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Saatteeksi
Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 - 2020 on strateginen alueellinen asiakirja,
joka linjaa alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet ja niiden
toimeenpanon. Se on järjestyksessään toinen alueellinen hyvinvointikertomus Pirkanmaalla
ja keskeinen osa Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen suunnitelman (2011)
toimeenpanoa. Asiakirja on laadittu yhdessä eri toimijoiden kanssa, jotka on esitelty liitteessä
1. Lakiluonnoksessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi (1.9.2016) uudet
maakunnat velvoitetaan laatimaan yhdessä kuntien kanssa alueelliset
hyvinvointikertomukset. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 - 2020 uudistetaan
uusien maakuntien toiminnan käynnistyttyä.
Kunnat laativat lakisääteisesti omat hyvinvointikertomuksensa myös jatkossa. Pirkanmaan
kunnat voivat hyödyntää alueellisen hyvinvointikertomuksen aineistoa poikkitoiminnallisessa
työssään kuntalaistensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Pirkanmaan alueellisen
hyvinvointikertomus 2017 - 2020:n painopisteiden valintaan ovat vaikuttaneet mm.
alueellisen terveyden edistämisen koordinaation kattavia kuntia koskevat indikaattoritiedot,
joita on saatavilla valtakunnallisista maksuttomista indikaattoripankeista. Kuntien eroille on
useita selittäviä tekijöitä ja yksittäistä indikaattoritietoa tärkeämpiä ovat indikaattoreiden
kuvaamat ilmiöt. Painopisteet on alueellisen tason osalta hyväksytty sairaanhoitopiirin
hallituksen nimeämässä Terveyden edistämisen neuvottelukunnassa ja erikoissairaanhoidon
osalta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimialuejohtajatasoisessa erikoissairaanhoidon
terveyden edistämisen ohjausryhmässä.
Pirkanmaan alueellisessa hyvinvointikertomus 2017 - 2020:ssa ensimmäinen kokonaisuus on
yhteenveto Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2012:n painopisteiden
toimeenpanosta vuosina 2013 – 2016. Tähän liittyviä indikaattoritietoja on liitteessä 2. Toinen
kokonaisuus ja asiakirjan ydin on suunnittelutaulukko-muodossa esitetty Pirkanmaan
alueellinen hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017 – 2020. Tiedot on esitetty alueellisella
tasolla, Pirkanmaan erikoissairaanhoidossa ja ehdotuksina kuntatasolle. Suunnittelutaulukko
sisältää muun ohessa vastuutahot toimenpiteiden käynnistämiselle ja toimeenpanolle sekä
esimerkkejä toteutumisen arviointimenettelyiksi. Toteutuksessa tarvittavat eri tahojen
edustajat on listattu suunnittelutaulukon resurssit -sarakkeeseen. Pirkanmaan alueellisen
hyvinvointikertomus 2017 – 2020:n työstämisessä on käytetty Kuntaliiton sähköinen
hyvinvointikertomus –työkalua. Asiakirjan hyväksymisen jälkeen se julkaistaan myös
hyvinvointikertomus.fi -sivustolla.
Muutos tapahtuu vain jonkun ottaessa vastuun sen käynnistämisestä. Muutoksen
toimeenpanossa tarvitaan yhteistyötä eri toimijoiden kesken.
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Lyhenteet ja käsitteet
Pirkanmaan alueellisessa hyvinvointikertomuksessa on käytetty lyhenteitä ja nimikkeitä, jotka
seuraavassa on avattu aakkosjärjestyksessä.
ALUEELLINEN TED-TYÖRYHMÄ on Pirkanmaan alueelliseen terveyden edistämisen
koordinaatioon sen koordinaatiotasolla osallistuva työryhmä, jossa on kuntien lisäksi
edustajia sidosryhmistä.
ATH on 1 – 4 vuoden välein toteutettava alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus, jossa
kerätään seurantatietoa sellaisista terveyden edistämistoimien vaikuttavuuden arvioinnin
kannalta keskeisistä ilmiöistä, joista ei löydy tietoa rekistereistä. Aluetta (kunta, kuntayhtymä,
maakunta, sairaanhoitopiiri) kohden otoskoko on 3 000 asukasta.
AVI on aluehallintovirasto. Avit valvovat kuntien hyvinvointikertomustyön toteutumista.
BMI on painoindeksi, body mass index, mitta-arvo jonka avulla voidaan arvioida ihmisen
painon ja pituuden suhdetta (kg/m2)
eHVK on sähköisestä hyvinvointikertomustyökalusta tekstissä käytetty epävirallinen lyhenne
ENSH on Euroopan savuton terveydenhuoltoverkosto, jolla on mittaristo savuttomuuden
toteutumisen arvioimiseksi terveydenhuollon organisaatiossa
ESH-TED-KOORDINAATTORI on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tuottamassa
erikoissairaanhoidossa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koordinoiva henkilö
HLU on Hämeen Liikunta ja Urheilu
HPH-verkosto (Health Promotion Hospitals) on WHO:n vuonna 1990 perustama verkosto,
johon kuuluu yli 700 sairaalaa 25:ssä Euroopan maassa. HPH-verkosto on kiteyttänyt
viideksi ydinstandardiksi tavoitteensa sisällyttää sairaalan identiteettiin ja rutiinitoimiin
terveyttä edistäviä toimenpiteitä, jotka kohdistuvat potilaisiin, henkilöstöön ja yhteisöön
viideksi standardiksi. Suomessa näistä käytetään nimitystä STESO-standardit (ks.
jäljempänä).
HYVINVOINTIKOORDINAATTORI on Pirkanmaan alueellisessa terveyden edistämisen
koordinaatiossa käytetty nimitys kuntien hyvinvointikertomustyötä koordinoivista henkilöistä.
He muodostavat Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkoston
HYVINVOINTIRYHMÄ/ HYVINVOINTITYÖRYHMÄ on poikkitoiminnallinen (= edustajat
kunnan kaikilta sektoreilta/ toimialoilta) kunnan hyvinvointijohtamisen rakenteita kehittävä ja
hyvinvointikertomustyötä koordinoiva työryhmä
ID kuvaa kyseisen indikaattorin tunnistetta Sotkanet-tietopankissa. Se näkyy
suunnittelutaulukon indikaattoreissa numeron kera:
IKÄIHMISTEN ELÄMÄNHALLINTA tarkoittaa tässä asiakirjassa arjessa pärjäämistä
INDIKAATTORI eli tunnusluku kuvaa hyvinvoinnin, terveyden ja palvelujen tilannetta ja
niissä tapahtuneita muutoksia
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INNOKYLÄ on sosiaali- ja terveysalan toimijoiden ja kehittäjien yhteinen innovaatioyhteisö,
joka tarjoaa työvälineitä ja foorumeita käytäntöjen kehittämiseen, käyttöönottoon ja
vuorovaikutukseen. Innokylä löytyy osoitteesta www.innokyla.fi . Kaste-ohjelmassa toteutetut
kehittämishankkeet dokumentoidaan myös Innokylässä.
KUNNAT ovat tässä asiakirjassa Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen
koordinaation kattamat 24 kuntaa, eli Pshp:n jäsenkunnat vuonna 2016 ja Pirkanmaan
maakunnan kunnat vuonna 2016
LSSAVI on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
NCD on WHO:n tavoitteet kansantautien (Noncommunicable diseases) vähentämiseksi
PAKKA-toimintamalli on paikallinen alkoholihaittojen ennaltaehkäisyn käytännönläheinen
toimintamalli, joka nykyisin koskee kaikkia ikärajavalvottavia tuotteita. Toiminnassa
huomioidaan alkoholin lisäksi tupakka ja rahapelit. Tavoitteena on yhteinen hyvä eli
vähemmän näistä aiheutuvia haittoja ja kuluja. Paikallisia toimijoita ovat markkinat
(vähittäiskauppa, Alko ja ravintolat), viranomaiset (poliisi ja alkoholitarkastajat), politiikka
(kunnan luottamushenkilöt, päättäjät), media (lehdet, radio, tv, sosiaalinen media) ja
kansalaiset (kuntalaiset; nuoret, nuorten vanhemmat, nuoret aikuiset)
PETE on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö
PIKASSOS on sosiaalialan osaamiskeskus, jonka omistavat Hämeenlinnan, Tampereen ja
Porin kaupungit. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa sosiaalialan osaamiskeskusten
perustoimintaa.
PIRKANMAAN HYVINVOINTIKOORDINAATTOREIDEN VERKOSTO on Pirkanmaan
alueellisen terveyden edistämisen koordinaation kattavien kuntien hyvinvointikoordinaatiosta
vastaavien henkilöiden yhteistyöverkosto
PSHP on Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
SOSIAALIPALVELUJEN JOHTO vastaa sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden
johtamisesta kunnassa
SOTEjohto tarkoittaa tässä asiakirjassa kunnassa sosiaali- ja terveystoimen johtamisesta
vastaavaa henkilöä, esim. perusturvajohtaja
SOTKAnet on vapaasti käytössä oleva tilasto- ja indikaattoripankki, joka sisältää kattavasti
tilastotietoja suomalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä. Palveluun on lisäksi koottu
keskeisiä Euroopan maiden tasolla saatavia väestö- ja terveystietoja.
STESO-standardit = HPH-standardit, jotka on käännetty suomeksi. Nämä ydinstandardit
ovat WHO:n hyväksymät vuonna 2004.
STESO-verkosto on Suomen terveyttä edistävien sairaaloiden ja organisaatioiden verkosto,
joka kuuluun kansainväliseen HPH-verkostoon.
STM on Sosiaali- ja terveysministeriö
SUURET KANSANTAUDIT ovat tauteja, joilla on suuri vaikutus väestön terveyteen ja ne
kuluttavat paljon terveydenhuollon voimavaroja. Näitä ovat mm. valtimosairaudet, tyypin 2
diabetes, syöpätaudit sekä tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet.
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TAYS on Tampereen yliopistollinen sairaala
TAYS erva on Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue, johon kuuluvat
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lisäksi Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen
sairaanhoitopiirit
TEAviisari on THL:n maksuton, kaikille avoin tietopalvelu, johon on kerätty kunnista tietoja
kuvaamaan kunnan terveydenedistämisaktiivisuutta eli kunnan toimintaa asukkaidensa
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. TEAviisari on kehitetty THL:n TedBM-hankkeessa.
TEAviisarin tiedonkeruut kohdennetaan kuntajohdolle, perusopetukselle, lukiokoulutukselle,
ammatilliselle koulutukselle, liikuntatoimelle, perusterveydenhuollolle ja ikääntyneiden
palveluille .
TedBM on terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmän kehittämishanke, joka
käynnistyi vuonna 2006 sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta.
TED-neuvottelukunta on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen toimikaudekseen
nimeämä alueellisen terveyden edistämisen koordinaation ohjausryhmä, Terveyden
edistämisen neuvottelukunta
TERVEYSKESKUKSEN JOHTO vastaa terveyskeskuksen johtamisesta
THL on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
VALMU-työryhmä on moniammatillinen pientyöryhmä, joka on valmistellut Pirkanmaan
alueellisen hyvinvointikertomuksen aiheita Terveyden edistämisen neuvottelukunnan ja
alueellisen terveyden edistämisen työryhmän käsiteltäviksi
VALVIRA on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, joka muun ohella ohjaa
valtakunnallisesti aluehallintovirastoja kuntien hyvinvointikertomustyön toteutumisen
valvonnassa
WHO on Maailman terveysjärjestö.
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Tiivistelmä
Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 – 2020 linjaa alueellisen terveyden
edistämisen koordinaation painopisteet sekä näiden sisältämät tavoitteet. Uusien maakuntien
toiminnan käynnistyttyä asiakirja uudistetaan. Alueellisen hyvinvointikertomuksen
työstämiseen osallistuneet kuntien ja eri sidosryhmien edustajat on esitelty liitteessä 1.
Hyvinvointikertomuksen painopisteet perustuvat Pirkanmaan alueellisen terveyden
edistämisen koordinaation kattavia kuntia (n = 24), Tampereen yliopistollisen sairaalan
erityisvastuualueen sairaanhoitopiirejä (jatkossa TAYS erva) ja maakuntia sekä koko maata
koskeviin indikaattoritietoihin, joita on käsitelty sähköinen hyvinvointikertomus –työkalun
avulla. Tämän asiakirjan liitteenä 2 on väestön hyvinvointitietojen kehitystä kuvaava lista em.
indikaattoreiden sisältämistä tiedoista TAYS ervan sairaanhoitopiirien ja koko maan osalta.
Painopisteitä valittaessa on lisäksi huomioitu Maailman terveysjärjestön (WHO) tavoitteet
kansantautikuolleisuuden vähentämiseksi (nk. NCD-tavoitteet). Terveyden edistämisen
neuvottelukunta linjasi edellä esitetyn perusteella Pirkanmaan alueellisen terveyden
edistämisen koordinaation painopisteiksi vuosille 2017 – 2020 seuraavat:
1) Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
2) Ikäihmisten elämänhallinnan edistäminen
3) Päihteettömän elämäntavan tukeminen
4) Savuttomuudesta terveyttä
Viestintä sisältyy läpileikkaavana kaikkiin painopisteisiin.
Alueellisen terveyden edistämisen koordinaation tavoite on väestöryhmien välisten
terveyserojen kaventaminen Pirkanmaalla ja siten vaikuttaminen sosiaali- ja
terveydenhuollon kustannuskehitykseen. Positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan
yhdensuuntaisia ja eri toimijoiden yhteistyössä toteuttamia toimenpiteitä alueellisella tasolla,
kunnissa ja Pirkanmaan erikoissairaanhoidossa. Alueellisen hyvinvointikertomuksen
painopisteet ovat yhteiset eri toimijoille. Toimijoittain on koottu taulukkomuotoon tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä, vastuutahoja, resursseja ja arviointimenettelyitä.
Toimeenpanossa keskeistä on eri toimijoiden yhteistyö, mikä on huomioitu
suunnittelutaulukon sisällössä. Kunnat laativat lakisääteiset omat hyvinvointikertomuksensa
oman väestönsä painopisteidensä perusteella ja voivat työssään hyödyntää alueelliseen
hyvinvointikertomukseen koottuja tietoja.
Hyvinvointikertomus on strateginen asiakirja kunnan ja alueellisen hyvinvointipolitiikan
suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työvälineeksi. Pirkanmaan alueellinen
hyvinvointikertomus on keskeinen työväline Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen
suunnitelman (2011) alueellisen tason toimeenpanosuunnitelmassa. Pirkanmaan alueellinen
hyvinvointikertomus 2012 valmistui keväällä 2013 ja osaltaan toimi mallina kuntien
hyvinvointikertomustyölle.
Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017 - 2020:n ensimmäinen kokonaisuus on
yhteenveto Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2012:n painopisteiden
toimeenpanosta vuosina 2013 – 2016. Väestön terveys- ja hyvinvointitietoja on liitteenä 2.
Seuraava kokonaisuus on lista pirkanmaalaisen hyvinvoinnin painopisteisiin ja strategisiin
linjauksiin liittyvistä asiakirjoista linkkeineen sekä näiden työstämisessä huomioitavat
kansalliset ja alueelliset hyvinvoinnin edistämisen ohjeet, suositukset ja suunnitelmat
linkkeineen. Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017 – 2020:n ydin on
suunnittelutaulukko-muodossa esitetty Pirkanmaan alueellinen hyvinvointisuunnitelma
vuosille 2017 – 2020. Tiedot on esitetty alueellisella tasolla, Pirkanmaan
erikoissairaanhoidossa ja ehdotuksiksi kuntatasolla. Toimeenpanossa keskeisen yhteistyön
vuoksi eri tahojen toimijoita on suunnittelutaulukossa kaikkien toimijoiden kohdalla.
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OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA
2013 - 2016
Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2012 on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (jatkossa
PSHP) hallituksen hyväksymä strateginen asiakirja, joka on linjannut terveyden edistämisen
alueellisen koordinaation painopisteet vuosille 2013 - 2016. Se on keskeinen
osa Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen suunnitelman (2011) toimeenpanoa.
Alueellinen hyvinvointikertomus 2012 koostuu kolmesta asiakirjasta, jotka löytyvät
sairaanhoitopiirin verkkosivuilta. Alueellisesta hyvinvointikertomuksesta sähköinen
hyvinvointikertomus -työkalun 0.3 versiolla työstetty tiivistetty versio löytyy myös
www.hyvinvointikertomus.fi -verkkosivustolta.

1. Painopisteet valtuustokaudella 2013 – 2016
Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation tavoite on väestöryhmien
välisten terveyserojen kaventaminen. Jotta tämä toteutuu ja saadaan myös
kustannussäästöjä, tarvitaan maan hallitusohjelman ja terveydenhuoltolain velvoitteiden
mukaisesti terveyden ja hyvinvoinnin näkökulman huomioon ottamista ja tähän liittyviä
toimintakäytäntöjen muutoksia niin kunnan kaikilla toimialoilla kuin
erikoissairaanhoidossa. Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2012:n painopisteet
vuosille 2013 -2016 olivat:
Vuosi
2013
2014

2015
2016
2013 2016

Painopiste
Hyvinvointityön rakenteiden vahvistaminen: kuntien hyvinvointikertomustyön
tukeminen ja sähköisen hyvinvointikertomustyökalun käyttöönotto
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen vaikuttamalla suurten kansantautien
esiintyvyyteen: alueellisten ravitsemus- ja terveysliikuntasuunnitelmien
laatiminen ja toimeenpano
Yhteisöllisyys, syrjäytymisen vähentäminen ja sisäinen turvallisuus: Terveyden
ja hyvinvoinnin edistämisen aseman vahvistaminen sisäisen turvallisuuden
suunnittelussa
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen vaikuttamalla suurten kansantautien
esiintyvyyteen: Elintapaohjauksen tehostaminen
Sisällytetään kaikilla tasoilla johtamiseen ravitsemus ja liikunta osana
terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä
Viestintä: Terveyden ja hyvinvoinnin brändääminen kaikkia väestöryhmiä
kiinnostavaksi tuotteeksi.

Tavoitteet ovat yhteiset alueellisen tason toiminnalle, ehdotuksina kunnille sekä PSHP:n
tuottamalle erikoissairaanhoidolle. Tavoitteiden toimeenpanoksi tarvittavat toimenpiteet,
näiden edellyttämät resurssit, vastuutahot sekä toteutumisen arviointimenettelyt vaihtelivat
toimijoittain ja on koottu alueelliseen hyvinvointikertomukseen taulukkomuotoon. Tavoitteet
kohdennettiin vuosittaisiksi painopisteiksi, joiden toimeenpano on kuvattu seuraavissa
kappaleissa.
Vuoden 2013 painopiste oli kuntien hyvinvointikertomustyön tukeminen ja sähköisen
hyvinvointikertomustyökalun käyttöönotto. Terveyden edistämisen alueellisen koordinaation
kattavista 24 kunnasta tuolloin oli 19 mukana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
koordinoimassa valtionavustushankkeessa TerPS2 (Terveempi Pohjois-Suomi 2), jonka
tavoitteena oli kehittää kuntien poikkitoiminnallista hyvinvointijohtamista ja sähköinen
hyvinvointikertomus -työkalua. Alueellisen hyvinvointikertomuksen painopiste ja TerPS2-
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hanke tukivat toistensa tavoitteita. Vuoden 2015 loppuun mennessä 21/24 Pirkanmaan
alueellisen terveyden edistämisen koordinaation kattavista kunnista oli laatinut lakisääteisen
laajan hyvinvointikertomuksen ja 2:ssa kunnassa työ oli käynnistetty ensin vuosittaisesta
hyvinvointiraportoinnista. Sähköinen hyvinvointikertomustyökalu oli käytössä 23/24
kunnassa. Näissä oli myös nimetty poikkitoiminnalliset hyvinvointityöryhmät, ja näissä oli
vähintään yksi kunnan johtoryhmän edustaja.
Vuoden 2014 painopisteitä olivat alueellisten ravitsemus- ja terveysliikuntasuunnitelmien
laatiminen ja toimeenpano sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen aseman
vahvistaminen sisäisen turvallisuuden suunnittelussa.
Pirkanmaan alueellinen ravitsemussuunnitelma valmistui vuonna 2011. Se sisältää
taulukkomuodossa konkreettisia ehdotuksia ja arviointimittareita eri toimijoille väestön
terveyserojen kaventamiseksi ravitsemuksen keinoin. Alueellisen ravitsemussuunnitelman
vastuutahona on sairaanhoitopiirin johtajan nimittämä alueellinen ravitsemustyöryhmä.
Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma valmistui alkuvuodesta 2014. Se esiteltiin
vastuutahojen (Hämeen Liikunta ja Urheilu, PSHP ja UKK-instituutti) toimesta alueellisen
terveyden edistämisen koordinaation kattavissa kunnissa niiden hyvinvointikoordinaatiosta
vastaavien henkilöiden järjestämissä tilaisuuksissa. PSHP:n hallitus hyväksyi strategisena
asiakirjana alueellisen terveysliikuntasuunnitelman kesäkuussa vuonna 2014. Syksystä 2014
sen toimeenpanosta on vastannut HLU. Vuoden 2015 lopulla ravitsemus oli yhtenä
painopisteenä 18/21:n ja liikunta 17/21:n kunnan laajassa hyvinvointikertomuksessa.
Yhteisöllisyyden lisääminen ja syrjäytymisen vähentäminen olivat painopisteenä kaikissa
21:ssa laajassa hyvinvointikertomuksessa. Painopisteen toimeenpanoa on konkretisoitu
etsivän nuorisotyön menetelmin, kehittämällä seuratoiminnan ulkopuolisten henkilöiden
liikuntamahdollisuuksia ja eri toimijoiden järjestämin koulutuksin.
Vuoden 2015 painopiste oli elintapaohjauksen tehostaminen. Terveyden edistämisen
alueellisen koordinaation ohjausryhmänä Pirkanmaalla toimii sairaanhoitopiirin hallituksen
toimikaudekseen nimeämä Terveyden edistämisen neuvottelukunta, joka jo toiminnan
käynnistyessä syksyllä 2009 linjasi, että elintapaohjaus käynnistetään ravitsemuksesta ja
liikunnasta. Molemmat koskettavat kaikkia väestöryhmiä ja molempiin on mahdollisuus
vaikuttaa monen toimijan avulla. PSHP:n toimialuejohtajatasoinen erikoissairaanhoidon
terveyden edistämisen ohjausryhmä linjasi vuonna 2012, että terveyden edistäminen viedään
osaksi erikoissairaanhoidon arkea savuttomuuden keinoin. Ravitsemus, liikunta ja
savuttomuus on sisällytetty sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön koordinoimiin
uusiin ja päivitettäviin alueellisiin hoitoketjuihin. PSHP:n Osaamisen kehittämisyksikkö on
järjestänyt ammattilaisille koulutusta ravitsemuksesta ja savuttomuuden tukemisesta.
Sairaanhoitopiirissä on kehitetty mallit savuttomuuden tunnistamisesta, puheeksi ottamisesta
ja kirjaamiskäytännöistä. Vuonna 2015 käynnistettiin pilottihanke Sastamalan ja
Valkeakosken terveyskeskusten kanssa savuttomasta leikkauksesta. Suurimmassa osassa
alueellisen terveyden edistämisen koordinaation kattavia kuntia on hyvinvointikertomusten
painopisteinä väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen hyödyntäen alueellisia
ravitsemus- ja terveysliikuntasuunnitelmia.
Vuoden 2016 painopisteenä on ravitsemuksen ja liikunnan sisällyttäminen johtamiseen
kaikilla tasoilla. Tavoitteena on saada väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen
ravitsemuksen ja liikkumisaktiivisuuden lisäämisen keinoin osaksi kunnan jokaisen toimialan
talous- ja toimintaprosesseja. Erikoissairaanhoidossa sama toteutetaan savuttomuuden
kautta. Vuonna 2016 erikoissairaanhoidossa toiseksi painopistealueeksi on otettu terveyttä
edistävä ravitsemusohjaus ja hyvä ravitsemushoito, johon sisältyy vajaaravitsemusriskin
tunnistaminen.
Lisäksi vuosina 2013 - 2016 on jokaisen vuoden painopisteenä ollut terveyden ja
hyvinvoinnin brändääminen kaikkia väestöryhmiä kiinnostavaksi tuotteeksi. Vuosina 2012 2013 kehitettiin kahdessa nk. Demola -projektissa www.Terveyspuu.fi -verkkosivusto
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kuvaamaan alueellisen hyvinvointikertomuksen perustana käytettäviä indikaattoreita eli
väestön terveyttä ja hyvinvointia kuvaavia tunnuslukuja. Sivustolle valittiin sellaisia
indikaattoreita, joiden kuvaamaan ilmiöön kunnat voivat omin toimenpitein vaikuttaa. Sivusto
päivitettiin vuonna 2015. PSHP:n verkkosivuja uudistettaessa terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisen sivustot uudistettiin siten, että ne sisältävät myös tukea elintapamuutoksiin sekä
ammattilaisille että kansalaisille.

2. Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi
Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017 – 2020:n painopisteiden perustana on
käytetty Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation kattavia kuntia (n =
24), TAYS erva-alueen sairaanhoitopiirejä ja maakuntia sekä koko maata koskevia
indikaattoritietoja, joita on käsitelty Kuntaliiton sähköinen hyvinvointikertomus –työkalulla.
Käytettävät indikaattorit on hyväksytty Terveyden edistämisen neuvottelukunnassa ja ne ovat
asiakirjan liitteessä 2. Indikaattoreiden kautta on arvioitu vuosien 2005 – 2015/ 2014
kehitystä sekä kuntien terveydenedistämisaktiivisuuden että väestön hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen osalta. Indikaattoritietojen lisäksi on painopisteiden valinnassa
huomioitu Maailman terveysjärjestön (WHO) tavoitteet kansantautikuolleisuuden
vähentämiseksi (nk. NCD-tavoitteet).

2.1

Kuntien terveydenedistämisaktiivisuus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (jatkossa THL) vuosittain toteuttamien, kuntien eri
toimialojen terveydenedistämisaktiivisuutta kartoittavien, TEAviisari -tiedonkeruiden
pistemäärien perusteella Pirkanmaalla on kuntien terveydenedistämisaktiivisuus kehittynyt
hyvään suuntaan vuonna 2013 alkaneella valtuustokaudella (kuva 1).
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Kuva 1. TEAviisari -tiedonkeruun kuvaama kuntien terveydenedistämisaktiivisuuden kehitys
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnissa vuosina 2008 – 2015
https://www.teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?view=NAKOKULMA&y=2015&chartType=pointer&cmp=r&
r=SHP06] , viitattu 27.6.2016

2.2

Väestön terveyden ja hyvinvoinnin kehitys valtuustokaudella 2013 – 2016

Tämän asiakirjan liitteenä 2 on väestön terveyden ja hyvinvoinnin kehitystä kuvaavat
indikaattoritiedot TAYS erva-alueen sairaanhoitopiirien ja koko maan osalta. Indikaattoritiedot
ovat pääsääntöisesti vuosilta 2005 (hoitotakuulaki voimaan), 2009 (alueellinen terveyden
edistämisen koordinaatio käynnistyi Pirkanmaalla), 2012 (Pirkanmaan alueellisen
hyvinvointikertomus 2012:n toimeenpanon käynnistysvaiheen tiedot) sekä tuoreimmat
käytettävissä olevat tiedot. Seuraavassa on esitetty ikäryhmittäin hyvinvoinnin lisääntymistä
kuvaavia poimintoja indikaattoritiedoista.
Varhaiskasvatus ja koulu tavoittavat lapset ja nuoret ja mahdollistavat kaikille terveellisen
ravinnon ja liikkumisen edellytykset. Lasten päivähoidossa olleiden 3 – 5 –vuotiaiden osuus
vastaavanikäisestä väestöstä oli Pirkanmaalla selvästi suurempi kuin valtakunnallinen
keskiarvo. Indikaattoritiedon perusteella tarvetta lastensuojelun tukitoimiin on, mutta
avohuoltoon panostamalla ei huostaanottojen määrä ole merkittävästi noussut.
Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä vuosittain olevien 0 – 17-vuotiaiden osuus
vastaavanikäisestä väestöstä lisääntyi ja oli Pirkanmaalla samaa tasoa kuin
valtakunnallisesti keskimäärin. Samanaikaisesti niukasti lisääntyi myös huostassa tai
kiireellisesti sijoitettuna olevien samanikäisten määrä.
Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17 - 24-vuotiaiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä
on seuranta-aikana laskenut sekä koko maassa että TAYS erva-alueen sairaanhoitopiirien
alueilla. Pirkanmaalla luku oli pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Kouluterveyskyselyllä
kartoitetaan joka toinen vuosi perusopetuksen 8. ja 9. luokan, lukio-opetuksen ja
ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia. Se on laajin tiedonkeruu
terveydestä, hyvinvoinnista ja elintavoista ja tavoittaa lähes koko ikäluokan. Koska vuoden
2015 kouluterveyskysely epäonnistui valtakunnallisista atk-teknisistä syistä, Pirkanmaan
alueellisen hyvinvointikertomuksen laatimisessa on käytetty vuoden 2013
kouluterveyskyselyn tietoja. Lisäksi on käytetty joitakin TEAviisari-tiedonkeruun
perusopetuksen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen tietoja. Nuorten humalahakuinen
alkoholinkäyttö on vähentynyt kaikissa kyselyyn osallistuneissa kouluasteissa, samoin
päivittäin tupakoivien osuus. Sen sijaan nuuskan käyttö on selvästi lisääntynyt.
Liikuntaharrastus on lisääntynyt, mutta ylipaino on silti jatkuvassa tasaisessa kasvussa.
Terveyserot näkyvät selvästi jo lukio- ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoissa.
Ammattikoululaisten elintavat ja terveys ovat lähes kaikilla osa-alueilla huonompia kuin
lukiolaisilla ikätovereillaan. Pirkanmaalla ammatillisten oppilaitosten opiskelijat ovat
ylipainoisempia kuin lukiolaiset ja jättävät lukiolaisia useammin opiskelijalounaan väliin.
Nuuskan käyttö on lisääntynyt etenkin ammattikoululaisten keskuudessa. Huumausaineita
käyttämättömien lukiokoulutuksen opiskelijoiden määrä oli Pirkanmaalla samaa tasoa kuin
valtakunnallisesti. Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista suurempi osa oli kokeillut
laittomia huumeita kuin lukiossa opiskelevat. Pirkanmaalla ammattioppilaitosten opiskelijat
unohtavat ehkäisyn käytön lukiolaisia useammin (11,2%), mutta tulos on koko maan
keskiarvoa hieman parempi. Koululaisista ja opiskelijoista enemmistö kokee että koulun
aikuiset eivät riittävästi puutu kiusaamiseen.
Pirkanmaalla sekä sairauspäivärahaa saaneiden 25 – 64-vuotiaiden että
työkyvyttömyyseläkettä saaneiden 25 – 64-vuotiaiden määrät/ 1 000 vastaavanikäistä
vähenivät seuranta-aikana. Myös erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen työikäisten
prosenttiosuudet vastaavanikäisestä väestöstä laskivat. Diabeteksen ja depression vuoksi
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erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuudet kasvoivat. Elämänlaatunsa hyväksi
tuntevien sekä riittävästi kasviksia käyttävien työikäisten määrä lisääntyi Pirkanmaalla.
Alkoholia liikaa käyttävien, päivittäin tupakoivien ja lihavien työikäisten osuudet ovat
laskussa. Suosituksen mukaisesti kestävyysliikuntaa ja lihaskuntoharjoittelua harrastavien 20
– 54-vuotiaiden osuus Pirkanmaalla oli suurempi kuin koko maassa ja vertailualueilla, mutta
silti alle 20 % kyselyyn vastanneista. Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit
työikäisillä ovat seuranta-aikana laskeneet selvästi. Tulos liittynee työterveyshuollon
palveluiden käyttöön.
Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien 65 vuotta ja 75 vuotta täyttäneiden osuudet ovat
Pirkanmaalla kasvussa. Arkiaskareissa suuria vaikeuksia kokevien 75 vuotta täyttäneiden
osuus on laskussa. Lihavien sekä alkoholia liikaa käyttävien ikäihmisten osuudet ovat myös
laskussa. Sen sijaan kasvisten käyttö vähenee entisestään. Iäkkäiden liikuntakyky on
parantunut. Asuinalueensa turvallisuuteen tyytyväisiä on pirkanmaalaisista ikäihmisistä lähes
91 %.

3. Painopisteiden, tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi
Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2012:n painopisteet olivat yhteiset alueelliselle
tasolle, kuntien väestötason terveyden edistämiselle ja PSHP:n tuottamalle
erikoissairaanhoidolle. Toimenpiteet, resurssit ja arviointimenettelyt vaihtelivat toimijoittain.
Seuraavassa on tarkasteltu terveyden ja hyvinvoinnin kehittymistä eri näkökulmista.
Kehittämiskohteet on nostettu vahvennettuna tekstinä harmaalla pohjalla.
Alueellisen hyvinvointikertomuksen tavoite on väestötason terveyserojen kaventaminen.
Tavoite toteutuu kun toimeenpano tapahtuu kaikilla tasoilla. Keskeinen haaste kaikilla
tasoilla on painopisteiden sekä niiden toimeenpanoon liittyvien tavoitteiden ja
toimenpiteiden vienti osaksi eri toimijoiden normaalia talous- ja
toimintasuunnitteluprosessia sekä toteutumisen arviointi osana tilinpäätöksiä.
Vuoden 2015 loppuun mennessä laajan hyvinvointikertomuksen oli laatinut 21/24 kuntaa ja
vuosittaisen hyvinvointisuunnitelman oli laatinut 10/24 kuntaa. Sähköinen
hyvinvointikertomus -työkalu oli käytössä vuoden 2015 lopulla 23/24 kunnassa. Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontaviraston (jatkossa Valvira) valtakunnalliseen valvontaohjelmaan
vuonna 2015 kuuluneen kuntien hyvinvointikertomustyön toteutumisen arvioinnin toteuttivat
aluehallintovirastot. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (LSSAVI) teki alueensa 85
kunnan hyvinvointikertomuksista laadullisen analyysin, Hyvinvointikertomukset Länsi- ja
Sisä-Suomen alueella, jossa yhteenvedot on tehty maakunnittain. Useimmissa
yhteenvedoissa Pirkanmaa pärjäsi parhaiten. Eniten kehitettävää kuntien
hyvinvointikertomuksissa oli toimenpiteiden konkreettisuudessa ja niiden
vastuuttamisessa.
Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation kattavista kunnista saatiin
23/24:stä vastaukset hyvinvointikoordinaatiosta vastaaville henkilöille syksyllä 2015
suunnattuun kyselyyn. Vastausten mukaan poikkitoiminnallinen hyvinvointiryhmä oli nimetty
22/23 kunnassa ja yhdessä se toimi ilman virallista nimeämistä. Kirjallinen päätös
hyvinvointiryhmän tehtävistä oli tehty vain 11 kunnassa eikä
hyvinvointikoordinaatioon käytettävissä olevaa työaikaa oltu sovittu 15/23:ssa
kunnassa. Tämä vaikuttaa negatiivisesti hyvinvointityöryhmän jäsenten sitoutumiseen
ja siten hyvinvointikertomustyön konkretisoitumiseen arjen työssä. Kyselyn mukaan
hyvinvointikertomuksen painopisteitä oli sisällytetty vuoden 2016 talous- ja
toimintasuunnitelmiin 14/23 kunnassa ja 6/23 kunnassa painopisteitä ei ollut tulossa.
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Alueellisen ravitsemustyöryhmän työstämä Pirkanmaan alueellinen ravitsemussuunnitelma
on hyväksytty PSHP:n hallituksessa vuonna 2011 osana Pirkanmaan alueellista terveyden
edistämisen suunnitelmaa. Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma valmistui
vuonna 2014 PSHP:n, HLU:n ja UKK-instituutin yhteistyönä. Ravitsemus ja liikunta
keinoina väestön terveyserojen kaventamiseen on viety kuntien
hyvinvointikertomustyöhön valtaosassa Pirkanmaan kuntia. Vuoden 2015 lopulla
ravitsemus oli mukana kuntien laajoissa hyvinvointikertomuksissa 18/21:ssä ja liikunta
17/21:ssa. Kuntien laatimissa vuosittaisissa hyvinvointisuunnitelmissa ravitsemus oli mukana
10/10:ssä ja liikunta 10/10:ssä. Vuoden 2015 lopulla ravitsemustyöryhmä oli 8 kunnassa ja
liikuntaan liittyvä teemaryhmä 5 kunnassa. Alueellisen hyvinvointikertomuksen painopisteistä
syrjäytymisen vähentäminen oli mukana kaikissa kuntien laajoissa hyvinvointikertomuksissa.
Liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi poikkitoiminnallisena yhteistyönä on Pirkanmaalla
osallistuttu Hengitysliiton Hengitä ja hengästy –hankkeeseen ja HLU:n liikuntaneuvonnan
kehittämishankkeeseen.
Terveyden edistämisen neuvottelukunnan linjauksen mukaisesti elintapaohjauksen
tehostaminen on alueellisesti käynnistetty ravitsemuksesta ja liikunnasta. PSHP:n
tuottamassa erikoissairaanhoidossa elintapaohjaus käynnistettiin savuttomuuden
edistämisestä. PSHP on ollut savuton sairaala vuodesta 2005. Sairaaloissa on toteutettu
Savuton sairaala -toimintaohjelmaa ja käynnistetty Tupakoimattomana leikkaukseen –
toimintamallin pilotointi. Euroopan savuttoman terveydenhuoltoverkoston mittareilla
(jatkossa ENSH) toteutetussa itsearvioinnissa PSHP nousi vuonna 2015 piiritasolla
hopeatasolle. Vuonna 2016 otettiin toiseksi painopistealueeksi terveyttä edistävä
ravitsemusohjaus ja hyvä ravitsemushoito. Tähän sisältyy vajaaravitsemusriskin
tunnistaminen.
Ilman systemaattista kirjaamista ei organisaation johtamisessa voida seurata valittujen
toimenpiteiden vaikuttavuutta eikä tehdä korjaavia toimenpiteitä. Elintapaohjauksen
kirjaamiskäytännöt ovat kirjavia sekä perusterveydenhuollossa että
erikoissairaanhoidossa. Potilastietojärjestelmät eivät tue esim. BMI-kirjauksia
(painoindeksi), kirjaaminen koetaan työlääksi ja jää tekemättä. Alueellinen
ravitsemustyöryhmä on käynnistänyt projektin ravitsemusohjaukseen liittyvien
kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistämiseksi.
PSHP:n perusterveydenhuollon yksikkö koordinoi alueellisten hoitoketjujen ja
palveluverkkojen laatimista. Hoitoketjut ovat myös keino hyvinvointikertomuksen
painopisteiden toimeenpanoon kunnassa ja Pirkanmaan erikoissairaanhoidossa. Uusien
hoitoketjujen laatimisessa ja vanhojen päivityksessä huomioidaan elintapaohjaus osana
sairauden hoitoa. Kesällä 2016 valmistui yhteenvetolista hoitoketjujen sisältämästä
elintapaohjauksesta. Ravitsemus on mukana seuraavissa alueellisissa hoito- ja
palveluketjuissa: Aikuisten tyypin 2 diabeteksen ehkäisy ja hoito, AVH-potilaan hoitoketju,
Keuhkoahtaumataudin hoitoketju, Kohonneen verenpaineen hoitoketju, Kouluikäisen lapsen
ja nuoren (6-17v) tarkkaavuus-yliaktiivisuushäiriön (ADHD) hoitoketju, Lasten keliakia,
Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisyn ja hoidon palveluverkko, Lasten ruoka-allergian
hoitoketju, Pään ja kaulan alueen syöpien hoitoketju, Raskaushoitoketju Pirkanmaalla.
Liikunta on mukana seuraavissa alueellisissa hoito- ja palveluketjuissa: Aikuisten ja 12
vuotta täyttäneiden nuorten astman hoitoketju, Alaselkäkipu, Keuhkoahtaumataudin
hoitoketju, Kouluikäisen lapsen ja nuoren (6-17v) tarkkaavuus-yliaktiivisuushäiriön (ADHD)
hoitoketju, Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisyn ja hoidon palveluverkko,
Lonkkamurtumapotilaan hoitoketju, Monisairaan potilaan hoitoketju, Psykoosipotilaan
palveluverkko, Raskaushoitoketju Pirkanmaalla, Tulehdukselliset reumasairaudet.
Arviointikäytännöt elintapaohjauksen toteutumisesta ovat alkuvaiheessa eikä tuloksia
ole vielä käytettävissä. Ongelmana on myös edellä mainittu kirjavuus
elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöissä.
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Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvän viestinnän kehittäminen ja aiheen
brändääminen kansalaisia ja päätöksentekijöitä kiinnostavaksi oli painopisteenä jokaisena
vuotena. Vuosina 2012 – 2013 kehitettiin Demola -projekteissa www.Terveyspuu.fi verkkopalvelu visualisoimaan alueellisen hyvinvointikertomuksen perustana olevaa
kuntakohtaista terveys- ja hyvinvointitietoa. Alueellisen hyvinvointikertomuksen 56:sta
indikaattorista Terveyspuuhun valittiin 32. Erityisenä painotuksena ovat ilmiöt, joita koskeviin
indikaattoreihin kunnat voivat omin toimenpitein vaikuttaa. Terveyspuun päivitetty versio
julkaistiin keväällä 2015.
PSHP julkaisi uudet verkkosivunsa syksyllä 2015. Erikoissairaanhoidon terveyden
edistämisen asiantuntijatyöryhmä kokosi ammattilaisille ja kansalaisille sopivaa ohjeistusta
terveyttä ja hyvinvointia edistävistä elintavoista: ”Hallitsetko juomistasi”, ”Liikkeestä virkeyttä”,
”Nukkumatin asialla”, ”Pidä huolta muististasi”, ”Terve mieli”, ”Terveyttä ruoasta” ja
”Tupakatta terveempi”.
Ensimmäinen Pirkanmaan terveyden edistämisen viikko järjestettiin 2.11. – 8.11.2015.
Viikon aikana mm. kunnissa ja PSHPn sairaaloissa julistekampanjalla kannustettiin istumisen
vähentämiseen ja portaiden käyttöön hissin asemasta. Viikosta tiedotettiin kuntien verkko- ja
facebook-sivuilla sekä paikallismedioissa ja sairaanhoitopiirin sivustoilla.
THL seuraa kuntien terveydenedistämisaktiivisuutta TEAviisari –tiedonkeruilla, joilla kootaan
tietoa kuntajohdon -, liikuntatoimen -, perusopetuksen - perusterveydenhuollon -,
lukiokoulutuksen -, ammatillisen koulutuksen – ja ikääntyneiden palveluiden toteuttamista
toimenpiteistä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi kunnassa. Pistemäärät ovat
parantuneet PSHP:n jäsenkunnissa vuosina 2008 - 2015 lähes kaikilla sektoreilla.
Kattavimmat tiedot väestön terveyskäyttäytymisestä saadaan kouluterveyskyselystä.
Perusopetuksen 8. ja 9. luokan kyselyyn osallistumalla kunta saa poikkileikkaustiedon koko
ikäluokasta. Vuoden 2015 kouluterveyskysely epäonnistui atk-teknisistä syistä, joten kuntien
välistä alueellista ja kansallista vertailua ei tietojen perusteella voida tehdä. Kunnat ovat
saaneet vaihtelevasti tietoa ja voivat ainakin osittain käyttää sitä omassa terveyden ja
hyvinvoinnin johtamisessaan. Seuraava kouluterveyskysely tehdään vuonna 2017.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvä viestintä on tullut selvästi paremmin
esille PSHP:n verkkosivuilla. Terveyspuu.fi –verkkosivustoon tutustuminen esim.
koulujen terveystiedon tunneilla ja kunnallisessa päätöksenteossa sekä
kouluterveyskyselyiden ja TEAviisari-tiedonkeruiden tulosten analysointi
paikallislehdissä lisäisi väestön kiinnostusta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä.

4. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus linjaa alueellisen terveyden edistämisen
koordinaation painopisteet vuosille 2017 - 2020. Edellä esitettyjen indikaattoritietojen lisäksi
painopisteitä valittaessa on huomioitu hallitusohjelman linjaukset ja lainsäädännön velvoitteet
väestön terveyserojen kaventamiseksi sekä WHO:n NCD-tavoitteet (Noncommunicable
diseases).
Kustannuskehitykseen voidaan vaikuttaa vain muuttamalla olemassa olevia
toimintakäytäntöjä. Suurin osa Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen kattavista
kunnista laati ensimmäiset laajat hyvinvointikertomukset vuosina 2013 -2014.
Painopisteiden vienti osaksi talous- ja toimintasuunnitelmia on vasta käynnistymässä.
Siten hyvinvointikertomustyön vaikutukset eivät vielä näy kuntataloudessa.
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Mitä aikaisemmin mahdollistetaan terveelliset valinnat ja puututaan ongelmiin, sitä
enemmän voidaan vaikuttaa väestöryhmien välisiin terveyseroihin sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon kustannuksiin. Sovitut yhteiset toimintakäytännöt palvelutuottajan
organisaatiossa ja alueellisesti sekä alueellisten mallien toimeenpano lisäävät
asiakkaan kannalta myös toiminnan tasalaatuisuutta. Useimmiten
toimintakäytäntöjen muuttaminen ei vaadi lisää henkilöresursseja, vaan tekemistä
toisin.
Elintapaohjauksessa keskeistä on asiakkaan tarpeen tunnistus ja puheeksi ottaminen
sekä kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen. Kirjaamisen kautta voidaan seurata
toimenpiteiden vaikuttavuutta sekä kytkeä elintapaohjaus toiminnan kehittämiseen,
organisaation johtamiseen ja hyvinvointikertomustyöhön. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet
myös tukevat jo sairastuneiden arjessa pärjäämistä, vähentävät sairauksien komplikaatioita
ja kuntalaisten palvelutarvetta.
Tulevien vuosien ja vuosikymmenten sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin
voidaan vaikuttaa tukemalla kunnan eri toimialojen palveluissa lasten ja nuorten
terveellisiä valintoja. Varhaiskasvatus, koulu, neuvola sekä koulu- ja
opiskelijaterveydenhuolto kattavat koko ikäluokat. Lapset ja nuoret elävät arjen omassa
kotikunnassaan ainakin perusopetuksen päättymisikään asti. Liikuntatoimi, tekninen toimi ja
kolmannen sektorin toimijat ovat tärkeitä terveellisten elintapojen mahdollistajia.
Varhaiskasvatus- ja ala-asteikäisille ei kohdisteta kansallisia terveyteen ja hyvinvointiin
liittyviä tiedonkeruita, mutta kunnilla on mahdollisuus käyttää omiin tietojärjestelmiin koottavia
tietoja näiden ikäryhmien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.
Kouluterveyskyselyllä kartoitetaan joka toinen vuosi perusopetuksen 8. ja 9. luokan, lukioopetuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia. Se on laajin
tiedonkeruu terveydestä, hyvinvoinnista ja elintavoista ja tavoittaa lähes koko ikäluokan.
Väestöryhmien terveyserojen kaventamiseksi on tärkeätä osallistua
kouluterveyskyselyyn ja kytkeä saadut tiedot hyvinvointikertomustyön kautta kaikkia
toimialoja koskeviksi toimenpiteiksi. Vuoden 2013 kouluterveyskyselyssä terveyserot
näkyvät lukio- ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoissa. Ilman toimenpiteitä
terveyserot näkyvät näiden opiskelijoiden terveydessä ja hyvinvoinnissa myös tulevina
vuosina ja kertautuvat heidän tulevissa perheissään. Terveyserojen kaventamiseksi
ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden elintapaohjaukseen on tärkeätä resursoida.
Ikäihmisillä vajaaravitsemusriskin tunnistaminen ja siihen puuttuminen mahdollistavat
pidempään kotona asumisen ja nopeuttavat sairauksista toipumista. Ikäihmisten
ravitsemustilan ja toimintakyvyn ylläpitämisessä tärkeintä on riittävä energian ja proteiinin
saanti. Ikäihmisten lihavuus lisääntyy ja kasvisten käyttö vähenee entisestään. Pirkanmaalla
näyttää olevan hieman enemmän runsaasti alkoholia käyttäviä ikäihmisiä kuin
valtakunnallisesti. Mini-intervention avulla voidaan tehokkaasti puuttua asiaan ja apuna tulisi
käyttää ikäihmisille suunnattua päihdemittaria.
Väestötasolla terveyserojen kaventamisessa on merkittävä rooli kunnan kaikilla toimialoilla,
erikoissairaanhoidolla ja järjestöillä. Hyvinvointikertomuksen painopisteiden vienti osaksi
toimijoiden talous- ja toimintasuunnitelmia ja siten terveydenedistämisen
konkretisoituminen organisaation rakenteissa on tärkeää. THL selvittää TEAviisari tiedonkeruulla kunnan eri toimijoiden terveydenedistämisaktiivisuutta. Tiedonkeruu
lähetetään kullekin toimijalle kahden vuoden välein. Maksuttomalla TEAviisari.fi -sivustolla on
tulosten lisäksi TOP 10-lista, jossa kuvataan sekä kunta- että aluetasolla
terveydenedistämisaktiivisuuden 10 vahvuutta ja 10 kehittämiskohdetta. Organisaation
rakenteissa olevat käytännöt väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamiseksi
vaikuttavat pitkällä tähtäimellä myös kustannuksiin.
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Edellä esitetyn perusteella Terveyden edistämisen neuvottelukunta linjasi Pirkanmaan
alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteiksi vuosille 2017 – 2020
seuraavat:
1) Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
2) Ikäihmisten elämänhallinnan edistäminen
3) Päihteettömän elämäntavan tukeminen
4) Savuttomuudesta terveyttä
Viestintä sisältyy läpileikkaavana kaikkiin painopisteisiin.
Erikoissairaanhoidon osalta painopisteet on hyväksytty PSHP:n erikoissairaanhoidon
terveyden edistämisen ohjausryhmässä. Ehdotukset painopisteiden tavoitteiksi, näiden
toimeenpanoksi ja vastuutahoiksi sekä resurssitarpeiksi ja toteutumisen arvioimiseksi on
koottu sivulta 26 alkavaan suunnittelutaulukkoon. Painopisteet ovat samat alueelliselle
tasolle, Pirkanmaan erikoissairaanhoidolle sekä ehdotuksina kunnille.
Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017 – 2020:n valmistelu on tehty yhdessä eri
toimijoiden kanssa. Kunnat voivat hyödyntää sen tietoja omassa hyvinvointijohtamisessaan ja
se tukee myös Pirkanmaan erikoissairaanhoidon terveyden edistämisen kokonaisuutta
(kuva 2). Erilaiset lakisääteiset ja muut suunnitelmat konkretisoivat hyvinvointikertomuksen
painopisteiden toimeenpanoa. Indikaattorit, toteutumisen arviointimenettelyt ja niistä
raportointi ovat näissä samoja.

Kuva 2. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 – 2020, alueelliset terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisen suunnitelmat, kuntien hyvinvointikertomustyö ja
kuntien lakisääteiset suunnitelmat, terveyden edistäminen Pirkanmaan erikoissairaanhoidossa
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OSA II HYVINVOINTISUUNNITELMA VALTUUSTOKAUDELLE
2017 – 2020
Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017 – 2020:n tavoitteena on väestöryhmien
välisten terveyserojen kaventaminen ja siten vaikuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon
kustannuskehitykseen. Se konkretisoi alueellisen terveyden edistämisen koordinaation
painopisteet vuosille 2017 - 2020. Luvussa 6 olevassa suunnittelutaulukossa on jokaiselle
painopisteelle on koottu esimerkkejä tavoitteiksi sekä näiden toteutumiseksi ehdotuksia
toimenpiteiksi, arvioita resurssitarpeiksi ja vastuutahoiksi sekä ehdotuksia toteutumisen
arviointimenettelyiksi. Suunnittelutaulukon sisältö on alueellisen tason osalta hyväksytty
Terveyden edistämisen neuvottelukunnassa ja Pirkanmaan erikoissairaanhoidon osalta
toimialuejohtajatasoisessa erikoissairaanhoidon terveyden edistämisen ohjausryhmässä.
Kunnat laativat lakisääteiset, omien painopisteidensä mukaiset hyvinvointikertomukset.
Painopisteiden valinnan jälkeen kunnan hyvinvointikertomustyössä voi hyödyntää
Pirkanmaan alueelliseen hyvinvointikertomukseen koottuja tietoja. Pirkanmaan alueellisen
hyvinvointisuunnitelman perustana on käytetty indikaattoritietoja alueellisen terveyden
edistämisen koordinaation kattavista 24 kunnasta sekä TAYS erva-alueen
sairaanhoitopiireistä ja maakunnista.
Seuraaviin lukuihin 5 ja 6 on koottu pirkanmaalaisen hyvinvoinnin painopisteiden perustana
toimivat alueelliset asiakirjat ja taustalla vaikuttavat valtakunnalliset asiakirjat. Kunnat voivat
listasta poimia linkkejä omien painopisteidensä toimeenpanon avuksi.

5. Pirkanmaalaisen hyvinvoinnin painopisteet ja strategiset linjaukset
1. Pirkanmaan alueellinen terveyden edistämisen suunnitelma (2011),
http://www.pshp.fi/download/noname/%7B5AD9F9BE-19C4-4522-A24528F4DEE38FD3%7D/16754
2. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2012, http://www.pshp.fi/fiFI/Sairaanhoitopiiri/Alueellinen_yhteistyo/Terveyden_edistaminen/Hyvinvointikertomus
3. Pirkanmaan alueellinen ravitsemussuunnitelma (2011),
http://www.pshp.fi/download/noname/%7B386D0992-F78F-4417-975DF0DB93E5E19D%7D/31399
4. Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma (2014),
http://www.pshp.fi/download/noname/%7B371DA388-D968-4192-97547927EDC9E83E%7D/39687
5. Palveluja elämän tähden. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin strategia 2012 – 2016,
http://www.pshp.fi/download/noname/%7BC38B840E-1E7A-4451-87917274B4F4A7A1%7D/24194
6. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kokonaisturvallisuusstrategia 2012-2015,
http://www.avi.fi/documents/10191/38152/Kokonaisturvallisuusstrategia_20122015.pdf/beaa6217-48bc-4824-86f6-8dc29fab3269
7. Pirkanmaan erikoissairaanhoidon strategia vuosille 2016 – 2025,
http://www.pshp.fi/download/noname/%7B8477BEBE-C0A8-455E-877ED1338DBBD0C7%7D/48947
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8. Pirkanmaan terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma vuosille 2013-2016,
http://www.pshp.fi/download/noname/%7BCD454445-BB4F-4406-B3DF5B8E82F7A144%7D/30639
9. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelliset hoitoketjut, joissa elintapaohjaus mukana,
http://www.pshp.fi/download/noname/%7B48B8B4A4-B803-4CB3-895B0B2FA5DD9935%7D/55768
10. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelliset hoitoketjut, http://www.pshp.fi/fi-FI/Ohjeet/Hoitoketjut
11. Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdestrategia 2013 –2016,
http://www.pshp.fi/download/noname/%7B1963E97D-9B49-4843-8E2C-48338F390F51%7D/30879
12. Pirkanmaan maakuntastrategia
http://www.pirkanmaa.fi/files/files/hallinto/julkaisut/pdf/Maakuntastrategia_netti.pdf , viitattu
1.4.2016
13. Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011–2016,
http://www.pirkanmaa.fi/files/files/hallinto/julkaisut/pdf/Pirkanmaan_ymparistoohjelma_20112016.pdf
14. Pirkanmaan kulttuurisuunnitelma
[https://issuu.com/pirkanmaanliitto/docs/pirkanmaankulttuurisuunnitelmamv-ne], viitattu
1.4.2016
15. Sote- ja maakuntauudistus Pirkanmaalla - Nykytilan kuvaus kevät 2016
[http://www.tampere.fi/tiedostot/n/hfZvQS6XD/nykytilan_kuvaus_kevat_2016.pdf ], viitattu
5.6.2016
16. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030,
http://www.tampere.fi/liitteet/t/6K4BUQhBt/Rakennesuunnitelma_SH_24.3_hyvaksyma.pdf
17. Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (TASE 2025), http://www.malverkosto.fi/filebank/132-Laaksonen_liikennejarjestelma.pdf
18. Pirkanmaan kuntien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät strategiat, ohjelmat ja
suunnitelmat
18.1
Kuntastrategiat
18.2
Lakisääteiset laajat hyvinvointikertomukset 2013 – 2016
18.3
Lakisääteiset vuosittaiset hyvinvointiraportit 2014 – 2015

6. Huomioitavat kansalliset ja alueelliset hyvinvoinnin edistämisen ohjeet,
suositukset ja suunnitelmat
1.

Hallitusohjelma

1.1 Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011,
http://vnk.fi/documents/10616/622966/H0111_P%C3%A4%C3%A4ministeri+Jyrki+Kataisen+hallitu
ksen+ohjelma.pdf/a49b3eb5-9e98-44c6-bd92-b054bea36f61?version=1.0
1.2 Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelma 29.5.2015,
http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1427398/Ratkaisujen+Suomi_FI_YHDISTETTY_netti.pdf/
801f523e-5dfb-45a4-8b4b-5b5491d6cc82
1.2.1 Hallitusohjelma (koulutuksen kärkihankkeet s.17 ja hyvinvointi ja terveys s.20):
http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1427398/Ratkaisujen+Suomi_FI_YHDISTETTY_netti.pd
f/801f523e-5dfb-45a4-8b4b-5b5491d6cc82
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2.

Lainsäädäntö

2.1

Suomen perustuslaki 731/1999 [ http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731 ],
viitattu 22.3.2016
Terveydenhuoltolaki 1326/2010 [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326 ],
viitattu 22.3.2016
Kuntalaki 410/2015 [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410 ],
viitattu 22.3.2016
Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 630/1998 ,
[http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980630?search%5Btype%5D=pika&search%5B
pika%5D=lukiokou%2A ], viitattu 22.3.2016
Liikuntalaki 390/2015 [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150390 ],
viitattu 22.3.2016
Lastensuojelulaki 417/ 2007 [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417 ],
viitattu 22.3.2016
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista 980/2012 [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980 ], viitattu
22.3.2016
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,
[http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812?search%5Btype%5D=pika&search%5B
pika%5D=laki%20sosiaalihuollon]
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987,
[http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380 ], viitattu 22.3.2016
Lukiolaki 629/1998 [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980629 ],
viitattu 22.3.2016
Nuorisolaki 72/2006 [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060072],
viitattu 22.3.2016
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 ,
[http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287 ], viitattu 22.3.2016
Perusopetuslaki 628/1998 [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628 ],
viitattu 22.3.2016
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 [ http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301],
viitattu 22.3.2016
Hallituksen esitys: Maakuntalaki 31.8.2016,
[http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/87
5ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133], viitattu 2.9.2016
Hallituksen esitys: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 31.8.2016
[http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/87
5ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133 ] , viitattu 2.9.2016
Hallituksen esitys: Laki maakuntalain ja sosiaali- terveydenhuollon järjestämisestä annetun
lain voimaanpanosta 31.8.2016,
[http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/87
5ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133], viitattu 2.9.2016

2.2
2.3
2.4
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2.6
2.7

2.8

2.9
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2.14
2.15

2.16

2.17
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2.18

2.19

2.20

2.21

Hallituksen esitys: Maakuntien rahoituslaki 31.8.2016,
[http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/87
5ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133], viitattu 2.9.2016
Hallituksen esitys: Maakuntajakolaki 31.8.2016,
[http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/87
5ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133], viitattu 2.9.2016
Hallituksen esitys: Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 31.8.2016,
[http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/87
5ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133] , viitattu 2.9.2016
Hallituksen esitys: Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
31.8.2016,
[http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/87
5ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133], viitattu 2.9.2016

3. Kansainväliset: EU-ohjelmat ja WHO
3.1 Kansallisesti vaikuttavat EU:n ohjelmat (esim. EAKR, ESR...)
3.2 WHO: Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 20132020 [http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1 ],
viitattu 22.3.2016
3.3 Yleissopimus lapsen oikeuksista, https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/sopimuskokonaisuudessaan/
3.4 YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja,
[http://www.ykliitto.fi/sites/ykliitto.fi/files/vammaisten_oikeudet_2016_net.pdf ], viitattu
27.10.2016

4.

Valtakunnalliset ohjelmat, suositukset ja suunnitelmat

4.1 Alkoholi
1. Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma. Alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin
vähentäminen. Sosiaali- ja terveysministeriö Julkaisuja 2015:19, http://urn.fi/URN:ISBN:978-95200-3746-8, viitattu 29.6.2016

4.2 Erityisryhmät
1.
2.
3.
4.
5.

Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen:
[http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301#Pidp82416]
Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi
[http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980#L2P5 ]
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (sis. lastensuojelusuunnitelman)
[http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417#L3P12]
Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012-2015,
http://www.kotouttaminen.fi/files/34181/TEMjul_27_2012_web.pdf
Suomen vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2010-2015. Sosiaali- ja terveysministeriön
esitteitä 2010:6, http://www.vane.to/images/stories/Esi_1006_VAMPO_verkko.pdf
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6.
7.

Elinolojen kehittäminen (laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja
tukitoimista) [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380#P6]
Palvelujen kehittäminen (laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja
tukitoimista) [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380#P7]

4.3 Kansanterveys
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

Kansallinen muistiohjelma 2012-2020. Tavoitteena muistiystävällinen Suomi. Sosiaali- ja
terveysministeriön muistioita 2012:10, [http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3224-1],
viitattu 27.10.2016
Lihavuus laskuun – Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta. Kansallinen lihavuusohjelma 2012–
2018. Toiminta- ja toimeenpanosuunnitelma 2016-2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
työpaperi 18/2016,
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130539/URN_ISBN_978-952-302-6650.pdf?sequence=1
Muistibarometri 2015 ja RAI-tietoa kansallisen muistiohjelman tueksi. Raportti 17/2015,
[http://www.muistiliitto.fi/files/9314/5249/3572/Muistibarometri_2015_ja_RAItietoa_kansallisen_muistiohjelman_tueksi.pdf ], viitattu 27.10.2016
Suun terveyden edistäminen, http://stm.fi/suun-terveydenhuolto
Sydäntautien ehkäisy, https://www.thl.fi/fi/web/kansantaudit/sydan-javerisuonitaudit/sydan-ja-verisuonitautien-riskitekijat-ja-ehkaisy
Tarttumattomat sairaudet –verkosto: Poikkihallinnollinen kansansairauksien ehkäisyohjelma,
http://www.tarttumattomat.fi/verkoston-hallitusohjelmatavoitt/ , viitattu 29.6.2016
Terveyden edistämisen laatusuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja STM 2006:19,
http://stm.fi/documents/1271139/1359643/terveydenlaatusuositus_1.pdf/adbcbaf5-7cad4e36-86bc-77fac9769466
Terveyserojen kaventaminen, https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot
Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoista.
Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2008:10,
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/113588/Es200810fin.pdf?sequence=1
Järjestöjen ohjelmat terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi,
http://www.soste.fi/hyvinvoivat-ihmiset/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen.html ,
viitattu 29.6.2016

4.4 Koulutus
1.

Koulutus- ja tutkimus vuosina 2011-2016 – kehittämissuunnitelma. Opetus- ja
kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:1,
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2012/liitteet/okm01.pdf?lang=fi

4.5 Kulttuuri ja hyvinvointi
1.

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia. Toimintaohjelman 2010–2014 loppuraportti. Sosiaali- ja
terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:17 [http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-35785], viitattu 22.3.2016
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4.6 Käypä hoito –suositukset
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Aivoinfarkti, [http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50051], viitattu
27.10.22016
Alkoholiongelmaisen hoito
[http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50028 ], viitattu 27.10.2016
Diabetes
[http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=kht00063&suositusid=hoi50056] ,
viitattu 22.3.2016
Depressio (masennus), http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50023.pdf , viitattu
29.6.2016
Dyslipidemiat, http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50025 , viitattu
29.6.2016
Huumeongelmaisen hoito
[http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50041 ], viitattu 27.10.2016
Keuhkoahtaumatauti, http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi06040.pdf , viitattu
29.6.2016
Kielellinen erityisvaikeus (dysfasia, lapset ja nuoret),
[http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50085 ], viitattu 27.10.2016
Kohonnut verenpaine, http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi04010.pdf , viitattu
29.6.2016
Lihavuus (aikuiset) [http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi24010.pdf] , viitattu 22.3.2016
Lihavuus (lapset) [http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50034.pdf ], viitattu 22.3.2016
Liikunta, [http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50075 ], viitattu
22.3.2016
Muistisairaudet, [http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50044],
viitattu 27.10.2016
Osteoporoosi, http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi24065.pdf , viitattu 29.6.2016
Raskausdiabetes [http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50068.pdf ], viitattu 22.3.2016
Syömishäiriöt [http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50101.pdf ], viitattu 22.3.2016
Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus
[http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi40020.pdf ], viitattu 22.3.2016

4.7 Liikunta
1.
2.

3.

4.

Ilo kasvaa liikkuen: http://www.sport.fi/varhaiskasvatus/liikkumis-ja-hyvinvointiohjelma-ilokasvaa-liikkuen
Ilo kasvaa liikkuen asiakirja:
http://www.sport.fi/system/resources/W1siZiIsIjIwMTUvMDMvMTAvMDhfMjZfMDNfNTM
0XzE1MDMxMF9JbG9fa2FzdmFhX2xpaWtrdWVuX29oamVsbWFfYXNpYWtpcmphLnBkZiJdX
Q/150310%20Ilo_kasvaa_liikkuen_ohjelma-asiakirja.pdf
Iloa, leikkiä, yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset. Opetus-ja
kultuuriministeriön julkaisuja OKM 2016:21:
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2016/liitteet/OKM21.pdf?lang=
fi
Liikkuva koulu: http://www.liikkuvakoulu.fi/
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5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Fyysisen aktiivisuuden suositus:
http://www.sport.fi/system/resources/W1siZiIsIjIwMTMvMTEvMTUvMTJfMjFfMzhfNjVfRnl
5c2lzZW5fYWt0aWl2aXN1dWRlbl9zdW9zaXR1cy5wZGYiXV0/Fyysisen%20aktiivisuuden%20
suositus.pdf
Uudet lasten ja nuorten liikuntasuositukset julkaistaan syyskuussa 2016 (OKM):
http://www.okm.fi/OPM/Verkkouutiset/2016/01/lasten_fyyfisen_aktiivisuuden_suositukse
t.html
Lasten ja nuorten liikunta käyttäytyminen, LIITU –tutkimus 2016:
http://www.ukkinstituutti.fi/tiedotteet/2016-tiedotteet/lasten-ja-nuorten-liikuntatutkimus
Move – fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä: http://www.edu.fi/move
Muutosta liikkeellä! - Valtakunnallinen yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia
edistävään liikuntaan 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:10,
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3412-2, viitattu 18.6.2016
Voimaa vanhuuteen, iäkkäiden terveysliikuntaohjelma, http://www.voimaavanhuuteen.fi/
Terveysliikuntasuositukset aikuiset ja yli 65v.: http://www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka
Suuntaviivoja liikuntapolitiikan tulevaisuuteen (OKM):
http://www.okm.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2015/liitteet/tr08.pdf
Koko hommahan on TEHYLIä. Edellytykset terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan
lisäämiselle liikunta ja kansanterveysjärjestöissä. Kati Kauravaara ja Kaisa Koivuniemi, LIKES
2016: http://www.likes.fi/filebank/2461-Koko-hommahan-on-TEHYLIa.pdf

4.8 Mielenterveys
1.
2.

Mielenterveyden edistäminen, https://www.thl.fi/fi/web/mielenterveys , viitattu 18.6.2016
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009-2015. Miten tästä eteenpäin. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos työpaperi 20/2015, http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-538-7 , viitattu
29.6.2016

4.9 Ravitsemus
1.

2.

3.
4.

5.

Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Valtion
ravitsemusneuvottelukunta
[http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/ ], viitattu
22.3.2016
Ravitsemuksella hyvinvointia. Opas kuntapäättäjille.
[http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravitsemuksella_hyvinv
ointia_2.pdf], viitattu 22.3.2016
Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille, THL ja VRN, 2016
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129744/KIDE26_FINAL_WEB.pdf?sequence=1
Ruokaketjun osaamistarpeet tulevaisuudessa,
http://www.oph.fi/julkaisut/2016/ruokaketjun_osaamistarpeet_tulevaisuudessa , viitattu
24.8.2016
Aistien avulla ruokamaailmaan. Sapere -menetelmä päivähoidon ravitsemus- ja
ruokakasvatuksen tukena.
http://www.jarkipalaa.fi/files/Aistien_avulla_ruokamaailmaan.pdf
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6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

Kouluruokailusuositus
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/kouluruokailu_2008_kevyt_netti
in.pdf
Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus - Terveyttä ruoasta
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/erillisryhmat/opis
kelijat/
Ravitsemussuositukset ikääntyneille
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/ikaantyneet.suositus.pdf
Ravitsemushoito. Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä
kuntoutuskeskuksiin.
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravitsemushoito_netti_2.
painos.pdf
Toimenpidesuositus väestön jodin saannin parantamiseksi (10.2.2015)
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/vrn_jodi_toimenpidesuo
situs_10.2.2015_suomi.pdf
European Nutrition and Food Action Plan 2015-20120
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/253727/64wd14e_FoodNutAP_1404
26.pdf?ua=1
Vienna Declaration on Nutrition and Noncommunicable Diseases in the Context of Health
2020. http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2013/07/viennaconference-on-nutrition-and-noncommunicable-diseases/documentation/viennadeclaration-on-nutrition-and-noncommunicable-diseases-in-the-context-of-health-2020

4.10

Seksuaali- ja lisääntymisterveys

1.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014–2020,
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116162/THL_OPAS33_VERKKO9.3.2016.pdf?s
equence=3

4.11

SOTE-kehittäminen

1.
2.

Rakenteellinen sosiaalityö http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301#Pidp76704
Alueuudistus http://alueuudistus.fi/etusivu

4.12
1.

Syrjäytymisen vähentäminen
Nuorisotakuu-työryhmän loppuraportti ja suositukset jatkotoimiksi. Työ- ja
elinkeinoministeriön julkaisuja 19/2015, http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-227-970-5 , viitattu
29.6.2016
Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suositukset. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja
2008:9, http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201504226067 , viitattu 29.6.2016
Syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävän poikkihallinnollisen
toimenpideohjelman (2011-2015) loppuarvio,
http://stm.fi/documents/1271139/1448516/Syrj%C3%A4ytymisen+v%C3%A4hent%C3%A4mi
nen+loppuarvio+16.4.2015+%284%29.pdf/2e6be4ae-72a5-4c94-a1ff-7ae2e389af04 , viitattu
29.6.2016
Turvallisempi huominen. Sisäisen turvallisuuden ohjelma 2012-2015, Sisäasiainministeriön
julkaisusarja 26/2012

2.
3.

4.
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5.
6.

7.

4.13
1.
2.

3.

4.14
1.
2.
3.

4.

4.15
1.
2.
3.

4.

5.

http://www.intermin.fi/download/35099_262012_STO_III_fi.pdf?95b430f29141d288 ,
viitattu 29.6.2016
EU:n sisäisen turvallisuuden strategia – kansalliset jatkotoimet. Sisäministeriön julkaisu
22/2014, http://www.intermin.fi/julkaisu/222014?docID=54918 , viitattu 29.6.2016
Istanbulin sopimus (sisältää määräykset naisiin kohdistuvan väkivallan sekä perheväkivallan
ehkäisemisestä ja poistamisesta, väkivallan uhrien suojelemisesta sekä väkivallan tekijöiden
saattamisesta edesvastuuseen teoistaan) Valtioneuvoston asetus 53/2015,
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2015/20150053/20150053_1 , viitattu
29.6.2016
Tilastotietoa: Syrjäytyminen ja sosiaalinen eriarvoisuus, https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastotaiheittain/syrjaytyminen-ja-sosiaalinen-eriarvoisuus , viitattu 29.6.2016
Tapaturmien vähentäminen
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy, https://www.thl.fi/fi/web/tapaturmat , viitattu
29.6.2016
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014 – 2020, Sosiaali- ja
terveysministeriön julkaisuja 2013:16,
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74772/JUL_2013_16_v%C3%A4ri
sisus_verkkoversio.pdf?sequence=1 , viitattu 29.6.2016
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhanke,[ http://www.kotitapaturma.fi/tietoakampanjasta ], viitattu 27.10.2016
Tupakkatuotteet
Savuton Suomi 2030 –ohjelma, http://savutonsuomi.fi/tietoa-tupakasta/
Savuton kunta –ohjelma, http://savutonkunta.fi/projekti
Savuton sairaala –toimintaohjelma Pirkanmaan sairaanhoitopiiri,
http://www.pshp.fi/download/noname/%7BF0F60E80-A891-47F8-B29680B3FF8D0052%7D/45059
Tupakkapolitiikan uusi aika. Tupakkapolitiikan kehittämistyöryhmän ehdotukset,
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110861/URN_ISBN_978-952-302-0610.pdf?sequence=1 , viitattu 29.6.2016
Työelämä
Osatyökykyisille tie työelämään. Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihanke (OTE),
[http://stm.fi/hankkeet/osatyokykyisyys ], viitattu 27.10.2016
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020,
https://www.maaseutu.fi/fi/maaseutuohjelma/Sivut/piilosivu.aspx , viitattu 29.6.2016
Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020,
http://tem.fi/documents/1410877/2329422/tyoelaman_kehittamisstrategia_final.pdf/74fdf6
0e-0a8c-4419-a401-0e894ad1c07c , viitattu 29.6.2016
Työelämä 2020 –hankkeen erillisselvitys. Loppuraportti. Työ- ja elinkeinoministeriön
julkaisuja. TEM raportteja 26/2015, http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-227-979-8 , viitattu
29.6.2016
Työpankkikokeilu, http://stm.fi/hankkeet/tyopankkikokeilu
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7. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017 - 2020
Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen ydin on alueellinen hyvinvointisuunnitelma
vuosille 2017 – 2020, joka tässä luvussa on esitetty suunnittelutaulukkona. Painopisteiden
toteuttamiseen tarvitaan kaikkien toimijoiden yhteistyötä. Kustannussäästöjä saadaan kun
terveyserojen kaventamiseen sitoudutaan alueellisella tasolla, kunnan kaikilla toimialoilla ja
erikoissairaanhoidossa. Toisin tekeminen useimmiten voidaan toteuttaa nykyisillä tai jopa
niukemmilla resursseilla. Tahtotila on ytimessä.
Terveyden edistämisen neuvottelukunta päätti kokouksessaan 1.4.2016 alueellisen
hyvinvointikertomuksen painopisteiksi vuosille 2017 – 2020:
1) Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
2) Ikäihmisten elämänhallinnan edistäminen
3) Päihteettömän elämäntavan tukeminen
4) Savuttomuudesta terveyttä
Viestintä sisältyy läpileikkaavana kaikkiin painopisteisiin. Painopisteet ovat samat
alueelliselle tasolle, Pirkanmaan erikoissairaanhoidolle ja ehdotuksina kunnissa
toteutettaviksi. Painopisteiden toimeenpanoa tukevat tavoitteet, toimenpiteet ja vastuutahot
sekä ehdotukset arviointimenettelyiksi vaihtelevat toimijoittain. Toimeenpanossa eri
toimijoiden välinen yhteistyö on keskiössä.
Kunnat laativat omat lakisääteiset laajat hyvinvointikertomuksensa valtuustokaudelle 2017 2020. Oheiseen suunnittelutaulukkoon koottuja ehdotuksia kunnat voivat soveltaa omassa
hyvinvointikertomustyössään.
Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017 – 2020:n sisältämien tavoitteiden
toimeenpanoon liittyviä koulutuksia löytyy mm. PSHP:n Osaamisen kehittämisyksikön
kahdesti vuodessa julkaistavasta koulutuskalenterista (www.pshp.fi ) ja UKK-instituutin
koulutustarjonnasta (www.ukkinstituutti.fi ). Myös aluehallintovirasto ja järjestöt tarjoavat
terveyserojen kaventamiseen liittyvää koulutusta. PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön
hoitoketjujen koulutustarjontaluettelon (www.pshp.fi/hoitoketjut) kautta voi tilata asiantuntijan
auttamaan hoitoketjun toimeenpanossa.
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Suunnittelutaulukon lukuohje
Suunnittelutaulukossa on toimijoittain esitetty Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017 – 2020:n painopisteet. Näiden toteutumiseksi
taulukossa on konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä vastuutahoehdotuksineen, arvioituine resurssitarpeineen sekä ehdotuksia
arviointimenettelyiksi.
Väestötason terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä terveyserojen kaventamiseksi Pirkanmaalla tarvitaan eri toimijoiden yhteistyötä.
Muutos tapahtuu vain kun joku käynnistää sen. Taulukossa on erotettu toimenpiteen käynnistämisen ja toteuttamisen vastuutahot.
Toimeenpanon yhteistyössä tarvittavia eri toimijoita on lueteltu resurssiarvioissa. Samoja painopisteitä toimeenpannaan alueellisella tasolla,
Pirkanmaan erikoissairaanhoidossa ja kunnissa. Indikaattorit kuvaavat miten tavoitteet ovat toteutuneet.
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ALUEELLINEN TASO
Painopiste 1. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Tavoitteet

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Perheitä on tuettu /
ALUEELLINEN
TASO

Tuetaan kuntia lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelmien
laatimisessa ja toimeenpanossa
Käynnistys:
- Pshp:n perusterveydenhuollon
yksikön ylilääkäri
Toimeenpano:
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön ylilääkäri
- Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto
- Pikassos
Perheiden hyvinvointi – alueellisen
mittarin kehittäminen Pirkanmaalle
Käynnistys:
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön ylilääkäri
- Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto
Toimeenpano:
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön ylilääkäri
- Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto
- Alueellinen terveyden edistämisen
työryhmä
- Pikassos
Pirkanmaan alueellinen
kulttuurihyvinvointisuunnitelma:
huomioitu lapset, nuoret ja perheet
Käynnistys:
- Terveyden edistämisen
neuvottelukunta
- Alueellisen kulttuuri- ja
hyvinvointisuunnitelman

- PSHP:n
perusterveydenhuollon
yksikön ylilääkäri
- Pirkanmaan
hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto
- Pikassos
- Kuntien
poikkitoiminnalliset
hyvinvointityöryhmät
- Ruokapalvelu

- Aihe ollut vuosittain esillä
hyvinvointikoordinaattoreiden
kokouksissa
- TEAviisari-tiedonkeruu

- Toteutetut yhteistyökokoukset
- TEAviisari –tiedonkeruu:
-Perusopetus/ Seuranta- ja tarveanalyysi:
Oppilaiden terveyden ja hyvinvoinnin
tietojen raportointi/ pisteet

- PSHP:n
perusterveydenhuollon
yksikön ylilääkäri
- Alueellinen terveyden
edistämisen työryhmä
- Pirkanmaan
hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto
- Kuntien
poikkitoiminnalliset
hyvinvointityöryhmät
- Pikassos

- Mittari on kehitetty vuoden
2017 loppuun mennessä
- Mittari on otettu käyttöön 70
%:ssa Pirkanmaan alueellisen
koordinaation kattavia kuntia
vuoden 2018 aikana.

- Kuinka monesta kunnasta tuloksia
käytettävissä vuodelta 2018.
- Kuntakohtaiset tulokset

- Pirkanmaan alueellisen
kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimisesta vastaavat
tahot
- Alueellinen terveyden
edistämisen työryhmä
- Pirkanmaan
hyvinvointikoordinaatto-

- Pirkanmaan alueellinen
kulttuurihyvinvointisuunnitelma
on laadittu vuoden 2017 aikana ja
siinä huomioitu lasten, nuorten ja
lapsiperheiden tarpeet.
- Toimeenpano on käynnistetty
alueellisesti ja kunnissa

- Kuinka monta kuntaa on käsitellyt
vuoden 2017 loppuun mennessä
Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman toimeenpanoa
lasten ja nuorten näkökulmasta
- Kuinka monen kunnan seuraavien
vuosien talous- ja
toimintasuunnitelmassa on mukana
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reiden verkosto

__________________

pientyöryhmä
Toimeenpano:
- Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimiseen
osallistuneet tahot
- Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto

lapsiin, nuoriin ja perheisiin kohdistuvia
kulttuuritapahtumia

Tavoitteet

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Lisätään taiteen ja kulttuurin käyttöä
sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja
asiakastyössä. Osana Pirkanmaan
alueellista kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa pilotoidaan ja otetaan
käyttöön rahoitusmalli, jossa tietty
prosenttiosuus sote-sektorin
käyttömenoista osoitetaan taiteen ja
kulttuurin käyttöön hoito- ja
asiakastyössä.
Käynnistys
- Alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman pientyöryhmä
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön ylilääkäri
- Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto
- Taiteen edistämiskeskus
Toimeenpano
- Alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman pientyöryhmä
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön ylilääkäri
- Pirkanmaan sote-alue
- Pirkanmaan kuntien sote-johto
- PSHP
Osana alueellista kulttuuri hyvinvointisuunnitelmaa perustetaan
Kulttuurin ja hyvinvoinnin
aluekeskus sote-, kunta- ja
kulttuuritoimijoiden (SOTEKU)
yhteisen kehittämistyön ja ja
saavutettavan hyvinvointia tukevan

- Alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman
pientyöryhmä
- PSHP:n
perusterveydenhuollon
yksikön ylilääkäri
- Pirkanmaan
hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto
- Kuntien
poikkitoiminnalliset
työryhmät
- Kuntien sote- johto ja
henkilöstö
- PSHP:n johto ja henkilöstö
- euroja

- Malli luotu ja otettu käyttöön
- Sote-sektorin ohjaamat eurot/v
taiteen ja kulttuurin käyttöön ja
%-osuus sote:n käyttömenoista

- Sote-sektorin ohjaamat eurot/v ja %osuus käyttömenoista taiteen ja
kulttuurin käyttöön

- Kulttuurikeskus PiiPoo/
TEIJO- ja %TAIDETTA –
hankkeiden toimijat
- Alueellisen kulttuuri- ja
hyvinvointisuunnitelman
pientyöryhmä
- Hallitusohjelman

2017: Pirkanmaalla toimii
Kulttuurin ja hyvinvoinnin
aluekeskus, jonka myötä on
syntynyt yhteistyömalli kuntien,
sote- sekä kulttuuritoimijoiden
välille.
2018 : Kuntien kulttuuri- ja

- Keskuksen toimintaan sitoutuneiden 1)
kuntien 2) kulttuuritoimijoiden
3)sotetoimijoiden määrä.
- Keskuksen toimintaan suunnattujen
taloudellisten resurssien kehitys (€)
- Keskuksen kautta toteutuneiden
toimintatuntien/ osallistujien/ projektien
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________________
Tavoitteet

kulttuurisen palvelutarjonnan
vahvistamiseksi ja juurruttamiseksi
palvelurakenteisiin sekä kulttuuri- ja
hyvinvointisuunnitelman
toimeenpanon varmistamiseksi.
Käynnistys
- Kulttuurikeskus PiiPoo/ TEIJO- ja
%TAIDETTA –hankkeiden toimijat
- Alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman pientyöryhmä
Toimeenpano
- Kulttuurikeskus PiiPoo/ TEIJO- ja
%TAIDETTA –hankkeiden toimijat
- Alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman pientyöryhmä

”kulttuuritoiminnan
ankkuroiminen
sotepalveluihin –
kärkihankkeet Pirkanmaalla
- TAIKE
- Pirkanmaan pilottikunnat
ja kuntien
hyvinvointikoordinaattorit.

hyvinvointisuunnitelmissa on
määritelty toimenpiteiden
toteuttamistavat ja toteuttajia.
Yhteistyömalli on käytössä

määrä.

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen palveluverkko
juurrutetaan alueen kuntiin ja
integroidaan kunnan palveluverkkoon
Käynnistys:
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista vastaavat
- Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto
Toimeenpano:
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista vastaavat
- Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto
- Sote-johto
- Terveyskeskusten johto ja
terveyskeskusten koulutusvastaavat
- Sosiaalipalvelujen johto
Ehkäistään nuorten syrjäytymistä ja
päihteiden käyttöä etsivän
nuorisotyön kautta: alueelliset eri
toimijoiden järjestämät koulutukset ja
muut tapahtumat.
- Mittareiden päivitys Terveyspuu.fi
–verkkopalveluun

- PSHP:n
perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista
vastaavat
- Terveyskeskuksen johto ja
henkilöstö
- Sosiaalipalvelujen
henkilöstö
- Hyvinvointikoordinaattorit
ja kuntien
poikkitoiminnalliset
hyvinvointityöryhmät

- Juurrutustilaisuuksien määrät ja
osallistuneet
- Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen palveluverkon
juurrutussuunnitelmien laatiminen
yhdessä
hyvinvointikoordinaattoreiden
kanssa
- Palveluverkon tarkistuslista

- Juurrutustilaisuuksiin osallistuneiden
määrät
- Kuntien juurrutussuunnitelmien määrät
- Kuinka monessa kunnassa tarkistuslista
on käytössä

- Terveyspuun ylläpito ja
indikaattoreiden päivitys:
PSHP/perusterveydenhuollon yksikkö
- Käytännön työ kuntien ja
kolmannen sektorin
resursseilla

- Kouluterveyskyselyn ja
Sotkanetin nuorten pahoinvointia
kuvaavat indikaattorit

- Huostassa olleet 0-17-vuotiaat, %
vastaavanikäisestä väestöstä (ID 1244)
- Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24
–vuotiaat (ID 3219)
- Nuorisotyöttömät, % 18-24 vuotiaasta
työvoimasta (ID 189)
- Kouluterveyskysely:
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Käynnistys:
- LSSAVI, 3. sektori
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön ylilääkäri: Terveyspuu.fi
Toimeenpano:
- Terveyspuu.fi:
PSHP/perusterveydenhuollon
yksikkö
- Muut: kuntien sosiaalitoimi ja 3.
sektori, koulukuraattorit

- Koulukuraattorit
- Työllisyyspalvelut

- Tosi humalassa vähintään kerran
kuukaudessa % 8. ja 9. luokan
oppilaista/ID 289; lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 3920; ammatillisen
oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 3935;
- Kokeillut laittomia huumeita ainakin
kerran % 8. ja 9. luokan oppilaista/ID
290; lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 3922; ammatillisen
oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 3937);
- Tupakoi päivittäin % 8. ja 9. luokan
oppilaista/ID 288; lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 3921; ammatillisen
oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 3936;
- Nuuskaa päivittäin % 8. ja 9. luokan
oppilaista/ID 335; lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 344; ammatillisen
oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 353;
- Koulukiusattuna vähintään kerran
viikossa (8. ja 9. luokan oppilaista /ID
1514; lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 3913; ammatillisen
oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 3928;
- Kiusaamiseen ei ole puututtu koulun
aikuisten toimesta 8. ja 9. luokan
oppilaista/ID 332; lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 341; ammatillisen
oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 350
- Turvallisuus:
- Vanhemmuuden puutetta, % 8. ja 9.
luokan oppilaista/ID 284;
- Läheisen alkoholin käyttö aiheuttanut
ongelmia % 8. ja 9. luokan oppilaista /ID
331; lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 340; ammatillisen
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oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 349
- Asuminen ja ympäristö: oppilaitoksen
fyysisissä työoloissa puutteita lukion 1.
ja 2. vuoden opiskelijoista/ID 3912;
ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2.
vuoden opiskelijoista/ID 3927
- Etsivän palveluita käyttäneet kunnilta
- Mihin ohjattu
- Paljonko tekevät kotikäyntejä
- Mitä toimenpiteitä tehty

Tavoitteet

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Lasten ja nuorten
liikkumisaktiivisuutta on
lisätty/
ALUEELLINEN
TASO

Alueelliset koulutukset elintapojen
puheeksi ottamisesta ja perheiden
ohjaamisesta. Yhteistyön lisääminen
eri toimijoiden välillä
Käynnistys:
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön ylilääkäri
- PSHP Osaamisen kehittämisyksikkö
- LSSAVI, UKK-instituutti, THL
Toimeenpano:
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön ylilääkäri
- PSHP Osaamisen kehittämisyksikkö
- UKK-instituutti, LSSAVI, KKIohjelma, THL, HLU

- PSHP:n
perusterveydenhuollon
yksikön ylilääkäri
- PSHP Osaamisen
kehittämisyksikkö
- UKK-instituutti
- LSSAVI
- KKI-ohjelma
- THL
- HLU
- Liikuntakoordinaattorit
- Ravitsemusterapeutit

- Pirkanmaalla järjestetyt
tilaisuudet + osallistujien määrä
vuosittain

- Kouluterveyskysely:
- Ylipainoisten lasten määrä % 8. ja 9.
luokan oppilaista/ID 3906; / 8. ja 9. lk;
lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat/ID
3925; ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2.
vuoden opiskelijat/ID 3940;
- Harrastaa hengästyttävää liikuntaa
vapaa-ajalla korkeintaan 1 h/vk, % 8. ja
9. luokan oppilaista/ID 3905; lukion 1. ja
2. vuoden opiskelijoista/ID 3924;
ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2.
vuoden opiskelijoista/ID 3939

- Asiakaspalautekyselyt
- Liikkuvaksi kouluksi
rekisteröityneiden koulujen
lukumäärä

- TEAviisari-tiedonkeruu:
- Liikunta/ Seuranta- ja tarveanalyysi:
Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden
yhteenveto toimintakertomuksessa/
pisteet
- Liikkuvaksi kouluksi rekisteröityneiden
koulujen lukumäärä / kaikki koulut
Pirkanmaalla

Liikkuva koulu -ohjelman ja Ilo
kasvaa liikkuen –ohjelman
toimeenpanon tuki: kuntien
varhaiskasvatussuunnitelmissa on
mukana liikuntasuunnitelma
Käynnistys:
- PSHP:n perusterveydenhuollon

- PSHP:n
perusterveydenhuollon
yksikön ylilääkäri
- Pirkanmaan
hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto
- HLU

- Kuntien
varhaiskasvatussuunnitelmat:
onko mukana liikuntasuunnitelma
- Ilo kasvaa liikkuen –ohjelmaan
osallistuminen

- Kuinka monen kunnan
varhaiskasvatussuunnitelmassa on
mukana liikuntasuunnitelma
- Kuinka monta kuntaa on mukana Ilo
kasvaa liikkuen –ohjelmassa
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- KKI-ohjelma
- Kuntien
sivistystoimenjohtajat ja
varhaiskasvatuksen johtajat

_______________

yksikön ylilääkäri
- Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto
- HLU
Toimeenpano:
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön ylilääkäri
- Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto
- HLU, KKI-ohjelma
- Kuntien sivistystoimenjohtajat ja
varhaiskasvatuksen johtajat

Tavoitteet

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

MOVE- fyysisen toimintakyvyn testit
5. ja 8. luokkalaisille + tulosten
seuranta kouluterveydenhuollossa
Käynnistys:
- HLU
Toimeenpano:
- HLU, UKK-instituutti
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön ylilääkäri
- Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto

- PSHP:n
perusterveydenhuollon
yksikön ylilääkäri
- HLU
- UKK-instituutti
- Kuntien
hyvinvointikoordinaattorit ja
poikkitoiminnalliset
hyvinvointityöryhmät
- Koulujen
liikunnanopettajat,
terveystiedon opettajat ja
kouluterveydenhoitajat

- Kokonaisprosentti-osuudet 5. ja 8.
luokalla pisteistä kunnittain ja
alueellisesti
- Jatko-ohjaukseen ohjattujen määrä
kunnittain ja alueellisesti
- Kuinka monen kunnan
hyvinvointikertomuksessa on raportoitu
MOVE-tuloksia

Hyvälle ravitsemukselle ja
ruokailulle on asetettu tavoitteita
kuntien hyvinvointikertomuksissa
ikäryhmittäin
Käynnistys:
- Alueellinen ravitsemustyöryhmä
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön ylilääkäri
- Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto

- PSHP:n
perusterveydenhuollon
yksikön ylilääkäri
- Pirkanmaan
hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto
- Alueellinen
ravitsemustyöryhmä
- Kuntien
poikkitoiminnalliset

- MOVE- fyysisen toimintakyvyn
testit otetaan käyttöön vuoden
2017 loppuun mennessä 70 %:ssa
Pirkanmaan alueellisen terveyden
edistämisen koordinaation
kattavia kuntia ja vuoden 2018
loppuun mennessä käytössä
kaikissa kunnissa
- Kunnissa on sovittu käytännöt
miten rajan alittaneita ohjataan
- Kunnissa on sovittu käytännöt
miten testien tulokset viedään
osaksi laajoja
kouluterveydenhuollon
terveystarkastuksia
- Tulokset raportoidaan osana
kuntien laajoja
hyvinvointikertomuksia
- TEAviisari-tiedonkeruu: kuntien
hyvinvointikertomuksissa on
ravitsemus ikäryhmittäin

Lasten, nuorten ja
perheiden
ruokatottumukset
ovat parantuneet/
ALUEELLINEN
TASO

- TEAviisari-tiedonkeruu:
- Kuntajohto/ Johtaminen/
Hyvinvointikertomuksen tavoitteet:
Ravitsemus/ pisteet
- Lihavuus laskuun –ohjelman
tsekkauslistat kunnissa + alueellisesti
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Toimeenpano:
- Kuntien johtoryhmät
- Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto
- Kuntien ruokapalvelujen johto

hyvinvointityöryhmät +
alatyöryhmät (ravitsemus)
- Ravitsemusterapeutit
- Alueellinen
ravitsemussuunnitelma
tietoresurssina

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Pirkanmaan alueellisen
ravitsemussuunnitelman
toimeenpano: kehitetään lasten ja
nuorten parissa toimivien
ammattilaisten, vanhempien sekä
lasten ja nuorten ravitsemuksen
lukutaitoa
Käynnistys
- Alueellinen ravitsemustyöryhmä
Toimeenpano
- Alueellinen ravitsemustyöryhmä
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön ylilääkäri
- Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto

- Alueellinen
ravitsemustyöryhmä
- PSHP Osaamisen
kehittämisyksikkö
- Pirkanmaan
hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto
- Kunnissa ravitsemusohjausta toteuttavat
terveydenhuollon
ammattihenkilöt
- Ravitsemusterapeutit

- Alueellisen ravitsemuskyselyn
seuranta lasten ja nuorten osalta

- Kuinka monen kunnan talous- ja
toimintasuunnitelmassa on lapsiin,
nuoriin ja perheisiin kohdistuvia
ravitsemusaiheita
- Alueellisen ravitsemuskyselyn tulokset

Ravitsemusohjausta kehitetään ja
siitä raportoidaan: SPAT-koodit
ravitsemuksesta otetaan käyttöön
alueellisen ravitsemustyöryhmän
ohjeen mukaisesti: perheille ja alle 18
–vuotiaille annettu elintapaneuvonta
ja ohjaus
Käynnistys:
- Alueellinen ravitsemustyöryhmä
Toimeenpano:
- Terveyskeskusten johto
- Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto
Lapsia ja nuoria sekä heidän
vanhempiaan osallistetaan koulu/opiskelijaruokailun suunnitteluun eri
kouluasteilla: alueelliset koulutukset

- Alueellinen
ravitsemustyöryhmä
- Pirkanmaan
hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto
- PSHP Osaamisen
kehittämisyksikkö
- Terveyskeskusten johto
- Kunnissa ravitsemusohjausta toteuttavat
terveydenhuollon ammattihenkilöt
- Ravitsemusterapeutit
- Alueellinen
ravitsemustyöryhmä
- PSHP Osaamisen
kehittämisyksikkö

- Ohjeet otettu käyttöön 70 %:ssa
alueellisen koordinaation kattavia
kuntia vuoden 2017 loppuun
mennessä. Muutoksen seuranta
vuosittain
- TEAviisari-tiedonkeruu:
kunnassa asetettu ikäryhmittäisiä
tavoitteita ja toimenpiteitä
terveyttä edistävien ravitsemustottumusten lisäämiseksi

- SPAT-koodien käytön seuranta
vuosittain
- Ravitsemusterapeuttien määrä
kunnassa/ asukas
- TEAviisari-tiedonkeruu:
- Kuntajohto/ Sitoutuminen/
Ikäryhmittäisiä tavoitteita ja
toimenpiteitä terveyttä edistävien
ravitsemustottumusten lisäämiseksi:
Lapset, nuoret/ pisteet

TEAviisari-tiedonkeruu: lasten ja
nuorten osallistaminen
kouluruokailun suunnitteluun/ eri
kouluasteet

TEAviisari-tiedonkeruu:
- Perusopetus/ Osallisuus/Oppilaiden
vaikutusmahdollisuudet: Kouluruokailun
järjestäminen/ pisteet;

__________________

Tavoitteet
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- PSHP:n viestintäyksikkö
- Kuntien ruokahuollosta
vastaavat
- Kouluterveydenhoitajat
- Terveystiedon ja
kotitalouden opettajat
- Ravitsemusterapeutit

- Voimia (Tre)-matriisiindikaattorin tyyppinen työkalu
muillekin kunnille

- Lukiokoulutus ja ammatillinen
koulutus/ Osallisuus/ Opiskelijoiden
vaikutusmahdollisuudet:
Opiskelijaruokailun järjestäminen/
pisteet
- Voimia (Tre)-matriisi-indikaattorin
tyyppinen työkalu muillekin kunnille

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Lasten ja nuorten lihavuuden
ehkäisyn ja hoidon palveluverkko:
mittarit/ tarkistuslistat kehitetään ja
otetaan käyttöön Pirkanmaan
terveyskeskuksissa ja kunnissa
Käynnistys:
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista vastaavat
- PETEn kehittämistyön ohjausryhmä
- Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto
Toimeenpano:
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista vastaavat
- Terveyskeskusten johto,
sivistystoimen-, liikuntatoimen- ja
teknisen toimen johtajat
- Terveyskeskusten koulutusvastaavat
Lasten ruoka-allergia –hoitoketjun
päivityksessä huomioidaan
ruokavalion allergiakriteerit
Käynnistys:
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista vastaavat
Toimeenpano:
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista vastaavat
- Hoitoketjutyöryhmän jäsenet

- PSHP:n
perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista
vastaavat
- PETEn kehittämistyön
ohjausryhmän jäsenet
- Kuntien
hyvinvointikoordinaattorit ja
poikkitoiminnalliset
hyvinvointityöryhmät
- Terveyskeskusten
henkilöstö
- Varhaiskasvatuksen
henkilöstö
- Koulujen henkilöstö
- Liikuntatoimen henkilöstö
- Teknisen toimen
henkilöstö
- PSHP:n
perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista
vastaavat
- Hoitoketjutyöryhmän
jäsenet

- Sovittu alueellinen yhteinen
mittari lasten ja nuorten painon
seurantaan, esim. BMI

- Tarkistuslista käsitellään
kunnissa ja toimenpiteet
raportoidaan kuntien
vuosittaisessa hyvinvointiraportissa ja laajassa
hyvinvointikertomuksessa

- Kuinka monessa terveyskeskuksessa ja
kunnassa tarkistuslistat ovat käytössä
- Muutoksen seuranta: keskeiset
muutokset tarkistuslistan mukaan
- Kuinka monessa kunnassa yhteinen
mittari (BMI) on käytössä
- Kouluterveyskysely:
- Ylipainoisia % 8. ja 9. luokan
oppilaista/ID 3906; lukion 1. ja 2.
vuoden opiskelijoista//D 3925;
ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2.
vuoden opiskelijoista/ID 3940

Lasten ruoka-allergia –hoitoketju
on päivitetty

- Hoitoketjussa sovittu ruokavalion
allergiakriteerit

ja viestintä aiheesta

________________
Tavoitteet

Käynnistys:
- Alueellinen ravitsemustyöryhmä
- PSHP Osaamisen kehittämisyksikkö
Toimeenpano:
- Alueellinen ravitsemustyöryhmä
- PSHP Osaamisen kehittämisyksikkö
- PSHP:n viestintäyksikkö

- Palveluverkon tarkistuslista
laadittu
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Lasten ja nuorten
mielen hyvinvointia
on seurattu /
ALUEELLINEN
TASO

Lasten ja nuorten mielenterveystyön
palveluverkon tarkistuslista on otettu
käyttöön Pirkanmaan kunnissa ja
terveyskeskuksissa
Käynnistys:
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista vastaavat
- PETEn kehittämistyön ohjausryhmä
- Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto
Toimeenpano:
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista vastaavat
- Terveyskeskusten johto,
terveyskeskusten koulutusvastaavat
- Kuntien eri toimialojen johto

- PSHP:n
perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista
vastaavat
- PETEn kehittämistyön
ohjausryhmän jäsenet
- Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto
ja poikkitoiminnalliset
hyvinvointityöryhmät
- Terveyskeskusten johto ja
henkilöstö
- Varhaiskasvatuksen johto
ja päiväkotien johtajat
- Nuorisotyön johto ja
henkilöstö
- Perhekeskukset
- MTT, avovastaanotot
- Kunnan psykiatriset
sairaanhoitajat

- Palveluverkon tarkistuslista
käsitelty ja toimenpiteet
raportoidaan vuosittaisessa
hyvinvointiraportissa ja laajassa
hyvinvointikertomuksessa

- Kuinka monessa terveyskeskuksessa ja
kunnassa tarkistuslistat ovat käytössä

- Sotkanet: lasten ja nuorten
pahoinvointia kuvaavat
indikaattorit

- Kouluterveyskyselyt:
- Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus,
% 8. ja 9. luokan oppilaista/ID 328;
lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/ID
337; ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2.
vuoden opiskelijoista/ID 346;
- Mielenterveyden häiriöihin
sairaalahoitoa saaneet 0-17-vuotiaat/
1 000 vastaavanikäistä/ ID 4

Muutoksen seuranta: keskeiset
muutokset tarkistuslistan mukaan

Painopiste 2. Ikäihmisten elämänhallinnan edistäminen
Tavoitteet

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Ikäihmisten
osallisuutta ja
sosiaalisten
verkostojen
lisäämistä on tuettu /
ALUEELLINEN
TASO

Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma: huomioitu
ikäihmiset
Käynnistys:
- Terveyden edistämisen
neuvottelukunta
- Alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman pientyöryhmä
Toimeenpano:
- Alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimiseen
osallistuneet tahot
- Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto

- Pirkanmaan alueellisen
kulttuuri hyvinvointisuunnitelman laatimisesta
vastaavat tahot
- Alueellinen terveyden
edistämisen työryhmä
- Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto

Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma on
laadittu vuoden 2017 aikana ja
siinä huomioitu ikäihmisten
tarpeet. Toimeenpano alueellisesti
ja kunnissa

- Kuinka monta kuntaa on käsitellyt
vuoden 2017 loppuun mennessä
Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman toimeenpanoa
ikääntyneiden näkökulmasta
- Kuinka monen kunnan seuraavien
vuosien talous- ja
toimintasuunnitelmassa on mukana
ikääntyneisiin kohdistuvia
kulttuuritapahtumia
- ATH-kysely:
- Niiden osuus jotka ovat saaneet
tarpeeseensa nähden riittävästi
kulttuuripalveluita, + 65-vuotiaat
- Elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi
tuntevien osuus/ +65v ja + 75v
- Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus/
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55-74v ja +75v

Tavoitteet

Ikäihmisten
ravitsemustila on
parantunut/
ALUEELLINEN
TASO

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Edistetään 15D-mittarin
käyttöönottoa Pirkanmaalla
Käynnistys:
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön ylilääkäri
- Erikoissairanhoidon TEDkoordinaattori
Toimeenpano:
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön ylilääkäri
- Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori
- Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto
- Alueellinen terveyden edistämisen
työryhmä
- PSHP Osaamisen kehittämisyksikkö
Pirkanmaan alueellisen
ravitsemussuunnitelman toimeenpano
ikäihmisten osalta.
Käynnistys
- Alueellinen ravitsemustyöryhmä
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön ylilääkäri
Toimeenpano
- Alueellinen ravitsemustyöryhmä
- Alueellinen terveyden edistämisen
työryhmä
- Pirkanmaan
hyvinvointikoordinaattoreiden
verkosto
Vajaaravitsemusriskin
tunnistamisesta laaditaan
yksinkertainen ohje, joka jalkautetaan
kuntiin ja Pirkanmaan
erikoissairaanhoitoon
Käynnistys:

- PSHP:n
perusterveydenhuollon
yksikön ylilääkäri
- Erikoissairaanhoidon
TED-koordinaattori
- Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto
ja kuntien
poikkitoiminnalliset
hyvinvointityöryhmät
- Alueellinen terveyden
edistämisen työryhmä
- PSHP Osaamisen
kehittämisyksikkö

- Järjestetyt alueelliset
koulutustilaisuudet ja kokoukset,
joissa aiheena 15D-mittarin
käyttö

- Monessako alueellisessa tilaisuudessa
15D-mittari ollut mukana/ v
- Tilaisuuksiin osallistuneiden määrät

- Alueellinen
ravitsemustyöyhmä
- Alueellinen terveyden
edistämisen työryhmä
- PSHP:n
perusterveydenhuollon
yksikön ylilääkäri
- Pirkanmaan
hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto ja kuntien
poikkitoiminnalliset
hyvinvointityöryhmät
- PSHP Osaamisen
kehittämisyksikkö
- Tays:n
ravitsemustyöryhmä
- Alueellinen
ravitsemustyöryhmä
- PSHP Osaamisen
kehittämisyksikkö

- Ikäihmisten ravitsemuksen
käsittely kuntien hyvinvointityöryhmissä
- Ikäihmisten ravitsemuksesta
järjestetyt koulutustilaisuudet
alueellisesti ja kunnissa

- ATH-kysely:
- Lihavien 65 vuotta täyttäneiden %osuus
- Niukasti kasviksia ravinnossaan
käyttävien 65 vuotta täyttäneiden %osuus
- Koulutustilaisuuksiin osallistuneiden
määrät ja ammattinimikkeet
- Kuinka monen kunnan seuraavan
vuoden talous- ja toimintasuunnitelmassa
on mukana ikäihmisten ravitsemus

- Ohje on laadittu vuoden 2017
aikana
- Ensimmäiset koulutukset
järjestetty vuoden 2018 aikana
- MNA- ja NRS-2002-seulontojen
käytön laajuus

- Koulutustilaisuuksiin osallistuneiden
määrät ja ammattinimikkeet
- MNA ja NRS-2002vajaaravitsemusriskin seulonnan käytön
laajuus kunnissa ja
erikoissairaanhoidossa
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- Erikoissairaanhoidon Tedohjausryhmä ja –
asiantuntijatyöryhmä
- Terveyskeskusten johto
- Terveyskeskusten
ravitsemustrerapeutit

__________________

- Tays:n ravitsemustyöryhmä
Toimeenpano:
- Tays:n ravitsemustyöryhmä
- PSHP Osaamisen kehittämisyksikkö
- Alueellinen ravitsemustyöryhmä
- Erikoissairaanhoidon TEDohjausryhmä

Tavoitteet

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Ikäihmisten ravitsemusohjausta
kehitetään ja siitä raportoidaan:
SPAT-koodit ravitsemuksesta otetaan
käyttöön alueellisen
ravitsemustyöryhmän ohjeen
mukaisesti
Käynnistys:
- Alueellinen ravitsemustyöryhmä
Toimeenpano:
- Alueellinen ravitsemustyöryhmä
- Terveyskeskusten johto
- Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto
Hyvä ravitsemus ja
vajaaravitsemusriski on huomioitu
uusissa ja päivitettävissä ikäihmisiä
koskevissa alueellisissa
hoitoketjuissa
Käynnistys:
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista vastaavat
Toimeenpano:
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista vastaavat ja
hoitoketjutyöryhmien jäsenet
- Terveyskeskusten johto

- Alueellinen
ravitsemustyöryhmä
- Pirkanmaan
hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto
- PSHP Osaamisen
kehittämisyksikkö
- Terveyskeskusten johto
- Kunnissa ravitsemusohjausta toteuttavat
terveydenhuollon ammattihenkilöt
- Ravitsemusterapeutit
- PSHP:n
perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista
vastaavat
- Niiden
hoitoketjutyöryhmien
jäsenet, joissa edustus
ravitsemushoidosta ja
geriatriasta
- Terveyskeskusten
henkilöstö
- Kuntien vanhuspalvelut
- Yksityiset
vanhuspalvelujen tuottajat
- PSHP:n
perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista
vastaavat
- Hoitoketjutyöryhmien

- Ohjeet otettu käyttöön 70 %:ssa
alueellisen koordinaation kattavia
kuntia vuoden 2017 loppuun
mennessä. Muutoksen seuranta
vuosittain

- SPAT-koodien käytön seuranta
vuosittain AvoHILMOsta

- Onko vajaaravitsemusriskin
kartoitus mukana alueellisissa
hoitoketjuissa
- Onko ravitsemusohjaus ja sen
juurruttaminen mukana
alueellisissa hoitoketjuissa

- Alueellisten hoitoketjujen
tarkistuslistat: miten otettu käyttöön
- MNA, NRS-2002: onko mukana
- Ikäihmisiä koskevat hoitoketjut
sisältävät ohjeen vajaaravitsemusriskin
seulonnasta, ravitsemushoidosta ja sen
seurannasta

- Onko toimintakyvyn tukeminen
mukana alueellisissa
hoitoketjuissa

- Kuinka monessa terveyskeskuksessa on
otettu käyttöön alueellisten hoitoketjujen
tarkistuslistat
- Ikäihmisiä koskevat hoitoketjut
sisältävät ohjeen toimintakyvyn

Ikäihmisten
toimintakyvyn ja
esteettömyyden
lisäämistä on tuettu /
ALUEELLINEN

Toimintakyvyn tukeminen on
mukana uusissa ja päivitettävissä
ikäihmisiä koskevissa alueellisissa
hoitoketjuissa
Käynnistys:

- ATH_kysely:
- Elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi
tuntevien osuus/ +65v ja + 75v

- TEAviisari-tiedonkeruu:
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TASO

- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista vastaavat
Toimeenpano:
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista vastaavat ja
hoitoketjutyöryhmien jäsenet
- Terveyskeskusten johto
Otetaan alueellisesti käyttöön
kaatumisten ehkäisyyn kehitetyt
mittarit esim. FRAT ja tarkistuslistat
kuten KYS:n alueellisessa AKEverkostossa on toteutettu. Edellyttää
vastuutahon määrittelyä ja laajaalaista työryhmää, voisi soveltua
alueellisen TED työryhmän
organisoimaksi?
Käynnistys:
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön ylilääkäri
- Alueellinen terveyden edistämisen
työryhmä
Toimeenpano:
- Sovittu vastuutaho
- Laaja-alainen työryhmä
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista vastaavat
- PSHP:n Osaamisen
kehittämisyksikkö

jäsenet

toimintakyvyn arviointi
ikääntyneille suunnatuissa
sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluissa

- PSHP:n
perusterveydenhuollon
yksikön ylilääkäri
- Alueellinen terveyden
edistämisen työryhmä
- Sovittu vastuuhenkilö
- Laaja-alaisen työryhmän
jäsenet
- PSHP:n
perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista
vastaavat
- PSHP:n Osaamisen
kehittämisyksikkö

- Määritetään vastuutaho ja
kootaan työryhmä
- Kaatumisten ehkäisyyn kehitetyt
mittarit ovat mukana
hoitoketjuissa (mm.
lonkkamurtumapotilaan hk)

arviointiin
- TEAviisari-tiedonkeruu:
- Ikääntyneiden palvelut/ Yhteiset
käytännöt: Sisältyykö iäkkäille
suunnattuihin neuvonta-palveluihin,
terveystarkastuksiin tai kotikäynteihin/
pisteet
- Työryhmän kokoontumiskerrat/ v
- Mittareista järjestetyt
koulutustilaisuudet ja osallistujien määrät

Painopiste 3. Päihteettömän elämäntavan tukeminen
Tavoitteet

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Kulttuuria on
kehitetty
päihteettömäksi /
ALUEELLINEN
TASO

Väestön päihdehaittojen seuranta
raportoidaan kuntien
hyvinvointikertomuksissa
Käynnistys:
- Terveyden edistämisen
neuvottelukunta
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön ylilääkäri
Toimeenpano:
- PSHP:n perusterveydenhuollon

- PSHP:n
perusterveydenhuollon
yksikön ylilääkäri
- Pirkanmaan
hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto
- Alueellinen terveyden
edistämisen työryhmä
- LSSAVI

- TEAviisari-tiedonkeruu: onko
päihdehaittojen seuranta mittarina
hyvinvointikertomuksissa
- ATH-kysely: alkoholia liikaa
käyttävien % -osuus/ eri
ikäryhmät
- Kouluterveyskyselyt: nuorten
alkoholin ja päihteiden käyttö

- TEAviisari-tiedonkeruu:
- Kuntajohto/ Johtaminen/
Hyvinvointikertomuksen tavoitteet:
Onko seuraavat kansanterveyshaasteet
huomioitu kunnan laajan
hyvinvointikertomuksen tavoitteissa:
alkoholi ja huumeet/ pisteet
- Kuntien määrä jotka seuraavat
päihdehaittojen kehitystä
- Alkoholin myynti- ja kulutustilastot

40
yksikön ylilääkäri
- Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto
- Alueellinen terveyden edistämisen
työryhmä
- LSSAVI

- Kouluterveyskyselyt:
- Tosi humalassa vähintään kerran
kuukaudessa % 8. ja 9. luokan
oppilaista/ID 289; lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 3920; ammatillisen
oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 3935;
- Kokeillut laittomia huumeita ainakin
kerran % 8. ja 9. luokan oppilaista/ID
290; lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 3922; ammatillisen
oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 3937
- ATH-kysely:
- Alkoholia liikaa käyttävien %-osuus/
20-64-vuotiaat, 75 vuotta täyttäneet

__________________

Tavoitteet

Päihteettömyyteen
liittyvää viestintää on
lisätty /
ALUEELLINEN
TASO

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Ehkäisevän päihdetyön seuranta
alueellisesti ja raportin laadinta v.
2017
Käynnistys:
- LSSAVI
Toimeenpano:
- LSSAVI
Viestintä päihteiden käytön haitoista:
kouluterveyskyselyiden, ATHtutkimuksen ja TEAviisaritiedonkeruiden tulokset esillä PSHP:n
intrassa ja verkkosivuilla, mediassa ja
alueellinen seuranta AVIssa
Käynnistys:
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön ylilääkäri
- PSHP:n viestintäyksikkö
Toimeenpano:
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön ylilääkäri
- Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto
- Alueellinen terveyden edistämisen

- LSSAVI

Alueellinen raportti valmiina
vuoden 2018 alussa ja lähetetty
kuntiin tiedoksi

Alueellinen raportti valmiina vuoden
2018 alussa ja lähetetty kuntiin tiedoksi

- PSHP:n
perusterveydenhuollon
yksikön ylilääkäri
- Pirkanmaan
hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto
- Alueellinen terveyden
edistämisen työryhmä
- PSHP:n viestintäyksikkö
- LSSAVI
- THL

- Juttu päihteiden käytön haitoista
PSHP:n intrassa ja verkkosivuilla
vuosittain
- Lehdistö-/ mediaseuranta:
osumat paikallislehdissä &
Aamulehdessä + radio, TV ja
internet-sivut kunnissa
- LSSAVI:n raportit

- Päihteisiin liittyvien juttujen määrä
- LSSAVI:n raportit
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työryhmä
- PSHP:n viestintäyksikkö
- LSSAVI, THL

Tavoitteet

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Päihteettömyyden
edistämisen
valmiuksia on
edistetty soteammattilaisten työssä
/ ALUEELLINEN
TASO

Laaditaan alueellinen
päihdehoitoketju ja otetaan se
käyttöön
Käynnistys:
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista vastaavat
Toimeenpano:
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista vastaavat ja
hoitoketjutyöryhmän jäsenet
- PETEn kehittämistyön ohjausryhmä
- Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto
- Kuntien eri toimialojen johto

- PSHP:n
perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista
vastaavat
- Hoitoketjutyöryhmien
jäsenet
- Hyvinvointikoordinaattorit
ja kuntien
poikkitoiminnalliset
hyvinvointityöryhmät
- PETEn kehittämistyön
ohjausryhmä
- Kuntien eri toimialojen
johto ja henkilöstö
- Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori
- PSHP:n
perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista
vastaavat
- Hoitoketjutyöryhmien
jäsenet

- Päihdehoitoketju on laadittu
- Juurrutukset on toteutettu
perusterveydenhuollossa ja
erikoissairaanhoidossa
- Alkoholikäytön puheeksi
ottaminen ja toimet – kirjaukset
potilasasiakirjoihin
- Palveluverkon tarkistuslista

- Juurrutustilaisuuksiin osallistuneiden
määrät perusterveydenhuollossa ja
erikoissairaanhoidossa
- Kuinka monessa kunnassa tarkistuslista
on käytössä
- Alkoholikäytön puheeksi ottaminen ja
toimet – kirjaukset potilas-asiakirjoihin > otostutkimukset 2x/v

- Uusien ja päivitettyjen
hoitoketjujen määrä, joissa
mukana päihteiden käytön
vähentäminen
- Päihteiden käytön vähentäminen
on huomioitu alueellisissa
hoitoketjuissa

- Juurrutustilaisuuksiin osallistuneiden
määrät perusterveydenhuollossa ja
erikoissairaanhoidossa
- Muiden hoitoketjujen linkitys uuteen
alueelliseen päihdehoitoketjuun ja / tai
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
palveluverkkoon on tehty

- PSHP:n
perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista
vastaavat
- Terveyskeskuksen johto ja
henkilöstö
- Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto
ja kuntien

- Juurrutustilaisuuksien määrät ja
osallistuneet
- Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen palveluverkon
juurrutussuunnitelmien laatiminen
yhdessä
hyvinvointikoordinaattoreiden
kanssa
- Palveluverkon tarkistuslista

- Juurrutustilaisuuksiin osallistuneiden
määrät
- Kuntien juurrutussuunnitelmien määrät
- Kuinka monessa kunnassa tarkistuslista
on käytössä

Päihteiden käytön vähentäminen on
huomioitu alueellisissa uusissa ja
päivettävissä hoitoketjuissa ja
palveluverkoissa
Käynnistys:
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista vastaavat
Toimeenpano:
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista vastaavat ja
hoitoketjutyöryhmien jäsenet
Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen palveluverkko
juurrutetaan alueen kuntiin ja
terveyskeskuksiin
Käynnistys:
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista vastaavat
- Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto
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Toimeenpano:
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista vastaavat
- Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto
- Terveyskeskusten johto ja
terveyskeskusten koulutusvastaavat

poikkitoiminnalliset
hyvinvointityöryhmät
- Juurrutustilaisuuksien tilat

Painopiste 4. Savuttomuudesta terveyttä
Tavoitteet

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Savuttomien
työpaikkojen
lisäämistä on tuettu /
ALUEELLINEN
TASO

Savuttomuuteen kannustavat
alueelliset tilaisuudet
Käynnistys:
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön ylilääkäri
- Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori
- PSHP Osaamisen
kehittämisyksikkö
Toimeenpano:
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön ylilääkäri
- Erikoissairaanhoidon Tedkoordinaattori
- PSHP Osaamisen kehittämisyksikkö
- LSSAVI, 3. sektori
- Valtakunnalliset ja alueelliset
hankkeet
Keuhkoahtaumataudin hoitoketjun
juurrutus yhteistyössä Hengitysliiton
kanssa
Käynnistys:
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista vastaavat ja
hoitoketjutyöryhmän jäsenet
- Hengitysliitto
Toimeenpano:
- PSHP:n perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista vastaavat ja
hoitoketjutyöryhmä
- Hengitysliitto

- PSHP:n
perusterveydenhuollon
yksikön ylilääkäri
- Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori
- PSHP Osaamisen
kehittämisyksikkö
- LSSAVI, 3. sektori
- Valtakunnalliset ja
alueelliset hankkeet
- Tilat ja budjetti
tilaisuuksien järjestämiseen

- Järjestettyjen tilaisuuksien
määrä ja osallistujat

- Järjestettyjen tilaisuuksien määrä ja
osallistujat

- PSHP:n
perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista
vastaavat ja
hoitoketjutyöryhmän jäsenet
- Hengitysliitto
- Kuntien sote-johto ja
henkilöstö

- Juurrutustilaisuuksien määrä ja
niihin osallistuneiden määrä
- Palveluverkon tarkistuslistat

- Kuinka monessa kunnassa
tarkistuslistat ovat käytössä

43
- Kuntien sote-johto

Tavoitteet

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Viestintää
savuttomuuden
hyödyistä on lisätty/
ALUEELLINEN
TASO

PSHP:n intrassa ja verkkosivuilla +
mediassa on savuttomuuteen
kannustavia juttuja. Kannustetaan
kuntia Tupakoimattomana
leikkaukseen –toimintamallin
käyttöönottoon
Käynnistys:
- TupLei-työryhmä
- PSHP:n viestintäyksikkö
Toimeenpano:
- TupLei-työryhmä
- PSHP:n viestintäyksikkö

- TupLei-työryhmä
- PSHP:n viestintäyksikkö

- Savuttomuudesta olevien
juttujen määrä
- TEAviisari-tiedonkeruu: savuton
kunta/ pisteet
- ATH-kysely: tupakoivien %osuudet
- Kouluterveyskyselyt: nuorten
tupakointia ja nuuskan käyttöä
kuvaavat indikaattorit

Savuttomuuden
edistämistä kouluissa
on tuettu/
ALUEELLINEN
TASO

Terveyspuu.fi-verkkopalvelun
nuoriso-oksan indikaattoreissa
savuttomuus
Käynnistys:
- PSHP:n perusterveydenhuollon
ylilääkäri
Toimeenpano:
- PSHP:n perusterveydenhuollon
ylilääkäri
- Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto
- Alueellinen terveyden edistämisen
työryhmä

- PSHP:n
perusterveydenhuollon
ylilääkäri
- Pirkanmaan
hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto
- Alueellinen terveyden
edistämisen työryhmä
- Kustannukset:
Terveyspuu.fi –
verkkopalvelun päivitys

- Terveyspuu.fi-verkkopalvelussa
on nuorten savuttomuuus
- Kouluterveyskyselyt: nuorten
tupakointia ja nuuskan käyttöä
kuvaavat indikaattorit

- Lehdistöseuranta: paikallislehdet, radio
–osumat
- PSHP:n intrassa ja verkkosivuilla
olleiden juttujen määrä
- TEAviisari-tiedonkeruu:
- Kuntajohto/ Sitoutuminen: Savuton
kunta/ pisteet
- ATH-kysely:
- Päivittäin tupakoivien osuus % 20-54vuotiaat
- Kouluterveyskyselyt:
- Tupakoi päivittäin % 8. ja 9. luokan
oppilaista/ID 288; lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 3921; ammatillisen
oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 3936;
- Nuuskaa päivittäin % 8. ja 9. luokan
oppilaista/ID 335; lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 344; ammatillisen
oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 353
- Terveyspuu.fi-verkkopalvelun
käyttäjämäärät
- Kouluterveyskyselyt:
- Tupakoi päivittäin % 8. ja 9. luokan
oppilaista/ID 288; lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 3921; ammatillisen
oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 3936;
- Nuuskaa päivittäin % 8. ja 9. luokan
oppilaista/ID 335; lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 344; ammatillisen
oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 353
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PIRKANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO
Painopiste 1. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Tavoitteet

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Perheitä on tuettu /
PIRKANMAAN
ERIKOISSAIRAANHOITO

Muokataan THL:n toimintamalli
aikuisen vakavan sairauden puheeksi
ottamisesta lapsen kanssa PSHPn
toimialueilla käyttöön otettavaksi.
Koulutus ja systemaattinen
käyttöönotto
Käynnistys:
- Hallintoylihoitaja ja
erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori
Toimeenpano:
- Toimialue- ja vastuualuejohtajat

- Moniammatillinen
työryhmä työstää mallin
- Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori
- TEDyhdyshenkilöverkosto
koulutetaan mallin käyttöön
ja vastaavat koulutuksista
yksiköissä
- henkilöstö: koulutus ja
käyttöönotto
- tietokoneohjelmat: selkeä
tiedonkulku/ tietohallinto
- Tietohallinto
- Sosiaalityöntekijä

- Toimintamalli laadittu v. 2017
aikana
- Koulutukset (ensin TEDyhdyshenkilöt , jotka vievät
tiedon yksiköihinsä) v. 2018
aikana + käyttöönotto

- Onko malli käytössä/ tieto osastoittain
- Koulutettujen henkilöiden määrä/
osasto
- Jatkotoimenpiteiden määrä/ osasto

- Käynnistetään selvitys
toimintamallin laatimisesta v.
2017 aikana
- Toimeenpano v. 2018

- Aktivoitujen hälytysten määrä/ v
- Interventioiden määrä/ v

- Moniammatillinen
työryhmä
- Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori

- Potilasasiakirjoista
interventioiden määrä
- Lastensairaalan toiminnallisessa
suunnitelmassa on kirjattuna,

- Määrä paljonko annettu jatkohoitoohjeita kotihoitoon/
perusterveydenhuoltoon
- Fysioterapeutti-konsultaatioiden määrä/

Lasten ja nuorten
liikkumisaktiivisuutta on
mahdollistettu /

Varhainen puuttuminen
lapsiperheiden ongelmiin: toistuvat
ensiapukäynnit vaihtelevista syistä/
useita saman perheen lapsia ->
tietokonejärjestelmä aktivoi
hälytyksen sosiaalityöntekijälle ->
interventio esim. sos.tt keskustelu ja
perheen tarpeiden kartoitus
Käynnistys:
- Hallintoylihoitaja
- TA7 johtaja
- Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori
- Sosiaalityöntekijä, tietohallinto
Toimeenpano:
- TA7-johtaja ja sosiaalityöntekijä
Lasten ja nuorten
pitkäaikaissairauksien yhteydessä
selvitetään heidän ravitsemus- ja
liikuntatilanteensa. Mahdollistetaan
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PIRKANMAAN
ERIKOISSAIRAANHOITO

ohjauksella terveelliset valinnat.
Kirjataan Lastensairaalan
toiminnalliseen suunnitelmaan miten
liikkumisaktiivisuutta
mahdollistetaan ja tuetaan
hoitojakson aikana.
Käynnistys:
- Hallintoylihoitaja ja
erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori
Toimeenpano:
- TA4 johtaja

- Tays lastentautien VA
henkilöstö
- Fysioterapeutit

miten liikkumisaktiivisuutta
mahdollistetaan ja tuetaan
hoitojakson aikana.

osasto
- Asiakaspalautteet uudesta
lastensairaalasta

Tavoitteet

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Lasten, nuorten ja
perheiden
ruokatottumukset
ovat parantuneet /
PIRKANMAAN
ERIKOISSAIRAANHOITO

- Lasten ja nuorten
pitkäaikaissairauksien yhteydessä
selvitetään ravitsemustila, ravinnon
saanti ja ohjauksen tarve.
Ravitsemusohjaus sitä tarvitseville tai
ohjauksen tarpeen ilmoitus
jatkohoitopaikkaan.
- Ruokatottumusten kirjaamista
varten standardoitu metodi
- Vertaistuen/ -ryhmien tarjoaminen
kirjataan - > ryhmäohjaus?
Käynnistys ja toimeenpano:
- Tays lastentautien VA-johtaja ja
Tays ravitsemusterapiayksikkö
Lasten ja nuorten lihavuuden
ehkäisyn ja hoidon palveluverkko:
mittarit/ tarkistuslistat kehitetään ja
otetaan käyttöön
erikoissairaanhoidossa
Käynnistys:
- Lastentautien VA-johtaja
- Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori
- PSHPn perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista vastaavat
Toimeenpano:
- TA4 johtaja ja toimialueen

- Tays lastentautien VA
- Tays
ravitsemusterapiayksikkö
- TEDyhdyshenkilöverkosto
- Henkilöstön koulutus
resursoidaan
- Sairaalan ruokapalvelu

- Ruokatottumusten kirjaamiselle
luotu standardoitu metodi ja otettu
se käyttöön
- Paljonko eri toimialueilla/
klinikoissa on annettu
ravitsemusohjausta alle 18vuotiaille. Alkukartoitus vuonna
2017 ja tavoitteena lisätä X %
vuoden 2018 aikana ja sitten Y %
vuosittain
- Ryhmäohjauksen määrä

- Alle 18-vuotiaille annettujen
ravitsemusohjausten lukumäärät/ osasto
- Jatkohoitopaikkaan ilmoitetut alle 18vuotiaiden ravitsemusohjauksen tarpeet

- PSHPn
perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista
vastaavat
- Lastentautien VA
- Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori
- Tays
ravitsemusterapiayksikkö
- PSHP Osaamisen
kehittämisyksikkö
- Henkilöstön koulutus
resursoidaan

- Palveluverkon tarkistuslista
- Alueellisesti sovittu yhteinen
mittari (ISO-BMI) lasten ja
nuorten painon seurantaan on
käytössä
- Missä yksikössä palveluverkkoa
on käsitelty
- Ruokatottumuskirjaukset
potilaskertomuksissa -otsikointi

- Kuinka monessa vastuualueen eri
yksikössä tarkistuslista on käytössä
- Yhteisen mittarin (ISO-BMI) tuloksia
seurataan
- Työpajoihin osallistuneiden määrä/
yksikkö
- Ruokatottumuskirjausten määrä/ osasto
- Palveluverkon tarkistuslistan mukaan/
osasto
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henkilöstö
Lasten ja nuorten
mielen hyvinvointia
on seurattu /
PIRKANMAAN
ERIKOISSAIRAANHOITO

Lasten ja nuorten mielenterveystyön
päivitetyn palveluverkon (2016)
toimeenpano erikoissairaanhoidossa.
Käynnistys:
- PSHPn perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista vastaavat ja
lastenpsykiatrian yksikkö
- Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori
Toimeenpano:
- TA4- ja TA5- johtajat
- TA4 ja TA5 vastuualuejohtajat
- Koulutukset + levitys PMT

- PSHPn
perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista
vastaavat
- Lastenpsykiatran VA
- esh TED-koordinaattori
- TA5
- Kotiutushoitajat
- Henkilöstön koulutus
resursoidaan
- Nuorisopsykiatrinen
etäpoliklinikkatoiminta:
Lync/ videoneuvottelu
(suunniteltu uusi palvelu)

Sopimusohjaus-neuvotteluihin
tarjolle kuntien toive saada
nuorisopsykiatrian osaajia
jalkautumaan kuntaan
Käynnistys:
- TA5 johto
Toimeenpano:
- TA5 johto
- PSHPn ylin johto

- TA5 ylin johto
- PSHPn sopimusohjausneuvotteluihin osallistuvat

- Missä yksiköissä
palveluverkkoa on käsitelty
(Huom! koskee koko perhettä ->
sitä kautta koskee myös aikuisia
hoitavia yksiköitä) ja otettu
käyttöön
- Kirjattu Pirkanmaan
mielenterveys- ja
päihdestrategiaan 2017-2020
suositukseksi ja toimenpiteiksi
sekä osaksi somaattisten
sairauksien hoitoa kun siihen on
akuuttia ja pitkäaikaista tarvetta
- Lasten mielenterveystalon
käyttö
- Suomen mielenterveysseuran
”Nuoren mielen ensiapu” –
kurssin (NMEA) koulutusten
määrät/ osallistujat
- PSHPn ja kuntien välisessä
palvelusopimuksessa on mukana
nuorisopsykiatrian jalkautuminen
kuntiin
- Jatkossa kuntien käyttämien
palveluiden määrä/ kustannukset

- Työpajoihin osallistuneiden määrä/
yksikkö
- Palveluverkon tarkistuslistan mukaan/
osasto

- Kunnissa toteutettujen käyntien määrä
ja kustannukset

Painopiste 2. Ikäihmisten elämänhallinnan edistäminen
Tavoitteet

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Ikäihmisten
osallisuutta ja
sosiaalisten
verkostojen
lisäämistä on tuettu /
PIRKANMAAN
ERIKOISSAIRAANHOITO

Taysin pääaulaan tila
potilasjärjestöille ja vertaistuelle
Käynnistys:
- Hallintoylihoitaja,
erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori, asiakaspalvelun
kehittämispäällikkö

- Potilasjärjestöt
- Asiakaspalvelun
kehittämispäällikkö
- Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori

- Taysin pääaulassa on
säännöllisesti potilasjärjestöt
esillä

- Potilaspalaute

47
Vertaistuki kirjataan päivitettäviin ja
uusiin hoitoketjuihin
Käynnistys:
- PSHPn perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista vastaavat
- Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori
Toimeenpano:
- PSHPn perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista vastaavat
- Hoitoketjutyöryhmien jäsenet
- Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori

- PSHPn
perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista
vastaavat
- Hoitoketjutyöryhmien
jäsenet
- Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori

- Kuinka monessa hoitoketjussa
vertaistuki on kirjattuna

- Kuinka monessa hoitoketjussa
vertaistuki on kirjattuna

Tavoitteet

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Ikäihmisten
ravitsemustila on
parantunut /
PIRKANMAAN
ERIKOISSAIRAANHOITO

- Laaditaan osastokohtaiset mallit
vajaaravitsemusriskin
tunnistamisesta, puheeksi ottamisesta
sekä toimenpiteistä eri riskiluokissa
ja jalkautetaan ne
- Kaikille + 75 –vuotiaille potilaille
tehdään vajaaravitsemusriskin
seulonta
- NRS-2002 sähköisenä lomakkeena
Käynnistys:
- Tays ravitsemusterapiayksikkö
- Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori
- TED-asiantuntijatyöryhmä
Toimeenpano:
- TA- ja VA-johtajat

- Malli laadittu 2017 aikana
- Järjestetyt koulutukset ja
osallistujat toimialueittain
- Yksiköiden määrä, joissa malli
käytössä

- Kohtalaisessa ja vakavassa
vajaaravitsemusriskissä olevien määrä
NRS-2002 menetelmällä arvioituna /
osasto
- Vajaaravitsemuksen riskin arviointien
määrä
- BMI-tulokset
- Enteraaliset ravintovalmistetilaukset/
osasto
- Parenteraaliset ravintovalmistetilaukset/
osasto
- Koulutuksiin osallistuneiden määrä/
osasto

Ikäihmisten
toimintakyvyn ja
esteettömyyden
lisäämistä on tuettu/
PIRKANMAAN
ERIKOISSAIRAANHOITO

Erityistyöntekijään yhteydenotto
tarvittavien apujen tukien
järjestämiseksi, esim.
sosiaalityöntekijän arvio apujen/ tuen
tarpeesta, taloudelliset asiat,
päihdeasiat, KELAn etuudet yms.
Istumasta nousu –testi geriatri-hoitaja
–työparin työkaluksi

- Tays
ravitsemusterapiayksikkö
- TED asiantuntijatyöryhmä
- Ted-yhdyshenkilöverkosto
- Tietohallinto: järjestelmän
kehittäminen
- Ted-yhdyshenkilöverkosto
- Geriatrian yksikkö
- PSHP Osaamisen
kehittämisyksikkö
- Osastojen ja
poliklinikoiden henkilökunta
ja esimiehet
- Toimialue- ja
vastuualuejohto
- Henkilöstön koulutus
resursoidaan
- Moniammatillinen
yhteistyö: lääkärit, hoitajat,
erityistyöntekijät: sos.tt,
ravitsemusterapeutti,
fysioterapeutti

- Toimintakykyasiassa tehtyjen
yhteydenottojen määrä
erityistyöntekijöihin

- Yhteydenottojen määrät/ osasto

- TEDyhdyshenkilöverkosto
- Fysioterapeutit

- Sairauskertomuksen kirjaukset
otantana
- Palautekyselyt

- Suoritettujen testien määrät
- Ohjausmateriaalin menekki

48
Painopiste 3. Päihteettömän elämäntavan tukeminen
Tavoitteet

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Päihteettömyyden
edistämisen
valmiuksia on
edistetty soteammattilaisten työssä
/ PIRKANMAAN
ERIKOISSAIRAANHOITO

Laaditaan ohjeistus milloin ainakin
tulisi tehdä Audit-C + ohjeen
toimeenpano
- Audit-C sähköisenä
- Linkittyminen uuteen
päihdehoitoketjuun
Käynnistys:
- Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori
- TED-asiantuntijatyöryhmä
Toimeenpano:
- TA-ja VA-johtajat
Päihdehoitoketjun toimeenpano
erikoissairaanhoidossa.
Erikoissairaanhoidon Audit-C-ohje
mukana päihdehoitoketjussa
Käynnistys:
- PSHPn perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista vastaavat ja
hoitoketjutyöryhmä
Toimeenpano:
- TA- ja VA-johtajat ja henkilöstö
- Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori

- TED-asiantuntijatyöryhmä
- Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori
- Tietohallinto
- PSHP Osaamisen
kehittämisyksikkö
- Henkilöstön koulutus
resursoidaan
- TEDyhdyshenkilöverkosto
- Sosiaalityöntekijä

- Ohjeistus laadittu ja
ensimmäiset koulutukset tehty
vuoden 2017 aikana
- Toimialueittain + vastuualueet:
osana vuosiraporttia raportointi
Audit-C:ssä toimenpiteet
käynnistävät pisteet saaneet
- Alkoholikäytön puheeksi
ottaminen ja toimet – kirjaukset
potilasasiakirjoihin

- Koulutuksiin osallistuneiden määrä ?
- Yksiköt, joissa ohjausmalli on käytössä
- Audit-C:ssä pisterajan ylittäneiden
määrä/ osasto
- Audit-C –määrä/ v/ osasto
- Alkoholikäytön puheeksi ottaminen ja
toimet – kirjaukset potilas-asiakirjoihin > otostutkimukset esim. 2x/ v

- PSHP:n
perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista
vastaavat ja
hoitoketjutyöryhmä
- Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori
- Moniammatillinen
työryhmä jossa mukana
sosiaalityöntekijä
- Henkilöstön koulutus
resursoidaan

- Missä yksiköissä hoitoketjua on
käsitelty
- Audit-C –ohje sisältyy
päihdehoitoketjuun

- Työpajoihin osallistuneiden määrä/
yksikkö
- Hoitoketjun tarkistuslistan mukaan/
osasto

Painopiste 4. Savuttomuudesta terveyttä
Tavoitteet

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Savuttomien
työpaikkojen
lisäämistä on tuettu /
PIRKANMAAN
ERIKOISSAIRAANHOITO

Yhteiseksi agendaksi savuton
sairaalaympäristö:
- tupakoitsijat tupakkapaikoille
- jokainen yksikkö valitsee oman
vieroitusmallin ja työstää
savuttomuutta mallin mukaisesti
Käynnistys:
- Hallintoylihoitaja
- Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori
- TED-asiantuntijatyöryhmä

- Erikoissairaanhoidon
TED-koordinaattori
- TED-asiantuntijatyöryhmä
- TEDyhdyshenkilöverkosto
- Koko henkilöstö

- Tumppien määrä
sisääntuloreiteillä: otanta 1 pv/kk
( esim. kk:n 2. tiistai)
- Osastojen tupakkahuoneiden
määrän väheneminen
- Työterveydestä
vieroitushoitotilastoja
- Tupakoinnin lopettamisen
tukemistoimenpiteet

- Tumppien määrä/ otanta
- Tupakkahuoneiden määrä/TA
- Interventioiden toteutuminen
tupakoitsijoille/ TA
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Toimeenpano:
- PSHPn ylin johto
- Toimialue- ja vastuualuejohtajat
Savuton sairaala- toimintamallin
toimeenpano
Käynnistys:
- Hallintoylihoitaja
- Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori
- TED-asiantuntijatyöryhmä
Toimeenpano:
- PSHPn ylin johto
- Toimialue- ja vastuualuejohtajat
- TED-asiantuntijatyöryhmä

- Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori
- TED-asiantuntijatr
- TEDyhdyshenkilöverkosto
- Henkilöstön koulutus
resursoidaan
- PSHP Osaamisen
kehittämisyksikkö

- ENSH-itsearviointi / TA

- ENSH-pisteet/ TA

Tavoitteet

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Viestintää
savuttomuuden
hyödyistä on lisätty/
PIRKANMAAN
ERIKOISSAIRAANHOITO

Tupakoimattomana leikkaukseen –
toimintamalli systemaattisesti
käytössä kirurgisilla klinikoilla ja
terveyskeskuksissa.
Käynnistys:
- Hallintoylihoitaja
- Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori,
- TED-asiantuntijatyöryhmä
Toimeenpano:
- PSHPn ylin johto
- Kirurgisten klinikoiden johto
- TupLei-työryhmä
- PSHPn viestintäyksikkö
- Terveyskeskusten johto
Tupakoimattomana leikkaukseen –
mallista + tupakoinnin vaaroista
operatiivisen hoidon yhteydessä juttu
verkkosivujen etusivulle
Käynnistys ja toimeenpano:
- TupLei-työryhmä
- PSHPn viestintäyksikkö

- TupLei-työryhmä
- TA:den ohjausryhmät
- TEDyhdyshenkilöverkosto
- Henkilöstön koulutus
resursoidaan
- PSHP Osaamisen
kehittämisyksikkö
- Lääkäri-hoitajatyöparit
- Tietohallinto: seuranta,
sähköinen anestesiakaavake/
tupakointi erikseen
- Viestintäyksikkö

- Osastolla on tupakoimattomana
leikkaukseen –toimintamalli
systemaattisesti käytössä
- Tupakointiin liittyvät dgkirjaukset
- Montako tk:ta mukana

- Niiden osastojen määrä/TA, joilla malli
käytössä systemaattisesti (kriteerit
systemaattisuudelle?)
- Komplikaatioiden määrä (tupakasta
johtuvat)/ osasto
- tupakoijien määrät
- Dg-kirjaus (F17.2)/ osasto
- Mukana olevien terveyskeskusten
määrä vuosittain

- TupLei-työryhmä
- Pshp:n viestintäyksikkö

- Sivustolla kävijöiden määrä
- PSHP:n viestintäyksikön
tuottamat jutut aiheesta
- Intra- ja internetsivustoilla
mallista olleiden juttujen määrä/v:

- Sivustoilla kävijöiden määrä
- PSHP:n viestintäyksikön tuottamien
aihetta koskevien juttujen määrä/v:
tavoite > 1 juttu keväällä, kesällä,
syksyllä (= > 3 juttua/v: erilaisia, mutta
voisi toistaa vuosittain)
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EHDOTUKSIA KUNNASSA TOTEUTETTAVAKSI
Painopiste 1. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Tavoitteet

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Perheitä on tuettu /
KUNTA

Lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma laadittu ja
toimenpide-ehdotukset toteutettu
Perheiden vertaistukimahdollisuudet
huomioidaan suunnitelmassa
Käynnistys:
- Kunnan johtoryhmä
- Sivistystoimen johto
- Sote-johto
- Hyvinvointikoordinaattori
Toimeenpano:
- Sivistystoimen johto
- Sote-johto
- Hyvinvointikoordinaattori

- Sivistystoimen johto
- Koulujen rehtorit
- Sote:n johto ja henkilöstö
- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä/
teemaryhmä

- Kunnalla on voimassa oleva
lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma
- Lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman
toteutumisen seuranta eri
toimialoilla: raportoidaan
vuosittaisessa
hyvinvointiraportissa ja laajassa
hyvinvointikertomuksessa
- Onko kunnassa sovittu käytäntö
vanhempien kutsumisesta mukaan
8. lk:n oppilaiden laajoihin
terveystarkastuksiin
- Kouluympäristön
terveellisyyden ja turvallisuuden
tarkastus 3 vuoden välein
- TEAviisari-tiedonkeruu:
laajojen terveystarkastusten
toteutuminen äitiys- ja
lastenneuvolassa ja
kouluterveydenhuollossa

Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen palveluverkko
juurrutetaan terveyskeskukseen/
kuntaan
Käynnistys:
- Terveyskeskusten johto
- Hyvinvointikoordinaattori ja
poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä
Toimeenpano:

- Terveyskeskuksen johto ja
henkilöstö
- Sosiaalipalvelujen johto ja
henkilöstö
- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä
- Kunnan henkilöstö
- PSHP:n
perusterveydenhuollon

- Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen palveluverkon
juurrutussuunnitelmaa on
käsitelty kunnan eri toimialoilla
- Palveluverkon tarkistuslista
- Hoitoketjusta järjestettyjen
terveyskeskuksen
osastokokousten määrä ja
osallistuneiden määrät

- Tilinpäätöksen mittarit toteutumisesta
eri toimialueilla: paljonko rahaa lapsiin
ja nuoriin on käytetty
- Tarkastuskertomus kouluympäristön
terveellisyyden ja turvallisuuden
tarkastuksesta
- Koulupsykologin työpanoksen määrä
viikossa/ 100 oppilasta
- Koulukuraattorin työpanoksen määrä
viikossa/ 100 oppilasta
- TEAviisari-tiedonkeruu:
- Kuntajohto/ Johtaminen/
Hyvinvointikertomuksen tavoitteet:
Lapset ja nuoret/ pisteet
- Perusterveydenhuolto/ Muut
ydintoiminnat/Laajojen
terveystarkastusten lukumäärä/ pisteet
- Niiden laajojen terveystarkastusten %osuus kaikista laajoista
terveystarkastuksista, joissa sekä lääkäri
että kouluterveydenhoitaja osallistuneet
- Perusopetus + Lukiokoulutus +
Ammatillinen koulutus/ Yhteiset
käytännöt/ tapaturmien ja
onnettomuuksien ehkäisy
- Kuinka monella toimialalla
juurrutussuunnitelmaa on käsitelty
(tilaisuuksien ja osallistujien lukumäärät)
- Kuinka monella kunnan toimialalla
tarkistuslista on käytössä
- Juurrutustilaisuuksiin osallistuneiden
määrä
- Hoitoketjusta järjestettyihin
terveyskeskuksen osastokokouksiin
osallistuneiden määrä
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yksikön hoitoketjuista
vastaavat
- Juurrutustilaisuuksien tilat

__________________

- Terveyskeskusten johto,
terveyskeskusten koulutusvastaavat
- Sosiaalipalvelujen johto
- PSHPn perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista vastaavat
- Hyvinvointikoordinaattori

Tavoitteet

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Lapsiperheille ja lapsille tarjotaan
edullisia tai maksuttomia kulttuurin
osallistumis- ja
harrastemahdollisuuksia
Käynnistys
- Sivistystoimen johtaja
- Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden
johto
Toimeenpano
- Sivistystoimen johtaja
- Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden
johto
- Sosiaali- ja terveystoimen johto
Kunnan kulttuuritarjonta huomioi eri
väestöryhmiä (perheen, nuoret) ja
mahdollistaa heidän oman kulttuurin
esille tuomista: kulttuuri ja luovuus
arkeen
Käynnistys
- Sivistystoimen johtaja
- Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden
johto
Toimeenpano
- Sivistystoimen johtaja
- Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden
johto
- Järjestöt ym. toimijat

- Sivistys-, Kulttuuri- ja
vapaa-aikapalveluiden
henkilöstö
- Kirjasto
- Työväenopisto
- Museopalvelut
- Harrastava
taideiltapäivätoiminta
kouluissa
- Sosiaali- ja terveystoimen
henkilöstö
- euroja
- tilat
- Sivistys-, Kulttuuri- ja
vapaa-aikapalveluiden
henkilöstö
- Kirjasto
- Työväenopisto
- Museopalvelut
- euroja
- tilat

Kunnan vuosittaisessa
hyvinvointisuunnitelmassa on
lapsiperheille suunnattuja kulttuuritapahtumia

- Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen
vuosisuunnitelma on hyväksytty
lautakunnassa

- Kulttuuritarjonnan sisältö
- Kulttuuritoimintaan
suunnattujen avustusten
myöntäminen
- Avoimien yleisötapahtumien
määrät ja eurot

- Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen
vuosisuunnitelma on hyväksytty
lautakunnassa
- Avoimien yleisötapahtumien määrät ja
eurot
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Lasten ja nuorten
liikkumisaktiivisuutta on
lisätty/ KUNTA

Kunnan kaikki toimialat sisällyttävät
talous- ja toimintasuunnitelmiinsa
lasten, nuorten ja lapsiperheiden
liikkumisaktiivisuutta tukevia
toimenpiteitä
Arjen liikkumisen lisääminen osana
varhaiskasvatusta ja opetusta
Käynnistys:
- Kunnan johtoryhmä
- Hyvinvointikoordinaattori
Toimeenpano:
- Hyvinvointikoordinaattori ja
poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä
- Toimialajohtajat

1) Osana kunkin toimialan
normaalia toimintaa.

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Sovittu yhteiset käytännöt kunnassa
olevien sisä- ja ulkoliikuntatilojen
käytöstä. Tavoitteena
mahdollisimman suuri käyttöaste
kaikille tiloille.
Hintapolitiikka suosii lasten ja
nuorten harrastamista: taksat ja
maksut, vapaat vuorot
Käynnistys:
- Kunnan johtoryhmä
- Liikuntatoimesta vastaava
- Sivistystoimen johtaja,
- Teknisen toimen johtaja
- Hyvinvointikoordinaattori
Toimeenpano:

- Liikuntatoimesta vastaava
- Sivistystoimen johtaja
- Teknisen toimen johtaja
- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä
- Liikunnanopettajat
- Järjestöt
- Siivouksen lisäresursointi

- Yhteiset käytännöt sovittu: sisäja ulkoliikuntatilojen aikataulut
- Tilojen käyttöaste: esim. tunnit
jolloin tyhjänä klo 8.00 – 21.00
välillä
- Kunnassa on sovittu henkilö,
joka koordinoi kunnassa
tapahtuvaa järjestötoimintaa
- TEAviisari-tiedonkeruu/
liikunta: lasten ja nuorten
harjoitusvuorojen kustannusten
osuus liikuntapaikkojen
todellisista ylläpito- ja
pääomakuluista

- Tilojen käyttöaste: esim. tunnit jolloin
tyhjänä klo 8.00 – 21.00 välillä
- Tilojen käyttömäärät
- TEAviisari-tiedonkeruu:
- Liikunta/ Voimavarat: Lasten ja
nuorten harjoitusvuorot/ pisteet

2) Lisäresursseina
henkilöitä, tarvikkeita,
euroja

- Toimialojen tilinpäätöksissä
mukana liikkumisaktiivisuutta
tukevien toimenpiteiden
toteutuma
- TEAviisari-tiedonkeruu/
liikuntatoimi: lasten ja nuorten
liikkumisaktiivisuuden
vuosittainen raportointi
- TEAviisari-tiedonkeruu:
koulupäivän liikuntaa lisäävät
toimenpiteet
- Toimintatapojen muutokset

__________________

Tavoitteet

- Toimialojen tilinpäätösten tiedot
- TEAviisari-tiedonkeruu:
- Liikunta/ Johtaminen/ Resurssit talousja toimintasuunnitelmassa: Lasten ja
nuorten liikunnan edistämiseksi/ pisteet
- Liikunta/ Sitoutuminen/ Liikunnan
edistäminen strategioissa: Muiden
toimialojen asiakirjoissa/ pisteet
- Liikunta/ Seuranta- ja tarveanalyysi/
Yhteenveto toimintakertomuksessa:
Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuus/
pisteet
- Liikunta/ Seuranta- ja tarveanalyysi/
Yhteenveto hyvinvointikertomuksessa:
Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuus
- Perusopetus/ Muut ydintoiminnat:
Koulupäivän liikuntaa lisäävät
toimenpiteet/ pisteet
- Perusopetus/ Muut ydintoiminnat:
Koulupäivän liikuntaa lisäävät
toimenpiteet/ Oppilaiden aktivointi
koulumatkaliikuntaan
- Perusopetus/ Muut ydintoiminnat:
Koulupäivän liikuntaa lisäävät
toimenpiteet/ Pitkät liikuntavälitunnit
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_______________
Tavoitteet

- Liikuntatoimesta vastaava
- Sivistystoimen johtaja
- Teknisen toimen johtaja
- Hyvinvointikoordinaattori ja
poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä
Rakennettu liikuntapolku eri-ikäisten
liikkumisen tukemiseksi
Käynnistys:
- Kunnan liikuntatoimesta,
varhaiskasvatuksesta ja
koulutoimesta vastaavat
- Terveyskeskuksen johto
Toimeenpano:
- Kunnan liikuntatoimesta,
varhaiskasvatuksesta ja
koulutoimesta vastaavat
- Terveyskeskuksen johto
- Hyvinvointikoordinaattori ja
poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä

- Kunnan liikuntatoimesta,
varhaiskasvatuksesta ja
koulutoimesta vastaavat
- Terveyskeskuksen johto
- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä
- Liikuntakoordinaattorit
- Kolmannen sektorin
toimijat
- Urheiluseurat

- Liikuntapolku eri ikäisten
ohjaamiseen rakennettu
- Eri ikäisten ohjattujen
lukumäärät
- Kunnassa toteutettu
iltapäivätoiminta (seurat,
seurakunta, yksityiset tahot)
- TEAviisari-tiedonkeruu:
seuranta ja raportointi

- Eri ikäisten ohjattujen lukumäärät/ % osuudet kunnan vastaavanikäisestä
väestöstä
- Iltapäivätoiminnan määrä
- TEAviisari-tiedonkeruu:
- Liikunta/ Seuranta- ja tarveanalyysi/
Säännöllinen seuranta sekä Yhteenveto
toimintakertomuksessa: Lapset ja nuoret/
pisteet

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Lähiliikuntapaikkoja rakennetaan
lapsille ja nuorille
Käynnistys:
- Kunnan johtoryhmä
- Teknisen toimen johtaja
Toimeenpano:
- Teknisestä toimesta,
liikuntatoimesta ja
varhaiskasvatuksesta vastaavat
MOVE- fyysisen toimintakyvyn testit
5. ja 8. luokkalaisille + tulosten
seuranta kouluterveydenhuollossa
Käynnistys:
- Sivistystoimen johtaja ja
liikuntatoimesta vastaava
Toimeenpano:
- Koulujen liikunnanopettajat ja
kouluterveydenhoitajat

- Teknisen toimen johto ja
henkilöstö
- Rakennusmateriaalit ja
leikkivälineet
- Huoltoresurssi

- Kunnassa olevien
lähiliikuntapakkojen määrä/ < 15vuotiaiden määrä
- TEAviisari-tiedonkeruu:
liikunnan edistäminen
strategioissa

- Koulujen
liikunnanopettajat
- Kouluterveydenhoitajat
- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä

- Kunnassa otettu MOVE-testit
käyttöön
- Sovittu käytännöt miten rajan
alittaneita ohjataan
- Kunnassa on sovittu käytännöt
miten testien tulokset viedään
osaksi laajoja
kouluterveystarkastuksia
- Yhteenvedon raportointi

- Kunnassa olevien lähiliikuntapakkojen
määrä/ < 15-vuotiaiden määrä
- Otanta käyttäjämääristä
- TEAviisari-tiedonkeruu:
- Liikunta/ Sitoutuminen/ Liikunnan
edistäminen strategioissa:
Lähiliikuntapaikkojen kehittämisen
strategia, suunnitelma tai
kehittämisohjelma/ pisteet
- MOVE-tulosten paranemisen seuranta
- Kokonaisprosentti-osuudet 5. ja 8.
luokalla pisteistä
- Jatko-ohjaukseen ohjattujen määrä
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- Hyvinvointikoordinaattori

_______________
Tavoitteet

vuosittaisessa
hyvinvointiraportissa ja laajassa
hyvinvointikertomuksessa
- Liikkuvien koulujen määrä/
kunnan kaikki koulut
- TEAviisari-tiedonkeruu:
koulupäivän liikunnallistaminen

Kunnan koulut ovat mukana Liikkuva
koulu –hankkeessa
Käynnistys:
- Kunnan liikuntatoimesta vastaava ja
sivistystoimen johtaja
Toimeenpano:
- Kunnan liikuntatoimesta vastaava ja
sivistystoimen johtaja
- Koulujen rehtorit ja
liikunnanopettajat
- HLU

- Kunnan liikuntatoimesta
vastaava
- Sivistystoimen johtaja
- Koulujen rehtorit ja
opettajat

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Höntsyliikuntakerhot iltapäivällä
yhteistyössä kunnan ja
urheiluseurojen kanssa
Käynnistys:
- Kunnan liikuntatoimesta vastaava
Toimeenpano:
- Kunnan liikuntatoimi + paikalliset
urheiluseurat
Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmassa on mukana
liikuntasuunnitelma
Kunta on mukana Ilo kasvaa liikkuen
-hankkeessa
Käynnistys:
- Kunnan liikuntatoimesta vastaava ja
varhaiskasvatusjohtaja
Toimeenpano:
- Kunnan liikuntatoimesta vastaava ja
varhaiskasvatusjohtaja
Perhepäivähoitajille ja lapsille
mahdollistetaan yhteinen
liikuntatuokio kerran kahdessa
viikossa. Tiedotus tarjonnasta.
Käynnistys:
- Kunnan liikuntatoimesta ja

- Kunnan liikuntatoimi
- Paikalliset urheiluseurat
- Muut yhdistykset ja
järjestöt
- Toimintamäärärahat: tilat,
välineet, ohjaajat, tiedotus,
siivous

- Kerhojen määrä
- Kerhojen toimintaan
osallistuneiden määrä
- Kouluterveyskysely/ liikunnan
harrastus

- Kunnan liikuntatoimesta
vastaava
- Varhaiskasvatusjohtaja ja
päiväkotien johtajat
- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä

- Kunnan
varhaiskasvatussuunnitelma: onko
mukana liikuntasuunnitelma
- Onko varhaiskasvatuksessa
liikunnallistamisprosesseja
- Toimenpiteiden raportointi
vuosittaisessa
hyvinvointiraportissa ja laajassa
hyvinvointikertomuksessa
- TEAviisari-tiedonkeruu: liikunta
varhaiskasvatuksessa
- Liikuntapäiviin osallistuneiden
perhepäivähoitajien ja lasten
määrät

- Kouluterveyskysely:
- Harrastaa hengästyttävää liikuntaa
vapaa-ajalla korkeintaan 1 h/vk, % 8. ja
9. luokan oppilaista/ID 3905; lukion 1. ja
2. vuoden opiskelijoista/ID 3924;
ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2.
vuoden opiskelijoista/ID 3939
- Kerhojen määrä
- Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma:
onko mukana liikuntasuunnitelma
- TEAviisari-tiedonkeruu:
- Liikunta/ Muut ydintoiminnat:
Varhaiskasvatuksen liikuntaa lisäävät
toimenpiteet/ pisteet

- Liikuntatila esim. 2h kerta/
2vk

- Liikkuvien koulujen määrä/ kunnan
kaikki koulut
- TEAviisari-tiedonkeruu:
- Liikunta/ Muut ydintoiminnat:
Koulupäivän liikuntaa lisäävät
toimenpiteet / pisteet

- Liikuntapäiviin osallistuneiden
perhepäivähoitajien ja lasten määrät/ % osuudet perhepäivähoitajista ja
perhepäivähoidossa olevista lapsista
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varhaiskasvatuksesta vastaavat
Toimeenpano:
- Kunnan liikuntatoimesta ja
varhaiskasvatuksesta vastaavat
Erityisliikunnan järjestäminen:
kunnassa järjestetään ohjattua
liikuntapalvelua
Käynnistys:
- Liikuntatoimesta vastaava
Toimeenpano:
- Liikuntatoimesta vastaava
- Terveystoimen johto

- Liikuntatoimesta vastaava
ja henkilöstö
- Terveystoimen johto ja
henkilöstö
- Sosiaalitoimen henkilöstö

- Erityisliikuntaryhmien määrä ja
käyttöaste
- TEAviisari-tiedonkeruu:
soveltavan liikunnan edistäminen

- Erityisliikuntaryhmien määrä ja
käyttöaste
- TEAviisari-tiedonkeruu:
- Liikunta/ Johtaminen/ Toimenpiteet
toiminta- ja taloussuunnitelmassa:
Soveltavan liikunnan edistämiseksi/
pisteet

Tavoitteet

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Lasten, nuorten ja
perheiden
ruokatottumukset
ovat parantuneet /
KUNTA

Kunnan hyvinvointikertomuksessa on
asetettu tavoitteita hyvälle
ravitsemukselle ja ruokailulle
ikäryhmittäin. Alueellisen
ravitsemussuunnitelman toimeenpano
ikäryhmittäin.
Käynnistys:
- Kunnan johtoryhmä
- Hyvinvointikoordinaattori
- Kunnan ruokapalveluista vastaava
Toimeenpano:
- Kunnan ruokapalveluista vastaava
- Ruokapalveluja käyttävien
yksiköiden esimiehet
- Ravitsemusterapeutit
Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmassa on kuvattu
ruokakasvatuksen tavoitteet ja
toteutumisen seuranta
Käynnistys:
- Kunnan johtoryhmä
- Hyvinvointikoordinaattori
- Varhaiskasvatusjohtaja
Toimeenpano:
- Varhaiskasvatusjohtaja
- Kunnan ruokapalveluista vastaava
- Ravitsemusterapeutti

- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä
- Kunnan ruokapalveluista
vastaava
- Ruokapalveluja käyttävien
yksiköiden esimiehet
- Ravitsemusterapeutit

- Onko laajassa
hyvinvointikertomuksessa
ravitsemus eri ikäryhmien osalta

- TEAviisari-tiedonkeruu:
- Kuntajohto/ Sitoutuminen/
Ikäryhmittäisiä tavoitteita ja
toimenpiteitä terveyttä edistävien
ravitsemustottumusten lisäämiseksi:
Lapset, nuoret/ pisteet

- Varhaiskasvatuksen johto
ja henkilöstö
- Kunnan ruokapalveluista
vastaava ja henkilöstö
- Ravitsemusterapeutti
- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä

- Sisältääkö varhaiskasvatussuunnitelma ruokakasvatuksen
tavoitteet
- Onko toteutumisen seuranta
raportoitu vuosittaisessa
hyvinvointiraportissa ja laajassa
hyvinvointikertomuksessa

- TEAviisari-tiedonkeruu:
kunnassa on asetettu
ikäryhmittäisiä tavoitteita ja
toimenpiteitä terveyttä edistävien
ravitsemustottumusten
lisäämiseksi

- Varhaiskasvatuksen tilinpäätös:
ruokakasvatuksen tavoitteiden
toteutuminen
- Sapere-ruokakasvatusmenetelmä on
kirjattu varhaiskasvatussuunnitelmaan,
toteutetaan % päiväkoteja
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Ravitsemusohjauskäytäntöjen
yhtenäistäminen ja toteutuneen
ravitsemusohjauksen tilastoinnissa
SPAT-koodit ravitsemuksesta otettu
käyttöön alueellisen
ravitsemustyöryhmän ohjeen
mukaisesti: perheille ja alle 18 –
vuotiaille annettu elintapaneuvonta &
ohjaus.
Käynnistys:
- Terveyskeskuksen johto
Toimeenpano:
- Terveyskeskuksen johto

- Terveyskeskuksen johto
- Ravitsemusterapeutit
- Muut ravitsemusohjausta
antavat laillistetut
terveydenhuollon
ammattihenkilöt
- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä

- Onko kunnassa otettu käyttöön
alueellisen ravitsemustyöryhmän
ohje ravitsemusohjauksessa
käytettävistä SPAT-koodeista
- Kunnan
ravitsemusterapiapalvelujen
määrä raportoidaan osana
vuosittaista hyvinvointiraporttia ja
laajassa
hyvinvointikertomuksessa
- Lasten ja perheiden
ravitsemuksesta järjestetyt
koulutustilaisuudet
terveydenhuollossa ja muilla
kunnan toimialoilla

- SPAT-koodien käytön seuranta
- Annetun ravitsemusohjauksen
asiakasmäärät ammattiryhmittäin
eriteltyinä
- Koulutustilaisuuksiin osallistuneiden
määrä toimialoittain

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Lasten ja nuorten suun
terveystottumuksia edistetään
Käynnistys:
- Kunnan johtoryhmä
- Hyvinvointikoordinaattori
- Hammashuollosta vastaava
Toimeenpano:
- Hammashuollosta vastaava

- Suun terveydenhuollon
henkilöstö
- Varhaiskasvatuksen ja
lastenneuvolan henkilöstö
- Kouluterveydenhuollon
henkilöstö
- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä
- Terveyskeskuksen johto,
koulutusvastaava ja
henkilöstö
- Varhaiskasvatuksen johtaja
ja henkilöstö
- Koulujen rehtorit ja
henkilöstö
- Liikuntatoimen johto ja
henkilöstö
- Teknisen toimen johto ja
henkilöstö
- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä
- PSHPn

- Tulokset raportoidaan
vuosittaisessa
hyvinvointiraportissa ja laajassa
hyvinvointikertomuksessa:
tulokset paranevat edellisestä
vuodesta

- DMF-indeksi (tervehampaiset, %
ikäkausittain 5v, 1.lk, 5.lk, 8.lk)
- d/D –indeksi (reikiintyneet hampaat, %
ikäkausittain 5v, 1.lk, 5.lk, 8.lk)

- Kuinka monella kunnan
toimialalla on otettu
Palveluverkon tarkistuslista
käyttöön
- Sovittu alueellinen yhteinen
mittari lasten ja nuorten painon
seurantaan ( esim. BMI) on
kunnassa käytössä

- Kuinka monella eri toimialalla
kunnassa Palveluverkon tarkistuslista on
käytössä
- Muutoksen seuranta: keskeiset
muutokset tarkistuslistan mukaan
- Kouluterveyskyselyt:
- Ylipainoisia % 8. ja 9. luokan
oppilaista/ID 3906; lukion 1. ja 2.
vuoden opiskelijoista//D 3925;
ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2.
vuoden opiskelijoista/ID 3940
- BMI -tiedot terveystarkastuksista
ikäryhmittäin ja kutsuntatarkastuksista

__________________

Tavoitteet

Lasten ja nuorten lihavuuden
ehkäisyn ja hoidon palveluverkko:
mittarit/ tarkistuslistat otettu käyttöön
terveyskeskuksessa ja kunnassa
Käynnistys:
- Terveyskeskuksen johto
- Hyvinvointikoordinaattori ja
poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä
Toimeenpano:
- Terveyskeskuksen johto ja
terveyskeskuksen koulutusvastaava
- Sivistystoimen-, liikuntatoimen- ja
teknisen toimen johtajat
- PSHPn perusterveydenhuollon

- Tarkistuslistan tulosten
raportointi vuosittaisessa
hyvinvointiraportissa ja laajassa
hyvinvointikertomuksessa
- Kouluterveyskyselyt:
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_________________
Tavoitteet

yksikön hoitoketjuista vastaavat

perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista
vastaavat
- PETEn kehittämistyön
ohjausryhmän jäsenet

ylipainoisten %-osuudet

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Lasten ruoka-allergia –hoitoketjun
päivityksen sisältämät ruokavalion
allergiakriteerit huomioidaan
varhaiskasvatuksen ja koulun
ruokailussa ja vähennetään
allergiaruokavalioiden osuutta
Allergiaohjelman mukaisesti
Käynnistys:
- Kunnan johtoryhmä
- Kunnan ruokapalveluista vastaava
Toimeenpano:
- Kunnan ruokapalveluista vastaava
ja ruokapalvelun henkilöstö
- Terveyskeskuksen johto ja
terveyskeskuksen koulutusvastaava
- Sivistystoimen johtaja
- PSHPn perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista vastaavat
- Hoitoketjutyöryhmän jäsenet
Kouluruokailun kehittäminen ja
lasten ja nuorten sekä vanhempien
osallistaminen kouluruokailun
suunnitteluun on kirjattu
hyvinvointikertomukseen sekä
opetussuunnitelmaan
Kouluaikaisen ruokailun ja
välipalatarjonnan kehittäminen on
osa koulukohtaista suunnittelua.
Ravitsemuksen lukutaidon
kehittyminen perheissä
Käynnistys:
- Kunnan johtoryhmä
- Hyvinvointikoordinaattori
- Kunnan ruokapalveluista vastaava

- Kunnan ruokapalveluista
vastaava ja ruokapalvelun
henkilöstö,
- Terveyskeskuksen johto,
koulutusvastaava ja
henkilöstö
- Ravitsemusterapeutti
- Koulujen rehtorit
- Päiväkotien johtajat
- PSHPn
perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista
vastaavat
- Hoitoketjutyöryhmän
jäsenet

- Lasten ruoka-allergia –
hoitoketjussa olevat ruokavalion
allergiakriteerit on viety osaksi
kunnan ruokapalveluita

- Erilaisten ruoka-allergia –aterioiden
osuus varhaiskasvatuksessa ja
perusopetuksessa, % kaikista aterioista

- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä
- Kunnan ruokapalveluista
vastaava ja ruokapalveluiden
henkilöstö
- Koulujen rehtorit
- Ravitsemusterapeutit
- Kotitalousopettajat
- Yläasteen ja lukion
oppilaskunta
- Vanhempien edustaja
(vanhempain yhdistys)
- Nuorisovaltuusto
- Koulukyydit: oppilaiden

- TEAviisari-tiedonkeruut:
kunnan saamat pisteet
suunnitteluun osallistamisesta
perusopetus, lukiot, ammatillinen
koulutus
- Onko kouluruokailun
suunnitteluun osallistaminen
mukana kunnan
hyvinvointikertomuksessa

- Allergiaruokavalioiden tarkistus
toteutuu vuosittain
terveyskeskuksessa

- Ruoka- ja ravitsemusteemat sekä
kouluruokailun markkinointi
koulun järjestämissä
vanhempainilloissa
- Lasten ja nuorten suun terveys

- TEAviisari-tiedonkeruut:
- Perusopetus/ Osallisuus/Oppilaiden
vaikutusmahdollisuudet: Kouluruokailun
järjestäminen/ pisteet;
- Perusopetus/ Sitoutuminen/ Kouluissa
noudatetaan kouluruokailusuositusta
(Valtion ravitsemusneuvottelukunta
2008) koululounaan ja välipalojen
järjestämisessä
- Perusopetus/ Sitoutuminen/
Opetussuunnitelmassa kuvattu
kouluruokailun järjestämisessä tehtävä
yhteistyö ruokailusta vastaavan
keittiöhenkilökunnan kanssa
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________________
Tavoitteet

Toimeenpano:
- Kunnan ruokapalveluista vastaava
- Sivistystoimen johtaja, koulujen
rehtorit

osallistumismahdollisuudet
kouluaikana

- BMI ikäkausittain
- Tampereen Voimia –tyyppinen
matriisi-indeksi

- Lukiokoulutus ja ammatillinen
koulutus/ Osallisuus/ Opiskelijoiden
vaikutusmahdollisuudet: Opiskelijaruokailun järjestäminen/ pisteet
- Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus
/ Sitoutuminen/ Kouluissa noudatetaan
kouluruokailusuositusta (Valtion
ravitsemusneuvottelukunta 2008)
aterioiden järjestämisessä
- DMF-indeksi (tervehampaiset, %
ikäkausittain 5v, 1.lk, 5.lk, 8.lk)
- d/D –indeksi (reikiintyneet hampaat, %
ikäkausittain 5v, 1.lk, 5.lk, 8.lk)
- BMI ikäkausittain (neuvola, kouluth,
kutsuntatarkastus)
- Ylipainoisten ja lihavien osuus
laajennetun terveystarkastuksen
ikäpisteissä 5v, 1.lk, 5.lk, 8.lk

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Osallistuminen kouluruokailuun on
korkealla tasolla
Käynnistys:
- Kunnan ruokapalveluista vastaava
Toimeenpano:
- Kunnan ruokapalveluista vastaava
- Sivistystoimen johtaja ja koulujen
rehtorit

- Kunnan ruokapalveluista
vastaava ja henkilöstö
- Koulujen rehtorit ja
opettajat
- Kouluterveydenhoitajat
- Ravitsemusterapeutit
- Nuorisovaltuusto

- TEAviisari-tiedonkeruun pisteet
kouluruokailuun osallistumisesta:
perusopetus, lukiot, ammatillinen
koulutus
- Kouluterveyskyselyn tulokset
koululounaan syömisestä ja
ylipainoisten osuudesta
- Lasten ja nuorten suun terveys

- TEAviisari-tiedonkeruut:
- Perusopetus/ Sitoutuminen/
Kouluruokailun toteuttaminen:
Oppilaiden osallistumista
kouluruokailuun seurattu/ pisteet;
- Lukiokoulutus ja Ammatillinen
koulutus/ Sitoutuminen: Opiskelijaruokailun toteuttaminen/ pisteet;
- Kouluterveyskyselyt:
- Ei syö koululounasta päivittäin % 8. ja
9. luokan oppilaista/ID 3904; lukion 1. ja
2. vuoden opiskelijoista//D 3923;
ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2.
vuoden opiskelijoista/ID 3938;
- Ylipainoisia % 8. ja 9. luokan
oppilaista/ID 3906; lukion 1. ja 2.
vuoden opiskelijoista//D 3925;
ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2.
vuoden opiskelijoista/ID 3940
- DMF-indeksi (tervehampaiset, %
ikäkausittain 5v, 1.lk, 5.lk, 8.lk)

- Ruoka- ja ravitsemusteemat sekä
kouluruokailun markkinointi
koulun järjestämissä
vanhempainilloissa
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Lasten ja nuorten
mielen hyvinvointia
on seurattu / KUNTA

_______________
Tavoitteet

- d/D –indeksi (reikiintyneet hampaat, %
ikäkausittain 5v, 1.lk, 5.lk, 8.lk)
- Kuinka monella eri toimialalla
kunnassa Palveluverkon tarkistuslista on
käytössä
- Muutoksen seuranta: keskeiset
muutokset tarkistuslistan mukaan
- Kouluterveyskyselyt:
- Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus,
% 8. ja 9. luokan oppilaista/ID 328;
lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/ID
337; ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2.
vuoden opiskelijoista/ID 346;
- Koulukiusattuna vähintään kerran
viikossa % 8. ja 9. luokan oppilaista/ID
1514; lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 3913; ammatillisen
oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 3928;
- Erikoissairaanhoidon lastenpsykiatrian
avohoitokäynnit/ 1 000 0-12-vuotiasta/ID
2483; nuorisopsykiatrian/ 1 000 13-17vuotiasta/ID 2484
- Mielenterveyden häiriöihin
sairaalahoitoa saaneet 0-17-vuotiaat/
1 000 vastaavanikäistä/ ID 4

Lasten ja nuorten mielenterveyden
palveluverkon tarkistuslista otettu
käyttöön terveyskeskuksessa ja
kunnassa
Käynnistys:
- Terveyskeskuksen johto
- Hyvinvointikoordinaattori ja
poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä
Toimeenpano:
- Terveyskeskuksen johto ja
terveyskeskuksen koulutusvastaava
- Sosiaalipalvelujen johto
- Sivistystoimen- ja liikuntatoimen ja teknisen toimen johtajat
- PSHPn perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista vastaavat

- Terveyskeskuksen johto
- Lastenneuvolan
terveydenhoitajat
- Varhaiskasvatuksen johto
ja henkilöstö
- Koulujen rehtorit
- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä
- Kunnan eri toimialojen
henkilöstö
- PSHPn
perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista
vastaavat
- PETEn kehittämistyön
ohjausryhmän jäsenet

- Kuinka monella kunnan
toimialalla on otettu
Palveluverkon tarkistuslista
käyttöön
- Tarkistuslistan tulosten
raportointi osana
hyvinvointikertomusta

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Kunnassa on tarjolla
nuorisopsykiatrian palveluja. Kunta
on esim. sopimusohjausneuvotteluissa ostanut
nuorisopsykiatrian palveluita
kunnassa toteutettavaksi
Käynnistys:
- Sote-johto
- Sivistystoimen johtaja
Toimeenpano:
- Kunnan edustajat
sopimusohjausneuvotteluissa

- Sivistystoimen,
sosiaalitoimen ja
terveyskeskuksen
henkilöstöä
- Euroja nuorisopsykiatrian
palvelujen ostoon

- Kunnassa toteutettujen
nuorisopsykiatristen käyntien
määrät ja kustannukset
- Onko luotu käytännöt
yhteistyöhön kunnan toimijoiden
ja erikoissairaanhoidon
jalkautujien välille

- Kunnassa toteutettujen
nuorisopsykiatristen käyntien määrät ja
kustannukset

- Kouluterveyskyselyiden tulokset
mielenterveyden häiriöistä
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Sovitaan lasten ja nuorten
tarvitseman tuen kriteerit ja tuen
antamisen perusteet
Käynnistys:
- Terveyskeskuksen johto
- Hyvinvointikoordinaattori
Toimeenpano:
- Terveyskeskuksen johto
- Sosiaalipalvelujen johto ja
lapsiperheiden sosiaalipalvelujen
asiantuntijat
Matalan kynnyksen henkisen tuen
mahdollisuus, esim. puhelinnumero,
tiedotus
Käynnistys:
- Kunnan sosiaalitoimesta vastaava
Toimeenpano:
- Kunnan sosiaalitoimesta vastaava

- Terveyskeskuksen johto
- Lastenneuvolan
terveydenhoitajat
- Sosiaalipalvelujen johto ja
lapsiperheiden
sosiaalipalvelujen
asiantuntijat
- Varhaiskasvatuksen johtaja
- Ala-asteiden rehtorit
- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä
- Kunnan sosiaalitoimen
henkilöstö
- Kolmas sektori

- Tukea tarvitsevien lasten määrä
ja tuen laatu
- Yhteenveto raportoidaan
vuosittaisessa
hyvinvointiraportissa ja laajassa
hyvinvointikertomuksessa
- Kouluterveyskyselyiden tulokset

Toimintakäytäntöjen muutosten
vaikutukset:
- Kouluterveyskyselyt:
- Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus,
% 8. ja 9. luokan oppilaista/ID 328;
lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/ID
337; ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2.
vuoden opiskelijoista/ID 346;
- Mielenterveyden häiriöihin
sairaalahoitoa saaneet 0-17-vuotiaat/
1 000 vastaavanikäistä/ ID 4

- Jatkuva asiakaspalaute
anonyymisti

- Yhteydenottojen määrä
- KIVA-koulu-toimintamalli käytössä

Painopiste 2. Ikäihmisten elämänhallinnan edistäminen
Tavoitteet

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Ikäihmisten
osallisuutta ja
sosiaalisten
verkostojen
lisäämistä on tuettu /
KUNTA

Kunta tukee vanhusneuvostojen
toimintaa
Käynnistys
- Kunnan johtoryhmä
- Sote-johto
Toimeenpano
- Sote-johto
Kunnassa ikäihmisille järjestetyt
tilaisuudet
Käynnistys:
- Sote-johto
Toimeenpano:
- Sote-johto
- Liikuntatoimesta vastaava
- 3. sektori
Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma: toimeenpano
ikääntyneiden näkökulmasta

- Sote-johto ja henkilöstö
- Keskushallinnon
henkilöstö
- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä
- Tilat ja taloudellinen tuki
- Sote-johto ja henkilöstö
- Liikuntatoimesta vastaava
ja henkilöstö
- 3. sektori
- Vanhusneuvosto
- Asukasltk

- TEAviisari-tiedonkeruu: tuki
vanhusneuvostolle
- Tulokset raportoidaan
vuosittaisessa
hyvinvointiraportissa ja laajassa
hyvinvointikertomuksessa

- TEAviisari tiedonkeruu:
- Ikääntyneiden palvelut/ Osallisuus:
Tuki vanhusneuvostolle/ pisteet

- Järjestöjen avustushakemuksista +65-vuotiaille
järjestettyjen tilaisuuksien määrät/
aiheet ja osallistuneiden määrä
- Kunnassa on sovittu henkilö,
joka koordinoi kunnassa
tapahtuvaa järjestötoimintaa

- Kunnassa +65-vuotiaille järjestettyjen
tilaisuuksien määrät/ aiheet ja
osallistuneiden määrä
- Kunnassa on sovittu henkilö, joka
koordinoi kunnassa tapahtuvaa
järjestötoimintaa

- Sivistystoimen johtaja ja
henkilöstö
- Sote-johto ja henkilöstö

- Onko kunnan talous- ja
toimintasuunnitelmassa mukana
ikääntyneiden kulttuuripalvelut

- Ikääntyneiden kulttuuripalveluihin
käytetyt resurssit
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_________________
Tavoitteet

Käynnistys:
- Kunnan johtoryhmä
- Sivistystoimen johtaja
- Sote-johto
- Hyvinvointikoordinaattori
Toimeenpano:
- Sivistystoimen johtaja
- Sote-johto
- Hyvinvointikoordinaattori ja
poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä
Ikäihmisille tarjotaan edullisia tai
maksuttomia kulttuurin osallistumisja harrastemahdollisuuksia
Käynnistys
- Sivistystoimen johtaja
- Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden
johto
Toimeenpano
- Sivistystoimen johtaja
- Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden
johto

- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä
- Toiminta: tilat ja
kustannukset

- Toteuman raportointi
vuosittaisessa
hyvinvointiraportissa ja laajassa
hyvinvointikertomuksessa

- Sivistystoimen johtaja ja
henkilöstö
- Kulttuuri- ja vapaaaikapalveluiden johto ja
henkilöstö
- Museot
- Työväenopistot
- Järjestöt
- euroja

- Ikäihmisille suunnatut
maksuttomat tai edulliset
kulttuuritapahtumat vuosittaisessa
hyvinvointisuunnitelmassa
- Tapahtumien määrät ja käytetyt
eurot

- Tapahtumien määrät ja käytetyt eurot
- Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen
vuosisuunnitelma on hyväksytty
lautakunnassa

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

- Yhteistyö järjestöjen kanssa
yhteisten toimintamallien luomiseksi:
ystäväpalvelu, liikuttajakaveri,
yhteinen keittiö jne
Käynnistys:
- Kunnan johtoryhmä
- Hyvinvointikoordinaattori ja
poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä
Toimeenpano:
- Sote-johto
Hyvinvointikoordinaattori
- 3. sektori
Voimaa arkeen –hanke
Käynnistys:
- Kunnan johtoryhmä
- Hyvinvointikoordinaattori

- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen
hyvinvointiryhmä/
teemaryhmä
- Toimialojen henkilöstöt !
- 3. sektori
- Vanhusneuvosto
- Eläkeläisjärjestöt
- Seurakunta, Lions

- Yhteiset käytännöt luotu

- Osallistujien määrät

- Hankkeen vastuuhenkilö
- Kunnan kotipalvelu
- Liikuntatoimi
- Info/ neuvontapisteen

- Vaikutukset terveyspalvelujen ja
liikuntapalvelujen käyttöön
- Ryhmiin osallistuneiden lkm

- Osallistujien/ ryhmien määrät
- Ryhmätoiminnan vaikutus siihen
tarpeeseen miksi ryhmään on suositeltu
- Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät
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Toimeenpano:
- Hankkeelle nimetty vastuuhenkilö

Päivätoiminnan lisääminen
Käynnistys:
- Sivistystoimen johtaja
- Sote:n johtaja
- Kunnan kulttuuritoimi
Toimeenpano:
- Sivistystoimen johtaja
- Sote:n johtaja
- Kunnan kulttuuritoimen johto
- Kirjaston johto
- Kansalaisopiston johto

toimijat
- Ikäpiste
- Kuntoutuspalvelujen
henkilöstö (fysioterapeutit)
- Vertaistukihenkilöt
- Kunnan sote:n johto ja
henkilöstö
- Kunnan kulttuuritoimen
johto ja henkilöstö
- Kirjaston henkilöstö
- Kansalaisopiston johto ja
henkilöstö
- Tilat ja
toimintakustannukset

- Tilaisuuksiin osallistuneiden
määrä

hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä/ 10 000
vastaavanikäistä/ID 3959
- Koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin liittyvät
hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä/ 10 000
vastaavanikäistä/ID 3957
- Tilaisuuksiin osallistuneiden määrä
- Käytetyt resurssit

Tavoitteet

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Ikäihmisten
ravitsemustila on
parantunut / KUNTA

Ikäihmisten hyvälle ravitsemukselle
asetetaan tavoitteita kunnan
hyvinvointikertomuksessa
Käynnistys:
- Kunnan johtoryhmä
- Kunnan ruokapalveluista vastaava
- Hyvinvointikoordinaattori
Toimeenpano:
- Kunnan ruokapalveluista vastaava
- Hyvinvointikoordinaattori

- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä
- Kunnan ruokapalveluista
vastaava ja henkilöstö
- Ravitsemusterapeutti
- Terveyskeskuksen johto ja
henkilöstö
- Vanhustyön johto ja
henkilöstö
- Yksityiset palveluntuottajat
- Terveyskeskuksen johto
sekä lääkärit ja hoitajat
- Kunnan
ympärivuorokautisen hoidon
henkilöstö
- Ikäihmisille asumis- ja
terveyspalveluja tuottavien
ostopalveluyksiköiden johto
ja henkilöstö
- Ravitsemusterapeutit
- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen

- Ovatko tavoitteet mukana
hyvinvointikertomuksessa
- Tavoitteiden toimeenpanon
raportointi vuosittaisessa
hyvinvointiraportissa ja laajassa
hyvinvointikertomuksessa
- TEAviisari-tiedonkeruu:
ikäryhmittäiset tavoitteet ja
toimenpiteet terveyttä edistävien
ravitsemustottumusten
lisäämiseksi
- Onko vajaaravitsemusriskin
seulonta mukana kunnan laajassa
hyvinvointi-kertomuksessa
vuosille 2017 – 2020
- Onko vajaaravitsemusriskin
seulonta mukana kunnalle
ostopalveluina hankittavissa
ikäihmisten terveys- ja
asumispalveluita koskevissa
sopimuksissa
- Onko kuvattu ravitsemushoidon
ja tuen prosessi, joka käynnistyy

- TEAviisari-tiedonkeruu:
- Kuntajohto/ Sitoutuminen/
Ikäryhmittäisiä tavoitteita ja
toimenpiteitä terveyttä edistävien
ravitsemustottumusten lisäämiseksi:
Ikääntyneet/ pisteet

Ikäihmisten vajaaravitsemusriski
tunnistetaan ja ehkäistään tehokkaasti
kunnan yksiköissä, kotihoidossa ja
ostopalveluyksiköissä:
1) Vajaaravitsemusriskin seulonta
tehdään systemaattisesti Tays:n
ohjeen mukaan
2) Tehostetaan ravitsemushoitoa
tarjoamalla rakennemuunneltuja,
runsasenergisiä aterioita tai
täydennysravintovalmisteita
asiantuntijan arvioiman asiakkaan

- Vajaaravitsemusriskin seulontojen
(MNA) lukumäärä terveyskeskuksessa,
kotihoidossa, asumispalveluissa ja
laitoshoidossa (julkinen ja ostopalvelu)
- Kohtalaisessa ja vakavassa
vajaaravitsemusriskissä olevien määrä
NRS-2002 menetelmällä arvioituna
terveyskeskuksen vuodeosastolla ja
poliklinikoilla
- MNA alle 17 pistettä eli virhe- ja
vajaaravitsemus, % a) koihoidon
asiakkaat, b) asumispalveluiden
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hyvinvointityöryhmä
- Farmasiahenkilöstö

vajaaravitsemusriskin seulonnan
jälkeen
- Seurataan tehostetun
ruokavalion/ ruokavalioiden ja
lisäruoan tilauksia vuodeosastolla,
laitoksissa, tuetuissa
palveluasumisyksiköissä
- Täydennysravintovalmisteiden
kulutustilastot
- Asiakastyytyväisyyskyselyt:
palaute ruokapalvelujen laadusta

asiakkaat, c) tehostettu asumispalvelu, d)
laitoshoito

__________________

tarpeen mukaan
Käynnistys:
- Sote- johto
- Kunnan ruokapalveluista vastaava
Toimeenpano:
- Sote-johto
- Terveyskeskuksen johto
- Ikäihmisille asumis- ja
terveyspalveluita ostopalveluina
tuottavien yksiköiden johto
- Kunnan ruokapalveluista vastaava
- Vanhustyön johto

Tavoitteet

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

__________________

Vajaaravitsemusriskin seulonnan ja
annetun ravitsemushoidon
kirjaamiskäytännöt AvoHILMOon
tehdään alueellisen
ravitsemustyöryhmän
kirjaamisssuosituksen mukaisesti
Käynnistys
- Sote-johto
Toimeenpano
- Sote-johto
- Terveyskeskuksen johto
- Vanhustyön johto

- Terveyskeskuksen johto
- Ravitsemusterapeutit
- Muut ravitsemusohjausta
antavat laillistetut
terveydenhuollon
ammattihenkilöt
- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä

- SPAT-koodien käytön seuranta
- Kohtalaisessa ja vakavassa
vajaaravitsemusriskissä olevien määrä
terveyskeskuksessa/ v arvioitunaNRS2002 menetelmällä
- MNA alle 17 pistettä eli virhe- ja
vajaaravitsemus, % a) koihoidon
asiakkaat, b) asumispalveluiden
asiakkaat, c) tehostettu asumispalvelu, d)
laitoshoito

Vajaaravitsemusriskin kartoitus
ikäihmisten uusissa ja päivitetyissä
hoitoketjuissa otettu käyttöön
kunnassa, terveyskeskuksessa ja
kotipalvelussa
Käynnistys:
- Sote-johto
Toimeenpano:
- Sote-johto
- Terveyskeskuksen johto
- Ikäihmisille asumis- ja
terveyspalveluita ostopalveluina
tuottavien yksiköiden johto
- PSHPn perusterveydenhuollon

- Kunnan sote-johto ja
henkilöstö
- Terveyskeskuksen johto ja
henkilöstö
- Kunnan vanhuspalvelu ja
kotipalvelusta vastaava
- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä
- PSHPn
perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista
vastaavat

- Onko kunnassa otettu käyttöön
alueellisen ravitsemustyöryhmän
ohje ravitsemusohjauksessa
käytettävistä SPAT-koodeista
- Kohtalaisessa ja vakavassa
vajaaravitsemusriskissä olevien
määrä
- Kunnan
ravitsemusterapiapalvelujen
määrä raportoidaan osana
vuosittaista hyvinvointiraporttia ja
laajassa
hyvinvointikertomuksessa
- Hoitoketjun tarkistuslista
käytössä
- Tulosten raportointi
vuosittaisessa
hyvinvointiraportissa ja laajassa
hyvinvointikertomuksessa .
- Vajaaravitsemusriskin kartoitus
on viety osaksi kunnan
vanhuspalvelua

- Vajaaravitsemusriskin seulonnan
lukumäärät vanhuspalveluissa
Toimintakäytäntöjen muutosten
vaikutukset:
- Somaattisen erikoissairaanhoidon
hoitopäivät 75 vuotta täyttäneillä/ 1 000
vastaavanikäistä/ID 6
- Vanhainkotien 75 vuotta täyttäneet
asiakkaat 31.12, % vastaavanikäisestä
väestöstä/ID 3369
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Ikäihmisten
toimintakyvyn ja
esteettömyyden
lisäämistä on tuettu/
KUNTA

yksikön hoitoketjuista vastaavat
Vanhuspalvelulain (980/2012)
mukaisessa suunnitelmassa on
itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi
määritetty tavoitteet, toimenpiteet ja
yhteistyö muiden paikallisten
toimijoiden kanssa
Käynnistys
- Sote-johto
Toimeenpano
- Sote-johto

- Sote-johto ja henkilöstö
- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä

- TEAviisari-tiedonkeruu:
ikääntyneiden palvelut
- Kunnassa on nimetty henkilö
koordinoimaan ikääntyneen
väestön hyvinvointia edistäviä
palveluita
- Toimeenpano raportoidaan
vuosittaisessa
hyvinvointiraportissa ja laajassa
hyvinvointikertomuksessa

- TEAviisari-tiedonkeruu:
- Ikääntyneiden palvelut/ Johtaminen:
Suunnitelmassa määritelty hyvinvoinnin,
terveyden ja itsenäisen suoriutumisen
tukemiseksi/ pisteet
- Ikääntyneiden palvelut/ Johtaminen:
Palveluiden kokonaisuuden koordinointi/
pisteet
- Ikääntyneiden palvelut/ Voimavarat:
Erityisosaaminen/ pisteet
- Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, %
vastaavanikäisistä
- Tukipalvelua vuoden aikana saaneet 75
vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisistä
- Ikääntyneiden tehostetun
palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet
asiakkaat, % vastaavanikäisistä
- Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa
laitoshoidossa terveyskeskuksessa olevat
75 vuotta täyttäneet, %
vastaavanikäisistä

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Laaditaan suunnitelma ikäihmisten
koti- ja vapaa-ajan tapaturmien
ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi
Käynnistys
- Kunnan sote-johto
Toimeenpano
- Kunnan sote-johto

- Kunnan sote-johto ja
henkilöstö
- Teknisen toimen johto ja
henkilöstö
- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä

- Suunnitelma ikäihmisten koti- ja
vapaa-ajan tapaturmien
ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi
on laadittu
- Suunnitelma on toimeenpantu
osana toimialojen toiminta- ja
taloussuunnitelmaa
- Toimeenpano raportoidaan
vuosittaisessa
hyvinvointiraportissa ja
tarkastuskertomuksessa

Sovittu yhteiset käytännöt iäkkäille
suunnattujen neuvontapalveluiden,

- Sote-johto
- Terveyskeskuksen johto ja

- Laadittu suunnitelma ja ohje
iäkkäille suunnattujen

- Suunnitelma ikäihmisten koti- ja vapaaajan tapaturmien ehkäisemiseksi ja
vähentämiseksi on laadittu
- Suunnitelma on toimeenpantu osana
toimialojen toiminta- ja
taloussuunnitelmaa
- Toimeenpano raportoidaan
vuosittaisessa hyvinvointiraportissa ja
tarkastuskertomuksessa
- TEAviisari tiedonkeruu:
- Ikääntyneiden palvelut/ Sitoutuminen/
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn
tavoiteohjelma vuosille 2014-2020:
Käsittely luottamushenkilöhallinnossa/
pisteet
- TEAviisari-tiedonkeruu:
- Ikääntyneiden palvelut/ Yhteiset

__________________

Tavoitteet
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________________
Tavoitteet

terveystarkastusten ja kotikäyntien
sisällöstä
Käynnistys
- Sote-johto
Toimeenpano
- Sote-johto
Toimintakyvyn tukeminen uusissa ja
päivitettävissä ikäihmisiä koskevissa
alueellisissa hoitoketjuissa otettu
käyttöön kunnan vanhuspalveluissa,
terveyskeskuksessa ja kotipalvelussa
Käynnistys:
- Kunnan sote-johto
- Terveyskeskuksen johto
Toimeenpano:
- Kunnan sote- johto
- Terveyskeskuksen johto
- Kotipalveluista vastaava
- PSHPn perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista vastaavat

henkilöstö
- Kotipalvelun henkilöstö

neuvontapalveluiden,
terveystarkastusten ja
kotikäyntien sisällöstä

käytännöt: Sisältyykö iäkkäille
suunnattuihin neuvontapalveluihin,
terveystarkastuksiin tai kotikäynteihin/
pisteet

- Kunnan sote- johto ja
henkilöstö
- Terveyskeskuksen johto ja
henkilöstö
- Kotipalveluiden henkilöstö
- PSHPn
perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista
vastaavat
- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä
- Fysioterapeutit
- Yksityiset palvelujen
tuottajat

- Hoitoketjun tarkistuslista on
käytössä. Tulosten raportointi
vuosittaisessa
hyvinvointiraportissa ja laajassa
hyvinvointikertomuksessa
- Toimintakyvyn arviointi on
viety osaksi kunnan
vanhuspalvelua

- Toimintakyvyn arviointien lukumäärät
vanhuspalveluissa
Toimintakäytäntöjen muutosten
vaikutukset:
- Somaattisen erikoissairaanhoidon
hoitopäivät 75 vuotta täyttäneillä/ 1 000
vastaavanikäistä/ID 6
- Vanhainkotien 75 vuotta täyttäneet
asiakkaat 31.12, % vastaavanikäisestä
väestöstä/ID 3369

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Ohjatut matalan kynnyksen
liikuntaryhmät +65-vuotiaille
Käynnistys:
- Kunnan johtoryhmä
- Kunnan liikuntatoimesta vastaava
Toimeenpano:
- Kunnan liikuntatoimesta vastaava
- Sote-johto
- 3. sektori

- Liikuntatoimi
- Kuntoutustoimi
- Sote-johto ja henkilöstö
- 3. sektori
- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä

- Osallistuneiden määrä % ikäryhmästä
- TEAviisari-tiedonkeruu:
- Liikunta/ Muut ydintoiminnat:
Liikkumisryhmiä ikääntyneille/ pisteet
- Liikunta/ Seuranta- ja tarveanalyysi:
Ikääntyneiden liikunta-aktiivisuuden
yhteenveto toimintakertomuksessa/
pisteet
- Liikunta/Muut ydintoiminnat:
Liikuntaneuvontaa ikääntyneille/ pisteet

Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen
erityisen ja tehostetun tuen piirissä
olevilla kuntalaisilla on mahdollisuus
osallistua tuetusti kunnan
kulttuuritarjontaan: kohdennetut
kulttuuripalvelut

- Sivistystoimen johtaja ja
henkilöstö
- Kulttuuri- ja vapaaaikapalveluiden johto ja
henkilöstö
- Sosiaali- ja terveystoimen

- Matalan kynnyksen
liikuntaryhmien määrä
- TEAviisari-tiedonkeruu:
Ikääntyneiden liikuntaaktiivisuuden vuosittainen
yhteenveto ja raportointi,
ikääntyneiden liikkumisryhmien
ja – liikuntaneuvonnan
toteutuminen
- Raportoidaan vuosittaisessa
hyvinvointiraportissa ja laajassa
hyvinvointikertomuksessa
- Vuosittaisessa hyvinvointisuunnitelmassa on
kulttuuripalveluita tehostetun tuen
piirissä oleville henkilöille
- Kohdennettujen
kulttuuritapahtumien määrä,

- Kohdennettujen kulttuuritapahtumien
määrä, käytetyt eurot, osallistujien
määrät
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Käynnistys
- Sivistystoimen johtaja
- Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden
johto
Toimeenpano
- Sivistystoimen johtaja
- Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden
johto
- Sote-johto
- Terveystoimen johto
Esteettömyyskartoituksen
suorittaminen/ esteettömyysEVA
Esteettömyydessä huomioidaan
liikkumisen lisäksi
”aistiesteettömyys”, mm.
heikkonäköisyys, huonokuuloisuus
Käynnistys:
- Kunnan johtoryhmä
- Hyvinvointikoordinaattori
Toimeenpano:
- Sote-johto
- Teknisen toimen johtaja
- Hyvinvointikoordinaattori

johto ja henkilöstö
- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen
hyvinvointiryhmä
- Kirjasto
- Työväenopisto
- Museopalvelut
- euroja

käytetyt eurot, osallistujien
määrät

- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä
- Kotipalvelun johto ja
henkilöstö
- Teknisen toimen johtaja ja
henkilöstö
- Liikuntatoimesta vastaava
ja henkilöstö
- Terveyskeskuksen
fysioterapeutit

- Päätös
esteettömyyskartoituksesta tehty
- Parannusehdotukset viety
talous- ja toimintasuunnitelmiin
- Toimenpiteiden raportointi
vuosittaisessa
hyvinvointiraportissa ja laajassa
hyvinvointikertomuksessa

- Toimialoittain toimenpiteet ja eurot
esteettömyyden lisäämiseksi

Painopiste 3. Päihteettömän elämäntavan tukeminen
Tavoitteet

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Kulttuuria on
kehitetty
päihteettömäksi /
KUNTA

Väestön päihdehaittojen seuranta
raportoidaan kunnan
hyvinvointikertomuksessa
Käynnistys:
- Kunnan johtoryhmä
- Hyvinvointikoordinaattori
Toimeenpano:
- Sivistystoimen johtaja
- Sote-johto
- Hyvinvointikoordinaattori ja
poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä

- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä
- Sivistystoimen johtaja ja
koulujen rehtorit
- Sote-johto ja henkilöstö

- Päihdehaittojen seuranta
raportoidaan kunnan
vuosittaisessa
hyvinvointiraportissa ja laajassa
hyvinvointikertomuksessa
- TEAviisari-tiedonkeruu: onko
päihdehaittojen seuranta mittarina
hyvinvointikertomuksessa
- Kouluterveyskyselyt: nuorten
alkoholin ja päihteiden käyttö/
muutokset

- TEAviisari-tiedonkeruu:
- Kuntajohto/ Johtaminen/
Hyvinvointikertomuksen tavoitteet:
Onko seuraavat kansanterveyshaasteet
huomioitu kunnan laajan
hyvinvointikertomuksen tavoitteissa:
alkoholi ja huumeet
- Kuntajohto/ Sitoutuminen/ Tavoitteet
toiminta- ja taloussuunnitelmassa/ Mitkä
seuraavista tavoitteista sisältyvät kunnan
toiminta- ja taloussuunnitelmaan:
Nuorten alkoholin ja huumeiden käyttö
vähenee/ei lisäänny/ pisteet
- Kouluterveyskyselyt:
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- Tosi humalassa vähintään kerran
kuukaudessa % 8. ja 9. luokan
oppilaista/ID 289; lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 3920; ammatillisen
oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 3935;
- Kokeillut laittomia huumeita ainakin
kerran % 8. ja 9. luokan oppilaista/ID
290; lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 3922; ammatillisen
oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 3937

__________________

Tavoitteet

Päihteettömyyteen
liittyvää viestintää on
lisätty/ KUNTA

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Johtoryhmä-/ hallitustason päätös
missä kunnan alueella järjestettävissä
tilaisuuksissa ei käytetä alkoholia/ on
alkoholitarjoilu
Käynnistys:
- Kunnan johtoryhmä
- Hyvinvointikoordinaattori
Toimeenpano:
- Toimialuejohtajat
- LSSAVI

- Toimialuejohtajat ja
toimialueiden henkilöstö
- Kulttuuri- ja sivistystoimi/
vapaa-aikatoimi
- Elinvoiman henkilöstö
- Koulujen rehtorit
- Koulujen oppilaskunnat
- Hyvinvointikoordinaattori
ja
poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä

- Niiden kunnan alueella
järjestettävien tapahtumien määrä
joissa on/ ei ole alkoholitarjontaa
- Onko kunta antanut AVI:lle
oma-aloitteisesti lausunnon
alueelleen haetusta tapahtuman
alkoholiluvasta

Jutut päihteiden käytöstä, esim.
kouluterveyskyselyiden ja ATHtutkimuksen tulosten julkistus,
teema-päivät kouluissa, kampanjat
Vanhempainilloissa tietoa
vanhemmille päihteistä ja
kouluterveyskyselyn tuloksista
Käynnistys:
- Hyvinvointikoordinaattori
- Kunnan viestinnästä vastaava
Toimeenpano:
- Sosiaalipalvelujen johto ja
päihdetyön asiantuntijat

- Koulu- ja
opiskeluterveydenhuolto
- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä
- Kunnan viestinnästä
vastaava
- Sosiaalipalvelujen johto ja
päihdetyön asiantuntijat
- Sivistystoimen johtaja
- Koulujen rehtorit
- Terveystiedon opettajat
- Kuraattorit

- Lehdistö-/ mediaseuranta:
osumat paikallislehdissä &
Aamulehdessä + radio, TV
- Kunnan verkkosivut
- Kyltit, opasteet
- Kouluterveyskyselyt: päihteiden
käyttö

- Niiden kunnan alueella järjestettävien
tapahtumien määrä joissa on/ ei ole
alkoholitarjontaa/ kaikki tapahtumat
- Alkoholilupien lausuntojen määrä +
Pirkanmaan kunnat, jotka mukana
lausunto-menettelyssä
- Kunnan oma-aloitteisesti antamien
alkoholilupien lausuntojen määrä
- Onnettomuudet, joissa alkoholi mukana
- Alkoholikuolleisuus 35-64-vuotiailla/
100 000 vastaavanikäistä/ID 3104
- Poliisin tietoon tulleet
rattijuopumustapaukset/ 1 000
asukasta/ID 3089
- Kouluterveyskyselyt:
- Tosi humalassa vähintään kerran
kuukaudessa % 8. ja 9. luokan
oppilaista/ID 289; lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 3920; ammatillisen
oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 3935;
- Kokeillut laittomia huumeita ainakin
kerran % 8. ja 9. luokan oppilaista/ID
290; lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 3922; ammatillisen
oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 3937
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- Hyvinvointikoordinaattori ja
poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä
- Kunnan viestinnästä vastaava
- Sivistystoimen johtaja

- Oppilashuoltoryhmät
- Oppilaskunta
- Vanhempainneuvosto ja
vanhempainyhdistykset tai
edustus
- Nuorisotoimi
- Nuorisoalan työryhmät
- Poliisi
- Matalan kynnyksen
terveysneuvontapisteet
- Vapaaehtoistoimijat
- Koululaiset itse
tiedonkeruuseen
teemaviikoilla

Tavoitteet

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Päihteettömyyden
edistämisen
valmiuksia
edistetään soteammattilaisten työssä
/ KUNTA

Terveyskeskuksen ja
sosiaalipalvelujen yhteistyönä on
laadittu kuntajohdon hyväksymä
toimeenpanosuunnitelma päihteiden
käytön vähentämiseksi
Käynnistys
- Terveyskeskuksen johto
- Sosiaalipalvelujen johto
Toimeenpano
- Terveyskeskuksen johto
- Sosiaalipalvelujen johto
Luotu käytännöt päihtyneenä
palveluja käyttävän ohjaamiseksi
päihteettömään elämään
Käynnistys:
- Sote-johto
- Hyvinvointikoordinaattori
Toimeenpano:
- Sote-johto
- Hyvinvointikoordinaattori
- Terveyskeskuksen johto
- Päihteiden kytkentä psykiatriaan

- Terveyskeskuksen johto ja
henkilöstö
- Sosiaalipalvelujen johto ja
henkilöstö
- Kunnan viestinnästä
vastaava
- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä

- Suunnitelma on laadittu
- Toimeenpanon raportointi
vuosittaisessa
hyvinvointiraportissa ja laajassa
hyvinvointikertomuksessa
- TEAviisari-tiedonkeruu:
suunnitelma päihteiden käytön
vähentämiseksi

- TEAviisari-tiedonkeruu:
-Perusterveydenhuolto/ Johtaminen/
Johdon hyväksymä
toimeenpanosuunnitelma: Päihteiden
käytön vähentäminen/ pisteet

- Sote-johto ja henkilöstö,
päihdetyön asiantuntijat
- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä
- Kuraattorit, psykologit
- Päihdesairaanhoitaja
- Mielenterveyshoitaja
- Tietokonejärjestelmän
kehittäminen/ osaamisen
lisääminen: tilastot
indikaattoreista
- Terveyskeskuksen johto ja
henkilöstö

- Käytännöt luotu
- Potilasasiakirjamerkinnät
- Toimenpiteiden raportointi
vuosittaisessa
hyvinvointiraportissa ja laajassa
hyvinvointikertomuksessa

- Kirjaus potilasasiakirjoihin: mitä
ohjausta/ tukea annettu ja kuinka paljon
- Audit-testien käyttö: merkinnät
potilaskertomuksissa

- Juurrutustilaisuuksien määrät ja
osallistuneet

- Juurrutustilaisuuksiin osallistuneiden
määrät

Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen palveluverkko
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juurrutetaan kuntaan ja
terveyskeskukseen osaksi kunnan
palveluverkkoa
Käynnistys:
- PSHPn perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista vastaavat
- Hyvinvointikoordinaattori ja
kunnan poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä
Toimeenpano:
- Terveyskeskuksen johto ja
terveyskeskusten koulutusvastaavat
- Kunnan eri toimialojen johto
Kunta on mukana PAKKAtoiminnassa
Käynnistys
- Kunnan johtoryhmä
- LSSAVI
Toimeenpano
- Toimialajohtajat
- LSSAVI

- Kunnan eri toimialojen
johto ja henkilöstö
- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä
- Juurrutustilaisuuksien tilat
- PSHPn
perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista
vastaavat

- Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen palveluverkon
juurrutussuunnitelmaa on
käsitelty kunnan eri toimialoilla
- Palveluverkon tarkistuslista

- Kuinka monella toimialalla
juurrutussuunnitelmaa on käsitelty
(tilaisuuksien ja osallistujien lukumäärät)
- Kuinka monella kunnan toimialalla
tarkistuslista on käytössä

- Toimialojen johto ja
henkilöstö
- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä
- Kunnassa toimivat
yritykset

- Onko PAKKA-toimintamalli
käynnistetty
- Toimenpiteiden raportointi
vuosittaisessa
hyvinvointiraportissa ja laajassa
hyvinvointikertomuksessa
- Onko yritykset osallistuneet/
sitoutuneet

- Onko käynnistetty
- Onko yritykset osallistuneet/
sitoutuneet
- Toimeenpanoon käytetyt resurssit

Painopiste 4. Savuttomuudesta terveyttä
Tavoitteet

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Savuttomien
työpaikkojen
lisäämistä on tuettu /
KUNTA

Kunta julistautuu savuttomaksi
työpaikaksi. Päätös tupakoinnin
lopettamisen tukitoimenpiteistä
Käynnistys:
- Kunnan johtoryhmä
Toimeenpano:
- Toimialuejohtajat
- Hyvinvointikoordinaattori ja
poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä
Kunnassa on johdon hyväksymä
toimeenpanosuunnitelma tupakoinnin
vähentämiseksi
Käynnistys
- Kunnan johtoryhmä
Toimeenpano

- Kunnan johtoryhmä
- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä
- Kunnan henkilöstö:
tietoiskut, savuttomuuden
tukeminen
- Työterveyshuolto
- Matalan kynnyksen
infopisteet
- Toimialojen johto
- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä

- Kunta on julistautunut
savuttomaksi
- Toteutetut toimenpiteet
toimialoittain: raportointi
vuosittaisessa
hyvinvointiraportissa ja laajassa
hyvinvointikertomuksessa
- Tupakointipaikat merkitty
- TEAviisari-tiedonkeruu:
Savuton kunta
- Toimeenpanosuunnitelma on
tehty
- Raportointi toimenpiteistä
vuosittaisessa
hyvinvointiraportissa ja laajassa
hyvinvointikertomuksessa

- Työterveydestä vieroitushoitotilastoja
- Tupakoinnin lopettamisen
tukemistoimenpiteet (esim. jaetut
nikotiinilaastarit/ kpl)
- Merkitsemättömien
tupakointipaikkojen määrä/ toimiala
- TEAviisari-tiedonkeruu:
- Kuntajohto/ Sitoutuminen/ Savuton
kunta: Julistautunut savuttomaksi/
pisteet
- Toimeenpanosuunnitelman mukaiset
toimenpiteet ja käytetyt resurssit
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- Terveyskeskuksen johto
- Toimialojen johtajat
Non-stop –ryhmä savuttomuuden
tukemiseen alkaa aina kerran viikossa
joko kasvotusten tai mobiiliohjelman
kautta
28 päivää ilman -koulutustoiminta
Käynnistys:
- Terveyskeskuksen johto
Toimeenpano:
- Työterveyshoitaja
- Hyvinvointikoordinaattori ja
poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä

- Terveyskeskuksen johto ja
henkilöstö
- Kunnan työterveyshuolto
- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä
- Mobiilisovellus

- Ryhmien määrä/v
- Ryhmiin osallistujat
- Savuttomina ryhmän jälkeen
pysyneet
- Verkossa tapahtuva ohjaus

- Kunta on julistautunut savuttomaksi
- Toteutetut toimenpiteet toimialoittain
- 28 päivää ilman –koulutusten määrä

Tavoitteet

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Viestintää
savuttomuuden
hyödyistä on lisätty/
KUNTA

Viestintä kunnan savuttomuudesta
kunnan verkkosivuilla sekä
julkisuutta kunnassa oleville
yrityksille, jotka ovat savuttomia
Käynnistys:
- Kunnan johtoryhmä
- Kunnan viestinnästä vastaava
Toimeenpano:
- Kunnan viestinnästä vastaava
Terveyskeskuksessa on laadittu
johdon hyväksymä toimeenpanosuunnitelma tupakoinnin
vähentämiseksi ja Tupakoimattomana
leikkaukseen –toimintamallin
käyttöönotoksi
Käynnistys
- Terveyskeskuksen johto
Toimeenpano
- Terveyskeskuksen johto
- Kunnan viestinnästä vastaava
Keuhkoahtaumataudin hoitoketjun
käyttöönotto kunnassa
Käynnistys:
- Terveystoimen johto
- PSHPn perusterveydenhuollon

- Kunnan viestinnästä
vastaava

- Juttuja lukeneiden määrä

- Juttuja lukeneiden määrä
- Laadittujen juttujen määrä/ vuosi

- Terveyskeskuksen johto ja
henkilöstö
- Kunnan viestinnästä
vastaava
- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä

- Suunnitelma on laadittu
- Toimeenpanon raportointi
vuosittaisessa
hyvinvointiraportissa ja laajassa
hyvinvointikertomuksessa
- TEAviisari-tiedonkeruu

- TEAviisari-tiedonkeruu:
- Perusterveydenhuolto/ Johtaminen/
Johdon hyväksymä
toimeenpanosuunnitelma: Tupakoinnin
vähentäminen/ pisteet

- Kunnan sote-johto ja
henkilöstö
- Kunnan viestinnästä
vastaava
- PSHPn

- Juurrutustilaisuuksiin
osallistuneiden määrä
- Palveluverkon tarkistuslistat
- Hoitoketjusta juttu kunnan
verkkosivulla

- Onko kunnassa tarkistuslista käytössä
- Hoitoketjusta juttu kunnan
verkkosivulla

71

Savuttomuuden
edistämistä kouluissa
on tuettu / KUNTA

yksikön hoitoketjuista vastaavat ja
hoitoketjutyöryhmä
Toimeenpano:
- Terveystoimen johto
- Kunnan viestinnästä vastaava
- PSHPn perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista vastaavat ja
hoitoketjutyöryhmä
Savuttomuus koulujen
toimintaohjelmissa
Käynnistys:
- Kunnan johtoryhmä
- Sivistystoimen johtaja
Toimeenpano:
- Sivistystoimen johtaja
- Koulujen rehtorit

perusterveydenhuollon
yksikön hoitoketjuista
vastaavat ja
hoitoketjutyöryhmä
- Hengitysliitto

- Sivistystoimen johtaja
- Koulujen rehtorit ja
opettajat
- Hyvinvointikoordinaattori
ja poikkitoiminnallinen
hyvinvointityöryhmä
- Koulujen ja oppilaitosten
opiskeluhuoltoryhmät
- Yhteisöllinen
opiskeluhuolto

- Kouluterveyskyselyt: nuorten
tupakointia ja nuuskan käyttöä
kuvaavat indikaattorit
- TEAviisari-tiedonkeruut:
koululaisten ja opiskelijoiden
tupakointi ja nuuskan käyttö
- Savuttomuudesta järjestetyt
tilaisuudet/ teemapäivien määrät
+ sisällöt
- Seurantatiedon kerääminen ja
tilastointi esim. kouluissa
tapahtuneista
tupakointitapauksista ->
puuttuminen
Interventioiden toteutuminen
tupakoitsijoille
- Vanhempien informointi

- Tilastotiedot arviointimittareista
- TEAviisari-tiedonkeruu:
- Perusopetus/ Seuranta ja tarveanalyysi:
Tupakoinnin ja päihteidenkäytön
seuranta/ pisteet
Lukiokoulutus/ Seuranta ja
tarveanalyysi: Tupakoinnin ja
päihteidenkäytön seuranta/ pisteet
- Ammatillinen koulutus/ Seuranta ja
tarveanalyysi: Tupakoinnin ja
päihteidenkäytön seuranta/ pisteet
- Kouluterveyskyselyt:
- Tupakoi päivittäin % 8. ja 9. luokan
oppilaista/ID 288; lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 3921; ammatillisen
oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 3936;
- Nuuskaa päivittäin % 8. ja 9. luokan
oppilaista/ID 335; lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 344; ammatillisen
oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista/ID 353

Toimenpiteet ja vastuutahot

Resurssit

Arviointimenettelyt

Indikaattorit

Terveyspuu.fi -verkkopalveluun
tutustuminen savuttomuuden
näkökulmasta
Käynnistys
- Hyvinvointikoordinaattori
- Sivistystoimen johtaja
Toimeenpano
- Hyvinvointikoordinaattori

- Hyvinvointikoordinaattori
- Koulujen rehtorit ja
opettajat
- Koulujen
oppilashuoltotyöryhmät

- Terveyspuu.fi-verkkopalvelu on
esitelty koulujen rehtoreille ja
opettajille (atk, biologia, liikunta,
terveystieto)

- Terveyspuu.fi-verkkopalvelun
esittelyyn osallistuneiden rehtoreiden ja
opettajien %-osuus kohderyhmästä

__________________

Tavoitteet
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OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY
Terveyden edistämisen neuvottelukunnan linjauksen mukaisesti Pirkanmaan alueellisen
hyvinvointikertomus 2017 – 2020:n hyväksyy PSHP:n valtuusto, koska se on alueellinen
strateginen asiakirja. Se linjaa alueellisen terveyden edistämisen koordinaation tavoitteet ja
toimenpiteet terveyserojen kaventamiseksi Pirkanmaalla. Kunnissa valtuusto hyväksyy
lakisääteiset hyvinvointikertomukset.
Työstämisen aikana Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017 - 2020:n perustana
käytettävät indikaattorit, niiden perusteella valitut painopisteet sekä alueellisen
hyvinvointikertomuksen toimeenpanon ja tekstit on hyväksynyt Terveyden edistämisen
neuvottelukunta. PSHP:n erikoissairaanhoidon terveyden edistämisen ohjausryhmä on hyväksynyt
erikoissairaanhoidon osalta painopisteet ja niiden toimeenpanon.
Ennen asiakirjan lähettämistä lausuntokierrokselle se on käsitelty PSHP:n johtoryhmässä
5.9.2016.
Lausuntokierroksen jälkeen Terveyden edistämisen neuvottelukunta on käsitellyt ehdotetut
muutokset ja sen jälkeen osaltaan hyväksynyt alueellisen hyvinvointikertomuksen (25.10.2016).
PSHP:n erikoissairaanhoidon terveyden edistämisen ohjausryhmä hyväksyi osaltaan alueellisen
hyvinvointikertomuksen (17.10.2016).
PSHP:n johtoryhmä on käsitellyt asiakirjaa (7.11.2016) ja PSHP:n hallitus on hyväksynyt sen
osaltaan 21.11.2016.

8.

Suunnitelman laatijat

Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017- 2020:n koordinaatio- ja vastuutahona toimii
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri. Työskentelyn
ohjausryhmänä on alueellisen terveyden edistämisen koordinaation ohjausryhmänä toimiva,
PSHP:n hallituksen toimikaudekseen nimeämä Terveyden edistämisen neuvottelukunta.
Neuvottelukunnan puheenjohtaja on kunnallisneuvos Antero Saksala (Pirkkala) ja jäsenet
hallintoylihoitaja Tiina Surakka (PSHP), toiminnanjohtaja Ulla Harala (Hämeenmaan Sydänpiiri),
toimittaja Kati Kalliosaari (Alma Aluemedia), professori Leena Koivusilta (TaY), sivistysjohtaja Nina
Lehtinen (Lempäälä), PSHP:n hallituksen jäsenet Tuukka Liuha ja Tuula Petäkoski-Hult,
suunnittelupäällikkö Marko Mäkinen (Pirkanmaan liitto), johtaja Tommi Vasankari (UKK-instituutti),
kaupunginjohtaja Aki Viitasaari (Akaa), suunnittelupäällikkö Mika Vuori (Tampere), ylilääkäri Maarit
Varjonen-Toivonen (PSHP/ perusterveydenhuollon yksikkö, esittelijä) ja koordinointipäällikkö Riitta
Salunen (PSHP/ perusterveydenhuollon yksikkö, sihteeri).
Alueellisen hyvinvointikertomuksen valmistelusta on vastannut VALMU-työryhmä. Sen
puheenjohtaja on ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen (PSHP/ perusterveydenhuollon yksikkö) ja
jäsenet: toimitusjohtaja Tarja Alatalo (Tampereen Voimia); hyvinvointikoordinaattori,
liikuntapalvelujohtaja Satu Kankkonen (Nokia); liikunnan kehittäjä, hankevastaava Sampsa Kivistö
(Hämeen Liikunta ja Urheilu); ylihoitaja, erikoissairaanhoidon terveyden edistämisen koordinaattori
Tiina Kortteisto (PSHP); ylihoitaja, hyvinvointikoordinaattori Anne Kytölä (Pirkkala);
järjestösuunnittelija Kati Multanen (Suomen Diabetesliitto ry); ylitarkastaja Sini Männistö (Länsi- ja
Sisä-Suomen aluehallintovirasto); kehittämispäällikkö Minna Niemi (Pikassos); vanhustyön
esimies, hyvinvointikoordinaattori Helena Pesu (Ruovesi ja Virrat/ Keiturin sote) ja asiantuntija Kirsi
Wiss (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos).
Erikoissairaanhoidon osalta alueellista hyvinvointikertomusta on työstetty Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon terveyden edistämisen asiantuntijatyöryhmässä
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(puheenjohtajana ylihoitaja, erikoissairaanhoidon terveyden edistämisen koordinaattori Tiina
Kortteisto) ja sen ohjausryhmänä toimivassa toimialuejohtajatasoisessa erikoissairaanhoidon
terveyden edistämisen ohjausryhmässä, jonka puheenjohtaja on hallintoylihoitaja Tiina
Surakka.
Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen työstämiseen ovat osallistuneet myös alueellinen
terveyden edistämisen työryhmä (puheenjohtajana ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen),
Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto (puheenjohtaja ylilääkäri Maarit VarjonenToivonen) ja alueellinen ravitsemustyöryhmä (puheenjohtaja lääkintöneuvos Heikki Oksa).
Asiakirjan liitteessä 1 on esitelty valmisteluun osallistuneet työryhmät ja niiden jäsenet. Lisäksi
asiakirjaa ovat kommentoineet PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön henkilöstö ja Pirkanmaan
alueellisen kulttuuri- ja hyvinvointisuunnitelman valmistelutyöryhmä.

9. Suunnitelman hyväksyminen
Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 – 2020 on hyväksytty PSHP:n valtuuston
kokouksessa 12.12.2016.
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Liitteet
Liite 1 Työskentelyyn osallistuneet työryhmät
Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen työstäminen aloitettiin syksyllä vuonna
2015. Työstämiseen osallistuneet työryhmät on esitelty kesän 2016 kokoonpanossa.

1. Ohjausryhmät
Terveyden edistämisen neuvottelukunta
Kunnallisneuvos Antero Saksala, puheenjohtaja
Toiminnanjohtaja Ulla Harala, Hämeenmaan Sydänpiiri
Toimittaja Kati Kalliosaari, Alma Aluemedia
Professori Leena Koivusilta, Tampereen yliopisto
Sivistysjohtaja Nina Lehtinen, Lempäälä
PSHP:n hallituksen jäsen Tuukka Liuha
Suunnittelupäällikkö Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto
PSHP:n hallituksen jäsen Tuula Petäkoski-Hult
Hallintoylihoitaja Tiina Surakka, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Johtaja Tommi Vasankari, UKK-Instituutti, varapuheenjohtaja
Kaupunginjohtaja Aki Viitasaari, Akaa
Suunnittelupäällikkö Mika Vuori, Tampere
Koordinointipäällikkö Riitta Salunen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri/ Perusterveydenhuollon
yksikkö, sihteeri
Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri/ Perusterveydenhuollon
yksikkö, esittelijä

PSHP:n erikoissairaanhoidon terveyden edistämisen ohjausryhmä
Tiina Surakka, hallintoylihoitaja, puheenjohtaja
Kari Pietilä, toimialuejohtaja, TA1
Mikael Leppilahti, toimialuejohtaja, TA2
Heli Leppikangas, toimialuejohtaja, TA3
Kari Nieminen, toimialuejohtaja, TA4
Hanna-Mari Alanen, toimialuejohtaja, TA5
Tuulikki Parikka, toimialuejohtaja, TA6
Suvi Liimatainen, toimialuejohtaja, TA7
Juha Alanko, Valkeakosken aluesairaalan johtajalääkäri
Jarmo Lylynperä, Vammalan aluesairaalan johtajalääkäri
Jaakko Herrala, toimitusjohtaja, Kuvantamiskeskus ja apteekkiliikelaitos
Maarit Varjonen-Toivonen, ylilääkäri, Perusterveydenhuollon yksikkö,
asiantuntijajäsen, esittelijä
Anita Niemelä, hallintoylihoitajan sihteeri, sihteeri
Tiina Kortteisto, erikoissairaanhoidon terveyden edistämisen koordinaattori, asiantuntija

2. Valmisteleva työryhmä
VALMU
Avi: ylitarkastaja Sini Männistö, LSSAVI
Erikoissairaanhoito: ylihoitaja, erikoissairaanhoidon terveyden edistämisen koordinaattori
Tiina Kortteisto, PSHP
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Järjestöt: järjestösuunnittelija Kati Multanen, Suomen Diabetesliitto ry
Kunnat: hyvinvointikoordinaattorit Satu Kankkonen/ Nokia, Anne Kytölä/ Pirkkala,
Helena Pesu/ Ruovesi ja Virrat
Liikunta: liikunnan kehittäjä, hankevastaava Sampsa Kivistö, HLU
Ravitsemus: toimitusjohtaja Tarja Alatalo/ Tampereen Voimia
Sosiaalitoimi: kehittämispäällikkö Minna Niemi/ Pikassos
THL: asiantuntija Kirsi Wiss
PSHP/ Perusterveydenhuollon yksikkö: Maarit Varjonen-Toivonen, terveyden edistämisen
ylilääkäri, työryhmän puheenjohtaja

3. Työskentelyyn osallistuneet työryhmät
Alueellinen terveyden edistämisen työryhmä
Akaa: Irma Saarikivi, kehittämissuunnittelija
Hämeenkyrö: Tarja Soukko, johtava hoitaja
Ikaalinen: Timo Tallila, perusturvajohtaja
Juupajoki: Lea Nurminen, sivistystoimenjohtaja
Jämsä: Hannele Rahkonen, työhyvinvointikoordinaattori
Kangasala: Jenni Joensuu-Partanen, yleiskaavasuunnittelija
Kihniö: Anne Perälä, sairaanhoitaja, Pihlajalinna
Kuhmoinen: Sanna Luukkanen, hallintojohtaja
Lempäälä: Tuula Salminen, suunnittelija sosiaali- ja terveystoimi
Mänttä-Vilppula: Saara Rauhala, hallintojohtaja sosiaali- ja terveyspalvelut
Nokia: Anne Markkula, hoitotyön johtaja
Orivesi: Terhi Kettunen, vs. liikuntapäällikkö
Parkano: Anne Perälä, sairaanhoitaja, Pihlajalinna
Pirkkala: Anu Mäenpää, palveluohjaaja ruoka- ja puhtauspalvelut
Punkalaidun:
Pälkäne: Mia Sorri, kehittämispäällikkö
Ruovesi: Jukka Majala, vapaa-aikaohjaaja
Sastamala: Marja-Leena Parto-Koski, Akaasian vs. toimitusjohtaja, laatujohtaja,
Tampere: Leena-Kaisa Nikkarinen, terveyden edistämisen suunnittelija
Urjala: Juha Salo, sivistystoimenjohtaja
Valkeakoski: Soili Varonen, hallintojohtaja sosiaali- ja terveystoimi
Vesilahti: Kati Moisio, siivous- ja ruokahuoltopäällikkö
Virrat: Ritva Kämäri, vastaava työterveyshoitaja
Ylöjärvi: Soile Vuolle, johtava ylihoitaja
Hämeen Liikunta ja Urheilu (HLU): Sampsa Kivistö, liikunnan kehittäjä
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (LSSAVI): Sini Männistö, ylitarkastaja
Suomen Diabetesliitto ry: Kati Multanen, järjestösuunnittelija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Kirsi Wiss, asiantuntija
Työterveyslaitos:
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö:
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri/ erikoissairaanhoito: Tiina Kortteisto, ylihoitaja,
erikoissairaanhoidon terveyden edistämisen koordinaattori
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri/ ravitsemus: Auli Pölönen, koordinointipäällikkö, TA 1
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri/ Perusterveydenhuollon yksikkö: Teija Kvist-Sulin,
toimistosihteeri, työryhmän sihteeri
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri/ Perusterveydenhuollon yksikkö: Riitta Salunen,
koordinointipäällikkö
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri/ Perusterveydenhuollon yksikkö: Maarit Varjonen-Toivonen,
terveyden edistämisen ylilääkäri, työryhmän puheenjohtaja
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Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto
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
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,
terveyden edistämisen ylilääkäri, puheenjohtaja

Erikoissairaanhoidon asiantuntijatyöryhmä
Juha Ahonen, koordinointipäällikkö TA 5
Birgitta Järventaus, sairaanhoitaja TA 2
Tuija Kolu, sairaanhoitaja TA 1
Eija Korhonen, ylihoitaja TA 4
Tiina Kortteisto, ylihoitaja TA 1, erikoissairaanhoidon TED-koordinaattori, puheenjohtaja
Kirsi Laasonen, apulaisylilääkäri TA 1
Eeva Mäkelä, työterveyshuolto
Pia Oksanen, erikoislääkäri, TA 2
Auli Pölönen, koordinointipäällikkö, TA 1
Riitta Salunen, koordinointipäällikkö, Perusterveydenhuollon yksikkö
Tuula Suurkoivu, vs. työsuojelupäällikkö
Maarit Varjonen-Toivonen, ylilääkäri, Perusterveydenhuollon yksikkö
Johanna Vesanen, sosiaalityöntekijä, PSHP

Alueellinen ravitsemustyöryhmä
Lääkintöneuvos Heikki Oksa, Tays, puheenjohtaja
Avo- ja laitoshoidon johtaja Mirja Ahoniemi, Pihlajalinna, Parkanon yksikkö
Toimitusjohtaja Tarja Alatalo, Tampereen Voimia
Terveyskeskuslääkäri Minna Järnvall, Ylöjärven kaupunki
Suunnittelija Hannele Järvi, Tampereen kaupunki, Lasten ja nuorten terveyspalvelut
Vastaava ravitsemusterapeutti Liisa Kalttila, Tampereen kaupunki, Hyvinvointipalvelut
Liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori Satu Kankkonen, Nokian kaupunki, Liikuntatoimi
Johtava ylilääkäri Jussi Korkeamäki, Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut
Terveydenhoitaja, diabeteshoitaja Seija Laaki, Toijalan terveyskeskus
Ruokapalvelupäällikkö Jennileena Lähteenmäki, Hämeenkyrö
Ravitsemussuunnittelija Hilpi Linjama, Kangasalan kunta, Sosiaali- ja terveyskeskus
Osastonhoitaja Sirpa Paananen, Tays, keuhkosairauksien vuodeosasto KEI1
Ylilääkäri, toimialuejohtaja Kari Pietilä, Tays, varapuheenjohtaja
Koordinointipäällikkö Auli Pölönen, PSHP, Diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien
ehkäisytyö
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Terveyspäällikkö Jaana Niemelä, Hämeenmaan Sydänpiiri ry
Johtava ylihoitaja Marita Saari, Vammalan aluesairaala
Osastonhoitaja Tiina Salminen, Pirkkalan terveyskeskus, Terveysneuvonta
Ravitsemusterapeutti Kirsti Sammallahti, Tays, Ravitsemusterapiayksikkö
Suunnittelija, hyvinvointikoordinaattori Tuula Salminen, Lempäälän kunta,
Sosiaali- ja terveystoimi
Johtava ravitsemusterapeutti Ulla Siljamäki-Ojansuu, Tays, Ravitsemusterapiayksikkö,
sihteeri
Tiedottaja Tiina Tanni, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen, PSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö
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Liite 2 Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017 – 2020:n painopisteiden perustana käytetyt
indikaattorit
Tämä lista sisältää Pirkanmaan alueellisen hyvinvointisuunnitelman perustana käytetyt indikaattorit. Koska kunnat laativat omat lakisääteiset
hyvinvointikertomuksensa ja käyttävät työstämisessään laajan indikaattoripaketin sisältävää sähköinen hyvinvointikertomus –työkalua, ei tähän
liitteeseen ole koottu kuntakohtaista tietoa. Oheisessa listassa indikaattoreiden tiedot ovat koko maan ja TAYS erva-alueen sairaanhoitopiirien osalta.
Kaikkia tietoja ei valtakunnallisesti raportoida sairaanhoitopiireittäin, joten osa tiedoista koskee TAYS erva-alueen maakuntia. Indikaattoreiden ryhmittely
ja otsikointi on sama kuin sähköinen hyvinvointikertomus –työkalussa.
Indikaattoritiedot ovat vuosilta 2005 (hoitotakuulaki voimaan), 2009 (Pirkanmaan alueellinen terveyden edistämisen koordinaatio käynnistyi), 2012
(Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2012:n toimeenpano käynnistyi) ja 2014 tai 2015 (tuorein käytettävissä oleva tieto).
Kouluterveyskysely toteutettiin aiemmin vuorovuosin eri maakunnissa ja vuonna 2013 ensimmäisen kerran koko maassa. Vuoden 2015
kouluterveyskysely epäonnistui atk-teknisistä syistä, jonka vuoksi alueellista ja kuntien välistä vertailua ei voida tehdä.
THL:n toteuttamissa ATH-tutkimuksissa on otosten pienuuden vuoksi raportoitu koosteet vuosilta 2013 - 2015.
THL:n toteuttamat TEAviisari-tiedonkeruut kuntien terveydenedistämisaktiivisuudesta kohdennetaan kunnan toimijoille kahden vuoden välein, mikä
näkyy tulosten raportointivuosissa.
1. TALOUS JA ELINVOIMA
1.1 Talous
© THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2016
Valtionosuudet, % nettokustannuksista
Vuosikate, % poistoista
Verotulot, euroa / asukas
Vuosikate, euroa / asukas
Valtionosuudet yhteensä euroa / asukas
Lainakanta, euroa / asukas

Koko maa
Sotkanet ID 2005
2009

460
465
3177
3178
3179
3180

24,9
77,1
2712
213
964
1351

27,3
108,9
3291
340
1291
1839

2012

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012

2014

28,1
71,1
3560
249
1487
2261

27,2
107
3870
406
1498
2694

24,3
90,8
2644
260
931
1040

27,1
108,7
3198
344
1255
1505

27,6
55,7
3424
183
1429
1791

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2014

2014

28,6
91,5
3729
332
1566
2021

39,5
104,2
2148
204
1515
1313

42,3
131
2727
291
2010
1700

40,9
21,6
2953
52
2214
2211

40
81,2
3327
216
2294
2951

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2014

28,1
62,6
2490
113
1018
1142

29,5
71,2
3035
165
1307
2297

30,5
75,2
3351
164
1529
2544

28,6
111,5
3733
299
1516
2830

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2014

26,2
34,8
2491
73
948
1836

30,7
148,1
3055
354
1357
2413

32
92,7
3287
242
1626
3105

32
142,5
3602
445
1660
4102
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1.2 Elinvoima
© THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2016

Koko maa
Sotkanet ID 2005
2009

2012

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012

2014

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2014

2014

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2014

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2014

Kunnan yleinen pienituloisuusaste
Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot
Työlliset, % väestöstä
Lasten pienituloisuusaste
Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä

3099
3126
2328
228
423

14
28,1
43,1
13,2
9

14,8
27,6
42,8
14,6
8,8

13,6
26,9
43,1
12,3
8,7

13
27
41,6
12,1
9,2

14
27,2
43,2
12,5
9,2

15,2
26,7
41,9
13,9
9

14,2
26
42,6
12
8,7

13,7
26,3
40,6
12
9,3

15
25,1
40,9
13
9,1

15,4
25,1
40,4
14,5
9,3

14
24,4
41,3
12,1
8,2

13,1
24,2
39,9
11,7
8,2

12,9
25,5
43,1
11,8
8,3

13,4
24,8
42,8
12,6
8

12,2
24,3
43
10,3
8

11,7
24,4
41,4
10,6
8,2

16,1
26,6
41,2
15,1
9,1

16,9
26,4
40,2
16,7
8,8

15,5
25,7
40,8
14,1
8,7

14,7
25,4
38,6
13,7
9,6

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, %
vastaavanikäisestä väestöstä
Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18 - 24vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä
Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä
Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 65 vuotta
täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä

3219

11,4

11,4

10,8

8,6

10,3

10,2

9,5

7,4

7,7

7,7

7,7

6,3

13,1

12,5

11,3

8,4

14

13,6

12,2

9,7

189
1275

11,9
2,6

13,8
2,9

12,4
3,1

16
3,6

12,8
2,6

16,1
3

14,5
3,2

19,1
4,1

11,4
1,9

14,8
2,4

12
2,6

14,8
2,8

11,7
3,1

14,7
3,1

12,3
3

15,8
3,4

14,3
3,1

17,1
3,7

16,1
3,9

20,3
5,5

234

1,8

2,1

2,1

2,3

1,8

2

2

2,3

1,4

1,5

1,5

1,5

1,4

1,6

1,7

1,9

2,2

2,5

2,3

2,7

326
307
3558

26,3
58
0,2

15,7
59
0,2

24,2
59
0,1

27,8
60
0,1

28,3
58
0,1

17,8
59
0,1

27,9
59
0,1

32,3
59
0,1

18,2
57
0,2

11,5
59
0,1

17,3
59
0

18
59
0

29,6
58
0,1

16,6
59
0,1

24,6
59
0,1

26,6
60
0,1

30,3
58
0,2

18,9
59
0,1

27,2
59
0

32,2
60
0,1

1.3 Väestö
© THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2016

Koko maa
Sotkanet ID 2005

Väestö 31.12.
0 - 15-vuotiaat, % väestöstä

0 - 15-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030
16 - 24-vuotiaat, % väestöstä
25 - 64-vuotiaat, % väestöstä
16 - 64-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030
65 - 74-vuotiaat, % väestöstä
65 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2030
75 vuotta täyttäneet, % väestöstä
75 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2030
Huoltosuhde, demografinen

127
7 ja 167
747
168
169
748
170
749
171
745
761

2009

2012

5255580 5351427 5426674 5487308
18,5
17,8
17,5
17,4
17,1
11,2
11,1
11,1
10,6
54,3
54,1
52,6
51,5
57,3
8,5
9
10,4
11,7
25,6
7,5
8
8,3
8,8
14
49,8
50,6
54,3
58,2

Koko maa
Sotkanet ID 2005
2009
Lapsiperheet, % perheistä
Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä
Koulutustasomittain
Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista
Kuntien välinen nettomuutto / 1 000 asukasta
Ulkomaan kansalaiset, % väestöstä
Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 1 000
asukasta

179
74
180
324
178
3074
187

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012

2015

41,5
20
308
39,7
0
2,2
27,5

2012

40,3
20,1
330
40,7
0
2,9
38,7

507911
17,5

11,3
54,2

11,2
54

8,7

9,1

7,8

8,2

49,9

50,6

518157
17,4
17
11,1
52,5
58,2
10,4
24,8
8,6
13,7
54,5

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012

2014

39,5
20,4
345
41,5
0
3,6
49,2

492286
17,9

38,9
20,8
355
41,9
0
4
56,7

40,4
19,5
311
40,3
4,5
1,7
21,2

39,8
19,7
335
41,2
3,1
2,1
28,6

39,4
20,2
352
42,1
3
2,5
35,2

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2015

2015

526941 198856 198477 198944 197371
17,3
19,1
18,5
18,4
18,3
18,6
10,7
11,4
11
10,7
10,1
51,4
50,8
51,1
49,9
48,6
53,7
11,7
9,4
9,5
10,8
12,4
27,7
8,9
9,3
9,9
10,1
10,5
15,6
58,3
57,3
57,6
61,8
66,9
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2014

2014

38,9
20,8
364
42,7
3,1
2,7
39,6

40,7
15,1
263
34,6
-2
0,5
5,8

39,1
15,7
285
36,1
-2,5
0,9
10,3

38,3
16
300
37,4
-1,7
1,4
15,7

37,7
16,7
310
38,2
-3,7
1,6
18,9

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2015

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2015

168381 173828 175472 2E+05 210297 212339 213542 212465
18,6
18,1
17,6 17,2
17,7
16,9
16,4
16,2
17
15,8
10,1
10,1
10,1
9,7
10,2
10,3
10,4
9,8
53,4
53,3
51,7 50,5
54,3
53,7
51,7
50
55,2
54,3
9,1
9,5
11,1 12,8
9,6
10,5
12,3
14,1
27,8
29,9
8,7
9
9,3
9,8
8,1
8,7
9,2
10
15,2
16,8
54,4
54,7
58,5
63
51,8
53,4
58,1
64,3
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2014

40,7
19,8
285
39,5
4,5
1,1
13,8

40,1
20
307
40,4
2,8
1,6
20,1

39
19,8
319
41,1
-1,4
2,2
27,5

38,3
20,6
328
41,9
-2,1
2,6
33,3

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2014

39,9
21,6
272
42
-0,1
1,8
21,7

38,6
22,4
292
43,2
1,1
2,2
29

37,3
22,5
306
44,1
0,5
2,7
36,2

36,7
23,2
316
44,6
-1,4
2,8
40,2
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2. LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET
2.1 Hyvinvointi
© THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2016
Elämänlaatu ja osallisuus/ kouluterveyskysely
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, %
8. ja 9. luokan oppilaista
Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % 8. ja 9. luokan
oppilaista
Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista

Koko maa
Sotkanet ID 2005

2006

2009

2010

16,6

17,4

16,9

16,4

15,9

16,2

16,7

15

15,9

16

15,3

18,1

15,8

15,9

16,7

16,7

16,6

328
292

11,7

11

9,8

9,1

11,3
8,4

11,5

9,2

10,9
8,5

11,8

8,6

12,2
7,9

11,9

9,8

11,2
8,2

11,2

10

12,5
8,3

33,7

33,9

35,7

35,9

30,1

28,5

33,9

27,8

330

56,5

56,4

56,4

56

55,2

59,4

59,1

57,6

52,1

51,4

50,8

59,7

59,2

57,4

57,3

58,4

58,4

3905
3906
288
335

39
14,5
17,7
1,3

37,3
15,4
14,9
1,4

34,7
14,9
15,1
1,5

34
15,4
15
2,1

31,9
16,4
13,1
3,5

37,6
16,2
16,9
1,3

34,3
15,3
14,6
1,7

30,8
16,9
12,7
3,2

37,9
20,1
16,5
0,4

35,6
17,8
13,8
1

35,6
19,1
14,7
2,1

38,2
16,2
15,2
1

35,4
17,2
16,2
1,1

33,2
18,7
15
3,5

37
13,3
12,9
1

34,9
13,4
15,8
1,3

33,4
15,8
15
3,7

289

21,6

17,5

16,5

15,5

12

20,4

16,1

11,1

24,9

19,3

14,2

17,6

16,8

13,7

14,6

16,1

13,2

290

7,2

6

6,2

8

8,8

6,6

6,4

9,3

3,4

3,6

5,2

6,5

7,1

8,4

6,2

9,6

11

3143

18,2

18,5

18,2

18,3

16,3

18,6

17,7

14,5

14,5

16

14,3

18,3

15,1

14,2

19,2

18,7

15,5

2005
Vanhemmuuden puutetta, % 8. ja 9.luokan oppilaista
Läheisen alkoholin käyttö aiheuttanut ongelmia, % 8. ja 9.
luokan oppilaista
Kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisten toimesta,
% 8. ja 9. luokan oppilaista
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9.
luokan oppilaista

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriPäijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005
2009
2013
2006
2010
2013
2006
2010
2013

286

3904
Perhe ei syö yhteistä ateriaa iltapäivällä tai illalla, % 8. ja
9. luokan oppilaista
Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla
korkeintaan 1 h viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Nuuskaa päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8. ja 9.
luokan oppilaista
Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8. ja 9.
luokan oppilaista
Ei ehkäisyä viimeisimmässä yhdynnässä, % 8. ja 9. luokan
oppilaista
Turvallisuus, asuminen ja ympäristö/ kouluterveyskysely

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2013

2013

284

2006

23,1

2009

21,9

331

2010

7,2

7,6

2005

22,3

18,6

13,2

12,7

12,4

70,4

68,1

7,6

6,9

332
1514

2013

22,3

8,3

2009

22,5

2013

2005

21,9

17,9

13,3

12,8

2009

21,2

2013

17,6

11,7

68
6,5

8,5

7,5

8,1

2006

19,6

9,6

2010

2013

2006

24,3

20

12,2

12

68,1
6,9

21,8

7,8

2010

19,6

2013

24,6

21,5

12,7

14,6

15,3

72,6

68,4

70,7

67

7,6

7,6

8,4

8,5

7,8

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
Koko maa
Sotkanet ID 2005
2009
Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista
lapsiasuntokunnista
Huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna olleet 0 - 17vuotiaat viimeisimmän sijoitustiedon mukaan, %
vastaavanikäisestä väestöstä (THL)

2012

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012

2014

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2014

2014

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2014

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012

2014

190

31,5

29,5

29,2

29,6

31,6

29,2

28,7

29,2

31,2

28,7

27,9

27,5

32,6

29,6

29,6

29,9

30,9

28,4

28,3

28,4

1244

0,8

1

1,1

1,1

0,8

1

1,1

1,1

0,4

0,6

0,7

0,8

0,9

1,1

1,2

1,4

1

1,3

1,3

1,3
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2.2 Kunnan palvelut
© THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2016

Koko maa
Sotkanet ID 2005

Lasten päivähoidossa olleet 3 - 5-vuotiaat %
vastaavanikäisestä väestöstä
3085
Esiopetuksen piirissä lapsia 20.9. yhteensä, lkm
1969
Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0 - 17vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä
(THL)
1245
Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 0 - 17vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä
4

2009

2012

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012

2014

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012

2014

66,6
57279

67,9
58705

67,8

65,4
5261

70,7
5291

71,9
5700

72,2

58,8
2223

64,4
2292

67,5
2279

68

61,7
1936

63,7
1917

63,4
1968

63,6

61
2291

63
2079

64,1
2167

64,9

4,9

5,8

7,2

7,5

4,1

5,8

7,1

7,7

4,2

5,6

6,5

7,2

4,3

6,4

8,2

8,9

3,9

4,2

7,3

7,7

4,9

4,9

4,5

4,2

4

4,7

3,6

4

2,9

3,7

3,1

2,7

4,3

4,5

4,3

4,3

6

6,4

6,8

7,5

Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit yhteensä
/ 1 000 0 - 7-vuotiasta
2453
Perusterveydenhuollon kouluterveydenhuollon käynnit /
1 000 7 - 18-vuotiasta
694

2012

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012

2015

2722

3169

2919

3117

2087

2187

1951

2128

Koko maa
Sotkanet ID 2009

2011

63

2013

66

2009

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2015

2015

3032

3675

2695

3100

2307

2685

1820

2183

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
2009
2011
2013

66

64

Koko maa

Sotkanet ID 2005

Raskaudenkeskeytykset alle 25-vuotiailla / 1 000 15 - 24vuotiasta naista
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi
työkyvyttömyyseläkettä saavat 16 - 24-vuotiaat, %
vastaavanikäisestä väestöstä

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2014

63,1
57580

Koko maa
Sotkanet ID 2005
2009

TEAviisari -tiedonkeruu
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa,
pistemäärä
4093
3. NUORET JA NUORET AIKUISET
3.1 Hyvinvointi
© THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2016
Elämänlaatu ja osallisuus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2014

2014

2012

67

2955

3570

3156

3061

1910

2185

1973

1992

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
2009
2011
2013

67

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012

2014

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2015

61

63

3039

3291

2324

3063

2101

2200

1828

2120

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
2009
2011
2013

66

59

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2014

2014

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012

63

2015

3086

3286

3127

3247

2220

2284

2051

2122

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
2009
2011
2013

66

60

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2014

61

65

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012

2014

232

16,6

15,4

14,5

13,2

16,4

15,9

14,1

13

12,8

10,2

11,1

10,2

16,6

14,9

18,6

14,3

17,3

16,5

14,5

14,9

3328

0,6

0,8

0,9

1

0,6

0,7

0,8

1

0,4

0,6

0,8

1

0,6

0,8

1,1

1

0,9

0,9

1

1,1

82
Elämänlaatu ja osallisuus/ kouluterveyskysely

Koko maa
Sotkanet ID 2005

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, %
lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista
Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % lukion 1. ja 2.
vuoden opiskelijoista
Ei yhtään läheistä ystävää, % lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista
Ei syö koululounasta päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista
Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla
korkeintaan 1 h viikossa, % lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista
Ylipaino, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista
Tupakoi päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

3916

2006

18,7

2009

18,2

2010

17,7

17,1

337
3917

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2013

2013

16,4

18,4

17

9,8
8,7

8,6

7,7

3923

7,4

6,4

28,5

28,1

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriPäijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005
2009
2013
2006
2010
2013
2006
2010
2013

16,5

18,4

15,6

10,8
8,3

7,5

6,7

14,7

17,9

15,7

7,9
8

8

26,1

6,1

16

17,2

17,5

10,7
8,5

21,3

8,5

5,8

31,4

29,1

16,9
11,3

7,8

8,1

7,4

24

23,2

3924
3925

34,5
12,1

32,3
13,4

32,7
12,6

31,3
13,1

28,9
14,2

33,8
12,5

32,6
12,6

29,5
14,8

34,7
15,2

30,4
16,6

27,2
17,1

34,1
15,2

31,5
14

27,6
14,8

33,5
11,9

33,8
11,5

30,9
12,9

3921

14,6

11,6

10,3

10,7

8,2

13,6

9,2

8,8

11,4

8,9

7,4

12,4

8,8

8,4

9,8

9,3

7,7

344

1,3

1,3

1,7

2,5

3,6

1,2

2

2,6

0,8

0,9

2,8

0,8

1,2

2,4

0,5

1,7

3,4

28,1

25,9

25

24,3

19,6

25,3

23,8

18,6

28,8

24,6

20,4

27,4

24

18,6

20,7

22,6

17

13

10,1

10,5

13,6

13,2

12,7

12,2

13,6

6,2

5

6,2

10,2

8,9

9,3

10,6

14,1

13,2

9,2

8,4

7,9

7,6

7,1

7,5

7,9

7,9

5,9

6,1

4,8

8,1

6,8

5,4

7,7

6,2

7,9

21,1

20,8

21,3

20,3

21

19,2

20,2

19,3

22,4

19,1

21,5

Nuuskaa päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % lukion 1.
ja 2. vuoden opiskelijoista
3920
Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % lukion 1. ja
2. vuoden opiskelijoista
3922
Ei ehkäisyä viimeisimmässä yhdynnässä, % lukion 1. ja 2.
vuoden opiskelijoista
3148
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, %
ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

3931
Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % ammatillisen
oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista
Ei yhtään läheistä ystävää, % ammatillisen oppilaitoksen
1. ja 2. vuoden opiskelijoista
Ei syö koululounasta päivittäin, % ammatillisen
oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista
Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla
korkeintaan 1 h viikossa, % ammatillisen oppilaitoksen 1.
ja 2. vuoden opiskelijoista
Ylipaino, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista
Tupakoi päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2.
vuoden opiskelijoista
Nuuskaa päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2.
vuoden opiskelijoista
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, %
ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista
Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, %
ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista
Ei ehkäisyä viimeisimmässä yhdynnässä, % ammatillisen
oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista

346
3932

11,5
8,4

3938

7,8

7,5

29

31,3

11,6
8,6

7,1

11
8,7

32

11,9

13,8

7,2

8,8

8,5

7,5

8,4

24,5

32,9

37,7

25,9

28,1

3939

48,3

47

46,6

47,1

44,9

48

49

47,5

49,8

45,9

47,9

3940

21,8

21,7

22

21,6

22,8

25,8

27,5

21,2

22,7

17,3

20,8

3936

39,4

39,6

36,1

35,9

34,6

38,2

37,7

38,2

36,5

35,4

36

353

2,6

3

5,5

3,6

6,1

0,9

3,2

1,8

4,7

2,2

5

3935

40,7

39,2

35

39,3

35,5

40,9

38,7

39,4

34,7

39,7

34,2

3937

17,4

20,9

21,2

18,7

22,7

7,9

14,5

19,4

21

23

27

3153

14,3

13,4

12,5

12,6

11,2

10,4

13

11,9

8,9

13,1

13,9

83
Turvallisuus, asuminen ja ympäristö/ kouluterveyskysely

Koko maa
Sotkanet ID 2005

Läheisen alkoholin käyttö aiheuttanut ongelmia, % lukion
1. ja 2. vuoden opiskelijoista
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % lukion 1. ja
2. vuoden opiskelijoista
Kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisten toimesta,
% lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista
Koulun fyysisissä työoloissa puutteita, % lukion 1. ja 2.
vuoden opiskelijoista
Läheisen alkoholin käyttö aiheuttanut ongelmia, %
ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, %
ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista
Kiusaamiseen ei ole puututtu oppilaitoksen aikuisten
toimesta, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista
Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita, %
ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista
3.2 Kunnan palvelut
© THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2016

2006

2009

340
3913

1,5

1,5

2010

14,3

13,9

12,8

1,4

1,4

1,2

91,1

88,7

41,5

41,7

38,5

17,2

16,2

5

341
3912

46,9

44,8

349
3928

350
3927

39,4
Koko maa

Sotkanet ID 2005

2009

2012

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2013

2013

2014

1,3

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005
2009
2013
2006
2010
2013
2006
2010
2013

14,9

13,4

1,7

1,2

1,2

13,1

12,7

1,8

1,6

90
45,8

39,6

33,6

14,1

17,7

4,7

4,5

5,5

73,2

69,6

40,8

40,1

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012

86,5
38,5

2014

1,6

1

91,4

94,4

38,6

36,9

1,1

13,9

1,3

1,5

92,5

92

40,1

40

13,7

14,9

13,8

16,5

14,7

18,8

15,5

4,8

5,8

5,8

4,2

4,5

4,2

5,9

61,7

75,5

68,3

75,7

71,8

41,2

41,9

39,2

47,3

41,8

35,1

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2014

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2014

49,7

14,7

35,5

39,4

48,7

14,5

33,6

69
42,1

1,4

13,2

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2014

13 - 17-vuotiaiden tyttöjen raskaudenkeskeytykset / 1 000
vastaavanikäistä tyttöä
1310
6,7
5,2
4,5
3,5
6,1
5,6
5,5
4,3
6,6
3,7
3,3
2,1
7,7
6,8
4,9
2,6
6
5,8
4,5
3
Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten
vuodeosastoilla hoidossa olleet 15 - 24-vuotiaat / 1 000
vastaavanikäistä
750
1,8
2
1,8
1,7
1,5
2,1
1,9
1,5
0,7
1
2,1
1,6
2,2
1,8
2,2
1,5
1,6
1,9
2,3
2,9
Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 18 - 24vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä
240
8,6
8,7
8,2
8
7,5
7,5
8,4
7,6
6,1
6,2
9,7
9
9,4
10,2
9,9
7
8,9
9,1
9
10,8
4. TYÖIKÄISET
4.1 Hyvinvointi
© THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2016
Koko maa
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
Sotkanet ID 2005
Elämänlaatu ja osallisuus
2009
2012
2014
2005
2009
2012
2014
2005
2009
2012
2014
2005
2009
2012
2014
2005
2009
2012
2014
Sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1 000
vastaavanikäistä
305
115,3
106,2
106,4
101,1
121,2
107,3
109,2
104,2
126
116,1
116,4
111,3
117,6 111,9 119,5
114,7
108,8
101
103,3
97,7
Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, %
vastaavanikäisestä väestöstä
306
8,8
8,9
8,3
7,8
8,4
8,2
7,8
7,3
10,9
10,8
10,2
9,6
8,7
8,5
8,2
7,8
9,2
9,3
8,7
8,2
Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25 64-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä
2345
20,9
19,9
18,7
18,5
22,4
21,1
20,8
20,3
21,5
21,6
21,7
20,5
21,3
19,3
19,1
19,7
19,4
17,5
15,2
14,8
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 25 - 64vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä
209
21
21,4
21,3
21
20,9
21
21
20,6
23,9
24,9
25,1
24,7
20,8
21,2
21,4
21,5
20,9
21,2
21
20,6
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi
oikeutettuja 40 - 64-vuotiaita, % vastaavanikäisestä
väestöstä
1802
3,6
4,5
5,7
6,1
3,8
4,6
6
6,5
4,1
5,6
7,2
7,5
3,9
4,7
6
6,5
3,7
4,5
5,3
5,6
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin verenpainetaudin vuoksi
oikeutettuja 40 - 64-vuotiaita, % vastaavanikäisestä
väestöstä
1820
12
11,2
9,7
8,6
13,3
12,1
10,4
9
13,1
12,7
11,5
10,2
10,6
9,5
8,1
7,2
11,6
10,2
8,5
7,2
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin sepelvaltimotaudin vuoksi
oikeutettuja 40 - 64-vuotiaita, % vastaavanikäisestä
väestöstä
1823
2,5
2,2
2
1,9
2,2
1,9
1,7
1,6
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
1,8
1,7
2,4
2,2
2
1,9
Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 25 - 64-vuotiaat, %
vastaavanikäisestä väestöstä
2356
7,7
9,9
10
9,4
7,5
10,2
10,7
9,9
8
9,6
9,9
9,1
7,9
10
10,2
9,5
7,1
9,4
9,4
8,7

84
Elämänlaatu ja osallisuus / ATH-kysely

Koko maa
Sotkanet ID 2013

Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%),
20 - 64-vuotiaat
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat
Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi
kokevien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat
Niukasti sekä tuoreita että kypsennettyjä kasviksia
käyttävien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat
500 metrin matkan kävelemisessä suuria vaikeuksia, osuus
(%), 55 - 64-vuotiaat
Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI vähintään 30
kg/m2) (%), 20 - 64-vuotiaat
Päivittäin tupakoivien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 20 - 64vuotiaat
ATH-kysely, THL. Data CC BY 4.0.: koko maa ja maakunnat
Tiedot ilmoitettu yhteenlaskettuina vuosilta 2013- 2015

2014

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
2013
2014
2015

2015

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015

4271

54,6

55,2

55,2

53,7

53,1

54,5

55,4

53,1

53,4

53,4

53,3

55,8

52,5

55,2

55,4

4285

9,2

9,2

8,6

8,7

8,6

8,7

8,9

7

9

10,9

9,7

6,3

8

10,3

8,4

4334

32,3

31

31,5

31,9

32,6

32,2

32,6

31,5

32,6

36

36,8

28,8

32,9

33,7

33,4

4541

23,7

21,1

21,7

23,4

22,7

19,1

28

24,8

25,1

24,4

23,3

20

25,5

17,1

21,5

4373

5,4

5,1

5,6

5,3

2,1

4,3

4,5

7,7

5,1

6,3

7,6

6,1

5,6

3,8

4,5

4460
4405

17,9
17,5

17,5
17

18,4
16,6

18
16

19
17,1

17,8
15,8

23,4
17,4

20,5
20,5

25,7
14,7

19,6
18,9

23,2
17,7

18,6
19,4

19,6
19,6

18,9
19,5

17,1
21,2

34,9

34,8

33,2

38,4

35,4

33,8

28,4

32,4

30,4

31,4

32

30,3

35,3

35,2

31,6

4412

Koko maa

Pirkanmaa EteläKantaPohjanmaa Häme

PäijätHäme

2013-2015 2013-2015 2013-2015 2013-2015 2013-2015
Suosituksen mukaisesti kestävyysliikuntaa ja
lihaskuntoharjoittelua harrastavat (%), 20 - 54-vuotiaat
Turvallisuus, asuminen ja ympäristö/ ATH-kysely
Asuinalueensa turvallisuuteen tyytyväisten osuus (%),
20 - 64-vuotiaat
4.2 Kunnan palvelut
© THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2016

16,4

4299

91

14,1

90,2

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 15 - 49vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä
2384
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 50 - 64vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä
2385

2009

91

1238

981

939

1669

1353

1050

1031

713

5,2

2012

4,8
Koko maa

14,1

91

91,3

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012

2015

1489

Koko maa
2005
2009

ATH-kysely, THL. Data CC BY 4.0.: koko maa ja maakunnat
Tiedot ilmoitettu yhteenlaskettuina vuosilta 2013- 2015

2012

14,3

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
2013
2014
2015

2015

Koko maa
Sotkanet ID 2005

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

18,5

Koko maa
Sotkanet ID 2013
2014

2014

89,7

1808

1445

994

1010

2043

1433

1076

1116

2013-2015 2013-2015 2013-2015 2013-2015 2013-2015
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden
riittävästi liikuntapalveluita (%) 20-54 -vuotiaat
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden
riittävästi kulttuuripalveluita (%), 20-54 -vuotiaat

87,4

86,1

89,9

85,9

89,4

79,9

79,6

79,4

78,1

81,4

87,2

93

3,6

1902

1668

1540

1463

2196

1860

1765

1779

4,6

4,8

4,7

92,5

91,6

93,6

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2015

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2014

2014

4,2
3,9
4,7
4,6
4,2
Pirkanmaa EteläKantaPäijätPohjanmaa Häme
Häme

92,5

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2015

2015

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015

1605

1252

869

980

1662

1321

842

1011

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2014

4,7

4,7

4,3

4,6

4,2

89,6

91,2

93,7

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2015

1742

1417

916

816

1748

1420

857

789

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2014

5

5,7

4,8

4,9

85
5. IKÄIHMISET
5.1 Hyvinvointi
© THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2016
Elämänlaatu ja osallisuus

Koko maa
Sotkanet ID 2005

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 65 vuotta
täyttäneitä, % vastaavanikäisestä väestöstä
Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, %
vastaavanikäisestä väestöstä
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi
oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, % vastaavanikäisestä
väestöstä

2009

2012

2013

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012

2014

2013

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2013

2014

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005 2009
2012
2013

2014

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2013

2014

2014

236

63,2

62,5

63,2

62,6

62

63,8

63

63,8

63,4

62,7

66,5

66,7

68

67,4

66,8

61,2

60,6

61,8

60,9

60,3

60,2

60

60,5

59,9

59,3

313

5,3

3,8

2,8

2,6

2,4

4,1

2,9

2,2

2,1

1,9

5,2

3,7

2,7

2,4

2,3

4

2,8

2

1,9

1,7

3,6

2,5

1,9

1,7

1,6

408

3

2,9

2,8

2,8

2,7

2,9

2,8

2,8

2,8

2,7

3,6

3,5

3,4

3,3

3,4

2,5

2,5

2,5

2,4

2,4

2,5

2,6

2,5

2,5

2,5

ATH-kysely
Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%),
65 vuotta täyttäneet
Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%),
75 vuotta täyttäneet
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 65 vuotta
täyttäneet
Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi
kokevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet
Arkiaskareissa suuria vaikeuksia kokevien osuus (%), 75
vuotta täyttäneet
Niukasti sekä tuoreita että kypsennettyjä kasviksia
käyttävien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet
500 metrin matkan kävelemisessä suuria vaikeuksia
kokevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet
Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI vähintään 30
kg/m2) (%), 65 vuotta täyttäneet
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 75 vuotta
täyttäneet
ATH-kysely, THL. Data CC BY 4.0.: koko maa ja maakunnat
Tiedot ilmoitettu yhteenlaskettuina vuosilta 2013- 2015

Koko maa
Sotkanet ID 2013
2014

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
2013
2014
2015

2015

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015

4272

50,7

51,9

52,4

47,8

48,6

50,2

50,6

49,9

48,5

51,5

53,1

48,3

49,8

46,2

51,9

4273

41,6

41,9

44,1

40,9

39,6

45,3

45,4

42,9

38,9

41,1

42,1

37,5

40,7

36,2

44,4

4286

9,4

8,7

8,6

9,6

8,2

7,3

7,2

5,6

8,7

6,6

10,6

13,3

8

9,9

9,5

4335

57,3

56,7

54,7

59,4

58,2

59,4

58,6

58,4

57,5

59

56,2

55,1

58,5

53,6

52,3

4368

26,3

25,6

25

27,8

25,4

26,7

25,4

28,5

25,8

28,5

23

23,3

27,4

30,2

23,5

4542

26,8

24,7

26,6

28,8

27,1

26,9

29,1

31,4

31,5

26,1

20,3

26,4

25,4

23

24,9

4374

16,3

15,9

15,2

16,2

15,1

13,3

17,9

21,7

17,8

16,5

13,7

16,4

15,8

17,2

15,6

4461

20,5

20,7

20

21,3

21,1

20,8

24

21,7

21,3

19,3

21,6

19,2

21

18,1

19,7

5,1

5,2

4,8

6

5,8

4,9

2,5

1,9

3,4

4,1

7,9

3,5

7,2

6,2

3,8

4414

Koko maa

Pirkanmaa EteläKantaPohjanmaa Häme

PäijätHäme

2013-2015 2013-2015 2013-2015 2013-2015 2013-2015
Joutunut tinkimään ruuasta, lääkkeistä tai
lääkärikäynneistä rahan puutteen vuoksi, osuus (%),
55-74 -vuotiaat
Turvallisuus, asuminen ja ympäristö

14,8
Koko maa
Sotkanet ID 2005
2009

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä
väestöstä
1570
Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä
asuntoväestöstä
237

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö/ ATH-kysely

15,7
2012

89,6

89,4

90

90,5

50,1

49,3

48,6

47,8

91,8

16,2
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2014

2014

90

91

91

90,9

50,7

49,7

48,9

47,8

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
2013
2014
2015

2015

92,2

13,8

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012

2014

Koko maa
Sotkanet ID 2013
2014

Asuinalueensa turvallisuuteen tyytyväisten osuus (%), 65
vuotta täyttäneet
4300

14,8

91,8

92,4

92,6

90,7

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2014

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2014

89,3

89,1

89,3

90,2

90

89,5

90,8

90,2

89,9

90,5

90,5

90,9

45

44,7

44,5

43,8

50,7

49,9

48,5

48

53

52,8

51,8

50,7

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015

92

90,9

92,3

91,2

95

93,5

90,2

93,1

93,2

86
5.2 Kunnan palvelut
© THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2016

Koko maa
Sotkanet ID 2005

Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta
täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä
Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta
täyttäneet asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä
väestöstä
Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat
vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä

2009

2012

2014

3216

11,2

11,3

11,9

11,8

3261

3,4

5,1

6,1

3262

3,7

4,1

4,5

ATH-kysely, THL. Data CC BY 4.0.: koko maa ja maakunnat
Tiedot ilmoitettu yhteenlaskettuina vuosilta 2013- 2015

11,6

12,3

11,7

6,7

1,6

2,7

4,4

4,5

2,3

3,2

3,2

2013-2015

2013-2015 2013-2015 2013-2015 2013-2015

86,7

90,4

89,2

90,5

82,4

78,5

87,4

85,4

83,9

85,3

83,1

83,3

83,7

85,8

82,5

82,6

83,8

80,7

81,1

Koko maa
2012

11,2

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005 2009
2012
2014

2015

10,4

10,6

12,4

15,6

6

3,5

5,3

6,3

3,5

5,3

5,2

6,3

16,4

11,1

10,1

11

11,1

7,1

2,5

3,7

5,4

6,2

2,9

3,1

3,8

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012

2014

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2014

2014

100

100

100

100

97,9

98,1

98,7

98,5

108,1

106,6

107,4

107

98,2

96,7

3952
3076
2618

142

156,1

164,8

134,7

146,8

146,6

154,7

143

153

1,3

1,4

1,5

0,3

0,3

172,1
63
0,2

163,4

1,5

175,9
59
0,8

168,7

1,4

163,1
58,2
1,4

0,2

1

1,2

Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%),
kaikki ikäryhmät +20-vuotiaat

ATH-kysely, THL. Data CC BY 4.0.: koko maa ja maakunnat
Tiedot ilmoitettu yhteenlaskettuina vuosilta 2013- 2015
Kotitalouden menojen kattaminen tuloilla hankalaa (%),
kaikki ikäryhmät + 20vuotiaat

Koko maa
Sotkanet ID 2013
2014

4270

53,6

2015

54,4

54,5

52,3

Pirkanmaa EteläKantaPohjanmaa Häme

2013-2015

2013-2015 2013-2015 2013-2015 2013-2015

33,4

34,3

0,7

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
2013
2014
2015

Koko maa

32,3

11

2015

9,5

9

9,4

9,7

6,8

2,9

4,3

5,4

6,9

3,9

3,6

3

3,6

3,9

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2014

184

ATH-kysely

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2014

2015

9,3

PäijätHäme

88,7

2009

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2014

2015

10,8

Pirkanmaa EteläKantaPohjanmaa Häme

Sotkanet ID 2005

Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin liittyvät hoitojaksot
/ 10 000 asukasta
Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa, %
Asunnottomat yksinäiset / 1 000 asukasta

11,8

2014

Koko maa

Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden
riittävästi liikuntapalveluita (%) 55-74 -vuotiaat
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden
riittävästi liikuntapalveluita (%) 75+ -vuotiaat
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden
riittävästi kulttuuripalveluita (%), 55-74 -vuotiaat
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden
riittävästi kulttuuripalveluita (%), 75+ -vuotiaat
6. KAIKKI IKÄRYHMÄT
6.1 Hyvinvointi
© THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2016
Elämänlaatu ja osallisuus

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012

2015

PäijätHäme

31,3

34,5

52

53,3

97,5

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2014

98,8

98,5

100

100,3

100,5

175,6 172,7
58,6
0,9
0,5

147,8

156,1

181,2

1,3

0,9

181,6
56,6
0,8

0,5

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015

54,1

52,2

52

52,8

53,3

53,7

51,8

52,6

54,3

87
Koko maa
Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset / 1 000
asukasta
Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset / 1 000
asukasta
Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen
kohdistuneet rikokset / 1 000 asukasta
Poliisin tietoon tulleet omaisuusrikokset / 1 000 asukasta

Sotkanet ID 2005

2009

2012

2013

3091

0,9

1,2

1,4

1,6

3089

4,9

4,4

3,5

3,3

3113

6,3

6,7

7,5

7

3114

49,2

47,8

43,8

44,1

6.2 Kunnan palvelut
© THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2016

2009

2012

4123

1,1

1,3

1,2

4,4

4

3,3

5,3

5,2

6,9

42,7

39,1

41,3

1

0,5

0,5

0,6

0,8

3,3

4,6

4,2

3,5

6,4

4,8

5,8

5,8

40,1

27

27,7

23,9

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012

1012

1098

1128

912

1003

682
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012

836

2014

0,8

0,9

0,7

1

3,5

5,2

5,1

3,9

4,8

6,4

6,3

5,8

24,2

44

40,3

37,2

1340

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2013

2014

1,2

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2015

2015

1058

2012

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2013

2014

1

0,8

0,7

0,9

3,6

6,1

5,4

4,1

3,9

6

5,9

5,9

6,7

6,3

34,3

54,6

54,8

44,3

42,9

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2015

1377

2014

1

962

0,9

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2015

1073

986

909

1229
1299
818
906
1002
1010
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2014
2005
2009
2012
2014 2005
2009
2012
2014

2014

4724
954
1397,2

5299
1067
1539,2

5502
1165
1619

3823
764
1089,6

4639
945
1193,2

5172
1099
1492,3

5485
1173
1523,8

3839
796
1224,7

4750
1012
1400,8

5410
1096
1545,5

5736
1229
1588,4

3625 4428
795
992
1537,9 1484,7

5005
1041
1444,1

5299
1122
1734

3614
662
1155,8

4417 5075
5192
835 1000
1051
1271,6 1404,2 1398,3

1072
1290

494
1157,5

600
1490,5

663
1690,4

660
1802,1

458
1131,9

579
1433,2

664
1628,6

659
1747,9

555
988

639
1345,9

734
1643,9

814
1767

428
529
1107,3 1463,4

613
1656,7

626
1807

598
1061,9

691
763
1378,5 1578,9

Koko maa
2010
2014
Tilastokesku
s.fi/ 4120

Muun kulttuuritoimen nettokustannukset, euroa/asukas

Tilastokesku
s.fi/ 4195
Tilastokesku
s.fi/ 3900

TEAviisari -tiedonkeruu
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA)
perusterveydenhuollossa, pistemäärä
Perusterveydenhuolto/ Kirjattu käytäntö ongelmien
tunnistamisessa: ikääntyneiden aliravitsemus
Lukiokoulutus/ Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet:
opiskelijaruokailun järjestäminen
Ammatillinen koulutus/ Opiskelijoiden
vaikutusmahdollisuudet: opiskelijaruokailun
järjestäminen
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) liikunnan
edistämisessä, pistemäärä

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012
2013

2014

3880
779
1304,8

Liikunnan ja ulkoilun nettokustannukset, euroa/asukas

Kirjaston käyttäjät/ fyysinen kävijämäärä

2013

1074
1071
1560

Koko maa ja maakunnat:

Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön opiskelijoita
syyslukukaudella

0,7

2015

4124
Koko maa
2005
2009

Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas
Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas
Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit / 1 000 asukasta
Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto)
nettokustannukset, euroa / asukas
Sosiaalitoimen nettokustannukset, euroa / asukas

1,3

Koko maa
Sotkanet ID 2005

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärikäynnit
yhteensä / 1 000 asukasta
Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon muut kuin
lääkärikäynnit yhteensä / 1 000 asukasta

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
2005
2009
2012

2014

Pirkanmaa
2010
2014

Etelä-Pohjanmaa
2010
2014

Kanta-Häme
2010
2014

Päijät-Häme
2010
2014

87
23

98
21

80
26

91
27

79
11

90
13

80
23

86
23

70
15

84
8

451 660

439 179

42 175

40 508

21 658

20 870

5 719

6 142

9 966

10 099

http://tilast 52 647 256 50 379 319 4 649 149 4 783 197 1 772 771 1 555 251 1 498 879 1 381 147 2 214 411 1 969 155
ot.kirjastot.f
i
Koko maa
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Sotkanet ID 2008
2010
2012
2014
2008
2010
2012
2014
2008
2010
2012
2014

4092

47

55

60

66

44

55

60

85

4094

59

747
1702

63

32

55

70

93

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
2008
2010
2012
2014

68

46

49

53

89

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
2008
2010
2012
2014

54

34

41

57

100

62
18

54

55

50

63

56

49

24

39

57

98

54

73

8

14

72

87

100

97

20

11

66

68

53

66

56

67

48

53

71

75

43

44

40

52

88
Koko maa
2009 2011
Hyvinvointi- ja terveyseroja kaventavat tavoitteet kunnan
toiminta- ja taloussuunnitelmassa, pistemäärä
3141
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) kunnan strategisessa
johtamisessa, pistemäärä
4072
Hyvinvointikertomuksen tavoitteet: ravitsemus
(kuntajohto)
Perusopetus/ Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet:
opiskelijaruokailun järjestäminen

31

63

2013

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
2009 2011
2013

2015

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
2009 2011
2013
2015

2015

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
2009 2011
2013
2015

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
2009 2011
2013
2015

66

68

64

39

44

58

75

61

66

64

40

63

48

38

46

61

72

74

56

78

77

42

56

61

51

54

61

37

69

64

68

51
74

70

70

68
75

53

59

57
76

55

68

14
76

62

62

25
67

24

28

16

31

