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Johdanto hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseen 
 

Kuntalaisten hyvinvointia ja tehtyjä 
toimenpiteitä tulee seurata säännöllisesti 
sekä laatia suunnitelma hyvinvoinnin 
edistämiseksi. Kuntalaisten terveydestä ja 
hyvinvoinnista sekä toteutetuista 
toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle 
vuosittain. Tämän lisäksi valtuustolle on 
kerran valtuustokaudessa valmisteltava 
laajempi hyvinvointikertomus 
(Terveydenhuoltolaki 1326/2010; 12 §). 
 
Hyvinvointikertomus vuodelta 2021 on 
kuvaus ylivieskalaisten hyvinvoinnista ja 
tehdyistä toimenpiteistä. Vuosiraportissa 
on kuvattu lyhyesti keskeisimpiä muutoksia 
väestön hyvinvoinnin tilassa. Kertomus 
perustuu hyvinvoinnin suunnitelmassa 
2021–2024 asetettujen tavoitteiden ja 
mittareiden toteutumiseen sekä 
kuvaukseen tehdyistä toimenpiteistä. 
 
Ylivieskan kaupungin laaja 
hyvinvointikertomus 2017–2021 
hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 
8.6.2020. Laaja hyvinvointikertomus pitää 
sisällään katsauksen hyvinvoinnin tilaan 
ikäryhmittäin ja kuvaa kaupungin eri 
hyvinvoinnin edistämisen toimia 
toimialoittain.  
 
 
 
  
 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen Ylivieskassa 
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu 
kaikkien toimialojen tehtäviin ja on osa kaikkien 
jokapäiväistä arkea. Koordinoinnin vastuu on 
Ylivieskassa hyvinvoinnin toimialalla, joka 
organisoitui 1.6.2021. Hyvinvoinnin toimiala 
pitää sisällään kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- sekä 
kuntalaispalvelut. Hyvinvointijohtaja vastaa 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
koordinaatiosta. 
 
Ylivieskan kaupungin HYTE-työryhmä koostuu 
hyvinvointitoimialan yksiköiden johtajista 
täydennettynä sivistystoimen, 
varhaiskasvatuksen, PPKY Kallion, 
kansalaisopiston, musiikkiopiston sekä 
nuorisopalveluiden edustajilla. HYTE-työryhmä 
kokoontuu säännöllisesti ja toimii aktiivisesti 
tavoitteena edistää ylivieskalaisten hyvinvointia 
ja terveyttä. 
 
Hyvinvointityö vaatii laajaa yhteistyötä 
kaupungin eri hallintokuntien välillä mutta myös 
eri ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tiivis 
yhteistyö Peruspalvelukuntayhtymän Kallion 
kanssa sekä kolmannen sektorin; seurakunta ja 
yhdistykset, mutta myös yrittäjien kanssa, on 
välttämätöntä kaupungin asukkaiden 
hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. 
 
Hyvinvointityöllä on myös oma maakunnallinen 
aspekti. Vuonna 2019 solmittiin Pohjois-
Pohjanmaan hyvinvointisopimus vuosille 2019–
2025. Se on pohjoispohjalaisten ihmisten 
hyvinvoinnin kehittämiseksi tehty 
kumppanuussopimus. Tavoitteena on lisätä 
maakunnallista yhteistyötä mm. yhteisillä 
vuosittaisilla hyvinvointia kehittävillä teemoilla.  
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Yhteenveto hyvinvoinnin 
tilasta vuonna 2021 
 
Ylivieskan kaupungin hyvinvointisuunnitelma 
koostuu Ylivieskan kaupungin strategian 
mukaisista painopisteistä, erilaisista hyvinvointia 
tukevista suunnitelmista ja ulkopuolisten 
työryhmien suunnitelmista.  
 
Ylivieskan kaupungin visio on Ylivieska – Kasvun 
kaupunki. Periaate on toimia asukaslähtöisesti, 
yrittäjäystävällisesti, ennakkoluulottomasti ja 
tehokkaasti. Ylivieskan kaupungin strategian 
hyvinvointitavoitteet ovat; 

• Huolehdimme siitä, että Ylivieskassa on 
monipuoliset, laadukkaat ja kehittyvät 
hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen 
palvelut 

• Pidämme Ylivieskan vireänä kaupunkina 
• Kehitämme ja edistämme 

ennaltaehkäisevää toimintatapaa 
• Otamme käyttöön palvelujen 

kehittämisessä uusia osallisuuden 
keinoja 

 
Vuonna 2021 maailmanlaajuinen covid19-
pandemia koetteli kansalaisten hyvinvointia 
toista vuotta peräkkäin. Pandemian 
hyvinvointivaikutukset näkyvät myös 
hyvinvointia kuvaavissa mittareissa. 
 
 

Lapset, nuoret ja lapsiperheet 
 
Kouluterveyskyselyn mukaan valtaosa lapsista ja 
nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, joskin 
koronapandemia on tuonut omia haasteitaan 
arkeen. Erityisesti 8. ja 9. luokan oppilaiden sekä 
lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden tyytyväisyys 
omaan elämään on vöhentynyt (kuvio 1). 
Erityisesti tyttöjen tyytyväisyys omaan elämään 
on vähentynyt merkittävästi. 

Lasten- ja nuorten fyysistä toimintakykyä 
mittaavan MOVE !-mittauksen mukaan, 
ylivieskalaisten lasten ja nuorten fyysinen 
toimintakyky on heikentynyt. Mittausten mukaan 
reilulla kolmannekselle 5. luokan oppilaista 
fyysinen toimintakyky on heikko. Vastaavasti 
8.luokan oppilaista fyysinen toimintakyky oli 
luokiteltu heikoksi reilulla puolella mittauksen 
suorittaneista. 
 
Koronapandemia aiheuttamat välttämättömät 
muutokset arkeen, esimerkiksi ajoittainen 
etäopetus sekä harrastustoimintojen tauko on 
lisännyt paikoittan osallisuuden heikkenemistä. 
Suurin osa lapsista ja nuorista kokee olevansa 
tärkeä osa luokkayhteisöään, mutta 
tyytymättömien määrä on lisääntynyt erityisesti 
8. ja 9. luokkalaisten tyttöjen keskuudessa. 
Yksinäisyyden kokeminen oli myös lisääntynyt 
kaikissa ikäluokissa. 
 
Ylipaino on noussut kaikissa ikäryhmissä. 8. ja 9. 
luokkalaisista ylipainoisten määrä on yli 
kaksinkertaistunut viimeisen kahdeksan vuoden 
aikana. Vastanneista 8. ja 9. luokkalaisista 
ylipainoisia oli vuonna 2021 17,7%. Elintapojen 
parantamiselle löytyy tarvetta jo 
alakouluikäisistä alkaen. Esimerkiksi hampaiden 
harjaus 4. ja 5. luokkalaisilla on reilusti 
vähäisempää kuin muualla maassa ( 
Ylivieskassa 43,7 % pesee hampaansa kahdesti 
päivässä, vetailuna koko maassa 70 %). 8. ja 9. 
luokkalaisista aamupalan jättää syömättä yli 40 
%. 
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Kuva 1. Tyytyväisyys omaan elämään (%) 
 
Tyytyväisyys omaan elämään ja omaan 
terveydentilaan on heikentynyt erityisesti 8. ja 9. 
luokkalaisilla, joka näkyy useissa 
indikaattoreissa. Koettu koulu-uupumus on 
kasvanut ja samalla alle 8 tuntia arkisin 
nukkuvien osuus on lisäänynyt kyseisessä 
ikäluokassa. Vastanneista 8. ja 9. luokkalaisista 
koulu-uupumusta kokee 21,6 % (vuonna 2019 
12,5 %) sekä alle 8 tuntia arkisin nukkuvien 
osuus oli 37,5 % (vuonna 2019 25 %).  
 
Ylivieskalaiset lapset ja nuoret liikkuminen on 
lisääntynyt. Vähintään tunnin päivässä liikkuvien 
osuus oli kasvanut kaikissa ikäluokissa. Myöskin 
harrastuneisuus on korkealla tasolla, joskin 4. ja 
5. luokkalaisten osalta vähintään kerran viikossa 
harrastuksiin osallistuvien määrä oli laskenut 
vuodesta 2019 ( vuonna 2019 87,9 % ja vuonna 
2021 80 %). 
 
 

 
 
 
 
Oppilaitosten rooli tukemassa lasten hyvinvointia 
ja jaksamista on korostunut viimeisten vuosien 
aikana. Ylivieskassa on onnistuttu kehittämään 
oppilaiden ja opettajien kohtaamista ja 
läsnäoloa. Lähes kaikissa ikäryhmissä 
Mahdollisuus keskustella koulussa aikuisen 
kanssa mieltä painavista asioista oli parantunut. 
Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat kokivat 
mahdollisuuden keskustelulle hieman 
heikentyneen.  
 
Päihteiden käyttö on valtakunnallisesti ja 
maakunnallisesti ollut laskusuunnassa jo 
useamman vuoden ajan. Ylivieskassakin 
päihteiden käyttö on vähenynyt tasaisesti, mutta 
viimeisen kahden vuoden aikana päihteiden 
käyttö on lisääntynyt 8. ja 9. luokkalaisten 
keskuudessa. Alkoholin (2019 9,5 % 2021 15,1 % 
tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa) 
ja tupakkatuotteiden käytön määrä (2019 11,8 % 
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2021 18,4% tupakoi päivittäin) on lisääntynyt. 
Alkoholin ja tupakan käyttö on suurempaa 
verratuuna alueelliseen keskiarvoon. Nuuskan 
käyttö on puolestaan vähentynyt. 
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Työikäiset 
 
Työllisten määrä on kääntynyt kasvuun parin 
vuoden jälkeen. Vuonna 2021 työttömien 
työnhakijoiden prosentuaalinen osuus 
työvoimasta oli 9,0 % (2019 10,3 % ja 2020 11,8 
%). Pitkäaikaistyöttömien määrä (219hlö) on 
lähtenyt laskuun, joskin määrät eivät ole vielä 
tavoittaneet tasoa, joka oli ennen 
koronapandemiaa (2019 118hlö).  
 
Työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus on 
pysynyt Ylivieskassa melko tasaisena 
useamman vuoden ajan. Vuonna 2021 
työkyvyttömyyseläkettä saaneiden määrässä on 
havaittavissa pientä laskua aikaisempiin vuosiin 
verraten (2021 8,1 %, 2020 8,3 %, 2019 8,3 %). 
Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on edelleen 
korkea verrattuna valtakunnalliseen tasoon 
(2021 6,3 %). 
 
Rakennetyöttömyys eli vaikeasti työllistyvien 
osuus on kasvanut vuodesta 2020 (4,1 %), ollen 
vuonna 2021 4,2 % 15–64 vuotiaista. Lukema on 
pienempi kuin vastaava valtakunnallinen taso 
(5,3 %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
työikäisten kohdalla on myös havaittavissa 
uupumusta ja psyykkistä kuormaa. 
Mielenterveysperusteisesti sairaspäivärahaa 
saaneiden 25–64-vuotiaiden määrät ovat olleet 
tasaisessa kasvussa edellisten vuosien ajan. 
Vuonna 2021 sairaspäivärahaa saaneiden 
määrä oli 40,3 / 1000 vastaavan ikäistä kohtaan, 
kun se vuonna 2020 oli 37,1 / 1000.  
 
Vanhempien pahoinvointi on havaittavissa myös 
kouluterveyskyselyn pohjalta. Oppilaiden kokema 
vanhempien tai muiden huolta pitävien aikuisten 
fyysinen tai henkinen väkivalta oli lisääntynyt 
Ylivieskassa. Samoin oppilaiden kokemus 
vanhemman liiallisesta alkoholinkäytöstä 
aiheutunut haitta oli lisääntynyt sekä ala- ja 
yläkoulun oppilailla.  
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Ikääntyneet 
 
Ylivieskan ikärakenteessa on ollut nähtävissä jo 
pidemmän aikaa ikäihmisten määrän kasvu. 
Viimeisen 20 vuoden aikana yli 64-vuotiaiden 
osuus on kasvanut noin 8 %, ollen vuonna 2021 
21% kaupungin väkiluvusta. Väestöennuste 
2030 65 vuotta täyttäneiden osuus 
asukasmäärästä on 21,7 %. Ikääntyneiden 
määrä tulee jatkamaan kasvua, mikä tulee 
korostamaan palveluiden tarvetta ikäihmisille. 
 
Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 
65- vuotta täyttäneillä ovat olleet laskussa 
Ylivieskassa, mutta viimeisimmät luvut ovat 
kääntyneet kasvuun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ylivieskan kaupungin huoltosuhteen ennustetaan 
heikkenevän vuosittain. Vuonna 2021 
väestöllinen huoltosuhde oli 71,9%. Väestöllinen 
huoltosuhde oli vuonna 2019 69,7 %. 
 
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen 65 
vuotta täyttäneiden määrä on ollut laskussa 
muutaman vuoden ajan ja lasku jatkui vuonna 
2021. Oikeus erityiskorvaukseen tarkoittaa, että 
kyseisellä henkilöllä on jokin vakava ja 
pitkäaikaista lääkitystä vaativa sairaus. Myös 
yksinasuvien 75 vuotta täyttäneiden määrä 
väheni. 
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Raportointi terveyden- ja hyvinvoinnin 
edistämisen toimenpiteistä vuodelta 
2021 

 Tavoite Toimenpiteet Mittari Toteutuminen TP 2021 Vastuutaho 
 

 
 
 
 
 
 
 

Palveluista 
hyvinvointia 

 
1. Huolehdimme siitä, 

että Ylivieskassa on 
monipuoliset, 
laadukkaat ja 
kehittyvät hyvinvoinnin 
ja 
terveydenedistämisen 
palvelut 

Organisoimme ja 
resurssoimme hyte-asiat 
uudelleen 

 
 
 
 
 
 
 

Hyvinvointikertomuksen 
mittarit, 

Työmarkkinatuen 
kuntaosuus, 

Työttömyysaste, 
Liikkuvan koulun 

nykytilan arviointi - 
työkalu 

Hyvinvointi toimialan 
organisoituminen 1.6.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaupunginhallitus, 
toimielimet 

Hyödynnämme 
hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen suunnitelmaa 

 

Arvostamme jokaista 
työntekijää ja 
huolehdimme 
työhyvinvoinnista, jolla 
turvaamme myös 
laadukkaiden palveluiden 
tarjoamisen 

Liikuntamahdollisuuksiin tarjotaan 
edukkaampaa hintaa kaupungin 
työntekijöille (uinti, tennis, squash, 
sulkapallo, keilaus) sekä kaupungin 
harrastevuoroja, 
 
E-Passi rahan korottaminen 

Pidämme työ- ja toimitilat 
ajanmukaisina ja 
terveellisinä 

 

Teemme 
työllisyydenhoidossa 
monialaista yhteistyötä eri 
toimijoiden kanssa 
työttömien yksilöllisten 
palvelutarpeiden ja 
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työllistymisedellytysten 
parantamiseksi 

Teemme yhteistyötä 
alueen toimijoiden kanssa 
hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseksi 

Liikuntaneuvontapalveluketjun 
kehittäminen ppky Kallion kanssa 
on käynnistynyt. 
 
Kulttuuripalveluiden monipuolinen 
tapahtumajärjestely, mm. 
Myllymarkkinat 

 

Otamme hyvinvoinnin 
mukaan koulupäiviin 

Kulttuuripalveluiden laatima  
Kulttuurikasvatussuunnitelma 0-9 
lk. 
Koululaiskonsertteja,Taidetestaajat 
yläkoululaisille ja Taidetyöpaja 
yhteist. Päivärinnan koulun 
kanssa. 

 

Kehitämme koulujen piha-
alueita ja 
lähiliikuntapaikkoja 

Taanila koulun ja Kaisaniemen 
koulun piha-alueet,  Icepro 
pelikaukalon selvitystyö 
käynnistetty, lähiliikuntapaikkojen 
kehittäminen 
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Kehitämme liikunnan iloa 
jo lapsesta saakka 

Liikkuva varhaiskasvatustoiminta- 
ja hankkeet juurruttanut 
liikunnallisuuden osaksi toimintaa 
 
Liikuntatilojen alle 16-vuotiaiden 
vakiovuorot pyritään sijoittamaan 
ennen klo 20.00 päättyville 
vuoroille. 

 

Hyvinvointikertomuksen 
mittarit  

( Huolehdimme siitä, että 
Ylivieskassa on 

monipuoliset, laadukkaat ja 
kehittyvät hyvinvoinnin ja 

terveydenedistämisen 
palvelut) 

Perusopetus 4. ja 5 lk  
1) ”Kokenut 

seksuaalista 
kommentointia, 
ehdottelua, 
viestittelyä tai 
kuvamateriaalin 
näyttämistä vuoden 
aikana, %” 

2) Mielialaan liittyviä 
ongelmia kahden 
viime viikon aikana, 
% 

 
 Perusopetus 8. ja 9. lk, lukio 
1. ja 2. vuosi, ammatillinen 
oppilaitos  

3)  Kokenut häiritsevää 
seksuaalista 
ehdottelua tai 
ahdistelua vuoden 
aikana, %  

Osuudet laskeneet vuoden 
2019 tasosta 

 
 
1) Perusopetus 4. ja 5. lk: 4,8 % 
Vuonna 2021: 7,9 %  
 
 
 
2) Perusopetus 4. ja 5. lk: 19,6 % 
Vuonna 2021: 23,9 %  
 
 
 
 
3) Perusopetus 8. ja 9. lk: 14,3 %; 
ammatillinen oppilaitos: 16,7 % 
Vuonna 2021:  
Perusopetus 8. ja 9. lk: 31,4  % 
ammatillinen oppilaitos: 31,5 % 
 
4) Perusopetus 8. ja 9. lk: 10,9 %; lukio 
2. ja 2. vuosi: 11,2 %  
Vuonna 2021:  
Perusopetus 8. ja 9. lk: 17,6 % 
ammatillinen oppilaitos: 20,2 % 
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4) Kohtalainen tai 
vaikea 
ahdistuneisuus, % 

5) Kokeillut kannabista 
vähintään kaksi 
kertaa, % 
(Kouluterveyskysely) 

 
5) Perusopetus 8. ja 9. lk: 5,6 %; lukio 1. 
ja 2. vuosi: 4,0 %; ammatillinen 
oppilaitos: 10,6 % Vuonna 2021: 
 Perusopetus 8. ja 9 lk: 5,8 %  
lukio 1. ja 2. vuosi: 4,0 % ammatillinen 
oppilaitos: 9,3 % 

 
2. Pidämme Ylivieskan 

vireänä kaupunkina 

Järjestämme monipuolista 
toimintaa lapsille, nuorille 
ja perheille 

 
 

TEA-viisari, THL / 
kouluterveyskysely, 

Kuntalaiskyselyt 

Perhelippumahdollisuudet 
liikuntakeskukseen, perheille 
suunnattuja teema-aikoja 
liikuntapaikoissa, 
perhetapahtumat 
 
valotaidetapahtuma perheille, Uulu 
lasten konsertti ja Pellepuisto 
Puuhkalan museolla, 
Taidetestaajat musiikkiesittelyä 
(nuorille), Myllymarkkinat 
 

 
 
 

Toimielimet 

Panostamme kaupungin 
toimitilojen hallintaan niin, 
että tiloja hyödynnetään 
entistä tehokkaammin 

Liikunttilojen Ilta- ja 
viikonloppukäytön hallintointi 
suoritetaan liikuntapalveluiden 
toimesta ja vuorojaolla pyitään 
jakamaan kaikki hakijat 
huomioiden 
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Hyvinvointikertomuksen 
mittarit 

( Pidämme Ylivieskan 
vireänä kaupunkina) 

Harrastaa jotakin vähintään 
kerran viikossa % 

Osuudet kasvaneet 
vuoden 2019 tasosta 

Perusopetus 4. ja 5. luokka: 87,9 %  
sekä 8. ja 9. luokka: 93,3 % 
Lukion 1. ja 2. vuosi 98,4 % 
ammatillinen oppilaitos: 92,3 % 
 
Vuosi 2021 
Perusopetus 4. ja 5. luokka: 80 %  
sekä 8. ja 9. luokka: 93,6 % 
Lukion 1. ja 2. vuosi 98,0 % 
ammatillinen oppilaitos: 92,3 % 

 

 

3. Kehitämme ja 
edistämme 
ennaltaehkäisevää 
toimintatapaa 

Siirrämme 
perhekeskustoimintamallin 
painopisteen 
ennaltaehkäisyyn ja 
matalan 
kohtaamispaikka-
ajatukseen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hyvinvointikertomuksen 
mittarit, Kaupungin 
liikuntapaikkojen 

käyttöaste 

MLL:n Pohjois- Pohjanmaan piirin 
PerhePesä-toiminta käynnistyi 
osana Ylivieskan verkostomaisesti 
toimivaa monialaisista toimijoista 
koostuvaa perhekeskusta. 
Kohtaamispaikka perheille sekä  
virikkeellistä, kehittävää ja 
kokonaisvaltaista matalan 
kynnyksen palvelua, joihin on 
helppo osallistua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toimielimet 
Tarjoamme perheille ja 
yksilölliselle tasolle 
turvallisen koulupolun 
monipuolisella tuella 

 

Panostamme hyvinvointia 
ja terveyttä edistävien 
toimintamallien 
juurruttamista 

Liikunnallisen elämäntavan 
paikalliskehityshankerahoitusta 
haettu ja sitä myönnettiin 
liikuntaneuvontapalveluketjun  
sekä varhaiskasvatuspalveluiden 
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liikunnallisen työelämän 
kehittämiseen 
 
Kulttuurikasvatussuunnitelman 
laadinta 

Teemme yhteistyötä 
kolmannen sektorin 
toimijoiden kanssa 
ennaltaehkäisevän 
toiminnan eri tapojen 
kehittämisessä 

Ohjaamme liikuntaneuvonta-
asiakkaita mahdollisuuksien 
mukaan seurojen toimintaan. 
 
Kulttuuripalvelut;  Vuosiavustukset, 
tila-avustukset, tapahtumien 
järjestäminen mm. maksuttomat 
myyntipaikat Myllymarkkinoille ja 
kesän keskiviikkotorit yhdistyksille 
 

Tuemme aktiivisesti 
monipuolisen liikunnan ja 
kulttuurin järjestämistä 

 
Liikunta- ja kulttuuripalveluiden 
yleisavustukset ja 
kohdeavustukset. Tuemme 
tilavuokrien ja tekniikan osalta 
liikunnan ja kulttuurin 
järjestämistä. 

Järjestämme kuntalaisten 
toiveiden ja tarpeiden 
mukaista koulutusta ja 
kursseja 

Käyttäjäpalautteet kerättiin 
hyvinvointipalveluilla keväällä 
2021 ja palaute pyrittiin 
huomioimaan syksyn 
suunnittelussa 
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Hyvinvointikertomuksen 
mittarit 

( Kehitämme ja edistämme 
ennaltaehkäisevää 
toimintatapaa ) 
 
 
 
 
 
 

Liikuntapaikkojen 
käyttöasteet 

 

Mahdollisuus keskustella 
koulussa aikuisen kanssa 
mieltä painavista asioista 

Osuudet kasvaneet 
vuoden 2019 tasosta 

Perusopetus 4. ja 5. luokka: 43,2 %  
sekä 8. ja 9. luokka: 42,5 % 
Lukion 1. ja 2. vuosi 47,2 % 
ammatillinen oppilaitos: 57,6 % 
 
Vuosi 2021 
Perusopetus 4. ja 5. luokka: 46,2 %  
sekä 8. ja 9. luokka: 44,7 % 
Lukion 1. ja 2. vuosi 45,0 % 
ammatillinen oppilaitos: 58,5 % 
 
                    %       20                    21 
Liikuntasali        41,8                 54,9 
Tennishalli         43                    47,3 
Jäähalli               70,4                 44,8 
Uimahalli           41 200            48 400 
(kävijät) 

 
4. Otamme käyttöön 

palvelujen 
kehittämisessä uusia 
osallisuuden keinoja 

Kehitämme palveluita 
yhdessä asukkaiden 
kanssa jo palveluiden 
suunnitteluvaiheessa 
hyödyntämällä 
osallistavan suunnittelun 
menetelmiä sekä luomalla 
lisää puitteita asukkaille 
osallistumisen 
mahdollistamiseksi. 

 
 
 
 
 
 
 
Uusia osallisuuden 
keinoja ja menetelmia 
on otettu käyttöön. 

 
Kulttuurikysely 
 
Osallistava budjetointi 
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Laajennamme 
työllisyystoimijoiden 
kenttää hakemalla uusia 
toimijoita kolmannelta 
sektorilta ja yrityksistä 
yhteistyökumppaneiksi 
työllisyydenhoitoon. 

Työllisyyspalveluiden 
raportit, asukaskyselyt, 
säännölliset 
yhteistyötapaamiset, 
paikallisen 
kokemusperäisen datan 
kerääminen 

 

Toteutamme 
säännöllisesti 
asukaskyselyitä ja 
hyödynnämme tuloksia 
toiminnan kehittämisessä 
ja päätöksenteossa. 

Asiakaskyselyt, kuulemistilaisuudet 
toiminnan suunnittelun osalta 
 

 
Lisäämme järjestötyön 
mahdollisuuksia, 
yhteistyötä sekä 
tapahtumisen 
koordinointia järjestöjen 
ja kaupungin välillä 
pitämällä säännöllisiä 
yhteistyötapaamisia sekä 
lisäämällä yhteisiä 
hankkeita. 

Urheiluseurojen ja yhdistysten 
tapaamiset järjestetty keväällä ja 
syksyllä. 
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LaNu-
työryhmä 
Lasten, 
Nuorten ja 
lapsiperheiden 
hyvinvoinnin 
tukeminen 

1. Järjestämme 
maakunnallisesti 
laadukkaat 
koulutuspalvelut 

Panostamme 
laadukkaisiin 
varhaiskasvatus-, 
perusopetus- ja 
nuorisopalveluihin: 
o Laadukkaat toimitilat 
o Toimiva palveluverkko 
o Perhekeskusmalli 
o Ohjaamo-toiminta 
o Etsivä nuorisotyö 

 
 
 
 
 
 
 
 
Asiakaskyselyt, 
peruskoulun jälkeisten 
koulutuspaikkojen 
määrä, Peruskoulusta 
ja lukiosta sijoittuvat, 
Pudokkaiden määrä 
peruskoulun jälkeen 

Koronapandemian aikaisten 
uusien toimintatapojen löytäminen 
annettujen ohjeiden ja rajoistusten 
mukaisesti 
 
Koulunuorisotyö 
 
Laajennettu oppivelvollisuus – 
seurantavastuu ( Valpas) 
 
Taanila ja Kaisaniemi, 
Simonpuiston päiväkoti 
 
Kouluverkko-muutos, parakki koulu 
muutos 
 
Toimiva palveluverkko – 
lähikouluperiaate / tuen 
järjestäminen omassa koulussa 
 

 
 
 

Kaupunginhallitus, 
sivistyslautakunta 

Kehitämme 
varhaiskerhojen toimintaa 
varhaiskasvatuksen 
rinnalla. 

Kerhotoimintaa järjestetään 
metsä- ja puuhakerhossa 

Olemme edelläkävijöitä 
uusissa oppimisen ja 
opettamisen tavoissa: 
o Kehitämme 
palveluyksiköiden 

Nepsy-toimintamallin kehittäminen 
ja laajentaminen kouluilla 
 
Yhteisöpettajuuden kehittäminen 
 
Uusien koulujen käyttöönotto.  
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toimintakulttuuria lapsi- ja 
nuorilähtöisesti 
o Kehitämme laaja-
alaisesti oppimisen tuen 
muotoja 
o Uusien koulujen 
käyttöönotto ja 
kehittäminen kaikkien 
koulujen kehityksen 
tukena 

Kouluhankkeiden pedagoginen 
suunnittelu hyödynnettiin muihin 
kouluihin.  

Otamme käyttöön 
perusopetusikäisten 
harrastemallin. 
Järjestämme koulupäivän 
yhteyteen monipuolista 
kerhotoimintaa eri 
yhteistyökumppaneiden 
kanssa 

Harrastava Ylivieska- mallin 
käyttöönotto. n.60h/vko 

Kehitämme aktiivisesti 
lukio-opetusta lukion 
vetovoimaisuuden 
vahvistamiseksi. 

Akatemiatoiminta käynnissä 
useissa eri lajeissa. 
Liikuntapaikkojen kustannusten 
tukeminen. 
 
Opiskelijoiden tiimitoiminta 
 
 

Mahdollistamme toisen 
asteen 
yhdistelmätutkintojen 
suorittamisen. 

Kehittämistyöryhmän toiminta 
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Mahdollistamme 
korkeakouluopinnot 
alueella yhteistyössä eri 
yliopistojen ja  
ammattikorkeakoulujen 
kanssa. 

 

 2. Parannamme lasten, 
Nuorten ja 
lapsiperheiden 
palveluiden 
tuloksellistuutta 

Vaikuttavuuden 
lisäämiseksi kehitämme ja 
optimoimme yhteistyössä 
Kallin ja kolmannen 
sektorin kanssa 
toimintatapoja palveluiden 
yhdyspinnoilla, 
Lanu-työryhmä 

 Kallion sosiaali- ja 
perhepalveluiden yhteistyöprojekti 
kallion kuntien sivistyspalveluiden 
kanssa. Yhteisten prosessien 
selkeyttäminen ja information 
lisääminen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaikki 
ikäryhmät 

1. YHESSÄ! 
Ylivieskalaisten 
hyvinvointi 
yhteiseksi 
tavoitteeksi 
elintapoihin 
vaikuttamalla ja 
henkiseen 
hyvinvointiin 
tähtäävällä 
toiminnalla 

Haastamme 
ylivieskalaiset 
huolehtimaan 
hyvinvoinnista esimerkiksi 
erillaisin tempauksin 
liikuntaan, kulttuuriin, 
elämyksiin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oma-arviointi 

Liikuntakampanjat; polkupyörä, 
hiihto, uinti 
 
Kulttuuripalveluiden järjestämiä 
matalankynnyksen tapahtumia 
kaiken ikäisille, mm. Puuhkala 
loistaa -valotaidetapahtuma, 
Myllymarkkinat, taidenäyttelyt, 
kesätoiminnot, joulunavajaiset ym. 

 
 
 
Kaikki 
hallintokunnat 
yhteistyössä 
Kallion ja 3. 
sektorin kanssa 

Kaupungin hyte-työ 
tutuksi: 
• Lapset: Esim. piirretään 

aiheesta minä ja 
perhe 

Maksuton liikuntaneuvonta kaikille 
kuntalaisille 
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• Nuoret: Hyte-työryhmä 
jalkautuu eri 
oppilaitoksiin ja 
osallistuttaa nuoria 
kertomaan omasta 
kokemuksesta “mitä 
hyvinvointi on” 
 

• Työikäiset: Info-
paketteja hyvinvointiin 

 
• Ikääntyvät: 

Asukasiltoja 
hyvinvointiteemalla 

Arvostamme jokaista 
työntekijää ja 
huolehdimme 
työhyvinvoinnista, jolla 
turvaamme myös 
laadukkaiden palveluiden 
tarjoamisen 

Liikuntamahdollisuuksiin tarjotaan 
edukkaampaa hintaa kaupungin 
työntekijöille (uinti, tennis, squash, 
sulkapallo, keilaus) sekä kaupungin 
harrastevuoroja, 
 
E-Passi rahan korottaminen 
 

Oman hyvinvoinnin 
tunnistaminen 

 

2. Ylivieska – Savuton 
kunta 2021 

Savuton kunta prosessi 
aloitetaan kaupungilla 
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Kartoitetaan mahdolliset 
tukitarpeet henkilöstön 
savuttomuuden 
turvaamiseksi 

Savuton kunta- 
tavoitteen 
saavuttaminen 

 Kaikki 
hallintokunnat 
yhteistyössä 
Kallion 
työterveyshuollon 
kanssa 

3. Ehkäisevän 
päihdetyön 
vahvistaminen 

ehkäisevän päihdetyön 
mallin luominen ja sen 
käyttöönotto 

Oma-arviointi 
Indikaattoritieto 

Valpas 2-hankkeessa mukana olo 
on tuonut yhteen alueen toimijoita, 
palvelupolun hahmottaminen 
käynnistetty 

Yhteistyössä 
kaupunki, 
peruspalvelu-
kuntayhtymä 
Kallio ja eri 
toimijat 

 
4. Digituki 

kuntalaisten 
osallisuuden 
parantajana 

Pyritään tuottamaan 
kaupungin informaatio 

verkossa 
saavutettavuusdirektiivin 

mukaisesti sekä 
tarjoamaan 

digitukipalveluita 
kuntalaisille. 

 
 
 
 

Oma-arviointi 

Palvelupiste neuvoo asukkaita ja 
ohjaa tarvittaessa oikean tahon 
luo 
 
Akustiikan myyntipiste 
lippupisteen tapahtuma- ja 
myyntineuvonta myös 
digitaalisissa palveluissa 

 
 
 
 
Kaikki 
hallintokunnat 

 
 
Osallistutaan 
maakunnalliseen 
digitukiohjelman 
kehittämiseen. 

Kunta-Akkuna 

Organisaatioon nimetään 
digitukihenkilö/- henkilöt 
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Yhteenveto 
 
Koronapandemia on vaikuttanut kuntalaisten arkeen ja se näkyy vahvasti hyvinvointi indikaattoreiden 
tuloksissa. Ylivieskan kaupungissa hyvinvointi toimiala organisoitui kesällä 2021. Uudelleen 
organisoituminen ja henkilömuutokset ovat osaltaan vaikuttaneet hyte-työn organisoitumiseen vuonna 
2021. Muutos on pidemmällä aikavälillä oikea ja luo mahdollisuuden vaikuttavalle hyvinvointityölle. 
Hyvinvointityön resurssointi tulee näkymään todennäköisemmin tulevien vuosien 
hyvinvointisuunnitelmissa ja hyvinvontia kuvaavissa indikaattoreissa. 
 
Koronapandemia on nostanut monia huolia esille ihmisten jaksamisen suhteen, mutta yksi keskeisimpiä 
huolen aiheita on lasten ja nuorten lisääntynyt pahoinvointi. Lasten ja nuorten koettu hyvinvointi on 
heikentynyt, yksinäisyys lisääntynyt ja heidän kokema lähisuhdeväkivalta on lisääntynyt. Erityisesti 
nuorten tyttöjen kokema ahdistuneisuus ja yksinäisyyden tunne on lisääntynyt. Tuoreen 
kouluterveyskyselyn pohjalta saimme ajankohtaisen katsauksen lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaan. 
Valitettavasti indikaattoritieto päivittyy viiveellä, jolloin ajantaisainen tieto ei tavoita kaikkia ikäryhmiä. 
Indikaattoritiedon tueksi onkin tärkeää tunnistaa käytännön arjesta nousseita kokemuksia ja hyödyntää 
niitä hyvinvointisuunnitelman päivittämisessä. 
 
Moni tavoite ja toimenpide on suunniteltu toteutettavaksi yhdessä peruspalvelukuntayhtymä Kallion 
kanssa. Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä hyvinvointialueelle, on tärkeää 
varmistaa yhteistyön jatkuvuus.  
 

Valtuustokäsittely 
Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2021 on hyväksytty hyvinvointilautakunnassa xx.xx.xxxx, 
kaupunginhallituksessa xx.xx.xxxx ja kaupunginvaltuustossa xx.xx.xxxx 
 

Lähteet 
 
www.sotkanet.fi / kouluterveyskysely 
Tilastokeskus ; www.stat.fi 
 
 
 
 
 
 

http://www.sotkanet.fi/
http://www.stat.fi/

