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Hyvinvointisuunnitelma

2

• Lakisääteinen suunnitelma (terveydenhuoltolaki, 
kuntalaki)

• 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 
hyvinvointisuunnitelma.

• Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma pohjautuu 
kaupunkistrategiaan sekä Pirkanmaan alueelliseen 
hyvinvointisuunnitelmaan, jossa on esitetty kunnille 
yhteisiä tavoitteita ja toimenpiteitä.

• Suunnitelmaa on laadittu monialaisessa yhteistyössä 
mm. hyvinvointityöryhmän, kaupungin johtoryhmän, 
lasten ja perheiden perhekeskusverkoston, nuorten 
perhekeskusverkoston, ravitsemustyöryhmän, 
vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston kanssa. 
Kaupunginvaltuutetuille on pidetty aiheesta 
työpajassa 2.12.2021



Keskeisiä huomioita orivesiläisten
lasten ja nuorten hyvinvoinnista
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• Suurin osa lapsista ja nuorista voi hyvin, mutta eriarvoisuus 
näkyy myös Orivedellä ja ongelmat kasaantuvat usein samoille 
lapsille/perheille

• Lasten pienituloisuusaste on korkeampi kuin koko Suomessa 
tai Tampereen seutukunnassa keskimäärin 

• Ylipainoisia 2-16 vuotiaista tytöistä 19,4 % ja pojista 29,9 %

• Move-mittauksen mukaan 5.-luokkalaisista 26 %:lla ja 8.-
luokkalaisista 33 %:lla fyysinen toimintakyky on mahdollisesti 
terveyttä ja hyvinvointia kuluttavalla tai haittaavalla tasolla 
kaikki mittaustulokset huomioiden. 

• 4-5-luokkalaisista viidennes ilmoittaa kouluterveyskyselyssä, 
että heillä on mielialaan liittyviä ongelmia ja kolmasosa 
vastaajista on yrittänyt vähentää netin käyttöä, mutta ei ole 
siinä onnistunut.

• 8-9-luokkalaisten tyttöjen pahoinvointi on lisääntynyt, mutta 
poikien osalta kouluterveyskyselyn tulokset ovat pysynyt monin 
osin vuoden 2019 tasolla tai parantuneet. 

• 8-9-luokkalaisten tupakointi ja nuuskan käyttö ovat 
vähentyneet, täysin raittiiden nuorten määrä on kasvanut ja 
asenteet tupakointia, nuuskaamista sekä kannabiksen käyttöä 
kohtaan ovat tiukentuneet. Kuitenkin alkoholin käyttö on 
nuorten keskuudessa hieman lisääntynyt ja kolmannes nuorista 
hyväksyy ikäistensä alkoholin juomisen humalaan asti. 

• Poikien päihteiden käyttö on vähentynyt, mutta vastaavasti 
tyttöjen osalta luvut ovat kaikkien päihteiden osalta 
merkittävästi nousseet vuodesta 2019. 
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• Lukiolaisten osalta kouluterveyskyselyn tulokset ovat 
parantuneet. Huolestuttavaa on kuitenkin se, että entistä 
useampi lukiolainen kokee yksinäisyyttä.

• Lastensuojelun tunnusluvut osoittavat, että sijaishuollon 
päivien määrä on vähentynyt merkittävästi viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2021 vähennystä oli 264 
päivää (-3 %). Sijoituksiin ei ole yhtä yksittäistä syytä, vaan 
taustalla on lapsen/nuoren ja perheen ongelmien 
kasautuminen.

• Huolestuttavaa on se, että moni perhe ei halua ottaa 
vastaan varhaisen tuen palveluita. Syynä on mahdollisesti 
häpeä, pelko lastensuojelua kohtaan tai se, että perhe ei 
koe ko. palvelun vastaavan heidän tarpeitaan.

• Positiivista on, että nuorten toimeentulotuen saajien määrä
on vähentynyt ja nuorisotyöttömyyskin on laskenut v. 2015,
mutta nuorten lisääntyvät haasteet mielenterveyden
ongelmien vuoksi on huolestuttavaa.

• Koronapandemian vaikutukset ovat olleet vaihtelevia.
Etäkoulu/-opinnot, harrastuksien ja muiden vapaa-
ajantoimintojen rajoitukset sekä vanhempien huolet mm.
taloustilanteesta ja läheisten sairastumisesta, ovat
vaikuttaneet myös lapsiin ja nuoriin.



Keskeisiä huomioita orivesiläisten
aikuisten hyvinvoinnista
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• Huoltosuhde on kasvanut kuntalaisten ikääntyessä, mutta 
kasvu taittui v. 2020 

• Väestön ikääntyminen jatkuu kuitenkin edelleen tasaisesti. 

• SeutuLiike-ohjelman toteuttaman tutkimuksen mukaan 
liikkumattomuuden vuotuiset kokonaiskustannukset ovat 
Orivedellä n. 7 miljoonaa euroa.

• Sairastavuusindeksi on noussut tasaisesti ja vuoden 2016 
lukuarvo ylittää jo koko maan keskiarvon. Orivedellä 
sairastetaan keskivertoa enemmän diabetesta ja nivelreumaa. 
Diabetes lisää myös monien vakavien terveysongelmien riskiä 
(mm. sydän- ja verisuonitaudit). Tyypin 2 diabeteksen 
puhkeamista voidaan ehkäistä tai viivyttää kiinnittämällä 
huomiota elintapoihin.

• Koronapandemian vaikutukset työikäisten elämään ovat olleet 
vaihtelevia. Mm. työttömyys, lomautukset, sosiaalisten 
kontaktien/harrastuksien väheneminen, huoli itsensä ja 
läheisten sairastumisesta ovat näkyneet monen työikäisen 
arjessa. Ikäihmisten osalta korostuu erityisesti yksinäisyys, 
pelko sairastumisesta sekä toimintakyvyn lasku, kun kontakteja 
on pitänyt välttää ja kokoontumis- ja harrastuspaikat ovat olleet 
pandemian aikana osittain suljettuna. 



Tavoitteet ja 
toimenpiteet vuosille 

2022-2025
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1. Elintavoilla fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia
I. Lisätään lasten, nuorten ja perheiden ruokailoa ja parannetaan ruokatottumuksia 

(mm. ateriapalveluihin sydänmerkkikriteerit, kouluille ja päiväkodeille ruokadiplomit ja 
ruokaraadit, ruokakasvatuksen kehittäminen, kouluruokaloiden viihtyvyyden 
parantaminen, yhteistyö järjestöjen kanssa)   

II. Parannetaan ikäihmisten toimintakykyä sekä panostetaan yksinäisyyden torjuntaan 
(mm. erilaisia tilaisuuksia, tapahtumia ja retkiä, edullisia tai maksuttomia osallistumis- ja 
harrastusmahdollisuuksia, yhteistyö järjestöjen kanssa mm. vertaisohjaajatoiminnan ja 
liikunta-/ kulttuuriluotsitoiminnan  kehittämiseksi, etäpalvelujen kehittäminen muiden 
palvelujen rinnalla, lähitoritoiminnan kehittäminen, ravitsemusasiat)

III. Edistetään kuntalaisten mielenterveyttä (mm. lasten ja nuorten sosiaalisten ja 
tunnetaitojen vahvistaminen, koulukiusaamisen ehkäisy, hyvinvoinnin vuosikellon käyttö 
lasten ja nuorten palveluissa, matalan kynnyksen perheohjaamo Silmukan toiminnan 
vakiinnuttaminen, henkilöstön nepsy-osaamisen lisääminen, arkeen voimaa-
ryhmätoimintamallin käyttöönotto)

IV. Liikunnallisen elämäntavan tukeminen (mm. monipuoliset liikuntapaikat/reitistöt, 
monipuolista ohjattua toimintaa, ”höntsyryhmät”, edulliset ja maksuttomat 
liikuntaharrastukset, välinelainaus, tiedotus)
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2. Osallisuus ja vaikuttaminen

I. Vaikutetaan EVA-menettelyn (päätösten ennakkoarviointi) kautta
(kirjallinen ohje ja toimintamalli päätösten vaikutuksien ennakkoarvioinnista)

II. Sosiaalisen osallisuuden edistäminen (mm. vertaisohjaajatoiminnan ja 
luotsitoiminnan kehittäminen, kumppanuuspöytätoiminnan ja osallistuvan 
budjetoinnin kehittäminen, eri osallistumismenetelmien käyttö mm. 
kulttuuria/liikuntaa/ravitsemusta koskevassa suunnittelussa, 
kohtaamispaikkojen ja vapaaehtoistyön koordinoinnin kehittäminen 
yhteistyössä 3. sektorin kanssa, erityisryhmien sosiaalisen osallisuuden 
tukeminen, matalankynnyksen tapahtumatarjonta ja siitä tiedottaminen)

III. Yhteiskehittämisen menetelmien hyödyntäminen (mm. 
kokemusasiantuntijoiden ja asiantuntijaraatien mukaan otto palvelujen 
kehittämisessä, seurafoorumin toiminnan kehittäminen)
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3. Turvallinen elinympäristö

I. Vähennetään lapsiperheiden eriarvoisuutta (mm. edullinen/maksuton 
harrastustoiminta/retket/leirit (mm. Suomen harrastamisen -malli), nuorisopassi, ilmaiset 
kokoontumistilat, pienten koululaisten koulujen loma-aikaan tapahtuva kerhotoiminta, taloudellinen 
tuki esim. harrastustoimintaan ja itsenäistymiseen, talousneuvolatoiminnan vakiinnuttaminen)

II. Edistetään lähiympäristön kehittämistä esteettömäksi, turvalliseksi ja liikkumiseen sekä 
osallisuuteen kannustavaksi (mm. esteettömyyssuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen, 
kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma, Hinku-ohjelma ja lähivirkistysalueiden ja retkeilyreittien 
kehittäminen hankkeiden avulla sekä tiivis yhteistyö 3.sektorin kanssa)

III. Vähennetään päihdeongelmia (mm. ehkäisevän päihdetyön kehittäminen, päihteettömyyteen 
liittyvä viestintä ja asennekasvatus (mm. teema-päivät/luennot, kampanjat, vanhempainillat, 
työntekijöiden jalkautuminen nuorten keskuuteen, päihteettömät tilaisuudet), A-killan 
päivätoiminnan/vertaistuen tukeminen)

IV. Turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö (mm. puistojen ja yleisten alueiden siisteys ja 
esteettömyys, katujen sekä kävely- ja pyöräteiden kunnossapito ja valaistus, viihtyvyyden 
lisääminen mm. viheristutuksin, ympäristötaiteen ja valaistuksen avulla, ilkivaltaan puuttuminen)

V. Turvallinen liikenneympäristö ja onnettomuuksien vähentäminen (kampanjat, tilaisuudet ja 
tiedotus yhdessä muiden toimijoiden kanssa (mm. liikenneturva), mopoilukulttuurin kehittäminen 
turvallisemmaksi, kaupungin liikenneturvallisuussivujen päivittäminen, liikenneympäristön 
turvallisuusparannukset)
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4. Vaikuttavat palvelut

I. Parannetaan palveluiden saatavuutta, saavutettavuutta ja 
yhdenvertaisuutta (mm. saatavissa riittävästi digitaalista 
lähitukea, palveluista/tapahtumista ym. tiedottaminen 
monikanavaisesti, asiointipisteen kehittäminen, sisäisen 
joukkoliikenteen ja kutsuliikenteen turvaaminen, rakennettu 
elintapaohjauksen palvelutarjottimet ikäkausittain esim. 
www.orivesi.fi/asukkaalle/terveys-ja-hyvinvointi/hyvinvointia-
elintavoilla/ )

II. Otetaan käyttöön vaikuttavia toimintamalleja ja menetelmiä 
(mm. henkilöstö ottaa käyttöön asiakastyössä tutkimukseen 
perustuvia ja vaikuttavia toimintamalleja ja menetelmiä, mm. 
neuvokas perhe, arkeen voimaa, IPC-ohjausmenetelmä, 
kulttuurilähete)

III. Kehitetään asiakaspalautejärjestelmien/asiakaskokemuksen 
keräämistä ja tulosten hyödyntämistä (mm. kyselyt, 
asiakasraadit/foorumit, digitaaliset palautteenanto kanavat)
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