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Saatteeksi 
 
 
 
Ylöjärven laaja hyvinvointikertomus 2017–2020 määrittelee Ylöjärven hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämisen painopisteet ja tavoitteet seuraavalle valtuustokaudelle. Asiakirja on 
laadittu yhdessä eri hallintokuntien toimijoiden kesken; asiakirjan laatijat ja yhteistyötahot 
löytyvät kertomuksen viimeisestä osasta. 
 
 
Laajan hyvinvointikertomuksen laadinta ja vuosittainen hyvinvointityön raportointi säilyvät 
myös maakuntauudistuksen jälkeen lakisääteisinä kunnan tehtävinä. Sote -uudistuksen 
jälkeen maakunnat siis vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluista, mutta kunnat vastaavat 
edelleen kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä yhdessä maakunnan 
kanssa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kunnan asukkaiden ja eri väestöryhmien hy-
vinvoinnin tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä tulee seurata ja tehtävistä toimenpiteistä tulee 
raportoida vuosittain kaupunginvaltuustolle. Edelleen kerran valtuustokaudessa kunnan tu-
lee valmistella laaja hyvinvointikertomus seuraavalle valtuustokaudelle. Hyvinvointisuunni-
telman painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet tulee rakentua paikallisiin olosuhteisiin ja vä-
estön tarpeisiin. Kunnassa tehtävien päätösten ja ratkaisujen arvioinnissa on huomioitava 
niiden vaikutuksia paikallisen väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Kunnassa 
on myös nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot ja koordinaatio sekä 
yhteistyön toimintamalli maakuntaan. 
 
 
Ylöjärven kaupungin seuraavan valtuustokauden hyvinvointityön painopisteet on käsitelty 
ja hyväksytty eri toimialueiden edustajien kesken hyvinvointiryhmässä. Painopisteitä ja hy-
vinvointityön keskeistä sisältöä on myös käyty läpi Ylöjärven eri lautakunnissa ja neuvos-
toissa. Painopisteiden ja tavoitteiden valintaan ovat vaikuttaneet väestön hyvinvoinnin tilaa 
ja terveyttä kuvaava tieto sekä tehtyjen toimenpiteiden vaikutusten arviointi. Hyvinvointi-
suunnitelmaan vuosille 2017–2020 on kirjattu konkreettiset toimenpiteet, toimenpiteiden 
vastuutahot ja resurssit sekä toimenpiteiden vaikutusten arviointimenettelyt ja indikaattorit. 
Laajaa hyvinvointikertomus -asiakirjaa ja sen sisältämiä asioita voidaan hyödyntää kau-
pungin talous- ja toimintasuunnittelussa; kustannuskehityksen ja hyvinvointiin vaikuttavien 
toimenpiteiden arviointi rinnakkain ja oikea-aikaiset toimenpiteet saavat aikaan pitkällä ai-
kavälillä myös kustannussäästöjä esimerkiksi sosiaali - ja terveysmenoihin. Ylöjärven laa-
jan hyvinvointikertomuksen 2017–2020 työstämisessä on käytetty Kuntaliiton sähköinen 
hyvinvointikertomus -työkalua ja asiakirjan hyväksymisen jälkeen asiakirja julkaistaan säh-
köisessä muodossa hyvinvointikertomus.fi -sivustolla, josta kaupunkilaiset voivat sitä lu-
kea. 
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OSA I HYVINVOINNIN KEHITYS YLÖJÄRVELLÄ VALTUUSTOKAUDELLA 
2014–2016 
 
 
Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.11.2014 Ylöjärven ensimmäisen laajan 
hyvinvointikertomuksen valtuustokaudeksi 2014–2016. Tärkeänä pidettiin, että hyvinvointi-
kertomuksen on sopusoinnussa taloussuunnitelman kanssa. Hyvinvointitavoitteiden toteu-
mista on raportoitu vuosittaisissa hyvinvointisuunnitelmissa.  
 
 

1. Painopisteet valtuustokaudella 2014–2016 
 
Vuoden 2014 teema oli ”ylöjärveläisten hyvinvointi lisääntyy”, terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen vaikuttamalla suurten kansansairauksien esiintyvyyteen (erityisesti ravitse-
mus-ja liikuntatottumukset). Vuoden 2015 teemana oli ”ylöjärveläiset kokevat 
olonsa turvalliseksi”, arjen turvallisuus ja yhteisöllisyyden lisääminen. Vuoden 2016 tee-
mana on ollut ”ylöjärveläisten arki on hyvää”, työttömyyden vähentäminen, syrjäytymisen 
ehkäiseminen ja kotona asumisen mahdollistaminen.  
 
Hyvinvointijohtoryhmä käsitteli elokuun 2015 kokouksessaan vuoden 
2016 teemaa ” ylöjärveläisten arki on hyvää” ja teki vähäisiä tarkennuksia laajassa 
hyvinvointikertomuksessa esitettyihin 2016 painopisteisiin: 
 
1) Työttömien hyvinvoinnin edistäminen 
2) Työllistymisen tukeminen ja työttömien aktivointi 
3) Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen 
4) Tuetaan peruskoulutuksen loppuunsaattamista ja jatkokoulutukseen pääsemistä 
5) Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen 
 
Painopistettä nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen päätettiin tarkastella laveammin eli 
syrjäytymisen ehkäisemisenä, koska työttömillä ja mielenterveyskuntoutujilla on suuri 
vaara syrjäytymiseen. Nuoret ovat kuitenkin syrjäytymisen ehkäisyssä aiemmin päätetyn 
mukaan tärkein kohderyhmä. Samoin painopistettä ikäihmisten kotona asumisen tukemi-
nen haluttiin käsitellä laveammin eli kotona asumisen tukemisena, koska sairaanhoitopiirin 
toimien johdosta kuntaan on tullut muita väestöryhmiä kuten mielenterveyskuntoutujat ja 
vammaiset, joiden kotona asumista on tuettava tasapuolisesti ikäihmisten kanssa. 
 
Elokuun kokouksessaan hyvinvointiryhmä päivitti laajassa hyvinvointikertomuksessa 
olevaa taulukkoa. Painopisteet, tavoitteet ja resurssit pyrittiin sopeuttamaan vuoden 
2016 talousarvioon. Lisäksi sovittiin, että jokainen hyvinvointijohtoryhmän jäsen vie vuoden 
2016 painopisteitä eteenpäin omissa työryhmissään ja pyrkii saamaan niitä mukaan omien 
osastojensa valtuustoon nähden sitoviin tavoitteisiin. Jos edellä olevista viidestä 
painopisteestä ei löydy omaan toimintaan soveltuvia, niin vuoden 2016 
hyvinvointiteemaa ”ylöjärveläisten arki on hyvää” voi edistää ottamalla painotuksen 
kohteeksi laajan hyvinvointikertomuksen yleisteeman: terveelliset elämäntavat ja 
liikunta. 
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2. Tehtyjen toimenpiteiden ja hyvinvoinnin nykytilan arviointia 
 
 
Tässä luvussa on tietoa ja ennusteita Ylöjärven väestön rakenteesta ja kehityksestä, työlli-
syystilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä; nämä ovat väestön hyvinvointiin kiinteästi liitty-
viä asioita. Luvussa tarkastellaan myös nyt päättyvän valtuustokauden aikana tehtyjä ih-
misten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttaneita toimenpiteitä, nykytilannetta ja kehitysnäky-
miä. Nykytilaa tarkastellaan eri toimialueiden, hyvinvoinnin painopisteiden ja eri väestöryh-
mien näkökulmista. Alla on Ylöjärven väkiluku ja sen ennuste vuoteen 2040, 
väestön ikä- ja sukupuolirakenne, työpaikat toimialueittain sekä työttömyyden kehitys.  
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Työllisyys ja turvallisuus 

Vuonna 2008 alkaneesta talouden taantumasta asti on työttömien määrä kasvanut koko 
maassa. Ylöjärvellä huolestuttavaa on erityisesti ikääntyneiden ja pitkäaikaistyöttömien 
osuus. Työttömyyden uudella kuntavastuulla ja samaan aikaan kasvavalla eläkeläisten 
määrällä on huomattava vaikutus kuntien huoltosuhteelle, mikä heijastuu niin kuntien me-
noihin kuin tuloihin entistä suuremmalla merkityksellä.  

Edellisen ohjelman 2012–2016 suurin painopiste oli perustaa kaupungin oma kehittämis-
projekti työllisyyspalveluihin siirtämällä asiakasvolyymin painopistettä tuetusta palkka-
työstä (työllistäminen) kuntouttavaan työtoimintaan. Kohderyhmänä olivat erityisesti kunta-
vastuun piiriin tulevat pitkäaikaistyöttömät ja nuoret. Näihin lisätoimintoihin perustettiin 
kaupungin omarahoitteinen projekti vuoden 2015 loppuun. Taloudellisesti projekti hoidettiin 
ilman lisäkustannuksia siirtämällä ko. vuoden tuetun palkkatyön talousarvion määrära-
hoista n. 150 000 euroa kuntouttavan työtoiminnan kehittämisprojektiin. Määrärahalla pal-
kattiin 4 kuntouttavan työtoiminaan ohjaaja ja vuokrattiin työ- ja toimintakeskuksen naapu-
rista yksityiseltä lisätilaa vuoden 2015 loppuun. Samalla tuetun palkkatyön työllistettyjen 
määrää vähennettiin 6:llä per päivä.  
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Toiminnallisesti kuntouttavan työtoiminnan asiakastyön prosesseja kehitettiin vastaamaan 
paremmin kohderyhmän tarpeita. Projektin työniminä käytettiin pitkäaikaistyöttömille Rei-
mari ja nuorille starttipaja sekä kaikille asiakkaille eteenpäin vievä jatkopolutusmalli. Näin 
asiakasmäärä saatiin yli kaksinkertaistettua aiemmasta käytännöstä, ollen nyt 170 päi-
vässä. Tuetulla palkkatyöllä vastaavaan työttömien asiakasmäärään päästäisiin 1,3 milj. 
eurolla netto. Huomioitavaa on, että kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat saavat valtion 
korvausta ko. ajalta ja tuetun palkkatyön työllistetyt ovat työehtosopimusten mukaisissa 
määräaikaisissa työsuhteissa kaupunkiin. Lisäksi kuntouttavasta työtoiminnasta haetaan 
valtion korvausta sosiaalitoimelle 10,09 € päivä per asiakas. Näin on saatu kaupungille yli 
250 000 € valtion korvausta/vuosi. Kun toiminta laajeni, nousi erityisen tärkeäksi asiakkai-
den eteenpäin saattaminen eli jatkopolutus. Tässä on saavutettu hyviä tuloksia. Asiak-
kaista lähes 50 % saavutti palveluihin annetut tavoitteensa. Lisäksi nimettömänä ja lähes 
100 % vastausprosentilla toteutettu asiakastyytyväisyyskysely on antanut peräkkäisinä 
vuosina yli 8 arvosanan 4 – 10 asteikolla. Saaduista tuloksista voidaan todeta, että työlli-
syydenhoidon kannalta kuntouttava työtoiminta on paljon edullisempi ja lopullisia tuloksia 
aikaansaava kuin tuettu palkkatyö tai työkokeilu.  

Työllisyyspalveluiden 2015 talousarviossa tuettuun palkkatyöhön (työllistäminen) osoitettu 
määräraha pieneni 500 000 €:a brutto. Tämä johti keskitetyn tuetun palkkatyön loppumi-
seen työllisyyspalveluiden kautta kaupungin muille osastoille. TE-toimiston 2015 rahoitus 
ja asiakaslinjaukset huomioiden tämä vähennys oli perusteltua, koska TE-toimisto ei olisi 
pystynyt sitoutumaan omalta osaltaan aiempaan kaupungin käytäntöön. 

Ylöjärven kokonaistyöttömyyden kasvu on pysähtynyt ja hieman jopa laskenut, mikä oli 
31.8.2016 12,1 % (1 899 työtöntä). Myös alle 25-vuotiaiden osuus on laskenut hieman, 
mikä oli 228. työtöntä. Aiempien taantumien mukaisesti pitkäaikaistyöttömyys sen sijaan 
jatkaa vielä kasvuaan. Nuorten kohdalla huolta herättää TE-toimiston aktivoinnin vähene-
minen n. 20 prosentilla, mikä kasvattaa heidän työttömyysjakson pituutta. Taloustilanne on 
vielä hyvin ailahtelevaa, joten sen vaikutuksia työttömyyden nopeaan vähenemiseen on 
vaikea arvioida. 

Ylöjärvellä koulutuksen ulkopuolelle jääneitä nuoria on maan ja Pirkanmaan keskitasoa 
hieman enemmän, melkein 12 %. (Sotkanet). Yläkoulun jälkeen ilman opiskelupaikkaa jää-
vät tai opiskelunsa nopeasti keskeyttävät ovat suuressa syrjäytymisvaarassa. Mielenter-
veysongelmat lisäävät eristäytymistä ja erityisesti nuoret tulisi saada nopeasti arvioivan ja 
kuntouttavan toiminnan piiriin. Ongelmia aiheuttaa myös nuorten usein huono hoitomoti-
vaatio ja kotiin jämähtäminen vuorokausirytmin häiriintymisen vuoksi. Näissä tilanteissa 
toimintakykyä arvioiva ja palauttava päivätoiminta ja hoito olisi turvattava.  

Kuntavastuu työllisyydenhoidossa kasvaa etenkin pitkäaikaistyöttömien ja nuorten koh-
dalla sekä toiminallisesti, että passiivista tukea maksaen. Tähän Ylöjärven kaupunki on va-
rautunut kaupungin omalla työllisyydenhoidon toimintaohjelmalla vuosille 2016 - 2020. Tä-
män toteuttaminen etenee suunnitellusti. Siinä myös varaudutaan työllisyyden hoidon seu-
dullisiin muutoksiin ja kokeiluihin osallistumisella aktiivisesti Ylöjärven työllisyystilanteen 
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parantamiseksi. Näiden aloituksesta päätetään erikseen, kun tiedetään eri toimijoiden ko-
konaisvastuut ja kustannukset. 

Kaupunkilaisten hyvinvointia tukeva Ylöjärven kaupungin turvallisuussuunnitelma valmis-
tuu vuoden 2016 lopussa. Tämä suunnitelma pitää sisällään, miten rikoksia, häiriöitä, tapa-
turmia ja onnettomuuksia ehkäistään ennalta ja turvallisuutta parannetaan yhteistyössä eri 
viranomaisten, järjestöjen elinkeinoelämän ja kuntalaisten kanssa.  

Ylöjärven turvallisuussuunnitelman pääteemana on arjen turvallisuus ja sitä edesauttaa eri 
toimijoiden yhdessä tekemä ennaltaehkäisevä yhteistyö. Tälle työlle laaditaan 2 - 3 konk-
reettista vuosittaista tavoitetta. Turvallisuussuunnitelman toteutukseen nimetään oma työ-
ryhmänsä, mikä koostuu eri viranomaisten edustuksesta. Turvallisuusyhteistyö yhteisöjen 
ja kuntalaisten kanssa rakentuu asukaslautakunnan kautta. Ryhmä seuraa vallitsevaa tur-
vallisuustilannetta ja laatii niiden pohjalta vuosittaiset tavoitteet. Turvallisuustilanteen yht-
äkkiseen huonontumiseen reagoidaan myös ennakoivasti joustavalla viranomaisyhteis-
työllä. Näiden tavoitteiden seuranta liitetään osaksi valtuuston päättämää strategiaa ja hy-
vinvointisuunnitelmaa. Vuoden 2017 tavoite on uuden turvallisuusyhteistyön muodostami-
nen ja sillä aikaan saadut konkreettiset toimintamallit ennaltaehkäisevässä turvallisuus-
työssä. 

 

Sosiaalitoimen palvelut 

Sosiaalitoimessa eletään tällä hetkellä suurta muutosten aikaa. Perustoimeentulotuki on 
siirtymässä Kelaan 1.1.2017 ja lähitulevaisuudessa häämöttää myös Sote-uudistus ja sen 
mukanaan tuomat suureet haasteet. 

Sosiaalihuoltolain tultua voimaan 1.4.2015 tavoitteeksi tuli kiinnittää yhä enemmän huo-
miota lasten ja perheiden hyvinvointiin ja taata tietynlaiset palvelut jokaisen kuntalaisen 
saataville ja erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa oleville.  Lain tavoitteena on edis-
tää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta, vähentää eriarvoisuutta ja edis-
tää osallisuutta, turvata yhdenvertaisin perustein tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat 
sosiaalipalvelut sekä muut hyvinvointia edistävät toimenpiteet, edistää asiakaskeskeisyyttä 
sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa ja parantaa yh-
teistyötä sosiaalihuollon ja kunnan eri toimialojen sekä muiden toimijoiden välillä em. ta-
voitteiden toteuttamiseksi. Ylöjärvellä on kehitetty matalan kynnyksen palveluita yhdessä 
perhetyön kanssa sekä vahvistettu koko perhetyön resursointia. Näin yhä useammalla per-
heellä on mahdollista päästä tuen ja avun piiriin. Kun perheille on mahdollista järjestää 
apua ja tukea riittävän ajoissa, on perhe autettavissa lähes aina kevyemmällä ja lyhytkes-
toisemmalla tuella.  

Huolimatta matalan kynnyksen palveluista, ovat sosiaalitoimen asiakkuudessa olevien per-
heiden kriisit lisääntyneet ja monimutkaistuneet. Perheille tulee paljon häätöjä, sähkön kat-
kaisuja yms. Usein on kysymys siitä, että vanhemmat ovat uupuneita, eivätkä ole enää pit-
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kään aikaan avanneet laskuja, jolloin häätökin tulee tavallaan yllätyksenä. On luotettu sii-
hen, että asiat hoituvat jotenkin. Peliongelmat ja ylivelkaantuminen ovat yhä useamman 
perheen ongelmana ja monien hyvätuloistenkin perheiden laskut jäävät hoitamatta, jolloin 
seurauksena on velkakierre. Myös ylimitoitetut asuntolainat aiheuttavat pahoinvointia mo-
nessa perheessä. Näennäisesti hyvätuloisella perheellä voi jäädä lainanlyhennyksen jäl-
keen käytettävissä olevaa rahaa alle toimeentulotukinormin.  

Ylöjärvelle on muuttanut viime vuosina paljon lapsiperheitä, joilta puuttuu kokonaan läheis-
verkosto. Sukulaiset ovat jossakin kaukana tai niitä ei ole. Yksinhuoltajaperheiden määrä 
lisääntyy joka vuosi toimeentulotukiasiakkaiden keskuudessa. Lapsiperheiden köyhyys nä-
kyy Ylöjärvellä eniten kahden työttömän vanhemman monilapsisessa perheessä ja eroper-
heissä, jolloin usein toimeentulotuella rahoitetaan jommankumman vanhemman uuden 
asunnon vuokravakuutta ja kalusteita. Opiskelukustannusten kallistuminen näkyy myös si-
ten, että työttömillä vanhemmilla on erittäin suuria haasteita selvitä opiskelevien lastensa 
opiskelusta aiheutuvista kustannuksista.  

Lastensuojelussa raskaiden palveluiden tarve on edelleen lisääntynyt. Huostaanottojen ja 
kiireellisten sijoitusten määrä tulee kaksinkertaistumaan verrattuna edelliseen vuoteen 
2015, vaikka Ylöjärven perusturvassa on kehitetty omaa palvelutuotantoa esimerkiksi am-
matillisten tukihenkilöiden projekti. Uusia lastensuojeluasiakkaita tulee koko ajan ja vanho-
jen asiakkaiden tilanteet kriisiytyvät, jolloin joudutaan viime kädessä turvautumaan sijais-
huoltoon. Lastensuojelua ja sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita tullaan vahvistamaan 
vuonna 2017 kahdella vakanssilla, joka vaikuttaa suoranaisesti perheiden saamaan palve-
luun ja sen laatuun. 

Sellaisten toimeentulotukiasiakkaiden, joilta puuttuu kokonaan ensisijainen etuus, määrä 
on kasvanut. Esimerkiksi syyskuussa 2016 toimeentulotuessa asioi 21 alle 25-vuotiasta 
henkilöä ja 47 yli 25-vuotiasta henkilöä vailla ensisijaista etuutta. Aikuissosiaalityön tavoit-
teena on ollut kiinnittää erityistä huomiota tulottomien henkilöiden aktivoimiseen ja samalla 
tehostaa yhteistyötä TE-palveluiden ja Valpron kanssa. Näin tulottomia henkilöitä saadaan 
”poluttumaan” eteenpäin, jolloin on mahdollista ehkäistä syrjäytymistä ja saada henkilön 
elämänlaatu paranemaan.  

Tulottomuus tai pienituloisuus aiheuttaa usein huono-osaisuuden kasautumista. Huono ta-
loudellinen tilanne saattaa lisätä perheen vanhempien uupumista ja mielenterveysongel-
mia, jolloin heidän vanhemmuutensa voi olla puutteellista. Perheen lapset voivat joutua 
helpoimmin kiusatuksi, jos perheellä ei ole mahdollista hankkia lapsilleen merkkivaatteita, 
uusimpia älypuhelimia tai ulkomaanmatkoja.   

Toimeentulotuen Kela-siirto on suuri muutos myös asiakkaille. Asiaan liittyy myös monen-
laisia haasteita. Onko kaikilla perheillä toimivat verkkoyhteydet ja osaamista asioida ver-
kossa Kelan kanssa? Kuinka jatkossa toimii yhteistyö Kelan ja kunnan välillä, kun kuiten-
kin täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki käsitellään edelleen kunnassa? Kuinka järjes-
telmä saadaan kokonaisuudessaan sellaiseksi, että asiakkaat eivät joutuisi hankaliin tilan-
teisiin?  Kelassa on laskettu, että toimeentulotuen alikäyttö pienenee 75 miljoonaa euroa 
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Kela-siirron myötä, koska Kelasta on neutraalimpaa hakea toimeentulotukea. Ylöjärven so-
siaalitoimessa varaudutaan riittävällä työntekijämäärällä vuoden vaihteen tienoilla, jotta 
asiakkaita on mahdollista ohjeistaa toimeentulotuen hakemisessa. Riskinä siirrossa on, 
että tulee kahden luukun systeemi, jota ei voida pitää kovin asiakasystävällisenä. Kun toi-
meentulotuki siirtyy pääosin Kelaan, jää kuntien mietittäväksi, mitä on se aikuisten tai työ-
ikäisten sosiaalipalvelu, mitä kunnassa jatkossa tarjotaan? 

Sekä toimeentulotukea että lastensuojelun palveluita säätelevät edelleen lakisääteiset kä-
sittelyajat, joita Ylöjärvellä on pystytty noudattamaan pääsääntöisesti hyvin. Päihdeasiak-
kaiden määrä on Ylöjärvellä kasvussa. Monipäihteisyys lisääntyy koko ajan. Tähän vaikut-
taa osittain asennemuutos, joka on vaikuttanut siten, että yhteiskunnasta on tullut salli-
vampi päihteitä kohtaan. Lisäksi päihteiden saatavuus helpottuu koko ajan. Tämä on huo-
mioitu myös Ylöjärvellä, jossa on kehitteillä oma päihdetiimi. 

Ylöjärven sosiaalitoimi osallistuu Lape-hankkeeseen, Prosos -hankkeeseen ja Kansa-kou-
luhankkeeseen vuoden 2017 aikana. Lape keskittyy lapsi- ja perhepalveluiden kehittämi-
seen, Prosos aikuisten sosiaalipalveluiden ja Kansa-koulu hanke sosiaalihuollon asia-
kasasiakirjalain toimeenpanoon.    

Vammaispalveluiden päivätoimintaa on myös vahvistettu; uusi päivätoimintayksikkö Tuuli-
kello aloitti toimintansa elokuussa 2016. Vammaispalveluissa lisättiin päivätoiminnan oh-
jaajien määrää kahdella uudella työntekijällä. Näin on saatu kehitettyä päivätoiminnan laa-
tua merkittävästi. 

 
Terveyspalvelut palveluittain ja eri väestöryhmien hyvinvoinnin näkökulmista 
 
Ylöjärvi on pitkään pysynyt sekä tarvevakioiduissa että absoluuttisissa nettokustannuk-
sissa Suomen edullisimpana. Tämä siitä huolimatta - tai nimenomaan sen ansiosta - että 
Ylöjärvellä on systemaattisesti panostettu peruspalvelujen toimivuuteen. Terveyskeskus 
on onnistunut säilymään vetovoimaisena työnantajana, jonka ansiosta pääsemme valitse-
maan hyviä työntekijöitä. Lähes kaikki toimet ja virat ovat täytetty pysyvillä työntekijöillä.  

Päihdehuollon prosessi on kuvattu vuonna 2016 sekä toiminta otettu käyttöön. Samaan ai-
kaan päihdehuollon avopalvelua ollaan ottamassa omaksi toiminnaksi A-klinikalta, tavoit-
teena hoitoketjun yhtenäistäminen sekä vahvempi sosiaali- ja terveystoimen integraatio. 
Terveyskeskus rakentuu työparimallille. Terveyskeskuksessa toimii ensiapu, jonka toiminta 
päivystysasetuksen myötä siirtynee enemmän päivystysmäisestä kiirevastaanottojen 
suuntaan.  

Terveyskeskuksen asiakaslähtöisyyttä toteutetaan monella taholla, ja asiakastyytyväi-
syyttä seurataan aktiivisesti. Vuonna 2016 aloitti terveyskeskuksen asiakasraati, jonka 
aloitteista esimerkiksi kiinteistöä on kehitetty esteettömämpään suuntaan ja sydänsairai-
den vertaistukiryhmä on aloittanut yhteistyössä potilasjärjestön kanssa. Asiakasraati ko-
koontuu kolme kertaa vuodessa. Asema on epävirallinen ja neuvoa antava. Asiakastyyty-
väisyyttä mitataan kolme kertaa vuodessa kyselyllä, sekä lisäksi Happy-or-Not -kyselyllä. 
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Sähköisen reseptin ja sähköisen palvelun myötä hoitava henkilöstö tekee entistä enem-
män päätetyötä ja fyysisiä kontakteja ei tarvita yhtä paljon kuin aikaisemmin. Sähköisessä 
työskentelyssä tehdyt toimenpiteet kuten lääkityksen muutokset tulevat laadukkaammin 
kirjatuksi, mutta kirjaukset vievät myös huomattavasti enemmän aikaa. Potilaalle tämä 
näyttäytyy parempana palveluna, mutta joissain tilanteissa myös ajanvarausaikojen riittä-
mättömyytenä. 

Kouluterveydenhuoltoa kehitetään valtakunnallisten suuntausten mukaisesti. Lisäksi ote-
taan aktiivisesti käyttöön sähköisiä työkaluja ajanvaraukseen sekä terveystietojen keräämi-
seen ja käsittelemiseen nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi. Neuvoloissa pyritään asteittain 
siirtymään enemmän sähköiseen yhteydenpitoon ja asiointiin, joka tulee helpottamaan pal-
velujen saavutettavuutta tulevaisuudessa. Neuvolapalveluissa tehdään runsaasti yhteis-
työtä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, mm. Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Lii-
kenneturvan, Imetystuki ry:n ja Monikkoperheet ry:n kanssa. Vanhempien keskinäistä ver-
kostoitumista ja tukiverkkojen luomista tuetaan. Perhevalmennusohjelmassa on mukana 
seurakunta ja vauvaperheille tarkoitettua ryhmätoimintaa vedetään yhdessä perhetyönteki-
jöiden kanssa. 

Ennen soteen siirtymistä pyritään luomaan terveyskeskuksen, neuvolan ja kaupunkiin jää-
vien toimijoiden kanssa toimivat yhteistyöfoorumit sekä toimintaprosessit palvelujen toimi-
vuuden turvaamiseksi. Nuorten neuvontaa ja seksuaalineuvontaa on kehitetty verkkoalus-
talle sekä muun toiminnan yhteyteen moniammatillisessa työryhmässä, jossa on ollut mu-
kana kaksi nuorten edustajaa kokemusasiantuntijoina. 

 
Suun terveydenhuolto  
 
Ylöjärvellä suun terveydenhuolto on kohtalaisen hyvässä kunnossa.  Varsinaista jonoa ei 
ole, kiireettömään hoitoon saa ajan noin 2-3 kk:ssa. Käyntejä on viime vuosina ollut noin 
32 000 käyntiä vuosittain.  Kattavuus on noin 38 %.  Eli asukkaista noin 38 % käy vuosit-
tain suun terveydenhuollossa. Kattavuus kolmen edellisen vuoden aikana oli 66%. Akuutit 
käynnit ovat lisääntyneet, niin kuin joka puolella julkisella puolella viime vuonna luku oli 
16% käynneistä, pari vuotta aiemmin 14%. 
 
Tervehampaisten määrät, ns. karieksettomat hampaistot: 
 
 Vuonna 2012: 0-6 vuotiaat 79 % tarkastetuista ja 7-17-vuotiaat 38% tarkastetuista 
 Vuonna 2013: 0-6-vuotiaat 90 % tarkastetuista ja 7-17-vuotiaat 44% 
 Vuonna 2014: 0-6-vuotiaat 88 % tarkastetuista ja 7-17-vuotiaat 44% 
 Vuonna 2015: 0-6-vuotiaat 94 % tarkastetuista ja 7-17-vuotiaat 51% 
 
Pidemmän aikaa on ollut suuntauksena, ettei jokaista ikäluokkaa kutsuta suun terveydenti-
lan tarkastukseen. Käytössä on ns. recall-järjestelmä, joka tarkoittaa, että ns. riskilapset 
kutsutaan useammin tarkastuksiin. Ylöjärvellä on tiheämpi kutsujärjestelmä, kuin laki mää-
rää. Ennaltaehkäisevää toimintaa on tehostettu ja esimerkiksi terveyskioskilla, vanhusten 
hoitolaitoksissa, kouluilla, ja päiväkodeilla tehdään ennaltaehkäisevää työtä säännöllisesti. 
Myös suun hyvinvointiin liittyviin erilaisiin tempauksiin ja tapahtumiin osallistutaan aktiivi-
sesti. Kotihoidon ja suun terveydenhoidon välillä tehdään moniammatillista yhteistyötä. 
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Haasteena on erityisesti lapsipotilailla ja nuorilla hoitamattomuuden kasaantuminen; ne, 
joilla on tehtävää suussa, on sitä usein paljon.  Näiden potilaiden tavoitettavuus tuottaa on-
gelmia. Vanhempien ja huoltajien vastuuta tulee korostaa jatkossakin. Aikuisten määrää 
on lisätty julkisella puolella ja Ylöjärvellä yli 17-vuotiaiden osuus potilaista oli vuonna 2015, 
58,3 %. 
 
Haasteena on myös hammaslääkärien saatavuus ja erikoishammaslääkärien vähäinen 
määrä sekä hammaslääkärien eläköityminen Ylöjärvellä; viiden vuoden kuluessa 5-6 ham-
maslääkäriä eläköityy. 
 
 
Mielenterveys- ja päihdetyö sekä perhetyö 
 
Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna mielenterveys- ja päihdehäiriöihin liittyvä sairaustaakka 
on lisääntynyt viime vuosikymmeninä. Suomessa masennushäiriöt yleistyivät aikuisväes-
tössä vuodesta 2000 vuoteen 2011. Työkyvyttömyyseläkkeellä 
mielenterveys- tai päihdehäiriöiden vuoksi olevien osuus 25–64-vuotiaista saavutti huip-
punsa vuosina 2007–2010, mutta on kääntynyt loivaan laskuun, samoin masennuslääkkei-
den käyttö vuoden 2011 jälkeen. Nuorimpien eli 16–24-vuotiaiden kohdalla vastaavaa suo-
tuisaa kehitystä ei kuitenkaan ole havaittu. Alkoholin käyttö lisääntyi vuoteen 2007 asti, 
mutta on sen jälkeen lähtenyt vähenemään. Sen sijaan huumeiden, erityisesti kannabik-
sen, käyttö on lisääntynyt (Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015 Miten tästä 
eteenpäin?). 
 
Mielenterveys- ja päihdehäiriöt ovat keskeisimpiä kansanterveysongelmia. Niistä aiheu-
tuva sairaustaakka on maailmanlaajuisesti lisääntynyt 37  % vuodesta 1990 vuoteen 
2010 (Murray ym. 2012). Mielenterveyshäiriöistä suurimman sairaustaakan maailmanlaa-
juisesti aiheuttavat masennushäiriöt (Whiteford ym. 2013), 
yksilötasolla kuormittavimpia sairauksia ovat psykoosisairaudet (Üstün ym. 1999). Mielen-
terveys- ja päihdehäiriöihin liittyy huomattava ennenaikaisen kuoleman riski. Äskettäin jul-
kaistun kansainvälisen, laajan meta-analyysin mukaan mielenterveyshäiriöihin liittyy yli 
kaksinkertainen kuolleisuus muuhun saman ikäiseen väestöön verrattuna, ja ero muuhun 
väestöön verrattuna on kasvanut viimeisen 20 vuoden aikana (Walker ym. 2015). Suo-
messa sairaalahoidossa mielenterveys- tai päihdehäiriöiden vuoksi hoidossa olleet kuole-
vat noin 10–25 vuotta aikaisemmin kuin muu väestö. Suuri osa kuolleisuudesta 
liittyy sairauksiin, mutta mielenterveys- ja päihdehäiriöihin liittyy myös moninkertainen itse-
murhariski muuhun väestöön verrattuna. 
 
Mielenterveyden häiriöt ovat yleisiä kaikissa ikäryhmissä. Lapsista ja nuorista noin 15 -20 
%:lla arvioidaan olevan mielenterveyshäiriö ja noin 7-8 % on erityistason psykiatrisen hoi-
don tarpeessa. Lapsuuden tunne-elämän häiriöt jatkuvat usein myös nuoruuteen ja monet 
nuoruusiän häiriöt ennustavat mielenterveyshäiriöiden esiintymistä myös aikuisena. Taval-
lisimpia lasten ja nuorten häiriöitä ovat käytös- ja mielialahäiriöt. (Lönnqvist ym. 2011) 
 
Noin 20–25 % suomalaisista aikuisista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä. Yleisimpiä 
häiriöitä ovat masennushäiriöt ja ahdistuneisuushäiriöt. Terveys 2000- tutkimuksen mu-
kaan jotakin masennushäiriöstä oli viimeisten 12 kuukauden aikana kärsinyt 8,2 % naisista 
ja 4,5 % miehistä. Vastaavat luvut ahdistuneisuushäiriöiden suhteen olivat 4,8 % ja 3,7 %. 
Alkoholiin liittyvä häiriöt olivat miehillä selvästi yleisempiä kuin naisilla, 7,1 % miehillä ja 
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1,4 % naisilla. Psykoosien elämänaikainen esiintyvyys on yli 3 %.  Suomalaisten tutkimus-
ten mukaan ainakin joka neljännellä perusterveydenhuollon potilaalla on jokin mielenter-
veyden häiriö. Mielenterveydenhäiriöt ovat yleisin työkyvyttömyyden syy. (Lönnqvist ym. 
2011) 

Myös ikääntyneillä mielenterveyden häiriöt ovat yleisiä. Yli 65-vuotiaista noin 16–30 % kär-
sii jostakin mielenterveyden häiriöstä. Vanhuksilla tavataan samoja mielenterveyden häiri-
öitä kuin työikäisilläkin, mutta heillä esiintyy lisäksi usein elimellisiin sairauksiin liittyvä psy-
kiatrisia oireita. Osa mielenterveyshäiriöistä on alkanut jo nuoruudessa tai aikuisuudessa. 
Tavallisimpia vanhusten ongelmia ovat mielialahäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, psykoosit 
sekä elimelliset mielenterveyden häiriöt. (Lönnqvist ym. 2011). Ikäihmisten kohdalla iso 
haaste koko palvelujärjestelmälle on tunnistaa piilossa oleva ongelmallinen päihteiden 
käyttö, mikä ikääntyneillä lisääntyy.  Alkoholinkulutus on lisääntynyt merkittävästi 50–69 -
vuotiailla Thl:n vuonna 2008 tekemän juomatapatutkimuksen mukaan.  

Ylöjärven kaupunkilaisten kehitystä ja psyykkistä hyvinvointia sekä mielenterveyttä edistä-
vät ja kuntouttavat palvelut on keskitetty Perhekeskukseen. Kotihoidon perhetyö on lap-
siperheille suunnattua maksullista sosiaalipalvelua. Työ on luonteeltaan ennaltaehkäise-
vää, matalan kynnyksen perhetyötä. Asiakasajat sovitaan perhetyön palvelupuhelimen 
kautta. 
 
Ohjaava perhetyö on maksutonta ja luottamuksellista perhekohtaista työtä, vertaisryhmä-
työskentelyä, avointa tai suljettua ryhmätoimintaa, yleisöluentoja tai nopeaa palvelua Elon 
kauppakeskuksessa sijaitsevalla perhekioskilla. Ohjaavaa perhetyötä tekee neljä perhe-
työn ohjaajaa. Näistä yhden perhetyön ohjaajan vastuualueena ovat raskaana olevat ja 
vauvaperheet sekä kotihoidon perhetyön palvelusuunnitelmien tekeminen. Kahdella ohjaa-
jalla vastuualueena ovat varhaiskasvatuksessa olevat 1-6 -vuotiaat sekä heidän per-
heensä. Yhden ohjaajan kohderyhmänä ovat 7-17 -vuotiaat lapset ja nuoret sekä heidän 
perheensä. 

Lastensuojelun tehostetulla perhetyöllä tuetaan ja kuntoutetaan lapsia, nuoria ja heidän 
perheitään vaikeissa elämäntilanteissa, joissa lapsen huolenpito, tarpeet tai turvallisuus 
ovat riittämättömät. Työskentelyn lähtökohtana on lapsen etu ja perustana luottamus ja 
avoimuus. Palveluun ohjaudutaan sosiaalityöntekijän kautta.  Tehostetussa perhetyössä 
toimii viisi perhetyön ohjaajaa. Tässä työmuodossa on yhden perhetyön ohjaajan toimi, 
jolle ohjataan sosiaalihuoltolain mukaan tulevat asiakasperheet. Kahdelle perhetyön ohjaa-
jalle sosiaalityöntekijät ohjaavat lastensuojelun asiakasperheet. Kaksi ohjaajaa työskente-
lee lasten ja nuorten sekä heidän perheittensä kanssa ammatillisena tukihenkilönä. 

Elon kauppakeskuksessa on matalan kynnyksen palvelupisteenä perhetyön hallinnoima 
Perhekioski, jossa kaupungin perhetyöntekijät ja perhetyön ohjaajat sekä yhteistyökump-
panit järjestävät monimuotoisia, maksuttomia kasvatus- ja ohjausneuvontapalveluita lapsi-
perheille. 
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Ylöjärvellä toteutettavan perhetyön tavoitteena on olla helposti tavoitettava, nopea, moni-
muotoinen ja oikea-aikainen palvelumuoto lapsiperheille. Kahden vuoden toiminnalla on 
luotu perhetyölle toimivat raamit sekä saatu aikaan säästöjä lastensuojelun kuluissa. Ta-
voitteena on saada ohjaavaan perhetyöhön työpari ohjaajalle. Lisäksi tavoitteena on vah-
vistaa lastensuojelun tehostettua perhetyötä kaupungin tuottamana omana palveluna. 

Ennaltaehkäisevää työtä tehdään myös neuvoloissa. Päihdehuolto on ollut hallinnollisesti 
sosiaalipalveluiden alaisuudessa, mutta päihdetyöryhmän aloittaessa se siirtyy avotervey-
denhuoltoon 2017. Vapaa-aikapalveluissa järjestetään monipuolista toimintaa kuntalaisille, 
millä on myös selkeä häiriöitä ennaltaehkäisevä vaikutus. Ylöjärvellä perhekeskuksen 
asiakas- ja käyntimäärät ovat lisääntyneet vuosittain. Vuonna 2015 perhekeskuksessa 
asioi 3157 ylöjärveläistä (noin 10  % kaupunkilaisista), heistä 1113 mielenterveyskeskuk-
sessa. Käyntejä oli 14783, joista 6097 mielenterveyskeskukseen.  

Perhekeskuksessa A-klinikan sairaanhoitaja on ottanut vastaan asiakkaita kahtena päi-
vänä viikossa. Ylöjärven omaa sivuvastaanottoa on osattu käyttää yhä enemmän viime 
vuosina; 2014 on aloitettu myös päivystysvastaanotto kertaviikkoisena ja vuoden 2016 
alussa Kurun etäpiste. Nuorille on aloitettu A-klinikan sairaanhoitajan vastaanotto perhe-
keskuksessa kerran kuukaudessa. Viime vuosina erityisesti nuorten kannabiksen käyttö on 
lisääntynyt huolestuttavasti myös Ylöjärvellä. Päihdeongelmaiset saavat Ylöjärvellä tarvit-
semansa hoidon, mutta ongelmana on nuorten asiakkaiden motivoituminen ja hoitoon oh-
jautuminen. Tähän on yritetty vaikuttaa varhaisen puuttumisen menetelmillä, mutta edel-
leen tarvitaan myös viranomaiskäytäntöjen kehittämistä varhaisen puuttumisen helpotta-
miseksi. 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin julkaiseman raportin perusteella ylöjärveläisiä lapsia on hoi-
dettu Taysin lastenpsykiatrian klinikassa yhä vähenevässä määrin tehostuneiden perusta-
son palveluiden ansiosta. Myös nuorten hoito psykiatrian puolella on vähentynyt vuoteen 
2015 verrattuna. Peruspalveluissa on viimeisten neljän vuoden aikana panostettu vahvasti 
lasten palveluihin, esimerkiksi koulupsykologien, perheneuvolan ja toiminta- ja puhetera-
pian resurssia lisäämällä. Lisäksi on saatu lastenpsykiatrin ja nuorisopsykiatrin osa-aikai-
set virat ja niihin hoitajat. Perhetyö on ohjannut lisää perhetyötä pikkulasten perheisiin ja 
ennaltaehkäiseviä toimintoja on kehitetty voimakkaasti (perhekioski, perhepuoti, ammatilli-
set tukihenkilöt). Aikuispsykiatrisen erikoissairaanhoidon käyttö Pshp:ssa on pirkanmaalai-
sittain matalimpia. Mielenterveyskeskuksen resurssointi Ylöjärvellä on ollut kuitenkin ke-
hyskuntien niukimpia, ja Pshp:n osastopaikkojen vähennyttyä on suuri tarve lisätä avohoi-
don resursseja. Tämä on näkynyt mielenterveystoimistossa lisääntyneinä työpaineina, 
ajoittaisena lähetteiden ja jonotuksen kasvuna eikä riittävän laadukasta avohoitoa ole ollut 
mahdollista toteuttaa.  

Matalan kynnyksen palveluita on pystytty monipuolistamaan ja kehittämään tavoitteen mu-
kaisesti (perhetyö, perhepuoti, perhekioski, koulupsykologitoiminta, perheneuvola ja ter-
veyskioski). Perusterveydenhuollon mielenterveyspalveluita on vahvistettu kahdella psyki-



13 

 

atrisella sairaanhoitajalla. Psykiatrisen avohoidon kehittämistarpeita on selvitetty yhteis-
työssä kehyskuntien ja Pshp:n kanssa ja uusi intensiiviyksikkö Avekki on aloittanut toimin-
tansa elokuussa 2016. Mielenterveyskuntoutujien työ- ja päivätoimintaa on järjestetty yh-
teistyössä kolmannen sektorin kanssa (Resurssipaja). Hankkeisiin ja tutkimustyöhön on 
osallistuttu aktiivisesti (Arkeen voimaa, ikäihmisten Cosmos). Nämä hankkeet lisäävät kun-
talaisten omatoimisuutta ja toimintakykyä. Perhetyö on monipuolistunut uuden sosiaali-
huoltolain edellytyksiä vastaavaksi ja lapsiperheiden tukemiseksi on kehitetty Ylöjärven 
perhepuotimalli ja pilotoitu ammatillisen tukihenkilötoiminnan mallia. Lapsiperheiden hoi-
toon pääsy on nopeutunut perhekeskuksessa uusien toiminta- ja ensikäyntimallien myötä. 

 

Ikäihmisten palvelut; hankkeet ja matalan kynnyksen palvelut 

KAAPO-HANKE 
 
Pirkanmaan kunnat ovat saaneet STM:ltä kärkihankerahoituksen ajalle 1.11.2016 - 
31.10.2018 KAAPO-hankkeelle, jossa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan 
kaikenikäisten omaishoitoa. Hanketta toteuttavat yhdessä Akaan, Urjalan, Hämeenkyrön, 
Ikaalisen, Kangasalan, Pälkäneen, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan (sis. Vesilahti), Sasta-
malan (sis. Punkalaidun), Valkeakosken, Virtojen (sis. Ruovesi), Ylöjärven ja Tampereen 
(sis. Orivesi) kunnat ja kaupungit. Hankekumppaneina toimivat Mawell Care Oy ja Pirkan-
maan Senioripalvelut Oy. Kehittäjäkumppaneina hankkeessa ovat mukana Pirkanmaan 
Muistiyhdistys ry, Tampereen Kaupunkilähetys ry, Posti, VideoVisit Oy, Pirkanmaan sai-
raanhoitopiiri, Pirkanmaan pelastuslaitos, Pikassos, Insta Care Oy ja Kehitysvammaisten 
palvelusäätiö. Hankkeen aikana tehdään lisäksi yhteistyötä paikallisten oppilaitosten ja 
korkeakoulujen kanssa. Osa kehitystyötä on myös verkostoituminen koko toimintaympäris-
tön toimijoiden kanssa.  

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 3 065 351 €, valtionavustusta 2 342 416 € ja osallis-
tujien omarahoitus on 722 935 €. Ylöjärven osuus hankkeen kokonaisbudjetista on 
120 842 €, josta valtionosuus koko hankekaudella on 96 674 € ja omarahoituksena ja työ-
panoksella katettava osuus on 24 168 €. 

KAAPO-hankkeen tavoitteet Pirkanmaalla 

Ikääntyneiden kotona asumista ja omaishoitoa tuetaan keskitetyn palveluohjauksen ja koh-
dennettujen palvelujen avulla. Ikääntyneen väestön yhteinen ja keskitetty neuvontapalvelu 
tarjoaa neuvontaa ja ohjausta maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, kun-
nan muista palveluista sekä yksityisistä ja kolmannen sektorin palveluista koordinoidusti. 
Ikäneuvon kautta järjestetään asiakkaan palvelutarpeiden arvio, tehdään palvelujen ja hoi-
don suunnitelma sekä koordinoidaan palvelujen toteutus seuranta mukaan lukien. Tämän 
toteuttamiseksi Hankkeessa tehdään määritystyö keskitettävien vs. lähipalvelujen määrit-
tämiseksi. Lisäksi luodaan työkalut asiakastyön dokumentointiin (mm. yhteiset tietojärjes-
telmät), työn optimaaliseen hallintaan (mm. palvelukriteerit, toiminnanohjaus), yhteistyön 
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tekemiseen (mm. tuottajaverkostotoiminta, sähköiset kanavat), seurantaan (mm. palvelu-
tarpeen ennakoinnin riskimittari, seurantamittaristo) ja arviointiin (mm. suuntima -työkalu, 
itsearviointikehikko). Kehitystyön tulokset muodostavat hankkeessa laadittavat kansallisten 
suositusten sisällön. 

 
STM:n KAAPO-kokeiluille asettamien tavoitteiden pohjalta Pirkanmaan hankkeelle asetet-
tiin osatavoitteet, 
joiden toteutumisesta vastaa neljä erillistä työryhmää: 
1) Luoda maakunnallinen neuvonnan ja asiakasohjauksen toimintamalli Pirkanmaalle 
2) Kehittää neuvontaa, ohjausta ja koordinointia tukevia työkaluja ja menetelmiä 
3) Tukea ikäihmisten kotona asumista, arjessa selviytymistä ja kuntoutumista 
4) Luoda vaikuttava ja toimiva iäkkäiden palveluverkosto 
 
Pirkanmaan hanketyöskentelyn tuloksena mallinnetaan yhteinen asiakaslähtöinen neu-
vonta- ja asiakasohjaustoiminta (Ikäneuvo). Hanketyö kytkeytyy sosiaali- ja terveydenhuol-
lon uudistukseen, tuomalla uusia ratkaisuja ikäihmisten ja heidän omaistensa tiedonsaan-
tiin sekä avun ja palvelujen saatavuuteen, ikäihmisten kotona asumisen ja arjessa selviyty-
misen tukemiseen, asiakkaan ohjautumiseen tarvittavien palvelujen ääreen ja iäkkäiden 
henkilöiden osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien edistämiseen.  
 
Maakunnallinen neuvonnan ja asiakasohjauksen toimintamalli Pirkanmaalle on KAAPO-
hankkeen pääosio. Neuvonnan ja asiakasohjauksen toimintamallissa keskeistä on arvioida 
ja kokeilla, mitkä toiminnot voidaan keskittää maakunnallisesti ja mitä toimintoja toteute-
taan paikallisesti lähellä asiakasta. Muut kolme osahanketta tukevat omilta osiltaan koko 
toimintamallin sisällön kehittämistä.  Hankkeilla tavoitellaan tilaa, jossa asiakkaiden koke-
mus tiedon saatavuudesta paranee. Asiakkaalla on yksi palvelunumero, josta hän saa 
opastuksen ja tietoa kysymyksiinsä. Asiakas pääsee itse vaikuttamaan asetettaviin tavoit-
teisiin sekä keinoihin ja valintoihin palvelujen toteutuksessa. Asiakkailla on tiedossa hen-
kilö, jonka puoleen kääntyä, joka koordinoi juuri hänen asioitaan. Alueellinen palvelujen 
järjestämisen monimuotoisuus on turvattu. Osin yhteinen ja osin paikallinen toiminta on ni-
vottu vaikuttavaksi ja tehokkaasti toimivaksi kokonaisuudeksi, jossa jokainen voi olla saa-
vana osapuolena. Toiminnan ohjauksen ja seurannan kautta pystytään varmistumaan 
siitä, että tehdyt toimenpiteet ovat vaikuttavia ja että ikäihmiset ohjautuvat oikeisiin palve-
luihin oikeaan aikaan. Oikeanlaisilla työkaluilla ja menetelmillä pystytään keräämään pa-
remmin tietoa, helpottamaan asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden viestimistä sekä puuttu-
maan nopeammin erilaisiin ongelmakohtiin. Asiakasta osallistavat uudenlaiset palvelujen 
muotoilun mallit ja toimintatavat ovat erityispiirre, josta ei palveluohjauksessa ole juurikaan 
kokemuksia. Hankkeessa mallinnetaan asiakkaiden palvelukonseptin kehittämiseen osal-
listumisen toimintamalli, jonka toimivuutta arvioidaan osana arviointikokonaisuutta. Hanke-
kauden tuloksena tavoitellaan yhteistä asiakasohjauksen sähköistä järjestelmää, joka osal-
taan tukee asiakastason palvelujen koordinointia. Käytössä on toimiva malli, miten asiak-
kaiden osallisuus jo palvelukokonaisuuksien muotoiluun voidaan toteuttaa. Alueella käy-
tössä olevat yhteiset työkalut mahdollistavat laajan tiedonkeruun ja analysoinnin, jolle toi-
minnan edelleen kehittäminen tulee perustua Kotona asumisen ja arjessa selviytymisen 
tukemiseen pyritään erilaisin toimenpitein. Sujuva yhteistyö ja selkeä roolijako kotihoidon 
kanssa ovat tärkeitä, jotta asiakasohjaus on vaikuttavaa ja jotta asiakkaiden toimintakyvyn 
ja palvelutarpeen muutosta pystytään seuraamaan. Palveluohjauksen ja kotihoidon raja-
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pinnan kriittiset kohdat on tunnistettu, niiden hallintaan on sovittu toimintakäytännöt ja ta-
voitteet. Kotiutusprosessin osapuolet toimivat yhteisesti sovitun mallin mukaan, joka vä-
hentää epäselvyyksiä, ylimääräistä tai tuplatyötä ja turvallisuutta myös omaishoidon per-
heiden tarpeisiin. Kuntoutuksen interventiot sekä yleinen toimintakyvyn ylläpysymistä ja 
parantumista tukeva yhteinen toimintatapa vaikuttaa asiakkaan kotona asumiseen ja ar-
jesta selviytymiseen. Palveluverkoston yhteistyötä kehittämällä voidaan siirtää painopis-
tettä raskaimmista palvelumuodoista aikaisemman vaiheen palveluihin, joita tuottaa laaja 
verkosto erilaisia toimijoita. Alueella on laaja, monipuolinen ja kattava sekä sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen että kotona asumista tukevien hyvinvointipalvelujen tuottajien verkosto. 
Verkostoon kuuluu sekä julkiset toimijat, että yritykset ja muut yhteisöt, jotka toimivat kes-
kenään tiiviissä vuorovaikutuksessa. Verkoston hallintaan on käytössä sähköinen järjes-
telmä ja sovittu toimintamalli ja menettelyt. Hankkeen neljä työryhmää työstävät kahdek-
saa kokeiluosiota, joihin Pirkanmaan kunnat osallistuvat eri tavoin. Ylöjärvi on mukana 
seuraavissa kokeiluosioissa: osaamisen varmistaminen (maakunnallinen toimintamalli), 
kriteerit ja palvelulupaus (ohjauksen ja koordinaation työkalut), kuntoutuksen kehittäminen 
ja omaishoitoperheiden tukimalli (molemmat kotona asumisen tuen osiossa), lähitorit ja 
palvelutarjotin (palveluverkoston kehittämisen osio). 
 
 
Vapaaehtoistyö 
 
Vapaaehtois- ja järjestöyhteistyö on laajentunut merkittävästi vuoden 2016 aikana. Eri poti-
las- ja asiakasyhdistykset ovat lisänneet toimintaansa kunnassa yhteistyössä kaupungin 
perusturvaosaston kanssa. Vanhusneuvosto toimii aktiivisesti ikääntyneiden asioissa. Jär-
jestö- ja diakoniatyöllä on Ylöjärvellä pitkät perinteet ja myös eläkeläisjärjestöjen panos 
ikäihmisten hyvinvointiin on merkittävä ja jäsenmäärät suuria. Perusturvan vanhuspalvelu-
jen yhteydessä kokoontuu vapaaehtoistyön työryhmä, joka suunnittelee ja käynnistää 
omalta osaltaan vapaaehtoistapahtumia ja yhteistyötä eri tahojen kanssa. Ryhmään kuu-
luu mm. kaupungin, SPR:n ja vanhusneuvoston edustajia. 
 
Erilaiset porinapiirit, omaiskahvilat, vertaistukiryhmät, kuntosaliryhmät ja ikääntyneille kun-
talaisille suunnatut erilaiset ryhmätilaisuudet ovat tulleet osaksi kuntalaisten arkea. Pori-
napiirit ovat kaikille ikäihmisille avointa päivätoimintaa. Porinapiirit tarjoavat keskustelua, 
pelejä, musiikin kuuntelua, palveluohjausta ja neuvontaa sekä valmisteltuja teemapuheen-
vuoroja. Kaikille avointa ja maksutonta päivätoiminta porinapiirien muodossa järjestetään 
muun muassa Tiuravuoren palvelukeskuksessa. Soppeensydämen kiinteistössä, ikäihmis-
ten toimintatilassa, kokoontuu perjantaipiiri ja Kurun virikepiiri kokoontuu Villen vintillä. 
Enska, entisten nuorten seurustelukahvila, kokoontuu puolestaan Kurun kirjastossa. Pori-
napiireissä vetäjinä toimii vapaaehtoisia sekä vanhuspalveluissa yhteisötoiminnan vetä-
jänä työskentelevä projektityöntekijä. Tampereen seudun muistiyhdistys ry:n muistikahvila 
kokoontuu Soppeensydämessä viikoittain. Omaishoitajien vertaistukiryhmä, järjestäjänä 
Tampereen seudun omaishoitajat ry, kokoontuu Soppeensydämessä säännöllisesti. Pori-
napiirien ja vertaisryhmien ohella ikääntyneille kuntalaisille järjestetään ohjattua sisäliikun-
taa ja yhdessä ulkoilua. Avoin jumpparyhmä tarjoaa tasapainoa ja vetreyttä ylläpitävää lii-
kuntaa. Avoin jumpparyhmä on ilmainen, eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen. Ku-
russa kokoontuu myös vapaaehtoisten vetämänä jumpparyhmä kerran viikossa. Omaishoi-
tajien kuntosalivuoro kokoontuu Tiuravuoressa Kuntoutus- ja muistikeskuksen kuntosalilla 
vapaaehtoisen vetäjän ohjaamana. Ikäihmisten ulkoilutapahtumia on järjestetty muun mu-
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assa Ylöjärven Luonto ry:n kanssa, joka organisoi kesällä ikäihmisille suunnatun ensim-
mäisen luontoretken Ahvenistolle teemalla ”mummot marjaan ja papat pitkospuille”. Tämä 
toiminta jatkuu tulevinakin vuosina.  
 
Vanhusneuvosto on suunnitellut ja käynnistänyt erilaisia teematapahtumia ja vanhusten 
viikon tilaisuuksia. Koulutuskeskus Valon opiskelijat ovat puolestaan järjestäneet yhteis-
työssä kaupungin, järjestöjen ja yritysten kanssa vanhusten messu- ja joulutilaisuuksia 
muutaman vuoden ajan. Vuonna 2016 on jälleen joulujuhla ikäihmisille marraskuun lopulla.  
Valon opiskelijat järjestävät yhdessä SPR:n ja muiden ylöjärveläisten vapaaehtoistoimijoi-
den kanssa myös vuonna 2017 maaliskuun loppupuolella, Iloa ja Valoa tapahtuman, jossa 
teemana on Suomi 100. 
 
 
Ikäihmisille suunnattu ohjaus ja neuvonta 
 
Ikäpiste on vakiintunut osaksi palveluohjausta. Vuonna 2015 toimintansa aloittanut Ikä-
piste palvelee ilman ajanvarausta. Ikäpisteessä annetaan palveluohjausta ja neuvontaa 
ikäihmisille ja heidän läheisilleen. Ikäpisteessä työskentelee vuoroviikoin ammattilaisia, 
joilla on palveluohjauksen lisäksi omat erityisosaamisalueensa. Ikäpiste on avoinna kerran 
viikossa Ylöjärven terveyskeskuksessa ja kerran kuukaudessa Viljakkalan kirjastossa sekä 
Kurun kirjastossa. Kaupungin antaman neuvonnan lisäksi ikääntyneitä kuntalaisia palvele-
vat muisti- ja mielenterveysyhdistysten neuvontapuhelimet, joista välitetään tietoa palve-
luohjauksen yhteydessä ja kaupungin nettisivuilla. Nettisivuille on koottu yhdessä Fin Fami 
-mielenterveysomaiset Pirkanmaalla yhdistyksen kanssa ”ikääntyneen omaisen tukipolku”-
esite sekä ”tukea ikääntymiseen” -esite, porinapiiri- ja liikuntaryhmäesitteiden lisäksi. 
 
Omaistaan hoitaville suunnattuja palveluja 
 
Yhteistyössä omaishoitoyhdistyksen syksyllä 2016 on alkanut myös ensimmäinen omais-
hoitajien valmennuskurssi. Kurssi toteutetaan yhteistyössä omaisjärjestön kanssa. Uutena 
palveluna omaistaan hoitaville on Ylöjärven perusturvassa suunniteltu ja aloitettu lyhytai-
kainen hoitopalvelu kotiin. Kyseessä on kahden työntekijän työnä uusi 1-4 tunnin sijaishoi-
topalvelu/vk omaishoitosopimuksen tehneille ja muille omaistaan hoitaville. 
 
Vuonna 2016 Ylöjärvi liittyi Pirkanmaan maakunnalliseen perhehoitoyksikköön. Perhehoi-
don yksikkö tukee kuntien työtä perhehoidon järjestämisessä ja lakisääteisissä velvoit-
teissa. Ylöjärvi on järjestänyt vuonna 2015 ensimmäisen perhehoidon valmennuskurssin 
kaupungissa. Ensimmäinen maakunnallinen perhehoitajien ennakkovalmennuskurssi alkoi 
lokakuussa 2016. Omaishoitajien ja perhehoitajien lakisääteiset hyvinvointia edistävät koti-
käynnit on aloitettu vuonna 2016. Terveystarkastukset omaishoitajille ja perhehoitajille tu-
levat kattavasti voimaan vuoden 2016 - 2017 vaihteessa ja niitä toteutetaan yhdessä ter-
veyskeskuspalvelujen kanssa. 
 
Asiakasraadit 
 
Kotihoito on järjestänyt useita asiakasraati- ja kuntalaistilaisuuksia vuodesta 2014 lähtien. 
Vuoden 2016 marras- ja joulukuussa 75 vuotta täyttäneille kuntalaisille järjestetään oman 
terveyden edistämisen ja omaista hoitavan tukemisen teemoilla neljä tilaisuutta, joista 
kaksi Ylöjärven terveyskeskuksessa, yksi Kurussa ja yksi Viljakkalassa. Ennen tilaisuuden 
alkua on perinteisesti halukkaille järjestetty verenpaineen, verensokerin ja puristusvoiman 
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mittauksia. Työryhmätyyppinen vanhuspalvelujen asiakasraati koostui vanhusneuvoston 
jäsenistä, kun he toimivat asiantuntijoina Ylöjärven saattohoitokäytäntöjen luomisessa 
vuonna 2016. Kaikissa Ylöjärven asumispalvelujen yksiköissä ja vanhainkodissa aloitettiin 
keväällä 2016 asukaskokoukset, joissa vanhukset määrittelevät käsiteltävät asiat ja antava 
kehittämisehdotuksia. Myös omaishoitajille on järjestetty 2016 omat asiakasraadit. 
Henkilökunta toimii muistioiden kirjaajana ja vievät esitettyjä kehittämistoimia eteenpäin. 
Asiakasraatitoiminta jatkuu ja laajenee vuoden 2017 aikana erilaisiin teemakohtaisiin aihei-
siin ja toteutustapoja kehitetään edelleen.  
 
 
 
Varhaiskasvatus 
 
Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä perheen 
kanssa. Ylöjärven kaupunki tarjoaa varhaiskasvatusta päiväkotihoitona, perhepäivähoitona 
ja avoimena varhaiskasvatustoimintana. Hallinnollisia päiväkotiyksiköitä Ylöjärvellä on 19 
ja kunnallisia perhepäivähoitajia noin 40. Avointa varhaiskasvatusta järjestetään kolmessa 
toimipisteessä. Lisäksi toteutetaan varhaiskasvatuksen palveluohjausta. 
Kuusivuotiaiden maksuton esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjeste-
tään päiväkodeissa tai päiväkodin läheisyydessä olevalla koululla varhaiskasvatuksen alai-
suudessa. Vaihtoehtona kunnalliselle varhaiskasvatukselle perhe voi valita kotihoidon 
tuen, yksityisen hoidon tuen tai palvelusetelin.  
 
Ylöjärvellä on 10 kk-6-vuotiaita lapsia 2934, heistä varhaiskasvatuspalveluluiden piiriin 
kuuluu 2393 lasta (82  %). Vuonna 2015 Ylöjärvellä syntyi 455 lasta, syntyvyys on arvioi-
den mukaan laskussa. 
 
Palvelu Lasten määrä 
Kunnallisissa päiväkodeissa 1309 
Kunnallisessa perhepäivähoidossa 123 
Esiopetuksessa 498 
Avoimessa varhaiskasvatuksessa (kerhot) 138 
Yksityisissä päiväkodeissa 272 
Yksityisessä perhepäivähoidossa tai ryhmäperhepäivähoi-
dossa 

53 

 Yhteensä 2393 
 
Huoltajat arvioivat kaksi kertaa vuodessa varhaiskasvatuspalveluja asteikolla 1-5. Kevään 
2016 kokonaistulos oli 4,19 (vastaajia 480). Tämän vuoden painopisteenä on ollut lasten ja 
vanhempien osallisuuden mahdollistaminen, lasten ulkoliikunnan lisääminen sekä lapsen 
kokema turvallisuus. Ylöjärven varhaiskasvatuksessa muutettiin 1.8.2016 lasten ja kasvat-
tajien välistä suhdelukua ja rajattiin lasten subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta 
20h/viikko.  
Vahvuudet:  

- Lapsen osallisuus toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen on lisääntynyt 
- Varhaiskasvatuksen henkilöstö on sitoutunut lapsen terveyden edistämiseen var-

haiskasvatuksessa 
- Varhaiskasvatuksen tuen käytännöt hyvin järjestetty 
- Yhteistyö liikuntaseurojen kanssa on lisääntynyt 
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- Yhteistyö ruokapalveluiden kanssa on säännöllistä ja kehitämme yhdessä toimivia 
käytänteitä 

- Lasten ja henkilöstön tunne- ja vuorovaikutustaitoja on vahvistettu suunnitelmalli-
sesti 

- Kiusaamisen ehkäisy on osa toimintaa 
  
Kehitettävää: 

- Monialaisen yhteistyön lisääminen, myös kolmannen sektorin kanssa 
- Huoltajien osallisuuden lisääminen 
- Oppimisympäristöjen kehittäminen terveellisiksi ja turvallisiksi 
- Syvennetään lasten ja henkilöstön tunne- ja vuorovaikutustaito-osaamista  

 
 
Perusopetus 
 
Ylöjärven kaupungin perusopetuksessa painotetaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppi-
mista. Taidot ovat perusedellytys sosiaalisille suhteille ja kyvylle toimia toisten ja oman it-
senä kanssa rakentavalla tavalla. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppiminen tukee lasten 
ja nuorten psyykkistä hyvinvointia ja luottamusta omaan osaamiseen sekä vaikuttaa koulu-
motivaatioon ja parantaa oppimistuloksia. Taitoja opettamalla voidaan ehkäistä syrjäyty-
mistä ja mielenterveysongelmia sekä turvata kasvua aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi.  

Painotus näkyy koko kaupungin tuntijaossa lisätunteina vuosiluokilla 1 ja 2 sekä 7 ja 8. 
Yläluokilla tunne- ja vuorovaikutuksen painotus otetaan käyttöön uuden opetussuunnitel-
man yhteydessä (7. luokka 1.8.2017 alkaen ja 8. luokka 1.8.2018 alkaen). Sekä alkuope-
tukseen että vuosiluokille 7-8 on kirjattu tunne- ja vuorovaikutustaidoista vuosiluokkakoh-
taiset tavoitteet ja sisällöt. Alkuopetuksessa näitä taitoja opettaa luokanopettaja ja yläkou-
lussa ensisijaisesti luokanvalvoja lukujärjestykseen merkityillä luokanvalvojan tunneilla. 
Tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimisen tukeminen huomioidaan kaikkien oppiaineiden 
opetuksessa kaikilla vuosiluokilla. 

Luokilla 1-2 tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimisessa painottuvat tunteiden tunnistami-
nen ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimiminen. Oppilaan tunne- ja vuorovaikutustai-
tojen harjoittelua ja oppimista tuetaan kannustavalla ja ohjaavalla palautteella ja arvioin-
nilla, joissa otetaan huomioon oppilaan yksilölliset vahvuudet sekä kehittymistarpeet ja 
tuetaan niitä.   

Luokilla 7-8 syvennetään taitoa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja kannustetaan 
oppilasta aktiiviseen osallistumiseen ryhmässä: harjoitellaan työnjakoa, omien vahvuuk-
sien esille tuomista, toisen vahvuuksien huomioimista ja niiden hyödyntämistä. Myös kave-
rinlukutaitojen harjoittelua syvennetään yläkoulussa: toisen tunteisiin eläytymistä, empaat-
tista kuuntelua, palautteen antamista, avun tarjoamista ja pyytämistä, toisen mielipiteiden 
ja reviirin kunnioittamista sekä anteeksi pyytämistä. Myös yläkoulussa oppilaan tunne- ja 
vuorovaikutustaitojen harjoittelua ja oppimista tuetaan kannustavalla ja ohjaavalla palaut-
teella ja arvioinnilla, joissa otetaan huomioon oppilaan yksilölliset vahvuudet sekä kehitty-
mistarpeet ja tuetaan niitä.   
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Kansallisen kouluterveyskyselyn tietojenkeruu epäonnistui vuonna 2015, mutta korvaavaa 
tietoa saatiin Tampereen kaupunkiseudun nuorisokyselystä, johon Ylöjärveltä vastasi 1065 
7.-9. luokkien oppilasta. Ylöjärveläisten nuorten vastausten mukaan tilanne on parempi 
Ylöjärvellä kuin Tampereen kaupunkiseudun kunnissa keskimäärin esimerkiksi seuraa-
vissa asioissa: 

- aina turvallisuuden tunne kotona (YVI 86%, muut 82%) 
- 8-9 tuntia unta vuorokaudessa (YVI 61%, muut 58%) 
- ei ole kiusattu sanallisesti (YVI 67%, muut 64%) 
- ei ole kiusattu fyysisesti (YVI 84%, muut 81%) 
- ei koe yksinäisyyttä (YVI 61%, muut 57%) 
- 3-5 tuntia ns. ruutuaikaa päivässä (YVI 46%, muut 51%) 
- osallistunut nuorisotilatoimintaan (YVI 39%, muut 11%)  

Lukion kouluterveyskysely vuonna 2015 onnistui. Joitakin tuloksia Ylöjärven lukiosta: 

- koulukiusattu vähintään kerran viikossa (YVI alle 1%, muu Suomi 1%) 
- seksuaalista häirinnän kokeminen (YVI 16%, muu Suomi 18%) 
- 27% pojista vastaa, että koululounas on riittämätön 
- opiskelun työmäärä on liian suuri (YVI 35%, muu Suomi 44%) 
- en ole saanut apua opiskelun vaikeuksissa (YVI 12%, muu Suomi 19%) 
- en tule kuulluksi oppilaitoksessa (YVI 9%, muu Suomi 12%) 

 

Vapaa-aika-, kulttuuri-, nuoriso-, liikuntapalvelut 

Kirjastopalvelut edistävät ylöjärveläisten yhtäläisiä mahdollisuuksia elämyksiin, jatkuvaan 
tietojen ja taitojen hankkimiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastojen tilat ovat ajan-
mukaiset ja helposti saavutettavat. Pääkirjastossa on laajat aukioloajat ja lähikirjastojen 
omatoimikäyttö sekä kirjastoauto mahdollistavat asioinnin tasapuolisesti kaikille kuntalai-
sille. Kirjasto tarjoaa lisäksi kotipalvelua kotihoidon piirissä oleville ja välittää Celian (näkö-
vammaisten kirjasto) aineistoja niille, joilla on lukuvaikeuksia. Tärkeimpänä painopisteenä 
kirjaston toiminnassa on lasten lukutaidon ja -innon edistäminen. Ylöjärveläiset ovat hyvin 
aktiivisia kirjaston käyttäjiä. Ylöjärven kirjasto on Tampereen jälkeen Pirkanmaan toiseksi 
käytetyin. 

Kaupungin kulttuuripalveluiden tehtävänä on edistää ja tuoda esille kulttuurin merkitystä 
ylöjärveläisten hyvinvoinnille. Kulttuuripalvelut järjestävät tapahtumia ja toimintaa kaupun-
gin tiloissa eri toimijoiden kanssa yhteistyössä. Painopisteenä on lastenkulttuuri, mutta toi-
mintaa järjestetään kaiken ikäisille. Museoilla tapahtuu kesäaikaan ja monipuolisia tapah-
tumia on pitkin vuotta. Kulttuuripalvelut järjestää taiteen perusopetusta kuvataiteessa Las-
ten ja nuorten kuvataidekoulu Piirrossa sekä teatteritaiteessa Viljakkalan ”Nuorisonäyttik-
sessä”. Vanhan Räikän peruskorjaus toisi kulttuuripalveluiden ja paikallisten yhdistysten 
hyödynnettäväksi lisää kaivattua tilaa.  



20 

 

Nuorisotyössä tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistetään nuoren aktiivista toi-
mijuutta sekä sosiaalista vahvistumista. Nuorisopalveluilla on töissä kahdeksan nuoriso-
ohjaajaa. Nuorisotiloja on seitsemän, joista Metsäkylän nuorisotila on yhteistyössä seura-
kunnan kanssa. Avoimen nuorisotilatyön lisäksi nuorisopalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä 
koulujen kanssa esimerkiksi ryhmäyttämisen muodossa. Nuorisopalvelut järjestävät retkiä, 
tapahtumia ja leirejä. Osa nuorisotyötä on myös nuorten osallisuus nuorisovaltuuston muo-
dossa, kulttuurinen nuorisotyö sekä järjestöjen tukeminen lasten ja nuorten parissa tehtä-
vässä työssä. Kaksi ohjaajistamme tekee sosiaalista nuorisotyötä, joka on kohdennettua 
ryhmä-, yksilö- ja perhetyötä. Työn keskiössä on lapsi ja nuori. Pääasiallisena kohderyh-
mänä ovat 13–17 -vuotiaat nuoret, mutta myös 3.-6. luokkalaiset sekä yli 18 -vuotiaat ovat 
huomioin kohteena. 
 
Kaikessa nuorisotyössä on tärkeässä roolissa yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. Muut 
toimijat ovat samassa osastossa, eri hallintokunnissa, järjestöissä ja yli kuntarajojen. Nuo-
risotyön tärkein yhteistyökumppani on kuitenkin nuoret. 
 
Nuorisopalvelujen auditoinnissa 2016 annettiin 12 toimenpide-esitystä, jotka tulevat ole-
maan kehittämisemme keskiössä tulevina vuosina. Esityksissä on niin hallinnollisia kuin 
toiminnallisia toimenpiteitä. Esityksessä otetaan kantaa esimerkiksi nuorisotilojen toimin-
nan laadun, vetovoimaisuuden ja joustavuuden parantamiseen ja ns. yhden oven palvelu-
piste ”Ohjaamo” -toimintamallin käynnistämiseen. 
 
Nuorisopalvelujen haasteissa on aina pysyä kiinni uusien ilmiöiden mukana. Yksi näistä 
haasteista on uskottava toimija digitaalisissa palveluissa ja tavoittaa nuoria myös ver-
kossa. Niin verkkotyössä kuin muussakin toiminnassamme on tärkeää tavoittaa mahdolli-
simman laajasti ylöjärveläiset nuoret ja saada nuoret itse entistä aktiivisimmaksi toimijoiksi. 
Toiminnassa tulee ottaa huomioon myös valtakunnalliset muutokset, kuten uusi nuorisolaki 
vuoden 2017 alusta ja Sote -uudistus. 
 
Ylöjärven kaupunki pyrkii toteuttamaan liikuntalain sille määrittämää tehtävää, eli luomaan 
edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja 
hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalaistoi-
mintaa mukaan lukien seuratoiminta sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. 
Ylöjärven kaupungin liikuntapalveluiden toimintaan kuuluvat muun muassa liikunnanoh-
jauspalvelut (ryhmäliikunta, liikuntaneuvonta, lasten uimakoulut ja mahdolliset tilaustyöt), 
uimahallin toiminnan pyörittäminen, sisäliikuntatilojen vuokraaminen, yhteistyö alueen lii-
kuntajärjestöjen kanssa sekä kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Kaupungin ulkolii-
kunta-alueista, kuten uimarannoista sekä urheilu- ja palloilukentistä vastaa tekniikka- ja 
ympäristöosaston ulkoilu- ja urheilualueiden yksikkö. 

Tällä hetkellä liikuntapalveluiden ohjaustoiminta on painottunut keskusta-alueella sijaitse-
vaan urheilutaloon. Tämän lisäksi toimintaa on muutamana päivänä Viljakkalan ja Kurun 
kuntaliitosalueilla. Toimintaa urheilutalolla ja ryhmissä pyöritetään reilun kymmenen henki-
lön voimin pääkohderyhmänä ikääntyvä väestö, mutta jumppiin saavat osallistua myös työ-
ikäiset. Toisena painopisteenä ovat erityisryhmät. Pelkästään työikäisille suunnattuja ryh-
miä on lähinnä ainoastaan altailla. Ylöjärvellä työikäisten liikuttamisesta vastaa pääasiassa 
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työväenopisto sekä muut toimijat. Aikuisryhmien lisäksi tarjolla on uimakouluja alle kou-
luikäisille sekä koululaisuinteja koulupäivien aikana. Kurun alueella on toiminnassa muuta-
mia lasten ja nuorten ryhmiä, osa yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa ja keskustassa 
perustettiin syksyllä 2016 uusi maksuton ”höntsyliikuntavuoro”. Muutoin lasten ja nuorten 
liikuttaminen Ylöjärvellä tapahtuu pääasiassa seurojen tai muiden toimijoiden puolesta. 

Vuoden 2017 alkupuolella aloitetaan erityisliikuntakerhotoiminnan kokeilu, joka mahdolli-
sesti tulevaisuudessa liikuttaa kymmeniä lapsia. Tulevaisuudessa pyritään panostamaan 
lähiliikuntapaikkoihin Mapsto -asiakirjaan tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Terveysliikun-
nan edistämisen tarkempia suunnitelmia avataan samalle toimintakaudelle tehtävässä ter-
veysliikuntasuunnitelmassa. Keskeisin haaste on pystyä tarjoamaan kaikille kuntalaisille 
mahdollisuus liikuntaan ohjatusti tai omatoimisesti. Mukaan tarvitaan myös kolmatta sekto-
ria ja yksityisiä toimijoita. Tuleva Sote -uudistus toki myös tuo tullessaan uudenlaisia haas-
teita esimerkiksi liikuntaneuvontapalvelun ja liikunnan palveluketjun kehittämiseen ja ylläpi-
toon. 

 

Tekniikka -ja ympäristöpalvelut 

Ilmastonmuutoksen huomiointi; kiinteistöjen lämmitystapojen valinnassa huomioidaan vä-
häpäästöisyys yhtenä kriteerinä, kun kiinteistöjä laajennetaan ja saneerataan. Uusia öljy-
lämmityskohteita ei enää rakenneta. Vaihtoehtoisia lämmitystapoja ovat esimerkiksi aurin-
koenergia, maalämpö, vesi- ilmalämmitys, hakelämpö sekä kaukolämpö. Kaikki edellä 
mainitut ympäristöystävälliset lämmitystapavaihtoehdot ovat käytössä jo joissakin Ylöjär-
ven kaupungin omistamissa kiinteistöissä. Vähäpäästöisten rakennusmateriaalien käyttö 
on kirjattu rakennuttamispalveluiden suunnitteluohjeisiin. 

Kiristyvät energiamääräysten huomiointi; kaikissa rakennushankkeissa noudatetaan kul-
loinkin voimassaolevia energiamääräyksiä. Pirkanmaan seudulla on keskusteltu siitä, että 
Tampere ja ympäristökunnat liittyisivät kaikki uuteen KETS/ KEO 2017- 2025 energian-
säästösopimukseen. Päätöksiä tehdään viimeistään alkuvuoden 2017 aikana. Nykyisen 
sopimuksen voimassaolo päättyy 2016 lopussa. Uudessa sopimuksessa edellytetään 
energiansäästötoimenpiteitä tehtäväksi, jotta asetetut säästötavoitteet saavutetaan. Säh-
kön kulutus ja kulutuksen kasvu asettaa suurimmat haasteet tulevalle sopimuskaudelle. 
Käyttäjien toiminta kiinteistöillä teknistyy ja sen myötä sähköenergiantarve lisääntyy. Vas-
tauksena sähkönkulutuksen kasvulle on, että pyritään vaihtamaan valaistuksia led- valai-
simiin. Uusia iv- koneita valittaessa huomioidaan energiataloudelliset vaihtoehdot. Lämmi-
tystapamuutoksia tehtäessä kokonaisenergian tarve kuitenkin aina pienenee uuden lämmi-
tystavan myötä. Iv- laitteiden lämmöntalteenoton parantamisista ja taloautomaatiojärjestel-
mien uusimisesta on saatu myös hyviä tuloksia. Metsäkylän koulun laajennus vaihe 1 on 
ollut mukana seudullisessa Tapre- energiansäästöhankkeessa pilottikohteena. Tilojen 
käyttäjien ohjaus ja valistaminen energian säästämiseen on ollut toiminnan painopistealu-
eena viimeiset pari vuotta. Myös uudet työkoneet valitaan voimassa olevien päästörajoi-
tusten mukaan. 
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Rakennusten kunnossapito; kiinteistöjen kunnossapidossa korjausvelkaa on saatu pidettyä 
kurissa tehtyjen kiinteistöjen saneerausten ja säännöllisen kunnossapidon toimesta. Kun-
nossapidon määrärahat ovat pysyneet ennallaan tai pienentyneet viime vuosina. Tämä tar-
koittaa sitä, että kiinteistöjen korjausvelka on lähdössä kasvuun, koska ylläpidettävien kiin-
teistöjen määrä lisääntyy jatkuvasti. Talonrakennuksen investointitason mataluuden vuoksi 
kiinteistökanta ei tulevina vuosina ehkä uusiudu riittävästi. Kaupunginvaltuusto teki syk-
syllä 2016 päätöksen kiinteistöjen ”salkutuksesta”. Kaupungin omistamat kiinteistöt jaettiin 
pidettäviin, myytäviin, purettaviin ja selvitettäviin. Tämä kaupunginvaltuuston tekemä pää-
tös helpottaa jatkossa kiinteistöomaisuuden hallintaa. Kiristyneessä taloudellisessa tilan-
teessa keskitytään ainoastaan niiden kiinteistöjen ylläpitoon, joissa on päivittäistä toimin-
taa ja jotka palvelevat kaupungin ydintoimintoja. 

Ilkivalta kiinteistöillä ja vapaa-ajan harrastuspaikoissa; muutaman viime vuoden aikana ilki-
vallan tekeminen kiinteistöillä on kasvanut huomattavasti. Ilkivalta tuo mukanaan suuret 
menoerät ja siihen joudutaan varautumaan jo materiaalivalinnoissa ja rakentamisessa. Yl-
läpidossa ilkivalta työllistää usean henkilön työpanoksen. Tilapalvelut rakennusten omista-
jan edustajana on reagoinut tilanteeseen esimerkiksi kameravalvontaa lisäämällä, raken-
teellista turvallisuutta parantamalla, hälytysjärjestelmiä uusimalla, valaistusta rakentamalla 
ja kiinteistöjen vartiointia lisäämällä. Poliisiin on myös oltu useasti yhteydessä ja rikosilmoi-
tuksia vahinkotilanteista on tehty. Resurssisyitä poliisilla ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia 
käydä kiinteistöillä ilkivaltaa hillitsemässä. Pahimmat vahingot tapahtuvat yleensä kesäai-
kaan välillä kesäkuu- elokuu, kun on kouluissa loma- aika.  

Vapaa-ajan harrastuspaikat toimivat alati kasvavien harrastajamäärien puristuksissa. Sää-
dökset ja eri lajien vaatimat muutostarpeet tuovat kovat haasteet ylläpitäjille ja rakentajille. 
Oikea-aikaisuus hoitotoimenpiteissä on toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeää. Käyttä-
jien toiveet ja tarjonnan mahdollisuus eivät usein kohtaa. On tulevaisuuden yksi suurimpia 
haasteita miten palvelujen tarjonta ja tarpeet kohtaavat. Kaavoituksessa tulee entistä 
enemmän huomioitavaksi myös liikunta-, leikki-, ja muut harrastuspaikat, erityisesti niiden 
sijoituskohteet. Harrastuspaikan monimuotoisuus on myös nykyaikaa ja tarjonta erilaisista 
paikoista tulee huomioida mahdollisuuksien mukaan. Vapaa-ajan paikat tulevat jatkuvasti 
teknisimmiksi ja siten vaatimukset niiden hoitamisessa kasvavat. Vallitsevien säätilojen no-
peamuutos ja lämpötilojen vaihtelut ovat erittäin ongelmallisia varsinkin kunnossapidossa. 
Ilmastonmuutoksen lisäksi jatkuvasti kiristynyt lainsäädäntö asetuksineen ja velvoitteineen 
on tuonut mukanaan suuren vastuun käyttäjien turvallisuudesta. Kunnossapidon määrära-
hat eivät ole nousseet, vaikka alueet ovat kasvaneet. Alueiden kunnossapidossa on ollut 
mukana myös kolmas sektori talkootyössä.  
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3. Päätelmät ja toimenpide-ehdotukset 
 

Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen voidaan siis vaikuttaa parhaiten hyvällä 
yli hallintorajojen ylittävällä yhteistyöllä. Näin saadaan myös yleensä aikaan toivottuja kus-
tannussäästöjä ja toimenpiteitä voidaan kohdistaa hallitusti sinne missä tarve on suurin. 
Ylöjärvellä on tehty paljon toimenpiteitä liittyen eri väestöryhmien hyvinvoinnin edistämi-
seen nykyisen valtuustokauden aikana. 

Väestön hyvinvoinnin tilaa seurataan ja siitä raportoidaan monella tavalla; kuntalaiset voi-
vat tarkastella seurantatietoja erilaisista verkkopalveluista; THL seuraa kuntien terveyden-
edistämisaktiivisuutta TEA viisari – tiedonkeruilla, joilla kootaan tietoa kuntajohdon -, liikun-
tatoimen -, perusopetuksen - perusterveydenhuollon -, lukiokoulutuksen -, ammatillisen 
koulutuksen – ja ikääntyneiden palveluiden toteuttamista toimenpiteistä väestön hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämiseksi kunnassa. Maksuttomalla TEAviisari.fi -sivustolla on tulos-
ten lisäksi TOP 10-lista, jossa kuvataan sekä kunta- että aluetasolla terveydenedistämis-
aktiivisuuden 10 vahvuutta ja 10 kehittämiskohdetta. Kouluterveyskyselyistä saadaan puo-
lestaan merkittävää tietoa tiettyjen vuosiluokkien koululaisten hyvinvoinnin tilasta. Vuoden 
2015 kouluterveyskysely epäonnistui atk-teknisistä syistä, joten kuntien välistä alueellista 
ja kansallista vertailua ei tietojen perusteella voida tehdä. Seuraava kouluterveyskysely 
tehdään vuonna 2017. Vuosina 2012 – 2013 kehitettiin Demola -projekteissa Terveyspuu.fi 
-verkkopalvelu, josta on helppo tarkastella kuntakohtaista terveys- ja hyvinvointitietoa. Pir-
kanmaan terveyden edistämisen viikko on järjestetty kahdesti; ensimmäisen kerran viikkoa 
vietettiin 2.11. – 8.11.2015 ja tänä vuonna viikko oli 7.11–13.11.2016; viikon aikana on mo-
nenlaisia hyvinvointia edistäviä tapahtumia, portaiden käyttöön innostavia julisteita ja por-
rastarroja eri puolilla kaupunkia. 

Edellä esitettyjen ylöjärveläisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tehtyjen toimenpi-
teiden, hyvinvoinnin nykytilanteen ja tulevaisuuden haasteiden perusteella Ylöjärven hyvin-
voinnin edistämisen painopisteiksi vuosille 2017–2020 on linjattu: 
 
 

1) Terveellisten elintapojen edistäminen (liikunnan lisääminen, terveellinen ravitsemus 
ja päihteettömyys / ehkäisevä päihdetyö) 

2) Turvallisuuden tukeminen ja vahvistaminen 
3) Arjessa pärjäämisen vahvistuminen 

 

Eri väestö- ja ikäryhmien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on siis yhteinen asia. Yh-
teistyötä tarvitaan sekä yksittäisen kunnan eri toimijoiden kesken että muiden Pirkanmaan 
kuntien välillä. Yhdessä toimien voidaan saada terveyseroja kavennettua, mikä on hyvin-
vointityön keskeisin tavoite. 
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OSA II HYVINVOINTISUUNNITELMA VALTUUSTOKAUDELLE 2017–2020 
 
 
Ylöjärven laaja hyvinvointikertomus 2017–2020 on lakisääteinen asiakirja ja sen sisältämä 
hyvinvointisuunnitelma linjaa Ylöjärven hyvinvointityön keskeiset painopisteet seuraavalle 
valtuustokaudelle. Konkreettisten menetelmien avulla yksilöiden ja perheiden hyvinvointia 
heikentäviin tekijöihin voidaan puuttua ja näin saada terveyseroja kavennettua. Tämä on 
myös keino vaikuttaa kaupungin sosiaali- ja terveysmenoihin; varhaisilla puuttumismene-
telmillä voidaan hillitä kustannuksia ja ennustaa myös paremmin tulevaa kustannuskehi-
tystä. 
 
Seuraavaan lukuun 5 on koottu keskeisimmät hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tuke-
vat kaupunkistrategia, ohjelmat ja suunnitelmat Ylöjärvellä. Osa asiakirjoista löytyy sekä 
Ylöjärven www -sivuilta että kaupungin sisäisiltä verkkosivuilta Ylönetistä. 
Luvussa 6-7 on kooste hyvinvointiin liittyvistä alueellisista asiakirjoista Pirkanmaalla ja 
koko hyvinvointityön taustalla vaikuttavista valtakunnallisista ohjeista, suosituksista, lain-
säädännöstä sekä suunnitelmista.  
 
Luvussa 8 on Ylöjärven hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017–2020, joka on laajan hyvin-
vointikertomuksen ydinosa. Hyvinvointisuunnitelma rakentuu keskeisistä painopisteistä, 
niiden tavoitteista, toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi ja toimien vastuutahoista 
sekä toimenpiteitä mittaavista arviointimenettelyistä ja indikaattoreista. 
 
 

4. Hyvinvoinnin edistämistä tukevat kaupunkistrategia, ohjelmat ja suunnitelmat 
Ylöjärvellä 

 
 

1. Ylöjärven kaupunkistrategia 2024; Ylöjärvi - Hyvässä kunnossa 
2. Vuosittaiset hyvinvointiraportit  
3. Laaja hyvinvointikertomus 2014–2016 
4. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2017–2020 
5. Terveysliikuntasuunnitelma 2017–2020 (uusi valmistuu 2/2017) 
6. Ylöjärven ravitsemussuunnitelma 2014–2016 (sisältyy kertomukseen) 
7. Vanhustyön suunnitelma 2013–2018 
8. Ylöjärven kaupungin työllisyydenhoidon suunnitelma 2016–2020 
9. Varhaiskasvatussuunnitelma 2016 
10. Esiopetussuunnitelma 2016 
11. Opetussuunnitelmat 2016 (peruskoulut, lukio, ammatillinen koulutus) 
12. Maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelma 2016–2020 
13. Ylöjärven kaupungin turvallisuussuunnitelma 
14. Elinkeino-ohjelma 2015–2020 
15. Viestintäsuunnitelma 
16. Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma 2016 
17. Työsuojelun toimintaohjelma 
18. Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2016 
19. Varhaisen välittämisen malli 
20. Henkilöstön ikä-ohjelma 2014 
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5. Hyvinvoinnin edistämistä tukevat strategiset linjaukset, ohjelmat ja suunnitel-
mat Pirkanmaalla 

 
 

1. Pirkanmaan alueellinen terveyden edistämisen suunnitelma 2011 
2. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017–2020  
3. Pirkanmaan alueellinen ravitsemussuunnitelma 2011 (uusi valmisteilla) 
4. Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma 2014  
5. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin strategia 2012 – 2016  
6. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kokonaisturvallisuusstrategia 2012–2015  
7. Pirkanmaan erikoissairaanhoidon strategia vuosille 2016 – 2025 
8. Pirkanmaan terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma vuosille 2013–
2016  
9. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelliset hoitoketjut  
11. Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdestrategia 2013–2016 
12. Pirkanmaan maakuntastrategia 2016 
13. Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011–2016  
14. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 
15. Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2025 
16. Pirkanmaan kulttuurisuunnitelma (työn alla) 
17. Sote- ja maakuntauudistus Pirkanmaalla - Nykytilan kuvaus kevät 2016 
18. Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun omat sivut osoitteessa 
www.pirkanmaa2019.fi. 

 
 

6. Hyvinvoinnin edistämistä tukevat lait, kansalliset ohjeet, suositukset ja suun-
nitelmat 

 
 
1. Hallitusohjelma  
 

- Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011 
- Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelma 29.5.2015  
- Hallitusohjelma (koulutuksen kärkihankkeet s.17 ja hyvinvointi ja terveys s.20) 

 
2. Lainsäädäntö  
 

- Suomen perustuslaki 731/1999  
- Terveydenhuoltolaki 1326/2010  
- Kuntalaki 410/2015  
- Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 630/1998   
- Liikuntalaki 390/2015  
 Lastensuojelulaki 417/ 2007   
- Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspal-

veluista 980/2012 
- Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista  
- Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987 

http://www.pirkanmaa2019.fi/
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- Lukiolaki 629/1998  
- Nuorisolaki 72/2006  
- Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013  
- Perusopetuslaki 628/1998  
- Sosiaalihuoltolaki 1301/2014  
- Hallituksen esitys: Maakuntalaki 31.8.2016 
- Hallituksen esitys: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 31.8.2016  
- Hallituksen esitys: Laki maakuntalain ja sosiaali- terveydenhuollon järjestämisestä annetun 

lain voimaanpanosta 31.8.2016 
- Hallituksen esitys: Maakuntien rahoituslaki 31.8.2016  
- Hallituksen esitys: Maakuntajakolaki 31.8.2016  
- Hallituksen esitys: Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 31.8.2016  
- Hallituksen esitys: Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 

31.8.2016 
 
3. Kansainväliset: EU-ohjelmat ja WHO 
  

- Kansallisesti vaikuttavat EU:n ohjelmat (esim. EAKR, ESR...)  
- WHO: Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 

2013-2020  
- Yleissopimus lapsen oikeuksista 

 
4. Valtakunnalliset ohjelmat, suositukset ja suunnitelmat  
 

- Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma; Alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupa-
koinnin vähentäminen / STM julkaisuja 2015:19  

 
- Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen 
- Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi  
- Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (sis. lastensuojelusuunnitelman)  
- Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012–2015  
- Suomen vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2010–2015 / STM esitteitä 2010:6  
- Elinolojen ja palvelujen kehittäminen; laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palve-

luista ja tukitoimista  
- Lihavuus laskuun – Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta. Kansallinen lihavuusohjelma 

2012–2018;Toiminta- ja toimeenpanosuunnitelma 2016–2018 / THL työpaperi 18/2016  
- Suun terveyden edistäminen / STM  
- Sydäntautien ehkäisy / THL 
- Tarttumattomat sairaudet –verkosto: Poikkihallinnollinen kansansairauksien ehkäisyohjelma  
- Terveyden edistämisen laatusuositus / STM julkaisuja STM 2006:19 
- Terveyserojen kaventaminen / THL 
- Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoista 

/ STM esitteitä 2008:10  
- Järjestöjen ohjelmat terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi / Soste.fi 
- Koulutus- ja tutkimus vuosina 2011–2016 – kehittämissuunnitelma / OKM julkaisuja 2012:1 
- Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia. Toimintaohjelman 2010–2014 loppuraportti / STM ra-

portteja ja muistioita 2015:17 
 
 
Käypä hoito –suositukset / Terveysportti: 

1. Diabetes  
2. Depressio   
3. Dyslipidemiat  
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4. Keuhkoahtaumatauti 
5. Kohonnut verenpaine  
6. Lihavuus (aikuiset)  
7. Lihavuus (lapset) 
8. Liikunta  
9. Osteoporoosi 
10. Raskausdiabetes  
11. Syömishäiriöt  
12. Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus  

 
- Ilo kasvaa liikkuen -hanke / VALO 
- Liikkuva koulu  
- Fyysisen aktiivisuuden suositus  
- Uudet lasten ja nuorten liikuntasuositukset 2016 / OKM 
- Lasten ja nuorten liikunta käyttäytyminen, LIITU –tutkimus 2016 
- MOVE – fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä  
- Muutosta liikkeellä! - Valtakunnallinen yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistä-

vään liikuntaan 2020 / STM julkaisuja 2013:10 
- Voimaa vanhuuteen, iäkkäiden terveysliikuntaohjelma  
- Terveysliikuntasuositukset aikuiset ja yli 65v  
- Suuntaviivoja liikuntapolitiikan tulevaisuuteen / OKM  
- Mielenterveyden edistäminen / THL 2016  
- Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015; Miten tästä eteenpäin / THL työpaperi 

20/2015 
 

- Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 / VRN 
- Ravitsemuksella hyvinvointia. Opas kuntapäättäjille.  
- Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille / THL ja VRN, 2016  
- Aistien avulla ruokamaailmaan. Sapere -menetelmä päivähoidon ravitsemus- ja ruokakas-

vatuksen tukena  
- Kouluruokailusuositus  
- Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus - Terveyttä ruoasta  
- Ravitsemussuositukset ikääntyneille  
- Ravitsemushoito -Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä 

kuntoutuskeskuksiin.  
- Toimenpidesuositus väestön jodin saannin parantamiseksi 10.2.2015  
- European Nutrition and Food Action Plan 2015-20120  
- Vienna Declaration on Nutrition and Noncommunicable Diseases in the Context of Health 

2020.  
- Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014–2020 
- Nuorisotakuu-työryhmän loppuraportti ja suositukset jatkotoimiksi / TEM julkaisuja 19/2015 
- Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suositukset / STM julkaisuja 2008:9 
- Syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävän poikkihallinnollisen toimenpideoh-

jelman 2011–2015 loppuarvio  
- Turvallisempi huominen. Sisäisen turvallisuuden ohjelma 2012–2015, Sisäasiainministeriön 

julkaisusarja 26/2012  
- EU:n sisäisen turvallisuuden strategia – kansalliset jatkotoimet / SM julkaisu 22/2014 
- Istanbulin sopimus (sisältää määräykset naisiin kohdistuvan väkivallan sekä perheväkival-

lan ehkäisemisestä ja poistamisesta, väkivallan uhrien suojelemisesta sekä väkivallan teki-
jöiden saattamisesta edesvastuuseen teoistaan) Valtioneuvoston asetus 53/2015 

- Tilastotietoa: Syrjäytyminen ja sosiaalinen eriarvoisuus 
- Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014 – 2020 / STM 

julkaisuja 2013:16 
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- Savuton Suomi 2030 –ohjelma 
- Savuton kunta –ohjelma 
- Savuton sairaala –toimintaohjelma / PSHP 
- Tupakkapolitiikan uusi aika; Tupakkapolitiikan kehittämistyöryhmän ehdotukset 
- Osatyökykyiset työssä –ohjelma / STM raportteja ja muistioita 2013:17 
- Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020  
- Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 
- Työelämä 2020 –hankkeen erillisselvitys. Loppuraportti / TEM raportteja 26/2015 
- Työpankkikokeilu / STM  

 
 

7. Ylöjärven hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017–2020 
 
Ylöjärven laajan hyvinvointikertomuksen keskeisin osa on hyvinvointisuunnitelma vuosille 
2017–2020. Suunnitelman sisältämät painopisteet, tavoitteet, toimenpiteet ja niiden vas-
tuutahot, toimenpanon toteutuksessa tarvittavat eri toimijoista koostuvat resurssit, tavoittei-
den saavuttamisen arviointimenettelyt ja indikaattorit on koottu suunnittelutaulukkoon. Ta-
voitteiden saavuttaminen edellyttää kaupungin eri toimijoiden välistä poikkihallinnollista yh-
teistyötä ja myös kolmannen sektorin toimijoiden mukaan ottamista. Lisäksi tärkeää on 
johdon sitoutuminen kaikilla johtamisen tasoilla, jotta toimenpiteillä voidaan edistää väes-
tön hyvinvointia ja terveyttä siten, että terveyserot kaventuvat eri väestöryhmien välillä. Eri 
toimijoiden välinen tiivis yhteistyö on myös keino saavuttaa sekä tehokkuutta että vaikutta-
vuutta toimintaan ja näin voi syntyä kustannussäästöjä esimerkiksi erikoissairaanhoidon, 
sosiaalitoimen ja työllisyyden hoidon kustannuksiin. 
 
Ylöjärven hyvinvointiryhmä käsitteli kokouksessaan 27.4.2016 vuosille 2017–2020 laaditta-
vaa laajaa hyvinvointikertomusta ja päätyi keskustelun jälkeen ehdottaa Ylöjärven laajan 
hyvinvointikertomuksen painopisteiksi: 
 

Painopiste 1 Terveellisten elintapojen edistäminen (liikunnan lisääminen, ter-
veellinen ravitsemus ja päihteettömyys / ehkäisevä päihdetyö) 
Painopiste 2 Turvallisuuden tukeminen ja vahvistaminen 
Painopiste 3 Arjessa pärjäämisen vahvistuminen 

 
Painopisteet koskevat kaikkia väestöryhmiä ja viestintä sisältyy jokaiseen painopisteeseen 
poikkihallinnollisesti. Ylöjärven kaupunkistrategia ja strategiakärjet kulkevat suunnitel-
massa mukana.



Ylöjärvi - Hyvässä kunnossa  
Strategiakärjet - Hyvinvoiva ylöjärveläinen, Aktiivinen yhteistyö, Kasvava elinvoima, Kehittyvä kaupunkiorganisaatio, Tasapainoinen 
talous ja Toimiva kaupunkirakenne 
 
Laaja hyvinvointikertomus 2017–2020 painopisteet ja tavoitteet 
Painopiste 1. Terveellisten elintapojen edistäminen (ravitsemus, liikunta, ehkäisevä päihdetyö) 

Tavoitteet  Toimenpiteet ja vastuuta-
hot  

Resurssit  Arviointimenettelyt  Indikaattorit  

Lasten, nuorten ja lapsiperhei-
den hyvien ja terveellisten 
ruokatottumusten vahvistu-
minen 

Alueellisen ravitsemussuunni-
telman toimeenpano  
Käynnistys:  
- Kunnan johtoryhmä  
- Hyvinvointikoordinaattori  
- Kunnan ruokapalveluista 
vastaava  
Toimeenpano:  
- Kunnan ruokapalveluista 
vastaava  
- Ruokapalveluja käyttävien 
yksiköiden esimiehet  
- Ravitsemusterapeutti  
 
 
 
 
 
 
Kunnan varhaiskasvatus-
suunnitelmassa on kuvattu 
ruokakasvatuksen tavoitteet 
ja toteutumisen seuranta  
Käynnistys:  
- Kunnan johtoryhmä  
- Hyvinvointikoordinaattori  
- Varhaiskasvatusjohtaja  
Toimeenpano:  
- Varhaiskasvatusjohtaja  

 - Hyvinvointikoordinaattori ja 
poikkitoiminnallinen hyvin-
vointityöryhmä + APE  
- Kunnan ruokapalveluista 
vastaava  
- Ruokapalveluja käyttävien 
yksiköiden esimiehet  
- Ravitsemusterapeutti 
-Terveyskeskuksen johto 
- Suun terveydenhuollon hen-
kilöstö 
- Varhaiskasvatuksen johto ja 
henkilöstö  
- Koulujen rehtorit ja henki-
löstö 
- MLL 
-Diabetesyhdistys ry  
-Paikalliset Martta ry:t 
 
-Varhaiskasvatuksen johto, 
kehittäjät ja henkilöstö  
- Kunnan ruokapalveluista 
vastaava ja henkilöstö  
- Ravitsemusterapeutti  
- Hyvinvointikoordinaattori ja 
poikkitoiminnallinen hyvin-
vointityöryhmä + APE 
 
 
 

 - TEAviisari-tiedonkeruu: 
kunnassa on asetettu ikäryh-
mittäisiä tavoitteita ja toimen-
piteitä terveyttä edistävien ra-
vitsemustottumusten lisää-
miseksi 
-Alueellisen ravitsemussuun-
nitelman toimeenpanon seu-
ranta vuosittain  
-Lasten ja nuorten lihavuuden 
ehkäisyn ja hoidon palvelu-
verkko: mittarit/ tarkistuslis-
tat otettu käyttöön terveys-
keskuksessa ja kunnassa  
 
 
 
 
 
-Sisältääkö varhaiskasvatus-
suunnitelma ruokakasvatuk-
sen tavoitteet  
 -Näkyykö varhaiskasvatuk-
sessa erityispainotus vuoro-
vuosittain liikunnan kanssa 
(ohjelmat ja tapahtumat suun-
nitellaan kuitenkin vuosittain)  

- TEAviisari-tiedonkeruu: - 
Kuntajohto/ Sitoutuminen/ 
Ikäryhmittäisiä tavoitteita ja 
toimenpiteitä terveyttä edistä-
vien ravitsemustottumusten 
lisäämiseksi:  
Lapset, nuoret/ pisteet  
- Kouluterveyskyselyt: - Yli-
painoisia % 8. ja 9. luokan op-
pilaista/ID 3906; lukion 1. ja 
2. vuoden opiskelijoista//D 
3925; ammatillisen oppilai-
toksen 1. ja 2. vuoden opiske-
lijoista/ID 3940  
- BMI -tiedot /terveystarkast 
- Varhaiskasvatuksen tilinpää-
tös: ruokakasvatuksen tavoit-
teiden toteutuminen  
- Sapere-ruokakasvatusmene-
telmä on kirjattu varhaiskas-
vatussuunnitelmaan, toteute-
taan % päiväkoteja  
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- Kunnan ruokapalveluista 
vastaava  
- Ravitsemusterapeutti  
 
 
Lasten ja nuorten suun ter-
veystottumuksia edistetään  
Käynnistys:  
- Kunnan johtoryhmä  
- Hyvinvointikoordinaattori  
- Hammashuollosta vastaava  
Toimeenpano:  
- Hammashuollosta vastaava  
 
 
 
Osallistuminen kouluruokai-
luun on korkealla tasolla  
Käynnistys:  
- Kunnan ruokapalveluista 
vastaava  
Toimeenpano:  
- Kunnan ruokapalveluista 
vastaava  
- Sivistystoimen johtaja ja 
koulujen  
rehtorit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-Suun terveydenhuollon hen-
kilöstö  
- Varhaiskasvatuksen ja las-
tenneuvolan henkilöstö  
- Kouluterveydenhuollon hen-
kilöstö  
- Hyvinvointikoordinaattori ja 
poikkitoiminnallinen hyvin-
vointiryhmä + APE 
 
 
- Kunnan ruokapalveluista 
vastaava ja henkilöstö  
- Koulujen rehtorit ja opettajat  
- Kouluterveydenhoitajat  
- Ravitsemusterapeutti 
- Lapsi- ja nuorisoneuvosto 
-MLL 
-Diabetesyhdistys ry 
- Paikalliset Martta ry:t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Onko toteutumisen seuranta 
raportoitu vuosittaisessa hy-
vinvointiraportissa ja hyvin-
vointikertomuksessa 
 
- Tulokset raportoidaan vuo-
sittaisessa hyvinvointirapor-
tissa, tulosten parantuminen 
/onko suunta oikea? 
 
 
 
 
 
 
 
-TEAviisari-tiedonkeruun pis-
teet kouluruokailuun osallis-
tumisesta: perusopetus, lu-
kiot, ammatillinen koulutus 
 -Kouluterveyskyselyn tulok-
set koululounaan syömisestä 
ja ylipainoisten osuudesta  
- Lasten ja nuorten suun ter-
veys  
- Ruoka- ja ravitsemusteemat 
sekä kouluruokailun markki-
nointi koulun järjestämissä 
vanhempainilloissa  
- Ruokalatoimikuntien toi-
minta ja toimintasuunnitel-
mien /-tavoitteiden seuranta 
- Eri toimijoiden yhteistyön 
määrä ja osallistuminen kou-
luruokailun suunnitteluun  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- DMF-indeksi (tervehampai-
set, % ikäkausittain 5v, 1.lk, 
5.lk, 8.lk)  
- d/D –indeksi (reikiintyneet 
hampaat, %  
ikäkausittain 5v, 1.lk, 5.lk, 
8.lk)  
 
 
 
 
TEAviisari-tiedonkeruut: - 
Perusopetus/ Sitoutuminen/ 
Kouluruokailun toteuttami-
nen: Oppilaiden osallistumista 
kouluruokailuun seurattu/ 
pisteet; - Lukiokoulutus ja 
Ammatillinen koulutus/ Sitou-
tuminen: Opiskelija-ruokailun 
toteuttaminen/ pisteet;  
- Kouluterveyskyselyt: - Ei 
syö koululounasta päivittäin 
% 8. ja 9. luokan oppilaista/ID 
3904; lukion 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoista//D 3923; am-
matillisen oppilaitoksen 1. ja 
2. vuoden opiskelijoista/ID 
3938; - Ylipainoisia % 8. ja 9. 
luokan oppilaista/ID 3906; lu-
kion 1. ja 2. vuoden opiskeli-
joista//D 3925; ammatillisen 
oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoista/ID 3940  
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Lasten ruoka-allergia –hoito-
ketjun päivityksen sisältämät 
ruokavalion allergiakriteerit 
huomioidaan varhaiskasva-
tuksen ja koulun ruokailussa 
ja vähennetään allergiaruoka-
valioiden osuutta Allergiaoh-
jelman mukaisesti  
 
Käynnistys:  
- Kunnan johtoryhmä  
- Kunnan ruokapalveluista 
vastaava  
Toimeenpano:  
- Kunnan ruokapalveluista 
vastaava ja ruokapalvelun 
henkilöstö  
- Terveyskeskuksen johto ja 
terveyskeskuksen koulutus-
vastaava  
- Sivistystoimen johtaja  
- PSHP:n perusterveydenhuol-
lon yksikön hoitoketjuista vas-
taavat  
-Hoitoketjutyöryhmän jäsenet  
 
 

 
 
-Kunnan ruokapalveluista vas-
taava ja ruokapalvelun henki-
löstö,  
- Terveyskeskuksen johto, 
koulutusvastaava ja henki-
löstö  
- Ravitsemusterapeutti  
- Koulujen rehtorit  
- Päiväkotien johtajat  
- PSHP:n perusterveydenhuol-
lon yksikön hoitoketjuista vas-
taavat  
- Hoitoketjutyöryhmän  
jäsenet 
-Allergialiitto ry 
 

 
 
- Lasten ruoka-allergia –hoito-
ketjussa olevat ruokavalion al-
lergiakriteerit on viety osaksi 
kunnan ruokapalveluita  
- Allergiaruokavalioiden tar-
kistus vuosittain 

 
 
- Erilaisten ruoka-allergia –
aterioiden osuus varhaiskas-
vatuksessa ja perusopetuk-
sessa, % kaikista aterioista  
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Ylöjärvi - Hyvässä kunnossa  
Strategiakärjet - Hyvinvoiva ylöjärveläinen, Aktiivinen yhteistyö, Kasvava elinvoima, Kehittyvä kaupunkiorganisaatio, Tasapainoinen 
talous ja Toimiva kaupunkirakenne 
 
Laaja hyvinvointikertomus 2017–2020 painopisteet ja tavoitteet 
Painopiste 1. Terveellisten elintapojen edistäminen (ravitsemus, liikunta, ehkäisevä päihdetyö) 

Tavoitteet  Toimenpiteet ja vastuuta-
hot  

Resurssit  Arviointimenettelyt  Indikaattorit  

Ikäihmisten ravitsemustilan 
seuranta tehostuu ja hyvät ra-
vitsemustottumukset vahvis-
tuvat 

 Ikäihmisten vajaaravitsemus-
riski tunnistetaan ja ehkäis-
tään tehokkaasti kunnan yksi-
köissä, kotihoidossa ja osto-
palveluyksiköissä:  
1) Vajaaravitsemusriskin seu-
lonta tehdään systemaattisesti 
Tays:n ohjeen mukaan  
2) Tehostetaan ravitsemus-
hoitoa tarjoamalla rakenne-
muunneltuja, runsasenergisiä 
aterioita tai täydennysravinto-
valmisteita asiantuntijan arvi-
oiman asiakkaan tarpeen mu-
kaan  
 
Käynnistys:  
- Sote- johto  
- Kunnan ruokapalveluista 
vastaava  
Toimeenpano:  
- Sote-johto  
- Terveyskeskuksen johto  
- Ikäihmisille asumis- ja ter-
veyspalveluita ostopalveluina 
tuottavien yksiköiden johto  
- Kunnan ruokapalveluista 
vastaava  
- Vanhustyön johto  

 - Terveyskeskuksen johto 
sekä lääkärit ja hoitajat  
- Kunnan ympärivuorokauti-
sen hoidon henkilöstö  
- Ikäihmisille asumis- ja ter-
veyspalveluja tuottavien osto-
palveluyksiköiden johto ja 
henkilöstö  
- Ravitsemusterapeutti 
-Hyvinvointikoordinaattori ja 
poikkitoiminnallinen hyvin-
vointityöryhmä + APE 
-Diabetesyhdistys ry 
-Ylöjärven seniorit ry 
-Eläkkeensaajien Ylöjärven 
yhdistys ry 
-Ylöjärven eläkeläiset ry 
-Eläkeliiton Ylöjärven yhdistys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Onko kuvattu ravitsemus-
hoidon ja tuen prosessi, joka 
käynnistyy vajaaravitsemus-
riskin seulonnan jälkeen 
 - Seurataan tehostetun ruoka-
valion/ ruokavalioiden ja lisä-
ruoan tilauksia vuodeosas-
tolla, laitoksissa, tuetuissa pal-
veluasumisyksiköissä  
- Täydennysravintovalmistei-
den kulutustilastot 
 - Asiakastyytyväisyyskyselyt: 
palaute ruokapalvelujen laa-
dusta  
-Onko vajaaravitsemusriskin 
seulonta mukana kunnalle os-
topalveluina hankittavissa 
ikäihmisten terveys- ja asu-
mispalveluita koskevissa sopi-
muksissa  
-SPAT -koodien käyttö 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Vajaaravitsemusriskin seu-
lontojen (MNA) lukumäärä 
terveyskeskuksessa, kotihoi-
dossa, asumispalveluissa ja 
laitoshoidossa (julkinen ja os-
topalvelu)  
- Kohtalaisessa ja vakavassa 
vajaaravitsemusriskissä ole-
vien määrä NRS-2002 mene-
telmällä arvioituna terveys-
keskuksen vuodeosastolla ja 
poliklinikoilla  
- MNA alle 17 pistettä eli 
virhe- ja vajaaravitsemus, % 
a) koihoidon asiakkaat, b) 
asumispalveluiden asiakkaat, 
c) tehostettu asumispalvelu, 
d) laitoshoito  
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Vajaaravitsemusriskin kartoi-
tus ikäihmisten uusissa ja päi-
vitetyissä hoitoketjuissa on 
otettu käyttöön kunnassa, ter-
veyskeskuksessa ja kotihoi-
dossa 
 
Käynnistys:  
- Sote-johto  
Toimeenpano:  
- Sote-johto  
- Terveyskeskuksen johto  
- Ikäihmisille asumis- ja ter-
veyspalveluita ostopalveluina 
tuottavien yksiköiden johto 
-Vanhustyön johto  
- PSHP:n perusterveydenhuol-
lon yksikön hoitoketjuista vas-
taavat  

 
-Kunnan sote-johto ja henki-
löstö  
- Terveyskeskuksen johto ja 
henkilöstö  
- Kunnan vanhuspalveluista ja 
kotihoidosta vastaava johto 
sekä henkilöstö  
- Hyvinvointikoordinaattori ja 
poikkitoiminnallinen hyvin-
vointityöryhmä + APE 
- PSHP:n perusterveydenhuol-
lon yksikön hoitoketjuista  
vastaavat  
 

 
-Hoitoketjun tarkistuslista 
käytössä  
- Tulosten raportointi vuosit-
taisessa hyvinvointiraportissa 
ja laajassa hyvinvointikerto-
muksessa  
- Vajaaravitsemusriskin kar-
toitus on viety osaksi kunnan 
vanhuspalveluita 
-SPAT -koodien käyttö 

 
- Vajaaravitsemusriskin seu-
lonnan lukumäärät vanhus-
palveluissa  
-Toimintakäytäntöjen muu-
tosten vaikutukset:  
- Somaattisen erikoissairaan-
hoidon hoitopäivät 75 vuotta 
täyttäneillä/ 1 000 vastaa-
vanikäistä/ID 6  
- Vanhainkotien 75 vuotta 
täyttäneet asiakkaat 31.12, % 
vastaavanikäisestä  
väestöstä/ID 3369  
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Ylöjärvi - Hyvässä kunnossa  
Strategiakärjet - Hyvinvoiva ylöjärveläinen, Aktiivinen yhteistyö, Kasvava elinvoima, Kehittyvä kaupunkiorganisaatio, Tasapainoinen 
talous ja Toimiva kaupunkirakenne 
 
Laaja hyvinvointikertomus 2017–2020 painopisteet ja tavoitteet 
Painopiste 1. Terveellisten elintapojen edistäminen (ravitsemus, liikunta, ehkäisevä päihdetyö) 

Tavoitteet  Toimenpiteet ja vastuuta-
hot  

Resurssit  Arviointimenettelyt  Indikaattorit  

Lasten, nuorten ja perheiden 
liikkumisaktiivisuus lisääntyy 

Kunnan kaikki toimialat sisäl-
lyttävät  
talous- ja toimintasuunnitel-
miinsa lasten, nuorten ja lap-
siperheiden liikkumisaktiivi-
suutta tukevia toimenpiteitä  
 
Arjen liikkumisen lisääminen 
osana varhaiskasvatusta ja 
opetusta  
 
Liikuntaneuvonnan tehostu-
minen 
 
Käynnistys:  
- Kunnan johtoryhmä  
- Liikuntatoimen johto ja lii-
kuntakoordinaattori 
- Hyvinvointikoordinaattori  
Toimeenpano:  
- Hyvinvointikoordinaattori ja 
poikkitoiminnallinen hyvin-
vointityöryhmä  
- Liikuntakoordinaattori ja 
Terli 
 
 

 1) Osana kunkin toimialan 
normaalia toimintaa.  
2) Lisäresursseina henkilöitä, 
tarvikkeita, euroja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Toimialojen tilinpäätöksissä 
mukana liikkumisaktiivisuutta 
tukevien toimenpiteiden to-
teutuma  
- TEAviisari-tiedonkeruu/ lii-
kuntatoimi: lasten ja nuorten 
liikkumisaktiivisuuden vuosit-
tainen raportointi  
- TEAviisari-tiedonkeruu: kou-
lupäivän liikuntaa lisäävät toi-
menpiteet  
- Toimintatapojen muutokset 
- Näkyykö varhaiskasvatuk-
sessa vuorovuosittain ravitse-
musasioiden kanssa (ohjelmat 
ja tapahtumat suunnitellaan 
vuosittain)?  
-Liikunnallinen arki pysyväksi 
toimintakulttuuriksi varhaiskas-
vatuksessa - mallin toteutumi-
nen  
- Liikuntaneuvonnan käyttö-
aste, asiakaspalaute 
 
 
 
 

 - Toimialojen tilinpäätösten 
tiedot  
- TEAviisari-tiedonkeruu: - 
Liikunta/ Johtaminen/ Re-
surssit talous- ja toiminta-
suunnitelmassa: Lasten ja 
nuorten liikunnan edistä-
miseksi/ pisteet  
- Liikunta/ Sitoutuminen/ Lii-
kunnan edistäminen strategi-
oissa: Muiden toimialojen 
asiakirjoissa/ pisteet  
- Liikunta/ Seuranta- ja tarve-
analyysi/ Yhteenveto toimin-
takertomuksessa: Lasten ja 
nuorten liikunta-aktiivisuus/ 
pisteet  
- Perusopetus/ Muut ydintoi-
minnat: Koulupäivän liikuntaa 
lisäävät toimenpiteet/ pisteet  
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On sovittu yhteiset käytännöt 
kunnassa olevien sisä- ja ulko-
liikuntatilojen käytöstä. Ta-
voitteena on mahdollisimman 
suuri käyttöaste kaikille ti-
loille.  
Hintapolitiikka suosii lasten ja 
nuorten harrastamista: taksat 
ja maksut, vapaat vuorot  
 
Käynnistys:  
- Kunnan johtoryhmä  
- Liikuntatoimesta vastaava  
- Sivistystoimen johtaja,  
- Tekniikka- ja ympäristöosas-
ton johto  
- Hyvinvointikoordinaattori  
Toimeenpano:  
- Liikuntatoimesta vastaava  
- Sivistystoimen johtaja  
- Teknisen toimen johtaja  
- Hyvinvointikoordinaattori ja 
poikkitoiminnallinen hyvin-
vointiryhmä 
-Liikuntakoordinaattori ja 
Terli 
 
On rakennettu liikuntapolku 
eri-ikäisten lasten liikkumisen 
tukemiseksi  
 
Käynnistys:  
- Kunnan liikuntatoimesta, 
varhaiskasvatuksesta ja kou-
lutoimesta vastaavat  
- Terveyskeskuksen johto  
Toimeenpano:  

-Liikuntatoimesta vastaava  
- Sivistystoimen johtaja  
- Tekniikka- ja ympäristöosas-
ton johto/esimiehet 
- Hyvinvointikoordinaattori ja 
poikkitoiminnallinen hyvin-
vointityöryhmä  
-Liikuntakoordinaattori ja 
Terli 
- Liikunnanopettajat  
- Järjestöt, urheiluseurat ja yh-
distykset; esim Ylöjärven Isku, 
Ylöjärven Ilves 
-HLU 
- Vanhempainyhdistykset 
- Vapaa-aikalautakunta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kunnan liikuntatoimesta, 
varhaiskasvatuksesta ja kou-
lutoimesta vastaavat 
- Terveyskeskuksen johto  
- Hyvinvointikoordinaattori ja 
poikkitoiminnallinen hyvin-
vointityöryhmä  
- Liikuntakoordinaattori ja 
Terli  
- Järjestöt, urheiluseurat ja yh-
distykset; esim Ylöjärven Isku, 
Ylöjärven Ilves 

-Yhteiset käytännöt sovittu: 
sisä- ja ulkoliikuntatilojen ai-
kataulut  
- Tilojen käyttöaste 
- Kunnassa on sovittu henkilö, 
joka koordinoi kunnassa ta-
pahtuvaa järjestötoimintaa  
- TEAviisari-tiedonkeruu/ lii-
kunta: lasten ja nuorten har-
joitusvuorojen kustannusten  
osuus liikuntapaikkojen todel-
lisista ylläpito- ja pääomaku-
luista  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Liikuntapolku eri ikäisten 
ohjaamiseen rakennettu  
- Eri ikäisten ohjattujen  
lukumäärät  
- Kunnassa toteutettu iltapäi-
vätoiminta (seurat, seura-
kunta, yksityiset tahot)  
- TEAviisari-tiedonkeruu: seu-
ranta ja raportointi  

- Tilojen käyttöaste: esim. tun-
nit jolloin tyhjänä klo 8.00 – 
21.00 välillä  
- Tilojen käyttömäärät  
- TEAviisari-tiedonkeruu: - 
Liikunta/ Voimavarat: Lasten 
ja nuorten harjoitusvuorot/ 
pisteet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Eri ikäisten ohjattujen luku-
määrät/ % -osuudet kunnan 
vastaavanikäisestä väestöstä  
- Iltapäivätoiminnan määrä  
- TEAviisari-tiedonkeruu: - 
Liikunta/ Seuranta- ja tarve-
analyysi/ Säännöllinen seu-
ranta sekä Yhteenveto toimin-
takertomuksessa: Lapset ja 
nuoret/ pisteet 
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- Kunnan liikuntatoimesta, 
varhaiskasvatuksesta ja kou-
lutoimesta vastaavat  
- Terveyskeskuksen johto  
- Hyvinvointikoordinaattori ja 
poikkitoiminnallinen hyvin-
vointiryhmä 
- Liikuntakoordinaattori ja 
Terli 
 
MOVE- fyysisen toimintaky-
vyn testit 5. ja 8. luokkalaisille 
+ tulosten seuranta kouluter-
veydenhuollossa, toiminta jat-
kuu  
 
Käynnistys:  
- Sivistystoimen johtaja ja lii-
kuntatoimesta vastaava  
Toimeenpano:  
- Koulujen liikunnanopettajat 
ja kouluterveydenhoitajat  
- Hyvinvointikoordinaattori  
-Liikuntakoordinaattori ja 
Terli 
 
 
Kunnan koulut ovat mukana 
Liikkuva koulu –hankkeessa  
edelleen/laajentuen 
 
Käynnistys:  
- Kunnan liikuntatoimesta 
vastaava ja sivistystoimen joh-
taja 
Toimeenpano:  
- Kunnan liikuntatoimesta 
vastaava ja sivistystoimen joh-
taja  

-HLU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Koulujen liikunnanopettajat  
- Kouluterveydenhoitajat  
- Hyvinvointikoordinaattori ja 
poikkitoiminnallinen hyvin-
vointityöryhmä  
-Liikuntakoordinaattori ja 
Terli 
-Järjestöt, urheiluseurat ja yh-
distykset; esim Ylöjärven Isku, 
Ylöjärven Ilves 
-HLU  
 
 
 
 
 
 
-Kunnan liikuntatoimesta vas-
taava  
- Sivistystoimen johtaja  
- Koulujen rehtorit ja opettajat 
-Järjestöt, urheiluseurat ja yh-
distykset; esim Ylöjärven Isku, 
Ylöjärven Ilves 
-HLU 
-Vanhempainyhdistykset 
 
 
 

-Liikunnallinen arki pysyväksi 
toimintakulttuuriksi varhaiskas-
vatuksessa - mallin toteutumi-
nen  
- Liikuntaneuvonnan käyttö, 
asiakaspalaute 
 
 
 
 
-Kunnassa otettu MOVE-testit 
käyttöön  
- Sovittu käytännöt miten ra-
jan alittaneita ohjataan  
- Kunnassa on sovittu käytän-
nöt miten testien tulokset vie-
dään osaksi laajoja kouluter-
veystarkastuksia  
- Yhteenvedon raportointi 
vuosittaisessa hyvinvointira-
portissa ja laajassa hyvinvoin-
tikertomuksessa 
 
 
 
 
 
- Liikkuvien koulujen määrä/ 
kunnan kaikki koulut  
- TEAviisari-tiedonkeruu: kou-
lupäivän liikunnallistaminen  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- MOVE-tulosten paranemisen 
seuranta  
- Kokonaisprosentti-osuudet 
5. ja 8. luokalla pisteistä  
- Jatko-ohjaukseen ohjattujen 
määrä  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liikkuvien koulujen määrä/ 
kunnan kaikki koulut  
- TEAviisari-tiedonkeruu: - 
Liikunta/ Muut ydintoimin-
nat: Koulupäivän liikuntaa li-
säävät toimenpiteet / pisteet 
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- Koulujen rehtorit ja liikun-
nanopettajat  
- HLU 
Höntsyliikuntakerhot yhteis-
työssä kunnan ja urheiluseu-
rojen kanssa  
 
Käynnistys:  
- Kunnan liikuntatoimesta 
vastaava  
Toimeenpano:  
- Kunnan liikuntatoimi + pai-
kalliset urheiluseurat 
 
 
 
 
Kunnan varhaiskasvatus-
suunnitelmassa on mukana lii-
kuntasuunnitelma  
Kunta on mukana Ilo kasvaa 
liikkuen -hankkeessa  
Käynnistys:  
- Kunnan liikuntatoimesta 
vastaava ja varhaiskasvatus-
johtaja  
Toimeenpano:  
- Kunnan liikuntatoimesta 
vastaava ja varhaiskasvatus-
johtaja 
 
 
 
Erityisliikunnan järjestämi-
nen: kunnassa järjestetään oh-
jattua  
liikuntapalvelua  
 
 

-Kunnan liikuntatoimi  
-Kunnan nuorisotoimi 
- Järjestöt, urheiluseurat ja yh-
distykset; esimYlöjärven Isku, 
Ylöjärven Ilves 
-HLU 
-SRK 
-4 H -yhdistys ry 
-Vanhempainyhdistykset 
- Toimintamäärärahat: tilat, 
välineet, ohjaajat, tiedotus, sii-
vous 
-Vapaa-aikalautakunta 
 
 
 
 
- Kunnan liikuntatoimesta 
vastaava  
- Varhaiskasvatusjohtaja ja 
päiväkotien johtajat  
- Hyvinvointikoordinaattori ja 
poikkitoiminnallinen hyvin-
vointityöryhmä 
-HLU  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Liikuntatoimesta vastaava ja 
henkilöstö  
-Liikuntakoordinaattori ja 
Terli 
- Terveystoimen johto ja  
henkilöstö  

-Kerhojen määrä  
- Kerhojen toimintaan osallis-
tuneiden määrä  
- Kouluterveyskysely/ liikun-
nan harrastus 
- Asiakaspalaute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kunnan varhaiskasvatus-
suunnitelma: onko mukana lii-
kuntasuunnitelma  
- Onko varhaiskasvatuksessa 
liikunnallistamisprosesseja  
- Toimenpiteiden raportointi 
vuosittaisessa hyvinvointira-
portissa ja laajassa hyvinvoin-
tikertomuksessa  
- TEAviisari-tiedonkeruu: lii-
kunta  
varhaiskasvatuksessa  
-Liikunnallinen arki pysyväksi 
toimintakulttuuriksi varhaiskas-
vatuksessa - mallin toteutumi-
nen  
- Erityisliikuntaryhmien 
määrä ja käyttöaste  
- TEAviisari-tiedonkeruu: sovel-
tavan liikunnan edistäminen  
 
 

- Kouluterveyskysely: - Har-
rastaa hengästyttävää liikun-
taa vapaa-ajalla korkeintaan 1 
h/vk, % 8. ja 9. luokan oppi-
laista/ID 3905; lukion 1. ja 2. 
vuoden opiskelijoista/ID 
3924; ammatillisen oppilai-
toksen 1. ja 2. vuoden opiske-
lijoista/ID 3939  
 
 
 
 
 
 
 
 
- TEAviisari-tiedonkeruu: - 
Liikunta/ Muut ydintoimin-
nat: Varhaiskasvatuksen lii-
kuntaa lisäävät toimenpi-
teet/pisteet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Erityisliikuntaryhmien 
määrä ja käyttöaste  
- TEAviisari-tiedonkeruu: - 
Liikunta/ Johtaminen/ Toi-
menpiteet  
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Käynnistys:  
- Liikuntatoimesta vastaava  
Toimeenpano:  
- Liikuntatoimesta vastaava  
-Terveystoimen johto  
 

- Sosiaalitoimen henkilöstö  
-HLU 
-MLL 
 

toiminta- ja taloussuunnitel-
massa: Soveltavan liikunnan 
edistämiseksi/ pisteet 
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Ylöjärvi - Hyvässä kunnossa  
Strategiakärjet - Hyvinvoiva ylöjärveläinen, Aktiivinen yhteistyö, Kasvava elinvoima, Kehittyvä kaupunkiorganisaatio, Tasapainoinen 
talous ja Toimiva kaupunkirakenne 
 
Laaja hyvinvointikertomus 2017–2020 painopisteet ja tavoitteet 
Painopiste 1. Terveellisten elintapojen edistäminen (ravitsemus, liikunta, ehkäisevä päihdetyö) 

Tavoitteet  Toimenpiteet ja vastuuta-
hot  

Resurssit  Arviointimenettelyt  Indikaattorit  

Työikäisten liikkumisaktiivi-
suus lisääntyy 

Kunnan kaikki toimialat sisäl-
lyttävät  
talous- ja toimintasuunnitel-
miinsa esim lapsiperheiden ja 
työikäisten liikkumisaktiivi-
suutta tukevia toimenpiteitä  
 
Arjen liikkumisen lisääminen 
 
On sovittu yhteiset käytännöt 
kunnassa olevien sisä- ja ulko-
liikuntatilojen käytöstä, ta-
voitteena on mahdollisimman 
suuri käyttöaste kaikille ti-
loille.  
 
Höntsyliikuntakerhot yhteis-
työssä kunnan ja urheiluseu-
rojen kanssa  
 
Käynnistys:  
- Kunnan liikuntatoimesta 
vastaava  
- Kunnan johtoryhmä 
- Eri toimialueiden johto 
 

 - Liikuntatoimesta vastaava ja  
liikuntatoimen henkilöstö 
- Tekniikka- ja ympäristöosas-
ton johto ja esimiehet 
- Hyvinvointikoordinaattori ja 
poikkitoiminnallinen hyvin-
vointityöryhmä  
- Liikuntakoordinaattori ja 
Terli 
-Ympäristöosaston koordi-
naattori  
- Paikalliset urheiluseurat  
- Suomen nivelyhdistys ry/ 
Ylöjärven nivelpiiri  
-Ylöjärven Olkkoset ree-
niryhmä 
-Hengitysliitto/Pirkanmaan 
Hengitysyhdistykset 
- Toimintamäärärahat: tilat  
välineet, ohjaajat, tiedotus, sii-
vous  
-Vapaaehtoiset 
-Vapaa-aikalautakunta 
 
 

-Yhteiset käytännöt sovittu: 
sisä- ja ulkoliikuntatilojen ai-
kataulut  
- Tilojen käyttöaste: esim. tun-
nit jolloin tyhjänä klo 8.00 – 
21.00 
- Tykkilumetetun ladun käyt-
töaste   
- Kerhojen määrä  
- Kerhojen toimintaan osallis-
tuneiden määrä  
- Kevyenliikenteen väylien 
kunnossapidon taso/laatu 
-Asiakaspalaute  
- Työmatkaliikkuminen pyö-
räillen tai kävellen /määrä 

 - Tilojen käyttöaste: esim. 
tunnit jolloin tyhjänä klo 8.00 
– 21.00 välillä  
- Tilojen käyttömäärät  
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Toimeenpano:  
- Kunnan liikuntatoimesta 
vastaava 
- Liikuntakoordinaattori ja 
Terli 
-Tekniikka- ja ympäristöosas-
ton johto 
- Hyvinvointikoordinaattori ja 
poikkitoiminnallinen hyvin-
vointityöryhmä 
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Ylöjärvi - Hyvässä kunnossa  
Strategiakärjet - Hyvinvoiva ylöjärveläinen, Aktiivinen yhteistyö, Kasvava elinvoima, Kehittyvä kaupunkiorganisaatio, Tasapainoinen 
talous ja Toimiva kaupunkirakenne 
 
Laaja hyvinvointikertomus 2017–2020 painopisteet ja tavoitteet 
Painopiste 1. Terveellisten elintapojen edistäminen (ravitsemus, liikunta, ehkäisevä päihdetyö) 

Tavoitteet  Toimenpiteet ja vastuuta-
hot  

Resurssit  Arviointimenettelyt  Indikaattorit  

Nuorten ja nuorten aikuisten 
päihteettömyyden tukeminen 
ja päihteiden käytön ehkäise-
minen 
 
 
 
Lapsiperheiden päihteettö-
myyden tukeminen ja päihtei-
den käytön ehkäiseminen 
 
 
 
Työikäisten päihteettömyy-
den tukeminen ja päihteiden 
käytön ehkäiseminen 

Terveyskeskuksen ja sosiaali-
palvelujen yhteistyönä on laa-
dittu kuntajohdon hyväksymä 
toimeenpanosuunnitelma 
päihteiden käytön tunnista-
miseksi ja vähentämiseksi; eh-
käisevän päihdetyön suunni-
telma on tehty monialaisena 
yhteistyönä 
 
Väestön päihdehaittojen seu-
ranta raportoidaan kunnan 
hyvinvointikertomuksessa  
 
On luotu käytännöt päihty-
neenä palveluja käyttävän oh-
jaamiseksi päihteettömään 
elämään 
  
Jutut päihteiden käytöstä, 
esim. kouluterveyskyselyiden 
ja ATH-tutkimuksen tulosten 
julkistus, teema-päivät kou-
luissa, kampanjat  
Vanhempainilloissa tietoa 
vanhemmille päihteistä ja 
kouluterveyskyselyn tulok-
sista 
 

 -Koulu- ja opiskeluterveyden-
huolto  
- Hyvinvointikoordinaattori ja 
poikkitoiminnallinen hyvin-
vointityöryhmä  
- Kunnan viestinnästä vas-
taava  
- Sosiaalipalvelujen johto ja 
päihdetyön asiantuntijat  
- Sivistystoimen johtaja  
- Koulujen rehtorit  
- Terveystiedon opettajat  
- Kuraattorit  
-Psykologit 
- Oppilashuoltoryhmät  
- Oppilaskunta  
- Vanhempainneuvosto ja van-
hempainyhdistykset tai edus-
tus  
- Nuorisotoimi  
- Nuorisoalan työryhmät  
- Poliisi   
- Turvallisuusvastaava (-t) 
- Matalan kynnyksen terveys-
neuvontapisteet  
- Vapaaehtoistoimijat  
-Asukasfoorumit 
-Asukaslautakunta 
-Mielenterveysneuvosto 

-Onko suunnitelma laadittu? 
-Päihdehaittojen seuranta ra-
portoidaan kunnan vuosittai-
sessa hyvinvointiraportissa ja 
laajassa hyvinvointikertomuk-
sessa  
- TEAviisari-tiedonkeruu: 
onko päihdehaittojen seu-
ranta mittarina hyvinvointi-
kertomuksessa  
- Kouluterveyskyselyt: nuor-
ten alkoholin ja päihteiden 
käyttö/  
muutokset  
- Onko PAKKA-toimintamalli 
käynnistetty 
-Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen palveluverkon 
juurrutussuunnitelmaa on kä-
sitelty kunnan eri toimialoilla 
- Suuntima -työkalun käyttö 
- Lastensuojeluilmoitusten 
määrä (liittyen perheessä ta-
pahtuvaan päihteiden käyt-
töön) 
- Lasten huostaanottojen 
määrä (liittyen perheessä ta-
pahtuvaan päihteiden käyt-
töön) 

 - TEAviisari-tiedonkeruu: - 
Kuntajohto/ Johtaminen/ Hy-
vinvointikertomuksen tavoit-
teet: Onko seuraavat kansan-
terveyshaasteet huomioitu 
kunnan laajan hyvinvointiker-
tomuksen tavoitteissa: alko-
holi ja huumeet  
- Kuntajohto/ Sitoutuminen/ 
Tavoitteet toiminta- ja talous-
suunnitelmassa/ Mitkä seu-
raavista tavoitteista sisältyvät 
kunnan toiminta- ja talous-
suunnitelmaan: Nuorten alko-
holin ja huumeiden käyttö vä-
henee/ei lisäänny/ pisteet  
- Kouluterveyskyselyt: - Tosi 
humalassa vähintään kerran 
kuukaudessa % 8. ja 9. luokan 
oppilaista/ID 289; lukion 1. ja 
2. vuoden opiskelijoista/ID 
3920; ammatillisen oppilai-
toksen 1. ja 2. vuoden opiske-
lijoista/ID 3935; - Kokeillut 
laittomia huumeita ainakin 
kerran % 8. ja 9. luokan oppi-
laista/ID 290; lukion 1. ja 2. 
vuoden opiskelijoista/ID 
3922; ammatillisen  
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Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen palveluverkko  
juurrutetaan kaupunkiin 
 
Savuttomuus koulujen toimin-
taohjelmissa  
 
Käynnistys  
- Terveyskeskuksen johto ja 
terveyskeskusten koulutus-
vastaavat  
- Sosiaalipalvelujen johto 
- Sivistystoimen johto 
-Varhaiskasvatuksen johto 
- Hyvinvointikoordinaattori  
- Kunnan viestinnästä vas-
taava  
- Kunnan johtoryhmä  
- LSSAVI  
 
Toimeenpano  
- Terveyskeskuksen johto  
- Sosiaalipalvelujen johto ja 
päihdetyön asiantuntijat  
-Sivistystoimen johtaja  
-Varhaiskasvatuksen johto 
- Hyvinvointikoordinaattori ja 
poikkitoiminnallinen hyvin-
vointityöryhmä  
- Kunnan viestinnästä vas-
taava  
 

-Ehyt ry 
-Hengitysliitto /Pirkanmaan 
Hengitysyhdistykset 
-MLL 
-Seurakunta 
 
 

- tk -hoitopäivät liittyen päih-
teiden käyttöön/työikäiset 
  
 

- TEAviisari-tiedonkeruu: 
 - Perusopetus/ Seuranta ja 
tarveanalyysi: Tupakoinnin ja 
päihteidenkäytön seuranta/ 
pisteet  
Lukiokoulutus/ Seuranta ja  
tarveanalyysi: Tupakoinnin ja 
päihteidenkäytön seuranta/ 
pisteet - Ammatillinen koulu-
tus/ Seuranta ja tarveana-
lyysi: Tupakoinnin ja päih-
teidenkäytön seuranta/ pis-
teet  
- Kouluterveyskyselyt: - Tu-
pakoi päivittäin % 8. ja 9. luo-
kan oppilaista/ID 288; lukion 
1. ja 2. vuoden opiskeli-
joista/ID 3921; ammatillisen 
oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoista/ID 3936; - 
Nuuskaa päivittäin % 8. ja 9. 
luokan oppilaista/ID 335; lu-
kion 1. ja 2. vuoden opiskeli-
joista/ID 344; ammatillisen 
oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoista/ID 353   
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Ylöjärvi - Hyvässä kunnossa  
Strategiakärjet - Hyvinvoiva ylöjärveläinen, Aktiivinen yhteistyö, Kasvava elinvoima, Kehittyvä kaupunkiorganisaatio, Tasapainoinen 
talous ja Toimiva kaupunkirakenne 
 
Laaja hyvinvointikertomus 2017–2020 painopisteet ja tavoitteet 
Painopiste 1. Terveellisten elintapojen edistäminen (ravitsemus, liikunta, ehkäisevä päihdetyö) 

Tavoitteet  Toimenpiteet ja vastuuta-
hot  

Resurssit  Arviointimenettelyt  Indikaattorit  

Ikäihmisten päihteettömyy-
den tukeminen ja päihteiden 
käytön ehkäiseminen 

Terveyskeskuksen, vanhus-
palvelujen ja sosiaalipalvelu-
jen yhteistyönä on laadittu 
kuntajohdon hyväksymä toi-
meenpanosuunnitelma päih-
teiden käytön tunnistamiseksi 
ja  
vähentämiseksi ikäihmisillä 
 
On luotu käytännöt päihty-
neenä palveluja käyttävän oh-
jaamiseksi päihteettömään 
elämään 
 
Keuhkoahtaumataudin hoito-
ketjun käyttöönotto kunnassa  
  
Käynnistys  
- Terveyskeskuksen johto 
- Vanhuspalveluiden johto  
- Sosiaalipalvelujen johto  
- Hyvinvointikoordinaattori 
- Pshp:n perusterveydenhuol-
lon yksikön hoitoketjuista vas-
taavat ja hoitoketjutyöryhmä  
Toimeenpano  
- Terveyskeskuksen johto 
-Vanhuspalveluiden johto  
-Sosiaalipalvelujen johto  

 -Sote-johto ja henkilöstö, 
päihdetyön asiantuntijat  
- Hyvinvointikoordinaattori ja 
poikkitoiminnallinen hyvin-
vointityöryhmä  
- Päihde- ja mielenterveystyön 
sairaanhoitaja  
- Vanhustyön johto ja esimie-
het sekä henkilöstö sekä kun-
nan että yksityisen palvelun-
tuottajan yksiköissä 
- Kotihoidon esimiehet ja hen-
kilöstö 
- Pshp:n perusterveydenhuol-
lon yksikön hoitoketjuista vas-
taavat ja hoitoketjutyöryhmä  
-Hengitysliitto 
-Vanhusneuvosto 
-Asukaslautakunta 
-Mielenterveysneuvosto 
-Ehyt ry 
 

- Suunnitelma on laadittu  
- Päihdehaittojen seuranta ja 
toimeenpano on raportoitu 
vuosittaisessa hyvinvointira-
portissa ja laajassa hyvinvoin-
tikertomuksessa  
-Päihteiden vuoksi tk:n akuut-
tiosastolla hoidetut 
- Tapaturmien määrät, joihin 
liittyy päihteitä 
-HaiPro -ilmoitukset hoitopai-
koista 
- Käytännöt luotu hoitoon oh-
jauksesta 
- Potilasasiakirjamerkinnät  
-Onko PAKKA-toimintamalli 
käynnistetty  
-Onko hoitoketju käytössä?  
-Löytyykö hoitoketju kaupun-
gin nettisivuilta? 
- Suuntima -työkalun käyttö 
 
  

-Onnettomuudet, joissa alko-
holi mukana  
- Alkoholikuolleisuus 35-64-
vuotiailla/ 100 000 vastaa-
vanikäistä/ID 3104  
- Poliisin tietoon tulleet ratti-
juopumustapaukset/ 1 000  
asukasta/ID 3089  
- Kirjaus potilasasiakirjoihin: 
mitä ohjausta/ tukea annettu 
ja kuinka paljon  
- Audit-testien käyttö: merkin-
nät potilaskertomuksissa  
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- Pshp:n perusterveydenhuol-
lon yksikön hoitoketjuista vas-
taavat ja hoitoketjutyöryhmä  
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Ylöjärvi - Hyvässä kunnossa  
Strategiakärjet - Hyvinvoiva ylöjärveläinen, Aktiivinen yhteistyö, Kasvava elinvoima, Kehittyvä kaupunkiorganisaatio, Tasapainoinen 
talous ja Toimiva kaupunkirakenne 
 
Laaja hyvinvointikertomus 2017- 2020 painopisteet ja tavoitteet 
Painopiste 2. Turvallisuuden tukeminen ja vahvistaminen 

Tavoitteet  Toimenpiteet ja vastuuta-
hot  

Resurssit  Arviointimenettelyt  Indikaattorit  

Lasten, nuorten ja nuorten ai-
kuisten mielen hyvinvoinnin 
seuranta ja tukeminen /henki-
sen ja sosiaalisen turvallisuu-
den vahvistuminen 

Lasten ja nuorten mielenter-
veyden palveluverkon tarkis-
tuslista on otettu käyttöön 
terveyskeskuksessa ja kun-
nassa 
 
Käynnistys:  
- Terveyskeskuksen johto  
- Hyvinvointikoordinaattori ja 
poikkitoiminnallinen hyvin-
vointityöryhmä  
Toimeenpano:  
- Terveyskeskuksen johto ja 
terveyskeskuksen koulutus-
vastaava  
-Sosiaalipalvelujen johto  
- Varhaiskasvatuksen 
- Sivistystoimen johto 
- PSHP:n perusterveydenhuol-
lon yksikön hoitoketjuista vas-
taavat  
 
 
 
 
 
 
 

-Terveyskeskuksen johto ja 
henkilöstö 
- Lastenneuvolan ja kouluter-
veydenhuollon terveydenhoi-
tajat  
- Varhaiskasvatuksen johto ja 
henkilöstö  
- Koulujen rehtorit ja opettajat 
- Sosiaalityön johto ja henki-
löstö 
- Hyvinvointikoordinaattori ja 
poikkitoiminnallinen hyvin-
vointityöryhmä  
- Psykologit 
- Kuraattorit 
- Mielenterveystyön asiantun-
tijat 
-Perhetyön henkilöstö 
- PSHP:n  
perusterveydenhuollon yksi-
kön hoitoketjuista vastaavat  
- PETEn kehittämistyön oh-
jausryhmän jäsenet  
-Lapsi - ja nuorisoneuvosto 
-Mielenterveysneuvosto 
-MLL 
 
 
 

-Kuinka monella kunnan toi-
mialalla on otettu Palveluver-
kon tarkistuslista käyttöön 
 - Tarkistuslistan tulosten ra-
portointi osana hyvinvointi-
kertomusta  
- Kouluterveyskyselyiden tu-
lokset mielenterveyden häiri-
öistä  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Muutoksen seuranta: kes-
keiset muutokset tarkistuslis-
tan mukaan  
- Kouluterveyskyselyt: - 
Kohtalainen tai vaikea ahdis-
tuneisuus, % 8. ja 9. luokan 
oppilaista/ID 328; lukion 1. ja 
2. vuoden opiskelijoista/ID 
337; ammatillisen oppilaitok-
sen 1. ja 2. vuoden opiskeli-
joista/ID 346; - Koulukiusat-
tuna vähintään kerran  
viikossa % 8. ja 9. luokan op-
pilaista/ID 1514; lukion 1. ja 
2. vuoden opiskelijoista/ID 
3913; ammatillisen oppilai-
toksen 1. ja 2. vuoden opiske-
lijoista/ID 3928;  
- Erikoissairaanhoidon lasten-
psykiatrian avohoitokäynnit/ 
1 000 0-12-vuotiasta/ID 
2483; nuorisopsykiatrian/ 1 
000 13-17-vuotiasta/ID 2484  
- Mielenterveyden häiriöihin 
sairaalahoitoa saaneet 0-17-
vuotiaat/  
1 000 vastaavanikäistä/ ID 4  
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Sovitaan lasten ja nuorten tar-
vitseman tuen kriteerit ja tuen 
antamisen perusteet  
 
Käynnistys:  
- Terveyskeskuksen johto  
- Hyvinvointikoordinaattori ja 
poikkitoiminnallinen hyvin-
vointiryhmä 
Toimeenpano:  
- Terveyskeskuksen johto  
- Sosiaalipalvelujen johto ja 
lapsiperheiden sosiaalipalve-
lujen  
asiantuntijat  
 
 
 
 
 
 
Kunnassa on tarjolla nuoriso-
psykiatrian palveluja  
 
Käynnistys:  
- Terveyskeskuksen johto  
Toimeenpano:  
- Terveyskeskuksen johto  
- Sosiaalipalvelujen johto ja 
lapsiperheiden sosiaalipalve-
lujen asiantuntijat 
-Sivistystoimen johto 
 
 
 
Matalan kynnyksen henkisen 
tuen mahdollisuus on järjes-
tetty 
 

- Terveyskeskuksen johto ja 
henkilöstö 
- Lastenneuvolan ja kouluter-
veydenhuollon terveydenhoi-
tajat  
- Sosiaalipalvelujen johto ja 
lapsiperheiden sosiaalipalve-
lujen asiantuntijat  
- Varhaiskasvatuksen johto ja 
henkilöstö 
- Koulujen rehtorit ja opettajat 
- Psykologit 
-Kuraattorit 
-Perhetyön henkilöstö 
-Mielenterveystyön asiantun-
tijat 
- Hyvinvointikoordinaattori ja 
poikkitoiminnallinen  
hyvinvointityöryhmä  
 
 
- Nuorisopsykiatrian erikois-
lääkärin palvelut 
-Sivistystoimen, sosiaalitoi-
men ja terveyskeskuksen hen-
kilöstöä 
- Psykologit 
-Kuraattorit 
-Mielenterveystyön asiantun-
tijat 
- Hyvinvointikoordinaattori ja 
poikkitoiminnallinen  
hyvinvointityöryhmä  
 
 
- Terveyskeskuksen johto ja 
henkilöstö 
- Kunnan sosiaalitoimen johto 
ja henkilöstö  

-Kriteerit laadittu; sisältö 
- Raportointi vuosittaisessa 
hyvinvointisuunnitelamassa ja 
hyvinvointikertomuksessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kunnassa toteutettujen nuo-
risopsykiatristen käyntien 
määrät ja kustannukset  
- Onko luotu käytännöt yhteis-
työhön kunnan  
ja erikoissairaanhoidon toimi-
joiden välille  
 
 
 
 
 
 
 
- Jatkuva asiakaspalaute  
anonyymisti  
-Miten otetaan yhteyttä, esim 
puhnro? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kunnassa toteutettujen nuo-
risopsykiatristen käyntien 
määrät ja  
kustannukset  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Yhteydenottojen määrä  
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Ohjaamo -toimintamallin 
käyttöönotto 
 
Käynnistys:  
- Sote -johto 
Toimeenpano:  
- Terveyskeskuksen johto  
- Sosiaalipalvelujen johto  

-Kouluterveydenhoitajat 
- Psykologit 
-Kuraattorit 
-Mielenterveystyön asiantun-
tijat 
- MLL 
- Vertaistukiryhmät 
-Seurakunta 

- Keneen / keihin otetaan yh-
teyttä? 
- Mistä tieto, nettisivut? 
- Onko Ohjaamo -toiminta-
malli käytössä? 
- Tilat, onko nuorille yhteistä 
kokoontumistilaa järjestetty 
-LAPE -hankkeen vaikutukset 
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Ylöjärvi - Hyvässä kunnossa  
Strategiakärjet - Hyvinvoiva ylöjärveläinen, Aktiivinen yhteistyö, Kasvava elinvoima, Kehittyvä kaupunkiorganisaatio, Tasapainoinen 
talous ja Toimiva kaupunkirakenne 
 
Laaja hyvinvointikertomus 2017- 2020 painopisteet ja tavoitteet 
Painopiste 2. Turvallisuuden tukeminen ja vahvistaminen 

Tavoitteet  Toimenpiteet ja vastuuta-
hot  

Resurssit  Arviointimenettelyt  Indikaattorit  

Lasten, nuorten ja lapsiperhei-
den osallisuutta ja sosiaalisten 
verkostojen lisäämistä tue-
taan / syrjäytymisen ehkäisy 

Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen palveluverkko  
juurrutetaan terveyskeskuk-
seen/ kuntaan  
 
Käynnistys:  
- Terveyskeskusten johto  
- Hyvinvointikoordinaattori ja 
poikkitoiminnallinen hyvin-
vointityöryhmä  
Toimeenpano:  
- Terveyskeskusten johto, ter-
veyskeskusten koulutusvas-
taavat  
- Sosiaalipalvelujen johto  
-Tekniikka- ja ympäristöosas-
ton johto 
- PSHP:n perusterveydenhuol-
lon yksikön hoitoketjuista vas-
taavat  
-Hyvinvointikoordinaattori 
 
 
Lasten ja nuorten hyvinvointi-
suunnitelma on laadittu ja toi-
menpide-ehdotukset toteu-
tettu 
 
 

-Terveyskeskuksen johto ja 
henkilöstö  
- Sosiaalipalvelujen johto ja 
henkilöstö  
- Hyvinvointikoordinaattori ja 
poikkitoiminnallinen hyvin-
vointityöryhmä  
- Eri toimialueiden henkilöstö 
- PSHP:n perusterveydenhuol-
lon yksikön hoitoketjuista vas-
taavat  
- Viestinnästä vastaavat 
- Kolmas sektori, vertaistuki-
toimijat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sivistystoimen johto ja hen-
kilöstö  
- Koulujen rehtorit ja opettajat 
- Psykologit 
-Kuraattorit 

-Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen palveluverkon 
juurrutussuunnitelmaa on kä-
sitelty kunnan eri toimialoilla  
- Palveluverkon tarkistuslista  
- Hoitoketjusta järjestettyjen 
terveyskeskuksen osastoko-
kousten määrä ja osallistunei-
den määrät  
- Asiakaspalaute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kunnalla on voimassa oleva 
lasten ja nuorten hyvinvointi-
suunnitelma  
- Lasten ja nuorten hyvinvoin-
tisuunnitelman toteutumisen 

 - Kuinka monella toimialalla 
juurrutussuunnitelmaa on kä-
sitelty (tilaisuuksien ja osallis-
tujien lukumäärät)  
- Kuinka monella kunnan toi-
mialalla tarkistuslista on käy-
tössä  
- Juurrutustilaisuuksiin osal-
listuneiden määrä  
- Hoitoketjusta järjestettyihin 
terveyskeskuksen osastoko-
kouksiin osallistuneiden 
määrä  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tilinpäätöksen mittarit to-
teutumisesta eri toimialueilla: 
paljonko rahaa lapsiin ja nuo-
riin on käytetty  
- TEAviisari-tiedonkeruu: 
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Mielenterveys- ja päihdesuun-
nitelman 2017–2020 mukais-
ten toimien, joilla ehkäistään 
nuorten syrjäytymistä, toteut-
taminen monialaisena yhteis-
työnä  
 
Käynnistys:  
- Kunnan johtoryhmä  
- Sivistystoimen johto 
-Sote -johto 
-Varhaiskasvatuksen johto  
- Hyvinvointikoordinaattori  
Toimeenpano:  
- Sivistystoimen johto  
- Sote-johto  
-Varhaiskasvatuksen johto 
- Hyvinvointikoordinaattori  

-Varhaiskasvatuksen johto ja 
henkilöstö 
- Sote:n johto ja henkilöstö  
- Hyvinvointikoordinaattori ja 
poikkitoiminnallinen hyvin-
vointityöryhmä 
-Nuorisotoimi 
-liikuntatoimi 
-Lapsi- ja nuorisoneuvosto 
-Mielenterveysneuvosto 
-Sivistyslautakunta 
-Vapaa-aikalautakunta 
-MLL 
-Vertaistukitoimijat 
-Seurakunta 
-4H -yhdistys ry /Ylöjärvi 
-Ehyt ry 
 
 
 
 

seuranta eri toimialoilla: ra-
portoidaan vuosittaisessa hy-
vinvointiraportissa ja laajassa 
hyvinvointikertomuksessa  
- Onko kunnassa sovittu käy-
täntö vanhempien kutsumi-
sesta mukaan 8. lk:n oppilai-
den laajoihin terveystarkas-
tuksiin  
- TEAviisari-tiedonkeruu: laa-
jojen terveystarkastusten to-
teutuminen äitiys- ja lasten-
neuvolassa ja kouluterveyden-
huollossa  
 
 
  
-Mielenterveys- ja päihde-
suunnitelman tavoitteiden to-
teutuminen, raportointi vuo-
sittaisessa hyvinvointisuunni-
telmassa ja hyvinvointikerto-
muksessa; yhteisölliset toi-
mintamuodot, mitä? 
- Yhteistyöhankkeet; LAPE -
hanke, toteutuminen ja vaiku-
tukset 
-Asiakaspalaute, nuorten oma 
palaute 
-Palveluohjauksen toteutumi-
nen ja vaikutukset 

 - Kuntajohto/ Johtaminen/ 
Hyvinvointikertomuksen ta-
voitteet: Lapset ja nuoret/ pis-
teet  
- Perusterveydenhuolto/ 
Muut ydintoiminnat/Laajojen 
terveystarkastusten luku-
määrä/ pisteet  
- Niiden laajojen terveystar-
kastusten %-osuus kaikista 
laajoista terveystarkastuk-
sista, joissa sekä lääkäri että 
kouluterveydenhoitaja osallis-
tuneet  
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Ylöjärvi - Hyvässä kunnossa  
Strategiakärjet - Hyvinvoiva ylöjärveläinen, Aktiivinen yhteistyö, Kasvava elinvoima, Kehittyvä kaupunkiorganisaatio, Tasapainoinen 
talous ja Toimiva kaupunkirakenne 
 
Laaja hyvinvointikertomus 2017- 2020 painopisteet ja tavoitteet 
Painopiste 2. Turvallisuuden tukeminen ja vahvistaminen 

Tavoitteet  Toimenpiteet ja vastuuta-
hot  

Resurssit  Arviointimenettelyt  Indikaattorit  

Ikäihmisten osallisuutta ja so-
siaalisten verkostojen lisää-
mistä tuetaan / syrjäytymisen 
ehkäisy 
 
 
 
 
 
 
 
Erityistä tukea tarvitsevien 
osallisuutta ja sosiaalisten 
verkostojen lisäämistä tue-
taan / syrjäytymisen ehkäisy 

Kunnassa on ikäihmisille jär-
jestettyjä tilaisuuksia  
 
Käynnistys:  
- Sote-johto  
Toimeenpano:  
- Sote-johto  
- Liikuntatoimesta vastaava  
- Kolmas sektori  
 
 
Yhteistyö järjestöjen kanssa 
yhteisten toimintamallien luo-
miseksi, esim. ystäväpalvelu, 
liikuttajakaveri 
 
Käynnistys:  
- Kunnan johtoryhmä  
- Sote -johto 
- Hyvinvointikoordinaattori ja 
poikkitoiminnallinen hyvin-
vointityöryhmä  
 
Toimeenpano:  
- Sote-johto  
- Hyvinvointikoordinaattori  
- Kolmas sektori 

- Sote-johto ja henkilöstö  
- Liikuntatoimesta vastaava ja 
henkilöstö  
- Muiden eri toimialojen hen-
kilöstö   
- Vanhusneuvosto  
- Asukaslautakunta 
- Vanhusneuvosto  
-Vammaisneuvosto 
-Mielenterveysneuvosto 
-Ylöjärven Seniorit ry 
- Eläkkeensaajien Ylöjärven 
yhdistys ry 
-Ylöjärven eläkeläiset ry 
Eläkeliiton Ylöjärven yhdistys 
-Ylöjärven luonto ry 
- Seurakunta; esim. Luetaan 
yhdessä verkosto, suomen 
kielen opetusta maahanmuut-
tajanaisille 
- Lions 
-SPR 
- Hankkeen vastuuhenkilö  
- Hyvinvointikoordinaattori ja 
poikkitoiminnallinen hyvin-
vointiryhmä  
 

- Järjestöjen avustus-hake-
muksista +65/+75-vuotiaille 
järjestettyjen tilaisuuksien 
määrät/ aiheet ja osallistunei-
den määrä  
- Asukasfoorumit ja muut jär-
jestyt tilaisuudet / osallistu-
neiden määrä ja tilaisuuksien 
määrä 
 
-Yhteiset käytännöt luotu  
-Järjestetyt tapaamiset/lkm ja 
osallistujien lkm 
-Voimaa arkeen –hankkeen 
vaikutukset 
 
 

 - Kunnassa +65-vuotiaille jär-
jestettyjen tilaisuuksien mää-
rät/ aiheet ja osallistuneiden 
määrä  
- Kunnassa +75-vuotiaille jär-
jestettyjen tilaisuuksien mää-
rät/ aiheet ja osallistuneiden 
määrä  
 
 
- Osallistujien/ ryhmien mää-
rät  
- Ryhmätoiminnan vaikutus 
siihen tarpeeseen miksi ryh-
mään on suositeltu /Arkeen 
voimaa -hanke 
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Ylöjärvi - Hyvässä kunnossa  
Strategiakärjet - Hyvinvoiva ylöjärveläinen, Aktiivinen yhteistyö, Kasvava elinvoima, Kehittyvä kaupunkiorganisaatio, Tasapainoinen 
talous ja Toimiva kaupunkirakenne 
 
Laaja hyvinvointikertomus 2017- 2020 painopisteet ja tavoitteet 
Painopiste 2. Turvallisuuden tukeminen ja vahvistaminen 

Tavoitteet  Toimenpiteet ja vastuuta-
hot  

Resurssit  Arviointimenettelyt  Indikaattorit  

Kaupungin tieverkon ja kevy-
enliikenteen väylien turvalli-
suuden säilyminen  

Tieverkon huolellinen kun-
nossapito 
 
Valaistuksen ja pysäkkikatos-
ten 
kunnossapito 
 
Käynnistys:  
- Kunnan johtoryhmä  
- Tekniikka- ja ympäristöosas-
ton johto 
Toimeenpano:  
- - Tekniikka- ja ympäristö-
osaston johto, esimiehet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Tekniikka- ja ympäristö-
osaston johto, esimiehet ja 
henkilöstö 
-Tekninen lautakunta 
-Ympäristölautakunta 
-Asukaslautakunta 

-Tie- ja kevyenliikenteenverk-
kojen kunnossapitoluokituk-
sen mukainen kunnossapidon 
onnistuminen 
- Valaistuksen ja pysäkkika-
tosten kunnossapidon onnis-
tuminen 
- Ilkivalta/ korjauskustannuk-
set 
- Työmatkatapaturmat/lkm, 
johon liittyy väylien kunto 
-Asukaspalaute 
-Raportointi vuosittaisessa 
hyvinvointiraportissa ja laa-
jassa hyvinvointikertomuk-
sessa 

- Ilkivaltarikosten määrä  
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Ylöjärvi - Hyvässä kunnossa  
Strategiakärjet - Hyvinvoiva ylöjärveläinen, Aktiivinen yhteistyö, Kasvava elinvoima, Kehittyvä kaupunkiorganisaatio, Tasapainoinen 
talous ja Toimiva kaupunkirakenne 
 
Laaja hyvinvointikertomus 2017- 2020 painopisteet ja tavoitteet 
Painopiste 2. Turvallisuuden tukeminen ja vahvistaminen 

Tavoitteet  Toimenpiteet ja vastuuta-
hot  

Resurssit  Arviointimenettelyt  Indikaattorit  

Kaupungin ulkoliikuntapaik-
kojen ja leikkipuistojen laatu 
sekä turvallisuus säilyvät riit-
tävän korkealla tasolla 
 
 
 
Asuin- ja luontoympäristön 
viihtyvyyden säilyminen 

Liikuntapaikkojen ja leikki-
puistojen hoidossa noudate-
taan Teknisen lautakunnan 
hyväksymää hoitoluokitusta ja 
hoitosuunnitelmaa, otetaan 
huomioon kuluttajaturvalli-
suuslain asetukset ja mää-
räykset. 
 
Käynnistys:  
- Kunnan johtoryhmä  
- Tekniikka- ja ympäristöosas-
ton johto 
Toimeenpano:  
- Tekniikka- ja ympäristöosas-
ton johto, esimiehet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Tekniikka- ja ympäristö-
osaston johto, esimiehet ja 
henkilöstö 
-Tekninen lautakunta 
-Ympäristölautakunta 
-Liikuntatoimi 
-Työllisyyspalvelut 
 
 
 
 
-Tekniikka- ja ympäristöosas-
ton koordinaattori ja 
kolmas sektori 
-Ylöjärven luonto ry 
-Kaupunginarkkitehti 

-Hoitoluokituksen ja hoito-
suunnitelman mukaisen kun-
nossapidon onnistuminen 
-Onko hoidossa otettu huomi-
oon kuluttajaturvallisuuslain 
asetukset ja määräykset? 
-Onko kunnossapidossa ja ra-
kentamisessa huomioitu lait, 
asetukset ja rakentamismää-
räykset? 
-Asukaspalaute 
-Raportointi vuosittaisessa 
hyvinvointiraportissa ja laa-
jassa hyvinvointikertomuk-
sessa 
 

-Ilkivaltarikosten määrä  
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Ylöjärvi - Hyvässä kunnossa  
Strategiakärjet - Hyvinvoiva ylöjärveläinen, Aktiivinen yhteistyö, Kasvava elinvoima, Kehittyvä kaupunkiorganisaatio, Tasapainoinen 
talous ja Toimiva kaupunkirakenne 
 
Laaja hyvinvointikertomus 2017- 2020 painopisteet ja tavoitteet 
Painopiste 2. Turvallisuuden tukeminen ja vahvistaminen 

Tavoitteet  Toimenpiteet ja vastuuta-
hot  

Resurssit  Arviointimenettelyt  Indikaattorit  

Kaupungin virastojen, laitos-
ten, koulujen, päiväkotien ja 
muiden kiinteistöjen työsken-
tely-ympäristö on turvallinen 
 
 
 
 
 
 
 

On sovittu yhteiset käytännöt 
kunnassa olevien sisä- ja ulko-
liikuntatilojen käytöstä.  
 
Käynnistys:  
- Kunnan johtoryhmä  
-Tekniikka- ja ympäristöosas-
ton johto 
- Liikuntatoimesta vastaava  
- Sivistystoimen johtaja  
Toimeenpano:  
- Liikuntatoimesta vastaava  
-Tekniikka- ja ympäristöosas-
ton johto 
- Sivistystoimen johtaja  
- Hyvinvointikoordinaattori ja  
poikkitoiminnallinen hyvin-
vointityöryhmä  
 
Työskentely-ympäristöjen 
turvallisuutta heikentävien te-
kijöiden (esim melu, lämpö, ti-
lojen ylikuormitus) seuranta 
ja raportointi. Ratkaisuja poh-
ditaan yhdessä eri toimijoiden 
kanssa. 
 
Käynnistys:  
- Kunnan johtoryhmä  

-Liikuntatoimesta vastaava  
-Tekniikka- ja ympäristöosas-
ton johto 
- Sivistystoimen johtaja  
- Hyvinvointikoordinaattori ja 
poikkitoiminnallinen hyvin-
vointityöryhmä  
- Liikunnanopettajat  
- Paikalliset liikuntaseurat ja 
järjestöt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tekniikka- ja ympäristöosas-
ton johto, esimiehet ja henki-
löstö 
-Tekninen lautakunta 
-Ympäristölautakunta 
-Kunnan eri toimialueiden 
johto ja henkilöstö 
-Moniammatillinen sisäilma-
työryhmä 
-Työsuojelutoimijat 

-Yhteiset käytännöt on 
sovittu: sisä- ja ulkoliikuntati-
lojen aikataulut  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Sähköisen huoltokirjan viik-
kokierrokset, lkm/kohteet 
-Vikailmoitukset, lkm 
- Kiinteistöjen määräaikaistar-
kastusten raportit 
- Vuosittaisten kohdekäyntien 
raportit 
- Sisäilmaongelman prosessin 
mukaiset toimenpiteet, 
lkm/vuosi 

- Tilojen käyttöaste: esim. tun-
nit jolloin tyhjänä klo 8.00 – 
21.00 välillä  
- Tilojen käyttömäärät  
- TEAviisari-tiedonkeruu: 
 - Liikunta/ Voimavarat: Las-
ten ja nuorten harjoitusvuo-
rot/ pisteet   
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- Tekniikka- ja ympäristöosas-
ton johto 
Toimeenpano:  
- - Tekniikka- ja ympäristö-
osaston johto, esimiehet  
 
 
 
 
 
 

-Työterveyshuollon toimijat 
-Terveystarkastaja 
-Hengitysliitto /Pirkanmaan 
Hengitysyhdistykset 
-Astmayhdistys ry 
 
 

-Kemiallisten yhdisteiden 
ja/tai mikrobien raja-arvojen 
ylitykset, lkm/vuosi 
- Esille tulleiden asioiden ja 
tehtyjen toimenpiteiden ra-
portointi vuosittaisessa hyvin-
vointiraportissa ja laajassa hy-
vinvointikertomuksessa 
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Ylöjärvi - Hyvässä kunnossa  
Strategiakärjet - Hyvinvoiva ylöjärveläinen, Aktiivinen yhteistyö, Kasvava elinvoima, Kehittyvä kaupunkiorganisaatio, Tasapainoinen 
talous ja Toimiva kaupunkirakenne 
 
Laaja hyvinvointikertomus 2017- 2020 painopisteet ja tavoitteet 
Painopiste 3. Arjessa pärjäämisen vahvistuminen  

Tavoitteet  Toimenpiteet ja vastuuta-
hot  

Resurssit  Arviointimenettelyt  Indikaattorit  

Lasten ja nuorten tunne- ja 
vuorovaikutustaitojen vahvis-
tuminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perusopetuksessa toteutetaan 
opetussuunnitelman mukaista 
tunne- ja vuorovaikutustaito-
jen vahvistamista painotetusti 
1.-2. sekä 7.-8. luokilla. 
 
Soveltuvin osin toteutetaan 
myös varhaiskasvatuksessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Sivistystoimen johto ja henki-
löstö 
- Koulujen rehtorit ja opettajat 
- Varhaiskasvatuksen johto ja 
henkilöstö  
-Kuraattorit 
-Psykologit 
-Kouluterveydenhoitajat 
-Tuntijaossa on osoitettu yksi 
vuosiviikkotunti kullekin em. 
vuosiluokalle 
-Henkilöstön täydennyskoulu-
tuksessa osa voimavaroista 
kohdistetaan tarvittavan osaa-
misen vahvistamiseen 
- Hyvinvointikoordinaattori ja 
poikkitoiminnallinen hyvin-
vointityöryhmä 
-Mielenterveysneuvosto 
-Lapsi- ja nuorisoneuvosto 
-MLL 
-4H -yhdistys ry 
 
 
 
 
 
 
 

-Kyselymittaukset 
-Opetussuunnitelman mukais-
ten tavoitteiden toteutumisen 
seuranta raportoidaan vuosit-
taisessa hyvinvointiraportissa 
ja laajassa hyvinvointikerto-
muksessa  
-Kouluviihtyvyyden seuranta 
ja raportointi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Kouluterveyskyselyt: 
 - Kohtalainen tai vaikea ah-
distuneisuus, % 8. ja 9. luokan 
oppilaista/ID 328 
 - Koulukiusattuna vähintään 
kerran viikossa % 8. ja 9. luo-
kan oppilaista/ID 1514 
- Erikoissairaanhoidon lasten-
psykiatrian avohoitokäynnit/ 
1 000 0-12-vuotiasta/ID 
2483; nuorisopsykiatrian/ 1 
000 13-17-vuotiasta/ID 2484  
- Mielenterveyden häiriöihin 
sairaalahoitoa saaneet 0-17-
vuotiaat/ 1000 vastaa-
vanikäistä/ ID 4  
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Lasten ja nuorten erityisope-
tuksen työmuotojen kehitty-
minen ja uudistuminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lapsivaikutusten arviointi - 
menetelmä on käytössä  
 
 

Suunnitellaan ja toteutetaan 
erityisopetuksen auditointi. 
Työn keskeisiä tavoitteita ovat 
toiminnan sisällön ja henkilös-
tön toimenkuvien päivittämi-
nen sekä resurssien ohjausjär-
jestelmän selkeyttäminen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varhaiskasvatuksessa, perus-
opetuksessa, lukiossa, iltapäi-
vätoiminnassa, nuorisopalve-
luissa, rakentamisessa, kaa-
voituksessa ja ympäristöön 
liittyvässä suunnittelussa käy-
tetään lapsivaikutusten arvi-
ointia päätösvalmistelupro-
sessissa. 
 
Arviointi tehdään vuosittain 
kullakin vastuualueella vähin-
tään kerran. 
 
Käynnistys:  
- Kunnan johtoryhmä  
- Sivistystoimen johto  
-Varhaiskasvatuksen johto 
- Tekniikka- ja ympäristöosas-
ton johto 
- Hyvinvointikoordinaattori  
Toimeenpano:  
- Sivistystoimen johto  

-Sivistystoimen johto ja henki-
löstö 
- Koulujen rehtorit ja opettajat 
-Kuraattorit 
-Psykologit 
-Kouluterveydenhoitajat 
- Hyvinvointikoordinaattori ja 
poikkitoiminnallinen hyvin-
vointityöryhmä 
-Mielenterveysneuvosto 
-Lapsi- ja nuorisoneuvosto 
-Osa työstä voidaan hankkia 
myös ulkopuoliselta taholta 
 
 
-Sivistystoimen johto ja henki-
löstö 
- Koulujen rehtorit ja opettajat 
- Varhaiskasvatuksen johto ja 
henkilöstö  
- Tekniikka- ja ympäristöosas-
ton johto ja henkilöstö 
-Kuraattorit 
-Psykologit 
-Kouluterveydenhoitajat 
-Nuorisotoimen henkilöstö 
-Tuntijaossa on osoitettu yksi 
vuosiviikkotunti kullekin em. 
vuosiluokalle 
-Henkilöstön täydennyskoulu-
tuksessa osa voimavaroista 
kohdistetaan tarvittavan osaa-
misen vahvistamiseen 
- Hyvinvointikoordinaattori ja 
poikkitoiminnallinen hyvin-
vointityöryhmä 
-Mielenterveysneuvosto 
-Lapsi- ja nuorisoneuvosto 
-Kaupunginarkkitehti 

-Alkumittaus- ja/tai -haastat-
telut 
-Osallisuus: keskustelut ja foo-
rumit, osallistujat /lkm:t 
-Vaikutusten arviointien lkm  
-Toimenpide-ehdotusten lkm 
-Raportointi vuosittaisessa 
hyvinvointiraportissa ja laa-
jassa hyvinvointikertomuk-
sessa  
 
 
 
 
 
-Päätösvalmistelun arvioin-
tien onnistuminen, lkm 
-Raportointi vuosittaisessa 
hyvinvointiraportissa ja laa-
jassa hyvinvointikertomuk-
sessa  
 

-Auditoinnin pohjalta tehtävät 
päätökset käytänteiden muut-
tamisessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Arviointien lukumäärä 
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-Varhaiskasvatuksen johto 
- Tekniikka- ja ympäristöosas-
ton johto 
- Hyvinvointikoordinaattori  
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Ylöjärvi - Hyvässä kunnossa  
Strategiakärjet - Hyvinvoiva ylöjärveläinen, Aktiivinen yhteistyö, Kasvava elinvoima, Kehittyvä kaupunkiorganisaatio, Tasapainoinen 
talous ja Toimiva kaupunkirakenne 
 
Laaja hyvinvointikertomus 2017- 2020 painopisteet ja tavoitteet 
Painopiste 3. Arjessa pärjäämisen vahvistuminen 

Tavoitteet  Toimenpiteet ja vastuuta-
hot  

Resurssit  Arviointimenettelyt  Indikaattorit  

Ikäihmisten toimintakyvyn tu-
keminen ja esteettömyyden 
huomiointi ympäristössä te-
hostuu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanhuspalvelulain 
(980/2012) mukaisessa suun-
nitelmassa on itsenäisen suo-
riutumisen tukemiseksi mää-
ritetty tavoitteet, toimenpiteet 
ja yhteistyö muiden paikallis-
ten toimijoiden kanssa 
  
Käynnistys  
- Sote-johto  
Toimeenpano  
- Sote-johto  
- Vanhuspalveluista vastaavat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sote-johto, esimiehet ja hen-
kilöstö  
- Kotitiimin henkilöstö 
- Kotihoidon henkilöstö 
- Hyvinvointikoordinaattori ja 
poikkitoiminnallinen hyvin-
vointityöryhmä  
- Kuntoutuksenohjaaja 
-Toimintaterapeutit 
- Fysioterapeutit 
- Yksityiset palvelujen tuotta-
jat 
- Teknisen ja -ympäristöosas-
ton johto ja henkilöstö  
-Vanhusneuvosto 
-Vammaisneuvosto 
-Asukaslautakunta 
-Tekninen lautakunta 
-Ympäristölautakunta 
-Vapaa-aikalautakunta 
-Perusturvalautakunta 
-Ylöjärven nivelpiiri  
-Ylöjärven Seniorit ry 
 
 
 
 
 
 

- TEAviisari-tiedonkeruu: 
ikääntyneiden palvelut  
- Toimeenpano raportoidaan 
vuosittaisessa hyvinvointira-
portissa ja laajassa hyvinvoin-
tikertomuksessa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- TEAviisari-tiedonkeruu: 
 - Ikääntyneiden palvelut/ Joh-
taminen: Suunnitelmassa 
määritelty hyvinvoinnin, ter-
veyden ja itsenäisen suoriutu-
misen tukemiseksi/ pisteet  
- Ikääntyneiden palvelut/ Joh-
taminen: Palveluiden kokonai-
suuden koordinointi/ pisteet  
- Ikääntyneiden palvelut/ Voi-
mavarat: Erityisosaaminen/ 
pisteet  
- Kotona asuvat 75 vuotta 
täyttäneet, %  
vastaavanikäisistä  
- Tukipalvelua vuoden aikana 
saaneet 75 vuotta täyttäneet, 
% vastaavanikäisistä  
- Ikääntyneiden tehostetun 
palveluasumisen 75 vuotta 
täyttäneet asiakkaat, % vas-
taavanikäisistä 
 - Vanhainkodeissa tai pitkäai-
kaisessa laitoshoidossa ter-
veyskeskuksessa olevat   
75 vuotta täyttäneet, % vas-
taavanikäisistä  
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Esteettömyyden huomiointi 
erityistä tukea tarvitsevien ar-
jessa tehostuu 

On sovittu yhteiset käytännöt 
iäkkäille suunnattujen neu-
vontapalveluiden, terveystar-
kastusten ja kotikäyntien si-
sällöstä  
 
Käynnistys  
- Sote-johto  
Toimeenpano  
- Sote-johto 
-Vanhuspalveluista vastaavat 
 
 
Toimintakyvyn tukeminen uu-
sissa ja päivitettävissä ikäih-
misiä koskevissa alueellisissa 
hoitoketjuissa on otettu käyt-
töön kunnan vanhuspalve-
luissa, terveyskeskuksessa ja 
kotihoidossa  
 
Käynnistys:  
- Kunnan sote-johto  
- Terveyskeskuksen johto  
Toimeenpano:  
- Kunnan sote- johto  
- Terveyskeskuksen johto  
- Kotipalveluista vastaava  
- PSHP:n perusterveydenhuol-
lon  
yksikön hoitoketjuista vastaa-
vat  
 
 
Esteettömyyskartoituksen 
suorittaminen/ esteettömyys 
EVA  

- Terveyskeskuksen johto ja 
henkilöstö sekä vanhuspalve-
luista vastaavat 
- Kotitiimin henkilöstö 
- Kotihoidon henkilöstö  
- Geriatrian poliklinikan hen-
kilöstö 
-Vanhusneuvosto 
 
 
 
 
 
- Terveyskeskuksen johto ja 
henkilöstö  
- Kotitiimin henkilöstö 
- Kotihoidon henkilöstö  
- Geriatrian poliklinikan hen-
kilöstö 
- Kuntoutuksenohjaaja 
-Toimintaterapeutit 
- Fysioterapeutit 
-PSHP:n  
perusterveydenhuollon yksi-
kön hoitoketjuista vastaavat  
- Hyvinvointikoordinaattori ja 
poikkitoiminnallinen hyvin-
vointityöryhmä  
- Yksityiset palvelujen tuotta-
jat 
 
 
 
 
- Sote- johto ja henkilöstö  
-Tekniikka- ja ympäristöosas-
ton johto ja henkilöstö  
- Liikuntatoimesta vastaava ja 
henkilöstö  

-Onko laadittu suunnitelma ja 
ohje iäkkäille suunnattujen 
neuvontapalveluiden, terveys-
tarkastusten ja kotikäyntien 
sisällöstä? 
- KAAPO -hankkeen vaikutus-
ten arviointi 
 
 
 
 
 
 
- Hoitoketjun tarkistuslista on 
käytössä. Tulosten raportointi 
vuosittaisessa hyvinvointira-
portissa ja laajassa hyvinvoin-
tikertomuksessa  
- Toimintakyvyn arviointi on  
viety osaksi kunnan vanhus-
palvelua  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Päätös esteettömyyskartoi-
tuksesta tehty  
- Parannusehdotukset viety 
talous- ja toimintasuunnitel-
miin  

TEAviisari-tiedonkeruu: - 
Ikääntyneiden palvelut/ Yh-
teiset käytännöt: Sisältyykö 
iäkkäille suunnattuihin neu-
vontapalveluihin, terveystar-
kastuksiin tai kotikäynteihin/  
pisteet  
 
 
 
 
 
 
- Toimintakyvyn arviointien 
lukumäärät vanhuspalveluissa  
Toimintakäytäntöjen muutos-
ten vaikutukset:  
- Somaattisen erikoissairaan-
hoidon hoitopäivät 75 vuotta 
täyttäneillä/ 1 000  
vastaavanikäistä/ID 6  
- Vanhainkotien 75 vuotta 
täyttäneet asiakkaat 31.12, % 
vastaavanikäisestä  
väestöstä/ID 3369  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Toimialoittain toimenpiteet 
ja eurot esteettömyyden lisää-
miseksi 
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Esteettömyydessä huomioi-
daan liikkumisen lisäksi ”ais-
tiesteettömyys”, mm. heik-
konäköisyys, huonokuuloi-
suus  
Käynnistys:  
- Kunnan johtoryhmä  
- Sote -johto 
- Hyvinvointikoordinaattori  
Toimeenpano:  
- Sote-johto  
- Tekniikka- ja ympäristöosas-
ton johto  
- Hyvinvointikoordinaattori  
 

- Kuntoutuksenohjaaja 
-Toimintaterapeutit 
- Fysioterapeutit 
- Hyvinvointikoordinaattori ja 
poikkitoiminallinen hyvin-
vointityöryhmä 
-Vanhusneuvosto 
-Vammaisneuvosto 
-Asukaslautakunta 
-Tekninen lautakunta 
-Ympäristölautakunta 
-Vapaa-aikalautakunta 
-Kaupunginarkkitehti 
 
 

- Toimenpiteiden raportointi 
vuosittaisessa hyvinvointira-
portissa ja laajassa hyvinvoin-
tikertomuksessa  
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Ylöjärvi - Hyvässä kunnossa  
Strategiakärjet - Hyvinvoiva ylöjärveläinen, Aktiivinen yhteistyö, Kasvava elinvoima, Kehittyvä kaupunkiorganisaatio, Tasapainoinen 
talous ja Toimiva kaupunkirakenne 
 
Laaja hyvinvointikertomus 2017- 2020 painopisteet ja tavoitteet 
Painopiste 3. Arjessa pärjäämisen vahvistuminen  

Tavoitteet  Toimenpiteet ja vastuuta-
hot  

Resurssit  Arviointimenettelyt  Indikaattorit  

Tuetaan kaupunkilaisia digi-
taalisten palveluiden käytössä 

Matalan kynnyksen neuvontaa 
ja opastusta on tarjolla kau-
punkilaisille 
 
Digitalisaation tuomien vaih-
toehtoisten palvelumuotojen 
ja työtapojen käyttöönottoa 
tuetaan kaupungin eri toimi-
alueilla 
 
 
 
 
Käynnistys:  
- Kunnan johtoryhmä  
- Eri toimialueiden johto  
- Tietohallinnosta vastaavat 
-Viestinnästä vastaavat 
- Hyvinvointikoordinaattori  
Toimeenpano:  
- Eri toimialueiden johto  
- Tietohallinnosta vastaavat 
-Viestinnästä vastaavat 
 

 -Eri toimialueiden johto, esi-
miehet ja henkilöstö 
-Viestinnästä vastaavat ja hen-
kilöstö 
-Kaupungin digiryhmä 
-Kirjastotoimenjohtaja ja kir-
jaston henkilöstö 
-Kansalaisopistot 
-Vapaaehtoiset 
-Vertaistukiryhmät 
-Yhteistyöhankkeet 
- Asukaslautakunta 
-Vanhusneuvosto 
-Vammaisneuvosto 
-Vapaa-aikalautakunta 
-Lapsi- ja nuorisoneuvosto 
-Kolmas sektori; esim Osuus-
kunta Taidokkaat 

 - Neuvontapisteiden määrät 
ja käyttöasteet ikäryhmittäin 
-Maksuttomien palveluiden 
määrä ja käyttöaste 
-yhteistyöhankkeiden määrä 
- Mitä digitaalisia palvelumuo-
toja ja millä toimialueilla on 
luotu entisten rinnalle tai kor-
vaamaan niitä? 
-Kuinka palveluihin on oh-
jattu? 
-Asukas- ja asiakaspalaute 
-Raportointi vuosittaisessa 
hyvinvointisuunnitelmassa ja 
hyvinvointikertomuksessa 
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Ylöjärvi - Hyvässä kunnossa  
Strategiakärjet - Hyvinvoiva ylöjärveläinen, Aktiivinen yhteistyö, Kasvava elinvoima, Kehittyvä kaupunkiorganisaatio, Tasapainoinen 
talous ja Toimiva kaupunkirakenne 
 
Laaja hyvinvointikertomus 2017- 2020 painopisteet ja tavoitteet 
Painopiste 3. Arjessa pärjäämisen vahvistuminen  

Tavoitteet  Toimenpiteet ja vastuuta-
hot  

Resurssit  Arviointimenettelyt  Indikaattorit  

Kulttuuri- ja kirjastopalvelut 
tavoittavat kaikki ikäryhmät 

Kunnan kulttuuritarjonta huo-
mioi eri väestöryhmiä ja ikä-
ryhmiä sekä mahdollistaa hei-
dän oman kulttuurin esille 
tuomista: kulttuuri ja luovuus 
arkeen  
 
Kunnan sosiaali- ja terveys-
palvelujen erityisen ja tehos-
tetun tuen piirissä olevilla 
kuntalaisilla on mahdollisuus 
osallistua tuetusti kunnan 
kulttuuritarjontaan: kohden-
netut 
kulttuuripalvelut  
 
Käynnistys:  
- Kulttuuri- ja vapaa-aikapal-
veluiden johto  
- Sivistystoimen johtaja  
Toimeenpano:  
- Kulttuuri- ja vapaa-aikapal-
veluiden 
johto  
- Sivistystoimen johtaja  
-Varhaiskasvatuksen johto 
-Sote -johto 
- Kolmas sektori 
 

-Sivistys-, kulttuuri- ja vapaa-
aikapalveluiden johto ja hen-
kilöstö  
- Sosiaali- ja terveystoimen 
johto ja henkilöstö 
-Varhaiskasvatuksen johto  
- Kirjasto  
- Työväenopisto  
- Museopalvelut 
-Kirjastotoimenjohtaja 
-Kulttuurisihteeri 
-Pirkanmaan kulttuuriverkos-
ton toimijat 
-Kolmas sektori, yhdistykset, 
seurat, vapaaehtoiset 
- Muiden eri toimialueiden 
johto ja henkilöstö 
-Sivistyslautakunta 
-Asukaslautakunta 
-Vapaa-aikalautakunta 
-Lapsi- ja nuorisoneuvosto 
-Mielenterveysneuvosto 
-Vanhusneuvosto 
-Vammaisneuvosto 
-Tekninen lautakunta 
-Ympäristölautakunta 
-Kuru -neuvosto 
-Viljakkala- neuvosto 
-Ylöjärvi -Seura ry 

- Kulttuuritarjonnan sisältö  
- Kulttuuritoimintaan suun-
nattujen avustusten myöntä-
minen  
- Avoimien yleisötapahtumien  
määrät ja eurot  
-Pirkanmaan alueellisen kult-
tuurihyvinvointi-suunnitel-
man toimeenpano  
-Kulttuurihankkeiden määrä 
-Raportointi vuosittaisessa 
hyvinvointiraportissa ja laa-
jassa  
 
 
 
 
 

-Kohdennettujen kulttuurita-
pahtumien määrä, käytetyt 
eurot, osallistujien lkm 
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Ylöjärvi - Hyvässä kunnossa  
Strategiakärjet - Hyvinvoiva ylöjärveläinen, Aktiivinen yhteistyö, Kasvava elinvoima, Kehittyvä kaupunkiorganisaatio, Tasapainoinen 
talous ja Toimiva kaupunkirakenne 
 
Laaja hyvinvointikertomus 2017- 2020 painopisteet ja tavoitteet 
Painopiste 3. Arjessa pärjäämisen vahvistuminen  

Tavoitteet  Toimenpiteet ja vastuuta-
hot  

Resurssit  Arviointimenettelyt  Indikaattorit  

Keskustan ulkopuolella ole-
vien asuinalueiden palvelujen 
saatavuuden turvaaminen 

Kurun ja Viljakkalan alueiden 
palvelujen tuottamien ja seu-
ranta asukkaiden palvelutar-
peiden ja kaupungin suunni-
telmien mukaan   
 
Vaihtoehtoisten palvelun tuot-
tamistapojen arviointi 
 
 
 
 
 
Käynnistys:  
- Kunnan johtoryhmä  
- Eri toimialueiden johto  
-Viestinnästä vastaavat 
- Hyvinvointikoordinaattori  
Toimeenpano:  
- Eri toimialueiden johto  
-Viestinnästä vastaavat 
 

 -Eri toimialueiden johto, esi-
miehet ja henkilöstö 
-Viestinnästä vastaavat ja hen-
kilöstö 
-Kaupungin digiryhmä 
-Kolmas sektori 
-Yksityinen sektori 
-Kuru- neuvosto 
-Viljakkala- neuvosto 
- Asukaslautakunta 
-Vanhusneuvosto 
-Vammaisneuvosto 
-Vapaa-aikalautakunta 
-Lapsi- ja nuorisoneuvosto 
-Perusturvalautakunta 
-Sivistyslautakunta 
-Vapaa-aikalautakunta 
-Tekninen lautakunta 
-Ympäristölautakunta 
-Ylöjärvi - Seura ry 

 - Palveluiden määrä, käyttäjät 
ja käyttöaste ikäryhmittäin 
- Asukaspalaute 
-Asukasfoorumit 
-Vaihtoehtoisten palvelutapo-
jen käyttökokeilut ja koke-
mukset (esim. nettilääkäri ja 
nettisairaanhoitaja) 
- Julkisen liikenteen käyttäjä-
määrät 
 

-Muuttoliike 
-Ikärakenne 
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Ylöjärvi - Hyvässä kunnossa  
Strategiakärjet - Hyvinvoiva ylöjärveläinen, Aktiivinen yhteistyö, Kasvava elinvoima, Kehittyvä kaupunkiorganisaatio, Tasapainoinen 
talous ja Toimiva kaupunkirakenne 
 
Laaja hyvinvointikertomus 2017- 2020 painopisteet ja tavoitteet 
Painopiste 3. Arjessa pärjäämisen vahvistuminen  

Tavoitteet  Toimenpiteet ja vastuuta-
hot  

Resurssit  Arviointimenettelyt  Indikaattorit  

Työllisyystilanteen parantu-
minen Ylöjärvellä; erityisesti 
nuoriso- ja pitkäaikaistyöttö-
mät  

Ylöjärven kaupungin työllisyy-
denhoidon toimintaohjelman 
2016–2020 eteneminen jat-
kuu suunnitellusti  
 
Taloudellinen ja toiminnalli-
nen varautuminen yhteiskun-
nan ja yhteistyökumppanei-
den muutoksiin ohjelman mu-
kaan 
 
Aktiivinen osallistuminen 
työllisyyttä parantaviin kokei-
luihin ohjelman mukaan; 
myös osatyökykyiset 
 
 Käynnistys:  
- Kunnan johtoryhmä  
-Työllisyyspalveluiden johto 
- Muiden eri toimialueiden 
johto  
Toimeenpano:  
-Työllisyyspalveluiden johto 
- Muiden eri toimialueiden 
johto 
-Tampereen kaupunkiseudun 
kunnat yhteistyössä 
- PirkanmaanTE -tsto  

-Yhteistyö Tampereen kau-
punkiseudun kuntien kanssa 
-Työllisyyspalveluiden johto 
ja henkilöstö 
-Muiden eri toimialueiden 
johto ja henkilöstö 
- Kolmas sektori 
- Yritysten johto ja henkilöstö 
-Oppilaitokset 
-Työsuojelutoimijat 
-Työterveyshuolto 
-Keva  

 - Työttömien sijoittuminen 
työhön tai jatkokoulutukseen, 
lkm 
- Vaikutukset kaupungin elin-
voimaan ja sosiaalimenoihin 
- Työllisyydenhoidon toimin-
taohjelman etenemisen arvi-
ointi tavoitteiden mukaan ja 
raportointi vuosittain hyvin-
vointisuunnitelmassa ja hy-
vinvointikertomuksessa 

- Koulutuksen ulkopuolelle 
jääneet 17-24 -vuotiaat 
- Nuorisotyöttömät 18-24 -
vuotiaat 
-Toimeentulotukea pitkäaikai-
sesti saaneet 25-64 -vuotiaat 
- Työkyvyttömyyseläkettä 
saaneet 25-64 -vuotiaat 
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OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY 
 
 
Ylöjärven hyvinvointiryhmä käsitteli kokouksessaan 27.4.2016 vuosille 2017–2020 laaditta-
vaa laajaa hyvinvointikertomusta ja kokouksessa päädyttiin suunnitelma -osassa esitettyi-
hin hyvinvoinnin edistämisen painopisteisiin. Hyvinvointiryhmä linjasi myös, että kaikilta 
Ylöjärven kaupungin lautakunnilta ja neuvostoilta tullaan pyytämään kommentit esitettyyn 
laajaan hyvinvointikertomusmalliin ja seurantaindikaattoreihin. Lautakuntien ja neuvostojen 
kanna otot pyydettiin lähettämään Ylöjärven hyvinvointikoordinaattorille syyskuun loppuun 
mennessä; alun perin palautusaika oli elokuun loppuun mennessä, mutta sitä pidennettiin 
joidenkin lautakuntien ja neuvostojen aikataulujen mukaisesti.  
 
Hyvinvointikoordinaattori vieraili osassa neuvostoja ja lautakuntia toukokuun ja syksyn 
2016 aikana esittelemässä tulevaa laajaa hyvinvointikertomustyötä ja hyvinvoinnin suun-
nittelua Ylöjärvellä. Näitä olivat perusturvalautakunta, asukaslautakunta, tekninen lauta-
kunta, ympäristölautakunta, vammaisneuvosto ja lapsi- ja nuorisoneuvosto. Muut lautakun-
nat ja neuvostot, joita ovat sivistyslautakunta, vapaa-aikalautakunta, mielenterveysneu-
vosto, vanhusneuvosto, Kuru -neuvosto ja Viljakkala -neuvosto, käsittelivät hyvinvoinnin 
painopiste -ehdotuksia ja linjauksia etukäteen toimitetun materiaalin pohjalta. Materiaali si-
sälsi esimerkiksi painopiste-ehdotukset ja seurantaindikaattorilistan. Kaikilta lautakunnilta 
ja neuvostoilta saatiin myönteinen kannanotto koskien hyvinvoinnin suunnitelmaa ja paino-
pisteitä; ne koettiin tärkeiksi väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Ylöjärvellä.  
 
Hyvinvointikoordinaattori piti myös Ylöjärven kaupunginvaltuustolle tunnin mittaisen info- ja 
keskustelutilaisuuden 29.9.2016 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tilanteesta ja tule-
vaisuuden haasteista Ylöjärvellä. Lautakuntien, neuvostojen ja kaupunginvaltuuston kan-
nanottojen jälkeen hyvinvointiryhmä kokoontui yhdeksi päiväksi hyvinvointiseminaariin 
20.10.2016 Koivupuistoon, jossa työstettiin työpajamenetelmällä tulevaa hyvinvointisuunni-
telmaa painopisteiden mukaan. Ylöjärven hyvinvointifoorumi järjestettiin 27.10.2016 Ylöjär-
ven kaupungin valtuustosalissa. Foorumiin oli kutsuttu kaupungin henkilöstön, esimiesten 
ja johdon lisäksi eritysesti paikallisia kolmannen sektorin toimijoita. Foorumin ohjelma oli 
liikuntapainotteiden ja aiheina olivat liikuntaneuvonta, varhaisvuosien fyysisen aktiivisuu-
den suositukset, Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman toteutusta varhaiskasvatuksessa, Osuus-
kunta Taidokkaiden puheenvuoro ja yhteinen työpaja koskien ”höntsäily” -liikunnan toteu-
tusta Ylöjärvellä. 
 
Ylöjärven laaja hyvinvointikertomus 2017–2020 käsitellään Ylöjärven kaupunginhallituk-
sessa 21.11.2016. Kun asiakirja on saanut kaupunginhallituksen hyväksynnän, se menee 
Ylöjärven kaupunginvaltuustoon käsittelyä varten. 
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8. Hyvinvointisuunnitelman laatijat, työskentelyyn osallistuneet työryhmät ja yh-

teistyötahot 
 
 
Ylöjärven laajan hyvinvointikertomuksen työstämiseen ovat osallistuneet Ylöjärven hyvin-
vointityöryhmän jäsenet, eri toimialueiden henkilöstö, esimiehet, kehittäjät ja johto. Hyvin-
vointisuunnitteluun on myös osallistunut kolmannen sektorin toimijoita hyvinvointifoorumin 
työpajassa. Näitä toimijoita ja tahoja löytyy hyvinvointisuunnitelman taulukosta kohdasta 
resurssit. Kaikkien lautakuntien ja neuvostojen kannanottoja on myös huomioitu hyvinvoin-
tisuunnitelmassa. Suunnitelman tavoitteiden rinnalla on lisäksi tarkasteltu eri toimialueiden 
talousarviosuunnitelmien tavoitteita. 
 
Ylöjärven kaupungin hyvinvointiryhmän jäsenet vuoden 2016 kokoonpanossa: 
 
Anne Santalahti, terveys- ja sosiaalijohtaja, puheenjohtaja 
Soile Vuolle, johtava hoitaja, hyvinvointikoordinaattori 
Marjo Soutolahti, työsuojelupäällikkö, sihteeri 
Juuso Rajala, johtava ylilääkäri 
Merja Hietikko, varhaiskasvatuksen suunnittelija 
Sini Kukkonen, liikuntakoordinaattori 
Päivi Katajisto, johtava sosiaalityöntekijä 
Marko Ojala, kirjastotoimenjohtaja 
Paula Pasanen-Aro, ylilääkäri 
Matti Hursti, sivistysjohtaja 
Maritta Ruoranen, osastonhoitaja 
Pauli Piiparinen, elinvoimajohtaja 
Riikka Majuri, nuorisotyön koordinaattori 
Pekka Mansikkamäki, työllisyys- ja turvallisuuspäällikkö 
Sirpa Heikkilä, ruokapalvelupäällikkö 
 
Hyvinvointiryhmän tukena toimii hyvinvointipalvelujen eri sisältöalueille perehtyneitä 
moniammatillisia alatyöryhmiä. Ylöjärvellä näitä ovat terveysliikuntatyöryhmä Terli, ravitse-
mustyöryhmä Ape, Mielenterveysryhmä Miete ja Nuorten palvelu- ja ohjausryhmä Nootti. 
Alatyöryhmien edustajat ovat myös osallistuneet osaltaan laajan hyvinvointikertomuksen 
työstämiseen. 
 
Hyvinvointityön yhteistyötahoja ovat Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto 
(puheenjohtajana ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen), Alueellinen terveyden edistämisen 
työryhmä (puheenjohtajana ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen), Alueellinen kulttuurihy-
vinvointityöryhmä (puheenjohtajana läänintaiteilija Arttu Haapalainen) ja HLU:n liikunnan 
kehittäjä Sampsa Kivistö.  
 
Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto kesän 2016 kokoonpanossa: 
 
Akaa ja Urjala: Irma Saarikivi, kehittämissuunnittelija, Akaa  
Hämeenkyrö: Tarja Soukko, johtava hoitaja  
Ikaalinen: Rita Juvonen, johtava hoitaja  
Juupajoki: Lea Nurminen, sivistystoimenjohtaja  
Kangasala: Maija Mäkinen, hyvinvointikoordinaattori  
Kihniö ja Parkano: Anne Perälä, sairaanhoitaja, Pihlajalinna  
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Lempäälä: Tuula Salminen, suunnittelija sosiaali- ja terveystoimi  
Mänttä-Vilppula: Saara Rauhala, hallintojohtaja sosiaali- ja terveyspalvelut  
Nokia: Satu Kankkonen, liikunta- ja vapaa-aikajohtaja  
Orivesi: Tuija Peurala, hallintojohtaja  
Pirkkala: Anne Kytölä, ylihoitaja  
Punkalaidun ja Sastamala: Marja-Leena Parto-Koski, laatujohtaja, Akaasian vs. toimitusjohtaja,  
Pälkäne: Mia Sorri, kehittämispäällikkö  
Ruovesi ja Virrat: Helena Pesu, vanhustyön esimies, Keiturin sote  
Tampere: Leena-Kaisa Nikkarinen, terveyden edistämisen suunnittelija  
Valkeakoski: Soili Varonen, hallintojohtaja sosiaali- ja terveystoimi  
Vesilahti: Anne Mäki, varhaiskasvatusjohtaja  
Ylöjärvi: Soile Vuolle, johtava ylihoitaja  
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri/ Perusterveydenhuollon yksikkö: Maarit Varjonen-Toivonen, tervey-
den edistämisen ylilääkäri, puheenjohtaja 
 
 

9. Hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen 
 
Ylöjärven laaja hyvinvointikertomus 2017–2020 on hyväksytty kaupunginvaltuuston ko-
kouksessa 12.12.2016. 
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Liite 1 

Toteutunut palvelurakenne ja tavoitteet 75 vuotta täyttäneestä väestöstä 

  valtakunnallinen 
suositus1 2017 

vanhustyön 
suunnitelman 
mukainen ta-
voite Ylöjär-
vellä 2018 

 toteutunut 
Ylöjärvellä 
31.12.2013 

toteutunut 
Ylöjärvellä 
31.12.2014 

toteutunut 
Ylöjärvellä 
31.12.2015 

toteutunut Ylö-
järvellä 
30.6.2016 

75 vuotta täyttäneiden 
kuntalaisten osuus kun-
nan koko väestöstä % 
(N) 

  7 % (2413) 

ennuste 

 6,2 % (1965) 6,2 % (2021) 6,2 % (2042) 6,4 % (2106) 

kotona asuvia 91-92 % 94 % (2268)  92,4 % (1817) 92,1 % (1860) 91,8 % (1875) 91,9 % (1935) 

säännöllisen kotihoidon 
piirissä 30.11. 

13-14 % 14 % (338)  13,1 (257) 14,5 % (294) 17,1 % (350) 13,2 % (278) 

omaishoidon tuen saa-
jia vuoden aikana 

6-7 % 5 % (121)  2,4 % (47) 1,7 % (34) 2,6 % (52) 2,9 % (60) 

tehostetussa palvelu-
asumisessa 

6-7 % 4 % (97)  3,4 % (66)  
5,2 % (103)* 

5,7 % (116) 6,6 % (134) 6,6 % (139) 

pitkäaikaisessa laitos-
hoidossa  

2-3 % 2 % (48)  4,2 % (82)  
2,3 % (45)* 

2,2 % (45) 1,6 % (33) 1,5 % (32) 

ympärivuorokautinen 
hoito yhteensä 

8-9 % 6 % (145)  7,5 % (148) 7,9 % (161) 8,2 % (167) 8,1 % (171) 

11.11.2016 /SE 

*Kurun palvelukeskuksen Esterikodin (ent. vuodeosasto) ja Tiuravuoren vanhainkodin Tiurala-osaston muutokset 1.1.2014 alkaen tehostetuksi palveluasumiseksi. 

 
 
                                                      
1 Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliit to 2013, Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 



Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 - 2020

PERUSTANA KÄYTETTÄVÄT INDIKAATTORIT           FINAL 14.3.2016

Lii = liikunta-indikaattoreita 

MaMu = maahanmuutto -indikaattorit

MT = mielenterveysindikaattorit

NYK= mukana nykyisessä Pirkanmaan alueellisessa hyvinvointikertomuksessa

Pä = päihdeindikaattoreita

RAV = ravitsemusindikaattoreita

Sex = seksuaaliterveyteen liityviä indikaattoreita

Terveyden edistämisen neuvottelukunnan linjauksia 5.2.2016:

- liikaa ikäryhmäjaottelua -> valitaan esim . +65 tai +75, mieluummin +75v

- ei indikaattoreita, jotka vaativat erillistä keräämistä

- kouluterveyskyselystä samat indikaattorit perusopetuksen 8. ja 9. lk, lukio ja ammatillinen opetus

1. Sähköinen hyvinvointikertomus 0.4:n PERUS- ja TÄYDENTÄVÄT indikaattorit
- "possunpunainen"= sähköinen hyvinvointikertomus 0.4: PERUSindikaattoreita

- "violetti" = täydentävät indikaattorit 

- "vihreä 1. sarake = saatavissa vain aluetason tietoa. VALMU ehdottaa 

vertailuun Pshp:n ERVA-alueita. 

ALUEvertailu PAKETTI 1: TALOUS JA ELINVOIMA
1.1 TALOUS 
A. Tulot

Valtionosuudet yhteensä, €/asukas

Valtionosuudet, % nettokustannuksista

Verotulot, €/asukas NYK

Vuosikate, €/asukas

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

Vuosikate, % poistoista

Kunnan lainakanta, euroa / asukas

Verotettavat tulot, euroa / asukas

B. Menot

1.2 ELINVOIMA
A. Väestö

Väestö 31.12. NYK

Huoltosuhde, demografinen NYK

Väestöennuste 2030 NYK

Nettomuutto / 1000 asukasta

Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 1000 asukasta

Lapsiperheet, % perheistä

Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä NYK

Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista

Koulutustasomittain

Väestö: täydentävät indikaattorit

0-15-vuotiaat, % väestöstä yhdistetään 0-6 vuotiaat ja             

7 - 15 vuotiaat

16-24-vuotiaat, % väestöstä NYK

25-64-vuotiaat, % väestöstä NYK

65-74-vuotiaat, % väestöstä NYK

75 vuotta täyttäneet, % väestöstä NYK

75 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2030

Ulkomaan kansalaiset, % väestöstä MaMu

B. Elinvoima

Työlliset, % väestöstä

Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot (%)

Kunnan yleinen pienituloisuusaste

Lasten pienituloisuusaste, % alle 18-vuotiaista henkilöistä

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18-24-vuotiaat, % 

vastaavanikäisistä



Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25-64-vuotiaat, % 

vastaavanikäisistä 

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 65 vuotta täyttäneet, 

% vastaavanikäisistä

Elinvoima: täydentävät indikaattorit

Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä

Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä NYK

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, % 

vastaavanikäisistä

NYK

Nuorisotyöttömät, % 18-24-vuotiaasta työvoimasta NYK

Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä

PAKETTI 2: LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET
2.1 HYVINVOINTI
2.1.1 Elämänlaatu ja osallisuus (teema)

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

Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus, % 8. ja 9. luokan 

oppilaista

NYK, MT

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 

9. luokan oppilaista

NYK

Elämänlaatu ja osallisuus: täydentävät indikaattorit

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

oppilaista

MT

Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista RAV

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

Perhe ei syö yhteistä ateriaa iltapäivällä tai illalla, % 8. ja 9. 

luokan oppilaista

RAV

Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 

h viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista

NYK, Lii

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

luokan oppilaista

NYK, Pä

Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista NYK

Nuuskaa päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista

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

oppilaista

NYK, Pä

Ei ehkäisyä viimeisimmässä yhdynnässä, % 8. ja 9. luokan 

oppilaista

Sex

2.1.3 Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
Vanhemmuuden puutetta, % 8. ja 9. luokan oppilaista NYK

Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö: täydentävät 

indikaattorit

Läheisen alkoholin käyttö aiheuttanut ongelmia, % 8. ja 9. 

luokan oppilaista

Pä

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

oppilaista

MT

Kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisten toimesta, % 8. 

ja 9. luokan oppilaista

Huostassa olleet 0-17-vuotiaat viimeisimmän sijoitustiedon 

mukaan, % vastaavanikäisestä väestöstä

2.2 KUNNAN PALVELUT
A. Päivähoito

Esiopetuksen piirissä lapsia 20.9., yhteensä, lkm

Lasten päivähoidossa olleet 3-5-vuotiaat, % 

vastaavanikäisistä

B. Koulu

Terveyden edistämisen aktiivisuus (TEA) perusopetuksessa NYK

C. Sosiaali- ja terveydenhuolto

Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit yhteensä, 

määrä / 1000 0-7-vuotiasta



Sosiaali- ja terveydenhuolto: täydentävät indikaattorit

Perusterveydenhuollon kouluterveydenhuollon käynnit / 1000 

7-18-vuotiasta

Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 0-17-

vuotiaat / 1000 vastaavanikäisestä

MT

Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17-

vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisistä

NYK

PAKETTI 3: NUORET JA NUORET AIKUISET
3.1 HYVINVOINTI
3.1.1 Elämänlaatu ja osallisuus 

Ei yhtään läheistä ystävää, % lukion 1. ja 2. luokan oppilaista MT

Ei yhtään läheistä ystävää, % ammattioppilaitoksen 1. ja 2. 

vuoden opiskelijoista

MT

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi 

työkyvyttömyyseläkettä saavat 16-24-vuotiaat, % 

vastaavanikäisestä väestöstä

MT

Ylipaino, % lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista RAV

Ylipaino,  % ammattioppilaitoksen 1. ja 2. luokan 

opiskelijoista

RAV

Elämänlaatu ja osallisuus: täydentävät indikaattorit

Raskaudenkeskeytykset alle 25-vuotiailla / 1000 15-24-

vuotiasta naista

Sex

Lukiossa opiskelevat

Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus, % lukion 1. ja 2. 

luokan oppilaista

MT

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 

lukion 1. ja 2. luokan oppilaista

Ei syö koululounasta päivittäin, % lukion 1. ja 2. luokan 

opiskelijoista

RAV

Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 

h viikossa, % lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista

Lii

Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % lukion 1. ja 

2. luokan oppilaista

Pä

Tupakoi päivittäin, % lukion 1. ja 2. luokan oppilaista

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

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

luokan opiskelijoista

Pä

Ei ehkäisyä viimeisimmässä yhdynnässä, % lukion 1. ja 2. 

luokan opiskelijoista

Sex

Ammattioppilaitoksessa opiskelevat

Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus, % 

ammattioppilaitoksen 1. ja 2. luokan oppilaista

MT

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 

ammattikoulun 1. ja 2. luokan oppilaista

Ei syö koululounasta päivittäin, % ammattioppilaitoksen 1. ja 

2 luokan opiskelijoista

RAV

Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 

h viikossa, % ammattioppilaitoksen 1. ja 2. luokan 

opiskelijoista

Lii

Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 

ammattioppilaitoksen 1. ja 2. luokan opiskelijoista

Pä

Tupakoi päivittäin, % ammattioppilaitoksen 1. ja 2. luokan 

oppilaista

Nuuskaa päivittäin, % ammattioppilaitoksen 1. ja 2. luokan 

opiskelijoista

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 

ammattioppilaitoksen 1. ja 2. luokan opiskelijoista

Pä

Ei ehkäisyä viimeisimmässä yhdynnässä, % ammatillisen 

oppilaitoksen 1. ja 2. luokan opiskelijoista

Sex

3.1.3 Turvallisuus, asuminen ja ympäristö 

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 18-20-vuotiaat, % 

vastaavanikäisistä



Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita, % lukion 1. ja 2. 

luokan opiskelijoista

Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita, % 

ammattioppilaitoksen 1. ja 2. luokan opiskelijoista

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö: täydentävät 

indikaattorit 

Lukiossa opiskelevat

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

luokan opiskelijoista

MT

Kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisten toimesta, % 

lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista

Läheinen ihminen käyttää alkoholia niin, että siitä on lapselle 

haittaa, % lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista

Pä

Ammattioppilaitoksessa opiskelevat

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 

ammattioppilaitoksen 1. ja 2. luokan opiskelijoista

MT

Kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisten toimesta, % 

ammattioppilaitoksen 1. ja 2. luokan opiskelijoista

Läheinen ihminen käyttää alkoholia niin, että siitä on lapselle 

haittaa, % ammattioppilaitoksen 1. ja 2. luokan opiskelijoista

Pä

3.2 KUNNAN PALVELUT
B. Sosiaali- ja terveydenhuolto

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten 

vuodeosastoilla  hoidossa olleet 15-24-vuotiaat / 1000 

vastaavanikäistä

Pä

Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 18-20-

vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisistä

Sosiaali- ja terveydenhuolto: täydentävät indikaattorit

Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 18-24-

vuotiaat / 1000 vastaavanikäisestä

MT

13 - 17-vuotiaiden tyttöjen raskaudenkeskeytykset / 1 000 

vastaavanikäistä tyttöä

Sex

PAKETTI 4: TYÖIKÄISET
4.1 HYVINVOINTI
4.1.1 Elämänlaatu ja osallisuus

Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimäärin hyväksi tuntevien 

osuus (%), 20-64-vuotiaat

Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25-64-

vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä

MT

Työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 25-64-vuotiaista NYK

Elämänlaatu ja osallisuus: täydentävät indikaattorit

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

Sairauspäivärahaa saaneet 25-64-vuotiaat / 1000 

vastaavanikäistä

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 25-64-vuotiaita, % 

vastaavanikäisistä

NYK

Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien 

osuus (%), 20-64-vuotiaat

500 metrin matkan kävelemiseen kykenemättömien osuus 

(%), 20-64-vuotiaat

Lii

Päivittäin tupakoivien osuus (%), 20-64-vuotiaat NYK

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

vuotiaat

Pä

Suosituksen mukaisesti kestävyysliikuntaa ja 

lihaskuntoharjoittelua harrastavat (%)

Lii

Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI >= 30 kg/m2) (%), 20-

64-vuotiaat

NYK

Niukasti kasviksia ravinnossaan käyttävien osuus (%), 20-64-

vuotiaat

RAV



4.1.3 Turvallisuus, asuminen ja ympäristö: täydentävät 

indikaattorit

Asuinalueensa turvallisuuteen tyytyväisten osuus (%), 20 - 64-

vuotiaat

4.2 KUNNAN PALVELUT
A. Sosiaali- ja terveydenhuolto

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 15-49-

vuotiailla, määrä / 1000 vastaavanikäistä

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 50-64-

vuotiailla, määrä / 1000 vastaavanikäistä

Sosiaali- ja terveydenhuolto: täydentävät indikaattorit

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten 

vuodeosastoilla hoidossa olleet 25-64-vuotiaat / 1000 

vastaavanikäistä

Pä

B. Vapaa-aika: täydentävät indikaattorit

Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden 

riittävästi liikuntapalveluita (%), 20-64-vuotiaat

Lii

Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden 

riittävästi kulttuuripalveluita (%), 20-64-vuotiaat

PAKETTI 5: IKÄIHMISET
5.1 HYVINVOINTI
5.1.1 Elämänlaatu ja osallisuus 

Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimäärin hyväksi tuntevien 

osuus (%), 65 vuotta täyttäneet

Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimäärin hyväksi tuntevien 

osuus (%), 75 vuotta täyttäneet

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutettuja 

65 vuotta täyttäneitä, % vastaavanikäisistä

MT

Elämänlaatu ja osallisuus: täydentävät indikaattorit

Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 65 vuotta 

täyttäneitä, % vastaavanikäisistä

Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien 

osuus (%), 65 vuotta täyttäneet         

Arkiaskareissa (ADL+IADL) suuria vaikeuksia kokevien osuus 

(%), 75 vuotta täyttäneet

500 metrin matkan kävelemiseen kykenemättömien osuus 

(%), 65 vuotta täyttäneet

Lii

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

täyttäneet

Pä

Niukasti kasviksia ravinnossaan käyttävien osuus (%), 65 

vuotta täyttäneet

RAV

Suosituksen mukaisesti kestävyysliikuntaa ja 

lihaskuntoharjoittelua harrastavat (%), 75 vuotta täyttäneet

Lii

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

vuotta täyttäneet

RAV

Dementiaindeksi, ikävakioitu

Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisistäNYK

Opiskelu, työ ja toimeentulo: täydentävät indikaattorit

Rahanpuutteen vuoksi ruoasta, lääkkeistä tai 

lääkärikäynneistä tinkimään joutuneiden osuus (%), 65 vuotta 

täyttäneet

5.1.3 Turvallisuus, asuminen ja ympäristö: täydentävät 

indikaattorit 

Niiden osuus, jotka ovat tyytyväisiä asuinalueensa 

turvallisuuteen (%), 65 vuotta täyttäneet

5.1.2 Opiskelu, työ ja toimeentulo 



Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisistä NYK

Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisistä

5.2 KUNNAN PALVELUT
A. Sosiaali- ja terveydenhuolto

Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta 

täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisistä

Sosiaali- ja terveydenhuolto: täydentävät indikaattorit

Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden 

aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta 

täyttäneet asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä

NYK

B. Vapaa-aika: täydentävät indikaattorit

Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden 

riittävästi liikuntapalveluita (%), 65 vuotta täyttäneet

Lii

Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden 

riittävästi kulttuuripalveluita (%), 65 vuotta täyttäneet

PAKETTI 6: KAIKKI IKÄRYHMÄT
6.1 HYVINVOINTI
6.1.1 Elämänlaatu ja osallisuus 

Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimäärin hyväksi tuntevien 

osuus (%)

Äänestysaktiivisuus kunnallisvaaleissa sukupuolittain

Sairastavuusindeksi, ikävakioitu (Kela) NYK

Elämänlaatu ja osallisuus: täydentävät indikaattorit

Mielenterveysindeksi, ikävakioitu (id: 253) MT

6.1.2 Opiskelu, työ ja toimeentulo: täydentävät 

indikaattorit

Kotitalouden menojen kattaminen tuloilla hankalaa (%)

6.1.3 Turvallisuus, asuminen ja ympäristö 

Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet 

rikokset / 1000 asukasta

Asunnottomat yksinäiset / 1000 asukasta

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö: täydentävät 

indikaattorit

Poliisin tietoon tulleet omaisuusrikokset / 1000 asukasta NYK

Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset / 1000 

asukasta

NYK, Pä

Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset / 1000 asukasta Pä

6.2 KUNNAN PALVELUT
A. Sosiaali- ja terveydenhuolto

Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1000 asukastaNYK

Sosiaali- ja terveydenhuolto: täydentävät indikaattorit

Terveyden edistämisen aktiivisuus (TEA) 

perusterveydenhuolto

Perusterveydenhuollon muut avohoitokäynnit (muu 

ammattiryhmä kuin lääkärit) / 1000 asukasta

NYK

Terveyden edistämisen aktiivisuus (TEA) kunnan 

strategisessa johtamisessa

NYK

Hyvinvointi- ja terveyseroja kaventavat tavoitteet kunnan 

toiminta- ja taloussuunnitelmassa, pistemäärä

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit / 1000 asukasta NYK

Sosiaalitoimen nettokustannukset, €/asukas NYK

Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto) 

nettokustannukset, €/asukas

NYK

Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, €/asukas NYK



B. Vapaa-aika: täydentävät indikaattorit

Terveyden edistämisen aktiivisuus (TEA) liikunnan 

edistämisessä

NYK

PAKETTI 7: PIRKANMAA
7.1 KULTTUURI-INDIKAATTORIT  
Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön opiskelijoita 

syyslukukaudella

Tilastokeskus.fi/ 3900

Muun kulttuuritoimen nettokustannukset, €/asukas Tilastokeskus.fi/ 4195

Niiden osuus, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti (vähintään 1-

3 krt/kk) kulttuuriyhdistysten toimintaan (%)

THL/ ATH

7.2 RAVITSEMUSINDIKAATTORIT  
Hyvinvointikertomuksen tavoitteet: ravitsemus TEAviisari -kysely/ Kuntajohto

Kirjattu käytäntö ongelmien tunnistamisessa: ikääntyneiden 

vajaaravitsemus

TEAviisari -kysely/ 

Perusterveydenhuolto

Ovatko oppilaat osallistuneet seuraaviin asioihin 

kouluvuoden aikana: kouluruokailun suunnittelu/ 

toteuttaminen/ arviointi

TEAviisari -kysely/ Perusopetus

Ovatko oppilaat osallistuneet seuraaviin asioihin 

kouluvuoden aikana: kouluruokailun suunnittelu/ 

toteuttaminen/ arviointi

TEAviisari -kysely/ Lukiokoulutus

Ovatko oppilaat osallistuneet seuraaviin asioihin 

kouluvuoden aikana: kouluruokailun suunnittelu/ 

toteuttaminen/ arviointi

TEAviisari -kysely/ Ammatillinen 

koulutus

7.3 MUUT INDIKAATTORIT   
Kunnan nettokustannukset €/ as

Liikunnan ja ulkoilun nettokustannukset, €/asukas Tilastokeskus.fi/ 4120

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut 

- diabetes 40 - 64 -vuotiaat Sotkanet

- sepelavaltimotauti 40 - 64 -vuotiaat Sotkanet

- verenpainetauti 40 - 64 -vuotiaat Sotkanet

- depressio 40 - 64-vuotiaat Sotkanet

Päivittäistavarakauppojen saavutettavuus yli 75-vuotiaat% ( 

enintään 500m päivittäistavarakaupasta asuvat)

www.ymparisto.fi/liiteri

http://www.ymparisto.fi/liiteri
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