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Alueellinen hyvinvointisuunnitelma ja hyvinvointikertomus 

 

Johdanto 
 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen koostuu monista erilaisista toimista. Julkisen sektorin useat ammattiryhmät edistävät terveyttä ja 

hyvinvointia luonnollisena osana toimintaansa, mutta työhön osallistuvat myös yhdistykset, yritykset ja muut järjestöt. Yksittäinen kansalainen 

voi omilla teoillaan edistää omaa terveyttään ja hyvinvointiaan. 

 

Kollektiivisten toimien tavoitteena on ylläpitää tai parantaa asukkaiden erilaisia kykyjä sekä ehkäistä sairauksia tai terveyden heikkenemistä. 

Hyvinvointia edistävät toimet voivat kohdistua yksilön fyysisten, henkisten, kognitiivisten ja sosiaalisten näkökohtien edistämiseen.  

Yhteiskunnallisella tasolla hyvinvointia edistävän työn arvioidaan muun muassa johtavan hoidon ja huolenpidon kustannusten maltillisempaan 

nousuun.  

Tämä asiakirja sisältää hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman. 

 

Hyvinvointikertomuksessa seurataan asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia erilaisten mittarien avulla. Pohjanmaan hyvinvointialueen 

hyvinvointisuunnitelma sen sijaan antaa suuntaviivat väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi alueellisella tasolla. Lisäksi asiakirjassa 

esitetään toimenpiteitä, jotka toteutetaan yhteistyössä hyvinvointialueen, kuntien ja muiden hyvinvointia edistävien toimijoiden kesken. 

 

 

Hyvinvointialueen väestö 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen 14 kunnassa asui 31.12.2021 yhteensä 176 041 henkilöä. Väestö on kasvanut noin 28 000 asukkaalla 

30 vuodessa. Vaasa on asukasmäärältään suurin 67 600 asukkaalla ja Kaskinen pienin 1 290 asukkaalla. 

Tilastokeskuksen väestöennusteen (2021) mukaan Pohjanmaan väestö supistuu noin 2 000 asukkaalla vuoteen 2040.  
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Hyvinvointialueen väestöstä noin 20 % on alle 18-vuotiaita, mikä on maan keskiarvoa (18,7 %) suurempi osuus. Eniten alaikäisiä on Luodossa 

(34 %) ja vähiten Kaskisissa ja Kristiinankaupungissa (14–15 %). Suuntauksena on, että nuorten osuus alueella pienenee ajan myötä. 

Työikäinen väestö eli 18–64-vuotiaat muodostavat asukkaista 56 %, mikä on hieman maan keskiarvoa vähemmän. Eniten työikäisiä asukkaita 

asuu Vaasassa (61 %) ja vähiten Kaskisissa (44 %). Suuntauksena on, että 18–64-vuotiaiden osuus alueella pienenee ajan myötä. 

65 vuotta täyttäneiden osuus on lähellä maan keskiarvoa eli noin 23 %. Kaskisissa on eniten 65 vuotta täyttäneitä (41 %) ja Luodossa vähiten 

(noin 15 %). Suuntauksena on, että 65 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa. Kaikista vanhimman ikäryhmän eli yli 85 vuotta täyttäneiden 

asukkaiden osuuden ennakoidaan nousevan noin 6 000 henkilöstä yli 11 000 henkilöön Pohjanmaalla vuoteen 2040. 

Alueen valtakieliä ovat suomi ja ruotsi, mutta kielellinen monimuotoisuus Pohjanmaan hyvinvointialueella on muun maan tavoin 

kokonaisuudessaan lisääntynyt merkittävästi kuluneen 30 vuoden aikana. Lähes kahdeksalla prosentilla väestöstä on jokin muu äidinkieli kuin 

suomi tai ruotsi. Närpiössä noin 18 prosentilla asukkaista on jokin muu äidinkieli kuin suomi tai ruotsi. Pienin muunkielisten osuus on Laihialla 

(2 %), mutta myös siellä muunkielisten asukkaiden osuus on moninkertaistunut 30 vuodessa. Maan hyvinvointialueista ainoastaan Uudenmaan 

alueilla ja Varsinais-Suomessa on suurempi osuus muunkielisiä kuin Pohjanmaalla.    

 

Väestön terveys 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen väestö on kaiken kaikkiaan keskimäärin Suomen väestöä terveempää, kun vertailun pohjana käytetään 

erilaisten sairauksien esiintymisindeksiä. Ainoastaan syöpäsairauksien esiintymisen osalta hyvinvointialueen väestö on keskimäärin samalla 

tasolla maan asukkaiden kanssa. 
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Taulukko 1: THL:n ikävakioitu sairastavuusindeksi eri tautiryhmille 2019. Lähde: 

https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szYOjDex1jWKNzOy1gUyLAA=&region=szYPBAA=&year=sy6rAgA=&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202109301228 

 

Pohjanmaan ja Ahvenanmaan asukkailla on keskimäärin suurin elinajanodote syntymävuonna 2020: 83,3 vuotta. Vuonna 2000 syntyneiden 

elinajanodote oli Pohjanmaalla noin kolme vuotta lyhyempi. 

Elinajanodote on ikävakioitu tunnusluku, minkä avulla voidaan vertailla kuolleisuuden tasoa eri vuosien välillä, vaikka väestön ikärakenne ja 

lukumäärä muuttuvat.  

 

https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szYOjDex1jWKNzOy1gUyLAA=&region=szYPBAA=&year=sy6rAgA=&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202109301228
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Taulukko 2: Elinajanodote syntymävuonna. Luvut heijastavat todellista tilannetta laskentahetkellä. Lähde: Tilastokeskus, Sotkanet ID 4011. 

 
Sairauksien esiintymisen ja elinajanodotteen hyvistä tuloksista huolimatta Pohjanmaalla tulee kiinnittää huomiota lukuisiin indikaattoreihin. 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen  
 
Hyvinvointialueiden ja kuntien toimet terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi määritellään ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 
annetun lain (612/2021) 6–7 §:ssä. 
 

    

 
Pohjanmaan hyvinvointialue on vuonna 2022 muodostanut Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä yhdyspintojen jaoston. Jaostossa on 13 jäsentä ja se 
on hallituksen nimittämä.  
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Jaoston tehtävät: 
  
1. sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 7 §:ssä tarkoitettu hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
vastuutaho, joka vastaa lain 7 §:ssä tarkoitetuista neuvotteluista;  
2. neuvotella muista hyvinvointialueen tehtävien hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta kuntien kanssa;  
3. vastata osaltaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöstä alueen kuntien, muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten 
yhteisöjen kanssa;  
4. valmistella osaltaan hyvinvointialueen strategisessa suunnittelussa asetettavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet ja määrittää niitä tukevat 
rakenteet ja toimenpiteet;  
5. valmistella aluehallitukselle alueellinen hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma yhteistyössä hyvinvointialueen kuntien kanssa sekä seurata 
hyvinvointialueen asukkaiden elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin;  
6. valmistella vuosittain raportti hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä aluehallitukselle;  
7. arvioida hyvinvointialueen päätösten vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen; sekä  
8. suunnitella toimenpiteitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksien ja vaikutusmahdollisuuksien 
parantamiseksi. 
 
Viranhaltijat valmistelevat jaoston asiat. 
 
 
 

 Hyvinvointialueen tehtävät 
 
  
- Hyvinvointialueella on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy hyvinvointialueen muihin 
lakisääteisiin tehtäviin. 

- Hyvinvointialueen on strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tavoitteet ja määriteltävä tavoitteita tukevat 

toimenpiteet. 

- Sen on otettava päätöksenteossaan huomioon päätöstensä arvioidut vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen väestöryhmittäin. 

- Hyvinvointialueen on nimettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutaho. 

- Hyvinvointialueen on seurattava asukkaidensa elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin. 
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- Hyvinvointialueella on raportoitava asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä 

aluevaltuustolle vuosittain.  

- Lisäksi hyvinvointialueella on valmisteltava aluevaltuustolle valtuustokausittain alueellinen hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma edellä 

mainituista asioista.  

- Hyvinvointialue laatii hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman yhteistyössä alueensa kuntien kanssa. Hyvinvointialueen on julkaistava 

hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma julkisessa tietoverkossa. 

- Hyvinvointialueen on toimittava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyössä alueensa kuntien kanssa ja tuettava niitä asiantuntemuksellaan. 

- Lisäksi hyvinvointialueen on tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyötä hyvinvointialueella hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä 

tekevien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. 

- Hyvinvointialueen on neuvoteltava vähintään kerran vuodessa yhdessä alueensa kuntien sekä muiden edellä tässä momentissa mainittujen 

hyvinvointialueella hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien toimijoiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista tavoitteista, 

toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta. 

 

Kunnan tehtävät 
- Kunnan on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. 
- Kunnalla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin. 
- Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tavoitteet ja määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet.  
- Sen on otettava päätöksenteossaan huomioon päätöstensä arvioidut vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen väestöryhmittäin.  
- Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. 
- Kunnan on nimettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutaho. 
- Kunnan on seurattava kuntalaisten elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin. 
- Kunnassa on raportoitava kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä valtuustolle vuosittain. 
- Lisäksi kunnassa on valmisteltava valtuustolle valtuustokausittain hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma edellä mainituista asioista. Kunnan on 
toimitettava hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma hyvinvointialueelle ja julkaistava se julkisessa tietoverkossa. 
- Kunnan on toimittava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa ja tuettava sitä asiantuntemuksellaan.  
- Lisäksi kunnan on tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyötä kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien muiden 
julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. 
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Alueellinen hyvinvointisuunnitelma ja -kertomus 

 
Hyvinvointialue laatii alueellisen hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen. Hyvinvointisuunnitelma ja -kertomus:  

 kokoaa alueen kuntien vahvuudet ja huolenaiheet 
 kuvaa alueellisia ja väestöryhmittäisiä eroja hyvinvoinnissa ja terveydessä 
 kuvaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita alueella 
 asettaa ja kohdentaa tavoitteita, resursseja ja alueellista toimintaa 
 toimii hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokoavana strategisena asiakirjana 
 välittää tietoa valtionhallintoon. 

 
Kertomus ja sen suunnitelmaosa kuvaavat hyvinvointialueen yhteistyötä kuntien kanssa ja tukevat strategista johtoa. 

Hyvinvointialueen on valmisteltava valtuustokausittain alueellinen hyvinvointisuunnitelma ja hyvinvointikertomus. Hyvinvointialueen on suunnitelmassa ja 

kertomuksessa seurattava asukkaidensa elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. 

Hyvinvointialue laatii hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman yhteistyössä alueensa kuntien kanssa. 

Hyvinvointialueen aluevaltuustolle on raportoitava asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä 

vuosittain. 

 

Muiden suunnitelmien sisällyttäminen alueelliseen hyvinvointisuunnitteluun 

 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 
 

Alueelliseen hyvinvointisuunnitelmaan tulee sisältää alueen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Hyvinvointialueen valtuuston on 
hyväksyttävä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valtuustokausittain. Suunnitelma on huomioitava hyvinvointialueen palvelustrategian ja 
talousarvion laadinnassa. 
 
Suunnitelman tulee sisältää suunnittelukaudelta tiedot: 
 
1) lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta; 
2) lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista; 
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3) lastensuojelun tarpeesta kunnassa; 
4) lastensuojeluun varattavista voimavaroista; 
5) lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä; 
6) yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä; sekä 
7) suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta. 
 

Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma 

Hyvinvointialueen on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen 

tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona 

asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on sisällytettävä osaksi alueellista hyvinvointisuunnitelmaa, josta säädetään sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämisestä annetun (612/2021) lain 7 §:ssä. 

 

Alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma 

Hyvinvointialueen on laadittava alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma valtuustokausittain. Alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman on pohjauduttava 

koulutuksen järjestäjän (esim. kunnan) opiskeluhuoltosuunnitelmiin. Lisäksi alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma on sisällytettävä alueelliseen lasten ja 

nuorten hyvinvointisuunnitelmaan. 

 

Alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman tulee sisältää: 

1) opiskeluhuoltopalvelujen alueellisen toteuttamisen tavoitteet ja keskeiset periaatteet; 

2) suunnitelma hyvinvointialueen ja koulutuksen järjestäjien välisestä yhteistyöstä opiskeluhuollon kokonaisuuden toteuttamiseksi; 

3) hyvinvointialueen alueella sijaitsevien koulutuksen järjestäjien opiskeluhuoltosuunnitelmista ilmenneet arviot opiskeluhuoltopalvelujen 

kokonaistarpeesta ja muut mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet; 

4) suunnitelma opiskeluhuoltopalvelujen voimavarojen kohdentamisesta; 

5) toimenpiteet alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman toteuttamiseksi ja seuraamiseksi. 

Alueellisessa opiskeluhuoltosuunnitelmassa on huomioitava opiskelijoiden kielellisten oikeuksien toteutuminen opiskeluhuoltopalveluissa. 

 



   
 

12 
 

Yhteistyö kuntien ja muiden toimijoiden kanssa 

 
Hyvinvointialueen on hyvinvointia edistävässä työssään muodostettava pysyviä yhteistyörakenteita kuntien, kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden 

kanssa. Alueella on entuudestaan useita yhteistyöryhmiä. Kuntien ja hyvinvointialueen terveyttä ja hyvinvointia edistävästä toiminnasta vastaavat johtajat 

ovat vuoden 2022 aikana ryhmittyneet uuteen alueelliseen verkostoon. Verkostossa on mukana myös kolmas sektori. Ehkäisevälle päihdetyölle ja 

mielenterveyden edistämiselle on muodostettu vastaava verkosto. Lisäksi opiskeluhuollolle on käynnistetty alueellinen yhteistyöryhmä, joka koostuu 

hyvinvointialueen ja koulutusalan edustajista.  

Hyvinvointialue on vuonna 2022 muodostanut seuraavat lakisääteiset vaikuttamistoimielimet: vanhusneuvoston, vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston. 

Lisäksi hyvinvointialue on muodostanut sektorikohtaisia asiakasraateja, joiden jäsenillä on selkeää kokemusta asiakkaan ja potilaan roolista. 

 

 
Kuvio 1: Yhteistyörakenteet terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Pohjanmaan hyvinvointialueella 
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Hyvinvointikertomus – asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin seuranta 
 
Hyvinvointialueen on hyvinvointikertomuksessa seurattava asukkaidensa elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja 
väestöryhmittäin. 
 
Tässä luvussa annetaan tilannekuva erilaisista indikaattoreista, joilla kuvaillaan Pohjanmaan väestön terveyttä, hyvinvointia ja elintapoja. 
 
Väestöjako hyvinvointikertomuksessa: 
-lapset, nuoret, perheet 
-työikäiset 
-ikäihmiset 

 
 

Tietolähteet 

 
Useimmat hyvinvointikertomuksessa seurattavat indikaattorit voidaan tarkastaa Sotkanetistä. Sotkanet on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 

tietopalvelu, joka tarjoaa kaikista Suomen kunnista keskeisiä väestön hyvinvointia ja terveyttä koskevia tietoja vuodesta 1990 alkaen. Sotkanet julkaistaan 

verkossa osoitteessa www.sotkanet.fi.  

Sotkanettiin on koottu tietoja eri tiedonkeruista, jotka tunnetaan paremmin muilla nimillä, kuten Kouluterveyskysely, TEAviisari, FinSote, Hilmo, Avohilmo ja 

muut tiedonkeruut. On tärkeää, että näiden tutkimusten tiedot saadaan hyvinvointialueelta, kunnilta, asukkailta ja viranomaisilta. Edustuksellinen 

tietokanta helpottaa hyvinvointialueen ja kuntien palvelujen kehittämistä väestön tarpeiden mukaan. 

Tietokanta on puutteellinen siltä osin, että se sisältää niukasti tietoa kunnallistasolla työikäisen väestön ja ikäihmisten elintavoista (esim. liikunta, ruokavalio, 

vointi jne.). FinSote-tutkimusta toteutetaan jatkuvasti, mutta se antaa tuloksia ainoastaan maakuntatasolla, sillä vastaajien määrä kuntaa kohden on niin 

pieni, ettei tulosta voida pitää koko kuntaa edustavana. Kunta tai maakunta voi kuitenkin tilata alueelleen ylimääräisen otoksen. Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kunnat voisivat harkita edustuksellisen tietokannan hankkimista tällä tavoin väestön elintavoista ja voinnista.   

 

http://www.sotkanet.fi/
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/finsote-tutkimus/miten-finsote-tutkimus-tehdaan
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Lapset, nuoret, perheet 

 
Johdanto 

 

Lapsilla ja nuorilla on eri ikäisinä erilainen sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve, ja sen vuoksi sektori on jaettu hyvinvointialueella kolmeen alaryhmään; 0–5-

vuotiaat, 6–15-vuotiaat ja 16–17-vuotiaat. Ikäryhmässä 16–17-vuotiaat on useita yhteistyöpintoja 18–25-vuotiaiden ikäryhmän kanssa. 

  

Kuvio 2: Lasten ja nuorten eri ikäryhmien ominaisuudet ja millaiset palvelut tarvitaan 
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Erilaisilla erityisryhmillä, esim. lapsilla ja nuorilla, joilla on pitkäaikaissairauksia, neuropsykiatrisia haasteita, haastava perhetilanne tai erilaisia fyysisiä tai 

kognitiivisia vammoja, on myös erityistarpeita, jotka ulottuvat kaikkiin ikäryhmiin. 

Suomen pitkän tähtäimen tavoitteena on ollut lapsi- ja perheystävällinen Suomi, ja osana tätä pyrkimystä on valmistunut ensimmäinen kansallinen 
lapsistrategia vuonna 2021. Tavoitteena on lapsen oikeuksia kunnioittava yhteiskunta. Lapsistrategian lähtökohtana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus, 
jossa kuvataan, miten lasten ja nuorten hyvinvointi ja oikeudet toteutuvat tällä hetkellä ja mitkä ovat tärkeimmät tavoitteet ja toimenpiteet niiden 
edistämiseksi. Lapsistrategiaa valmistellaan kahdella tasolla. Varsinaiseen lapsistrategiaan kirjataan pitkän aikavälin tavoitteet ja toimenpiteet, joita 
edistetään hallituskausien aikana. Toisella tasolla laaditaan lapsistrategian toteuttamissuunnitelma. Työssä on mukana julkisia toimijoita sekä korkeakouluja 
ja koulutuksen järjestäjiä, aatteellisia organisaatioita, seurakuntia ja elinkeinoelämää. Monet Pohjanmaan kunnat toimivat myös UNICEFin lapsiystävällisen 
kunnan periaatteiden mukaisesti. 
 
Valtakunnallinen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) käynnistyi jo vuonna 2015, ja vuosina 2017–2018 Pohjanmaalla laadittiin käsikirja Hyvät 
käytännöt ja laatu lapsi- ja perhepalveluiden suunnittelussa. Ohjelma jatkuu vuosina 2020–2023 ja hallitusohjelman linjausten mukaisesti tavoitteena on 
vahvistaa erityisesti seuraavaa: 

• perhekeskukset ja lasten, nuorten ja perheiden varhainen tuki arjessa  
• lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut  
• lastensuojelun monialaisuus 
 
 
 
 
 
 
 
 

Väestörakenne ja sosiaalinen ympäristö 
 

Väestöennusteen mukaan lasten ja nuorten määrä vähenee hieman vähemmän kuin koko maassa, noin 15 % vuoteen 2040 mennessä, osuus laskee 22,6:sta 

20 %:iin. Ero kuntien välillä on kuitenkin suuri; ennusteen mukaan 0–14-vuotiaiden määrä vähenee Laihialla ja Korsnäsissä vähintään 30 %:lla, kun taas 

Luodossa se lisääntyy 9 %:lla. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162864
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162864
https://www.lapsiystavallinenkunta.fi/
https://www.lapsiystavallinenkunta.fi/
https://innokyla.fi/sites/default/files/2020-06/LAPE%20ka%CC%88sikirja%20final_0.pdf
https://innokyla.fi/sites/default/files/2020-06/LAPE%20ka%CC%88sikirja%20final_0.pdf
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Taulukko 3: 0–9-, 10–14- ja 15–19-vuotiaiden osuus Pohjanmaalla 2020 ja väestöennuste vuoteen 2030 ja 2040.  

Pohjanmaa 2020 2030 Ennuste 
 

2040 Ennuste Muutos 
2020–2040  

 Määrä 0–19 v. osuus 
väestöstä (%) 

Määrä 0–19 v. osuus 
väestöstä (%) 

Määrä 0–19 v. osuus 
väestöstä (%) 

 

Pohjanmaan 
väestö 

175 816 22,6 173 
694 

21,1 169 533 20,0 -6 283 

0–9-vuotiaat  19095  16996  16351  -2744 

10–14-vuotiaat 10752  9146  8579  -2173 

15–19-vuotiaat 9945  10511  9059  -886 

 

 

Taulukko 4: Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntakohtainen väestöennuste vuoteen 2040  
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Samoin kuin koko väestön osalta, osoittavat monet sosiaalisen hyvinvoinnin indikaattorit hyviä tuloksia. Harvemmissa perheissä on yksi vanhempi, 

harvemmat lapsiperheet saavat toimeentulotukea, lapsiköyhyysriski on pienempi. Kokopäivähoitoa saavien 1–2-vuotiaiden osuus vaihtelee suuresti kuntien 

välillä, Pohjanmaan keskiarvo on lähellä valtakunnallista. 

  Koko maa Pohjanmaa Min. Maks. 

Yhden vanhemman perheet (%) 23,3 15,8 5,94 22,0 

Lapsiperheiden osuus (%) 
perheistä 38,0 38,6 24,8 50,4 

Osuus (%) lapsiperheistä, jotka 
saavat toimeentulotukea 10,6 7,7 2,8 12,5 

Kokopäivä-päivähoidossa olevat 
1–2-vuotiaat (%) 38,5 39,1 15,8 79,0 

Lapsiköyhyyden riski (%) 11,1 9,9 4,7 17,1 
Taulukko 5: Lasten ja nuorten sosiaaliset indikaattorit. Lähde: THL / Sotkanet 2020 

 

Hyvinvointi, toimintakyky ja riskitekijät  
 

Lasten ja nuorten koettu terveys, hyvinvointia ja elintapoja seurataan joka toinen vuosi Kouluterveyskyselyllä. Viimeisin tutkimus tehtiin keväällä 2021. 

Kyselyyn osallistuvat perusopetuksen 4. ja 5. sekä 8. ja 9. vuosiluokkien oppilaat sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat. 

Opetushallituksen MOVE-järjestelmä testaa vuosittain 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaiden fyysistä toimintakykyä.  

Nuorten psyykkisessä voinnissa on ollut nähtävissä huolestuttavia merkkejä jo usean vuoden ajan. Yhä useammat ilmoittavat, että terveydentila koetaan 

keskinkertaiseksi tai huonoksi, ja ahdistuneiden osuus lisääntyy. Viimeisimmästä kouluterveyskyselystä, joka tehtiin noin vuoden kuluttua koronapandemian 

alkamisesta, nähdään, että tulokset ovat heikentyneet entisestään. Itsensä yksinäiseksi kokevien osuus on kasvanut, yli 25 % vuosiluokkien 8 ja 9 tytöistä 

ilmoittaa kohtalaisesta tai vaikeasta ahdistuneisuudesta ja erilainen seksuaalinen häirintä on lisääntynyt voimakkaasti, mikä on nähtävissä jo 4. ja 5. 

vuosiluokilla. Kiusaaminen on lisääntynyt hieman, vaikka kuntien välillä nähdäänkin vaihtelua ja joillain kunnilla on todella hyvät tulokset. Vuoden 2019 

kyselyyn verrattuna näkyy kauttaaltaan myös selviä merkkejä siitä, että monet perheet voivat huonosti, huoltajan fyysistä väkivaltaa kokeneiden osuus on 

kasvanut ja lähes 1/3 vuosiluokkien 4 ja 5 oppilaista ilmoittaa kokeneensa henkistä väkivaltaa 

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely
https://www.oph.fi/fi/move
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  Koko maa Pohjanmaa suunta 

Kokenut seksuaalista kommentointia, ehdottelua, 
viestittelyä tai kuvamateriaalin näyttämistä vuoden 
aikana (%) 4. ja 5. luokan oppilaat 8,3 9,5 ☹☹ 

Kokenut seksuaaliväkivaltaa vuoden aikana (%) 8. ja 9. 
luokan oppilaat 9,4 10,5 ☹ 

Kokenut koulukiusaaminen (%) 8. ja 9. luokan oppilaat 6 5,6 ☹ 
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi (%) 
8. ja 9. luokan oppilaat 25,7 26,6 ☹ 
Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus (%) 8. ja 9.luokan 
pojat 7,9 6,7 ☹ 
Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus (%) 8. ja 9.luokan 
tytöt 30,1 26 ☹☹ 
Kokenut vanhempien tai muiden huoltapitävien aikuisten 
fyysistä väkivaltaa vuoden aikana (%) 4. ja 5. luokan 
oppilaat 15,1 15,8 ☹ 
Kokenut vanhempien tai muiden huoltapitävien aikuisten 
henkistä väkivaltaa vuoden aikana (%) 4. ja 5. luokan 
oppilaat 25,5 31,3 ☹☹ 

Tuntee itsensä yksinäiseksi (%) 8. ja 9. luokan oppilaat 15,9 12,8 ☹ 
Taulukko 6: Psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Lähde: Kouluterveyskysely 2021 

  

Lasten ja nuorten käyttäytyminen ja elintavat vaikuttavat heidän terveyteensä, hyvinvointiinsa ja elinoloihinsa lyhyellä aikavälillä, mutta luovat pitkällä 

aikavälillä myös perustan sairastumisriskille, toimintakyvyn heikkenemiselle ja osallistumismahdollisuuksille. Vuoden 2021 Kouluterveys- ja MOVE-

tutkimuksissa ovat 8. ja 9. vuosiluokkien oppilaiden ylipainoisuus ja heikosti liikkuvien 8-luokkalaisten osuus jatkaneet nousuaan. Päivittäin aamupalan 

syövien osuutta voidaan käyttää terveellisten ruokailutottumusten mittana ja se on laskenut. Hieman useammat 8. ja 9. vuosiluokkien oppilaat kuitenkin 

ilmoittavat pesevänsä hampaat kahdesti päivässä, mikä on tärkeää suun terveyden kannalta. Päivittäin tupakoivien, vähintään kerran kuukaudessa tosi 

humalaan asti alkoholia käyttävien tai laittomia huumeita kokeilleiden osuus on kasvanut lähes kaikissa 8. ja 9. vuosiluokkien ryhmissä sekä lukioiden ja 

ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuosikursseilla. Huumeita käyttävien osuus on kuitenkin pienempi kuin koko maassa. Otettaessa huomioon aikuisten eri 

väestöryhmien kasvavat terveyserot on huolestuttavaa, että lukiota käyvien ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien välinen ero on niin suuri.  
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Kiusaamiseen osallistuvien osuus on kasvanut ja noudattaa valtakunnallista keskiarvoa, siinäkin on eroja kuntien välillä. Rikoksesta epäiltyjen 15–17-

vuotiaiden osuus on hieman maan keskiarvoa pienempi, mutta noususuunnassa. 13–17-vuotiaille tehtävien raskaudenkeskeytysten määrä on vähentynyt ja 

pienempi kuin koko maassa. 

  Koko maa Pohjanmaa suunta 

Ylipaino %, lk 8–9 18 19,4 ☹ 
Heikko fyysinen suorituskyky, MOVE-testi lk 8 (%) (2021) 40,9 40,5 ☹ 

Harjaa hampaat harvemmin kuin 2 kertaa päivässä (%) lk 8 
ja 9 38,4 40,9 😊 

Ei syö aamiaista joka arkiaamu (%) lk. 8 ja 9 41,8 40,9 ☹ 

Tupakoi päivittäin (%) lk 8 ja 9 5,3 6,8 ☹ 

Tupakoi päivittäin (%) lukion lk 1 ja 2  2,3 3,4 😊 

Tupakoi päivittäin (%) ammattikoulujen lk 1 ja 2 17,5 21 ☹ 

Käyttää alkoholia viikoittain, % oppilaista lukion lk 1 ja 2  5,5 4,6  

Käyttää alkoholia viikoittain, % oppilaista ammattikoulun lk 
1 ja 2 

11 10,4 
 

Tosihumalassa ainakin kerran kuukaudessa (%) lk. 8 ja 9 8,9 11,2 ☹ 

Tosihumalassa ainakin kerran kuukaudessa (%) lukion 1. ja 
2. lk. 14,9 18,1 <-> 

Tosihumalassa ainakin kerran kuukaudessa (%) 
ammattikoulujen 1. ja 2. lk. 24 25,7 <-> 

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran (%), lk. 8 ja 9 8,1 6,1 ☹ 
Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran (%), lukion 1. ja 
2. lk. 12,6 8,1 ☹ 

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran (%), 
ammattikoulujen 1. ja 2. lk. 17,7 12 <-> 

Osallistunut koulukiusaamiseen viikoittain (%), lk. 8 ja 9                2,8 2,8  

Rikoksesta epäillyt 15–17-vuotiaat / 1 000 as (2020) 79,2 73,5 ☹ 

Raskaudenkeskeytykset, 13–17-vuotiaat / 1000 (2020) 2,5 1,3 😊 
 

Taulukko 7: Lasten ja nuorten elintapojen ja riskikäyttäytymisen kuvailevat indikaattorit. Lähteet: Kouluterveyskysely ja MOVE-tutkimus 2021 ja THL /Sotkanet (2020) 



   
 

20 
 

   

Ehkäisevien palvelujen ja perustason palvelujen käyttö ja tarve 

 

Ehkäisevien palvelujen ja perustason palvelujen tavoitteena on vaikuttaa elintapoihin, parantaa toimintakykyä, vähentää riskitekijöitä ja puuttua ongelmiin 

varhaisessa vaiheessa ja siten vähentää vaativamman tason palvelujen tarvetta. Ehkäisevien palvelujen heikko saatavuus ja/tai laatu voi siten vaikuttaa 

kielteisesti väestön hyvinvointiin.  

THL:n viimeisimmässä Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen arvioinnissa, joka koskee vuotta 2020 ja käsittää siis koronapandemian ensimmäisen 

vuoden, todetaan, että varhaisen tuen ja ehkäisevien palvelujen saatavuus oli heikkoa, perustason palvelujen saatavuus oli heikentynyt entisestään ja 

painopiste oli edelleenkin korjaavissa palveluissa. Perus- ja erityistasolla oli vähän yhteisiä palveluketjuja ja ne toimivat puutteellisesti. Arvioinnin mukaan 

järjestäjillä ei ollut vielä selkeää alueellista tilannekuvaa lasten, nuorten ja perheiden mielenterveys- ja päihdepalvelujen tarpeista. Järjestäjien mukaan 

lasten, nuorten ja perheiden mielenterveys- ja päihdepalvelujen tarve lisääntyi, erityisesti terapiapalvelujen tarve. Erikoissairaanhoito ilmoitti käytön 

lisääntymisen syyksi, että peruspalvelut olivat osittain heikkoja vastaamaan palvelun tarpeeseen varhaisessa vaiheessa eivätkä kyenneet estämään 

palvelutarpeiden syntymistä. Peruspalveluissa oli nähtävissä asiakkaiden entistä monisyisempiä ja vaativampia palvelutarpeita.  

THL teki vuonna 2021 erillisen selvityksen lasten ja nuorten lakisääteisten terveystarkastusten järjestämisestä koronapandemian aikana (Palveluja maskin 

takaa - Neuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluter veydenhuollon palvelut koronakeväänä 2021 (julkari.fi)). Selvityksen mukaan terveystarkastusten 

järjestämisessä oli puutteita lähes kaikissa kunnissa vuonna 2020, ja myös vuonna 2021 lakisääteiset terveystarkastukset toteutuivat vain osittain.  

FinLapset-kyselytutkimuksessa seurataan 3–6 kuukauden ikäisten ja 4-vuotiaiden lasten vanhempien hyvinvointia neuvolakäyntien yhteydessä. Viimeisin 

tutkimus tehtiin vuonna 2020 ja koskee 3–6 kuukauden ikäisten lasten vanhempia. Tulokset osoittavat, että vanhemmat voivat yleisesti ottaen hyvin, 

kokevat saavansa hyvää tukea neuvolasta eivätkä ole tarvinneet sosiaalihuollon perhepalveluita.  

Vaasa ja Laihia ovat osallistuneet valtakunnalliseen LEA-hankkeeseen (Lapsiperheiden edistynyt analytiikka). Hankkeessa on yhdistetty eri lähteistä saatuja 

tilastoja ja voitu siten tunnistaa, minkätyyppisten perheiden pitäisi selviytyä perustason palveluilla, mitkä tarvitsevat tilapäistä tai säännöllistä tukea ja mitkä 

tarvitsevat järjestelmällistä tukea. Yleisesti ottaen n. 70 % selviytyy peruspalveluilla, n. 20 % tarvitsee tilapäistä tai pitkäaikaista tukea ja noin 10 % 

järjestelmällistä tukea. Vaasan osalta on voitu tehdä analyysi myös pienemmille ikäryhmille ja voidaan todeta, että tarpeet pysyvät melko vakaina 

ikäluokissa 0–5, 6–12 ja 13–15 vuotta, mutta 16–19-vuotiaiden ikäryhmässä etenkin tilapäisen tuen tarve kasvaa voimakkaasti, noin 35 %, peruspalvelut 

riittävät vain noin 55 %:lle.  

Pohjanmaalla neuvolapalvelujen ja suun terveydenhuollon palvelujen saatavuus on maan keskiarvoa suurempaa, koulukuraattorikäyntejä on selvästi 

enemmän, mutta käyntejä koulupsykologilla ja kouluterveydenhoitajalla hieman vähemmän. Koko maahan verrattuna selvästi useammat ilmoittavat, 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/143472/URN_ISBN_978-952-343-721-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/142706/URN_ISBN_978-952-343-681-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/142706/URN_ISBN_978-952-343-681-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.terveytemme.fi/finlapset-kysely/index.html
https://www.tampere.fi/material/attachments/uutiskeskus/tampere/e/RwP1Bps7L/Lapsiperheiden_edistynyt_analytiikka_hankkeen_tulosliite.pdf
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etteivät ole saaneet tarvitsemaansa apua kouluterveydenhoitajalta tai kuraattorilta. Perustason sosiaalipalvelujen saatavuus on selvästi vähäisempää kuin 

maassa keskimäärin. 

 

  Koko maa Pohjanmaa 

0–7-vuotiaiden neuvolakäynnit / 1 000 as. (2020) 2824 3010 

Hammashuoltokäynnit, 0–17-vuotiaat / 1000 as. 
(2020) 1520 1660 

Perheet (%) jotka ovat saaneet 
sosiaalihuoltolainmukainen perhetyö (2020) 3,12 1,43 

Käynyt koulukuraattorin luona lukuvuoden aikana 
(%), lk. 8 ja 9 12,4 16,8 

Käynyt koulupsykologin luona lukuvuoden aikana 
(%) lk. 8 ja 9 10,3 9 

7–18-vuotiaiden kouluterveydenhoitajakäynnit / 1 
000 as. (2020) 1658 1627 

Ei ole saanut apua koulukuraattorilta, vaikka olisi 
tarvinnut (%), lk. 8 o 9 29,7 34,6 

Ei ole saanut apua kouluterveydenhoitajalta, vaikka 
olisi tarvinnut (%), lk. 8 o 9 15,9 24 

Taulukko 8: Neuvola, kouluterveydenhuolto ja oppilashuollon käynnit ja oppilaiden kokemus kouluterveydenhoitaja- ja koulukuraattorikäyntien laadusta. Lähde: Kouluterveyskysely 2021 ja THL / Sotkanet (2020)  

Eräissä Pohjanmaan osissa on yleisen rokotusohjelman mukaisen rokotuskattavuuden saavuttaminen ollut haastavaa. Viime vuosina tilanne on parantunut, 

mutta vuonna 2021 on nähtävissä selvä rokotuskattavuuden väheneminen koko maassa, minkä arvioidaan johtuvan osittain neuvolapalvelujen saatavuuden 

heikentymisestä koronapandemian aikana. 

 

  Koko maa Pohjanmaa suunta 

”Viisi yhdessä” (DTaP-IPV-Hib) rokotussarjan 
rokotuskattavuus 79,3 81,5  ☹ 
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MPR-rokotuksen (tuhkarokko, vihurirokko, 
sikotauti) toisen annoksen rokotuskattavuus 38,5 43  ☹ 

Tyttöjen HPV-rokotuksen rokotuskattavuus (2020) 88,3 87,6  ☹ 
Taulukko 9: Pohjanmaan ”viisi yhdessä”-, MPR- ja tyttöjen HPV-rokotuskattavuus verrattaen koko maahan. Lähde: THL / Sotkanet (2021, HPV 2020) 

 

Erityispalvelujen käyttö ja tarve 

 
Lasten ja nuorten erityistason palveluihin luetaan lasten ja nuorten erikoissairaanhoito (somatiikka ja psykiatria), lastensuojelu, vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja 

erityishuolto. Vammaishuollon, erityishuollon ja päihdepalvelujen osalta puuttuvat toistaiseksi erityisesti lapsia ja nuoria koskevat indikaattorit. 

 

Erityistason palvelujen käyttö on usein riippuvaista ehkäisevien palvelujen ja perustason palvelujen saatavuudesta sekä siitä, miten eri toimijoiden välinen yhteistyö toimii. 

 

Kodin ulkopuolella sijoitetut 0–17-vuotiaat (%) 1,62 0,93 Nouseva 

0–17-vuotiaat, jotka ovat saaneet sairaalahoitoa 
psykiatrisen häiriön takia 4 4,6 Vähenee 

0–17-vuotiaat, jotka ovat saaneet sairaalahoitoa 
vammojen ja myrkytyksien takia / 1000 6,86 10,33 Vähenee 

Taulukko 10: Lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö. Lähde: THL / Sotkanet (2020) 
 
 

Suurimmat kehitystarpeet 

 
Käytettävissä olevien tilastojen analysoinnissa ja keskusteluissa hyvinvointialueen lasten ja nuorten palveluista vastaavien, alueen sivistysjohtajien ja kuntien 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä vastaavien kanssa esiin tulee toistuvasti huoli lasten ja nuorten psyykkisestä hyvinvoinnista ja neuropsykiatrisista 

toimintarajoitteista kärsivien lasten ja nuorten palvelutarpeesta sekä hyvin toimivan opiskeluhuollon merkitys.  

Tarvitaan toimenpiteitä eri tasoilla, ehkäisevän työn vahvistamista, uusien työskentelymenetelmien käyttöönottoa ja yhteistyön parantamista 

hyvinvointialueella sekä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Tämänvuotisessa lasten ja nuorten vointia koskevassa analyysissä on lisäksi puutteena se, 

että he eivät ole saaneet kertoa itse, miten voivat ja mitä tarpeita heillä on.  
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Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa otetaan käyttöön erilaisia uusia varhaisen puuttumisen työskentelymenetelmiä sekä neuvolan ja 

opiskeluhuollon tukimuotoja. Yhdessä poliisin kanssa on aloitettu ankkuritoiminnan käynnistäminen sekä yhteistyö ja ehkäisevä työ nuorisorikollisuuden 

ehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi. Hyvinvointialueella suunnitellaan psykososiaalisten palvelujen saatavuuden prosessien kokonaistarkastelua ja yksi 

ensimmäisistä suunnitteilla olevista palveluketjuista koskee lapsia ja nuoria, joilla on neuropsykiatrisia toimintarajoitteita. Hyvinvointialueen 

nuorisovaltuusto ja lasten ja nuorten asiakasraati aloittavat toimintansa keväällä 2022. 

 

 

 

 

 

Työikäiset 
 

Hyvinvointialueen työikäisten sosiaali- ja terveyspalveluissa tavoitteena on  

- ennaltaehkäistä hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien ongelmien syntymistä  

- tukea ja auttaa moniammatillisesti asiakkaita ja heidän läheisiään hyvinvointiin, terveyteen, elämänhallintaan, työhön, opiskeluun tai  

   toimeentuloon liittyvissä asioissa  

- tukea ja ylläpitää työ- ja toimintakykyä, työssä jatkamista, kuntoutumista,  

- palveluja suunnitellaan, kehitetään ja arvioidaan yhteistyössä asiakkaiden, kuntien, kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien    

  kanssa edistäen osallisuutta ja turvallisuutta muuttuvassa yhteiskunnassa 

 

 

Suurin osa työikäisten sektorin väestöstä tarvitsevat harvemmin sosiaali- ja terveyspalveluja. Heille soveltuu palvelumuotoina hyvin itsehoitoa tukevat 

sähköiset palvelut sekä sujuvat matalankynnyksen helposti saavutettavat perustason sosiaali- ja terveyskeskuspalvelut. Arvioidaan, että joka kymmenes 

työikäinen tarvitsee apua ja tukea usein ja useaan eri ongelmaan. Asiakkaat tarvitsevat tämän vuoksi monialaisesti järjestettyjä palveluja. 

 

Työsuhteessa oleville työikäisille järjestetty työterveyspalvelut joko kuntien järjestäminä palveluina tai työantajien yksityisiltä palveluntuottajilta ostamina 

palveluina.  

Työikäiselle ei aina ole selvää, minkä palvelujärjestelmän piiriin hän eri tilanteissa kuuluu. Palvelutarjonta työikäiselle väestölle vaihtelee myös työmarkkina-

aseman mukaan. Hyvinvointialueella on seitsemän eri työterveyspalvelujen tuottajaa. Työikäisten osalta on tärkeää varmistaa tiedon riittävä kulku 
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työterveyspalvelujen ja hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen välillä. Tiedon välittymistä hankaloittaa vielä pitkään asiakas- ja 

potilastietojärjestelmien hajanaisuus. Alueella on edelleen käytössä useita eri tietojärjestelmiä. Niiden kyky tuottaa ajantasaista tietoa työikäisten 

palveluista johtamisen ja päätöksenteon tueksi on myös osin puutteellista. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa eri toimijoiden yhteistyön lisääntyminen ja tiedon kulun parantaminen edistävät työikäisten työ- ja toimintakyvyn 

ylläpitämistä sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä suunnitelmallisesti. 

 

Työikäisen, jolla on tuki- ja liikuntaelinongelmia, palvelu- ja hoitopolku perusterveydenhuollosta polikliiniseen arvioon, mahdolliseen leikkaukseen ja 

leikkauksen jälkeiseen moniammatilliseen kuntoutukseen tulisi nykyistä sujuvamaksi. Tätä palveluketjua on kehitetty Työote-hankkeessa. Osatyökykyisten 

pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakyvyn arviointia, työmenetelmiä ja palveluketjuja on kehitetty kahdessa TEM:n ja STM:n yhteiseen työkykyohjelmaan 

kuuluvassa hankkeessa (Vaasa ja Pietarsaari). Työkyky-ohjelman kehittämistoimenpiteillä on oltava vahva kytkentä sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluihin. 

Työikäisten hyvinvoinnin ja terveyden tila  
 

 

Kuvio 3 
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Terveyskasvatuksella pitäisi pystyä vähentämää riskikäyttäytymistä (yksinäisyys, päihteet, tupakointi, epäterveellinen ravitsemus). Pitkäaikaissairailla 

tavoitteellista ovat pitkät potilaslääkärisuhteet ja hoidon korkea laatu, joilla tavoitellaan paitsi potilastyytyväisyyttä, myös hyviä hoitotuloksia ja sairauden 

aiheuttamien komplikaatioiden vähentämistä. Samalla mahdollistetaan yksilön toimintakyvyn säilyminen ja osallistumista yhteiskuntaan. 

 

Erityisen tuen tarve  

  
  

Erityisen tuen tarpeessa olevat henkilöt tarvitsevat monialaista yhteistyötä. Erityisen tuen tarvetta voivat aiheuttaa tilanteet, joissa henkilöltä 
puuttuu asunto tai hän on vaarassa menettää sen, taikka hän ei pysty asumaan asunnossaan tai hänen asuinoloissaan on merkittäviä puutteita. 
Tuen tarvetta voi aiheuttaa myös, että henkilö ei kykene itse tai asumisen järjestämiseen tai se voi liittyä ikääntymisestä tai vammaisuudesta 
johtuva toimintakyvyn heikkeneminen. Syrjäytymiskehitystä edistävät riskitekijät voivat liittyä esimerkiksi henkilön vammasta, sairaudesta, 
ikääntymisestä, päihteiden käytöstä, mielenterveysongelmista tai pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuneeseen toimintakyvyn heikkenemiseen. 
Merkittäviä riskitekijöitä ovat myös työmarkkinoilta ulosjoutuminen ja työttömyyden pitkittyminen, parisuhteen päättyminen, 
oppivelvollisuuden päättyminen tai koulutuksen keskeytyminen, konkurssi tai vankilasta vapautuminen. Kouluaikainen kiusaaminen ja syrjinnän 
kohteeksi joutuminen voi vaikuttaa pitkälle aikuisikään. Riskitekijä on myös pelkän sosiaaliturvan varassa eläminen. Erityisen haavoittuvassa 
asemassa voivat olla maahanmuuttajat, sekä työperäiset että pakolaistaustaiset, joiden edellytykset osallistua yhteiskuntaan ovat heikot tai 
rajalliset ja jotka eivät ole saaneet riittävää ja ymmärrettävää tietoa suomalaisen yhteiskunnan normeista ja toimintatavoista. 
 

 

Työllisyystilanne 

 
Työllisten määrässä Pohjanmaa on kansallisessa vertailussa kärjessä. Maailmantilanteen muutokset ja niiden seuraukset yrityksille, kulutukselle ja 

työllisyydelle tekevät lähitulevaisuudesta epävarman, mutta Pohjanmaan työllisyys oli vielä vuonna 2021 korkeaa ja työttömyys alhaista. Työllisten osuus 

koko väestöstä pienenee siitä syystä, että yhä suurempi osuus väestöstä on eläkeläisiä. 

 

Indikaattori, vuosi 2020 tai 2021 Koko maa 
  
  

Pohjanmaa  
  
  

Suunta 2015–2020/2021   

Työlliset, % väestöstä (vuosi 2020 ennakkotieto), info 2328 440,9  41,5  Vähenee 
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Työttömät, % työvoimasta, info 181 (Pohjanmaa 1/2022) 13,0  5,7  Vähenee  

Nuorisotyöttömät, % 18–24-vuotiaasta työvoimasta, info 189 14  7,3  Vähenee 

Pitkäaikaistyöttömät, % työvoimasta, info 3562 4,1  2,0  Sama  

Työttömien terveystarkastukset, % työttömistä, info 5274 3,5  1,7  Nousee 

Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys), % 15–64-vuotiaista, info 3071 5,3  3,1  Sama   

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneet, % 15–64-vuotiaasta väestöstä, info 712 
(v 2019) 

1,3  
1,0  Sama 

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuotiaat, % vastaavan-ikäisestä väestöstä, 
info 3219 (Huom! Muutos oppivelvollisuudessa v. 2021 alkaen) 

7,8  6,4 Vähenee 

Taulukko 11: Työllisyys 
 

 

Lääkkeiden käyttö ja eri terveysongelmien esiintyminen 
 

Niin kutsuttu sairastavuusindeksi ja kansantauti-indeksi osoittavat, että Pohjanmaan väestö on kansallisessa vertailussa hyväkuntoista (Taulukko 1). Alla 

oleva Taulukko 12 muun muassa havainnollistaa, että lääkkeiden käyttö tiettyjen usein esiintyvien sairauksien osalta on jokseenkin maan keskiarvon 

alapuolella. Useiden sairauksista katsotaan kytkeytyvän yksilön elintapoihin, ja tilasto on siten kiinnostava ajatellen hyvinvointialueen ja kuntien ehkäisevää 

työtä väestön keskuudessa.  

Psyykkiset sairaudet lisääntyvät niin Pohjanmaalla kuin muualla Suomessakin sairauspoissaolojen perusteella. 

 

Indikaattori  Koko maa 

tilannekuva 
Pohjanmaa 
tilannekuva 2021 

Suunta 
2015–2021 

Sairauspäivärahaa saaneet 16–64-vuotiaat / 1 000 vastaavan ikäistä (Sotkanet 
475) 

124 142 Nousee 

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin verenpainetaudin vuoksi oikeutettuja 25 vuotta 
täyttäneitä, % vastaavan ikäisestä väestöstä (Sotkanet 3210) 

9 10,7 Vähenee 

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin sepelvaltimotaudin vuoksi oikeutettuja 40–64- 
vuotiaita, % vastaavan ikäisestä väestöstä, info 1823 

1,7 1,6 Sama 
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Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettuja 40 vuotta 
täyttäneitä, % vastaavan ikäisestä väestöstä (Sotkanet 683) 

11,5 9,9 Nousee 

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettuja 40 vuotta 
täyttäneitä, % vastaavan ikäisestä väestöstä, info 683 (Sotkanet 2356) 

9,6 8,5 Sama 

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä 
saavat 18–34-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä (Sotkanet 5032) 

1,8 1,3 Nousee 

Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1 000 asukasta 866 904 Vähenee 

Hammaslääkärikäynnit terveyskeskuksissa 18–64-vuotiaat/1 000 vastaavan 
ikäistä (Sotkanet 4125) 

463 511 Vähenee 

Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 18–24-vuotiaat / 1 000 
vastaavan ikäistä (Sotkanet 2346) 

27,3 19,2 Nousee 

Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25–64-vuotiaat / 1 000 
vastaavan ikäistä (Sotkanet 2345) 

30,4 35,1 Nousee 

Tuki ja liikuntaelinsairaudet perusterveydenhuollon lääkärin avosairaanhoidon 
vastaanoton käyntisyynä, % kirjatuista käyntisyistä (Sotkanet 5009) 

17,4 16,3 Sama 

Verenkiertoelinten sairaudet perusterveydenhuollon lääkärin 
avosairaanhoidon vastaanoton käyntisyynä, % kirjatuista käyntisyistä (Sotkanet 
5010) 

10,3 10,1 Sama 

  Taulukko 12: Lääkkeiden käyttö ja eri terveysongelmien indikaattoreita 

 

Vammaiset 
Pohjanmaan hyvinvointialueen vastuulle on siirtymässä kahden erityishuoltopiirin vastuulla olevat erityishuollon palvelut (asumispalveluja, päivä- ja 

työtoimintaa ja asiantuntijapalveluja). Osa erityisosaamista vaativien asiantuntijapalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta on sovittama muiden 

hyvinvointialueiden kanssa. Hyvinvointialueiden yhteistyöllä voidaan varmistaa erityisosaamisen varmistaminen ja kerryttäminen myös pienten 

asiakasryhmien osalta. Kaksikielisten hyvinvointialueiden on sovittava yhteistyöstä ja työnjaosta ruotsinkielellä annettavien sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelujen toteuttamisessa, kun se on välttämätöntä tai tarpeellista ruotsinkielisten palvelujen toteuttamisen edellyttämän osaamisen, palvelujen 

saatavuuden tai laadun varmistamiseksi taikka asiakkaiden kielellisten oikeuksien varmistamiseksi tehtävän vaativuuden, harvinaisuuden tai siitä 

aiheutuvien suurten kustannusten vuoksi. 
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Vammaispalvelujen erityispiirre on niiden tarpeen jatkuminen usein läpi elämän. Vammaispalveluja tarvitsevat henkilöt voivat elää yhdenvertaisesti osana 

omaa lähiyhteisöään vain riittävien, esteettömien, yksilöllisen tarpeen mukaisten ja lähellä järjestettyjen palvelujen avulla. Osa vammaisista henkilöistä 

tarvitsee erilaisten perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen lisäksi erityisosaamista vaativia palveluja. Hyvinvointialueilta edellytetään, että 

sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja järjestetään lähellä asiakasta sekä esteettömyyden ja saavutettavuuden huomioon ottamista. Tavoitteena on, että 

monialaisessa palvelutarpeessa olevat vammaiset henkilöt voisivat saada palvelunsa yhdestä toimipisteestä ja heidän tarvitsemansa palvelut olisi 

mahdollista entistä paremmin sovittaa yhteen myös heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti.  

Vanhempien kanssa asuvia aikuisia kehitysvammaisia (Pietarsaaren seutu n. 80, Vaasa n. 50) varten on kehitettävä eri tasoisia asumispalveluja ja itsenäiseen 

asumiseen valmentavia palveluketjuja yhteistyössä kotona asuvien, vanhempien ja omaisten kanssa. Ennaltaehkäiseville peruspalveluilla (esim. kotipalvelu) 

ehkäistään vammaisten henkilöiden siirtymistä asumispalveluihin. 

 

Indikaattori, vuosi 2021 Koko maa Pohjanmaa 2015–2021  

suunta 

Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat laitteet ja välineet, 

18–64-vuotiaita asiakkaita vuoden aikana, kunnan kustantamat 

palvelut, (ind. 3438)  

3712 102 Sama 

Henkilökohtaisen avun 18–64-vuotiaita asiakkaita vuoden aikana, 

kunnan kustantamat palvelut/100 000 vastaavan ikäistä (ind. 

3435) 

523 412 Nousee 

Omaishoidon tuki, 18–64-vuotiaat hoidettavat vuoden aikana, 

kunnan kustantamat palvelut (ind. 2101) 

7659 238 Vähenee 

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa 18–64-vuotiaita asiakkaita 

vuoden aikana, kunnan kustantamat palvelut (ind. 3426) 

30766 956 Sama 

Vammaisten päivä. ja työtoiminnan piirissä asiakkaita 31.12., 

kunnan kustantamat palvelut (ind. 3418) 

17871 713 Nousee 

Taulukko 13: Palveluja ja asiakkaita, vammaiset 
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Ikäihmiset 

 
Miten Pohjanmaa voi -raportissa (2022) nousi esille ikäihmisten hyvinvointia edistävien palvelujen kehittämiskohteita. Pohjanmaalla kuten myös 

kansallisesti pyritään siihen, että ikäihmiset ovat toimintakykyisempiä, asuminen ja asuinympäristöt ovat ikäystävällisempiä ja siihen, että digitaaliset 

työvälineet edistävät ikäihmisten hyvinvointia. Tavoitteena on myös, että vapaaehtoistyön osuus on lisääntynyt ikäihmisten hyvinvoinninvointia edistävien 

palvelujen osalta. 

Ikäihmisten hyvinvoinnin näkökulmasta on tärkeää, että: 

- päivittäinen elämä koetaan turvalliseksi 

- terveys koetaan mahdollisimman pitkään hyväksi 

- kävelykyky säilyy hyvänä ja 500 metrin kävely onnistuu 

- itsestä huolehtiminen onnistuu mahdollisimman pitkään 

- digitaalisista työvälineistä on hyötyä ja ne ovat kustannuksiltaan kohtuullisia 

 

Palvelutuotannon näkökulmasta on tärkeää, että: 

- Tunnistetaan eri ikäryhmien erilaiset tarpeet. Tähän tulee kiinnittää erityistä huomioita asiakas- ja palveluohjauskeskuksessa, perustason avohuollon 

vastaanotoilla ja kaikissa matalan kynnyksen palvelukontakteissa ja rajapinnoilla 

- Tunnistetaan ajoissa ne ikäihmiset, joilla on hyvinvoinnin, terveyden tai toimintakyvyn osalta riskitekijöitä ja huolehditaan siitä, että tunnistaminen voi 

tapahtua kaikissa hoito/palvelukontakteissa 

- Lisätään palvelujen saatavuutta erityisesti ennaltaehkäisevien palvelujen osalta sekä erilaisia yhteydenottokanavia kehittämällä 

- Erityistä huomiota kiinnitetään ikäihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen 

- Digitaalisten työvälineiden käyttävyyteen kiinnitetään myös huomiota. 
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Tilannekuva  

 
Pohjanmaan ikäihmiset näyttävät tunnuslukujen mukaan voivan yleisellä tasolla vähintään yhtä hyvin koko maahan verrattuna. Toisaalta hyvinvoinnin ja 

terveyden sekä toimintakyvyn osalta voidaan nähdä eroavaisuuksia erityisesti, kun verrataan 65 vuotta täyttäneiden ryhmää 75 vuotta täyttäneiden 

ryhmään. 

 
Verrattaessa Pohjanmaan tilannetta yleisellä tasolla koko maahan näyttää siltä, että: 
 
Pohjanmaalla menee paremmin koko maahan verrattuna: 
   

 Useampi kokee elämänlaadun parempana ja osallistuu järjestötoimintaan  

 Useampi kokee terveydentilan parempana ja psyykkisen kuormittuneisuuden vähäisempänä  

 Muistinsa huonoksi kokevia on vähemmän kuten myös kokemus siitä, että apua saa riittämättömästi  

 Tupakoivien osuus on pienempi kuten myös alkoholia liikakäyttävien osuus  
 
Pohjanmaalla on haasteita koko maahan verrattuna:  

 Päivittäisen elämänsä turvattomaksi kokevia on enemmän 

 Yli 75 vuotta täyttäneillä on useammin kokemus siitä, että itsensä huolehtimisessa on vaikeuksia  

 Yli 65 vuotta täyttäneet arvioivat useammin, että heillä on työkyky heikentynyt 

 Kasviksia ja hedelmiä käyttävien osuus on pienempi ja lihavien osuus on hieman suurempi 

 

 

 

Indikaattori Koko maa 

 
Pohjanmaa 
2020 tai 2021 

Suunta 2015–2021 

    
500 metrin matkan kävelemisessä suuria 

vaikeuksia kokevien osuus (%), 75 vuotta 

täyttäneet (Sotkanet 4375) 

28,6 28,7  
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Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän 

liikkuvien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet 

(Sotkanet 5529) 

66 79  

Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI ≥ 30 

kg/m2) (%), 65 vuotta täyttäneet  

(Sotkanet 4461) 

20,9 20,7 Sama 

Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 65 

vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä 

väestöstä (Sotkanet 690) 

12,7 12,1 Sama 

Onnelliseksi itsensä kokeneiden osuus (%), 75 

vuotta täyttäneet (Sotkanet 4280) 

48,4 41,7 Sama 

Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 75 
vuotta täyttäneet (Sotkanet 4287) 

13,2 12,6 Nousee 

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % 

vastaavanikäisestä väestöstä (Sotkanet 

1570) 

92,6 91,6 Nousee 

Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 

vuotta täyttäneet asiakkaat, % 

vastaavanikäisestä väestöstä (Sotkanet 

5513) 

15,9 15,5  

65–84-vuotiaat, jotka kokevat terveytensä 
keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 
vastaavanikäisestä väestöstä. (Sotkanet 
4180) 

48,1 43,1  

Taulukko 14: Toimintakyky, koettu terveys, ikäihmiset 

 

Ikäihmisten terveys ja hyvinvointi – kevään 2021 kuntakierrosten tulokset 
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Sektorijohtajat toteuttivat tammi-helmikuun 2022 aikana kuntakierroksia, joiden tarkoituksena oli keskustella Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän ja 
kuntien välisestä yhteistyöstä ja rajapinnoista. Erityisenä kiinnostuksen kohteena oli väestön hyvinvointi- ja terveys. Keskusteluissa nousi esille mm. 
ikäihmisten arjen toiminta, itsenäisen elämän tuki, yksinäisyyden ennaltaehkäiseminen ja yhteisöön kuulumisen tärkeys. Palvelutarpeiden näkökulmasta 
korostui palvelujen saatavuus, helppo yhteydenotto ja lähipalvelut. Ikäihmisille kohdennetuista palveluista käytiin myös keskustelua. Erityisesti 
välimuotoisista asumismuodoista on tarvetta tulevaisuudessa. 
 
  

 

 

Seuranta indikaattoreista, jotka muodostavat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valtionosuuden 

perusteen 

 

Osa hyvinvointialueiden valtionosuuksista perustuu terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kertoimeen. Yksittäisen hyvinvointialueen terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämisen kerroin muodostuu tiettyjen indikaattoreiden pistemäärästä. Indikaattorit kuvailevat osin hyvinvointialueen terveyttä ja 

hyvinvointia edistävää toimintaa (prosessi-indikaattorit), osin tämän toiminnan tuloksia (tulosindikaattorit). 

Indikaattoreiden myönteinen kehitys merkitsee korkeampaa kerrointa ja suurempaa valtionosuutta. Indikaattorit huomioidaan hyvinvointia edistävän 

toiminnan tavoitteiden asettamisessa.   

 

Kertoimeen perustuvaa valtionosuuksien jakoa ei sovelleta täysimääräisesti vielä vuoden 2023 alusta, jolloin hyvinvointialueille jaetaan valtionosuuksia 

terveyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan pelkästään asukasluvun perusteella. 

Kertoimeen perustuvaa valtionosuuksien jakoa sovelletaan täysimääräisesti vuodesta 2026 lähtien. 

 

Indikaattoreita, jotka muodostavat terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan valtionosuuden perusteen, seurataan vuosittain.  
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Prosessi-indikaattorit 

Prosessi- indikaattorit kuvailevat hyvinvointialueen voimavaroja ja toimenpiteitä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Niiden avulla 

mitataan nykytilannetta.  
 

 

Indikaattori Tavoite Pohjanmaa 
2025 

Koko maa 
  

Pohjanmaa 
 

Lapset ja nuoret    

Lastenneuvolan 4-vuotiaiden terveystarkastuksista 
poisjäävien tuen tarpeen selvittäminen (%), Avohilmo 

Nousee Ei 
tilastotietoja 

Ei 
tilastotietoja  

Kouluterveydenhuollon 8.-luokkalaisten 
terveystarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen 
selvittäminen (%), Avohilmo 

Nousee Ei 
tilastotietoja  

Ei 
tilastotietoja  

Koulukuraattorin työpanoksen määrä viikossa 
jaettuna 100 oppilaalla (2021), Sotkanet 5312 
(TEAviisari) 

Lainmukainen 
henkilöstömitoitus 

80  81   

Koulupsykologin työpanoksen määrä viikossa jaettuna 
100 oppilaalla (2021), Sotkanet 5311 (TEAviisari) 

Lainmukainen 
henkilöstömitoitus 

49   38   

Lasten tuhkarokko-vihurirokko-sikotauti (MPR) –
rokotuskattavuus, Rokotusrekisteri 

Nousee 93,2 92,0 

Työikäiset    

Alkoholinkäytön mini-intervention toteutuminen, kun 
juomiseen liittyy haitta tai haittariski (%), Avohilmo 

Nousee Ei 
tilastotietoja  

Ei 
tilastotietoja  

Elintapaneuvonnan toteutuminen tyypin 2 
diabetesriskissä oleville Käypä hoito -suosituksen 
mukaisesti (%), Avohilmo 

Nousee Ei 
tilastotietoja  

Ei 
tilastotietoja  

Työttömien toteutuneiden terveystarkastusten 1 krt/v 
osuus suhteessa työttömien kokonaismäärään (%), 
Avohilmo +Työssäkäyntitilasto (Tilastokeskus) + 
Työnvälitystilasto (TEM) 

Nousee 2,7 1,4 
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Taulukko 15: Prosessi-indikaattorit, HYTE-kerroin https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/alueellinen-hyvinvointijohtaminen/hyte-kerroin-kannustin-

hyvinvointialueille/prosessi-indikaattorit 

 

Tulosindikaattorit 
Tulosindikaattoreiden säännöllinen seuranta antaa kuvan väestön tiettyjen ongelmien esiintymisen muutoksista vuodesta toiseen.  

 

 

Indikaattori Tavoite 
Pohjanmaa 2025 

Koko 
maa 

Pohjanmaa 

Työikäiset    

Ei työssä, koulutuksessa eikä asevelvollisuutta 

suorittamassa olevat 20–24-vuotiaat, % ikäluokasta 

(2021), Työssäkäyntitilasto 

Vähenee 

 

10,8 6,4 

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25–64-

vuotiaat, % % ikäluokasta, Sotkanet 234 

Vähenee 

 

2,8 1,5 

Mielenterveyshäiriöiden vuoksi 

työkyvyttömyyseläkettä saavat 18–34-vuotiaat (pois 

lukien elimelliset aivo-oireyhtymät ja älyllinen 

kehitysvammaisuus), % vastaavanikäisestä väestöstä, 
Sotkanet 4837 

Vähenee 

 

1,2 0,7 

Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 

potilaat / 10 000 asukasta Sotkanet 3037/ Hilmo 

 

Vähenee 

 

102 
 

80 
 

Ikäihmiset    

Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä, % 

vastaavanikäisestä väestöstä Sotkanet 699; Hilmo 

Vähenee 

 

0,6 0,6 

Taulukko 16: Tulosindikaattorit, HYTE-kerroin https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/alueellinen-hyvinvointijohtaminen/hyte-kerroin-kannustin-

hyvinvointialueille/tulosindikaattorit 

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/alueellinen-hyvinvointijohtaminen/hyte-kerroin-kannustin-hyvinvointialueille/prosessi-indikaattorit
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/alueellinen-hyvinvointijohtaminen/hyte-kerroin-kannustin-hyvinvointialueille/prosessi-indikaattorit
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/alueellinen-hyvinvointijohtaminen/hyte-kerroin-kannustin-hyvinvointialueille/tulosindikaattorit
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/alueellinen-hyvinvointijohtaminen/hyte-kerroin-kannustin-hyvinvointialueille/tulosindikaattorit


   
 

35 
 

 

 

 

 

 

Pohjanmaan kunnat – Seuranta indikaattoreista, jotka muodostavat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 

valtionosuuden perusteen kunnissa 
 

Kuntien osalta kertoimeen perustuvaa valtionosuuksien jakoa terveyttä ja hyvinvointia edistävään työhön sovelletaan täysimääräisesti jo 

vuodesta 2023 lähtien. Alla oleva Taulukko 17 esittää pohjalaiskuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimen (HYTE-kerroin) 

vuonna 2021. Vertailukunnat näkyvät Taulukossa 17 oikealla. Kerroin on 0–100. HYTE-kerroin on keskiarvo kuntien tuloksista kertoimen 

perustana olevien yksittäisten indikaattoreiden osalta. 

Tiedot: https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/hyte-kerroin-kannustin-kunnille 

 

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/hyte-kerroin-kannustin-kunnille
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Taulukko 17: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin (hyte-kerroin), Pohjanmaan kunnat 2021 
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szbMKgYA&region=szZ0jDe2KDMzNjLMz0ozycxJT7ENNbY2jrQ2Nol3AgA=&year=sy5zstY1tNY1ttY1stY1sTbS0zUCAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-

SNAPSHOT&buildTimestamp=202109301228  
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https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szbMKgYA&region=szZ0jDe2KDMzNjLMz0ozycxJT7ENNbY2jrQ2Nol3AgA=&year=sy5zstY1tNY1ttY1stY1sTbS0zUCAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202109301228
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szbMKgYA&region=szZ0jDe2KDMzNjLMz0ozycxJT7ENNbY2jrQ2Nol3AgA=&year=sy5zstY1tNY1ttY1stY1sTbS0zUCAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202109301228
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Indikaattorit, jotka kuvaavat kunnan toimintaa ja joita käytetään kunnan terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan lisäosan 

määrittämiseen.   

 Yksittäisten kuntien tiedot ovat saatavilla Sotkanetistä:  
(https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szbMsrDWNbc2zLbWNTSLN7PWNY03NrHWzYw3sbQ20tM1j88GAA==&region=szb0iXcyNcyvNMnMSU-
xNgyJN7Y2jrQ2Nol3AgA=&year=sy5zstY1tNY1ttY1stY1sTbS0zUCAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202109301228 ) 
 

Indikaattori    Koko maa Pohjanmaa 2021 
Kuntien keskiarvo 

Kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden ja 
kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisen tarkastus 
tehdään peruskoulussa kolmen vuoden välein, % 
kunnan kouluista (Sotkanet 5397) 

89 Ei tietoa 

Oppilaiden poissaolot. Oppilasmäärällä painotettu 
keskiarvo kunnan peruskouluista, joissa poissaolojen 
kokonaismäärä on tiedossa. (Sotkanet 5313) 

70 48 

Oppilasmäärällä painotettu keskiarvo kunnan 
peruskouluista, joissa on käytössä pitkät 
liikuntavälitunnit. (Sotkanet 5316)  

60 57 

Oppilasmäärällä painotettu keskiarvo kunnan 
peruskouluista, joissa noudatetaan 
kouluruokailusuositusta (2008, 2017) koululounaan ja 
välipalojen järjestämisessä. (Sotkanet 5317) 

70 47 

Liikunnan edistämisestä vastaavat viranhaltijat 
osallistuvat valmisteilla olevien lautakuntapäätösten 
vaikutusten ennakkoarviointiin. Kyllä/ei, ei tietoa. 
(Sotkanet 5320) 

56 38 

https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szbMsrDWNbc2zLbWNTSLN7PWNY03NrHWzYw3sbQ20tM1j88GAA==&region=szb0iXcyNcyvNMnMSU-xNgyJN7Y2jrQ2Nol3AgA=&year=sy5zstY1tNY1ttY1stY1sTbS0zUCAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202109301228
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szbMsrDWNbc2zLbWNTSLN7PWNY03NrHWzYw3sbQ20tM1j88GAA==&region=szb0iXcyNcyvNMnMSU-xNgyJN7Y2jrQ2Nol3AgA=&year=sy5zstY1tNY1ttY1stY1sTbS0zUCAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202109301228
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Kunta kutsuu säännöllisesti koolle liikuntaseurojen ja 
yhdistysten yhteiskokouksen. Kyllä/ei, ei tietoa.  
(Sotkanet 5321) 

73 69 

Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta raportoidaan 
vuosittain hyvinvointikertomuksessa tai vastaavassa. 
Kyllä/ei, ei tietoa. (Sotkanet 5323) 

54 31 

Kunnassa järjestetään kohdennettuja liikkumisryhmiä 
liikuntaseuratoiminnan ulkopuolella oleville lapsille ja 
nuorille. Kyllä/ei, ei tietoa. (Sotkanet 5327) 

77 85 

Kunnassa toimii poikkihallinnollinen työryhmä, jossa 
käsitellään liikunnan edistämistä. Kyllä/ei, ei tietoa. 
(Sotkanet 5328) 

83 58 

Tarkastuslautakunnan tekemässä 
arviointikertomuksessa arvioidaan valtuustokausittain 
kunnan hyvinvointi- ja terveystavoitteiden 
toteutuminen. Kyllä/ei, ei tietoa. (Sotkanet 5330) 

49 14 

Kunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa 
määritellään vuosittain mittarit, joilla seurataan 
väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
tavoitteiden toteutumista. Kyllä/ei, ei tietoa. 
(Sotkanet 5331) 

78 50 

Kunnassa toimii erikseen nimetty asiantuntija, 
suunnittelija tai vastaava, joka koordinoi hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämistyötä. Kyllä/ei, ei tietoa. 
(Sotkanet 5333) 

89 50 

Kunnan palveluiden suunnittelussa/kehittämistyössä 
hyödynnetään asiakasraateja/foorumeja. Kyllä/ei, ei 
tietoa. (Sotkanet 5335) 

77 79 

Valtuustolle raportoidaan vuosittain väestön 
elintavoista ja niissä tapahtuneista muutoksista. 

69 43 
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Kyllä/ei, ei tietoa. 
(Sotkanet 5336) 

Taulukko 18: Prosessi-indikaattorit kunnissa, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin (HYTE-kerroin) 

 

 

 

 

Indikaattorit, jotka kuvaavat kunnan toiminnan tuloksia ja joita käytetään kunnan terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan lisäosan 

määrittämiseen. Yksittäisten kuntien tiedot ovat saatavilla Sotkanetistä:   
(https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szbMDI03ttY1tNY1jTcHEgA=&region=szb0iXcyNcyvNMnMSU-

xNgyJN7Y2jrQ2Nol3AgA=&year=sy5zstY1tNY1ttY1stY1sTbS0zUCAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202109301228 ) 

Indikaattori  Koko maa Pohjanmaa 2020–2021 
Kuntien keskiarvo 

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, 
% 8. ja 9. luokan oppilaista, Sotkanet 5301/ 286 

25,7 % 26,6 % 

Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista, Sotkanet 5303/ 
3906 
 

18 % 19,4 % 

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuotiaat, % 
vastaavanikäisestä väestöstä, Sotkanet 5304 /3219 

7,8 % 6,4 % 

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25–64-
vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä, Sotkanet 
5306/ 234 

2,8 % 1,5 % 

https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szbMDI03ttY1tNY1jTcHEgA=&region=szb0iXcyNcyvNMnMSU-xNgyJN7Y2jrQ2Nol3AgA=&year=sy5zstY1tNY1ttY1stY1sTbS0zUCAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202109301228
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szbMDI03ttY1tNY1jTcHEgA=&region=szb0iXcyNcyvNMnMSU-xNgyJN7Y2jrQ2Nol3AgA=&year=sy5zstY1tNY1ttY1stY1sTbS0zUCAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202109301228
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Taulukko 19: Tulosindikaattorit kunnissa, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin (HYTE-kerroin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25–64-vuotiaat, % 
vastaavanikäisestä väestöstä, Sotkanet 5307/ 306 

5,3 % 6,3 % 

Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 
vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavanikäistä, Sotkanet 
5308/3959 

343 kpl 264 kpl 
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Hyvinvointisuunnitelma 2023-2025  
Tässä luvussa esitellään terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvän toiminnan painopisteet sekä esitellään joitain toimenpiteitä, joita voidaan 

hyödyntää toiminnassa tulevina vuosina.  

Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä hyvinvointialueen ja kuntien kanssa tai joissain tapauksissa jommankumman osapuolen 

toimesta. Joidenkin toimenpiteiden kohdalla yhteistyö kolmannen sektorin tai muun viranomaisen kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Siltä osin kuin tehtävät 

suoritetaan muun toimijan kuin hyvinvointialueen toimesta, tulee muiden toimijoiden (esim. kuntien) ratkaista, toteutetaanko toimenpiteet. 

Toimenpiteiden ei-sitovasta luonteesta huolimatta toiveena on, että kunnat sisällyttävät toimenpiteet hyvinvointisuunnitelmiinsa, mikä helpottaisi yhteistä 

seurantaa ja yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 

 

Tämän hyvinvointisuunnitelman painopisteet ja toimenpiteet on valittu syksyllä 2021 vuoropuhelussa yhteistyökumppaneiden, kuten kuntien, valtion 

viranomaisten ja järjestöjen kanssa.  

Painopistealueet: 

 Terveyden ja terveellisten elintapojen edistäminen 

 Mielenterveyden edistäminen ja päihteiden väärinkäytön ennaltaehkäisy 

 Toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen 

 Osallisuus ja turvallisuuden edistäminen 

 

Luku jaetaan väestöryhmittäin: 

-lapset, nuoret ja perheet 

-työikäiset 

-ikäihmiset 

Lasten, nuorten ja perheiden toimenpidekokonaisuudet muodostuvat toimenpiteistä, jotka sisältyvät alueelliseen lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelmaan. 

Työikäisten henkilöiden toimenpidekokonaisuudet muodostuvat toimenpiteistä, jotka sisältyvät alueelliseen työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen 

suunnitelmaan. 

Ikäihmisten tukemisen toimenpidekokonaisuudet muodostuvat toimenpiteistä, jotka sisältyvät alueelliseen suunnitelmaan ikääntyneen väestön 

tukemiseksi. 
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Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2023-2025  
 

Saatavilla olevien tilastojen analyyseistä sekä hyvinvointialueen lasten ja nuorten palveluista vastaavien henkilöiden, alueen sivistystoimen johtajien ja 

kunnan terveyttä ja hyvinvointia edistävästä toiminnasta vastaavien henkilöiden kanssa käydyissä keskusteluissa on noussut esiin toistuvia huolia lasten ja 

nuorten henkisestä hyvinvoinnista, neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivien lasten ja nuorten palvelujen tarpeesta sekä toimivan opiskeluhuollon tärkeydestä. 

Kansallisten tilastojen perusteella alueella on myöskin tarve edistää terveitä ruoka- ja elintapoja sekä rokotuskattavuuden nostamista. 

  

Terveyden ja terveellisten elintapojen edistäminen 
 Toimenpiteet Mittarit 

Tarjotaan kaikille lapsille mahdollisuus 
maksuttomaan ja matalan kynnyksen 
harrastukseen 

Kuntien vastuulla 

 toimintaa maaseudulla - mahdollisuus 
kuljetukseen harrastustoimintaan 

 Suomen malli 

 LAKU-lähete kulttuuritoimintaan  

 mukautetut kurssit vapaassa sivistystyössä (esim. 
kieli, toimintakyky) 

Toimenpiteiden esiintyminen 
 
Kouluterveyskysely (harrastuksiin liittyvät 
kysymykset) 

Kehitetään yhteisiä, toimintamalleja 
suunterveyden ongelmien ehkäisyyn 

Hyvinvointialueen vastuulla 

 tiedot jokaisella hammaslääkärikäynnillä 

Toimenpiteiden esiintyminen 
Tervehampaiset 12-vuotiaat, % vastaavanikäisistä 
suun terveydenhuollon tarkastuksessa käyneistä 
(5022) 
 

Kehitetään yhteisiä, terveellisiä 
ravitsemus- ja liikkumistapoja edistäviä 
toimintamalleja lapsille, nuorille ja 
perheille 

Kuntien vastuulla 

 tiedon levittäminen 
varhaiskasvatuksessa/koulussa 

 kulttuurikasvatuksen suunnitelma  
 
Jaettu vastuu hyvinvointialueen ja kuntien välillä  

 vanhempainryhmät ja -kurssit  

Toimenpiteiden esiintyminen 
Kouluterveyskysely 
 
Lihavuuden yleisyys (%) 2 - 16-vuotiailla (3232, 
3234, 3236) 
 
 Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista (5303/ 3906)  
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 maahanmuuttajaperheille liittyen esim. 
ruokailutottumuksiin, kasvatukseen, fyysiseen 
toimintaan, väkivaltaan (opastus tulkin avulla) 
 

 
Ei syö koululounasta viitenä päivänä viikossa, % 8. 
ja 9.luokan oppilaista (3904)  

Kuvio 4: Toimenpiteet, terveyden ja terveellisten elintapojen edistäminen 

 

Mielenterveyden edistäminen ja päihteiden väärinkäytön ennaltaehkäisy 
 Hyvinvointialueen palvelustrategian 
toimenpidekokonaisuudet 

Toimenpiteet  Mittarit 

Yhteiset toimintamallit päihteiden väärinkäyttöä 
ehkäisevää työtä varten 

 Kuntien vastuulla 

 Ennaltaehkäisevä työ osana koulun arkea, mm. PEPP-
malli 
-lisäkoulutusta opettajille ja muille lasten ja nuorten 
parissa työskenteleville   

 Huumeiden vastaisen työn 

koordinaattori/vastuuhenkilö jokaisessa koulussa ja 

kunnassa  

 Jaettu vastuu hyvinvointialueen ja kuntien välillä  

 Moniammatillinen työryhmä jokaisessa kunnassa 
vastaamassa päihteiden väärinkäytön 
ennaltaehkäisevästä työstä  

 Tietoa vanhemmille koulun 
vanhempainkokouksissa (yhteistyö kolmannen 
sektorin kanssa) 

 Huumeiden vastaisen työn suunnitelma kaikissa 
kouluissa (ala- ja yläaste, toinen aste) 

 Huumeiden käytön palveluketju kehitetään 
(hyvinvointialueen aloitteella. Sisältää ennaltaehkäisy, 
puuttuminen, hoito) 

 Toimenpiteiden esiintyminen 
 
Onko jokaisessa kunnassa ryhmä?   
  
Kouluterveyskysely (alkoholin käyttö) 
 
Käyttää päivittäin jotain tupakkatuotetta tai 
sähkösavuketta, % 4. ja 5 luokan oppilaista, 8. 
ja 9. luokan oppilaista, AOL 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoista, lukion 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoista (4730,4731, 4732) 
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Tarjotaan tukea vanhemmuuteen lapsen kasvun 
aikana matalan kynnyksen toiminnan, tiedon 
levittämisen ja kolmannen sektorin 
verkostoinnin kautta. 
  
 

 

 Jaettu vastuu hyvinvointialueen ja kuntien välillä  
 

 Tukea teini-ikäisten vanhemmille. Yhteinen sävy teini-
ikäisten kasvatuksessa (koti, koulu, kunta, 
kouluterveydenhuolto, yhdistykset), mm. ei osteta 
päihteitä alaikäisille.  

 vähennetään leimautumista jakamalla tietoa 
mielenterveysongelmista sekä huoltajille että nuorille   
 

Toimenpiteiden esiintyminen 
 
Keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa, % 
4. ja 5 luokan oppilaista, 8. ja 9. luokan 
oppilaista, AOL 1. ja 2. vuoden opiskelijoista, 
lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (4831, 329, 

338, 347) 

Tuetaan lasten ja nuorten psyykkistä 
hyvinvointia lisäämällä heidän, huoltajien ja 
henkilöstön osaamista mielenterveydestä. 
Otetaan käyttöön ennaltaehkäiseviä 
toimintamalleja omassa toiminnassa sekä 
tarjotaan matalan kynnyksen toimintaa 
yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.   
  

 Kuntien vastuulla 

 kiusaamista ehkäisevä työ  
 

 Jaettu vastuu hyvinvointialueen ja kuntien välillä  

 Lapset puheeksi -menetelmä lastenneuvolassa, 
varhaiskasvatuksessa ja kouluissa  

 Apuvälineet varhaisessa vaiheessa erityisvaikeuksiin  
 Digitaalinen palveluluettelo   

 Toimenpiteiden esiintyminen 
 
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai 

huonoksi, % 4. ja 5 luokan oppilaista, 8. ja 9. 

luokan oppilaista, AOL 1. ja 2. vuoden 

opiskelijoista, lukion 1. ja 2. vuoden 

opiskelijoista (4817, 286, 3931, 3916) 

Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % 8. ja 
9. luokan oppilaista, AOL 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoista, lukion 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoista (328, 346, 337) 
 
Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % 4. ja 
5 luokan oppilaista, 8. ja 9. luokan oppilaista, 
AOL 1. ja 2. vuoden opiskelijoista, lukion 1. ja 
2. vuoden opiskelijoista (4700,4701, 4702, 4811) 

Kuvio 5: Toimenpiteet, mielenterveyden edistäminen ja päihteiden väärinkäytön ennaltaehkäisy 
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Toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen 
Hyvinvointialueen palvelustrategian 
toimenpidekokonaisuudet 

Toimenpiteet  Mittarit 

Syrjäytymisen ennaltaehkäisy Jaettu vastuu hyvinvointialueen ja kuntien välillä  
 

 Toimintamalli poissaolojen varalta  

 Toimintamalli opiskelijoille, jotka tarvitsevat tukea 
siirtyessään koulutuksen toiselle asteelle 
 

 Toimenpiteiden esiintyminen 
 
Tuntee itsensä usein yksinäiseksi, % 4. ja 5 
luokan oppilaista, 8. ja 9. luokan oppilaista, 
AOL 1. ja 2. vuoden opiskelijoista, lukion 1. 
ja 2. vuoden opiskelijoista (4816, 4712, 
4713, 4714) 
 
Ei koe olevansa tärkeä osa koulu- eikä 
luokkayhteisöä, % 4. ja 5 luokan oppilaista, 
8. ja 9. luokan oppilaista, AOL 1. ja 2. 
vuoden opiskelijoista, lukion 1. ja 2. 
vuoden opiskelijoista (4812, 4703, 4704, 

4705) 

 
 

Kuvio 6: Toimenpiteet, toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen 

 

Osallisuus ja turvallisuuden edistäminen 
Hyvinvointialueen palvelustrategian 
toimenpidekokonaisuudet 

  
 

Mittarit 

Kehitetään yhdenvertaisia, matalan 
kynnyksen palveluja, jotka edistävät 
turvallisuuden tunnetta, esim. toimivaa 
ja moniammatillista koulu- ja 
opiskeluterveydenhuoltoa, kiusaamisen 
vastaista työtä. Ennaltaehkäistään 
lähisuhteissa esiintyvää väkivaltaa 

Hyvinvointialueen vastuulla 
 

 Marak-toimintamalli otetaan käyttöön 

 Perheneuvolapalvelut kehitetään 
 

Kuntien vastuulla 

 Toimenpiteiden esiintyminen 
 
Kokenut vanhempien tai muiden huoltapitävien 
aikuisten fyysistä väkivaltaa vuoden aikana, % 4. ja 
5 luokan oppilaista, 8. ja 9. luokan oppilaista, AOL 
1. ja 2. vuoden opiskelijoista, lukion 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoista (4890, 4956, 4957, 4958) 
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 Sitoutuneet aikuiset lasten ja nuorten arjessa 
(päiväkodeissa, kouluissa, nuorisotaloissa jne.). 

 
Ei ole päässyt kouluterveydenhoitajalle lukuvuoden 
aikana yrittämisestä huolimatta, % 8. ja 9. luokan 
oppilaista, AOL 1. ja 2. vuoden opiskelijoista, lukion 
1. ja 2. vuoden opiskelijoista (4802, 4804, 4803 ) 
 
Ei ole päässyt koulukuraattorille lukuvuoden aikana 
yrittämisestä huolimatta, % 8. ja 9. luokan 
oppilaista, AOL 1. ja 2. vuoden opiskelijoista, lukion 
1. ja 2. vuoden opiskelijoista (4807, 4806, 4805 ) 
 
 

Edistetään keskinäistä kulttuurista 
ymmärrystä 

Kuntien vastuulla 
Yhteiset kulttuurityöpajat (ruoka/musiikki/tietoa 
kulttuurista ja uskonnosta)  
 

Jaettu vastuu hyvinvointialueen ja kuntien välillä  

 KAIKU-korttien avulla vähävaraisille ilmainen pääsy 
kulttuuripalveluihin 

 Toimenpiteiden esiintyminen 
 

Osallisuussuunnitelma lasten ja nuorten 
äänten esille nostamiseen 
hyvinvointialueella ja kunnissa 

 Jaettu vastuu hyvinvointialueen ja kuntien välillä  
 

 Otetaan lapset ja nuoret mukaan erilaisten 
toimintojen suunnitteluun (nuorisovaltuusto, 
oppilaskunta, lasten parlamentti). 

 Toimenpiteiden esiintyminen 
 

 Kuvio 7: Toimenpiteet, osallisuus ja turvallisuuden edistäminen 
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Työikäisen väestön työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen suunnitelma 2023-2025 

 
Vuoropuhelu pohjalaiskuntien kanssa on paljastanut, että COVID-19-pandemia ja sen yhteiskunnalliset poikkeusolot ovat kuormittaneet ankarasti joitain 
perheitä ja yksilöitä. Työn ja vapaa-ajan vakiintuneet tavat joutuivat pandemiarajoitusten takia tauolle, minkä lisäksi poikkeusolot aiheuttivat joillekin 
yksilöille ja perheille taloudellisia, sosiaalisia ja psyykkisiä ongelmia. Kunnat viestittivät keväällä 2022, että kunnissa on entistä suurempi terveellisten 
elintapojen tukemisen tarve.  
 
Työperäinen maahanmuutto on lisääntynyt joissain pohjalaiskunnissa viime vuosina merkittävästi. Työvoimamuuttajille työllisyys on järjestettyä, mutta 
kunnat kokevat, että suomen tai ruotsin oppiminen on usein haasteellista työvoimamuuttajien joukossa. Kokoaikatyö yhdistettynä omaan, melko suureen 
ulkomaalaiseen kieliryhmään aiheuttaa sen, ettei suomen tai ruotsin opettelua priorisoida.  

 

 

Työikäiset    

Hyvinvointialueen 
palvelustrategian 
toimenpidekokonaisuudet 

Toimenpiteet, esimerkit 
 

Resurssit – kuka 

toteuttaa? 

 

Mittarit (esimerkit) 

Kehitetään alueellinen 
elämäntapaneuvonnan 
toimintamalli 
 

Kehitetään alueellinen 
elämäntapaneuvonnan toimintamalli (esim. 
alueellinen liikuntaneuvosto ja 
kulttuurihyvinvoinnin toimintamalli). 
 
Järjestetään matalan kynnyksen 
kuntotarkastuksia kohderyhmän mukaan, 
mm. ”äijäkatsastus” ja ”lady-katsastus” 
asiakkaan lähellä esim. autoliikkeessä tai 
markkinoilla. 
 

Kunta, hyvinvointialue, 
kolmas sektori 

Toimenpiteiden esiintyminen, esim. 
Liikuntaneuvonnan toteutuminen 
(TEAviisari, Sotkanet 5470) 
 
Kunnassa toimii liikuntaneuvonnan 
palveluketju, % kunnista (Teaviisari, 
Sotkanet 5470) 
 
Vapaa-ajan liikuntaa 
harrastamattomien osuus (%), 20 - 64-
vuotiaat (4446) 

Kehitetään yhteistyötä terveyttä ja 
hyvinvointia tukevien toimijoiden 
kanssa (hyvinvointialue, kunta, 
kolmas sektori, yritykset) 

Yhteistyöryhmät, jotka harjoittavat 
rakenteellista työskentelyä ja 
toimenpiteiden seurantaa. 

Hyvinvointialue, kunta, 
kolmas sektori, 
viranomaiset 

Toimenpiteiden esiintyminen (esim. 
yhteistyörakenteet) 
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Kehitetään ja tarjotaan tervetuliais- 
ja tietopaketti hyvän 
perusterveyden ylläpitämisestä ja 
hyvinvoinnin edistämisestä 

Tervetuliais- ja tietopaketti hyvän 
perusterveyden ylläpitämisestä (esim. uni, 
ruokavalio, liikunta, suunterveys) ja 
hyvinvoinnin edistämisestä (esim. esitellään 
luontopolkuja ja mistä saa tarvittaessa 
apua). 
HYTE-mobil esim. kirjastoauton kautta, josta 
saa neuvoja viranomaisilta, 
nuorisopalveluilta, yhdistyksiltä ym. 

 Toimenpiteiden esiintyminen 
 
FinSote (liikunta- ja 
ruokavaliotottumukset) 

Kuvio 8: Toimenpiteet, terveyden ja terveellisten elintapojen edistäminen 

 

 

Mielenterveyden edistäminen ja päihteiden väärinkäytön ennaltaehkäisy 

Työikäiset       

Hyvinvointialueen palvelustrategian 
toimenpidekokonaisuudet  
  

Toimenpiteet, esimerkit 

  
Resurssit – kuka toteuttaa?    
  

Mittarit (esimerkit) 

Kehitetään sisäisiä palveluketjuja 
(työllisyyttä edistäviä palveluja 
kunnan, hyvinvointialueen, Kelan ja 
TE-toimiston välillä) 

Hanke: Tulevaisuuden SoTe-Keskus (ÖVPH). 
Vastaanottotoiminta: mallinnetaan 
vastaanottotoiminnan ja päihdepalvelujen 
rajapinnat ja päihdepalveluihin ohjautumisen 
prosessit. 
 

  
 ÖVPH:n hanke 
  

Toimenpiteiden esiintyminen 
 

Käytetään systemaattisesti näyttöön 
perustuvia työkaluja riskien 
tunnistamiseksi (esim. audit, BDI). 
Tiedon levittäminen lisää osaamista ja 
ehkäisee leimautumista.  

   
BDI  
  
  

  Toimenpiteiden esiintyminen 
 
Alkoholia liikaa käyttävien osuus 
(AUDIT-C) (%) (4411) 

AUDIT: Tulevaisuuden SoTe-keskus 
Pohjanmaalla. 
  

  
  
  
 ÖVPH:n hanke 
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Hanke: Tulevaisuuden SoTe-Keskus (ÖVPH). 
Vastaanottotoiminta: otetaan systemaattiseen 
käyttöön työvälineitä päihteiden 
riskikäytön/riippuvuuden tunnistamiseen sekä 
varhaiseen puuttumiseen sosiaali- ja 
terveyskeskusten vastaanotoissa. 
 

 
  
  

Kehitetään verkkoon perustuvaa 
tukea ja digitaalisia työkaluja 
mielenterveyden edistämiseksi ja 
päihteiden väärinkäytön 
ehkäisemiseksi 
 

Prima Botnia: Digitaalinen palvelutarjotin. 
Tämä sisältää asiakasohjauksen kehittämisen. 
 
Pilotoidaan Zoturi (http://www.normaali.fi/). 
 
Pilotoidaan Arkeen voimaa -
ryhmätoimintamalli (https://vasso.fi/arkeen-
voimaa/).  

Prima Botnia -hanke (ÖVPH:n hanke): 
Tavoitteena on muodostaa 
mielenterveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseen palvelukonsepti, johon 
yhdistetään joko uusia tai jo olemassa 
olevia digitaalisia työkaluja. Käytännössä 
toimenpiteinä olisivat ainakin seuraavat 
kokonaisuudet: mielenterveyttä 
edistävien toimien ja yhteisöjen 
tunnistaminen, THL:n toimintamallien 
testaaminen (mm. Voimaa arkeen), 
Kaikukortin käyttöönotto Pohjanmaan 
hyvinvointialueen kunnissa, asiakkaiden 
parempi osallisuus, omahoitopalvelujen 
avulla voisi harjoitella suuremman 
vastuun ottamista omasta terveydestä 
sekä huonossa asemassa olevien 
yksilöiden ja perheiden tukeminen ja 
uusien menetelmien pilotointi.   

  

 Toimenpiteiden esiintyminen 
 
 

Kuvio 9: Toimenpiteet, mielenterveyden edistäminen ja päihteiden väärinkäytön ennaltaehkäisy 

 

Toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen 

Työikäiset    

Hyvinvointialueen 
palvelustrategian 
toimenpidekokonaisuudet  
 

Toimenpiteet, esimerkit 
 

Resurssit – kuka 

toteuttaa? 

 

Mittarit (esimerkit) 

Kehitetään palveluketjuja, mm. 

työllisyyttä edistäviä palveluja 

  Toimenpiteiden esiintyminen 
 

http://www.normaali.fi/
https://vasso.fi/arkeen-voimaa/
https://vasso.fi/arkeen-voimaa/


   
 

50 
 

kunnan, hyvinvointialueen, Kelan ja 

TE-toimiston välillä sekä tarjotaan 

ja ylläpidetään kuntouttavia 

työtoimintapaikkoja, 

työharjoittelua ja työkokeilua 

Terveystarkastukset ja 

palveluarvioinnit työikäisille, 

työttömille ja työelämän 

ulkopuolisille 

  Työttömien terveystarkastukset, % 
työttömistä (5274) 

Käytetään yhtenäisiä 

toimintakyvyn arvioinnin välineitä 

(fyysinen, psyykkinen ja 

sosiaalinen) 

Hyvinvointialue   

Kuvio 10: Toimenpiteet, toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen 

 

 

Osallisuus ja turvallisuuden edistäminen 

Työikäiset    

Hyvinvointialueen 
palvelustrategian 
toimenpidekokonaisuudet  

Toimenpiteet, esimerkit Resurssit – kuka 

toteuttaa? 

 

Mittarit (esimerkit) 

Kehitetään integraatiota edistäviä 

yhteistyömalleja 

 Kunnat, kolmas sektori, 
hyvinvointialue 

Toimenpiteiden esiintyminen 
 

Kehitetään digitaalisia palveluja 

asiakasosallisuuden ja 

asiakasraadin tehostamiseksi. 

Osallisuussuunnitelma. 

  Toimenpiteiden esiintyminen 
 

Ota väkivalta puheeksi; annetaan 

työntekijöille ohjausta ja 

  MARAK toimintamalli  Toimenpiteiden esiintyminen 
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koulutusta. Palvelu- ja 

asiantuntijatuki   
Kuvio 11: Toimenpiteet, osallisuus ja turvallisuuden edistäminen 

 

 

 

Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma 2023-2025 
 

Keväällä 2022 käydyt keskustelut kuntien kanssa korostivat tiivistettynä eniten seuraavia tarpeita ikääntyneiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 

edistämiseksi: 

-Toimenpiteitä tarvitaan iäkkäiden yksinäisyyden korjaamiseksi. Yksinäisyyden katsotaan lisääntyneen. 

-Olemassa olevat asumismuodot eivät vastaa nykypäivän tarpeita. Hyvinvointialueen tulee palveluntuottajana ja kuntien kiinteistönomistajina käydä 

jatkuvaa vuoropuhelua asian tiimoilta. 

-Tuki iäkkäiden aktiviteettien mahdollistamiseksi. 

-Tuki digitaalisten asioiden hoitamiseen. 

 

Terveyden ja hyvien elintapojen edistäminen 

Ikäihmiset    

Hyvinvointialueen palvelustrategian 
toimenpidekokonaisuudet  

Toimenpiteet, esimerkit 
 

Resurssit – kuka 

toteuttaa? 

 

Mittarit (esimerkit) 

Systemaattiset ja tasavertaiset 
terveyttä ja hyvinvointia edistävät 
kotikäynnit. 

  Toimenpiteiden esiintyminen, 
esim. kartoitusten ja tarkastusten 
määrät 

Kehitetään toimintamalli vanhusten 
elämäntapaneuvontapalveluille 

  Toimenpiteiden esiintyminen. 
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Terveysliikuntasuosituksen mukaan 
liian vähän liikkuvien osuus (%), 65 
vuotta täyttäneet (FinSote-
tutkimus). 

Seniorikeskustoimintaa laajennetaan 
alueella (vert. perhekeskusmalli) 

Hyvinvointialue, kunnat, kolmas sektori Hyvinvointialue, kunnat, 
kolmas sektori 

Toimenpiteiden esiintyminen 
 

Kuvio 12: Toimenpiteet, terveyden ja hyvien elintapojen edistäminen 

 

 

Mielenterveyden edistäminen ja päihteiden väärinkäytön ennaltaehkäisy 

Ikäihmiset    

Hyvinvointialueen palvelustrategian 
toimenpidekokonaisuudet  

Toimenpiteet, esimerkit 
 

Resurssit – kuka 

toteuttaa? 

 

Mittarit 

Järjestetään koulutuksia ja 
metodiopetusta sosiaali- ja 
terveydenhuollon henkilöstölle 
ikääntyneiden mielenterveydestä ja 
päihteiden väärinkäytöstä 

  Toimenpiteiden esiintyminen 
 

Panostukset toimenpiteisiin, jotka 
edistävät mielenterveyttä eläkkeelle 
siirtymisessä 

Pilotoidaan Arkeen voimaa -
ryhmätoimintamalli 
(https://vasso.fi/arkeen-voimaa/)   

Prima Botnia 
(hyvinvointialueen hanke) 

Toimenpiteiden esiintyminen 
 

Kehitetään ohjausta terveyttä ja 

hyvinvointia edistäviin palveluihin 

(esim. sosiaalinen ja kulttuurinen 

toiminta) 

  Toimenpiteiden esiintyminen 
 

Kuvio 13: Toimenpiteet, mielenterveyden edistäminen ja päihteiden väärinkäytön ennaltaehkäisy 

 

 

https://vasso.fi/arkeen-voimaa/
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Toimintakyvyn edistäminen ja ylläpito 

Ikäihmiset    

Hyvinvointialueen palvelustrategian 

toimenpidekokonaisuudet  

 

Toimenpiteet, esimerkit 
 

Resurssit – kuka 

toteuttaa? 

 

Mittarit (esimerkit) 

Palvelut, jotka tukevat ikäihmisten 

toimintakyvyn vahvistumista ja ylläpitoa 

paremmassa koordinoinnissa eri 

toimijoiden välillä 

Elintapaneuvonta: ohjaus/tuki terveyden ja 
hyvän toimintakyvyn ylläpitämiseksi (esim. 
moniammatilliset kotikäynnit tarpeen 
mukaan, elämäntapaneuvonta matalan 
kynnyksen toimintana). 
 
Yhteiskunnallisessa suunnittelussa 
huomioidaan asumisympäristöt, jotka 
edistävät ikäihmisten toimintakykyä ja 
osallisuutta – eri asumismuodot, joiden 
lähtökohtana on ikäihmisten tarpeet ja 
toimintakyky. 
 

 Toimenpiteiden esiintyminen. 
 
 
 
 
 
Yhteiskunnallista suunnittelua ja 
rakentamista käsitellään 
keskusteluissa kuntien kanssa. 

Kotikuntoutusmalli (sis. 

etäkuntoutuksen) 

Esim. moniammatilliset kotikäynnit tarpeen 
mukaan. 
Interaktiivinen palvelu ALVAR (vastaavat 
palvelut). 

 Toimenpiteiden esiintyminen 
 

Pohjanmaalla selvitetään mahdollisuus 

pilotoida ennaltaehkäisevää toimintaa 

SIB-mallin kautta. 

  Toimenpiteiden esiintyminen 
 

Kuvio 14: Toimenpiteet, toimintakyvyn edistäminen ja ylläpito 

 

 

Osallisuus ja turvallisuuden edistäminen 

Ikäihmiset    
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Hyvinvointialueen palvelustrategian 

toimenpidekokonaisuudet  

 

Toimenpiteet, esimerkit 
 

Resurssit – kuka 

toteuttaa? 

 

Mittarit (esimerkit) 

Toimenpiteet, jotka tukevat ikäihmisiä 

digitaalisten työvälineiden käytössä 

sekä edistävät teknologisten ratkaisujen 

käytettävyyttä ikäihmisten arjessa 

ALVAR-palvelu ja vastaavat TulKoti-hanke. 
 
Yhdistykset, 
Aikuisopisto, kirjasto. 

Toimenpiteiden esiintyminen 
 

Vanhusneuvoston ja muiden 

vaikuttamistoimielinten mahdollisuutta 

todelliseen vaikuttamiseen vahvistetaan 

erilaisilla toimenpiteillä 

  Toimenpiteiden esiintyminen 
 

Kehitetään turvallisia 

asumisympäristöjä ikäihmisten 

osallisuuden edistämiseksi 

yhteiskunnassa 

  Toimenpiteiden esiintyminen 
 

Kuvio 15: Toimenpiteet, osallisuus ja turvallisuuden edistäminen 


