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1 Johdanto 
 
Miksi hyvinvointia edistetään? 
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tarkoittaa laaja-alaista hyvinvointia edistävää, ennaltaehkäisevää, 
voimavaroja lisäävää ja sairastunutta tukevaa toimintaa. 

- tavoitteena on asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn lisääminen, sairauksien ja 
syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen 

- tuloksena parannetaan asukkaiden elämänlaatua, lisätään alueen elinvoimaa, työllisyyttä ja 
tuottavuutta sekä hillitään sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvua 
 

Yksilön hyvinvointi on henkilökohtainen kokemus terveydestä, psyykkisestä tasapainosta, hyvistä 
ihmissuhteista ja tyytyväisyydestä elinympäristöön. Se rakentuu pääasiassa terveyden lisäksi elinoloista ja 
toimeentulosta. 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kuntia velvoittaa Terveydenhuoltolaki ja Kuntalaki. 
 
Terveydenhuoltolaki 1326/2010 2 § ”Lain tarkoituksena on 
1) edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta; 
2) kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja; 
3) toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta; 
4) vahvistaa terveydenhuollon palvelujen asiakaskeskeisyyttä; sekä 
5) vahvistaa perusterveydenhuollon toimintaedellytyksiä ja parantaa terveydenhuollon toimijoiden, kunnan 
eri toimialojen välistä sekä muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisessä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä.” 
 
Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin 
sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. 
Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle 
vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. 
 
Orivedellä on nimetty hyvinvointiryhmä vastaamaan hyvinvoinnin edistämisestä, suunnittelusta, seurannasta 
ja arvioinnista. Hyvinvointiryhmä on pysyvä, poikkihallinnollinen ohjausryhmä, jossa on edustus kaupungin 
eri hallintoaloilta. 
 
Ryhmän kokoonpano vuonna 2017-2018: 
Hyvinvointijohtaja/hyvinvointikoordinaattori Tuija Peurala, työryhmän pj./sihteeri 
Terveydenhoitaja Anja Hella/Osastonhoitaja Anna-Mari Alavillamo (Tampere-Orivesi yt-alue) 
Kansalaisopiston rehtori-kulttuurijohtaja Pia-Maria Ahonen 
Koulukuraattori Saara Kärkkäinen 
Varhaiskasvatuksen johtaja Jussi Lintunen 
Liikuntapäällikkö Terhi Kettunen, 24.10.2017 alk. Roope Marski 
Kotihoidon esimies Riikka Tommila/palveluesimies Tanja-Lotta Kontkanen (Tampere-Orivesi yt-alue) 
Työllisyyspalveluiden päällikkö Kirsi Onnela 
Sosiaalityöntekijä Katariina Ronkonen (Tampere-Orivesi yt-alue) 
Kiinteistöpäällikkö Veli-Matti Vanhanen/ 1.2.2018 alk. Petri Koivusilta 
 
Hyvinvointiryhmä kokoontui vuoden 2017 aikana 9 kertaa sekä järjesti 2 hyvinvointi-iltaa. 
 
Hyvinvointitilinpäätöksessä on kuvattu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) indikaattoreiden 
tunnusluvuilla kuntalaisten elinoloja, terveyttä, ja hyvinvointia sekä verrattu eri indikaattoreita koko maan, 
Tampereen seutukunnan ja samankokoisten kuntien keskiarvoon. Kappeleiden lopussa on koottu 
keskeisempiä havaintoja sekä työryhmän suosituksia siitä, mihin tulisi jatkossa kiinnittää erityistä huomiota. 
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2 Hyvinvointi vuosina 2016-2017 keskeisten mittareiden valossa 
 

2.1 Väestö 
 

 
Oriveden asukasluku 31.12.2017 oli 9285, joka on 35 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2017 
Orivedeltä muutti pois 498 asukasta ja kuntaan muutti 527 asukasta. Vuoden aikana syntyi 75 lasta ja 
kuolleisuus oli 125 henkilöä. Asukasluku on vähentynyt viimeisen viiden vuoden aikana (v. 2013-2017) 
aikana yhteensä 289 asukasta.  
 
 
Väestömuutokset Orivedellä v. 1990-2016 
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*2006 kokonaismuutos 557(Längelmäen osakuntaliitos) 
SeutuNet 
Lähde: Tilastokeskus/Väestö 

 
 
Demografinen (väestöllinen) huoltosuhde ilmaisee, kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 65 vuotta täyttänyttä on 
sataa 15–64 -vuotiasta (työikäistä) kohti. Mitä enemmän on lapsia ja/tai eläkeikäisiä, sitä korkeampi 
huoltosuhteen arvo on. 
 
Merkittävää on se, että huoltosuhde on ollut jyrkässä nousussa vuodesta 2009 lähtien ja nousua on 15 %-
yksikköä vuodesta 2009 vuoteen 2016. Muutos on lähes saman suuruinen kuin 6000-9999 asukkaan 
kunnissa keskimäärin, mutta Tampereen seutukunnan kunnissa muutos on edennyt selvästi hitaammin (+ 7 
%-yksikköä). Työllisten osuus asukkaista on ollut vuonna 2016 Orivedellä 37 %, kun Tampereella tai 
Tampereen seutukunnalla vastaava luku on 42 %. 
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Huoltosuhteen kasvua selittää se, että ikääntyneiden kuntalaisten osuus on kasvanut selvästi vuodesta 2009 
lähtien. Vastaavasti alle 6 -vuotiaiden, nuorten ja erityisesti työikäisten 25–64 –vuotiaiden osuus on 
pienentynyt. Yli 85 vuotta täyttäneiden määrän kasvu näkyy myös ikäihmisten palvelutarpeiden kasvuna ja 
erityisesti tehostettujen asumispalveluiden tarve on selvästi lisääntynyt 2010-luvulla.  
 
 
Oriveden ikäjakauma vuonna 2010 ja 2016: 
 

 2010 2016 

0-6 vuotiaat   7,3 % 6,7 % 

7-15 vuotiaat  9,8 % 9,9 % 

16-24 vuotiaat 8,9 % 7,8 % 

25-64 vuotiaat  51,2 % 47,8 % 

65-74 vuotiaat 11,5 % 14,9 % 

75-84 vuotiaat 8,3 % 9,0 % 

yli 85 vuotiaat 3,0 % 3,9 % 
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Väestön ikä- ja sukupuolirakenne Orivedellä 2017 
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SeutuNet    
Vuoden 2018 aluerajat  
Lähde: Tilastokeskus 

 
Lapsiperheiden määrä on vähentynyt tasaisesti, pudotus vuodesta 2010-2016 on 3 %-yksikköä. Positiivista 
on se, että vuosien 2016-2017 aikana syntyvien lasten määrä Orivedellä kasvoi 9,1% ja Aamulehden 
24.1.2017 artikkelin mukaan Orivedellä syntyvien lapsien määrän kasvu oli Pirkanmaan toiseksi korkein (1. 
Urjala). Esimerkiksi Tampereella sekä kaikissa kehyskunnissa syntyvien lasten määrä laski edellisestä 
vuodesta. Jämsässä syntyi vuoden 2017 aikana vain 25 lasta ja laskua edellisestä vuodesta oli 37,5 %. 
 
Lasten pienituloisuusaste, joka kuvaa sitä kuinka suuri osa alueen alle 18-vuotiaista kuuluu kotitalouksiin, 
joiden tulot jäävät suhteellisen pienituloisuusrajan alapuolelle, on kasvanut vuosien 2013-2016 aikana 2,6 %-
yksikköä kun koko maan tasolla pienituloisten lasten määrä on vähentynyt 0,4 %-yksikköä. Vuonna 2016 
orivesiläisistä lapsista 14 % asui perheessä, jonka tulot jäivät suhteellisen pienituloisuusrajan alapuolelle. 
Vuonna 2016 orivesiläisistä lapsiperheistä lähes 12 % sai toimeentulotukea, kun vastaava luku Tampereen 
seutukunnalla oli 9,4 % ja koko maassa 9,1 %.  
 
Kunnan yleinen pienituloisuusaste on laskenut tasaisesti vuodesta 2008 alkaen 3,5 %-yksikköä. Vuonna 

2016 Oriveden pienituloisuusaste oli kuitenkin edelleen 1,8 %-yksikköä korkeampi kuin koko Suomessa 

keskimäärin ja 1,1 %-yksikköä korkeampi kuin Tampereen seutukunnassa keskimäärin.  

 

https://www.google.fi/imgres?imgurl=https://cdn.pixabay.com/photo/2017/06/16/19/15/pig-2410050_960_720.png&imgrefurl=https://pixabay.com/fi/sika-el%C3%A4in-kuono-rahaa-kolikot-2410050/&docid=bUColPyYDZA13M&tbnid=LnXEzQjgpeNGuM:&vet=10ahUKEwjIpOn0wqXaAhXEJJoKHY47AhwQMwiEASg_MD8..i&w=960&h=540&itg=1&bih=955&biw=1920&q=raha%20piirros&ved=0ahUKEwjIpOn0wqXaAhXEJJoKHY47AhwQMwiEASg_MD8&iact=mrc&uact=8
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Koulutustasomittari ilmaisee väestön koulutustason, joka on mitattu laskemalla perusasteen jälkeen 

suoritetun korkeimman koulutuksen keskimääräinen pituus henkeä kohti. Väestön koulutustasoa osoittava 

mittain kuvaa väestöryhmän koulutustasoa koulutuspituudella. Esimerkiksi koulutustasoluku 246 osoittaa, 

että teoreettinen koulutusaika henkeä kohti on 2,5 vuotta peruskoulun suorittamisen jälkeen. Väestön 

koulutustasoa mitattaessa perusjoukkona käytetään tavallisesti 20 vuotta täyttänyttä väestöä.  

Koulutustasomittain 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tampereen seutukunta  355  360  366  371  377  384  389  393  397  

Koko maa  325  330  335  340  345  351  355  358  363  

Ylä-Pirkanmaan seutukunta  246  252  255  258  261  265  269  272  277  

6000-9999 asukasta  270  277  284  289  294  300  305  307  308  

Orivesi  270  277  281  286  293  297  301  305  309  

 

Koulutasomittari osoittaa, että Oriveden asukkaiden koulutustaso on selvästi matalampi kuin Tampereen 

seutukunnassa tai koko maassa keskimäärin, mutta täysin vastaavalla tasolla kuin alle 10.000 asukkaan 

kunnissa keskimäärin. Positiivista on, että koulutustasomittarin tunnusluku on tasaisesti kasvanut vuodesta 

2008 lähtien niin Orivedellä kuin muissakin verrokkikohteissa. 
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Väestöennuste ikäryhmittäin Orivedellä v. 2015-2040 
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SeutuNet 
Vuoden 2015 aluerajat 
Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste 2015 

 

Yhteenveto 

Oriveden asukasluku on pienentynyt 289 henkilöä viimeisen viiden vuoden aikana. Samaan aikaan väestö 

on ikääntynyt ja vastaavasti lapsiperheiden prosentuaalinen osuus on pienentynyt.  

Huolestuttavaa on, että viime vuosien aikana lasten pienituloisuusaste on edelleen noussut ja yhtä useampi 

orivesiläinen lapsi asuu perheessä, jonka tulot jäävät suhteellisen pienituloisuusrajan alle. Tutkimuksissa on 

noussut esiin yhteiskunnallinen huono-osaisuuden kasautumisesta pienten lasten perheisiin ja köyhyys on 

yksi merkittävä uhka lasten hyvinvoinnille.  

Väestön ikääntyminen jatkuu tasaisesti. Väestön vanhentuessa myös toimintarajoitteisia henkilöitä tulee 

olemaan yhä enemmän. Siksi iäkkään väestön toimintakyvyn ylläpitäminen ja kohentaminen tulee olemaan 

yhä tärkeämpi yhteiskunnallinen tehtävä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä 1.1.2020 maakunnan 

vastuulle myös ikäihmisten palveluissa tulisi entistä enemmän huomioida monialainen ennaltaehkäisevä 

näkökulma. Hyvät ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet, vireä vapaaehtois- ja järjestötoiminta, 

yhteisöllisyys ja ympäristön esteettömyys ovat esimerkiksi asioita, joihin kannattaa panostaa ja jotka 

osaltaan vahvistavat ikäihmisten toimintakykyä ja hyvinvointia.   
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2.2 Lapset ja nuoret  

Oriveden väestöstä noin viidennes on 0-17 vuotiaita lapsia ja nuoria. Nuorten terveydentilasta ja 
terveystottumuksia saadaan laajimmin tietoa kouluterveyskyselyjen avulla. Kouluterveyskysely on ainoa 
valtakunnallinen tutkimus, joka tuottaa kunta- ja oppilaitoskohtaista hyvinvointitietoa nuorista. 
Kouluterveyskysely kokoaa tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, terveydestä, terveystottumuksista sekä 
oppilas- ja opiskelijahuollosta. Kouluterveyskyselyn tulokset tukevat nuorten terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseksi tehtävää työtä. Kyselyyn vastaavat peruskoulujen 8. ja 9.-luokkien oppilaat sekä lukioiden ja 
ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Vuonna 2016 kyselyyn vastasi ensimmäistä kertaa 4.-
luokkien oppilaat ja heidän huoltajansa.  
 
Tässä raportissa käsitellään peruskoulun 4. ja 5. -luokkien, 8. ja 9.-luokkien oppilaiden sekä lukion 1. ja 2. 
vuoden opiskelijoiden vastauksia Ammatillisen oppilaitoksen osalta vastausmäärä jäi niin vähäiseksi, ettei 
kuntakohtaisia tuloksia ole raportoitu.  
 
Tuloksia tarkasteltaessa on huomioita myös se, että etenkin peruskoulun 8. ja 9.-luokkien oppilaiden osalta 
tuloksia voi vääristää se, että osa oppilaista on saattanut suhtautua kyselyyn epäasiallisesti ja he ovat 
voineet antaa osaan kysymyksistä vääristyneitä vastauksia. 
 

Vuoden 2016 kouluterveyskyselyn keskeisempiä tuloksia 

Terveys ja toimintakyky 

Koettu terveys, oireet ja sairaudet 

Oriveden alakoulujen 4.–5.-luokkalaisista terveydentilansa kokee erittäin hyväksi 44,3 % tytöistä ja 57,5 % 

pojista. Keskinkertaiseksi tai kehnoksi kokee terveytensä vain 2,9 % alakoululaisista (tytöt 5,7 %, pojat 0 %). 

Luvut näyttävät valoisilta myös koko maan keskiarvoihin verrattuna: koko maan 4.–5.-luokkalaisista 7 % ja 

ikäluokan pojista 6,8 % kokee terveytensä keskinkertaiseksi tai kehnoksi. 

Tilanne muuttuu radikaalisti yläkouluun tultaessa. Oriveden yhteiskoulun 8.–9.-luokkalaisista lähes joka 

viides (17,6 %) ja lukiolaisista yli viidesosa (21,5 %) kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi. 

Määrä on suuri, mutta se on pienentynyt hieman verrattuna edellisen onnistuneen, vuoden 2013, 

kouluterveyskyselyn tuloksiin. Luvuissa ei ole merkittäviä eroja koko maan ja Pirkanmaan keskiarvoihin 

verrattuna. 

Kouluterveyskyselyn vastauksissa kiinnittävät erityisesti huomiota niska- ja hartiakipujen sekä päänsäryn 

määrä ja nukahtamisvaikeudet. Yli kolmasosa (35,4 %) lukiolaisista ja suunnilleen kolmasosa (29,1 %) 

yläkouluikäisistä ilmoitti kärsivänsä niska-ja hartiakivuista viikoittain. Viikoittaista päänsärkyä kertoo 

potevansa 37 % yläkouluikäisistä ja 26 % lukiolaisista. 

Lukiolaisilla esiintyy vähemmän viikoittaista päänsärkyä verrattuna koko maan keskiarvoon ja huomattavasti 

vähemmän vuoteen 2013 verrattuna. Oriveden yläkouluikäiset sen sijaan kärsivät päänsärystä paljon 

useammin koko maan tulokseen (30,5 %) verrattuna ja huomattavasti enemmän vuoden 2013 tulokseen 

(29,2 %) verrattuna. 

Pään sekä niska-hartiaseudun kivut ja niiden lisääntyminen voivat liittyä toisiinsa sekä esimerkiksi 

mobiililaitteiden käytön lisääntymiseen. Tutkimukset osoittavat, että lasten ja nuorten niskakivut lisääntyvät 

jatkuvasti. 

Alakouluikäisten kohdalla tilanne ei vielä ole yhtä huolestuttava. Lähes puolet (42,9 %) 4.–5.-luokkalaisista 

kertoo, ettei heillä ole niska- ja hartiakipuja ollenkaan. Kivuista kärsii joskus 53,7 % vastaajista ja usein vain 

3,4 % vastaajista. Koko maassa 8,3 % 4.–5.-luokkalaisista kertoo kärsivänsä niska- ja hartiakivuista usein. 
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Alakoululaisista 6,3 % kertoo, että heillä on vaikeuksia nukahtaa tai he heräilevät öisin. Yläkouluikäisistä yli 

kolmasosalla (32,3 %) ja lukiolaisistakin lähes kolmasosalla (29,1 %) on vaikeuksia päästä uneen vähintään 

kerran viikossa. Lukiolaisilla tilanne on parantunut vuodesta 2013, mutta yläasteikäisten osalta kehitys 

näyttää huonolta (vuoden 2013 tulos 23,9 %). Nukahtamisen vaikeus voi liittyä unen ja liikunnan 

vähäisyyteen sekä sinistä valoa tuottavien päätelaitteiden käyttöön ennen nukkumaanmenoa. 

 

 

 

Mielenterveys 

Alakoulujen 4.–5.-luokkalaisista noin joka kymmenennellä (9,8 %) on ollut mielialaan liittyviä oireiluja 

viimeisen kahden viikon aikana. Selkeästi suurin osa kertoo olevansa usein iloinen koulussa (69,9 %) ja 

kotona (77,6 %). 

Yläkouluikäisillä nuorilla pahoinvoinnin kokemukset lisääntyvät. Kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta on 

kokenut noin joka kuudes 8.–9.-luokkalaisista (14,6 %) ja lukiolaisista (15,6 %). Vain alle puolet sekä 

yläkoululaisista (38,6 %) että lukiolaisista (40,5 %) kertoo tuntevansa usein toiveikkuutta tulevaisuuden 

suhteen. Läheisyyden kokeminen toisten ihmisten kanssa (49,2 % ja 62,8 %) on koko maata (56,3 % ja 66,3 

%) huonommalla tasolla. 

Mielenterveystaidot näyttäisivät kuitenkin lisääntyvän iän myötä. Lukiolaisista yli puolet kertoo tuntevansa 

itsensä usein rentoutuneeksi (54,5 %) ja kykenevänsä käsittelemään ongelmia hyvin (51,9 %). 

Suun terveys 

Hampaitansa harjaa harvemmin kuin kahdesti päivässä lähes puolet sekä yläkoululaisista (48,8 %) että 

lukiolaisista (45,6 %). Tilanne on huonompi sekä koko maan että Pirkanmaan keskiarvoihin verrattuna. 

Yläkouluikäisten osalta tilanne on kuitenkin parantunut vuoden 2013 kyselyn jälkeen, jolloin hampaita harjasi 

alle kaksi kertaa päivässä yli puolet vastaajista. Lukiolaisten osalta sen sijaan kehitys on negatiivisempaa; 

vuoden 2013 tulos oli 35,3 %. Alakoululaiset ovat hivenen säntillisempiä harjaajia: 4.–5.-luokkalalaisten 

vastaava prosenttiluku on 40,8 %. 
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Elintavat 

Ruokatottumukset 

Alakoululaisista viidesosa (24,4 %) ei kouluterveyskyselyn tulosten mukaan syö aamupalaa joka arkiaamu. 

Yläkoululaisilla ja lukiolaisilla säännöllinen aamupalan syöminen on lisääntynyt. 

Sen sijaan koululounas jää joskus väliin yhä useammalla vastaajalla. Yli neljäsosa yläkoulun oppilaista (26,2 

%) ja lähes sama määrä alakoulun 4.–5.-luokkalaisista (24,3 %) ei syö koululounasta päivittäin. Lukiolaisista 

jo lähes joka kolmannella (27,8 %) jää koululounas joskus väliin. Luvut ovat huomattavasti nousseet 

vuodesta 2013 (14,4 % ja 16,2 %). Yläkoululaisten osalta orivesiläisten tulos on parempi koko maan ja 

Pirkanmaan keskiarvoihin verrattuna (29,8 % ja 29,9 %). 

Kasvisten, hedelmien ja marjojen syönti näyttää vähentyneen vuoteen 2013 verrattuna. Alakouluikäisistä ei 

ole vertailulukuja aiempiin vuosiin. 4.–5.-luokkalaisista 39 % ei syö marjoja tai hedelmiä joka päivä, ja 

kolmasosa (29 %) ei syö kasviksia joka päivä. 

Yläkouluikäisistä 7,1 %:lla kuluu energiajuomaa lähes päivittäin. Lukiolaisista vain 1,3 % ilmoittaa juovansa 

energiajuomia lähes päivittäin. Ilmiö näyttääkin koskettavan nimenomaan nuorempia oppilaita. Koko maan 

keskiarvoon (5,0 %) verraten energiajuomien käyttö näyttäisi olevan Orivedellä hieman yleisempää. 

Positiivista on light-juomien käytön vähäisyys. Lukiolaisista 0 % ilmoittaa käyttävänsä light-juomia päivittäin, 

ja yläkouluikäisistäkin vain 1,6 %. Luvut ovat alhaisempia koko maahan verrattuna. 

Liikkuminen 

Alakouluikäisten vastaajaryhmästä 43,8 % kertoo liikkuvansa vähintään tunnin päivässä. Pojat (51,1 %) 

liikkuvat selvästi enemmän kuin tytöt (36,4 %). Tulokset ovat suunnilleen samalla tasolla kuin keskimäärin 

koko maassa, joskin tyttöjen liikkuminen on hieman keskiarvoa (40,2 %) vähäisempää. 

Liikunnan määrä sekä yläkouluikäisillä että lukiolaisilla on laskenut. Eniten huomiota elintapojen osalta 

kiinnittää nukkumisen vähäisyys. Arkisin alle 8 tuntia yössä nukkuu 43,7 % yläkoululaisista ja 41,8 % 

lukiolaisista. Molemmat tulokset ovat huonompia vuoteen 2013 verrattuna (30,5 % ja 38,8 %). 

Riippuvuudet 

Alakouluikäisten kouluterveyskyselyssä kysyttiin netin käytöstä ja riippuvuudesta. Viidesosa (22,5 %) on 

kokenut usein, että aikaa pitäisi viettää muualla kuin netissä. Neljäsosa (25,9 %) vastaajista kertoo 

yrittäneensä vähentää netin käyttöä, mutta ei ole onnistunut. Kymmenesosa on kokenut olonsa usein 

hermostuneeksi, kun ei ole päässyt nettiin. Syöminen tai nukkuminen on usein jäänyt välistä netin käytön 

takia vain 2,3 %:lla vastaajista, tytöillä hieman poikia useammin.  

Päihteet 

Ilonaiheena on tupakoinnin sekä humalahakuisuuden vähentyminen vuodesta 2013. Nuorten alkoholin 

käyttäminen on kyselyn tulosten mukaan Orivedellä vähäisempää kuin Pirkanmaalla ja koko maassa 

keskimäärin. 

Tupakan ja alkoholin tilalle tai rinnalle näyttäisivät astuvan muut aineet. Lähes joka kymmenes (8,8 %) 8.–9.-

luokkalaisista kertoo kokeilleensa marihuanaa tai kannabista ainakin kerran. Myös nuuskan käyttö vaikuttaisi 

nousseen jonkinasteiseksi muoti-ilmiöksi. 8.–9.-luokkalaisista 2,4 % ilmoittaa käyttävänsä nuuskaa päivittäin, 

kun vuonna 2013 päivittäisiä nuuskan käyttäjiä ei ollut ollenkaan. Orivedellä nuuskan käyttö vaikuttaisi 

kuitenkin olevan harvinaisempaa kuin Pirkanmaalla tai koko maassa keskimäärin. 
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Erityistä huomiota kiinnittävät nuorten asennoituminen päihteisiin ja näkemykset niiden saatavuudesta. 

Lähes puolet vastaajista on sitä mieltä, että Orivedeltä on helppo hankkia huumeita. Noin puolet lukiolaisista 

ja 40 % 8.–9.-luokkalaisista hyväksyy ikäisillään sähkösavukkeen käytön. Kannabiksen käytön hyväksyy 

13,7 % yläkouluikäisistä, mikä on koko maahan verrattuna korkeampi luku, ja 10,3 % lukiolaisista, mikä taas 

on pienempi prosenttiosuus kuin koko maassa keskimäärin. 

Alakoulujen 4.–5.-luokkalaisista pojista 8 % on käyttänyt jotakin tupakkatuotetta vähintään kerran, tytöistä 

2,3 %. 4,5 % pojista ilmoittaa käyttäneensä sähkösavukkeita ja 3,4 % nuuskaa. Luvut ovat hyvin samalla 

tasolla koko maan tuloksiin verrattuna. 

 

Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika 

Elämään tyytyväisyys 

Elämänhallintaan ja tyytyväisyyteen liittyvissä asioissa Oriveden lukiolaisten vastaukset herättävät 

huolestusta. Oriveden lukiolaisista pienempi osuus verrattuna koko maan ja Pirkanmaan lukiolaisiin tuntee 

olevansa arvokas, kokee elämänsä olevan hyvin hallinnassa ja kokee pärjäävänsä elämässään. Erittäin 

tyytyväisiä elämäänsä on vain neljäsosa 8.–9.-luokkalaisista ja ainoastaan alle viidesosa (17,9 %) 

lukiolaisista. Suurin osa vastaajista on kuitenkin tyytyväisiä elämäänsä tällä hetkellä. Noin 90 % sekä 

yläkoululaisista että lukiolaisista kokee olevansa tärkeä osa perhettä. 

Alakoulujen 4.–5.-luokkalaisista noin puolet (50,3 %) ovat erittäin tyytyväisiä elämäänsä. Melko tyytyväisiä 

on 42,8 % vastaajista. Lähes kaikki oppilaat (94,9 %) kokevat olevansa tärkeä osa perhettä. 

Harrastukset ja vapaa-aika 

Kouluterveyskyselyn perusteella Oriveden nuoret kokevat, että omalla asuinalueella ei ole tarpeeksi 

oleskelutiloja nuorille. Lähes puolet sekä 8.–9.-luokkalaisista (42,1 %) että lukiolaisista (46,2 %) on sitä 

mieltä. Tietoa harrastuksista kuitenkin on: yli puolet yläkoululaisista (60,5 %) ja lukiolaisista (65,4 %) ilmoittaa 

tietävänsä asuinalueen harrastusmahdollisuuksista. Kolmasosa molemmista vastaajaryhmistä (33,9 % ja 

35,9 %) kokee, että harrastuspaikat ovat liian kaukana. Orivedellä suuri osuus yläkoululaisista ja lukiolaisista 

asuu haja-asutusalueilla. 

Liikuntaa kertoo harrastavansa omatoimisesti lähes päivittäin vain hieman reilu kolmasosa (35,8 %) 8.–9.-

luokkalaisista ja alle puolet (44,2 %) lukiolaisista. Toisaalta kyselyn mukaan oppilaat ovat löytäneet muita 

harrastuksia: musiikkia, teatteria, lukemista, lemmikin hoitamista, valokuvausta jne. 8.–9.-luokkalaisista 86,7 

% ja lukiolaisista 96,2 % ilmoittaa harrastavansa jotakin vähintään kerran viikossa. Alakouluiässä 

harrastaminen on hieman vähäisempää: 82,7 % 4.–5.-luokkalaisista viettävät aikaa harrastuksen parissa 

vähintään kerran viikossa. 
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Ystävät ja yksinäisyys 

Kyselyn tuloksissa hyvin ilahduttavaa on se, että vuoteen 2013 verrattuna huomattavasti harvempi oppilas 

kokee, ettei hänellä ole yhtään läheistä ystävää. Kyselyn vastausten perusteella alakouluikäisistä kaikilla on 

vähintään yksi hyvä kaveri. Toisaalta kuitenkin joka kymmenes 8.-9.-luokkalaisista ja yli 15 % lukiolaisista 

kokee itsensä yksinäiseksi. 

 

Perhe ja elinolot 

Perhearjen toimivuus 

Huolta aiheuttaa nuorten kokema perhearjen toimimattomuus. Vain kolmasosalla vastaajista (33,6 % 8.–9.-

luokkalaisista ja 34,6 % lukiolaisista) on mielestään hyvä keskusteluyhteys vanhempiensa kanssa. 

Yläkoululaisten tilanne on kuitenkin vähän parantunut vuodesta 2013. Lukiolaisten perheistä hieman yli 

puolet (53 %) syö yhteisen ilta-aterian vähintään kolmena arkipäivänä viikossa. Reilut 60 prosenttia sekä 8.–

9.-luokkalaisista että lukiolaista kokee, että perheellä on riittävästi yhteistä aikaa. Arjen kiireet ja 

kohtaamisten vähäisyys saattavat johtaa siihen, että hyvä keskusteluyhteys lasten ja vanhempien välillä jää 

puuttumaan. 

Alakoululaisten kohdalla tilanne on parempi. 4.–5.-luokkalaisista 64,6 %:lla on hyvä keskusteluyhteys 

vanhempiensa kanssa. Oppilaista suurin osa (87,5 %) kokee, että vanhemmat kannustavat ja tukevat usein. 

67,1 % alakoululaisista kokee, että perheellä on riittävästi yhteistä aikaa. 

 

Koulunkäynti ja turvallisuus 

Koulunkäynnistä pitäminen, koulustressi 

Hyvin ilahduttavaa on se, että 84,7 % Oriveden alakoulujen 4.–5.-luokkalaisista kertoo pitävänsä 

koulunkäynnistä. Koulussa näyttäisivät tulosten perusteella viihtyvän paremmin tytöt (93,2 %) kuin pojat 

(76,4 %). Tulokset ylittävät koko maan keskiarvon molempien sukupuolien osalta. 

Koulussa ovat usein väsyneitä 25,9 % alakoulujen oppilaista. Näin ilmoittaa pojista kolmasosa (30,2 %) ja 

tytöistä viidesosa (21,6 %). Mahdollisesti alakoulujenkin oppilailla unet jäävät liian lyhyiksi, vaikka kovin moni 

ei kärsikään nukahtamisvaikeuksista tai heräilyongelmista. 

Vaikeudet koulunkäynnissä 

Alakouluikäisistä tytöistä 1,1 % kertoo, että heillä on paljon vaikeuksia lukemisessa. Kellään alakoulujen 4.–

5.-luokkalaisista pojista ei mielestään ole vastaavia vaikeuksia. Paljon vaikeuksia kirjoittamisessa on saman 

vastaajaryhmän pojista 3,4 %:lla ja tytöistä 1,1 %:lla. 

Julkisuudessa on paljon puhuttu siitä, että lasten luki-vaikeudet lisääntyvät hälyttävästi. Kouluterveyskyselyn 

mukaan kuitenkin hyvin harva lapsista itse kokee kärsivänsä pahoista luki-vaikeuksista. 

Luokka- ja oppilaitosyhteisö 

Työrauha näyttäisi huomattavasti parantuneen Oriveden kouluissa vuoden 2013 jälkeen. 8.–9.-luokkalaisista 

76,4 % ja lukiolaisista 91,1 % kokee, että luokassa tai ryhmässä on hyvä työrauha. Vuoden 2013 vastaavat 

tulokset ovat 58,6 % ja 85,5 %. Suurin osa 8.–9.-luokkalaisista kertoo luokan oppilaiden viihtyvän hyvin 

yhdessä. Viihtyvyys on parantunut vuoden 2013 tulokseen (71,7 %) verrattuna. Lukiolaisten osalta sen 

sijaan oppilaiden viihtyvyys yhdessä on vähentynyt vuoden 2013 jälkeen, ja on koko maan ja Pirkanmaan 

tuloksia heikommalla tasolla. 
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Välitunnit voivat olla yläkoulun oppilaille ikävä tai jopa pelottava kokemus. Vain noin puolet (55,1 %) 8.–9.-

luokkalaisista kokee välitunnit virkistävinä. Mahdollinen kiusaaminen saattaa tapahtua juuri välitunneilla: 6,3 

% 8.–9.-luokkalaisista vastasi, että välitunnit ovat pelottavia. Melko suuri osuus 8.–9.-luokkalaisista (16,8 %) 

toivoisi välitunneille järjestettyä ohjelmaa. 

Alakoulujen oppitunnit vaikuttaisivat kyselyn perusteella olevan hälyisempiä ja rauhattomampia kuin 

yläkoulussa ja lukiossa. Alakoulujen luokissa on usein rauhallista vain noin viidesosan (22,2 %) mielestä. 

76,1 % 4.–5.-luokkalaisista vastaa, että tunnilla on rauhallista joskus. Lähes sama määrä (72 %) kuitenkin 

kertoo, että luokan oppilaat viihtyvät usein yhdessä. Vain alle kolmasosa (27,3 %) oppilaista kokee, että 

opettajat ovat usein kiinnostuneita oppilaiden kuulumisista. Hyvin toimeen opettajien kanssa kokee tulevansa 

selvästi suurin osa (81,9 %) vastaajista. Koulukavereiden kanssa toimeen tulee vielä suurempi osuus 

alakoululaisista vastaajista, 88 %. 

Kasvuympäristön turvallisuus, koulukiusaaminen 

Alakoululaisista 4 % kertoo olevansa koulukiusattuna vähintään kerran viikossa. Ilahduttavan suuri osuus, 77 

%, 4.–5.-luokkalaisista kertoo, ettei ole joutunut kiusatuksi kertaakaan lukuvuoden aikana. 83,2 % oppilaista 

ei ole osallistunut toisten kiusaamiseen. Alle puolet (41,7 %) kiusaamista havainneista on kertonut siitä 

koulun aikuiselle. Todella hienoa on se, että kukaan ei kyselyn perusteella kokenut kiusaamisen jatkuneen 

tai pahentuneen aikuiselle kertomisen jälkeen. Toisaalta kuitenkin vain 60 % raportoi kiusaamisen 

vähentyneen tai kokonaan loppuneen kertomisen jälkeen, joten pientä tulkinnanvaraa tuloksissa on. 

Koulukiusaaminen vaikuttaa kyselyn tulosten perusteella vähentyneen yläkoulussa. Vuonna 2013 8.–9.-

luokkalaisista 8,6 % kertoi kokevansa koulukiusaamista vähintään kerran viikossa. Tämän vuoden tulosten 

mukaan 5,6 % oppilaista on koulukiusattuna vähintään kerran viikossa. Lukiossa kiusaaminen taas näyttäisi 

päinvastoin olevan uusi, joskaan ei hälyttävän yleinen ilmiö: vuonna 2013 yksikään lukiolaisista ei kertonut 

kokevansa koulukiusaamista vähintään kerran viikossa, kun taas tänä vuonna vastaava tulos on 3,8 %. 

Kyselyn tulokset ovat kiusaamisen osalta hieman ristiriitaisia. Vaikka kiusaaminen näyttäisi vähentyneen 

yläkoulussa edellisen kyselyn jälkeen, on kiusaamiseen osallistuminen uusimpien tulosten mukaan 

lisääntynyt. Pienempi osuus oppilaista ilmoitti uusimmassa kyselyssä, ettei ole ollenkaan osallistunut muiden 

oppilaiden kiusaamiseen. 8.–9.-luokkalaisista 4,7 % kertoi osallistuvansa koulukiusaamiseen vähintään 

kerran viikossa, kun vuonna 2013 vastaava luku oli 2,0 %. Vain viidesosa (21,7 %) 8.–9.-luokkalaisista on 

kertonut koulussa tapahtuneesta kiusaamisesta aikuiselle lukukauden aikana. 

Kiusaamista ilmenee koulussa monilla eri tavoilla. Kyselyn vastausten perusteella yleisintä vaikuttaisi olevan 

nimittelyn tyyppinen kiusaaminen. Tavallista on myös toisen jättäminen huomiotta tai kaveriporukan 

ulkopuolelle. Valheiden levittämistä näyttäisi esiintyvän melko paljon. 

Fyysistä kiusaamista, kuten lyömistä tai tönimistä, kertoo kokeneensa tai havainneensa lähes kolmasosa 

(28,9 %) 8.–9.-luokkalaisista. Tässä on tapahtunut suuri kasvu vuoteen 2013 verrattuna: tuolloin vain 8,3 % 

kertoi havainneensa fyysistä kiusaamista. Kiusaamisen keinot näyttäisivät kaikkiaan koventuneen. Viidesosa 

8.–9.-luokkalaisista kertoi, että koulukiusaamista on tapahtunut viemällä rahaa tai tavaroita tai rikkomalla 

tavaroita (vuonna 2013 vain 6,0 %). Niin ikään viidesosa oppilaista koki, että koulukiusaamiseen on liittynyt 

uhkailua tai pakottamista (vuoden 2013 tulos 2,4 %). Syrjivää kiusaamista koulussa tai vapaa-ajalla kertoo 

kokeneensa kolmasosa 8.–9.-luokkalaisista. 
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Palvelut ja avunsaanti 

Avun ja tuen saaminen hyvinvointiin 

Oriveden yläkoulun 8.–9.-luokkalaiset kokevat pääosin saavansa hyvin tukea ja apua oppilashuollon kautta. 

91,4 % oppilaista kertoo saaneensa tukea hyvinvointiin kouluterveydenhoitajalta. Oppilaista 80,0 % on 

saanut apua ja tukea koulupsykologilta. Vain 8,6 % vastaajista kertoo, ettei ole saanut apua 

kouluterveydenhoitajalta, vaikka olisi tarvinnut. Viidesosa oppilaista kokee jääneensä ilman tarvitsemaansa 

apua koulupsykologilta. Luku on melko korkea, mutta selvästi alemmalla tasolla kuin koko maassa (30,5 %) 

tai Pirkanmaalla (27,1 %) keskimäärin. 

Hieman yli puolet alakoulujen 4.−5.luokkalaisista (59,3 %) oli sitä mieltä, että terveystarkastus on toteutettu 

laadukkaasti. Terveystarkastuksessa käsiteltiin lasten mielestä tärkeitä asioita vastaajista 77,2 %:n mielestä. 

Suurin osa (84,8 %) koki uskaltavansa kertoa tarkastuksessa rehellisesti asioistaan. 

Koulukuraattorilla oli lukuvuoden aikana käynyt 10,3 % 4.−5.luokkien oppilaista ja koulupsykologilla 2,9 %. 

Tytöt olivat asioineet oppilashuollon asiantuntijoiden kanssa merkittävästi poikia useammin. 

Mahdollisuus keskustella asioista 

Vain alle puolet alakoululaisista (46,2 %) näkee, että heillä on koulussa mahdollisuus keskustella mieltä 

painavista asioista aikuisen kanssa. Koko maan vastaava tulos on 49 %. Alakouluikäiset eivät ehkä osaa 

hakea keskusteluapua, vaan ajattelevat esimerkiksi kouluterveydenhoitajan auttavan lähinnä fyysisissä 

vaivoissa, tai sitten koulun aikuisiin ei koeta riittävän luottamuksellista suhdetta. Vastaajista viidesosa (22 %) 

on sitä mieltä, että keskustelumahdollisuutta ei ole, ja kolmasosa (31,8 %) ilmoittaa, ettei tiedä, onko 

keskusteluapua saatavilla. 

Suurin osa sekä yläkoululaisista että lukiolaisista (molemmista vastaajaryhmistä 92,4 %) kokee, että heillä on 

mahdollisuus keskustella jonkun kanssa mieltä painavista asioista. Keskustelumahdollisuus mieltä painavista 

asioista oman vanhemman kanssa on mielestään 71,6 %:lla yläkoululaisista ja vain 68,5 %:lla lukiolaisista. 

Nuorilla keskustelukumppani onkin useimmiten ystävä. 8.–9.-luokkalaisista 89,0 % ja lukiolaisista 83,6 % 

kertoo, että heillä on mahdollisuus keskustella mieltä painavista asioista ystävän kanssa. Vajaa viidennes 

(19,3 %) 8.–9-luokkalaisista ja noin kymmenesosa (11,0 %) lukiolaisista mainitsee, että heillä on 

mahdollisuus keskustella mieltä painavista asioista koulun aikuisen tai muun ammattihenkilön kanssa. 
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ILONAIHEITA: 8.−9.-lk ja lukio HUOLENAIHEITA: 8.−9.-lk ja lukio 

 8.–9.-luokkalaisten hampaiden harjaus 2 krt 
päivässä yleistynyt 

 Säännöllinen aamupalan syöminen 
lisääntynyt 

 Tupakointi vähentynyt 

 Humalahakuisuus vähentynyt 

 Aiempaa harvempi kokee jäävänsä ilman 
yhtään läheistä ystävää 

 Työrauha luokissa huomattavasti 
parantunut 

 Oppilaat viihtyvät paremmin yhdessä 

 Aiempaa harvempi kokee joutuvansa 
koulukiusatuksi vähintään kerran viikossa 

 Suurin osa (n. 90 %) oppilaista kokee 
olevansa tärkeä osa perhettä 

 Suurin osa (n. 90 %) oppilaista ilmoittaa 
harrastavansa jotakin vähintään kerran 
viikossa 

 Suurin osa (n. 90 %) oppilaista kokee, että 
heillä on mahdollisuus keskustella mieltä 
painavista asioista jonkun kanssa 

 Oppilaat kokevat saavansa hyvin apua 
oppilashuollosta 

 

 Viikoittain koettu päänsärky lisääntynyt 8.–
9.-luokkalaisilla hälyttävästi 

 Viikoittaista niska- ja hartiakipua esiintyy 
paljon 

 Unen saaminen vaikeutunut 8.-9.-
luokkalaisilla 

 Unen määrä jää selvästi vähäisemmäksi 

 Koululounas jää yhä useammin väliin 

 Nuuskan kokeilu yleistynyt 

 Nuoret kokevat, että huumeita on helposti 
saatavilla Orivedellä 

 Asennoituminen päihteisiin on melko salliva 

 Lukiolaisten elämänhallinta ja tyytyväisyys 
elämään huolettavat 

 Yksinäisyyttä esiintyy melko paljon 

 Suurin osa nuorista kokee, että heillä ei ole 
hyvää keskusteluyhteyttä vanhempiensa 
kanssa 

 Useat nuoret kokevat, että perheellä ei ole 
tarpeeksi yhteistä aikaa 

 Vain puolet yläkoululaisista kokee välitunnit 
virkistävinä 

 Koulukiusaaminen on aiempaa useammin 
fyysistä ja kiusaamisen keinot ovat 
koventuneet 

 

ILONAIHEITA: 4.−5.-luokkalaiset HUOLENAIHEITA: 4.−5.-luokkalaiset 

 Kaveriasiat hyvällä mallilla 

 Vain vähän mielialaongelmia 

 Terveydentila koetaan hyväksi 

 Pojista puolet liikkuvat vähintään tunnin 
päivässä 

 Oppilaat kokevat olevansa tärkeä osa 
perhettä 

 Oppilaiden mielestä vanhemmat 
kannustavat ja tukevat usein 

 Valtaosa oppilaista pitää koulunkäynnistä 

 Oppilaat tulevat hyvin toimeen opettajien ja 
koulukavereiden kanssa 

 Suurin osa ei ole joutunut kertaakaan 
kiusatuksi lukuvuoden aikana 

 Lähes joka kymmenes poika kokeillut 
tupakointia 

 Työrauha luokissa koetaan huonoksi 

 Tytöistä vain reilu kolmasosa liikkuu 
vähintään tunnin päivässä 

 Pojista kolmasosa ja tytöistä viidesosa on 
usein väsyneitä koulussa 

 Alakoululaiset eivät koe heillä olevan 
keskustelumahdollisuutta mieltä painavista 
asioista koulun aikuisten kanssa 
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Nuorten osalta huolestuttavaa on, että koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17–24 –vuotiaiden osuus on 
kasvanut vuosina 2015-2016, kun se aiemmin pienentyi tasaisesti vuosikymmenen alusta alkaen. Vuonna 
2016 koulutuksen ulkopuolelle jäi 9,3 % orivesiläisistä nuorista aikuisista, kun vastaava luku Tampereen 
seudulla oli 6,5 % ja koko maassa 8,3 %.  
 
Toimeentulotukea yli vuoden saaneiden nuorten määrä on ollut Orivedellä verrokkikohteita selvästi 
suurempaa, mutta suunta on kääntynyt laskuun vuonna 2013. Ero on kuitenkin edelleen selkeä. Koulutuksen 
ulkopuolelle jääneiden nuorten osuus korreloi vahvasti toimeentulotuen saantiin. Jos henkilö ei ole 
työelämässä, sairauslomalla, eläkkeellä tai opiskele pääsääntöisesti, hänen elantonsa muodostuu 
todennäköisesti yksinomaan toimeentulotuesta. 
 

 

 

 

Nuorisotyöttömyys on laskenut vuodesta 2015 alkaen. Vuonna 2017 työttömien nuorten määrä oli pudonnut 

samalle tasolle kuin vuonna 2012. Työllisyyspalvelujen ja etsivän nuorisotyön nuorten asiakasmäärä ei ole 

kuitenkaan vähentynyt. Ohjaus nuorten palveluihin toimii joustavasti ja tehokkaasti, koska palvelut tunnetaan 

paremmin yhteistyöverkostoissa ja toisaalta työhakijana olevat nuoret pystytään hoitamaan kokeilulain turvin 

itse. Vuonna 2017 alle 29 vuotiaita nuoria oli asiakkaina 141 henkilöä. Nuoret on pystytty ottamaan 

asiakkuuteen viipymättä. Yksilöohjauksen lisäksi nuorille tarjotaan palvelutarpeen mukaisia palveluita kuten 

uravalmennusta, kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilua ja palkkatukityöllistämistä. Nuori kaipaa usein myös 

yksilöllistä apua ja vahvistamista arjenhallintaan liittyvissä asioissa sekä motivointia ja tukea 

harrastustoimintaan osallistumisessa.  Ammatillisen koulutuksen aloittaminen on työpaikan löytymisen lisäksi 

keskeisin syy asiakkuuden päättymiseen.  
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Lähde: Pirkanmaan TE-toimisto/Hannu Antikainen 

 
Lastensuojelu ja lapsiperheiden sosiaalityö 
 
Vuonna 2016 lastensuojeluilmoituksia tehtiin 101 kappaletta, mikä on hieman enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Kiireellisiä huostaanottoja tehtiin vuoden aikana 8, joka on saman verran kuin vuonna 2016. 
Pidempiaikaisia sijoituksia tehtiin 3 (vuonna 2016: 2). 
 
Huolestuttavaa on se, että sijaishuollon päivien määrä on noussut vuonna 2016-2017 aikana 22 %. Samalla 
perhehoidon osuus sijaishuollon päivistä on laskenut 67 %:sta 57:%:iin. Tätä perhehoidon osuuden laskua 
selittänee se, että sijoitetut ovat pääsääntöisesti olleet nuoria, joiden elämäntilanne on vaatinut vahvempaa 
puuttumista kuin mitä perhehoidossa pystytään tarjoamaan.  
 
Kuitenkin pitkän välin tarkastelu osoittaa, että sijaishuollon päivien osalta on tapahtunut käänne parempaan. 
Vuosien 2013-2016 välisenä aikana sijaishuollon päivät ovat vähentyneet 23 % (1920 pvää) ja vuoden 2008 
tasosta sijaishuollon päivien määrä on vähentynyt 30 % (4547 pvää).  
 
Vuoden 2016 alussa perustettiin 3 uutta vakanssia (sosiaaliohjaajat lapsiperheiden sosiaalityöhön ja 
tehostettuun perhetyöhön, jalkautuva psykiatrinen sairaanhoitaja) avopalveluihin. Uudet vakanssi näkyivät 
positiivisesti myös vuoden 2016 talouden kehityksessä, mutta palvelujen tarve on kasvanut merkittävästi 
vuonna 2017. Tilannetta on analysoitu Tampereen kaupungin vastuuhenkilöiden kanssa ja mitään yhtä 
selittävää syytä ei ole. Vuoden 2017 sijaishuollon päivien kasvulle selittäviä tekijöitä on useita, eikä 
esimerkiksi nuorten päihteiden käyttö näy yksittäisenä merkittävä tekijänä sijoituksien taustalla. Usein 
taustalla on useita kasaantuneita ongelmia ja elämänmuutoksia, pitkään jatkunutta henkistä pahoinvointia ja 
haasteita sosiaalisissa suhteissa. Ongelmat usein kasaantuvat ja jos nuoren saama tuki kriisien ja 
muutoksien käsittelyyn on puutteellista, tilanne voi johtaa siihen, että sijoitus kodin ulkopuolelle on siinä 
elämänvaiheessa välttämätöntä.  
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Oriveden lastensuojelussa kohtaamat asiat eivät poikkea siitä millaista lastensuojelun arki ja sijoituksien syyt 
ovat valtakunnallisestikin.  
  
Tarja Heino, Sylvia Hyry, Salla Ikäheimo, Mikko Kuronen ja Rika Rajala ovat tehneet tutkimuksen ”Lasten 
kodin ulkopuolelle sijoittamisen syyt, taustat, palvelut ja kustannukset: HuosTa-hankkeen (2014–2015) 
päätulokset”, jonka mukaan kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten elämässä on tapahtunut yleensä monia 
muutoksia niin perhesuhteissa, kasvuympäristöissä kuin asuinympäristöissä. Monella elämä on ollut 
jatkuvaa muutosta.  
 
Tutkimuksessa nousi esiin yhteiskunnallinen huono-osaisuuden kasautumisesta pienten lasten perheisiin. 
Joka neljäs alle kouluikäisenä sijoitetun lapsen äiti oli eläkkeellä tai pitkäaikaissairas, ja joka viides äiti oli 
työtön. Nämä perheet olivat köyhiä; 70 % sai toimeentulotukea, ja perheiden taloudellista tilannetta kuvattiin 
huonoksi. Sosioekonominen huono-osaisuus on erityisen näkyvää juuri pienten lasten perheissä. Lasten 
köyhyys on tosiasia, ja sijoitettujen lasten köyhyys on sitä erityisesti. Teini-iässä sijoitettujen lasten 
vanhempien sosioekonominen asema oli parempi kuin pienten lasten vanhempien. He olivat kiinni 
työelämässä, heidän koulutustasonsa oli korkeampi ja taloudellinen tilanteensa parempi kuin nuorempien 
lasten vanhemmilla. 
 
Tutkimuksen mukaan kahdella kolmesta sijoitukseen päätyneestä lapsesta ilmeni psyykkistä oireilua ja 
mielenterveysongelmia. Väkivaltaista käyttäytymistä ilmeni yli 40 prosentilla lapsista. Väkivaltaisuutta ilmeni 
erityisesti 7–12-vuotiailla. Alkoholin tai muiden päihteiden ja huumeiden käyttöä raportoitiin yllättävän vähän. 
Noin joka kolmannella lapsella arvioitiin ilmenevän fyysinen tai neurologinen sairaus tai sellaista epäiltiin.  
 
Lähes kaikki vanhemmat (89 %) olivat jossain määrin uupuneita ja jaksamattomia ja yli puolet lapsista asui 
perheissä, joissa vanhempien uupumattomuus ja jaksamattomuus olivat paljon sijoituksen taustalla. 
Kasvatustyylin sopimattomuus, sen ankaruus tai rajattomuus suhteessa lapsen tarpeisiin oli yleistä. 
Suoranainen lapsen hoidon laiminlyönti oli paljon lähes joka viidennen sijoitetun lapsen taustalla.  
 
Tutkimuksen mukaan sijoitukseen päätyneiden lasten elämässä näkyivät perheen sisäiset tai uusperheiden 
väliset vuorovaikutusongelmat sekä lasten ja vanhempien väliset ristiriidat. Lisäksi lasta repivät jatkuvat 
huoltoriidat näkyvät sijoitusten taustalla paljon joka kymmenennen lapsen kohdalla. Suoranainen 
perheväkivalta tai sen uhka esiintyy sosiaalityöntekijöiden arvion mukaan lapsen tilanteen taustalla lähes 
joka toisella lapsella. Tutkimusten mukaan nimenomaan kestävä ihmissuhde ja välittämisen ilmapiiri auttavat 
lasta selviytymään, mutta miten saada synnytetyksi luottamusta herättävä välittämisen ilmapiiri ravitsemaan 
lapsia, jotka ovat kasvaneet pelon ja riitaisuuden ilmapiirissä? 
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Yhteenveto 

Yleisesti ottaen tilanne lasten ja nuorten osalta on kehittynyt monelta osin positiiviseen suuntaan. 

Kouluterveyskysely osoittaa, että 8-9 -luokkalaisten osalta monet mittarit ovat parantuneet edelliseen 

kyselyyn verrattuna, mutta myös uusia huolenaiheita on noussut esiin. Oppilaiden tupakointi ja 

humalahakuisuus on vähentynyt, yhä useammalla on ystävä/ystäviä ja aiempaa harvempi kokee tulevansa 

koulukiusatuksi. Erittäin huolestuttavaa on kuitenkin se, että nuuskan ja kannabiksen kokeilu on yleistynyt ja 

nuorten suhtautuminen päihteisiin on melko sallivaa. Lisäksi orivesiläisillä 8. ja 9. luokkalaisilla tytöillä on 

huolestuttavan paljon ja poikia selvästi enemmän koettuja terveysongelmia (mm. niska- ja hartiakivut, 

päänsärky, ahdistuneisuus), nukahtamisvaikeuksia sekä yksinäisyyden kokemista. 4.-5. -luokkaisille 

kouluterveyskysely tehtiin ensimmäistä kertaa. Positiivista alakoululaisen osalta oli mm. se, että heillä on 

kavereita, he kokevat terveydentilansa hyväksi ja valtaosa tykkää käydä koulussa. Huomiota tulisi jatkossa 

kiinnittää erityisesti 4-5. luokkalaisten tyttöjen vähäiseen liikkumiseen, koulun työrauhaongelmiin sekä siihen, 

että monet oppilaat kokevat, etteivät he voi keskustella koulun aikuisten kanssa mieltä painavista asioista. 

Lastensuojelun tunnusluvut osoittavat, että sijaishuollon päivien määrä on vähentynyt 30 % (4547 pvää) 

viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta vuoden 2017 lastensuojelun palvelujen tarve on kasvanut 

selvästi. Sijoitukset ovat kohdistuneet lähinnä nuoriin ja taustalla on moninaisia syitä, jotka eivät poikkea 

valtakunnallisesti tutkimuksissa todetuista riskitekijöistä. Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen myötä lasten 

ja nuorten erityispalveluiden valikoima on laajentunut, koska kaikki Tampereen palvelut ovat kuntalaisten 

käytettävissä. Kuitenkin negatiivista palautetta on tullut viime vuosien aikana mm. siitä, että lapsiperheiden 

sosiaalityön ja lastensuojelun henkilöstö on vaihtunut tiuhaan ja henkilöitä on ollut vaikea tavoittaa. Tämä tuo 

haasteita asiakastyön lisäksi myös yhteistyöhön muiden tahojen kanssa.  

Parantunut työmarkkinatilanne näkyy siten, että nuoret työllistyvät aiempaa nopeammin ja paremmin. Ne 

nuoret, joiden työttömyys pitkittyy, tarvitsevat entistä pitkäaikaisempaa ja yksilöllisempää tukea.  

Turun yliopiston tutkimus (Vauhkonen, Kallio, Erola) sosiaalisen huono-osaisuuden ylisukupuolisuus 

Suomessa osoittaa, että koulutukseen ohjaaminen ja taloudellinen tuki eivät ole riittäviä keinoja 

ylisukupolvisen huono-osaisuuden katkaisemiseksi. Edes perheelle annettu taloudellinen tuki ei näytä 

vaikuttavan huono-osaisuuden periytymiseen. Tutkimuksessa todettiin, että vanhempien huono-osaisuuden 

eri muodot vaikuttavat eri tavoin myös lasten aikuisuuden huono-osaisuuteen. Työttömien lapsista tulee 

työssäkäyvien vanhempien lapsia todennäköisemmin työttömiä, vaikka lapset suorittaisivatkin toisen asteen 

tutkinnon. Vanhempien pitkäaikainen toimeentulotuen asiakkuus ennustaa myös lasten toimeentulotuen 

asiakkuutta. Tutkimustulos tukee näkemystä, jonka mukaan sosiaalinen huono-osaisuus ei pohjaudu 

taloudelliseen tai materiaaliseen eriarvoisuuteen. Ennemmin on kyse arvojen, asenteiden, motivaation ja 

tottumusten siirtymisestä sukupolvelta toiselle. Esimerkiksi työttömien lasten heikkoon työllistymiseen voi olla 

se, etteivät työttömien lapset koe työttömyyttä yhtä leimaavana tai suurena uhkana elämänlaadulle kuin 

muut. Tutkija Teemu Vauhkosen mukaan suoria johtopäätöksiä ei voida tämän tutkimuksen perusteella 

tehdä, mutta vastuuta voitaisiin ehkä lisätä enemmän peruskouluihin ja varhaiskasvatukseen. Enemmän 

aikaa oppilasta kohden ja pienemmät ryhmäkoot voisivat esimerkiksi olla konkreettisia keinoja puuttua pyrkiä 

muuttamaan vallitsevaa tilannetta. 

Jatkossa tulisi entistä enemmän panostaa siihen, että lapsilla ja nuorilla olisi erilaisia maksuttomia tai 

edullisia harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia (myös ”höntsyliikuntaa”, lisää kerhotoimintaa heti 

koulupäivän jälkeen, kesäkerhot/päiväleirit/leirit), kehitetään uudenlaista päihdekasvatusta yhdessä nuorten 

kanssa sekä parannetaan lasten ja nuorten sosiaalisia ja tunnetaitoja mm. kiusaamisen ehkäisemiseksi. 

Myös tiedottamista lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksista (mm. kuntalaisaloite, nuortenideat.fi, 

nuorisovaltuusto) heitä koskeviin asioihin tulisi lisätä ja tukea heitä aktiivisessa osallistumisessa.  

Päätöksenteossa tulisi huomioida lasten ja nuorten kannanotot ja ehdotukset.   
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2.3 Työikäiset 

Kaupungin toimivuuden kannalta on keskeistä, että työikäinen väestö kokee itsensä työkykyiseksi, jaksaa 

tehdä työtä ja haluaa pysyä työelämässä entistä kauemmin. Työikäiset (17–64-vuotiaat) ovat Orivedellä 

suurin ikäryhmä, vaikkakin työikäisten prosentuaalinen osuus kuntalaisista on huolestuttavasti laskenut viime 

vuodet. Työikäisen hyvinvointia edistää mielekkääksi koettu työ sekä työn ja vapaa-ajan välinen tasapaino. 

Aktiivinen vapaa-aika, kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintoineen luo hyvinvointia, elämänlaatua ja tuottaa 

elämyksiä. 

Kela laskee vuosittain sairastavuusindeksin, jossa jokaiselle Suomen kunnalle lasketun indeksin avulla 

pyritään havainnollistamaan sitä, miten tervettä tai sairasta alueen väestö on suhteessa koko maan väestön 

keskiarvoon (= 100). Indeksi ilmoitetaan sekä sellaisenaan että ikä- ja sukupuolivakioituna. Vakioinnilla ikä- 

ja sukupuolirakenteen vaikutus indeksilukuun voidaan poistaa, mikä mahdollista alueittaisen vertailun 

alueiden välisistä ikä- ja sukupuolirakenteen eroista huolimatta. 

Sairastavuusindeksi perustuu kolmeen tilastomuuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien 

osuuteen työikäisistä (16–64-vuotiaat) sekä lääkkeiden ja ravintovalmisteiden korvausoikeuksien haltijoiden 

osuuteen väestöstä. Niistä kukin on suhteutettu maan väestön keskiarvoon. Sairastavuusindeksi on näiden 

kolmen osaindeksin keskiarvo. 

Terveyttä ja toimintakykyä ilmaiseva ikävakioitu sairastavuusindeksi Orivedellä vuonna 2016 oli 102,2 %. 

Indeksi on noussut tasaisesti vuodesta 2011 lähtien ja erityisesti kuolleisuusindeksi on noussut merkittävästi. 

On kuitenkin huomioita, että Oriveden indeksiluku on edelleen lähellä koko maan keskiarvoa.  

Vakiointi: Vakioitu 

  

Aika 

  
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Alue Indeksi 
       Orivesi -kuolleisuusindeksi 103,3 99,6 98,1 94,9 90,5 86,7 90,8 

 
-lääkekorvausoikeusindeksi 99,7 99,2 98,8 97,7 97,2 96,6 97,0 

 
-työkyvyttömyysindeksi 103,5 98,3 100,1 97,6 100,9 98,5 98,8 

 
Sairastavuusindeksi 102,2 99,0 99,0 96,7 96,2 93,9 95,5 

 

Kelan kansantauteja kuvaavan tilaston mukaan Orivedellä sairastetaan keskiveroa enemmän diabetesta ja 

nivelreumaa. Jos lukuja tarkistellaan niin, ettei niitä ole ikävakioitu, tulos on hyvin toisen tyyppinen. Diabetes, 

verenpainetauti, nivelreuma, sepelvaltimotauti ja sydämenvajaatoiminta nousevat selvästi yli keskiarvon. 

Näitä kansantauteja on erityisesti ikääntyneillä ihmisillä, joiden osuus Oriveden väestöstä on suurempi kuin 

koko maassa keskimäärin.    

 

 

 

https://pixabay.com/fi/l%C3%A4%C3%A4kitys-ottaen-k%C3%A4si-pillereit%C3%A4-31119/
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Kansantauti-indeksi 

Vakiointi: Vakioimaton 

  

Aika 

  
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Alue Kansantauti 
        Orivesi 103 Diabetes 135,7 133,2 131,4 133,5 133,4 134,0 131,7 129,4 

 
112 Psykoosit 93,8 95,3 93,3 93,2 91,6 90,6 91,3 89,9 

 
201 Sydämen vajaatoiminta 131,1 114,1 112,6 107,4 100,8 101,9 99,8 104,3 

 
202 Nivelreuma 118,3 116,2 116,9 115,3 113,7 112,7 121,0 118,8 

 
203 Astma 98,2 95,4 92,2 92,4 93,4 94,5 87,8 87,0 

 
205 Verenpainetauti 119,1 117,9 117,9 117,7 117,3 119,9 119,9 119,1 

 
206 Sepelvaltimotauti 119,1 118,3 117,5 112,2 108,1 110,1 110,6 110,5 

 
Kansantauti-indeksi 116,5 112,9 111,7 110,2 108,3 109,1 108,9 108,4 

 

Vakiointi: Vakioitu 

  
Aika 

  
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Alue Kansantauti 
        Orivesi 103 Diabetes 112,0 110,2 108,2 111,1 111,4 112,2 110,5 109,3 

 
112 Psykoosit 87,4 87,6 87,1 87,4 86,5 85,9 84,4 83,9 

 
201 Sydämen vajaatoiminta 103,4 89,8 87,8 80,3 76,1 77,2 76,0 79,7 

 
202 Nivelreuma 106,5 104,6 106,7 106,7 103,7 101,7 108,0 106,4 

 
203 Astma 90,4 87,6 83,9 84,5 85,7 85,8 80,1 79,5 

 
205 Verenpainetauti 93,5 93,3 93,6 94,6 94,3 96,4 97,3 97,3 

 
206 Sepelvaltimotauti 88,7 88,7 88,4 85,3 81,9 83,1 83,9 84,5 

 
Kansantauti-indeksi 97,4 94,5 93,7 92,8 91,4 91,8 91,5 91,5 

 
Kelasto-raportit | Kela/ Tilasto- ja tietovarastoryhmä/ tilastot@kela.fi / NIT083A 

 

Jatkossa tulee erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että diabeteksen ja verenpainetaudin esiintyvyyttä 

voidaan ehkäistä merkittävästi oikeanlaisella ravitsemuksella ja riittävällä liikunnalla. Valtakunnallisesti on 

todettu, että diabeteksen ja sen lisäsairauksien hoitoon kuluu noin 13 % kaikista terveydenhuollon menoista. 

Tehokkaalla ravitsemus- ja liikuntaohjauksella pystytään ennaltaehkäisemään noin 60 % tyypin 2 

diabeteksesta. Väestön ravitsemusta, painonhallintaa ja liikuntaa muokkaavien toimenpiteiden kustannukset 

ovat alhaiset niillä saavutettuihin terveyshyötyihin nähden. 

Työllisyys- ja työpaikat 

Orivedellä on työssä käyviä noin 4000 henkilöä ja työpaikkaomavaraisuus on noin 80 %. Elinkeinojakauma 

on seuraava: palvelut 60 %, teollisuus- ja rakentaminen 30 %, maa- ja metsätalous 10 %. Työttömien määrä 

väheni vuoden aikana Pirkanmaan kaikissa kunnissa. Pirkanmaan rakennetyöttömyys eli 

pitkäaikaistyöttömät, rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät, palveluilta työttömiksi jääneet ja palveluilta palveluille 

siirtyneet kääntyi vuositasolla alenevaan suuntaan vuoden vaihteessa 2017. Vuositason alenema jatkuu 

edelleen. Vuoden 2015 tammikuussa Orivedellä työttömien määrä oli 644 henkilöä (15,1 % työvoimasta) ja 

tammikuussa 2018 määrä oli pudonnut 428 henkilöön (10,4 % työvoimasta). Pitkäaikaistyöttömien määrä on 

ollut Orivedellä korkealla tasolla, mutta pudotusta vuoden takaiseen tilanteeseen on peräti 44 % eli 95 

henkilöä.   

Kymmenen Pirkanmaan kuntaa Orivesi mukaan lukien vastaa 1.8.2017 alkaen Pirkanmaan työ- ja 

elinkeinotoimiston (TE-toimisto) sijaan niiden työnhakijoiden työllisyyspalveluista, jotka ovat oikeutettuja 

Kelan maksamiin työttömyysetuuksiin (työmarkkinatuki tai peruspäiväraha). Asiakkaat saavat työllistymistä 
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tukevia palveluita sekä yksilöohjaajan, jonka tehtävänä on kartoittaa tilannetta ja tukea työnhaussa. Muutos 

liittyy 1.8.2017 käynnistyneeseen työvoima- ja yrityspalvelujen alueelliseen kokeiluun. Taustalla on laki 

julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta 

(505/2017). 

Kokeilulaki on mahdollistanut entistä paremmin asiakkaiden ja työnantajien kontaktoinnin. Paikallisesti 

pystytään tekemään päätöksiä isolle joukolle työnhakijoista esimerkiksi työtoiminnasta, työkokeilusta, 

starttirahasta ja palkkatuesta. Asiakkaiden palvelutarvetta on myös pystytty arvioimaan paremmin, koska 

asiakkaat pystytään tapaamaan henkilökohtaisesti. 

 

Lähde: Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tilannekatsaukset tammikuu 2014–2018 

 

 

Lähde: Oriveden kaupungin työllisyys- ja kehittämispalvelut 
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Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on pysynyt viime vuodet lähes vakiona reilussa sadassa 

asiakkaassa. Moniammatillinen työ yhdessä sosiaalitoimen, psykiatrian poliklinikan, päihdeohjaajan, TYP-

toiminnan, Kelan, talous- ja velkaneuvojan, terveydenhoitajan ja muun terveydenhuollon kanssa on 

keskeistä, jotta jokainen asiakas saisi ensisijaisen palvelutarpeensa mukaisen palvelun. 

 

 

 

Työikäisten pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden määrä on laskenut 2010-luvulla selvästi enemmän 

kuin verrokkikohteissa ja vuonna 2016 työikäisistä pitkäaikaisesti toimeentulotukea sai 2 % kun vastaava 

osuus Tampereen seutukunnissa oli 2,7 %. Vastaavasti Orivedellä nuorten asiakkaiden määrä on noussut. 

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneita 18–24 vuotiaita oli vuonna 2016 Orivedellä 5,8 %, kun vastaava 

osuus Tampereen seutukunnalla oli 4,2 % ja koko maassa 3,6 %.  

Myös työkyvyttömyyseläkettä saaneiden 25–64 -vuotiaiden osuus on hieman laskenut viime vuosien aikana, 

mutta määrä on kuitenkin edelleen selvästi suurempi kuin Tampereen seutukunnassa ja koko maassa 

keskimäärin, mutta pienempi kuin vastaavan kokoisissa kunnissa keskimäärin. Mielenterveysperusteisesti 

sairauspäivärahaa saavien osuus on myös Orivedellä suurempi kuin Tampereen seutukunnassa ja koko 

maassa. Vuonna 2016 mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1000 

vastaavanikäistä oli Orivedellä lähes 24 % (koko maa 18,5 % ja Tampereen seutukunta 21 %). 
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Yhteenveto 

Työikäiset (17–64-vuotiaat) ovat Orivedellä suurin ikäryhmä, vaikkakin työikäisten prosentuaalinen osuus 

kuntalaisista on huolestuttavasti laskenut viime vuodet.  

On huolestuttavaa, että terveyttä ja toimintakykyä ilmaisevan ikävakioidun sairastavuusindeksi on noussut 

2010-luvulla tasaisesti ja vuoden 2016 lukuarvo on yli koko maan keskiarvon. Orivedellä sairastetaan 

keskivertoa enemmän diabetesta ja nivelreumaa. Diabetes lisää myös monien vakavien terveysongelmien 

riskiä (mm. sydän- ja verisuonitaudit). Jatkossa tulisi entistä enemmän kiinnittää huomiota siihen, kuinka 

kuntatasolla voidaan vaikuttaa tyypin 2 diabeteksen ja muiden ns. elintapasairauksien ehkäisyyn. 

Työikäisten ravitsemus-, liikunta- ja elintapaohjaus sekä monipuoliset ja edulliset liikuntamahdollisuudet ovat 

esimerkiksi keinoja tarjota kuntalaisille oikeaa tietoa ja mahdollisuuksia omalla toiminnallaan sekä 

ennaltaehkäistä että hoitaa omaa terveyttään. Elintapamuutos vaatii useasti henkilökohtaisen ravitsemus-, 

liikunta- ja elintapaohjauksen, joka tulee huomioida myös resurssien kohdentamisessa.  

Tähän asiaan on kiinnitetty huomiota myös valtakunnallisesti ja käynnissä on mm. VESOTE-hanke 

(”vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveyspalveluihin poikkihallinnollisesti”). VESOTE-hanke 

vahvistaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta. Hankkeen 

kehittämistoimet painottavat liikkumista, ravitsemusta ja unta. Lopullisena hankkeen päämääränä on, että 

suomalaiset lisäävät liikkumista, vähentävät istumista, syövät monipuolisesti ja terveellisesti sekä nukkuvat 

paremmin. Myös Orivesi on mukana Pirkanmaan osahankkeessa ja hankkeen yhtenä konkreettisena 

tavoitteena on rakentaa paikkakunnalle sähköinen elintapapalvelujen tarjotin, johon on koottu kaikki alueen 

palvelut koskien mm. liikuntaa, ravitsemusneuvontaa ja unen lääkkeetöntä hoitoa. 

Positiivista on, että työttömien määrä on jatkanut laskuaan. Työmarkkinatilanne on lyhentänyt työttömyyden 

kestoja ja työvoiman liikkuvuus on lisääntynyt. Pitkäaikaistyöttömien määrä on Orivedellä ollut korkealla 

tasolla, mutta käänne parempaan on tapahtunut. Tarpeita moniammatilliseen työhön ja asiakkaiden 

palvelutarpeiden mukaisiin palveluihin on kehitetty eri toimijoiden kanssa.  1.8.2017 käynnistynyt työvoima- 

ja yrityspalvelujen alueellinen kokeilu on mahdollistanut uusien toimintatapojen käytön ja kokonaisvastuun 

ottamisen sekä kokeilulain kohderyhmään kuuluvien työnhakijoiden että työnantaja-asiakkaiden kanssa. 
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2.4 Ikäihmiset 

Orivedellä oli 31.12.2017 yhteensä 2596 eläkeikäistä, 65 vuotta täyttänyttä asukasta.  

Vuonna 2016 kotona asuvia 75–84 vuotiaita on Orivedellä 95,7 % vastaavanikäisestä väestöstä (koko maa 

95,0 %, Pirkanmaa 95,4 %). Tämä kotona asuvien yli 75-vuotiaiden lukumäärän kasvu asettaa myös 

haasteita mm. kotihoidolle. Orivedellä on aloitettu vuonna 2014 ympärivuorokautinen kotihoito, joka 

mahdollistaa entistä huonokuntoisempien ikäihmisten kotona asumisen. Jatkossa keskeinen tavoite on myös 

hyödyntää teknologiaa esim. turva- ja tukipalveluissa ja näin mahdollistaa asuminen omassa kodissa 

mahdollisimman pitkään monipuolisten palvelujen avulla. 

 

 

 

Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien ikäihmisten osuus on kasvanut merkittävästi vuodesta 2010 lähtien 

vuoteen 2015 saakka. Vuonna 2015 säännöllisen kotihoidon piirissä Orivedellä oli 13,6 % 75 vuotta 

täyttäneistä kuntalaisista, kun vastaava osuus Tampereen seutukunnalla oli 11,1 % ja koko maassa 11,8 %. 

Vuonna 2016 kotihoidon piirissä olevien ikäihmisten osuus laski yli 2 %-yksikköä samalle tasolle kuin se on 

koko maassa sekä Tampereen ja Ylä-Pirkanmaan seudulla. Syynä tähän muutokseen oli se, että kesällä 

2016 valmistui 46-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö, Särkänkoti, johon muutti myös monia 

paljoa apua tarvinneita kotihoidon asiakkaita. 

Myös omaishoidon tuen osalta on tapahtunut merkittävää positiivista kehitystä viime vuosien aikana. Vuonna 

2016 tuen saajien prosenttiosuus yli 75 vuotta täyttäneistä (6,8 %) ylitti jo ikäihmisten laatusuosituksen 

tavoitteen. Osuus on 3,5 %-yksikköä korkeampi kuin Tampereen seutukunnassa ja 2,2 %-yksikköä 

korkeampi kuin koko maassa keskimäärin. 
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Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana v. 2014-2016, % vastaavanikäisestä 

väestöstä 

 

                  2014: ylin palkki (sininen), 2015: keskimmäinen palkki (oranssi), 2016: alin palkki (violetti) 

 

Vuonna 2016 Orivedellä on saavutettu tehostetussa palveluasumisesta 6,3 % taso, kun tarkastellaan 75 

vuotta täyttäneitä kuntalaisia. Tämä osuus on ollut nousussa vuodesta 2010 lähtien ja ero Tampereen 

seutukunnan kuntiin on hävinnyt. 
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Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksen vuodeosastolla 75 vuotta täyttäneistä 

orivesiläisistä oli vuonna 2016 enää 2,2 % kun vastaava luku vuonna 2010 oli 5,8 %. 

Orivedellä on ollut käynnissä ikäihmisten palveluiden rakennemuutos ja kesällä 2016 valmistuneen uuden 

tehostetun asumispalveluyksikön myötä palvelurakenteessa on saavutettu Sosiaali- ja terveysministeriön 

ikäihmisten laatusuosituksen taso, jonka mukaan 75 vuotiaista kotona asuisi 91 - 92 %, 

ympärivuorokautisessa asumispalvelussa 6–7 % ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa 2–3 %. 

Positiivista on se, että täyttä kansaneläkettä saaneiden määrä on laskenut tasaisesti vuodesta 2008 alkaen 

Orivedellä kuten myös verrokkikohteissa. Vuonna 2016 Orivedellä täyttä kansaneläkettä sai 1,2 % 65 vuotta 

täyttäneistä, Tampereen seutukunnalla vastaava luku on 1,6 % ja koko maassa 2,1 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Yhteenveto 

75 vuotta täyttäneitä asukkaita oli vuonna 2017 Orivedellä 12,9 % ja väestöennusteen mukaan vastaava 

luku vuonna 2025 on 17,3 % ja vuonna 2040 22,1 %.  

Viimeisten vuosien suurin muutos Orivedellä on ollut ikäihmisten palvelurakenteen muuttaminen 

laatusuosituksien mukaiseksi. Viime vuosien aikana kotihoidon, perhehoidon, omaishoidon ja tehostetun 

palveluasumisen osuus on kasvanut suosituksien mukaisesti ja vastaavasti vanhainkotihoidon sekä 

pitkäaikaispaikkojen määrä vuodeosastolla on vähentynyt.  

Suurin osa ikäihmisistä ei tarvitse säännöllisiä palveluita, mutta monet sairaudet ja toimintakyvyn rajoitteet 

kuitenkin lisääntyvät iän myötä. Kaikkein vanhimpiin ikäluokkiin kuuluvien määrän kasvu lisää siten 

väistämättä palvelujen tarvetta. Palvelujen tarpeen kasvua voidaan kuitenkin hillitä määrätietoisilla 

varautumistoimilla. Ikääntyessä toimintakyvyn säilymisessä ja itsenäisesti arjessa selviytymisessä keskeisiä 

tekijöitä ovat läheiset ihmissuhteet, terveys, koti ja ympäristö sekä palveluiden saatavuus. Ikäihmisten 

palveluiden laatusuosituksen mukaan hyvinvointia ja terveyttä edistävillä palveluilla voidaan lisätä 

toimintakykyisiä elinvuosia ja siirtää muiden palvelujen tarvetta elinkaarella myöhempään vaiheeseen. Tällä 

tavoin voidaan parantaa iäkkään ihmisen elämänlaatua ja samalla hillitä mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen 

menojen kasvua. 

Tulevina vuosina tulisi entisestään kehittää kotiin annettavia palveluita, ikäihmisten neuvontaa ja ohjausta 

mm. digipalvelujen käyttöön sekä järjestää matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, joissa olisi tarjolla niin 

kulttuuria, liikuntaa kuin ennalta ehkäiseviä sosiaali- ja terveyspalveluitakin. Myös esteettömille ja edullisille 

vuokra-asunnoille on tarvetta ikäihmisten keskuudessa.  

Lisäksi suurena haasteena on se, kuinka vastataan entistä enemmän kasvavaan ikäihmisten yksinäisyyteen 

ja tarjotaan mahdollisuuksia osallistua sosiaaliseen toimintaan muuttuneessakin elämäntilanteessa. 

Monipuolisten palvelujen, liikenneyhteyksien sekä esteettömän ympäristön luominen ja kehittäminen on 

keskeistä, jotta voidaan tarjota kaikille ikäihmisille mahdollisuus asua omassa kodissaan mahdollisimman 

pitkään, tarjotaan mahdollisuus osallistua yhteiseen harrastus- ja virkistystoimintaan sekä kokea 

mahdollisimman suurta elämänhallintaa ja osallisuutta myös elämän viimeisinä vuosina.  
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3. Vuoden 2017 toiminta 
 
Vuonna 2017 toteutettiin tavoitteita, joita oli linjattu aiemmassa laajassa hyvinvointisuunnitelmassa vuosille 
2013-2016.   
 
Asuminen, ympäristö ja turvallisuus 

- Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman toimenpiteitä on toteutettu (mm. kampanjat, luennot), 
painopiste vuosissa 2018-2020.  

- Liikenneturvallisuustyöryhmän toimintaa kehitettiin ja järjestettiin sovitut tilaisuudet 
- Sosiaalisen isännöinnin tarpeen kartoitus ja jatkosuunnitelman laatiminen toteutetaan vuosina 

2018-2019. 
 
Saavutettavat peruspalvelut ja ennaltaehkäisy 

- Kehitysvammaisten ohjatun ja autetun asumisyksikön rakentaminen, asukkaiden muutto kesällä 
2018 

- Nuorisotyön kehittäminen (nuorisotalon aukioloajat, nuorisotyöntekijäresurssi, uudet toimintamuodot, 
monialainen yhteistyö) aloitettu  

- Oppilashuollon ja yt-alueen palvelujen yhteistyötä kehitetty, yhteisiä verkostotapaamisia  
- Lape-hankkeeseen (lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma) osallistuminen    
- Ikäihmisten palvelurakenne saatu vastaamaan valtakunnallisia ikäihmisten palvelujen 

laatusuosituksia (kotihoidon piirissä 75 vuotta täyttäneistä 14–15 %, omaishoidon tuen piirissä 5-6 
%, palveluasumisen piirissä 6-7 %, laitoshoidossa 2-3 %). 

- Lähitoritoiminnan kehittäminen 
- Tavoite aikuissosiaalityön resurssin siirrosta sosiaaliseen kuntoutukseen, asumisen tukemiseen tms. 

1.1.2017 alkaen, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelan vastuulle, ei ole toteutunut (syynä 
henkilöstövaje ja vaihtuvuus), selvitetään uutta toimintamalli vuoden 2018 aikana. 

 
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 

- Järjestetty terveysliikuntakampanjoita/tempauksia (esim. mestarisuksittelija, mestaripyöräilijä, 

lestikierros, erilliset tempaukset järjestöjen kanssa)  

- Vertaisohjaajakoulutus (esim. ikäinstituutin malli) toteutuu vuosina 2018  

- Liikkuva koulu -toimintamalli kouluilla 

- Senioripuiston laajempi markkinointi, säännöllinen ohjattu toiminta aloitettu  

- Varhaiskasvatuksen ”superliikkuja” toiminta vakiinnutettu 

- Paikallisten ryhmien ja vapaaehtoistyön aktivointi (esim. senioritoiminta) ja toiminnan 

mahdollistaminen, mm. Osallistuva Orivesi -hanke  

 
Yhteisöllisyyden lisääminen, syrjäytymisen vähentäminen ja sisäinen turvallisuus 

- Seura- ja järjestöfoorumeita ja muita kuntalaistapahtumia järjestetty säännöllisesti  
- Järjestöjen-talon käyttöotto ja toiminnan vakiinnuttaminen  
- Varhaiskasvatuksen kiusaamisen ehkäisyn suunnitelman toimenpiteiden jalkauttaminen 
- Yhteistyö eri toimijoiden ja yhdistyksien kanssa  

 
Hyvinvointiviestinnän edistäminen 

- Hyvinvointi-iltoja/-tapahtumia järjestettiin 2 kertaa vuodessa 
- Kaupungin kotisivujen uudistuksen yhteydessä laadittiin myös ”hyvinvointisivut”, jossa on koottuna 

yleistä materiaalia hyvinvointiasioista sekä kohdennettua tietoa Oriveden hyvinvointiasioista. 
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4. Katse tuleviin vuosiin 
 
Oriveden kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.11.2017 uuden kaupunkistrategian, jonka yhtenä keskeisenä 

painopisteenä on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. 
 
Edistämme asukkaiden hyvinvointia 
Lapset ja nuoret voivat hyvin. Kuntalaiset ovat aktiivisia, 

Lapset ja nuoret voivat hyvin. 
toimintakykyisiä ja hyvinvoivia. 

Vilkas järjestö- ja 
vapaaehtoistoiminta luo 
hyvinvointia kaikkiin 
väestöryhmiin. 

Valtuustokaudella 2017 - 2021: 
• Selvitämme lasten ja nuorten 
palvelutarpeet ja vastaamme 
niihin uudistamalla palvelujamme 
perhelähtöisesti. 
• Onnistumme vähentämään 
lasten ja nuorten kohtaamia 
ongelmia. 
• Tavoitteena on 
nuorisopalvelujen uudistaminen ja 
vaikuttavuuden vahvistaminen. 
• Kehitämme toisen asteen 
koulututusta yhteistyössä mm. 
Tredun sekä muiden toimijoiden 
kanssa ja luomme samalla 
elinvoimaa Orivedelle. 
• Edistämme nuorisotakuun 
toteutumista. 

Valtuustokaudella 2017 - 2021: 
• Kehitämme 
elämänlaatupalveluja vastamaan 
eri väestöryhmien tarpeita 
• Tavoitteenamme on ehkäistä 
ongelmia ennen niiden syntymistä 
• Määrittelemme hyvinvointityön 
roolit ja vastuut 
poikkihallinnollisesti, ja toimimme 
saumattomasti hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseksi 
• Kehitämme ehkäisevää 
päihdetyötä ja edistämme 
kaupunkilaisten päihteetöntä 
elämäntapaa 

Valtuustokaudella 2017 - 2021: 
• Koordinoimme ja tuemme 
kolmannen sektorin toimintaa 
• Tavoitteena on mm. vakiinnuttaa 
Järjestöjen talon toimintaa, tarjota 
järjestöille monimuotoista tukea 
sekä koordinoida, koota yhteen ja 
jakaa tietoa kolmannen sektorin 
toiminnasta 

 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.11.2017 myös laajan hyvinvointisuunnitelman vuosille 2018-2020, jonka 
perustana on kaupunkistrategian linjaukset. Laaja hyvinvointisuunnitelma löytyy kaupungin kotisivuilta 
http://www.orivesi.fi/fi/orivesi-info/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen  

 
Kunnan tehtävänä on omalla toiminnallaan edistää ja tukea yksittäisten kuntalaisten toimintaa oman 
terveytensä ja hyvinvointinsa ylläpitäjänä. Tämä toteutuu mm. huolehtimalla hyvinvointia tukevista 
monipuolisesta palveluista sekä luomalla turvalliset ja esteettömät puitteet liikkua ja harrastaa kaiken ikäisille 
kuntalaisille. 
 
Arjen hyvinvoinnin tekijöistä selvästi tärkein on asukkaan sosiaalinen ympäristö: omaiset, läheiset, naapurit, 
ystävät, vapaaehtoiset ja muut toimijat. Hyvät ihmissuhteet ovat arjessa vaikuttavia ja merkityksellisiä 
edistämään yksilön hyvinvointia ja samalla ehkäisemään pahoinvointia. Yksilöllistä hyvinvointia pitää yllä 
merkittävästi myös arjen toimintaympäristö: palvelujen ja luonnon läheisyys ja saavutettavuus, mahdollisuus 
liikkua vaivattomasti, osallistua erilaisiin toimintoihin, harrastuksiin ja kulttuuripalveluihin. Nämä arjen 
laatutekijät ja niihin vaikuttaminen lisäävät yksilön ja kaupungin hyvinvointia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.orivesi.fi/fi/orivesi-info/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen
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Oriveden keskeisimmät vahvuuden ja kehittämisen kohteet hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta 
 
Vahvuudet 
+ Kaupungin kokoon nähden monipuoliset palvelut 
+ Hyvät harrastusmahdollisuudet ( mm. elämänlaatupalvelut, urheiluseurat, järjestöt, yhdistykset) 
+ Uusia toimintamalleja ja palveluita (mm. lähitoritoiminta, Järjestöjen Talo, asiakasohjaus, ”pyydä apua” -
nappi) on otettu käyttöön 
+ Kaupungin koko mahdollistaa sujuvan yhteistyön eri toimijoiden välillä (mm. sosiaalipalvelujen verkosto, 
nuorisopalvelujen verkosto), työntekijät tuntevat toisensa ja asiakkaansa 
+ Ikäihmisten palvelurakenne suosituksien mukainen 
+ Kaupungin kokoon nähden hyvä joukkoliikenne  
+ Pääosin hyväkuntoiset kiinteistöt ja turvallinen ympäristö 
+ Luonto 
+ Kaupungissa panostetaan kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien kehittämiseen 
+ Aktiivista järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa, paljon tapahtumia ja tilaisuuksia 
 
 
Kehittämishaasteet 
- Huoltosuhde ja ikäihmisten määrän kasvuvauhti 
- Ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitäminen 
- Vanhemmuuden vahvistaminen, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen (mm. ennalta 
ehkäisevät palvelut, maksuttomat/edulliset harrastusmahdollisuudet, lapsiköyhyyden vähentäminen, 
nuorisotyön kehittäminen)  
- Palveluiden suuntaaminen entistä enemmän ehkäiseviin ja kotona asumista tukeviin palveluihin kaikissa 
ikäryhmissä  
- Väestön omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen ja kannustaminen omaehtoiseen liikuntaan 
- Eri ikäisille tarkoitettujen liikuntapaikkojen ja esteettömän ympäristön kehittäminen  
- Digitaalisten palveluiden lisääntyminen, mm. ikääntyneiden matalan kynnyksen neuvonta- ja 
ohjauspalvelujen kehittäminen   
- Kuntatalouden haasteet 
 
 
 
 



 

 

 


