Työllisten määrä oli Siilinjärvellä vuonna 2019 43,1% väestöstä, mikä on huomattavasti enemmän
kuin muissa Pohjois-Savon kunnissa (40,3%) ja samaa tasoa kuin koko maassa keskimäärin
(43,0%). Vaikeasti työllistyvien (rakennetyöttömyys) osuus Siilinjärveläisistä 15-64-vuotiaista on kohentunut edeltävistä vuosista ollen vuonna 2019 3,0 %. (Koko maan arvo oli 4,2 % ja Pohjois-Savon
4,5 %.)
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25–64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä: Siilinjärvellä osuus on noussut vuoden 2017 jälkeen ollen 1,5 % vuosina 2018 ja 2019. Koko maan ja Pohjois-Savon arvo v. 2019 oli 2,7 % (Sotkanet 2021, ks. kuva 9).
Vaikka pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien osuus Siilinjärvellä ei ole kovin suuri, niin köyhyys sekä siihen liittyvät vaikeudet elämänhallinnassa, näkyvät osalla siilinjärveläisten aikuisten arkea ja tuovat heitä aikuissosiaalityön asiakkuuteen. Arjen haasteissa tunnusomaista on se, että yhdelle asiakkaalle kasaantuu monia erilaisia vaikeuksia selvitä arjessa; esim. vaikeuksia talouden hoidossa, päihdeongelmaa, ongelmia terveydessä ja muita kriisejä elämässä.
Aikuissosiaalityössä ja muissa nuorille aikuisille suunnatuissa palveluissa panostetaan siihen, että
asiakkaat saavat tarvitsemansa sosiaalisen ja muun tuen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.
Elämänlaadussa on kyse yksilön arviosta elämästään siinä kulttuuri- ja arvoympäristössä, jossa hän
elää, ja suhteessa hänen omiin päämääriinsä, odotuksiinsa, arvoihinsa ja muihin hänelle merkityksellisiin asioihin.
Työkyvyttömyyseläkkeen saaminen ilmaisee pitkäaikaista tai pysyvää työkyvyttömyyttä, mutta se ilmentää vain osin sairastavuutta, sillä eläkkeelle hakeutumiseen vaikuttavat myös mm. henkilön taloudellinen tilanne ja työttömyys. Siilinjärvellä työkyvyttömyyseläkettä saadaan hieman useammin
kuin koko maassa (6,6 %). Työkyvyttömyyseläkettä saavia 25–64-vuotiaita oli Siilinjärvellä vuonna
2020 7,5 %. Siilinjärven tilanne on parempi kuin Pohjois-Savossa keskimäärin (9,9 %), mutta heikompi kuin vertailukunnissa. Näin on myös mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden osalta työkyvyttömyyseläkettä saavien 25–64-vuotiaiden osalta. Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa
saaneiden 25–64-vuotiaiden määrä vastaavan ikäisistä vuonna 2020 on kasvussa Siilinjärvellä 33,7
% (Pohjois-Savo 32,2%, koko maa 26,9 %, ks. kuva 10). Etenkin naisten osuus sairauspäivärahaa
saaneista (50,3 %) eroaa selvästi miehiin ja vertailukuntiin nähden (koko maa 37,8 %). Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavia on Siilinjärvellä v. 2020 3,8
%. Osuus on enemmän kuin vertailukunnissa ja koko maassa (3,4 %), mutta vähemmän kuin keskimäärin Pohjois-Savossa (5,1 %).
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 15–49-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä v. 2019:
1037 Siilinjärvellä (Pohjois-Savo 1097 ja koko maa 805). Siilinjärven luku on laskenut edeltävistä
vuosista n. 270 / 1 000 vastaavanikäistä.
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 50– 64-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä v. 2019:
1088 Siilinjärvellä (Pohjois-Savo 1204 ja koko maa 906). Vertailukunnista vain Kontiolahdella käyntien määrä on suurempi kuin Siilinjärvellä. Käyntien määrä on Siilinjärvelläkin laskenut 485/ 1000
vastaavanikäistä edeltävästä vuodesta.
Työikäisten perusterveydenhuollon vastaanottokäyntien lukumäärä ei kuitenkaan kerro työikäisen
väestön vastaanottojen kokonaistilannetta, sillä työssä olevien osalta terveyden- ja sairaanhoito toteutuu merkittävissä määrin työnantajien järjestämän työterveyshuollon kautta.
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Kuva 9. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet (25–64 v.)
vastaavanikäisestä väestöstä,
vuodet 2015–2019 (Sotkanet
2021).

Kuva 10. Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet
(25–64 v.) vastaavan ikäisestä
väestöstä, vuodet 2015–2020
(Sotkanet 2021, ind. 2345).

Taulukko 10. Työkyvyttömyyseläkettä saavat 16–64-vuotiaista ja 25–64-vuotiaista, % vastaavanikäisestä väestöstä (Sotkanet 2021).
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Taulukko 11. Indikaattoritiedon tulkintaa työikäisistä, Siilinjärvi suhteessa vertailukuntiin ja –alueisiin (Hollola, Kaarina, Kangasala, Kontiolahti, Pirkkala, Ylöjärvi, Pohjois-Savo ja koko maa). (Indikaattoreita liitteessä 3.)
Työikäiset
Hyvää

Kehitettävää











Vanhempien (4-v. lasten) terveys on
hyvä
Raskaudenkeskeytykset / 1 000 1549-vuotiasta naista (vähiten, 4,3 %,
laskussa, 2019)
Päihdehuollon laitoksissa hoidossa
olleet 25–64-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä (vähiten yhdessä Pirkkalan ja Kangasalan kanssa, ei muutosta, 2019)
Gini-kerroin
Työllisyysaste hyvä (43,1 %, 2019)











2.6

Sairauspäivärahaa saaneet 25–64-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä (128,1; eniten, kasvussa, 2020)
Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet
25–4-vuotiaat/ 1000 vastaavanikäistä kohden (33,7 %,
eniten, kasvussa, 2020)
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi
työkyvyttömyyseläkettä saavat 25–64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (3,8 %, eniten, kasvussa,
2020)
Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25–64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (7,6 %, 2. eniten, ei muutosta, 2019)
Tuki- ja liikuntaelinten- sekä sidekudosten sairauksien
vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 16–64-vuotiaista (1,6 %, 2. eniten, laskussa, 2019)
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 25–64-vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä (25,8 %, 2. eniten,
kasvussa, 2019)
Verenkiertoelinten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 16–64-vuotiaista (0,4 %, eniten, ei
muutosta, 2019)
Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten
vuodeosastoilla hoidossa olleet 25–64-vuotiaat / 1 000
vastaavanikäistä (4,3 %, eniten, kasvussa, 2019)

Ikääntyneet

Ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa Siilinjärvellä seuraavan kymmenen ja kahdenkymmenen vuoden kuluessa. Ikääntyvän väestön osuuden kasvu on pyritty huomioimaan Siilinjärven kunnan palveluissa.
Taulukossa 12 on kuvattu ikääntyviin liittyvää indikaattoritietoa Siilinjärven kunnasta suhteessa vertailukuntiin. Huomio on kiinnitetty erityisesti asioihin, jotka ovat Siilinjärvellä paremmin (hyvää) tai
huonommin (kehitettävää) kuin vertailukunnissa. Taulukkoon 13 on tiivistetty palvelujärjestämän toimivuuden kuvaus ikääntyneiden toimintakyvyn tukemiseksi Siilinjärvellä. Osa taulukossa kuvatuista
kehitettävistä asioista on jo prosessissa.
Siilinjärvellä hieman yli puolet (52,3 %) 75 vuotta täyttäneiden asuntokunnista on yksin asuvien asuntokuntia. Tämä on vähemmän kuin Pohjois-Savossa (57,6 %) tai koko maassa (57,3 %). Yksinäisyyden ehkäisemisen näkökulmasta tätä voidaan pitää myönteisenä asiana.
Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä on Siilinjärvellä laskenut, ollen 6,8 % v. 2018 (9,7 %, v. 2017). Vertailukunnista vain Hollolan luku on pienempi 6,2 %; Pohjois-Savo 10,7 % ja koko maa 11,0 %.
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Omaishoidon tuella kotona hoidettavia 75 vuotta täyttäneitä (%, vastaavan ikäisestä väestöstä): Siilinjärvellä osuus oli seurantavuosina 2017‒2019 4,0; 4,1 ja 3,6 %, mikä jää vertailussa koko maata
(4,8 %) ja Pohjois-Savon tasoja (5,4; 5,1; 5,3 %) alhaisemmaksi. Vuonna 2019 Siilinjärven tulos oli
vertailukunnista toiseksi alhaisin, Kangasalan (3,1 %) jälkeen.
Lonkkamurtumia vähän – kaatumisissa vuosittaista vaihtelua
Indikaattorivertailussa hyvänä asiana siilinjärveläisten osalta nousee lonkkamurtumien vähyys ikääntyvillä. Lonkkamurtumia oli Siilinjärvellä (v. 2018 ja 2019) prosentuaalisesti vähemmän 65 vuotta täyttäneillä (0,4 % ja 0,3 %) kuin vertailukunnissa. Koko maan keskiarvo oli 0,7 % ja Pohjois-Savon 0,6
%. Lonkkamurtumien määrän alhainen ilmaantuvuus on Siilinjärven kunnalle erinomainen tulos.
Toisaalta kunnassa esiintyy (2019) saman verran tai hieman enemmän kaatumisiin ja putoamisiin
liittyviä hoitojaksoja 65 vuotta täyttäneillä kuin vertailukunnissa. Tilanne on kuitenkin parempi kuin
Pohjois-Savossa keskimäärin. Vuosittaista vaihtelua esiintyy kaikissa kunnissa.
Taulukko 12. Indikaattoritiedon tulkintaa ikääntyneiden osalta; Siilinjärvi suhteessa vertailukuntiin
ja –alueisiin (Hollola, Kaarina, Kangasala, Kontiolahti, Pirkkala, Ylöjärvi, Pohjois-Savo ja koko
maa). (Indikaattoreita liitteessä 4.)
Ikääntyneiden hyvinvoinnin tila ja palveluiden käyttö
Hyvää

Kehitettävää









75 täyttäneet, yhden hengen asuntokunnat
(52,3 %, 2019)
Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75
vuotta täyttäneet 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä (vähiten yhdessä Kontiolahden kanssa eli 0), ei muutosta, 2019
Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä, %
vastaavanikäisestä väestöstä (vähiten, 2018
ja 2019)















Ikäryhmittäisiä tavoitteita ja toimenpiteitä terveyttä
edistävien ravitsemustottumusten lisäämiseksi (vähiten?)
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 65 vuotta
täyttäneitä, % vastaavanikäisestä väestöstä (2.
eniten 67), laskussa, 2019
Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä
väestöstä (eniten, 3,3 %), kasvussa, 2018
Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75
vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä (2. eniten, 8,3 %), laskussa, 2019
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75
vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä
väestöstä (2. vähiten 6,8 %), laskussa, 2018, (reagoitu)
Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat
vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä
(2.vähiten, 3,6 %), laskussa, 2019
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit
65 vuotta täyttäneillä / 1 000 vastaavanikäistä (2.
eniten 2674), laskussa, 2019
Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65
vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavan ikäistä (eniten, 388,6), 2019 (koko maa 370,0)
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Taulukko 13. Yhteenveto ikääntyneille suunnatun palvelujärjestelmän toimivuudesta Siilinjärvellä: pohjautuu Suunnitelmaan ikääntyneen väestön tukemiseksi, taulukko 5; 10/2019)
Toimii hyvin

Kehitettävää

Henkilöstö ja palvelujen riittävyys
Ikääntyneille on tarjolla monipuolisïa liikuntamahdollisuuksia ja ohjattua liikuntaa
Vanhuspalveluissa käytössä äkillisiin poissaoloihin (1-3 vrk) ammattitaitoinen varahenkilöstö
Akuuteissa ja alle 3 kk sijaisuuksissa riittävän
hoitohenkilökunnan turvaamiseksi on otettu
käyttöön Sarastia rekrytointipalvelu
Henkilöstöllä innostusta teknologian hyödyntämiseen ja sitä on otettu käyttöön
Kotihoito ja asumispalvelut mukana Vetovoimainen vanhustyö- hankkeessa (koulutuksia henkilöstölle)

Henkilöstö ja palvelujen riittävyys
Ammattitaitoisen terveydenhuollon henkilöstön
riittävyyden varmistaminen ikääntyneiden määrän kasvaessa
Henkilöstösuunnitelman laatiminen sote-palveluihin
Henkilöstön työhyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen
Omaishoidon tuen peittävyys laatusuosituksen
mukaiseksi

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja johtajuuden
vahvistaminen
Ammattitaitoinen henkilöstö ja henkilöstön osaamisen kehittäminen on hyvin organisoitu ja kouluttautuminen mahdollistetaan laajasti
Työhön perehdytyksen digitalisointi valmistelussa ja otetaan käyttöön 2021
Palvelumallit
Palveluohjauksen saavutettavuus
Asiakkaan hoidon ja palvelujen jatkuvuuden turvaaminen palveluntarpeen eri vaiheissa (esim.
kotihoito, lyhytaikaishoito, tehostettu palveluasuminen, vuodeosasto)
Yksilövastuinen toimintamalli: asiakkaille nimetty
omahoitajat/vastuutyöntekijät palveluohjauksessa, kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa
Teknologian hyödyntäminen kotihoidossa mm.
lääkeautomaatit ja sähköinen ovenavaus toiminnanohjausjärjestelmä ja sen mobiilisovellus.
Kinestetiikan hyödyntäminen hoitotyössä ja ergonominen osaaminen
Geriatripalvelut ja muistipoliklinikka kunnan
omana palveluna
Voimaa Vanhuuteen –ohjelma aktiivisesti toteutuksessa
Kaatumisen ehkäisyn palvelupolku otettu käyttöön syksyllä 2019
Vajaaravitsemuksen ehkäisyn ja hoidon toimintamalli luotu 2020
Pali -kuljetukset mahdollistavat ikääntyneiden
parempaa liikkumista
Seurakunta ja järjestöt tuottavat monipuolisesti
toimintaa ikääntyneille
Ympäristö ja tilat
Kunta tarjoaa järjestöille tiloja käyttöön ilman
kustannuksia
Kunnan asumispalveluissa, lyhytaikaishoidossa
ja päivätoiminnassa uudet, ajanmukaiset ja esteettömät tilat
Kuntasuunnittelussa esteettömyyden huomioiminen
Osallisuus ja yhteistyö
Järjestö- ja toimijafoorumin toiminta käynnistynyt

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja johtajuuden
vahvistaminen
Henkilöstön mielenterveys- ja päihdetyöhön
osaamisen vahvistaminen
Esimiesten johtamisosaamisen tukeminen
Asiakaskeskeisyyden vahvistaminen ja asiakkuuksien johtaminen
Palvelumallit
Hoiva- ja vanhuspalvelujen palvelulupauksen uudistaminen
Neuvontapalvelujen kehittäminen ja monipuolistaminen
Palvelujärjestelmä ei tavoita yksinäisiä ikääntyneitä
Kotihoidon hoitorinkien toiminnan itseohjautuvuus
Kotihoidon myöntämisperusteiden uudistaminen
Palvelusetelin käytön laajentaminen ja joustavuus
Teknologian vahvempi hyödyntäminen ja käyttömahdollisuuksien kartoittaminen, esim. etähoiva
Ikääntyneiden riittävä lääkäripalvelujen saatavuus
Moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen palveluasumisessa (fysio-, toiminta- ja ravitsemusterapeuttinen osaaminen)
Kirjaamisen ja tiedonkulun kehittäminen hoitotyössä
Kotisairaalatoiminnan kehittäminen
Suunnitelma kulttuurihyvinvoinnin edistämiseen
puuttuu (valmistelua 2021)
Ympäristö ja tilat
Vapaa-ajan tilojen koordinointi järjestöjen toiminnalle sekä liikkumiseen
Osallisuus ja yhteistyö
Viestinnän tehostaminen ja saavutettavuuden ja
esteettömyyden huomioiminen (esim. liikuntapalvelut ja Pali –kuljetukset)
Pysyvien rakenteiden muodostaminen kuntalaisten osallistamiseen
Eri toimijoiden välisen yhteistyön vahvistaminen
edelleen
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Taulukko 14. Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä/10 000 vastaanikäisestä väestöstä ja lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä, % vastaavanikäisestä väestöstä Siilinjärvellä ja vertailukunnissa/-alueilla; vuodet 2018 ja 2019. (Sotkanet 2021).

Kuva 11. Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta
täyttäneillä/ 10 000 vastaavanikäistä; Siilinjärvi ja vertailukunnat/ -alueet vuodet 2015 –
2019 (Sotkanet 2021, ind. 3959).

Kuva 12. Lonkkamurtumat 65
vuotta täyttäneillä, % vastaavanikäisestä väestöstä;
Siilinjärvi ja vertailukunnat/ -alueet
vuodet 2015-2019 (Sotkanet 2021,
ind. 699):
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2.7

Kokemuksellinen hyvinvointi ja osallisuus

Vuoden 2020 lopulla maakunnassa sähköisesti toteutettuun kokemuksellisen hyvinvoinnin kyselyyn
saatiin Siilinjärveltä 263 vastausta. Siilinjärveläisvastaajista 80 % oli naisia ja kolme suurinta vastaajaryhmää olivat 45–54-v., 35–44-v. ja 55–64-v. Vastaajista palkkatyössä oli 53 %, eläkeläisiä 18,6 %,
opiskelijoita 6,5 %, työttömiä 5,7 % ja yrittäjiä 3,8 % sekä muita 5,7 % pitiäen sisällään esim. perhevapaalla ja osa-aikatyössä olevia tai kuntoutujia. Siilinjärveläiset nostivat esiin paljon koettua hyvinvointia tukevia asioita: perhe, ystävät, sujuva työelämä, liikunta ja ulkoilu/luonto. Hyvinvointia heikentävinä asioina mainittiin useimmiten korona ja sen mukanaan tuomat haasteet. Toiseksi suurin hyvinvointia heikentävä tekijä oli työelämään liittyvät aiheet, kuten kuormitus, kiire, työelämän ongelmat.
Julkisiin palveluihin kuntalaiset olivat varsin tyytyväisiä (ka. 8,25). (Pohjois-Savon kokemuksellinen
hyvinvointikysely 2021).
Äänestysaktiivisuus, yksi osallisuuden indikaattori, oli v. 2017 kuntavaaleissa Siilinjärvellä 54,8 %.
Siilinjärven äänestysaktiivisuus oli verrokkikuntia Kangasalaa, Kaarinaa ja Pirkkalaa sekä koko
maata pienempi.
Osallistumista ja kulttuuriosallisuutta mitataan myös kirjaston indikaattoreilla. Kirjastokäyntejä v. 2019
oli 10,5/asukas (Pohjois-Savo 9,9 ja koko maa 9,8). Kokonaislainaus on ollut hieman laskussa, mutta
lainaukset ovat maakunnallisesti verrattuna korkealla tasolla (Siilinjärvi 17,9/asukas, Pohjois-Savo
15,3/asukas. Järjestettyjen tapahtumien osallistujamäärä on ollut kasvussa. Vertailukunnistamme
mm. Pirkkalassa tapahtumien määrä jäi Siilinjärveä alhaisemmaksi. Kansalaisopiston osalta on käytettävissä luvut kulttuurialan opetustunneista vuodelta 2020: 5372 h/ 21 250 asukasta, eli 253 h/ 1000
asukasta kohden.
THL:n terveydenedistämisaktiivisuus (TEA)-kyselyihin (ks. TEAsta myös kohta 2.9) on viime vuosina
liitetty osallisuuteen liittyviä osioita. Tässä on kuvattu lyhyesti osallisuutta kuntajohdon, kulttuurin ja
perusopetuksen kyselyiden (2019) tulosten osalta. Nämä kyselyt toistetaan vuonna 2021.
Kuntajohdon TEA-kyselyssä (2019) Siilinjärven kunta sai osallisuudesta (86) paremmin pisteitä kuin
maassa keskimäärin (80) tai Pohjois-Savossa (70). Hyvin toteutuvina asioina kuvattiin Siilinjärvellä
kunnan verkkosivuilta löytyviä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä sitä, että kuntalaisten osallisuuden lisäämiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet on määritelty. Palvelujen suunnittelussa myönteisiä asioita olivat asiakasraatien ja -palautteen hyödyntäminen sekä mahdollisuus vaikuttaa päätösten valmisteluun verkossa ja mahdollisuus yhteiskehittämiseen. Sen sijaan puutteita
nähtiin kokemusasiantuntijoiden hyödyntämisessä ja mahdollisuuksissa vaikuttaa kunnan talouden
suunnitteluun tai osallistua hankintojen valmisteluun, seurantaan tai arviointiin.
Kulttuurin ensimmäisen TEA-kyselyyn (2019) perustuen osallisuutta on arvioitu yhteistoiminnan, vaikuttamistapojen ja kirjaston tilojen osalta. Osallisuuden yhteispisteet Siilinjärvellä olivat 58 p. (Pohjois-Savo 59 p. ja koko maa 57 p.). Siilinjärvellä yhteistoiminta on hoidettu hyvin, sen sijaan vaikuttamisen tavoissa ja kirjaston tiloissa on kohennettavaa.
Perusopetuksen TEA-kyselyssä (2019) Siilinjärven kunta sai osallisuudesta 68 p. (Pohjois-Savo 64
p. ja koko maa 65 p.). Tässä positiivisina asioina nousivat esiin oppilashuollon toimintakuvaukset,
koulun ja kodin yhteistyö sekä oppilaiden vaikutusmahdollisuudet. Huoltajien vaikutusmahdollisuuksissa puolestaan oli kehitettävää.
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2.8

Hyvinvoinnin edistämisen rakenteet ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa

Siilinjärvellä toimii hyvinvointisuunnittelijan johdolla laaja-alainen, poikkihallinnollinen hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen työryhmä (Hyte-ryhmä), johon kuuluu edustajat eri palvelualueilta. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa. Hyte-ryhmän lisäksi kunnassa kokoontuu eri ammattiryhmistä koostuvia rajatumman fokuksen omaavia ryhmiä, kuten oppilas- ja opiskelijahuollon ohjausryhmä ja kaatumisen ehkäisyn työryhmä. Kuvassa 13 on esitetty Siilinjärven hyvinvoinnin edistämisen järjestäytyminen ja rakenteet. Kunnassa ja osana Hyte-ryhmän työtä toimii myös ehkäisevän
päihdetyön koordinaattori. Hyvinvoinnin edistämisestä tehdään Siilinjärvellä tiiviissä yhteistyössä
myös alueen järjestötoimijoiden kanssa ja myös maakunnallisesti. Valmisteilla oleva sote-uudistus
siirtää toteutuessaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja pelastustoimen järjestämisen maakunnalliselle hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Tämä muuttaa kuntien toimintaympäristöä merkittävästi ja tähän varaudutaan myös kunnan hyte-työssä suunnitellen yhdyspintoja eri palvelujen ja
palvelutarpeiden välille.

Kuva 13. Siilinjärven kunnan hyvinvoinninedistämistyön järjestäytyminen ja rakenteet.
Siilinjärvi on vuonna 2018 hyväksytty Terve Kunta -verkostoon. THL:n koordinoima Terve Kunta verkosto kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintatapoja ja rakenteita Suomessa ja
edistää alaa kansainvälisesti osana WHO European Healthy Cities -verkostoa. Verkoston toiminnan
tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kehittämällä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategista johtamista, toimintaa ja toiminnan arviointia.
Taulukossa 15 on Hyte-ryhmän toteuttama itsearviointi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden toteutumisesta vuosina 2018 ja 2020 (toistettu arviointi). Vuoden 2020 arvioinnissa Hyteryhmä arvioi hyte-rakenteiden toteutuvan vastaavan tasoisesti kuin vuonna 2018.
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Taulukko 15. Kunnan Hyte-ryhmän toteuttama itsearviointi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
rakenteiden toteutumisesta v. 2018 ja v. 2020.
Indikaattori

1

2

3

Hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman valmistelu ja hyödyntäminen (eri toimijoiden osallistaminen, valmisteluaikataulu, raportoiminen asukkaille ja poliittisille
päättäjille)*

X

Hyte-työn rakenne, resurssit ja prosessit (hyvinvointisuunnittelijan resurssit, hyteryhmän työskentely, yhteistyö eri toimijoiden kanssa, ohjelmien yhteen kokoaminen)*

X

Opiskelijahuoltoryhmien toiminta (johtamisen rakenteet, integraatio hyte-työhön,
yhdyspintojen huomioiminen, monialaisuus)*

X

Ehkäisevän päihdetyön rakenteiden vahvuus (onko ehkäisevän päihdetyön toimielin, onko monialainen toimeenpaneva ryhmä, onko nimetty koordinaattori, onko toimintasuunnitelma, johon ehkäisevä päihdetyö sisältyy) **

X

Seurojen ja yhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö (onko nimetty koordinaattori, millaiset resurssit yhdistyksille, sote-järjestöjen avustukset, tilojen käyttö)

X

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

X

4

*asteikot: 1= ei toteudu ollenkaan ja 4= toteutuu erinomaisesti, ** pisteytys: jos yksikään ei toteudu, saa kunta
arvon 1= ei lainkaan rakenteita ja jos kaikki neljä kohtaa toteutuvat, saa kunta arvon 4= kunnassa on vahvat
rakenteet

2.9

Terveydenedistämisaktiivisuus Siilinjärvellä

Vuonna 2017 toteutetussa Teaviisari kyselyssä terveyden edistämisen aktiivisuus Siilinjärven kuntajohdossa oli 83 (täydet pisteet = 100). Pohjois-Savon pistemäärä oli 84. Kyselyn mukaan erityisen
hyvin Siilinjärvellä on toteutunut tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittäminen toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Kehitettävinä asioina todettiin muun muassa päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin
puuttuminen, lapsiparlamentin puuttuminen ja se, että kunnassa ei ollut laadittu turvallisuussuunnitelmaa. Näihin kehitettäviin asioihin on kunnassa vastattu vuosina 2019–2020 toteuttamalla useita
toimenpiteitä puutteiden korjaamiseksi.
THL:n toteuttaman terveydenedistämisaktiivisuus (TEAviisari) selvityksen pohjana on kunnan, terveyskeskusten, peruskoulujen, toisen asteen oppilaitosten, kulttuurin ja liikunnan edistämisestä vastaavalle viranhaltijalle kohdennettu kysely. Aineistoa täydennetään myös muista lähteistä saatavista
mittareista. Terveydenedistämisaktiivisuus muodostuu seitsemästä eri osa-alueesta: sitoutuminen,
johtaminen, terveysseuranta ja tarveanalyysi, voimavarat, yhteiset käytännöt, osallisuus sekä muut
ydintoiminnat. Tunnusluvut kertovat kunnan terveydenedistämisaktiivisuudesta - miten kunnan päätösprosesseissa, vastuukysymyksissä, väestön terveysseurannassa ym. on kiinnitetty huomiota hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.
Siilinjärven kunnan terveydenedistämisaktiivisuus sijoittuu kaikkien toimialojen osalta kohtaan parannettavaa (kuva 14). Parhaimmin terveydenedistämisaktiivisuus toteutuu liikunnan osalta. Kulttuurin
osalta huomioivaa on, että selvitys toteutettiin vuonna 2019 ensimmäisen kerran.
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Kuva 14. Terveydenedistämisaktiivisuus eri toimialoilla Siilinjärvellä (tiedot päivitetty 12/2020; TEAviisari/THL)
Siilinjärven kokonaispistemäärä terveydenedistämisaktiivisuudessa on 61 ja tulkinta “parannettavaa”. Tässä vertailussa Siilinjärven hyvinvoinnin edistämistyö näyttäytyy valittujen vertailupaikkakuntien alhaisimpana (taulukko 16).
Taulukko 16. Terveydenedistämisaktiivisuus Siilinjärvellä ja sen vertailupaikkakunnilla (tiedot päivitetty 12/2020; TEA-viisari/THL).
Siilinjärvi

PohjoisSavon
maakunta

Kontiolahti

Hollola

Kaarina

Pirkkala

Kangasala

Ylöjärvi

Koko
maa

Kaikki sektorit

61

70

66

66

65

75

68

72

68

Kuntajohto

70

80

82

71

57

79

86

73

78

Perusopetus

64

66

70

68

61

73

64

68

66

Lukiokoulutus

60

66

71

..

..

73

63

86

69

Ammatillinen
koulutus

..

68

..

..

..

..

..

..

66

Liikunta

77

71

60

76

72

85

69

81

72

Perusterveydenhuolto

53

69

57

48

79

60

74

73

67

Kulttuuri

43

60

56

60

64

84

49

74

59

Erityisiksi kehittämisen kohteiksi Siilinjärven osalta on nostettu esiin: hyvinvointivaikutusten ennakkoarvioinnin toimintaohjeen laatiminen, turvallisuussuunnitelman laatiminen sekä kokemusasiantun-
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tijoiden sekä kuntalaisraatien hyödyntäminen. Siilinjärvelle on laadittu ohje vaikutusten ennakkoarvioinnin toteuttamiseen, joka otettiin käyttöön vuoden 2020 aikana. Myös kunnan ensimmäinen turvallisuussuunnitelma valmistui v. 2020. Vuoden 2020 aikana oli tavoitteena myös kehittää toimintamalleja osallistamiseen, mutta Covid-19 rajoitteet heikensivät fyysisen kohtaamisen mahdollisuuksia.
Osallisuuden kehittäminen on keskeisessä asemassa jatkotyössä.
Terveyden edistämisen aktiivisuus (TEA) -pisteillä ja mittausten välillä tapahtuneilla muutoksilla on
keskeinen merkitys, millaisen HYTE-kertoimen kunta saa. HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin
ja terveyden edistämistyön mukaan. Tällä halutaan varmistaa kuntien aktiivinen toiminta asukkaiden
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi myös sote-uudistuksen jälkeen. (Sotkanet 2021, ind. 5341).
Vuodesta 2018 vuoteen 2020 Siilinjärven kunnan HYTE-kertoimen perusteet ovat kehittyneet tuntuvasti. Laskennallisesti valtionavustuksen perusteena vuoden 2020 HYTE-kerroin olisi ollut Siilinjärvelle 19,1 €/asukas (ks. taulukko 17). Kunnalle tulos on hyvä. Vertailukunnista Pirkkala ja Hollola
ovat saavuttaneet yli 20 €/asukas laskennallisen kertoimen.
Taulukko 17. Laskennallinen HYTE-kerroin (€/asukas) Siilinjärvelle ja vertailukuntiin v. 2018 ja
v. 2020. (Sotkanet 2021, ind. 5341).

Hyvän mielen kunta -tarkistuslistan (Mieli ry. 2020) avulla Hyte-ryhmä arvioi alkuvuodesta 2021
mielenterveyden edistämisen nykytilaa ja kehittämistarpeita kunnassa. Tunnistettiin seuraavaa:
Toimivat jo:






Hyvinvointikertomus ja –suunnitelmat ohjaavat mielenterveyden edistämistä hyvin.
Varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja 2. asteen oppilaitoksissa vuorovaikutus- ja
mielenterveystaitojen opetus toteutuvat osana opetussuunnitelmaa.
Kunta työnantajana edistää kohtalaisen hyvin henkilöstönsä mielenterveyttä.
Mielenterveyden edistämisen toimintamallien käyttöä on vahvistettava.
Varhaiseen puuttumiseen panostetaan nyt POSOTE20-hankkeen myötä.

Kehittämistarpeita:






Kunnan johdon sitoutumista strategiaan kirjattujen mielenterveyden edistämisen tavoitteisiin
voisi vahvistaa.
Kunnan eri sektoreiden rooleissa ja poikkihallinnollisessa koordinaatiossa/ yhteistyössä on
puutteita, samoin yhteistyö erikoissairaanhoidon, oppilaitosten, yritysten, järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa vaatii vahvistamista.
Aikuisille ja ikääntyville tarvitaan vertaisryhmiä ja etsivää työtä.
Tiedotusta ja digitaalisia välineitä on kehitettävä.
Seurannassa ja arvioinnissa on paljon kehitettävää.
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3

PAINOALUEIDEN, ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN JA TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI VUOSINA 2018–2020

Siilinjärven kunnan hyvinvoinnin edistämistyössä on ollut viisi painoaluetta (kuva 14). Painoalueille
on määritelty tarkemmin tavoitteet, toimenpiteet, vastuutahot ja arviointimittarit. Tässä osiossa kuvataan yhteenvedonomaisesti asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista vuosina 2018 2020. Tarkemmat toimenpiteiden toteutumista kuvaavat taulukot ovat liitteinä 5-9. Toteutumista on
arvioitu sanallisesti ja värikoodein (vihreä= toteutunut hyvin, vaalean vihreä= hyvää edistymistä, keltainen= toteutunut keskinkertaisesti/toiminta vasta käynnistynyt, punainen= toteutunut heikosti/toiminta ei ole vielä käynnistynyt).

Kuva 14. Siilinjärven kunnan hyvinvoinnin edistämistyön painoalueet (linjattu v. 2018)
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Taulukko 18. Hyvinvoinnin edistämisen painoalueet ja tavoitteet (kirjattu vuoden 2018 hyvinvointikertomukseen ja hyvinvointisuunnitelmaan vuosille 2019–2020) sekä toimenpiteiden toteutumisen
arviointi (A) ja tavoitteiden saavuttaminen (hyvinvoinnin tila) (B): värikoodit: vihreä - hyvä; vaaleanvihreä - edistymistä; keltainen – työ aloitettu/keskinkertainen, punainen - heikko.
Painoalue

Alatavoitteet

1. Hyvä mielenterveys ja
päihteiden
käytön vähentäminen

 Varhainen tunnistaminen ja puuttuminen kaikissa ikäryhmissä eri
palvelualueilla
 Lapsiperheille tarjottavien tukipalvelujen kehittäminen ja oikea-aikaisuus
 Yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden välillä palvelujen kehittämiseksi sekä kuntalaisen tarpeen ja palvelun kohtaamiseen edistämiseksi
 Päihdekokeilujen ja -käytön vähentyminen, erityisesti nuorilla

2. Terveellisten
elintapojen
tukeminen
kansansairauksien ehkäisemiseksi

 Hyvinvointia edistävien ruokailutottumusten tukeminen, erityisesti
lapsilla ja nuorilla sekä erityisryhmissä
 Liikunnallisuuden lisääntyminen kaikissa ikäryhmissä ja erityisesti
vähän liikkuvien tavoittaminen sekä liikkumiseen innostaminen
 Lasten ja nuorten hampaiden omahoidon tehostaminen

3. Työ- ja toimintakyvyn
tukeminen

 Terveyttä tukevan ohjauksen, kuten liikuntaneuvonta lisääntyminen

4. Esteetön,
turvallinen ja
hyvinvointia
edistävä
asuin- ja
elinympäristö
5. Osallisuuden
edistäminen
ja syrjäytymisen ehkäisy

 Yleisen hyvinvointitietoisuuden lisääminen ja hyvinvointia edistäviin
valintoihin kannustaminen kaikissa ikäryhmissä
 Nuorisotyöttömyyden ehkäisy
 Ikääntyneiden kaatumisten vähentyminen
 Päätösten hyvinvointivaikutusten ennakkoarvioinnin käyttöönotto
 Turvallisuussuunnitelman laatiminen ja käyttöönotto
 Koulukiusaamisen vähentyminen
 Lähiympäristö koetaan viihtyisänä ja terveellisenä
 Hyvinvoinnin edistämisen palveluverkoston laajentaminen kunnan
sekä 3. ja 4. sektorin toimijoiden välistä yhteistyötä kehittämällä
 Kuntalaisten osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuuksien parantaminen
 Syrjäytymisen ehkäisy
 Vapaaehtoistyön kehittäminen
 Viestinnän vahvistaminen ja käytettävien kanavien laajentaminen

A

B
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3.1

Hyvä mielenterveys ja päihteiden käytön vähentyminen

Mielenterveyden häiriöt näkyvät Siilinjärvellä edelleen kasvana niin sairauspäivärahan saannin kuin
työkyvyttömyyseläkkeen taustasyynä (etenkin naisilla) ja mielenterveyden häiriöitä ja ahdistuneisuutta esiintyy paljon myös nuoremmissa ikäryhmissä. 15–24-vuotiaita hoidetaan päihteiden vuoksi
sairaalan tai terveyskeskuksen vuodeosastolla vertailukuntia enemmän. Myös päihdehuollon avopalveluissa olevien asiakkaiden määrä on kasvussa ja poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset.
Huolta aiheuttavat edelleen myös yläkoululaisten nuorten tupakointi, nuuskaaminen ja rahapelaaminen. Toisen asteen opiskelijoiden tottumukset eroavat lukiolaisten ja ammattikoululaisten välillä, monissa asioissa lukiolaisten eduksi. Arkirytmin häiriintyminen, syömättämyys ja unettomuus huolestuttavat.
Kunnassa tehtyjä toimenpiteitä on kuvattu tarkemmin liitteen 5. taulukoissa, joihin on nostettu keskeimpiä tehtyjä toimenpiteitä.
Puheeksi ottamisen käytäntö ei ole vielä vakiintunut - työ jatkuu
Keskeisimpänä toimenpiteenä mielenterveyshäiriöiden ja päihteiden käyttöön liittyen on viety eteenpäin varhaisen tunnistamisen ja puheeksi oton menetelmiä neuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Ota puheeksi alkoholi –verkkokurssia on suoritettu sosiaali- ja terveyspalveluissa, sivistystoimessa ja nuorisotyössä. POSOTE20–hankkeessa vahvistetaan edelleen alkoholin puheeksioton ja Audit-C:n käyttöönottoa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Perusopetuksen päihdeohjelma on
hyväksytty 12/2020. Päihdeteemaa on käyty läpi vanhempainilloissa ja kouluilla teemapäivinä sekä
osana eri aineiden opetusta. Ehkäisevän päihtetyön suunnitelmaa ja PAKKA-toimintamallia on viety
ja viedään eteenpäin. Päihteiden käyttöä käsitellään myös erityis-/etsivän nuorisotyön ja Nuoret Pystyy -pienryhmissä.
Lapset puheeksi ja Yhdessä aika -toimintamallien käyttöönotosta poikkihallinnollisesti ja monitoimijaisesti on sovittu kunnan Lape-työryhmässä. Toimintamalleihin on ollut mahdollista kouluttautua
ja koulutukset jatkuvat. Monet lapsiperheitä tukevat käytännöt ovat mukana valmisteltavassa Perhekeskuksen toimintasuunnitelmassa.
Mielenterveysasiat ovat olleet esillä mediassa. Viestinnällisesti on tärkeää tukea itse- ja omahoitoa
ja hakeutumista matalan kynnyksen palveluihin. Mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön toimintaohje on ollut päivitettävänä. Myös kiusaamisen ehkäisy on tärkeää. Siilinjärvellä on välitetty tietoa Pohjois-Savon Kiusaamisen ehkäisyn –verkoston tuottamista webinaareista ja videoklipeistä lasten ja nuorten vanhemmille.
Nuorille on tarjottu psykososiaalista tukea myös Nuoret Pystyy -hankkeesta (ESR). Hankkeen
kohderyhmänä ovat olleet 15–29-vuotiaat työ- tai opiskeluelämän ulkopuolella ovat nuoret, joille on
tarjottu yksilö- ja ryhmävalmennusta. Hankkeen tavoitteena on rakentaa kuntaan palvelumalli, joka
mahdollistaa yhtenäiset palveluketjut ja ehkäisee nuorten palveluista putoamista. Asiakkaan työ- ja
toimintakyvyn itsearviointimenetelmänä on sovittu otettavan käyttöön Kykyviisari (TTL). Toimintamalli
kehittyy edelleen.
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Terveellisten elintapojen sekä työ- ja toimintakyvyn tukeminen

Kuntalaisille tarjotaan mahdollisuuksia omaehtoiseen hyvinvoinnin edistämiseen kaikissa ikäryhmissä. Näitä ovat järjestöjen harrastusmahdollisuudet ja kansalaisopiston kurssit. Siilinjärvellä järjestetään tapahtumia valtakunnallisia teemaviikkoja ja kampanjoita tukien. Kunnasta löytyy monipuoliset
liikkumismahdollisuudet; on mahdollisuuksia luontoliikuntaan tai liikkumiseen lähiliikuntapaikoilla
sekä rakennetussa ympäristössä ja kuntosaleilla. Myös maksuttomia ryhmiä on tarjolla. Kesäaikaan
Siilinjärvellä on tarjolla ohjattua puistoliikuntaa.
Hyvinvointia edistäviä elintapoja tuetaan kunnassa monin tavoin ja myös hankkeiden tuella: Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva opiskelu ja Maistuva Koulu ja Ruokakunta. Kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä on kehitetty toimintaympäristöä liikkumista tukevaksi, täydennetty välineistöä ja
vahvistettu osaamista. Lasten ja huoltajien osallisuutta on lisätty. OKM palkitsikin Toivalan päiväkodin vuoden 2020 varhaiskasvatusyksikkönä. Ruokakunta – Yhdessä kohti ruokailoa ja terveyttä hanke (2019–2021) on Itä-Suomen yliopiston ja Suomen Sydänliiton Neuvokas Perhe -tiimin koordinoima. Hankkeen koulutusten ja työpajojen tuella kunnassa on kehitetty lasten ruokakasvatusta. Toimintamallien toteutumista tulee jatkossakin tukea ja seurata vaikuttavuuden lisäämiseksi sekä edistää myös muutoin mahdollisuuksia aktiiviseen elämäntapaan. Ruokailutottumuksilla on yhteys myös
suun terveyteen. Siilinjärvellä on panostettu vanhempien motivointiin ja tukeen, erityisesti 3-vuotiaiden suun terveystarkastuksen käynnillä, jotta lasten hampaat harjattaisiin perheissä kahdesti päivässä. Elintapa-asiat ovat esillä myös perhevalmennusmessuilla 2–3 krt/vuosi.
Terveelliset elintavat tukevat hyvää työ- ja toimintakykyä sekä arjessa jaksamista. Kunnassa on muotoiltu elintapaohjauksen ryhmämalli, joka toteutetaan terveystoimen ja liikuntapalvelujen yhteistyönä.
Elintaparyhmä on tarkoitettu niin suuren riskin asiakkaille (esim. diabetes- tai valtimotautiriski) kuin
painonhallinta-asiakkaille. Myös Tulppa-ryhmiä järjestetään vuosittain.
Ennaltaehkäisyn ja ennakoinnin on tärkeää sisältyä kaikkiin kunnan palveluihin. Kunnassa osallistutaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus valmisteluun erityisesti ennaltaehkäisyn ja varhaisen
tuen laajentamiseksi. Tähän kuuluvat myös itse- ja omahoitoa tukevat digipalvelut.
Ikääntyneiden toimintakykyä on tuettu mm. Voimaa vanhuuteen (Ikäinstituutti) –toimintamallin mukaisin toimin: kuntosaliryhmiä ja vertaisohjattuja ryhmiä, joissa liikkuu n. 250 henkilöä. Ulkoiluystäviä
on koulutettu 3 vuoden aikana yhteensä 50; säännöllisesti 15–20 ikäihmistä ulkoilee ulkoiluystävän
kanssa. Ulkoilutettavina on myös kotihoidon asiakkaita. Vuonna 2019 käynnistettiin ikääntyneiden
avoin liikuntaneuvonta; tämän tunnettavuus ja hyödynnettävyys vaatii vielä toimia.
Ikääntyneiden kaatumisten vähentämiseksi on käytössä hoitopolku ja sen käyttöä tulee edelleen vahvistaa. Myös vajaaravitsemuksen ehkäisyyn ja hoitoon on luotu toimintamalli, minkä käyttö aloitettiin
kotihoidon palveluissa. Seurantakysely toimintamallista ja jatkotuen tarpeesta toteutettiin maaliskuussa 2021: vajaaravitsemuksen toimintamalli kaipaa esillä pitoa ja tukea juurruttamiseen.
Siilinjärvellä tarjotaan hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä tai vaihtoehtoisesti hyvinvointi-iltapäiviä 75
vuotta täyttäneille; näiden kiinnostavuus on jäänyt odotuksia vähäisemmäksi.
Toimia on tehty myös nuorten kesätyöllistymisen tukemiseksi. Joustavaa kesätyötoimintaa on kehitetty nuorisotoimen ja seurakunnan nuorisotyön yhteistyönä. Haastavassa työmarkkinatilanteessa
oleville 18–29-vuotiaille on vuosittain kohdennettu n. 25 kesätyöpaikkaa.
Etsivässä nuorisotyössä pyritään tavoittamaan kaikki 2. asteen opinnot keskeyttäneet nuoret. Näitä
nuoria ohjataan myös terveystarkastukseen ja palveluohjaukseen.
Esteettömyysasioita on tarkasteltu niin rakennushankkeiden kuin palvelujen käytön suhteen. Vanhus- ja vammaisneuvosto on ottanut aktiivisesti kantaa esteettömyysnäkökulmiin esim. kunnan rakennushankkeissa.
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Osallisuuden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy

Siilinjärvellä kuntalaisten osallisuutta edistetään avoimella viestinnällä, järjestämällä erilaisia keskustelutilaisuuksia ja hyödyntämällä verkkopohjaista palautekanavaa. Lapsiparlamentti on erityisesti yksi
lapsia osallistava toimintatapa, mutta keväällä -20 sitä ei Covid-19-ajan vuoksi toteutettu.
Toimijafoorumit ovat kuntatoimijoiden ja alueen järjestö-, yhdistys- ja yhteisötoimijoiden yhdessä
kehittämä toimintatapa. Vuosittain järjestetään 3–4 isompaa Toimijafoorumin kokoontumista. Vuoden
-20 tapaamisista kaksi toteutettiin poikkeuksellisesti etäyhteyksin. Myös vapaaehtoistyötä kehitetään
yhdessä mm. seurakunnan kanssa. Kuntalaisten kiinnostusta erilaiseen vapaaehtoistyöhön on kartoitettu Savonia AMK opinnäytetyössä.
Osallisuutta ja asukaslähtöisyyttä on tarve jatkossa vahvistaa tarjoamalla kuntalaisille enemmän
ja monipuolisempia vaikuttamisen mahdollisuuksia. Tapaamo-hanke (ESR) vie kuntalaisten osallistumisen mahdollisuuksia ja osallisuuspolun mallinnusta eteenpäin v. 2021–2022. Siilinjärvi osallistuu
lisäksi v. 2021 alueelliseen pilottiin, missä otetaan systemaattisesti käyttöön osallisuustyökaluja ja
edistetään eri-ikäisten kulttuuriosallisuutta ja kulttuurin saavutettavuutta. Sähköisten kanavien hyödyntämistä kuntalaiskuulemisissa on pyritty koronavuoden aikana lisäämään.
Nuorten kohtaaminen
Ahmon koululla toimii kunnan ja seurakuntien nuorisotyöntekijöiden ylläpitämänä kohtaavan nuorisotyön Pärkki2.0 -piste. Pärkissä vierailee 30–80 nuorta/päivä ja toimintaa on ollut 2–3 pv/vk. Myös
koronarajoitusten aikana tehtiin kohtaavaa Walkers työtä, siellä missä nuoret liikkuvat vapaa-ajallaan. Viikoittain koulunuorisotyössä keskityttiin koulujen pihoilla, Ahmolla ja Suinille. Koulunuorisotyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä koulujen kanssa ja mm. syrjäytymisen, kiusaamisen, yksinäisyyden sekä päihteiden käytön ehkäisy nostetaan nuorten kohtaamisissa ja teemaviikkoina esiin.
Etsivässä nuorisotyössä alle 29-vuotiaita autetaan löytämään opinto-, palvelu- ja työpolkuja sekä
nuoren tarvitsemia yksilöllisiä tukipalveluja. Nuoria aikuisia ohjataan mukaan pienryhmätoimintoihin,
harrastuksiin, omien vahvuuksien tunnistamiseen ja arjen hallintaan. Etsivä nuorisotyö on laajalti verkostoitunutta moniammatillista toimintaa, joka hyödyntää myös mm. Aikalisä-menetelmiä (ent. Time
out) nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
Nuoret Pystyy -hanke on tarjonnut viime vuosina myös 15–29 vuotiaille työ-/opiskeluelämän ulkopuolella oleville nuorille Diakonissalaitoksen Vamos-palvelumalliin pohjautuvaa yksilö- ja ryhmävalmennusta. Siilinjärveläiset ja lapinlahtelaiset asiakkaat ovat ohjautuneet toimintaan etsivän nuorisotyön, erikoissairaanhoidon ja mielenterveyspalveluiden kautta tai itsenäisesti. Nuoret ohjautuvat jatkopoluille ja hankkeen tavoitteena on rakentaa kuntaan palvelumalli, joka mahdollistaa yhtenäiset
palveluketjut ja ehkäisee nuorten palveluista putoamista. Hankeaikana asiakkaan työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmänä Kykyviisari (TTL) otetaan kohdennetusti ja laajasti käyttöön monissa
kunnan yksiköissä.

Vuoden -20 lopulla toteutettiin Pohjois-Savossa maakunnallinen kokemuksellisen hyvinvoinnin kysely, johon saatiin 263 vastausta Siilinjärveltä. Siilinjärveläiset kokivat hyvinvointiaan edistävinä erityisesti perheen, ystävät, sujuvan työelämän, liikunnan ja ulkoilun/luonnon. Hyvinvointia heikentävinä
asioina mainittiin useimmiten korona ja sen mukanaan tuomat haasteet. Toiseksi suurin hyvinvointia
heikentävä tekijä oli työelämään liittyvät aiheet, kuten kuormitus, kiire, työelämän ongelmat. Julkisiin
palveluihin kuntalaiset olivat varsin tyytyväisiä.
Korona-aikana huomiota ja tukitoimia on tarjottu ikääntyneiden, kotihoidon palvelujen ulkopuolella
olevien ja myös muiden yksinäisten tai avuntarvetta ilmaisseiden ihmisten pärjäämiseen arjessa.
Kunnan ohella tukitoimia on hienosti tarjonnut myös Siilinjärven ev. lut. seurakunnan diakoniatyö.
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Esteetön, turvallinen ja hyvinvointia edistävä asuin- ja elinympäristö

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) on otettu kunnassa käyttöön päätösten valmistelussa ja ennakkoarviointien seurannasta on sovittu.
Kunnan turvallisuussuunnitelma valmistui vuoden 2019 lopulla. Turvallisuussuunnitelmassa on
kuvattu toimenpidekortein osallisuuden ja hyvinen väestösuhteiden edistäminen, asumisen ja liikkumisen turvallisuuden edistäminen sekä päihteiden käytön ja niihen liittyvien lieveilmiöiden ehkäisy.
Siilinjärven kunnassa arjen turvallisuutta seurataan myös kunnan Hyte-ryhmässä. Koronavuodesta
ja henkilöstövaihdoksista johtuen turvallisuussuunnitelman tunnettavuutta on tarve lisätä.
Kiusaamisen ehkäisy
Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa on tehostettu kiusaamisen vastaista työtä. Kiusaamisen vähentämisessä on tärkeä huomioida niin ennalta ehkäisevä työ kuin toimintamallit kiusaamistilanteisiin.
Kiusaamisen ehkäisyn ohella on tärkeä edistää yhteisöllisyyyttä. Yhteisöllisyyden edistäminen on
ollut painoalueena myös oppilashuollon ohjausryhmän työssä. Kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa
on toimintamallit kiusaamiseen puuttumiseen (mm. Kiva-koulu, Verso- ja Resto-sovittelumallit). Koulukiusaamisen vähentämiseen tähtäävää valtuustoaloitetta on käsitelty vuosien 2019 ja 2020 aikana
sivistyslautakunnassa, sosiaali- ja terveyslautakunnassa, kunnanhallituksessa ja -valtuustossa. Kouluterveyskyselyn perusteella kiusaamisen kokeminen on vähentynyt perusopetuksessa.
Lähisuhdeväkivaltaan on käytössä Marak-toimintamalli. On kuitenkin tunnistettu tarve vahvistaa lähisuhdeväkivallan puheeksi ottoa ja toimintamallin käytön seurantaa palveluissa.
Esteettömyys on puhututtanut esimerkiksi kunnan Vanhus- ja vammaisneuvostossa. Neuvoston nimissä on tehty useita aloitteita ja kannanottoja esteettömyysnäkökulmien huomioon ottamiseksi julkisten rakennusten peruskorjauksissa ja uudisrakentamisessa.
Saavutettavuutta tarkastellaan eri näkökulmista
Joukkoliikenteen saavutettavuus, kävely- ja pyöräilymahdollisuudet huomioidaan uusia asuinalueita
suunniteltaessa. Myös ala- ja yläkoulujen läheisyys sekä muiden julkisten palvelujen ja päivittäistavarakauppojen saavutettavuus huomioidaan.
Ympäristöhäiriöiden (melu, tärinä ja ilmansaasteet) huomioidaan uusien asuntoalueiden suunnittelussa ja häiriöitä lievennetään nykyisillä asuinalueilla: Kaavoituksessa otetaan huomioon ympäristöön ja ympäristöterveyteen liittyvät asiat. Tie- ja raideliikenteen meluvaikutuksista on tehty selvitys
vuonna 2017. Typenoksideja ja hiukkaspäästöjä koskeva leviämismallinnus tehtiin vuonna 2019. Ilmanlaatu on Siilinjärven alueella pääosin hyvää, mutta alueellista vaihtelua esiintyy. Heikointa ilmanlaatu on moottoritien vaikutuspiirissä taajama-alueilla. Päästölähteistä erityisesti autoliikenne ja puun
pienpoltto kiinteistöjen lämmityksessä sekä keväisin katupöly heikentävät ilmanlaatua. Katupölyn aiheuttamaa ilmanlaadun heikentymistä lievennetään keväisin tiestön suunnitelmallisella hiekanpoistolla sekä reaaliaikaisella tiedotuksella. Teollisuuslaitosten ym. kohteiden aiheuttamia ympäristöhäiriöitä lievennetään ympäristönsuojelulain mukaisella valvonnalla.
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YHTEENVETO JA EHDOTUKSET JATKOTYÖHÖN
Hyvät asiat ja onnistumiset

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) -toimintamalli ja kunnan turvallisuussuunnitelma on
otettu käyttöön vuoden 2020 aikana. Ennakkoarviointien puolivuosittaisesta seurannasta on sovittu
ja turvallisuussuunnitelman tunnettavuutta on tarve lisätä.
Järjestökumppanuuteen perustuva Perheentalo on tuonut monia uusia mahdollisuuksia lapsiperheiden arjen kohtaamisiin ja toimintaan. Toimintojen edelleen kehittämiseksi kunnan Lape-ryhmä on
valmistellut toimialat ylittävää perhekeskustoimintasuunnitelmaa.
Monilla indikaattoreilla mitattuna siilinjärveläiset voivat hyvin. Esimerksi ikävakioidut sairastavuusindeksit ovat Siilinjärvellä Pohjois-Savon matalimpia; Kela (2017) 103,3 ja THL (2016) 108,1. Tilanne
on silti muita vertailukuntia heikompi, kun valtakunnan tasoa kuvataan indeksillä 100. Myös liian varhain menetettyjen elinvuosien PYLL-indeksi 0–80-vuotiailla on ollut Siilinjärvellä laskussa (2019).
Kaikkien ikäryhmien osalta myönteistä on se, että ahtaasti asuvia asuntokuntia on vähän. Päihdehuollon nettokustannukset asukasta kohden ovat vertailukuntien alhaisimmat. Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon keskimääräinen hoitoaika on alhainen ja hammaslääkäripalveluja käytetään
yksityissektorilla vielä vähän; nämä lienevät osoituksia asukkaiden hyvästä toimintakyvystä ja julkisten palveluiden saatavuudesta ja asukkaiden tyytyväisyydestä niihin.
Lasten ja perheiden osalta monet asiat ovat hyvin. Osallistuminen varhaiskasvatukseen sekä äitiysja lastenneuvolan käynneille on kattavaa ja vanhemmuus toimii. Vanhemmat kokevat, että heillä on
hyvin tietoa parisuhdetta- ja perhettä tukevista kunnallisista palveluista. Varhaiskasvatus on saanut
hyvää palautetta huoltajien kanssa tehdystä yhteistyöstä, lapsia arvostavasta ilmapiiristä ja toiminnan
monipuolisuudesta. Kiusaamiseen puututaan ja jokaisessa varhaiskasvatuksen yksikössä ja koulussa on tehty kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma. Hyvää on, että vanhemmat eivät hyväksy fyysistä
kurittamista.
Varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisten lasten elintapoja on pyritty kuluneella valtuustokaudella edistämään kehittämistoimin niin liikkumisen, ruokakasvatuksen kuin ravitsemustottumusten osalta. Lihavia lapsia on vähän alle kouluikäisissä ja ylipainoisia nuoria on vähemmän kuin vertailukunnissa.
Nuoret harrastavat
Yläkoululaiset raportoivat harrastavansa hengästyttävää liikuntaa hyvin, vaikkakin fyysinen toimintakyky on heikentynyt (MOVE!) edeltävistä vuosista.
Koulukiusaaminen on vähentynyt perusopetuksessa ja toisella asteella. Ammatillisella asteella kiusaamista esiintyy kuitenkin useammin kuin lukiossa. Yläkoululaiset ja lukiolaiset ovat kokeneet fyysistä uhkaa kotona ja koulussa vertailukuntia vähemmän. Huumekokeiluja on vähemmän niin yläkouluikäisillä kuin lukiolaisilla suhteessa vertailukuntiin.
Toisen asteen koulutuksessa nuorten mielipiteet huomioidaan hyvin ja opettajat kannustavat nuoria
mielipiteen ilmaisuun. Valtaosa lapsista ja nuorista harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa. Tulos
on erityisen hyvä toisen asteen opiskelijoilla.
Koulutuksen ulkopuolelle jääneitä nuoria on vertailukuntiin verrattuna vähän ja heille on kunnassa
tarjolla tukitoimia.
Aikuisväestön osalta myönteistä on hyvä työllisyys ja alle kouluikäisten vanhempien hyväksi kokema terveydentila. Siilinjärveläiset aikuiset pitävät hyvinvoinnilleen tärkeinä perhettä, ystäviä, sujuvaa työelämää sekä liikuntaa, ulkoilua ja luonnon tarjoamia mahdollisuuksia.
Ikääntyneiden osalta positiivisena asiana nousee hyvä toimintakyky ja monet toimintamahdollisuudet kunnassa; nämä lisäävät myös yhteisöllisyyttä. Kotona asutaan pitkään ja vanhainkodeisssa tai
pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa 75 vuotta täyttäneitä on vähän.
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Vielä kehitettävää

Arjen tuki ja ihmissuhteet
Siilinjärvellä on paljon avioeroja, joten parisuhteen tukitoimia tarvitaan. Huoltaja-lapsi-suhdetta ja
vanhemmuuden tukea tulee vahvistaa. Varhaiskasvatuksessa kehittämistarpeina on koettu asioiden
jakaminen perheen kanssa; esim. varhaiskasvatussuunnitelman sisällöistä sekä yleisesti päivän kuulumisista kertominen positiivisia asioita painottaen. Varhaiskasvatukseen haasteita tuottavat perheiden vaativat elämäntilanteet ja vanhempien keinottomuus oman lapsen ohjaamisessa.
Kunnan Lape-työryhmässä on valmisteltu perhekeskustoimintamallia. Toimintamallissa korostuu monitoimijainen yhteistyö ja matalan kynnyksen palvelut. Jatkossa tavoitteena on toimintamallin käyttöönotto ja sen mukaiset toimintatavat lapsiperheiden palveluissa. Siilinjärven kunnasta osallistutaan
myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus/POSOTE20 kehittämistyöhön ennaltaehkäisevien
toimintamallien suunnittelua ja käyttöönottoa tukien.
Mielenhyvinvointi, päihteet ja riippuvuudet
Monet aiemmin tunnistetut huolenaiheet liittyvät psyykkiseen huonovointisuuteen ja nuorten päihteiden käyttöön. Huolta aiheuttavat myös yläkoululaisten ja ammatillisen asteen opiskelijoiden alaikäisenä tekemät alkoholin, savukkeiden tai sähkösavukkeiden ostot vähittäismyynnistä. Myös päiväkotiikäisten lasten vanhemmissa on vertailukuntiin nähden paljon tupakoivia ja humalahakuista juomista;
näin lapset altistuvat päihteiden haitoille. Netti- ja rahapelaaminen aiheuttaa herkästi riippuvuutta,
joten netti- ja pelikäyttäytyminen on syytä ottaa varhain puheeksi.
Hyvä mielenterveys ja mielenhyvinvointi on nähtävä tärkeänä arjen voimavarana. Hyvän mielen taitoja ja osaamista tulee vahvistaa elämänkaaren kaikissa vaiheissa ja erityisesti, kun toimitaan heikommassa asemassa olevin ihmisten kanssa. Myös panostaminen lapsiin ja nuoriin kantaa pitkälle
tulevaisuuteen. Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hanke lisää mahdollisuuksia mielenhyvinvoinnin vahvistamiseen myös Siilinjärvellä.
Arjen turvallisuus
Kunnassa on tehty toimia koulukiusaamisen vähentämiseksi ja siinä onkin nähty suotuisaa kehitystä.
On tärkeää jatkossakin huolehtia siitä, että kiusaaminen vähenee.
Ammatillisella asteella osa opiskelijoista on kokenut myös fyysistä väkivaltaa huoltajan taholta. Marak-toimintamallin käyttöä lähisuhdeväkivallan puheeksioton menetelmänä tulee edelleen vahvistaa
ja luoda sen seurantaan kirjaamiskäytäntö. Myös liikenneturvallisuudessa yleisesti ja erityisesti koulumatkojen turvallisuuteen liittyen on edelleen tehtävää.
Kouluterveyskyselyn perusteella koulujen fyysiset työolot vaikeuttavat tällä hetkellä koulunkäyntiä.
Kunnassa on tehty määrätietoista työtä koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi.
Tätä työtä on edelleen jatkettava, koska useat yksiköt toimivat väliaikaisissa tai sisäilmaltaan ongelmallisissa tiloissa. Myöskään alakoulujen saavutettavuus ei saisi heikentyä nykyisestä.
Opiskelu-, työ- ja toimintakyky
Tarjottu päivittäinen koululounas jätetään liian usein nauttimatta yläkoulussa ja toisella asteella. Monipuolinen koululounas lisää arjen hyvinvointia. Kouluruoan maistuvuutta voidaan lisätä ottamalla
oppilaat mukaan kehittämistoimiin; hyviä toimintamalleja on käytettävissä. Kunnassa voisi pohtia nykyistä paremmin myös tavoitteita ja toimenpiteitä työelämän ulkopuolella olevien ja ikääntyneiden
hyvinvointia ja terveyttä edistävien ruokailutottumusten mahdollistamiseksi ja tukemiseksi. Ikääntyneiden osalta huomion ansaitsevat runsaat kaatumisiin liittyvät hoitojaksot, mitä näiden ehkäisemiseksi on tehtävissä.
Työkyvyttömyyseläke mielenterveyden ja käyttäytymishäiriöiden, verenkiertoelinten sairauksien sekä
tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi on Siilinjärvellä suurta. Näiden sairauksien riskitekijöihin vaikuttavat pitkälti samat elintavat. Elintavoissa, kuten liikunta- ja ruokailutottumuksissa on kohennettavaa
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kaikissa ikäryhmissä. Lisäksi on tärkeää tukea työssä jaksamista ja mielen hyvinvointia, erityisesti
naisilla.
Osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden vahvistaminen ovat tunnistettuja kehittämistarpeita. Näitä on
syytä pohtia eri viiteryhmien osalta. Esimerkikisi yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat kokevat
paljon yksinäisyyttä, mitä korona-aika on edelleen lisännyt. Laajeneva harrastamisen Suomen malli
lisää lasten ja nuorten harrastamismahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä; toiminta käynnistynee
myös Siilinjärvellä syksyllä 2021.
Korona-aika on lisännyt myös ikääntyneiden yksinäisyyttä. Koronavuosi on rajoittanut fyysisten tapahtumien toteutumista, mutta lisännyt erilaisia digiosallistumisen mahdollisuuksia. On hyvä pohtia,
mitä asioita voimme jatkossa edistää digiyhteyksien avulla. Osaammeko hyödyntää myös järjestöjen
tarjoamia teemoitettuja digiryhmiä nuorille ja ikääntyneille? Tai otammeko ikääntyneille tarjotut etäjumpat pysyvästi palveluvalikoimaan? Miten voimme lisätä kulttuurin saavutettavuutta? Ylipäätään
kuntalaisten osallisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa itseä koskeviin asioihin tulee lisätä. Voisiko kunnassa pohtia myös osallistuvan budjetoinnin käyttöä hyvinvoinnin edistämisen painoalueisiin?
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen prosessessa kehittämistarpeina nousevat terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa ja kunnan strategisessa johtamisessa sekä ehkäisevän
päihdetyön toteutus yhteisesti kirjattujen käytäntöjen mukaisesti perusopetuksessa. Perusopetuksen
ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön toimintaohje onkin juuri päivitetty.
Ennaltaehkäisevää työotetta tulee vahvistaa kaikessa toiminnassa; elintapaohjaus, puheeksi oton
menetelmät ja erilaiset digimahdollisuudet. Kotihoitoon ja omaishoitoon tarvitaan riittävästi voimavaroja, jotta työntekijät jaksavat ja asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan. Jatkossa erityistä huomiota tulee kiinnittää eriarvoisuuden vähentämiseen ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen kaikissa
julkisissa palveluissa.
Kehittämistarpeena on koettu myös tehdyn työn laadun ja vaikuttavuuden mittaaminen. Esimerkiksi
Kykyviisarin käyttöönotosta eri palveluissa on jo sovittu. Myös muita yksilön hyvinvointia ja osallisuutta selvittäviä mittareita käytetään ja kulttuurista hyvinvointia selvitetään kuntalaiskyselyillä. Nuorten palveluissa yhteis- ja monitoimijainen verkosto kehittää toimintaansa, asiakaslähtöisyyttä ja osallistavan palvelupolkumallin rakentamista nuorilähtöisesti. Tavoitteena syrjäytymisen ehkäisy ja tukea
tarvitsevien nuorten ennakoiva löytäminen.

4.3

Ehdotukset hyvinvointisuunnitelman painoalueiksi 2021–2025

Tilastotiedon ja muun analyysitiedon pohjalta Siilinjärvellä on tärkeää huomioida jatkotyössä seuraavat kokonaisuudet:
1.

Osallisuus ja yksinäisyyden vähentäminen
 huomioidaan lasten ja nuorten mielipiteet
 mahdollisuus mielekkääseen vapaa-ajan toimintaan ja harrastamiseen
 kulttuuriosallisuus (ja kulttuurihyvinvointi)
 lisätään 3. ja 4. sektorin toimintamahdollisuuksia ja vapaita ryhmiä
 mahdollisuus oppia ja kehittää itseään kaikissa elämän vaiheissa
 tuetaan yhdenvertaista työelämään osallistumista

2.

Itsestä huolehtiminen ja terveelliset elintavat
 ravitsemus, liikunta, lepo ja uni
 seksuaaliterveys
 suhde päihteisiin
 netti- ja rahapelaaminen
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3.

Turvallinen asuin- ja toimintaympäristö
 arjen turvallisuus (koti, koulu/työ, elinympäristö)
 arjen ihmissuhteet (mielenhyvinvointi, vuorovaikutus perheessä)

4. Hyte-prosessien vahvistaminen
 perusopetus ja kuntajohto (TEA)
 ennaltaehkäisevän työotteen ja toimintojen (myös digi-) vahvistaminen
(vanhemmuuden tuki, nuorten tukitoimet, elintapaohjaus, kotihoito ja omaishoito)
 yhdyspinnat ja monitoimijuus
Kuntastrategian päivitystyössä on hyvä tarkastella kunnan hyvinvointikertomusta ja kuvausta
asukkaiden hyvinvoinnin tilasta. Hyvinvointisuunnitelman painoalueissa tulee vastaavasti näkyä yhteys kuntastrategiaan. Siilinjärven kuntaan ajateltuja painoalueita kannattaa lisäksi tarkastella suhteessa maakunnallisiin hyte-painoalueisiin ja kansalliseen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden
edistämisen ohjaukseen.

Kuva 15. Hyvinvointikertomuksen yhteys kuntastrategiaan (mukaellen THL
2020).

Huhtikuussa 2021 julkistettiin Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen 2030 toimeenpanosuunnitelma (Valtioneuvosto 2021b.), mikä on jatkoa valtioneuvoston periaatepäätökselle samasta aiheesta (Valtioneuvosto 2021a.). Periaatepäätöksessä ja toimeenpanosuunnitelmassa on
neljä painopistettä:
1.
2.
3.
4.

Kaikille mahdollisuus osallisuuteen
Hyvät arkiympäristöt
Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävä toiminta ja palvelut
Päätöksenteolla vaikuttavuutta

Toimeenpanosuunnitelmassa on alatavoitteita ja niille yhteensä 144 toimenpidettä. Erityishuomiota
on pyydetty eriarvoisuuden vähentämiseen, sen tulee olla tarkastelussa ja toimenpiteiden asettelussa läpileikkaava. Toimenpiteiden toteuttajiksi on esitetty monia tahoja, kuten OKM, STM, VM,
TEM, tulevat hyvinvointialueet, maakunnat, KELA, kunnat, Kuntaliitto, järjestöt ja TE-palvelut.
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Siilinjärven kunnassa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen painoalueet ja
tavoitteet esitetään ryhmiteltäviksi seuraavan valtuustokauden hyvinvointisuunnitelmaan valtioneuvoston periaatepäätöstä tukien. Kunnan näkökulmasta eniten pohdintoja ja yhteensovittavista vaatii
kokonaisuus Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävä toiminta ja palvelut, varsinkin kun uudet
hyvinvointialueet aloittavat.
1. KAIKILLE MAHDOLLISUUS OSALLISUUTEEN
 Yksinäisyyden vähentäminen
 Lasten ja nuorten kuuleminen
 Yhdenvertaisuus
 Mielekäs vapaa-ajan toiminta ja harrastaminen
 Kulttuuriosallisuus
2. HYVÄT ARKIYMPÄRISTÖT
 Turvallisuus
 ei kiusaamista ja väkivaltaa
 fyysinen ympäristö, esteettömyys, liikenneturvallisuus
 Arjen ihmissuhteet
 Itsestä huolehtiminen ja terveelliset elintavat
 ravitsemus, liikunta, lepo ja uni
 suhde päihteisiin
 netti- ja rahapelaaminen
 seksuaaliterveys
3. HYVINVOINTIA, TERVEYTTÄ JA TURVALLISUUTTA EDISTÄVÄ TOIMINTA JA PALVELUT
 Perhekeskuspalvelut (ennaltaehkäisevä työote, Lapset puheeksi, Yhdessä aika, Neuvokas perhe, harrastamisen Suomen malli)
 Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö; rahapelaamisen vähentäminen
 Nuorisotyö ja etsivä nuorisotyö: erityistä tukea tarvitsevien nuorten tavoittaminen
 Kuntakokeilu (työllisyys) ja Ohjaamopalvelut
 Sosiaali- ja terveyskeskus:
 Aikuiset: Ota puheeksi, Findrisk, FINRISKI, sopivat interventiot (myös digi), mielenterveyden tuki
 Ikääntyvät: Vajaaravitsemuksen ehkäisy ja hoito, kaatumisen ehkäisy, muistisairauksien ennaltaehkäisy, kehittyvät digi-palvelut, kulttuuriosallisuus
 Ravitsemus ja ruokahuolto: kunnan palveluissa tarjotaan kansallisten ruoka- ja ravitsemussuositusten mukaisia aterioita; asiakaskunnan osallistaminen
 Liikuntatoimi: huomioidaan erityisryhmät, vähän liikkuvien aktivoiminen, Voimaa vanhuuteen -toimintamallit
 Tekninen toimi: toimet arjen aktiivisuuden mahdollistamiseksi, turvallisuus
4. PÄÄTÖKSENTEOLLA VAIKUTTAVUUTTA
 Hyte-prosessien vahvistaminen (strategiset linjaukset ja toimenpideohjelmien käsittely)
 Eriarvoisuuden huomiointi, kun toimintoja kohdennetaan
 Hankintakriteereissä huomioidaan HyTeTu-näkökulmat
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LIITTEET
Indikaattoriliitteet:
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet
Nuoret ja nuoret aikuiset
Työikäiset
Ikääntyneet

Toimenpiteiden kuvaus ja arviointi –liitteet:
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9

Hyvä mielenterveys ja päihteiden käytön väheneminen
Terveelliset elintavat kansansairauksien ehkäisemiseksi
Työ- ja toimintakyvyn tukeminen
Osallisuuden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy
Esteetön, turvallinen ja hyvinvointia edistävä asuin- ja elinympäristö

Liite 1. Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet ( 5 s.)

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi,
% 8. ja 9. luokan oppilaista

Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Hollola : 11.3
Kontiolahti : 11.2
Kangasala : 10.9
Ylöjärvi : 9.3
Koko maa : 9.1
Pohjois‐Savo : 8.9
Pirkkala : 8.8
Siilinjärvi : 8.7
Kaarina : 8.7

Siilinjärvi : 22.6
Pohjois‐Savo : 22.1
Kangasala : 21.7
Koko maa : 20.9
Hollola : 20.4
Kaarina : 20.3
Ylöjärvi : 19.9
Pirkkala : 19.1
Kontiolahti : 17.6

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa,
% 8. ja 9. luokan oppilaista

Osallistunut koulukiusaamiseen vähintään kerran viikossa,
% 8. ja 9. luokan oppilaista

Kaarina : 9.6
Kangasala : 7.2
Pirkkala : 6.5
Kontiolahti : 6.0
Siilinjärvi : 5.9
Pohjois‐Savo : 5.9
Ylöjärvi : 5.6
Koko maa : 5.5
Hollola : 5.4

Opettajat eivät rohkaise mielipiteen ilmaisuun oppitunnilla,
% 8. ja 9. luokan oppilaista

Hollola : 39.3
Siilinjärvi : 32.6
Kaarina : 30.1
Pirkkala : 27.8
Pohjois‐Savo : 27.7
Koko maa : 27.7
Ylöjärvi : 27.4
Kangasala : 24.9
Kontiolahti : 17.6

Kangasala : 5.3
Siilinjärvi : 4.3
Kaarina : 4.1
Hollola : 3.4
Pohjois‐Savo : 3.2
Koko maa : 3.0
Pirkkala : 2.8
Ylöjärvi : 2.7
Kontiolahti : 2.4

Keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa,
% 8. ja 9. luokan oppilaista

Kangasala : 8.0
Hollola : 7.8
Siilinjärvi : 7.6
Kaarina : 7.6
Koko maa : 6.6
Pohjois‐Savo : 6.5
Ylöjärvi : 6.0
Kontiolahti : 5.6
Pirkkala : 4.6

Liite 1. Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet ( 5 s.)

Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus,
% 8. ja 9. luokan oppilaista

Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Kontiolahti : 21.6
Koko maa : 16.9
Pohjois‐Savo : 16.7
Ylöjärvi : 16.4
Kangasala : 15.1
Hollola : 14.8
Kaarina : 12.6
Siilinjärvi : 11.7
Pirkkala : 11.1

Kaarina : 16.9
Ylöjärvi : 15.6
Kontiolahti : 14.9
Siilinjärvi : 13.9
Hollola : 13.3
Pohjois‐Savo : 12.9
Koko maa : 12.9
Kangasala : 12.8
Pirkkala : 10.1

Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa‐ajalla
korkeintaan 1 h viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Ei syö koululounasta päivittäin,
% 8. ja 9. luokan oppilaista

Kontiolahti : 30.3
Pohjois‐Savo : 29.9
Hollola : 29.6
Koko maa : 28.3
Kangasala : 27.2
Ylöjärvi : 26.4
Kaarina : 25.3
Siilinjärvi : 24.8
Pirkkala : 19.8

Ylöjärvi : 39.6
Kaarina : 38.4
Pohjois‐Savo : 38.4
Koko maa : 36.5
Siilinjärvi : 35.2
Pirkkala : 32.7
Kangasala : 24.9
Hollola : 22.1
Kontiolahti : 20.2

Sukupuoliyhdynnässä olleet, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Siilinjärvi : 23.3
Pohjois‐Savo : 21.1
Kontiolahti : 20.2
Ylöjärvi : 20.1
Koko maa : 19.3
Hollola : 19.1
Pirkkala : 19.1
Kaarina : 18.6
Kangasala : 16.7

Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Pohjois‐Savo : 8.3
Siilinjärvi : 8.0
Kontiolahti : 7.5
Koko maa : 5.6
Kaarina : 5.4
Kangasala : 4.3
Ylöjärvi : 4.2
Hollola : 3.8
Pirkkala : 2.3

Liite 1. Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet ( 5 s.)

Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa,
% 8. ja 9. luokan oppilaista

Nuuskaa päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Kangasala : 12.4
Siilinjärvi : 10.9
Kontiolahti : 10.9
Hollola : 10.7
Pohjois‐Savo : 10.2
Kaarina : 9.9
Koko maa : 9.6
Ylöjärvi : 9.1
Pirkkala : 8.1

Siilinjärvi : 8.3
Kaarina : 6.4
Kontiolahti : 6.3
Kangasala : 6.2
Hollola : 6.1
Pohjois‐Savo : 5.8
Ylöjärvi : 5.4
Koko maa : 4.9
Pirkkala : 4.8

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran,
% 8. ja 9. luokan oppilaista

Pelaa rahapelejä viikoittain, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Siilinjärvi : 8.4
Pirkkala : 7.7
Kaarina : 5.7
Kangasala : 5.0
Pohjois‐Savo : 5.0
Hollola : 4.9
Koko maa : 4.6
Ylöjärvi : 4.4
Kontiolahti : 4.4

Kangasala : 11.3
Kaarina : 11.3
Hollola : 10.9
Kontiolahti : 9.9
Ylöjärvi : 9.0
Koko maa : 8.9
Pohjois‐Savo : 8.8
Pirkkala : 8.4
Siilinjärvi : 6.8

Rikoksista syyllisiksi epäillyt 0 ‐ 14‐vuotiaat /
1 000 vastaavanikäistä

Oppilaitoksen fyysiset työolot häirinneet opiskelua,
% 8. ja 9. luokan oppilaista (2017‐)

Siilinjärvi : 28.4
Pirkkala : 25.8
Ylöjärvi : 25.5
Hollola : 23.8
Pohjois‐Savo : 20.6
Koko maa : 20.5
Kaarina : 19.8
Kangasala : 18.1
Kontiolahti : 16.5

Pohjois‐Savo : 13.2
Hollola : 11.2
Ylöjärvi : 10.4
Koko maa : 9.9
Kaarina : 9.7
Siilinjärvi : 6.6
Pirkkala : 6.5
Kangasala : 4.7
Kontiolahti : 4.1

Liite 1. Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet ( 5 s.)

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

Kaarina : 115.8
Kontiolahti : 112.9
Siilinjärvi : 99.5
Pohjois‐Savo : 85.3
Kangasala : 78.5
Ylöjärvi : 75.8
Koko maa : 73.1
Pirkkala : 69.7
Hollola : 69.2

Perusterveydenhuollon kouluterveydenhuollon käynnit /
1 000 7 ‐ 18‐vuotiasta

Pirkkala : 2685.0
Siilinjärvi : 2574.0
Pohjois‐Savo : 2340.0
Kaarina : 2283.0
Ylöjärvi : 2270.0
Kangasala : 2184.0
Koko maa : 2042.0
Kontiolahti : 1726.0
Hollola : 1714.0

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, lastenpsykiatria /
1 000 0 ‐ 12‐vuotiasta

Hollola : 554.7
Pohjois‐Savo : 515.7
Koko maa : 338.0
Kontiolahti : 313.5
Kangasala : 310.9
Pirkkala : 239.1
Siilinjärvi : 231.6
Ylöjärvi : 227.6
Kaarina : 184.1

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

Kaarina : 129.7
Pirkkala : 107.6
Kontiolahti : 105.5
Hollola : 105.3
Pohjois‐Savo : 100.4
Siilinjärvi : 94.2
Ylöjärvi : 88.0
Koko maa : 81.7
Kangasala : 72.8

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

Pohjois‐Savo : 7.3
Siilinjärvi : 6.1
Hollola : 5.2
Koko maa : 4.8
Kontiolahti : 4.7
Ylöjärvi : 3.7
Kaarina : 3.6
Kangasala : 3.4
Pirkkala : 2.6

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

Pohjois‐Savo : 2173.9
Siilinjärvi : 1698.0
Koko maa : 1149.2
Hollola : 864.2
Kaarina : 840.5
Ylöjärvi : 789.3
Kontiolahti : 633.9
Pirkkala : 507.9
Kangasala : 241.5

Liite 1. Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet ( 5 s.)

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 0 ‐ 15‐vuotiaita,
% vastaavanikäisestä väestöstä

Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät 0 ‐ 16‐vuotiailla /
1 000 vastaavanikäistä

Pohjois‐Savo : 171.5
Kontiolahti : 144.9
Koko maa : 98.8
Hollola : 90.5
Siilinjärvi : 89.9
Ylöjärvi : 74.9
Pirkkala : 57.5
Kaarina : 49.6
Kangasala : 43.9

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

Pohjois‐Savo : 6.1
Kaarina : 5.2
Hollola : 5.0
Siilinjärvi : 4.9
Kontiolahti : 4.9
Ylöjärvi : 4.8
Kangasala : 4.7
Pirkkala : 4.7
Koko maa : 4.2

Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä
0 ‐ 17‐vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)

Siilinjärvi : 204.0
Kangasala : 102.0
Pohjois‐Savo : 76.0
Ylöjärvi : 73.0
Koko maa : 71.0
Hollola : 58.0
Pirkkala : 42.0
Kontiolahti : 40.0
Kaarina : 23.0

Huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna olleet 0 ‐ 17‐vuotiaat
viimeisimmän sijoitustiedon mukaan, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)

Pohjois‐Savo : 1.5
Hollola : 1.3
Koko maa : 1.3
Kangasala : 1.0
Kaarina : 0.9
Ylöjärvi : 0.9
Siilinjärvi : 0.8
Pirkkala : 0.7
Kontiolahti : 0.7

Pohjois‐Savo : 4.4
Koko maa : 4.2
Siilinjärvi : 3.8
Pirkkala : 2.7
Kangasala : 2.6
Kaarina : 2.6
Ylöjärvi : 2.2
Hollola : 1.8
Kontiolahti : 1.6

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 ‐ 17‐vuotiaat,
% vastaavanikäisestä väestöstä (THL)

Pohjois‐Savo : 1.9
Hollola : 1.6
Koko maa : 1.6
Kangasala : 1.1
Siilinjärvi : 1.0
Kaarina : 1.0
Ylöjärvi : 1.0
Kontiolahti : 0.8
Pirkkala : 0.7

Liite 2. Nuoret ja nuoret aikuiset (6 s.)

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi,
% lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Siilinjärvi : 23.6
Koko maa : 21.2
Pohjois‐Savo : 20.2
Kaarina : 20.1
Ylöjärvi : 15.9
Pirkkala : 15.3
Kontiolahti : 15.2
Kangasala : 14.0

Ei yhtään läheistä ystävää,
% lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi,
% ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Kaarina : 29.4
Kangasala : 23.4
Pohjois‐Savo : 23.3
Koko maa : 23.2
Siilinjärvi : 21.1
Ylöjärvi : 17.4

Ei yhtään läheistä ystävää, %
ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Kaarina : 11.5
Kontiolahti : 10.0
Siilinjärvi : 8.8
Pirkkala : 8.8
Pohjois‐Savo : 8.4
Koko maa : 7.9
Kangasala : 6.7
Ylöjärvi : 5.2

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa,
% lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Kaarina : 13.7
Siilinjärvi : 9.4
Koko maa : 8.3
Pohjois‐Savo : 8.0
Kangasala : 6.7
Ylöjärvi : 6.6

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa,
% ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Pirkkala : 3.5
Siilinjärvi : 2.7
Kontiolahti : 2.0
Kangasala : 1.5
Kaarina : 1.3
Koko maa : 1.1
Pohjois‐Savo : 0.7
Ylöjärvi : 0.4

Ylöjärvi : 5.0
Kangasala : 4.0
Pohjois‐Savo : 4.0
Koko maa : 3.6
Siilinjärvi : 1.7

Liite 2. Nuoret ja nuoret aikuiset (6 s.)

Osallistunut koulukiusaamiseen vähintään kerran viikossa,
% lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Kaarina : 3.8
Kontiolahti : 3.0
Pirkkala : 1.8
Ylöjärvi : 0.9
Siilinjärvi : 0.7
Koko maa : 0.7
Pohjois‐Savo : 0.1

Opettajat eivät rohkaise mielipiteen ilmaisuun oppitunnilla,
% lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Pirkkala : 20.4
Kaarina : 18.5
Kangasala : 15.3
Koko maa : 14.5
Pohjois‐Savo : 13.2
Ylöjärvi : 13.0
Kontiolahti : 13.0
Siilinjärvi : 12.2

Ylipaino, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Kaarina : 19.6
Pirkkala : 17.3
Siilinjärvi : 17.0
Kontiolahti : 16.1
Koko maa : 15.9
Pohjois‐Savo : 15.7
Kangasala : 15.2
Ylöjärvi : 14.8

Osallistunut koulukiusaamiseen vähintään kerran viikossa,
% ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Koko maa : 2.8
Kangasala : 2.7
Pohjois‐Savo : 2.5
Ylöjärvi : 1.5
Siilinjärvi : 0.9

Opettajat eivät rohkaise mielipiteen ilmaisuun oppitunnilla,
% ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Kangasala : 21.5
Ylöjärvi : 18.6
Koko maa : 17.2
Kaarina : 16.0
Pohjois‐Savo : 15.0
Siilinjärvi : 5.1

Ylipaino, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Pohjois‐Savo : 26.4
Koko maa : 25.2
Ylöjärvi : 22.0
Siilinjärvi : 19.2
Kaarina : 18.2
Kangasala : 17.9

Liite 2. Nuoret ja nuoret aikuiset (6 s.)

Ei syö koululounasta päivittäin,
% lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Ei syö koululounasta päivittäin,
% ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Siilinjärvi : 33.6
Kangasala : 33.2
Kaarina : 31.6
Koko maa : 30.3
Pohjois‐Savo : 27.8
Pirkkala : 27.7
Ylöjärvi : 21.3
Kontiolahti : 21.0

Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa‐ajalla korkeintaan 1 h viikossa,
% lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Kaarina : 31.4
Siilinjärvi : 30.2
Koko maa : 27.1
Kangasala : 26.7
Pohjois‐Savo : 25.2
Kontiolahti : 22.2
Ylöjärvi : 19.5
Pirkkala : 16.8

Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa,
% lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Kaarina : 23.5
Ylöjärvi : 21.7
Pirkkala : 19.5
Pohjois‐Savo : 17.8
Koko maa : 17.8
Siilinjärvi : 17.0
Kontiolahti : 15.3
Kangasala : 12.9

Kaarina : 51.0
Ylöjärvi : 41.3
Koko maa : 36.4
Kangasala : 35.2
Pohjois‐Savo : 31.8
Siilinjärvi : 23.9

Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa‐ajalla korkeintaan 1 h viikossa,
% ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Kaarina : 50.0
Pohjois‐Savo : 44.2
Koko maa : 43.0
Siilinjärvi : 40.5
Ylöjärvi : 35.5
Kangasala : 33.6

Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa,
% ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Ylöjärvi : 36.4
Kangasala : 35.2
Siilinjärvi : 29.1
Kaarina : 27.7
Koko maa : 26.9
Pohjois‐Savo : 26.6

Liite 2. Nuoret ja nuoret aikuiset (6 s.)

Tupakoi päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Siilinjärvi : 6.8
Pohjois‐Savo : 3.5
Koko maa : 2.8
Pirkkala : 2.7
Kaarina : 2.6
Kontiolahti : 1.0
Ylöjärvi : 0.4

Nuuskaa päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Pirkkala : 14.3
Kaarina : 9.5
Ylöjärvi : 7.9
Kangasala : 6.1
Siilinjärvi : 4.0
Pohjois‐Savo : 4.0
Koko maa : 3.8
Kontiolahti : 2.0

Tupakoi päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen
1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Pohjois‐Savo : 21.5
Siilinjärvi : 19.1
Koko maa : 18.5
Ylöjärvi : 17.8
Kaarina : 14.9
Kangasala : 11.7

Nuuskaa päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista

Ylöjärvi : 25.5
Kangasala : 16.9
Siilinjärvi : 16.1
Koko maa : 14.7
Pohjois‐Savo : 13.7

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran,
% ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran,
% lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

Pirkkala : 17.7
Kaarina : 17.1
Koko maa : 14.0
Ylöjärvi : 12.3
Pohjois‐Savo : 10.2
Kangasala : 7.7
Siilinjärvi : 6.0
Kontiolahti : 4.1

Kangasala : 29.7
Kaarina : 21.7
Siilinjärvi : 21.2
Ylöjärvi : 20.2
Koko maa : 20.1
Pohjois‐Savo : 17.3

Liite 2. Nuoret ja nuoret aikuiset (6 s.)

Oppilaitoksen fyysiset työolot häirinneet opiskelua,
% lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017‐)

Siilinjärvi : 14.8
Kaarina : 12.7
Koko maa : 10.1
Pohjois‐Savo : 8.9
Ylöjärvi : 5.2
Kangasala : 3.0
Kontiolahti : 1.0
Pirkkala : 0.9

Kuntoutusrahaa saavat 16 ‐ 19‐vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä

Pohjois‐Savo : 90.9
Siilinjärvi : 84.3
Ylöjärvi : 72.3
Kaarina : 62.9
Kangasala : 61.7
Kontiolahti : 58.3
Koko maa : 46.9
Pirkkala : 43.3
Hollola : 30.1

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

Siilinjärvi : 20.5
Pohjois‐Savo : 13.6
Kontiolahti : 11.8
Hollola : 10.2
Kaarina : 10.2
Koko maa : 9.8
Ylöjärvi : 8.8
Kangasala : 6.4
Pirkkala : 4.4

Oppilaitoksen fyysiset työolot häirinneet opiskelua,
% ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017‐)

Kaarina : 31.4
Koko maa : 10.8
Pohjois‐Savo : 10.2
Kangasala : 8.1
Ylöjärvi : 7.4
Siilinjärvi : 3.4

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

Pirkkala : 1.7
Kaarina : 1.5
Pohjois‐Savo : 1.5
Siilinjärvi : 1.4
Kontiolahti : 1.4
Hollola : 1.3
Koko maa : 1.2
Kangasala : 1.1
Ylöjärvi : 1.0

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 16 ‐ 24‐vuotiaita,
% vastaavanikäisestä väestöstä

Pohjois‐Savo : 8.9
Kontiolahti : 8.7
Siilinjärvi : 7.9
Ylöjärvi : 7.6
Hollola : 7.4
Kangasala : 7.3
Pirkkala : 7.1
Kaarina : 7.1
Koko maa : 7.0

Liite 2. Nuoret ja nuoret aikuiset (6 s.)

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla
hoidossa olleet 15 ‐ 24‐vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä

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

Kontiolahti : 14.9
Kaarina : 13.9
Koko maa : 10.2
Pirkkala : 9.5
Pohjois‐Savo : 9.5
Kangasala : 8.4
Siilinjärvi : 7.4
Hollola : 6.2
Ylöjärvi : 5.5

Siilinjärvi : 5.5
Kontiolahti : 4.9
Ylöjärvi : 2.8
Pirkkala : 2.7
Pohjois‐Savo : 2.6
Kangasala : 2.3
Hollola : 2.3
Koko maa : 2.2
Kaarina : 2.0

Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä
18 ‐ 20‐vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)

Siilinjärvi : 8.4
Hollola : 7.6
Ylöjärvi : 6.2
Pohjois‐Savo : 5.5
Kaarina : 5.0
Koko maa : 4.9
Pirkkala : 4.6
Kangasala : 4.4
Kontiolahti : 3.7

Rikoksista syyllisiksi epäillyt 15 ‐ 17‐vuotiaat /
1 000 vastaavanikäistä

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 18 ‐ 20‐vuotiaat,
% vastaavanikäisestä väestöstä (THL)

Hollola : 3.0
Pohjois‐Savo : 1.7
Siilinjärvi : 1.5
Koko maa : 1.5
Kontiolahti : 1.4
Kangasala : 1.2
Ylöjärvi : 1.2
Kaarina : 1.1

Rikoksista syyllisiksi epäillyt 18 ‐ 20‐vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä

Kontiolahti : 87.7
Koko maa : 75.1
Pohjois‐Savo : 74.7
Siilinjärvi : 64.7
Kaarina : 63.7
Ylöjärvi : 55.1
Kangasala : 46.1
Pirkkala : 33.1
Hollola : 17.9

Koko maa : 134.1
Pohjois‐Savo : 133.3
Kaarina : 117.1
Kangasala : 104.2
Ylöjärvi : 101.1
Siilinjärvi : 83.6
Pirkkala : 77.1
Kontiolahti : 58.1
Hollola : 36.2

Liite 3. Työikäiset (3 sivua)

Menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 0 ‐ 80 vuotta / 100 000 asukasta

Sairauspäivärahaa saaneet 25 ‐ 64‐vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä

Pohjois‐Savo : 6217.0
Koko maa : 5771.0
Kontiolahti : 5460.0
Kangasala : 5332.0
Hollola : 5125.0
Ylöjärvi : 4975.0
Kaarina : 4896.0
Siilinjärvi : 4456.0
Pirkkala : 3561.0

Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25 ‐ 64‐
vuotiaat /1000 vastaavanikäistä

Siilinjärvi : 33.7
Pohjois‐Savo : 32.1
Kangasala : 32.0
Pirkkala : 30.9
Ylöjärvi : 27.3
Kaarina : 27.1
Koko maa : 26.9
Hollola : 25.1
Kontiolahti : 21.1

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi
työkyvyttömyyseläkettä
saavat 25 ‐ 64‐vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Pohjois‐Savo : 5.1
Siilinjärvi : 3.8
Koko maa : 3.4
Hollola : 3.1
Kangasala : 2.8
Kaarina : 2.6
Ylöjärvi : 2.5
Kontiolahti : 2.4
Pirkkala : 2.2

Siilinjärvi : 128.1
Pohjois‐Savo : 122.8
Ylöjärvi : 122.0
Kangasala : 118.1
Kaarina : 115.6
Hollola : 113.2
Koko maa : 107.4
Pirkkala : 106.5
Kontiolahti : 105.2

Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 ‐ 64‐vuotiaat,
% vastaavanikäisestä väestöstä

Pohjois‐Savo : 9.7
Siilinjärvi : 7.5
Koko maa : 6.5
Hollola : 6.4
Kangasala : 5.9
Ylöjärvi : 5.6
Kaarina : 5.4
Kontiolahti : 5.2
Pirkkala : 4.3

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

Pohjois‐Savo : 1.8
Siilinjärvi : 1.5
Ylöjärvi : 1.3
Kangasala : 1.2
Hollola : 1.2
Kontiolahti : 1.2
Koko maa : 1.0
Kaarina : 0.9
Pirkkala : 0.8

Liite 3. Työikäiset (3 sivua)

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

Pohjois‐Savo : 0.4
Siilinjärvi : 0.3
Hollola : 0.3
Koko maa : 0.3
Kangasala : 0.2
Pirkkala : 0.2
Kaarina : 0.2
Ylöjärvi : 0.2
Kontiolahti : 0.2

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 15 ‐ 49‐vuotiailla /
1 000 vastaavanikäistä

Pohjois‐Savo : 1097.0
Kontiolahti : 1070.0
Ylöjärvi : 1045.0
Siilinjärvi : 1037.0
Kangasala : 984.0
Pirkkala : 981.0
Hollola : 814.0
Koko maa : 805.0
Kaarina : 647.0

Raskaudenkeskeytykset / 1 000 15 ‐ 49‐vuotiasta naista

Koko maa : 7.7
Pohjois‐Savo : 7.3
Kaarina : 7.0
Kontiolahti : 6.6
Kangasala : 6.3
Hollola : 6.1
Ylöjärvi : 5.5
Pirkkala : 5.0
Siilinjärvi : 4.3

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

Pohjois‐Savo : 26.4
Siilinjärvi : 25.8
Kontiolahti : 24.1
Kangasala : 21.4
Ylöjärvi : 21.0
Koko maa : 20.8
Hollola : 20.3
Pirkkala : 19.2
Kaarina : 19.0

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 50 ‐ 64‐vuotiailla /
1 000 vastaavanikäistä

Kontiolahti : 1259.0
Pohjois‐Savo : 1204.0
Siilinjärvi : 1088.0
Pirkkala : 989.0
Hollola : 966.0
Kangasala : 959.0
Ylöjärvi : 913.0
Koko maa : 906.0
Kaarina : 703.0

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla
hoidossa olleet 25 ‐ 64‐vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä

Siilinjärvi : 4.3
Pohjois‐Savo : 4.2
Kontiolahti : 4.2
Koko maa : 3.7
Kangasala : 3.5
Hollola : 2.8
Ylöjärvi : 2.2
Pirkkala : 2.1
Kaarina : 2.0

Liite 3. Työikäiset (3 sivua)

Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet 25 ‐ 64‐vuotiaat /
1 000 vastaavanikäistä

Kaarina : 3.0
Pohjois‐Savo : 3.0
Kontiolahti : 3.0
Hollola : 2.0
Ylöjärvi : 2.0
Koko maa : 2.0
Siilinjärvi : 1.0
Kangasala : 1.0
Pirkkala : 1.0

Päivittäin tupakoivien osuus (%), 20 ‐ 64‐vuotiaat

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

Kontiolahti : 13.7
Kangasala : 13.1
Siilinjärvi : 13.0
Pohjois‐Savo : 12.8
Hollola : 12.5
Ylöjärvi : 12.4
Koko maa : 11.8
Kaarina : 10.8
Pirkkala : 8.5

Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT‐C) (%), 20 ‐ 64‐vuotiaat

Pohjois‐Savo : 15.3
Koko maa : 13.3
Koko maa : 31.6
Pohjois‐Savo : 28.4

Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 20 ‐ 64‐vuotiaat

Koko maa : 8.8
Pohjois‐Savo : 8.1

Aktiivisesti järjestötoimintaan tms. osallistuvien osuus (%),
20 ‐ 64‐vuotiaat

Pohjois‐Savo : 27.2
Koko maa : 26.5

Liite 4. Ikääntyneet (3 sivua)

Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet

Pohjois‐Savo : 8.3
Koko maa : 7.2

Apua riittämättömästi saavien osuus väestöstä (%),
65 vuotta täyttäneet

Pohjois‐Savo : 8.9
Koko maa : 7.8

Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä
/ 10 000 vastaavanikäistä (vuosi 2018 ennakkotieto)

Pohjois‐Savo : 411.2
Siilinjärvi : 388.6
Ylöjärvi : 380.2
Kangasala : 373.5
Koko maa : 370.0
Kontiolahti : 368.1
Hollola : 330.2
Kaarina : 276.8
Pirkkala : 222.1

Elämänlaatunsa (EuroHIS‐8) hyväksi tuntevien osuus (%),
75 vuotta täyttäneet

Pohjois‐Savo : 41.8
Koko maa : 41.7

Apua riittämättömästi saavien osuus väestöstä (%),
75 vuotta täyttäneet

Koko maa : 11.7
Pohjois‐Savo : 10.8

Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä, % vastaavanikäisestä
väestöstä (vuosi 2018 ennakkotieto)

Pirkkala : 0.8
Kangasala : 0.7
Koko maa : 0.7
Hollola : 0.6
Kaarina : 0.6
Pohjois‐Savo : 0.6
Ylöjärvi : 0.5
Siilinjärvi : 0.3
Kontiolahti : 0.3

Liite 4. Ikääntyneet (3 sivua)

Päivittäin tupakoivien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet

Pohjois‐Savo : 7.9
Koko maa : 5.8

Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT‐C) (%), 65 vuotta täyttäneet

Koko maa : 34.3
Pohjois‐Savo : 28.5

Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI >= 30 kg/m2) (%),
65 vuotta täyttäneet

Pohjois‐Savo : 23.6
Koko maa : 22.5

Päivittäin tupakoivien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet

Koko maa : 2.6
Pohjois‐Savo : 1.9

Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT‐C) (%), 75 vuotta täyttäneet

Koko maa : 22.5
Pohjois‐Savo : 14.4

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä,
% vastaavanikäisestä väestöstä

Pohjois‐Savo : 67.8
Siilinjärvi : 67.0
Kontiolahti : 62.7
Ylöjärvi : 62.5
Koko maa : 61.4
Pirkkala : 61.3
Kangasala : 61.1
Kaarina : 58.2
Hollola : 57.4

Liite 4. Ikääntyneet (3 sivua)

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutettuja
65 vuotta täyttäneitä, % vastaavanikäisestä väestöstä

Pohjois‐Savo : 3.5
Kontiolahti : 3.4
Siilinjärvi : 3.0
Koko maa : 2.7
Hollola : 2.3
Ylöjärvi : 2.3
Kangasala : 2.2
Kaarina : 2.0
Pirkkala : 1.7

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

Siilinjärvi : 3.3
Pirkkala : 3.0
Ylöjärvi : 2.9
Pohjois‐Savo : 2.9
Koko maa : 2.8
Kangasala : 2.7
Kontiolahti : 2.7
Hollola : 2.5
Kaarina : 2.0

Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta
täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit
65 vuotta täyttäneillä / 1 000 vastaavanikäistä

Pirkkala : 2684.0
Siilinjärvi : 2674.0
Pohjois‐Savo : 2257.0
Ylöjärvi : 2128.0
Kangasala : 2115.0
Kontiolahti : 2055.0
Kaarina : 1825.0
Koko maa : 1697.0
Hollola : 1402.0

Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana,
% vastaavanikäisestä väestöstä

Kaarina : 5.9
Ylöjärvi : 5.5
Pohjois‐Savo : 5.3
Koko maa : 4.8
Hollola : 4.2
Kontiolahti : 4.2
Pirkkala : 3.8
Siilinjärvi : 3.6
Kangasala : 3.1

Koko maa : 11.0
Pohjois‐Savo : 10.7
Kangasala : 10.6
Pirkkala : 10.4
Kaarina : 9.4
Kontiolahti : 8.9
Ylöjärvi : 8.3
Siilinjärvi : 6.8
Hollola : 6.2

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta
täyttäneet asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä

Kaarina : 9.0
Siilinjärvi : 8.3
Pohjois‐Savo : 7.8
Kontiolahti : 7.7
Koko maa : 7.3
Hollola : 6.8
Pirkkala : 6.0
Kangasala : 5.2
Ylöjärvi : 5.0

Liite 5. Taulukko: Hyvä mielenterveys ja päihteiden käytön vähentäminen (5 sivua)
Tavoite

Toimenpiteet tavoitteen toteutumiseksi

Toimenpiteiden toteutumisen kuvaus ja arviointi

Varhainen tunnistaminen ja puuttuminen kaikissa
ikäryhmissä

Varhainen tunnistaminen ja puheeksi
ottaminen (mm. AUDIT- ja BDI-mittarit) koulujen ja oppilaitosten oppilashuollossa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja lasten huomioiminen aikuisten palveluissa

Neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on käytössä varhaisen tunnistamisen sekä
puheeksi ottamisen tueksi THL:n kyselyitä ja mittareita, joita käytetään terveystarkastuksissa säännönmukaisesti ja tarpeen mukaan. Puheeksi ottaminen ja erilaisten kartoitusten tekeminen toteutuu
hyvin esim. neuvolapalveluissa, mutta esim. aikuisten vastaanottopalveluissa on tältä osin vielä kehitettävää. Myös puheeksi ottamisen kirjaamista ja seurantaa tulee kehittää.

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

Vuosien 2017–20 aikana toteutui 12 koulutusta ammattilaisille tukemaan päihteiden käytön tunnistamista ja puheeksi ottamista. Koulutuksissa on saavutettu yhteensä noin 250 sosiaali- ja terveydenhuollon, nuorisotyön ja sivistyspuolen henkilöstöä.

Mielenterveysongelmien tunnistamisen edistäminen ja puheeksi ottamisen kynnyksen madaltaminen mielenterveyteen liittyvällä viestinnällä ja tilaisuuksilla

Uutis-Jousessa on ollut Siilinjärven hyvinvoinnin edistämisen painopisteistä kirjoitussarja, yksi teemoista on mielenterveyden edistäminen. Mielenterveys on ollut esillä myös muussa hyvinvointiin
liittyvässä viestinnässä mm. sosiaalisessa mediassa.

Varhaisen tuen toimintamallien ja hoitopolkujen käytön tehostaminen/tarkastelu

Vanhemmuuden tukemiseksi Siilinjärven äitiys- ja lastenneuvolan hoitajat ovat kouluttautuneet Vahvuutta vanhemmuuteen ja Lapsi mielessä – ryhmäohjaajiksi. Ryhmien toteutuminen ei ole edennyt
suunnitellusti, osin Covid-19 tilanteen vuoksi.

V. 2020 käynnistettiin Ota Puheeksi Alkoholi -koulutukset. Noin 120 henkilöä sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilökunnasta suoritti koulutuksen sekä lisäksi sivistystoimesta etsivät nuorisotyöntekijät, kuraattorit ja erityisopettajat. POSOTE20-hankkeen myötä puheeksiottoa ja Audit-C:n käyttöönottoa tehostetaan v. 2021–22.

V. 2020 koulutuksia toteutui Covid-19 vuoksi suunniteltua vähemmän ja ne toteutettiin pääosin verkossa. Vanhustyöhön suunnattiin kaksi koulutusta (Ensihuoli-koulutus sekä Harmaat päät pyörälläkoulutus) sekä puheeksioton-koulutus sote- ja sivistystoimenhenkilöstölle.

Mielenterveyteen, sen omahoitoon ja matalan kynnyksen palveluihin liittyvää viestintää tulee kuitenkin jatkossa vahvistaa.

Mielenterveyden ja päihteiden käytön ehkäisyn varhaisen tuen toimintamallien ja hoitopolkujen kehittäminen on käynnissä.
POSOTE20-hankkeen myötä toimintamallien ja hoitopolkujen kehittäminen on edennyt.
Nuorille tarjottavien psykososiaalisen
tuen toimintamallien kehittäminen ja
käytön tehostaminen sekä viestintä

Nuoret PySTyY- hanke on tarjonnut 15–29-vuotiaille työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella oleville
nuorille yksilö- ja ryhmävalmennusta ja sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintaa. Kykyviisaria, asiakkaan työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmää, käytetään hankkeessa sekä etsivässä nuorisotyössä ja sitä jalkautetaan muihinkin kunnan toimintayksiköihin. Hanke on tehnyt moniammatillista yhteistyötä mm. erikoissairaanhoidon, etsivän nuorisotyön ja mielenterveyspalveluiden kanssa.
Hankkeessa on havaittu palveluaukko kotiin vietävälle valmennukselle. Tavoitteena on rakentaa
kuntaan palvelumalli, joka yhtenäistää palveluketjut ja ehkäisee nuorten palveluista putoamista.

Kunnan etsivässä nuorisotyössä kohdataan alle 29-vuotiaita työ- ja koulutuselämästä ulkopuolella
olevia nuoria. Vuosittain aktiivisessa työskentelyssä on ollut 55-80 nuorta. Yhteistyötä erityisnuorisotyön, nuorisotyön ja oppilaitosten sekä järjestötoimijoiden (mm. Ole-hanke ja työpajatoiminta) välillä tehdään ja viestintää tehostetaan nuorten tavoittamiseksi. Nuoriso- ja kulttuurityölle on luotu
omat verkkosivut (https://www.mitatehtas.fi/), jotka mahdollistavat sähköisen yhteydenoton helpottamaan tukitoimien piiriin hakeutumista. Sosiaalisen median lisääminen ja uusien somekanavia
käyttö mm. korona-aikana on todettu tarpeelliseksi.
Lapset puheeksi toimintamallin käyttöönotto neuvolapalveluissa, varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Lapset puheeksi menetelmän käyttöönotosta on tehty neuvolan ja perhesosiaalityön yhteistyönä
suunnitelma.

Päihdestrategian mukainen toiminta

Vuodesta 2019 lähtien sivistys- ja sotelautakunnille on pidetty vuosittain katsaus päihteiden käytön
tämänhetkisestä tilanteesta ja ajankohtaisista ilmiöistä. Sivistyslautakunta järjesti talvella -20 kutsuseminaarin, jossa etsittiin ideoita ehkäisevään päihdetyöhön ja koulukiusaamiseen puuttumiseen.
Sivistyslautakunta on hyväksynyt perusopetuksen päihdesuunnitelman joulukuussa -20.

LP-kouluttajia on neuvolassa ja lapsiperheitten sosiaalipalveluissa. Menetelmään saadaan lisää
koulutettuja v. 2021 aikana, kun POSOTE20 hanke kouluttaa menetelmäosaajia.

Ehkäisevän päihdetyön viikkoa Siilinjärvellä on järjestetty vuodesta 2019 alkaen. Tapahtumaviikolla
järjestetään yksi (1) kaikille kuntalaisille avoin tilaisuus, jotka ovat tavoittaneet yhteensä n. 600 kuntalaista.
Asunnottomien yö-tapahtumaa on järjestetty vuodesta 2018 lähtien ja se on tavoittanut n. 200 kuntalaista.
Lapsiperheille tarjottavien tukipalvelujen kehittäminen
ja oikea-aikaisuus

Perhekeskustoimintamallin, monitoimijaisen yhteistyön edelleen kehittäminen ja juurruttaminen

Siilinjärven perhepalveluissa on otettu käyttöön “Yhdessä aika”, jossa perhettä tuetaan moniammatillisesti. Yhdessä ajan käytöstä saadun myönteisen palautteen pohjalta kokeilua jatketaan.

Perheentalon toiminta tukemaan lapsiperheiden arjen tarpeita

Siilinjärven Perheentalo aloitti toimintansa 16.8.2019. Perheentalo tarjoaa monipuolista toimintaa
lapsille ja heidän läheisilleen (avoin leikkitoiminta, ohjatut tuokiot, tapahtumat), mahdollistaa vanhempien keskinäisen tuen (vertaisuus ja ryhmätoiminta) sekä auttaa perheitä löytämään oman alueensa ammattiavun ja vertaistuen piiriin (asiantuntijavierailut, palveluohjaus). Avoimeen leikkitoimintaan osallistui syksyn 2019 aikana 2173 ja tapahtumiin/ryhmätoimintaan 1760 kävijää. Vuonna
-20 vastaavat luvut olivat 2922 ja 3505 kävijää.

Sosiaali- ja terveystoimi ja sivistystoimi ovat sopineet perhekeskustoiminnan koordinoinnin ja johtamisen rakenteesta (kirjattu v. 2020 talousarvioon). Vuoden 2020 aikana on työstetty työryhmän toimesta Siilinjärven perhekeskuksen toimintasuunnitelmaa.

Perheentalon tilaa ovat hyödyntäneet eri järjestöt ja siellä on vieraillut useita Siilinjärven kunnan
asiantuntijoita. Korona-aika on haitannut toiminnan järjestämistä, mutta virtuaalipalvelut ovat löytäneet sijansa vuoden 2020 aikana.
Perheille suunnattujen palvelujen tunnettuuden lisääminen ja tuen piiriin
hakeutumisen kynnyksen madaltaminen

Perhepalveluiden terveydenhoitajat, sosiaaliohjaajat ja sosiaalityöntekijät ja varhaiskasvatuksen
palveluohjaaja ovat jalkautuneet säännöllisesti Avoimeen päiväkotiin, Perheentalolle ja ryhmäneuvolaan.
Perhevalmennusmessut tavoittavat vuodessa noin 30–50 perhettä. Messuilla perheille tukea ja ohjausta ovat tarjonneet kunnan toimijoiden lisäksi järjestöt.

Ehkäisevän päihdetyön viikolla 2019 järjestetty perhepäivä yhteistyössä Halpa-Hallin kanssa tavoitti
n. 300 perhettä.
Nuoret PySTyY-hankkeessa on havaittu tarvetta ohjaus- ja neuvontatyyppiselle työlle, kohderyhmänä mm. läheiset, jotka kaipaavat ohjausta esim. opinnoista pudonneen tai kotiin jääneen nuoren
tilanteeseen. Siilinjärven EHKÄPÄ -mallin (ehkäisevä päihdetyö) mukaisesti kohdataan myös sekä
nuori että huoltajat
Haastavista elämäntilanteista selviämisen tukeminen, kuten eroneuvontapalvelujen tehostaminen

Eroneuvonta tarjoaa ensitietoa lapsen asioista sopimiseen avo- tai avioeroa harkitseville tai avioeroa hakeneille vanhemmille. Palveluun voi hakeutua joko vanhemmat yhdessä tai yksin. Palvelussa kartoitetaan vanhemman tilanne, selvitetään lapsen ja vanhemman erokriisiä ja annetaan tietoa perheoikeudellisista asioista. Palvelua toteutetaan puhelinneuvontana ja vastaanottona. Eroneuvonta on osoittautunut tarpeelliseksi palveluksi ja sitä jatketaan. Yhteistyössä seurakunnan
kanssa on toteutettu eroryhmä ja tätä toimintaa myös tavoitteena jatkaa.
Avioerojen määrä Siilinjärvellä on vähentynyt vuodesta 2017 vuoteen 2018 yhteensä 0,9 prosenttiyksikön verran, ollen vuonna 2018 19,3 /1000 vastaavan ikäistä.

Yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden välillä palvelujen kehittämiseksi
sekä tarpeiden ja
palvelun kohtaamiseen edistämiseksi

Avoimen päiväkodin toiminta ja sitä
kautta myös perheiden tarpeiden tunnistamisen edistäminen

Avoimen päiväkodin toiminnassa vuonna 2020 on ollut mukana viikoittain noin 50 perhettä (toimintaa supistettiin valtuuston päätöksellä elokuussa 2020). Se on tarjonnut matalan kynnyksen palvelua lapsiperheille ja auttanut useita perheitä viemään omia asioitaan eteenpäin. Siellä on toteutunut
varhaisen puuttumisen malli.

Vanhemmuuden tukeminen varhaiskasvatuksen kasvatusyhteistyön vahvistamisella

Varhaiskasvatuksessa on käytössä kasvatusyhteistyön toimintamalli, johon koulutetaan vuosittain
noin 15 työntekijää. Kouluttajat ovat omaa henkilökuntaa. Kasvatusyhteistyön toimintamallissa perehdytään kotikäynteihin, huolen puheeksi ottamiseen ja vuorovaikutukseen. Toimintamalli toimii
varhaiskasvatuksen arjessa ja perheiltä tulee siitä hyvää palautetta.

Perheen vuorovaikutuksen tukeminen
varhais- ja perhelukemisen edistämisen avulla

Kirjaston toimintaa on jalkautunut kirjaston ulkopuolelle. Kirjasto on ollut esillä Perheentalolla ja kirjalistoja on saatavilla äitiys- ja lasten neuvolassa. Kirjastossa on toteutunut lorupajoja.

Järjestö- ja toimijafoorumin aktiivinen
ja säännöllinen toiminta

Laajasta eri järjestöjä ja toimijoita yhteen kokoava foorumi on kokoontunut vuoden 2019 aikana
neljä kertaa ja vuonna -20 kumppanuusiltoja oli kaksi, joista toinen etäyhteyksin. Kuhunkin iltaan on
osallistunut 40–50 henkilöä. Järjestö- ja toimijafoorumille on laadittu toimintasuunnitelma ja vuosikello.

Järjestöjen ja eri toimijoiden toteuttaman hyvinvointia tukevan toiminnan
kokoaminen yhteen helposti hyödynnettävään muotoon ja toiminnan näkyvyyden ja tunnettavuuden edistäminen kuntalaisilla ja palveluun ohjaaville työntekijöille

Siilinjärveläisiä järjestöjä on kannustettu liittymään pohjoissavolaiset.fi verkkoalustalle ja Hyvinvointitarjotin.fi-alustalle toiminnan löydettävyyden edistämiseksi. Ennaltaehkäisy/POSOTE20/Siilinjärven kunta otti vuoden 2020 lopulla Hyvinvointitarjotin.fi kevyen ylläpidon kahdeksi vuodeksi.
Myös kunnan omille verkkosivuille päivitetään aktiivisesti järjestötietoja ja eri toimijoiden ikääntyneille toteuttamaa toimintaa on koottu esitteeksi, joka on käytössä osana kaatumisen ehkäisy toimintamallia ja fysioterapian toimintaa.
Nuoret PySTyY -hankkeen tavoitteena on monitoimijaisen yhteistyön tiivistyminen, kohderyhmän
nuorten parissa toimivan henkilöstön ammattitaidon kohentuminen, nuorten palvelupolkujen mallintaminen sekä monitoimijaisen palvelumallin kehittäminen kuntaan. Hanke sisältää henkilöstölle
suunnatun koulutus- ja valmennusprosessin, joka toteutuu kehittämistyöpajoina. Pajoissa luodaan

palveluiden vaikuttavuusmittarit, sosiaalisen kuntoutuksen ryhmävalmennus ja näiden kautta monitoimijaista yhteistyötä eri palveluiden välillä sekä matalan kynnyksen ryhmätoimintaa ja nuorten työpajatoimintaa. Nuoria on osallistettu kehittämistyöhön mm. haastattelemalla. Hanke on verkostoitunut laajasti eri sektoreiden palveluiden kanssa.
Päihdekokeilujen
ja käytön vähentyminen, erityisesti
nuorilla

Perusopetuksen vanhempainillat päihdeteemalla

Vuosien 2017–2019 päihdeteemaisissa perusopetuksen (ala- ja yläkoulu) vanhempainilloissa (20)
kohdattiin yhteensä noin 1000 vanhempaa/huoltajaa. Tilaisuuksissa jaettiin tietoa ehkäisevästä
päihdetyöstä ja kunnan matalan kynnyksen palveluista.
Vuonna 2020 vanhempainiltoja ei järjestetty Covid-19-tilanteen vuoksi. Perusopetuksen päihdeohjelma on valmistunut ja hyväksytty oppilashuoltosuunnitelman liitteeksi.
Päihdeohjelman avaaminen toteutetaan koulujen henkilöstön kanssa vuoden 2021 aikana.

Päihdekasvatus koululaisille ja opiskelijoille

Peruskoululaisia on päihdekasvatustilaisuuksissa kohdattu 3400 sekä 2. asteen oppilaitosten (lukio/Sakky/Ingman) n. 1000 oppilasta/opiskelijaa. Tilaisuudet ovat olleet tapahtumia, mm. Ville Nurminen Suininlahdella ja Kari “KK” Korhonen Ahmolla.
Lisäksi on pidetty Päihdeilmiö riparilaisille -tilaisuus, joka tavoitti n. 80 nuorta sekä Suinin pilottiryhmä, johon osallistui lukuvuoden aikana 8 valittua oppilasta.
Alakouluilla pidetty päihdekasvatustunteja (Hyvän elämän eväät, HEE), joissa kohdattu 210 oppilasta. Yläkouluilla ja 2.asteen oppilaitoksissa koronan takia ei ole päästy työtä tekemään viime
vuonna.

Pakka – toimintamallin tehostaminen,
kuten ostokokeet ja päihdeasennekyselyt

Osana Pakka-toimintaa toteutui päihdeasennekysely alkuvuodesta 2019 ja ostokokeita eri puolilla
Siilinjärveä kevättalvella. Ostokokeista päähavaintona oli, että alkoholin ja tupakkatuotteiden myyntitilanteissa ikätarkastusta tulee tehostaa. Ostokokeiden tuloksista on raportoitu elinkeinonharjoittajille, kunnan ympäristöterveyden toimijoille ja Pakka-toiminnan tarjontatyöryhmälle. Siilinjärven
kunta tekee tiivistä yhteistyötä Pakkaverkoston kanssa.
2020 Korona vaikutti myös Pakka-toimintaan. Ravintoiloihin ja päivittäistavaraliikkeisiin on pääasiassa jaettu tietoutta ikärajavalvonnasta. Lisäksi Pakka-toimintaa on pyritty tekemään tutuksi siilinjärveläisille yrittäjille sekä motivoitu yrittäjiä/yrityksiä lähtemään mukaan mm. tarjontatyöryhmään
(yhteinen Kuopion kanssa). Ostokokeet toteutetaan joka toinen vuosi eli seuraavan kerran vuonna
2021.

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

Siilinjärven kunnan hyte-työryhmän vuosittaisista kokouksista osa toteutuu päihdeteemaisina. Näin
hyte-ryhmä toimii myös ehkäisevän päihdetyön työryhmänä. Lisäksi moniammatillisessa nuorten
ohjaus- ja palveluverkostossa (Norppa-ryhmä 4 krt/vuosi) päihdeteemat ovat esillä.
POSOTE20-hanke tukee ennakoivan työotteen käyttöä sosiaali- ja terveyspalveluissa v. 2021 alkaen.

Päihdeohjelman mukainen toiminta
ongelmatilanteissa

Osana ehkäisevää päihdetyötä on toteutunut nuorten yksilöllistä tukemista ongelmatilanteissa yksilö- tai verkostotapaamisina. Yhteensä nuoria on kohdattu ammatillisten oppilaitosten puolella (46
krt), lukiossa (90 krt) ja yläkouluissa (57 krt + pienryhmänä reilu 20 oppilasta).
2020 nuorten ja heidän perheittensä tukemista osana EP-työtä on toteutunut koronasta huolimatta.
Kohtaamiset pääsääntöisesti kohdentuneet yläkouluikäisiin. Työskentelyssä on ollut 6 perhettä.

Ankkuri – toiminnan tehostaminen

Ankkuri – työryhmän ja kunnan ehkäisevän päihdetyön, erityis- ja talonuorisotyön yhteistyönä on
toteutunut yhteensä kuusi alakoulujen vanhempainiltaa, joissa tavoitettu n. 500 koululaisen huoltajaa. Ankkuri-ryhmä osallistuu kouluissa yksittäisten haastavien kiusaamis- tai päihdetapausten selvittelyyn. Tämä on todettu erittäin hyväksi yhteistyöksi.
2020 Ankkuri-työryhmän kanssa on tehty lähinnä jalkautuvaa työtä yhdessä kunnan ehkäisevän
päihdetyön, etsivän ja talonuorisotyön kanssa. Lisäksi tiedon vaihtoa on tehostettu kiusaamis- ja
päihdetapauksissa ja erilaisissa moniammatillisissa työryhmissä (mm. Norppa, nuorten ohjaus- ja
palveluryhmä). Ankkuri ryhmän sairaanhoitajan palvelua ostetaan siilinjärveläisille.

Aikuisten tupakoimattomuuden tukeminen hoitopolun ja ryhmäohjausmallien käyttöönoton avulla

Siilinjärven henkilöstöä on kouluttautunut tupakoinnin lopettamista tukevan 28 päivää ilman menetelmän käyttöön. Ryhmämuotoista tukea markkinointiin vuoden 2019 aikana, mutta ryhmää ei saatu
käynnistymään vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

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

Etsivän nuorisotyön pienryhmät ovat tarjonneet nuorille aikuisille päihteetöntä sekä yksinäisyyttä
ehkäisevää toimintaa. Erilaisissa etsivän nuorisotyön pienryhmissä ja tapahtumissa (mm. Etkot- ja
Mun juttu -ryhmät) on ollut kävijöitä n. 300/v. Nuorisotyön järjestämät avoimet K-16-illat Semppiksellä tai korona-aikaan sosiaalisen median alustoilla ovat tavoittaneet n. 105 kävijää. Etsivä nuorisotyö
ja
kunnan
päihdetyöntekijä
toteuttivat
yhdessä
myös
Jatkot-ryhmää.
2020 päihteiden käyttöä on pyritty vähentämään ja psyykkistä hyvinvointi lisäämään nuorisotoimessa talotyön, kerhotoimintojen, pienryhmien, koulunuorisotyön, kohtaavan ja jalkautuvan nuorisotyön, ala- ja yläkoulujen ryhmäytysten ja toiminnallisten päivien sekä ammatillisilla oppilaitoksilla
ja lukiossa ohjaus- ja neuvontatyön, koululaisten ja opiskelijoiden kesätöiden ja joustavan kesätyön,
JOKE-työn kautta. EPT- ja työllisyysviikolla tiedon jakamista on tehty paljon sosiaalisten medioiden
kautta ja Ensihuoli-koulutus tavoitti pienen joukon vanhempia.
Nuoret PySTyY - hanke on tarjonnut työ/opiskeluelämän ulkopuolella oleville nuorille pienryhmävalmennusta rakentaen sisältöä nuorten valitsemien psykososiaalisten teemojen ympärille: sisältöä
päiviin, arkirytmiä sekä sosiaalisia kontakteja. Yksilövalmennuksessa on käsitelty mielenhyvinvointiin liittyviä asioita ja hankkeen yhtenä tavoitteena on laajan monitoimijaisen yhteistyöverkoston syveneminen ja nuorten palvelupolkumallin kehittäminen kuntaan. Kohderyhmän nuorten parissa toimivan henkilöstön ammattitaidon kohentuminen ja sosiaalisen kuntoutuksen ryhmävalmennus, matalan kynnyksen ryhmätoiminta, nuorten työpajatoiminannan lisääminen sekä Kykyviisari- itsearviointimenetelmän käyttöönotto ja asiakkaan osallistuminen eri palveluihin ovat vuodelle -21 jatkuvassa kehittämistyössä mukana.
Harrastehaun malli – kokeilun käyttöönotto -21 syksyllä. Myös Liikkuva koulu –toimintamallit ovat
käytössä.

Liite 6. Taulukko: Terveelliset elintavat kansansairauksien ehkäisemiseksi (3 sivua)
Terveelliset
elintavat

Tavoitteen toteutumiseksi tehtävät toimenpiteet

Toimenpiteiden toteutumisen kuvaus ja arviointi

Hyvinvointia
edistävien ruokailutottumusten tukeminen,
erityisesti lapsilla ja nuorilla
sekä erityisryhmissä

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ruokakasvatuksen kehittäminen ja uusien työvälineiden käyttöönotto sekä yhteistyön edistäminen ja henkilöstön kouluttaminen

Ruokakasvatuksen kehittäminen oli lukuvuosina 2019–2020 erityisenä teemana ja monialaisena oppimiskokonaisuutena kolmella alakoululla Siilinjärvellä (Maistuva Koulu – toiminta).
Kouluilla on vahvistettu yhteistyötä ruokapalvelujen kanssa ja lähdetty kehittämään mm. kouluruokailua. Alakoulujen (3 alakoulua) opettajat ovat saaneet koulutusta ruokakasvatuksen toteuttamiseen.
Koulut ovat osallistuneet ruokahävikki-viikolle ja kouluissa on toiminnallisin keinoin edistetty
terveellisiä ruokailutottumuksia (esim. Marttojen pitämät työpajat terveellisistä välipaloista).
Ruuan terveellisyys ja ruokailutottumukset ovat olleet osalla kouluista aiheena monialaisissa
oppimiskokonaisuuksissa.
Siilinjärvi lähti mukaan v. 2019 Ruokakunta -hankkeeseen, jonka myötä on saatu Neuvokas
perhe koulusta varhaiskasvatukseen ja vahvistettu Sapere-osaamista. Varhaiskasvatukseen
on perustettu ruokakasvatushankkeen myötä ruokakasvatuksen ohjausryhmä ja varsinainen
työryhmä, jossa on osallistujat varhaiskasvatuksesta, ruoka – ja puhtauspalveluista sekä lastenneuvolasta. Kokoontumisia on ollut yksi vuonna 2020. Työryhmät jatkavat seuraaville vuosille.

Perheiden elintapaohjauksen tehostaminen
neuvola- ja kouluterveydenhuollossa, henkilöstön kouluttaminen ja säännölliset tapaamiset elintapaohjauksen toteuttamisen tehostamiseksi

Siilinjärvellä on vuonna 2019 otettu käyttöön Sydänliiton Neuvokas perhe – menetelmä perheiden elintapaohjaukseen. Kaikki neuvoloiden terveydenhoitajat ovat kouluttautuneet menetelmän käyttöön ja menetelmän käyttöä tarkastellaan vuosittain. Neuvokas perhe –sivustoa suositellaan myös perheissä hyödynnettäväksi.

Varhaiskasvatuksen ruokaympäristön kehittäminen

Vuodesta 2019 lähtien on aloitettu hakemaan Makuaakkosdiplomeja varhaiskasvatuksen yksiköille. Diplomit saadaan kaikille varhaiskasvatuksen yksiköille vuoden 2021 loppuun mennessä. Makuaakkoset-diplomi on päiväkodeille myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti,
kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän ruokailun edistämisestä.
Siilinjärvi on tehnyt syksystä 2019 lähtien yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston Kliinisen ravitsemustieteen yksikön kanssa.

Terveydenhuollon ravitsemusohjauksen tehostaminen oppilaitosyhteistyötä vahvistamalla

Liikunnallisuuden lisääntyminen kaikissa ikäryhmissä ja erityisesti vähän

Aamupalan tarjoaminen ammatillisen oppilaitoksen oppilaille

Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoille on edelleen tarjolla aamupala. Kouluterveyskyselyn
mukaan aamupalan syöminen ammattilisen oppilaitoksen opiskelijoilla on lisääntynyt.

Varhaiskasvatuksen liikuntaympäristöjen ja
toimintakulttuurin kehittäminen (Liikkuva varhaiskasvatus-ohjelman mukainen toiminta),

Siilinjärven varhaiskasvatus on ollut vuodesta 2019 mukana Liikkuva varhaiskasvatus ohjelmassa. Ohjelman myötä kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä on kehitetty liikuntaympäristöä liikkumista tukevaksi. Lasten ja huoltajien osallisuutta on lisätty erilaisilla ideoilla. Arkiliikuntaa on yksiköissä lisätty huomattavasti. Yksiköihin on hankittu mm. liikunnan perusvälineistöä
sisä- ja ulkoliikuntaan. Hankkeesta saadut tulokset ovat erinomaisia.

liikkuvien tavoittaminen ja liikkumiseen innostaminen

Varhaiskasvatuksen henkilöstön kouluttaminen liikunnallisuuden tukemiseen

Jokaisessa varhaiskasvatuksen yksikössä on toteutunut vuonna 2020 kaksi liikuntakoulutusta.
Lisäksi on osallistuttu Pohjois-Savon liikunnan ja AVI:n järjestämiin liikuntakoulutuksiin.

Perheliikunta-toimintamallin kehittäminen

Siilinjärvellä on vuonna 2019 käynnistynyt Perheliikuntasunnuntai toiminta. Toiminta on avointa
ja maksutonta perheille. Toimintaa toteuttavat alueen liikuntaseurat. Viikoittain tutustutaan eri
liikuntalajeihin. Toimintaan on osallistunut viikoittain 40–100 henkilöä. Toiminta jatkui vuonna
2020 koronarajoitusten alkuun saakka.

Perusopetuksen ja 2. asteen liikunnallisuuden edistämiseen tähtäävän toiminnan jatkaminen (Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu ohjelmat)

Siilinjärven perusopetuksen koulut ovat mukana Liikkuva Koulu -toiminnassa ja lukio sekä
Sakky Liikkuva opiskeluohjelmassa. Ohjelmien myötä on toteutettu välinehankintoja (lukio)
sekä järjestetty koulupäivän aikaista liikunnallista toimintaa (esim. liikkuvat välitunnit).
Koulujen kerhotoimissa liikunnallisuuden edistäminen on keskeisessä roolissa. Perusopetuksessa on valmistauduttu hakemaan rahoitusta Harrastamisen Suomen malli, mukaiseen toimintaan. Tässäkin toiminnassa liikuntaharrastukset ovat keskeisessä roolissa. Lukiossa korona-aika ja etäopetus on huomioitu liikkuva opiskelu toiminnassa mm. liikuntatutoreiden jakamien etäopetuksen taukoliikuntavinkkien ja fysioterapiaopiskelijoiden tarjoaman yksilöllisen
etähyvinvointineuvonnan avulla. Joulun alla lukion liikuntatutorit toteuttivat liikkuvan joulukalenterin. Perusopetuksessa tehdään vuosittain valtakunnallinen Move-mittaus. Vuoden 2020
osalta tuloksissa on havaittavissa heikentymistä. Asia on nostettu esille mm. kunnan oppilashuoltotyössä.
Toivalassa Sakkyn opiskelijoilla on mahdollisuus kuntosalin käyttöön ja lisäksi talonuorisotyön
järjestämät liikuntatuokiot toteutuivat viikoittain. Liikkumista on edistetty lisäämällä välituntiliikunta mahdollisuuksia yhteistyössä Aktiivinen-Sakky hankkeen kanssa. Mm. painohulavanteet
ja vauhdittoman pituushypyn paikat ovat käytössä. Oppitunteja on tauotettu lyhyillä liikunta- tai
venytystuokioilla. Lisäksi on järjestetty myös yhteisiä tapahtumia esim. sähly. Ammatillisissa
aineissa on kiinnitetty huomiota ergonomiaan.
Liikuttavan hyvä nuokkari-malli; vapaita liikuntasalivuoroja nuorisotoimen järjestämänä (etenkin Vuorelan nuorisotalon omassa salissa) ja välituntiliikuttamista yläkouluilla ja pingiskerho
Ahmon koululla. Koronarajoitusten aikaan liikutettiin nuoria ulkona mm. erilaisin haastekampanjoin.

Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen liikkumisen keinoin (Voimaa Vanhuuteen mentoriohjelman tuki)

Osana Voimaa vanhuuteen – ohjelmaa Siilinjärvellä on koulutettu yhteensä noin 50 ulkoiluystävää/vertaisliikunnanohjaajaa. Ulkoilutettavia on löytynyt erityisesti kotihoidon asiakkaista.
Osa vertaisohjaajista toteuttavaa kaikille avoimia kävelyryhmiä eri puolella Siilinjärveä. Aktiivisesti toimii kolme ulkoiluryhmää. Tehoharjoitteluryhmiä toteutetaan säännöllisesti ja tällä on
todettu olevan huomattavaa vaikutusta ikääntyneiden lihasvoimaan. Perustettavien ryhmien
määrää rajoittavat henkilöstöresurssit, ryhmään tulijoita olisi enemmän kun mitä on mahdollista
toteuttaa. Vuoden 2019 aikana käynnistynyttä ikääntyneiden liikuntaneuvontaa tarjotaan säännöllisesti. Liikuntaneuvonnan kävijämäärä on kuitenkin ollut vielä vähäinen. Syksyllä 2019 toteutui liikuntaraati, jossa yhdessä eri toimijoiden kanssa pohdittiin keinoja ikääntyneiden liikkumisen lisäämiseksi. Yhdeksi keinoksi tuli viestinnän tehostaminen. Vie Vanhus ulos -kampanjaan Siilinjärvi osallistui järjestämällä ikääntyneiden ja päättäjien yhteiskävelyjä. Vuonna 2020
Korona-rajoitukset haittasivat monia suunniteltuja toteutuksia.

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

Kunnan verkkosivuilla ja myös sosiaalisen median kanavissa julkaistaan yhdistysten tiedotteita
ja tapahtumailmoituksia. Järjestöjen toimintaa nostaa esiin myös digitaalinen hyvinvointitarjotin
ja pohjoissavolaiset.fi -verkkosivusto, joille yhä useamman järjestön toivotaan liittyvän. Alueen
järjestöjen ikääntyneille toteuttamasta liikuntatarjonnasta on laadittu esite, jonka jakelua tulee
vielä tehostaa.

Lasten ja nuorten hampaiden
omahoidon tehostaminen

Hammasterveyden voimakkaampi korostaminen osana terveystarkastuksia ja erityisesti
ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoilla

Suuhygienistin ensimmäisellä (3 v.) käynnillä motivoidaan vanhempia harjaamaan lasten hampaita aamuin illoin 8–10 vuoteen asti. Jokaisen ikätarkastuksen yhteydessä korostetaan kaksi
kertaa päivässä harjaamisen tärkeyttä. Hammashuollosta on osallistuttu neuvolan terveystapahtumaan. Jatkossa omahoidon merkitystä tulee korostaa entisestään.

Yleisen hyvinvointitietoisuuden lisääminen
ja hyvinvointia
edistäviin valintoihin kannustaminen kaikissa
ikäryhmissä

Omahoito -toimintamallin käytön tehostaminen perusterveydenhuollossa osana vastaanottopalveluja

Terveyspalveluihin on kehitetty omahoito-toimintamalli, jonka käyttö vaatii edelleen tehostamista. STM käynnisti v. 2020 Tulevaisuuden sotekeskus -ohjelman, johon Siilinjärven kunta
osallistuu koordinoimalla Ennakoinnin ja ennaltaehkäisyn työpakettia Pohjois-Savossa.

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

Vuosittain Siilinjärvellä on huomioitu useita valtakunnallisia teemaviikkoja ja kampanjoita. Erityisen paljon hyvinvointiin liittyvää toimintaa on toteutunut Sydänviikolla, Ehkäisevän päihdetyön viikolla ja Vanhustenviikolla. Kampanjoissa huomioitiin erityisesti kaatumisen ehkäisy ja
valtakunnallinen diabetespäivä. Ikääntyneiden hyvinvointipäivän ja vanhustenviikon sekä Liisan liukkaat -teemapäivinä toteutettiin tasapainotestausta. Vuonna 2020 toimintoja toteutettiin
Korona-rajoitusten vuoksi vähemmän.

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

Kunnassa on kehitetty avoimen liikuntaneuvonnan konseptia, mutta siinä on vielä tehtävää sen
tunnettavuuden lisäämiseksi. Liikuntaneuvonnasta on valtakunnallisesti hyvää kokemusta.
Terveystoimen ja liikuntapalveluluiden yhteistyönä on mallinnettu elintapaohjausryhmä, jonka
asiantuntijalustukset pidetään terveystuvalla. Ryhmän kirjauskäytännöistä ja seurannasta on
sovittu.

Työterveyshuollon terveystarkastuksissa
puuttuminen hyvinvointia ja terveyttä uhkaaviin tekijöihin varhain

Työterveyshuollon tavoitteena on tuottaa sairauksia ehkäiseviä ja hoitavia sekä työkykyä ylläpitäviä ja terveyttä edistäviä palveluja työssäkäyvän väestön terveyden turvaamiseksi ja työelämään osallistumisen tukemiseksi. Työterveyshuolto pyrkii edistämään työikäisen väestön
hyvinvointia ja elämisen laatua sekä työelämän laatua ja tuottavuutta.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vanhempainillat hyvinvoinnin edistämisen teemoilla

Kaikissa Siilinjärven varhaiskasvatuksen yksiköissä on toteutunut vuoden 2020 aikana vanhempaintapaamisia liikunta- ja luontoliikuntateemoin Koronan sallimissa rajoissa.

Messumuotoisen neuvolan perhevalmennuksen kehittäminen

Perhevalmennusmessut on pyritty järjestämään kolme kertaa vuodessa yhteistyössä kunnan
toimijoiden ja järjestöjä kanssa. Korona-vuosi rajoitti messujen toteuttamista.

Hyvinvointiteemat ovat olleet esillä myös koulujen vanhempainilloissa.

Liite 7. Taulukko: Työ- ja toimintakyvyn tukeminen (2 sivua)
Työ- ja

Tavoitteen toteutumiseksi tehtävät toimenpiteet

Toimenpiteiden toteutumisen kuvaus ja arviointi

Nuorten kesätyöllistymisen tukeminen

Vuonna 2019 kunnassa oli 55 kesätyöntekijää. Vuonna -20 kesätyöntekijöitä ei palkattu
koronan aiheuttamien yt-neuvottelujen takia.

Joustavan työtoiminnan kehittäminen työelämätaitoihin erityistä tukea tarvitseville

JOKE-kesätyötoimintaa on vuodesta 2012 saakka kehitetty nuorisotoimen ja seurakunnan
nuorisotyön yhteistyönä. Haastavassa työmarkkinatilanteessa oleville, 18–29-v. on vuosittain tarjolla n. 25 kesätyöpaikkaa.

Nuorisotyön voimakkaampi yhteistyö perusopetuksen ja 2. asteen oppilaitosten kanssa (sisältäen tiedonsiirron nivelvaiheissa).

Yhteistyötä nuorten tukemiseksi on vahvistettu. Kunnan erityis- ja etsivä nuorisotyö ja ehkäisevä päihdetyö ovat myös aiempaa voimakkaammin tiedottaneet toiminnoistaan ja
osallistuneet oppilaitosten tapahtumapäiviin, kuten Työllisyysviikolla kesätöiden informointi ja työnhaun opastus. Erityisnuorisotyöntekijä vastaa Ingmanin kuraattorin tehtävästä.

Oppisopimukseen pääsemisen edistäminen yritysyhteistyön edistämisen avulla

Oppisopimuksen edistämistä ei ole vielä viety eteenpäin.

Koulun (2. aste) keskeyttäneiden terveystarkastusten ja palveluohjauksen tehostaminen

Vuosittain on toteutunut 4–12 terveystarkastusta nuorille, alle 29-vuotiaille, jotka eivät
kuulu työterveys- ja opiskeluterveydenhuollon piiriin. Tarkastuksiin ohjautumista tulee tehostaa.

toimintakyvyn
tukeminen
Nuorisotyöttömyyden ehkäisy

Etsivä nuorisotyö pyrkii tavoittamaan kaikki 2. asteen opinnot keskeyttäneet nuoret, joista
tulee Nuorisolain mukainen ilmoitus etsivään nuorisotyöhön. Etsivä nuorisotyöntekijä etsii
nuoren kanssa yhdessä oikea-aikaiset ja sopivat palvelut tukemaan nuoren opinto- ja työllistymispolkuja.

Terveyttä tukevan ohjauksen,
kuten liikuntaneuvonta lisääntyminen

Nuorille suunnatun psykososiaalisen tuen toimintamallin kehittäminen

Siilinjärvellä 10/2019 käynnistyneen Nuoret Pystyy-hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää toimintamalli yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kehittämistyö jatkuu vielä vuoden
2021.

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

Siilinjärvellä on vuonna 2019 otettu käyttöön Neuvokas perhe – menetelmä ja osana Voimaa vanhuuteen toimintaa on aloitettu liikuntaneuvonta. Uusi ryhmämuotoinen elintapaohjaus käynnistetty syksyllä 2020.

Elintapaohjauksen näkyväksi tekeminen viestintää
tehostamalla

Elintapa – teemat ovat olleet näkyvillä monikanavaisesti. Aihe on ollut esillä Uutis-Jousen
kirjoituksessa ja sosiaalisen median sekä verkkosivujen päivityksissä lähes kuukausittain.

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

Valmiutta sähköiseen ajanvaraukseen on lisätty. Sähköisiä yhteydenottokanavia on kehitetty ja vahvistettu asiakasryhmittäin. V. 2020 vahvistettiin valmiuksia etävastaanotolle ja
chat-asiointiin.

Ikääntyneiden
kaatumisten vähentäminen

Kaatumisriskin arvioinnin käyttöönotto riskiryhmän
tunnistamiseen vastaanottokäynneillä ja muissa
ikääntyneiden kohtaamisissa

Siilinjärvelle vastaanottopalveluihin on laadittu kaatumisen ehkäisyn hoitopolku (2019),
jonka mukaan kaatumisriski tulee kartoittaa säännöllisti kaikilta 70 vuotta täyttäneiltä hyödyntäen FROP-mittaria. Toimintamallin käyttöä tulee edelleen tehostaa.

Kaatumisen ehkäisyn hoitopolun kehittäminen ja
käyttöönotto

Hoitopolku on laadittu myös kotihoitoon (2020). Hoitopolun käyttöä tulee tehostaa niin vastaanottopalveluissa kuin kotihoidossa.

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

Kaatumisen ehkäisyn työryhmä on järjestänyt vuosittain henkilöstölle koulutuksen.
Vuonna 2019 koulutuksessa käytiin läpi vajaaravitsemuksen tunnistamista ja RAI-mittaristoa. Vuonna 2020 julkaistiin ikääntyneiden ruokasuositus ja Siilinjärvelle laadittiin vajaaravitsemuksen ehkäisyn ja hoidon toimintamalli yhteistyössä kotihoidon henkilöstön
kanssa. Toimintamallin käyttöönottoon liittyvät koulutukset toteutettiin itseopiskelupakettina korona-ajasta johtuen syksyllä 2020. Toimintamallin käyttöönotosta on valmistumassa
Anni Rantalan pro gradu -tutkielma (UEF).

Hyvinvointia edistävien kotikäyntien määrän lisääntyminen toimintamallia uudistamalla ja toiminnasta
viestimällä

Siilinjärvellä hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä on tarjottu kaikille 75 vuotta täyttäneille.
Kotikäyntien vähäisen toteutumisen vuoksi sen rinnalle on lisätty ikääntyneiden hyvinvointi-iltapäivä, joka toteutui ensimmäistä kertaa toukokuussa 2019. Toimintamallia on tavoitteena jatkaa ja edelleen kehittää.

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

Kaatumisen ehkäisy on ollut esillä useissa tapahtumissa, kuten Mummon kammarin avajaiset, Vanhustenviikko, Vie vanhus ulos -kampanja ja Liisan liukkaat. Tapahtumissa ja
verkkoviestinnän avulla ikääntyneitä on mm. kannustettu kartoittamaan oma kaatumisriskinsä.

Kaatumisen riskipaikkojen kartoittaminen kotihoidon
asiakkailla

Kaatumisen riskipaikkojen kartoittaminen sisältyy palveluohjauksen ja kotihoidon työhön.
Kotihoidon kaatumisen ehkäisyn toimintamallin kehittämisen yhteydessä asiaa tarkastellaan tarkemmin.

Esteettömyyden huomioiminen kaavoituksessa

Kaavoituksella pyritään luomaan esteetöntä ympäristöä, jossa palvelut ja paikat ovat kaikkien väestöryhmien kannalta hyvin saavutettavissa. Yksityiskohtaisemmilla määräyksillä
edellytetään esteettömyyden huomioimista mm. asuin- ja palvelurakentamisessa jo suunnitteluvaiheessa.

Liite 8. Taulukko: Osallisuuden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy (2 sivua)
Tavoite

Tavoitteen toteutumiseksi tehtävät toimenpiteet

Toimenpiteiden toteutumisen kuvaus ja arviointi

Yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden kesken ja kunnan sekä 3. ja 4.
sektorin toimijoiden välillä palvelujen kehittämiseksi
sekä tarpeiden ja
palvelun kohtaamiseen edistämiseksi

Järjestö- ja toimijafoorumin aktiivinen ja
säännöllinen toiminta

Foorumi kokoontuu säännöllisesti neljä kertaa vuodessa yhdessä laaditun toimintasuunnitelman
mukaisesti. Kokoontumissa on ollut mukana laajasti eri järjestöjä ja toimijoita 20–40/tapaaminen.
Liikuntaseurojen ja sote-järjestöjen aktiivisempaa osallistumista toivotaan. Järjestö- ja toimijafoorumin kumppanuusiltojen lisäksi kunnan eri palvelualueet pitävät aktiivisesti yhteyttä järjestö- ja
toimijakenttään oman alansa asioissa. Vuoden -20 kaksi toimijafoorumia toteutettiin etäyhteyksin.

Kuntalaisten
osallisuuden ja
osallistumisen
mahdollisuuksien
parantaminen

Järjestö- ja toimijafoorumille on laadittu toimintasuunnitelma ja vuosikello.
Järjestöjen ja eri toimijoiden toteuttaman hyvinvointia tukevan toiminnan kokoaminen yhteen
helposti hyödynnettävään muotoon ja toiminnan
näkyvyyden ja tunnettavuuden edistäminen
kuntalaisilla ja palveluun ohjaaville työntekijöille

Kunnan sosiaalisen median kanavissa, inforuuduissa ja verkkosivuilla on jaettu järjestöjen toiminnasta tietoa.
Kunnan omille verkkosivuille päivitetään aktiivisesti järjestötietoja ja eri toimijoiden ikääntyneille toteuttamaa
toimintaa on koottu esitteeksi, joka on käytössä osana kaatumisen ehkäisy toimintamallia ja fysioterapian
toimintaa.

Kuntalaisten näkemysten selvittäminen kyselyin, haastatteluin sekä keskustelutilaisuuksissa

Vuoden 2019 on toteutunut 15 kuntalaisille suunnattua selvitystä, joiden myötä noin 7500 kuntalaisen ääni on tullut kuulluksi. Eri teemaisia keskustelutilaisuuksia toteutui yhteensä 11 (teemana
mm. lasten, nuorten ja ikääntyneiden hyvinvointi, hyvinvoinnin edistäminen ja asunnottomuus),
joihin osallistui noin 360 kuntalaista. Ikääntyneiden ja päättäjien yhteiskävelyitä toteutui viisi tavoittaen reilut 200 ikääntynyttä. Kokemuksellinen hyvinvointikysely v. 2019 ja 2020.

Lasten Parlamentin toiminnan käynnistäminen

Siilinjärvellä on käynnistynyt Lasten Parlamentin toiminta lasten äänen kuulumisen lisäämiseksi.
Lasten Parlamentti muodostuu alakoulun oppilaskunnista, joiden toiminnan kautta toimintaan osallistetaan koulujen oppilaat myös muutoin. Vuoden 2019–2020 teema on hyvinvointi. Koronaepidemia on vaikeuttanut Lasten Parlamentin toimintaa vuoden 2020 aikana.

Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen

Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen on ollut varsin vähäistä. Vuonna 2019 Suininlahden yläkoulun illassa mukana kokemusasiantuntija Ville Nurminen. POSOTE20-työssä vahvistetaan kokemusasiantuntijoiden hyödyntämistä asiakaspolkutyössä. Myös Vanhus- ja vammaisneuvosto on
esittänyt tarpeita kokemusasiantuntijoiden hyödyntämiseen palvelujen ja tilojen suunnittelussa;
tämä etenee v. 2021.

Järjestöjen ja toimijoiden tilaisuuksiin jalkautuminen

Kunnan eri palvelualueiden toimijat ovat vuoden 2019 aikana jalkautuneet useasti erityisiin järjestöjen tilaisuuksiin. Erityisesti jalkautumista on tehty eläkeläis- ja sote -järjestöjen tilaisuuksiin. Tilaisuuksissa on tavoitettu noin 800 kuntalaista (huom! osin samoja henkilöitä).

Siilinjärveläisiä järjestöjä on kannustettu liittymään pohjoissavolaiset.fi verkkoalustalle ja Hyvinvointitarjotin.fialustalle toiminnan löydettävyyden edistämiseksi. Ennaltaehkäisy/POSOTE20/Siilinjärven kunta otti vuoden
2020 lopulla Hyvinvointitarjotin.fi kevyen ylläpidon kahdeksi vuodeksi.

Vuoden -20 poikkeuksellisuus siirsi toimijoiden ja järjestöjen suunniteltuja tilaisuuksia myöhempään ajankohtaan tai perui ne kokonaan.
Tutor- ja vertaistukitoiminnan kehittäminen
2. asteen oppilaitoksissa

Tutor- ja vertaistukitoiminnassa kokeiltiin lukuvuoden aikana promotiimimallia, jossa koulutetut tutorit saavat koulutuksesta ja tutortoiminnasta osaamispisteitä opintoihin. Tutorit toimivat uusien
opiskelijoiden tukena ja osallistuvat markkinointityöhön tarjoten vertaisnäkökulmaa hakeutumista

miettiville opiskelijoille. Pilotissa oli 10 opiskelijaa ja nyt seuraavaan koulutukseen on ilmoittautunut 15 Siilinjärven yksiköiden opiskelijaa.
Syrjäytymisen
ehkäisy

Nuorten syrjäytymistä ehkäisevän menetelmän käyttöön ottaminen (kuten Aikalisä,
ent. Time Out - menetelmä) etsivässä nuorisotyössä

Etsivä nuorisotyöntekijät ovat käyneet Aikalisä -koulutuksen (ent. Time Out), jota kautta ilmoituksia
tulee muutamia vuosittain. Yhteensä etsiville nuorityöntekijöille on tullut 117 yhteydenottopyyntöä.
Kontakti on saatu 96 nuoreen ja näistä 55 on ollut aktiivisessa, pidempiaikaisessa työskentelyssä.
Yhteyttä ei ole saatu 21 henkilöön.

Vapaaehtoistyön
kehittäminen

Vapaaehtoistyön mahdollisuuksien kartoittaminen, vapaaehtoistyöstä tiedottaminen
ja yhteistyö järjestö- ja toimijafoorumin
kanssa

Kunnan omaa vapaaehtoistyötä on vahvistettu vuoden 2019 ja 2020 aikana järjestämällä ulkoiluystävä koulutusta. Kunta tarjoaa vapaaehtoistyöntekijöille myös säännöllistä vertaistoimintaa.
Muutoin kunnan oma vapaaehtoistoiminta on vähäistä. Siilinjärven seurakunnalla toimii noin 500
vapaaehtoistyöntekijää ja lisäksi vapaaehtoistyöntekijöitä toimii järjestöissä. Vapaaehtoistyön kehittämiseen liittyen on valmisteilla diakoni Kirsi Launosen opinnäytetyö (ylempi AMK) Siilinjärven
kunnalle.
Sosiaali- ja vammaispalveluissa tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa (mm. Vammaisjärjestöt). Seurakunnan diakoniatyön kanssa yhteistyö ja yhteydenpito
on säännöllistä.

Viestinnän vahvistaminen ja
käytettävien kanavien laajentaminen

Vahvistetaan hyvinvoinnin edistämisen
viestintää sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla ja paikallislehdissä

Siilinjärven sosiaalisen median kanavien seuraajamäärä on kasvanut vuoden parin viime vuoden
aikana. Viestinnän tehostamiseksi on perustettu sosiaalisen median viestintää suunnitteleva sometiimi-työryhmä. Hyvinvointiin liittyvät teemat ovat olleet esillä myös paikallisessa lehdessä Uutis-Jousessa, jossa on mm. Julkaistu kirjoitussarja kunnan hyvinvointikertomuksesta.

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

Siilinjärvellä on toteutettu vuosittain useita tapahtumia, kuten Mitä tehtäs – viikko, Pikku Marjan
talvipäivä- ja kesäpäivät, Iltatorit, Taiteiden ilta, perhe- ja kuntoliikuntatapahtumia, Ehkäisevän
päihdetyön viikko, Sydänviikko ja Vanhusten viikko sekä kirjastolla useita tapahtumia. Yhteensä
tapahtumat ovat tavoittaneet tuhansia kuntalaisia vuosittain.
Perusopetuksessa on järjestetty Hyvinvointia kaikille teemalla monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

Liite 9. Taulukko: Esteetön, turvallinen ja hyvinvointia edistävä asuin- ja elinympäristö (2 sivua)
Tavoite

Tavoitteen toteutumiseksi tehtävät toimenpiteet

Toimenpiteiden toteutumisen kuvaus ja arviointi

EVA:n käyttöönotto

Päätös ennakkoarvioinnin ja lapsivaikutusten
ennakkoarvioinnin käyttöönotosta, ohjeistuksen
laatiminen ja kouluttautuminen päätösten hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointiin

Siilinjärvellä on otettu käyttöön päätösten vaikutusten ennakkoarviointi 1.5.2020. Kunnan valmistelijat ja valtuutetut on koulutettu EVA-toimintamallin käyttöön vuoden 2020 aikana. Toimintamalli löytyy kuvattuna myös Intrasta. EVAuksen seurantakäytännöistä sovittiin v. 2020
lopulla.

Turvallisuussuunnitelman
laatiminen ja
käyttöönotto
Koulukiusaamisen vähentäminen

Nimetty työryhmä työstää turvallisuussuunnitelman vuoden 2019 aikana

Siilinjärven kunnan ensimmäinen turvallisuussuunnitelma valmistui vuoden 2019 lopulla.
Nuorisotyössä on laadittu oma nuorisotyön kriisivalmiussuunnitelma, tehostetun nuorisotyön
malli.

Kiusaamisen havaitsemisen ja ehkäisyn tehostaminen varhaiskasvatuksessa ja kouluilla. Kouluilla erityisesti käytössä olevien kiusaamisen
ehkäisyn toimintamallien, kuten KIVA-koulu ja
VERSO – toiminta, tehostaminen

Kiusaamisen ehkäisyyn liittyvien toimintamallien toteuttamista on tehostettu. Koulujen kiusaamisen ehkäisyn suunnitelmat löytyvät koulujen verkkosivuilta. Kouluilla on käytössä erilaisia
toimintamalleja kiusaamisen ehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen, kuten Kiva-koulu sekä
verso- ja resto -sovittelu. Varhaiskasvatuksessa jokaisella yksiköllä on oma kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma. Sivistyslautakunta on kiinnittänyt asiaan erityistä huomiota vuosina 2019
ja 2020 käsitellessään aiheesta tehtyä valtuustoaloitetta.

Ryhmäytymistä tukevan toiminnan lisääminen

Nuorisotyö ja kuraattorit ovat mukana ala- ja yläkoulujen sekä lukion ryhmäytyksissä. Myös
opettajia on kouluttautunut ryhmäytysten pitämiseen.
Kuraattorit pitäneet perusopetuksessa Hyvän mielen ja kaveritaitojen tunteja. Muutoinkin opetuksessa on kiinnitetty huomiota tunnetaitojen opetukseen. Osalla kouluista järjestetty tunnetaidoista vertaisryhmiä (esim. Maltti-kerho). MLL pitänyt kouluissa tunteja, joiden tavoitteena
on kiusaamisen vähentäminen. Vanhempainyhdistykset järjestäneet tapahtumia, joiden tavoitteena on ollut yhteisöllisyyden lisääminen (esim. Lastenoikeuksien päivän tapahtuma
Huomaa hyvä itsessäsi ja toisessa. Oppilashuollossa keskeisenä asiana lukuvuoden alkaessa on hyvän ryhmähengen luominen. Osalla kouluista on tehty kyselyjä ryhmäyttämisen
onnistumisesta (esim. Yhteishenkikysely). Lukiossa ryhmäytymistä on edistetty koulun ulkopuolella järjestetyissä toiminta- ja ryhmäytymispäivissä.

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

Oppilaiden vanhemmille on viestitty kouluterveyskyselyn tuloksista, joissa myös kiusaaminen
oli esillä Wilman välityksellä. Kiusaaminen on ollut esillä myös vanhempainilloissa. Vuonna
2019 järjestettiin myös kaksi keskustelutilaisuutta lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyen kooten yhteen eri toimijoita ja näkökulmia.

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

Kaikilla kouluilla ja esiopetusyksiköissä toimii yhteisöllisen oppilashuollon työryhmät, jotka
seuraavat koulun/esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyohjelmien toteutumista mm. kouluterveyskyselyn tulosten perusteella sekä kehittävät koulun/esiopetuksen toimintaa tältä osin.
Kiusaamisen ehkäisyyn liittyviä asioita käsitellään säännöllisesti opetustoimen johtoryhmässä.

Lähiympäristö
koetaan viihtyisänä ja terveellisenä

Oppilashuollon ohjausryhmän toiminta

Oppilashuollon ohjausryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Ohjausryhmän tehtävänä on
linjata koko kunnan oppilashuoltoa sekä oppilashuoltotyön painotuksia. Yhteisöllisyyden edistäminen on yksi työn keskeisiä osa-alueita.

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

Yleiskaavoituksella pyritään luomaan edellytykset viher- ja virkistysverkkojen muodostumiseen taajama-alueelle. Asemakaavoituksessa esitetään riittävästi lähivirkistysalueita asukkaiden tarpeisiin. Lähivirkistysalueiden ja kevyenliikenteen väylien kautta muodostuu hyvät yhteydet luontoalueille. Vuoden 2020 aikana on toteutettu Kuuslahden koulun lähiliikuntapaikka.

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

Kaavoituksessa otetaan huomioon eri vaiheissa monitoimijaisesti myös ympäristöön ja ympäristöterveyteen liittyvät asiat. Tie- ja raideliikenteen meluvaikutuksista on tehty selvitys
vuonna 2017 ja kaavoituksen yhteydessä meluvaikutuksia on selvitetty tarvittaessa tarkemmin. Typenoksideja ja hiukkaspäästöjä koskeva leviämismallinnus tehtiin vuonna 2019. Ilmanlaadun mittaus Vuorelan taajamassa aloitettiin loppuvuonna 2019. Ilmanlaatu on Siilinjärven alueella pääosin hyvää. Ilmanlaadussa on alueellista vaihtelua. Heikointa ilmanlaatu on
moottoritien vaikutuspiirissä taajama-alueilla. Parhainta ilmanlaatu on etäämpänä vilkkaimmista liikenneväylistä sijaitsevilla asuinalueilla. Päästölähteistä erityisesti autoliikenne ja puun
pienpoltto kiinteistöjen lämmityksessä sekä keväisin katupöly heikentävät ilmanlaatua. Katupölyn aiheuttamaa ilmanlaadun heikentymistä lievennetään keväisin tiestön suunnitelmallisella hiekanpoistolla sekä reaaliaikaisella tiedotuksella. Teollisuuslaitosten ym. kohteiden aiheuttamia ympäristöhäiriöitä lievennetään ympäristönsuojelulain mukaisella valvonnalla.

Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edistäminen suunnittelussa

Uudet asuinalueet pyritään kaavoittamaan joukkoliikenteen laatukäytävien varrelle. Tavoitteena on, että pääosalla asuinpaikoista joukkoliikenteen pysäkille on matkaa alle 300 m.
Asuinalueilta on hyvät yhteydet kevyenliikenteen väylille katujen ja maanteiden varsille.

Laadukkaan pohjaveden säilyttäminen ja talousveden käytön vaaliminen suunnittelussa

Talousveden laatua seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin reagoidaan nopeasti. Siilinjärvellä pohjaveden laatu on hyvä.

Monipuolisten asuntotyyppien ja asumismuotojen mahdollistaminen asuinalueiden suunnittelussa

Asemakaavoituksella luodaan mahdollisuus monipuoliseen asuntotuotantoon. Asuinkerrostalorakentamisessa huomioidaan vuokra- ja asumisoikeusasuminen omistusasumisen lisäksi.
Uusille pientaloalueille pyritään kaavoittamaan myös riittävästi rivitalorakennuspaikkoja. Rakennuspaikkojen luovutuksessa kiinnitetään huomioita monipuolisen asuntojakauman syntymiseen. Väestön ikääntyessä kerrostaloasuntojen tarve lähellä palveluja lisääntyy.

Marak – toimintamallin käytön tehostaminen

Marak- työryhmä koostuu moniammatillisesta työryhmästä, joka auttaa lähisuhdeväkivallan
kohdannutta ihmistä hoitamaan asioita mm. rikosprosessia ja toipumaan. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan turvasuunnitelma. Marak – työskentelyn asiakasmäärä on säilynyt samana
viimeisen vuoden aikana. Marak- riskinarviointilomaketta tulisi aina käyttää terveydenhuollon
yksiköissä, mikäli esiin tulee lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa; tässä on tunnistettu vielä parantamisen varaa eri yksiköissä. Erityistä tehostamista tulee tehdä puheeksi ottamisen lisäksi
myös kirjaamisen kehittämiseen.

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

