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Tausta
Kuntalain (410/2015) mukaan kunnan perustehtävä on huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista ja
terveydestä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on muutosvaiheessa, kun sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023
alkaen. Kunnalla on kuitenkin edelleen vastuu niille jäävien tehtävien osalta hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisestä sekä kokonaisuuden koordinoinnista ja johtamisesta. Hyvinvointialueille
puolestaan on säädetty vastaava velvoite sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden osalta. Lisäksi
kunnille ja hyvinvointialueille on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 6 ja 7
§:ssä säädetty yhteistyövelvoite hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa kuntaa huolehtimaan terveyden ja hyvinvoinnin
edellytysten huomioimisesta kaikkien hallinnonalojen toiminnassa sekä seuraamaan väestön
terveyttä, hyvinvointia ja toteutettuja toimenpiteitä. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista
sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi
valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laaja hyvinvointikertomus.

Pirkkalan Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma rakentuu kahdesta pääosiosta. Ensimmäinen
osa on kertomusosa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä Pirkkalassa vuosina 2018–2021.
Osio kuvaa väestön hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, hyvinvoinnin nykytilaa sekä hyvinvoinnin
edistämistä vuosina 2018–2021. Toinen osa sisältää suunnitelman kuntalaisten hyvinvoinnin ja
terveyden edistämiseksi vuosille 2022–2026. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma on työkalu
hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen, suunnitteluun, seurantaan sekä
arviointiin. Suunnitelmaan on koottu hyvinvointi- ja turvallisuustyön painopisteet, tavoitteet,
keinot sekä mittarit, joiden avulla hyvinvoinnin ja turvallisuuden tilaa seurataan.
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Hyvinvointikertomus 2018–2021
Vuosina 2018-2021 hyvinvoinnin edistämistä seurattiin valtusto-ohjelman painopisteiden
mukaisesti : työ, talous, ympäristö, hyvinvointi ja asenne. Kunnan hyvinvointityössä
painopisteiksi määriteltiin yhteisöllisyyden vahvistaminen, kuntalaisten kohtaamisen
mahdollistaminen ja vuoropuhelun lisääminen eri toimijoiden välillä. Tavoitteena oli muun
muassa yksinäisyyden torjuminen, vanhemmuuden tukeminen ja omatoimisuuden lisääminen.

Kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa seurattiin hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman seuraamiseen
valikoitujen mittareiden avulla. Hyvinvoinnin ja turvallisuuden toteutumista seurattiin lisäksi
aiemman valtuustokauden sekä alueellisen hyvinvointisuunnitelman mittareiden näkökulmasta.
Mittaristossa otettiin huomioon myös kuntien tulevan hyte-kertoimen pohjana olevat
indikaattorit. Mittareiden tietolähteinä toimivat valtakunnalliset tilastotietokannat Sotkanet,
Liiteri sekä kouluterveyskysely.

Vuonna 2020 valmistunut lasten ja nuorten hyvinvointintisuunnitelma sekä 2021 valmistunut
suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi täydentävät Pirkkalan hyvinvointi- ja
turvallisuussuunnitelmaa. Nämä suunnitelmat tarjoavat osaltaan tietoa hyvinvoinnin tilasta
Pirkkalassa lasten, nuorten ja lapsiperheiden sekä ikäihmisten kohdalta.
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2.1. Työ
Työn painopisteet vuosille 2018–2021
▪
▪
▪

Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymisedellytykset
Nuorten kesätyömahdollisuudet
Toimivat liikenneyhteydet työpaikka-alueille

Julkisessa työnvälityksessä olevien avointen työpaikkojen määrä on pysynyt Pirkkalassa
korkeana, mutta kokonaistyöttömyys ei ole merkittävästi alentunut. Pitkäaikais- ja
rakennetyöttömyys on jopa hankaloitunut. Alle 30-vuotiaiden työttömien nuorten määrä korreloi
yleisten taloussuhtanteiden kanssa. Vuonna 2020 alkanut koronapandemia lisäsi työttömien
työnhakijoiden määrää voimakkaasti, mutta vuoden 2021 aikana tilanne alkoi parantumaan
nuorten osalta.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu käynnistyi 1.3.2021 ja jatkuu 30.6.2023 saakka.
Työllisyyskokeilussa Pirkkalan omavalmentajat ovat yhdessä asiakkaan kanssa arvioineet tämän
palvelutarpeen eli tehneet lakisääteisen työllistymissuunnitelman. Osa työttömistä
työnhakijoista hyötyy ensin osaamisen vahvistamisesta ja osa sosiaali- ja terveyspalveluista
ennen työmarkkinoille siirtymistä.

Pirkkalassa toimivaa Vänkäri-mallia on hyödynnetty aktiivisesti. Mallin avulla pyritään
saattamaan yhteen innokas työnhakija sekä työvoimaa tarvitseva työnantaja. Vuoden 2018 alusta
lähtien vänkärimallin avulla useita kymmeniä työnhakijoita on työllistynyt paikallisiin yrityksiin.

Nuorten kesätyömahdollisuuksia on tuettu tarjoamalla kesätyöpaikkoja kunnan eri yksiköissä.
Kunnan kesätöihin on työllistynyt vuosittain noin 100 nuorta. Poikkeuksena oli vuosi 2020, jolloin
koronapandemian vuoksi nuorille ei tarjottu kunnan kesätyöpaikkoja. Vuonna 2021 kesätöihin
valittiin ensimmäistä kertaa myös erityistä tukea tarvitsevia nuoria. Heitä työllistyi
virkistysaluepalveluihin ja valmennuskeskus Kieppiin.
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Nuorten kesätyömahdollisuuksia on tuettu myös kesätyösetelien avulla. Kesätyöseteli on
Pirkkalan kunnan maksama tuki Pirkkalan kunnassa toimivalle yritykselle tai yhdistykselle. Yritys
tai yhdistys voi hyödyntää kesätyöseteliä palkatessaan kesätyöhön pirkkalalaisen nuoren.
kesätyösetelin suuruus on 500 euroa ja sen avulla on tarkoitus auttaa ja kannustaa nuoria
hakemaan ja etsimään aktiivisesti kesätyötä sekä rohkaista paikallisia työnantajia palkkaamaan
heitä. Kesätyösetelipalvelun tunnettavuus on lisääntynyt vuosi vuodelta. Vuosina 2018 ja 2019
kesätyöseteleitä haettiin 36 kappaletta. Vuonna 2020 koronapandemia vaikutti myös
kesätyöseteleiden käyttöön, ja niitä haettiin 28 kappaletta. Vuonna 2021 haettiin kaikki 40
kesätyöseteliä.

Toimiviin liikenneyhteyksiin työpaikka-alueille on kiinnitetty huomiota. Vaitin ja Linnakallion
yritysalueet yhdistävä Jasperintien tieosuus valmistui kesällä 2020 jolloin myös
joukkoliikennepalvelut alueelle alkoivat ja alueen kevyenliikenteen yhteydet viimeisteltiin.

Alla olevassa taulukossa on esitetty työn mittarit.

Työn mittarit

2018

2019

2020

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25–65-vuotiaat
(id 234)

2,1

1,9

1,8

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuotiaat (id 3219)

5,2

5,8

5,3

Työkyvyttömyyseläkettä saaneet 24–65-vuotiaat, %
vastaavan ikäisestä väestöstä (id 306)

4,6

4,4

4,3

4,2

Pitkäaikaistyöttömät, % työvoimasta (id 3562)

1,8

1,5

1,9

2,5

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18–24-vuotiaat
(id 1275)

2,1

2,7

1,9

Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä
(id 423)

6,3

5,8

5,4
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2021

2.2. Talous
Talouden painopisteet 2018–2021
▪
▪
▪

Talouden tasapainoinen kehitys
Hyvinvointi- ja turvallisuusinvestoinnit
Hyvinvointia tukeva tietojohtaminen

Vuosien 2018-2021 aikana Pirkkalassa on panostettu monipuolisesti kuntalaisten hyvinvointiin.
Vuoden 2020 alussa alkoi talousohjelmatyö, joka jatkuu myös vuonna 2022. Talousohjelman
tavoitteena on hillitä toimintamenojen kasvua ja säilyttää samalla kunnan elinvoimaisuus.

Liikuntapaikkojen rakentamisen ja kunnostamisen kautta kuntalaisia on tuettu omaehtoisen
liikunnan harrastamiseen. UKK-instituutin laskelmien mukaan liikkumattomuus voi aiheuttaa
Pirkkalalle sairauspoissaolojen, työkyvyttömyyseläkkeiden, perus- ja erikoissairaanhoidon sekä
lääkitysten kautta jopa 14 miljoonan euron vuotuiset kustannukset. Kaiken ikäisten kuntalaisten
liikkumisen mahdollisuuksien tukeminen ja parantaminen on siis merkityksellistä paitsi
hyvinvoinnin, myös talouden näkökulmasta.

Liikuntapaikkojen kunnostuksen ja rakentamisen kautta on pyritty tukemaan kaiken ikäisten
kuntalaisten liikkumisen mahdollisuuksia. Vuonna 2018 vapaa-aikakeksuksen kardiolaitteet
uusittiin ja tämän lisäksi hankittiin uusia liikuntavälineitä. Samana vuonna myös vapaaaikakeskuksen kahvilakalusteet uusittiin turvallisiksi ja mm. heikkonäöisten tarpeet huomioiviksi.
Kurikan kuntoportaat sekä ulkokuntosali valmistuivat vuonna 2019 ja Killonvainion oleskelupuisto
vuonna 2020. Vuonna 2021 Killon kentän saneeraushankkeella parannettiin kentän rakenteita ja
rakennettiin uusi sadetusjärjestelmä. Leikkipaikkoja sekä ulkoilureittejä on rakennettu ja
kunnostettu vuosittain samoin kuin koulujen ja päiväkotien pihoja. Kunta ja Pirkkalan
ympäristöyhdistys ovat tehneet kunnossapitosopimuksen, jonka pohjalta tehdyn yhteistyön
kautta Isonaistenjärven laavua ja sen ympäristöä on siistitty ja varsutelutasoa paranneltu vuoden
2021 aikana.

S i v u |7
id 3254663

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma

Vuonna 2021 Pirkkalassa aloitettiin liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelman laadinta.
Selvityksen tarkoituksena on luoda suuntaviivat liikuntapaikkojen ja -alueiden palveluverkosta
sekä kehittämistarpeista vuosille 2022–2026. Selvityksessä huomioidaan kuntalaisten sekä
liikuntaseurojen liikuntatarpeet ja -toiveet ja eri liikuntalajien liikuntapaikoille asettamat
vaatimukset.
Nuolialakeskuksen investointihanke valmistui kesällä 2019. Nuoliala-keskuksessa toimivat
Nuolialan koulu, kirjasto ja nuorisotila. Laajennushankkeen myötä Nuolialan koulusta tuli
yhtenäiskoulu, jossa tarjotaan opetusta vuosiluokille 0-9. Nuolialakeskus on avoin kaiken ikäisille
ja toimintaa järjestetään myös iltaisin ja viikonloppuisin. Nuolialakeskuksessa on nähtävillä Matti
Kalkamon kolmiosainen Senat sakaisin -teos. Julkinen taide on ympäristön viihtyvyystekijä ja
lisäksi se edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saavutettavuutta.

Sivistyspalveluiden palveluverkkoa on kehitetty voimakkaasti ja Nuolialan koulun
laajennushankkeen jälkeen on vuoden 2020 lopussa valmistunut Soljan lastentalo, joka toimii
varhaiskasvatuksen ja vuosiluokkien 0–2 yksikkönä. Vuonna 2021 käynnistyi Kirkonkylän koulun
laajennus ja peruskorjaus. Myös kirkonkylän kirjasto saa laajennuksen yhteydessä uudet tilat.

Vuonna 2021 alkoi myös Pirkkala-kampuksen rakentaminen. Hankkeessa tuodaan saman katon
alle alueella olemassa olevien Naistenmatkan koulun (0–6-luokat) ja Suupanniityn koulun (7–9luokat) opetus. Lisäksi hanke sisältää varhaiskasvatuksen ja nuoriso- ja liikuntatiloja sekä
tapahtumatilan kokous-, koulutus- ja kulttuurikäyttöön. Opetustiloista tehdään avoimia ja
joustavasti muuntuvia. Kampuksen tiloja tullaan käyttämään laajasti myös iltaisin ja
viikonloppuisin. Tärkeimmät käyttäjäryhmät ovat Pirkan opisto sekä paikalliset yhdistykset.
Pirkkala-kampuksen yhteyteen on suunnitteilla myös julkista taidetta.

Vuonna 2018 Pirkkalassa otettiin käyttöön tietojohtamismalli. Tietojohtamismalli arvioi kunnan
tulevaa kehitystä ja sen avulla käsitellään väestön, palvelutarpeen, investointien ja talouden
kehitystä. Mallia voidaan hyödyntää skenaariotyöskentelyssä päätösten vaikutusten
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ennakointiin. Palvelutarvelaskelmat ennakoivat kunnan tuottamien ja järjestämien palveluiden
kysyntää tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen osalta.

Alla olevassa taulukossa on esitetty talouden mittarit.

Talouden mittarit

2018

2019

2020 2021

Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavan
ikäisestä väestöstä (Sotkanet id 313) *

1,1

1,1

1,0

Lasten pienituloisuusaste (Sotkanet id 228) *

6,2

6,6

5,7

Kunnan yleinen pienituloisuusaste (Sotkanet id 3099) *

7,0

6,9

6,6

Liikuntatoimen nettokustannukset, e/asukas (Lipas)*

71

72

76

Investoinnit/asukas

768

857

855
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1,0

854

2.3. Ympäristö
Ympäristön painopisteet 2018–2021
▪
▪
▪

Esteettömyys kaavoituksessa ja rakentamisessa
Lähiluonnon saavutettavuus
Kestävän kehityksen periaatteet

Kaavoituksessa ja virkistysalueiden sekä -reittien suunnitteluissa on huomioitu kestävän ja
laadukkaan elinympäristön kehittäminen. Uudet kaava-alueet täyttävät
esteettömyysvaatimukset. Terveellinen, turvallinen, esteetön ja viihtyisä ympäristö on
kaavoituksen kulmakiviä, joilla edistetään kaikkien kuntalaisten hyvinvointia. Kaavoitus tukee
osaltaan terveyden ja hyvinvoinnin suunnittelua, sillä sen avulla tuetaan kuntalaisten sujuvaa ja
kestävää arkea sekä parannetaan ulkoilun ja arkiliikkumisen edellytyksiä.

Pirkkalan kunnan strateginen yleiskaava tuli vireille kaavoituskatsauksella vuonna 2018 ja se
hyväksyttiin keväällä 2020. Strateginen yleiskaava tukee osaltaan terveyden ja hyvinvoinnin
suunnittelua, sillä sen avulla turvataan laajemmat virkistysalueet ja -yhteydet sekä ohjataan
maankäyttöä ja palveluita tukemaan kuntalaisten sujuvaa ja kestävää arkea.

Asemakaavoituksessa on varauduttu Pirkkala-kampuksen ja vapaa-ajan keskuksen laajennuksen
osalta liikuntapaikkojen kehittymiseen sekä lisäksi Loukonlahdessa asemakaavoituksen
yhteydessä ollaan kaavoittamassa alueelle monipuolista liikunta- ja urheilupuistoa. Kuntalaisille
tärkeä virkistys- ja ulkoilualue Pereensaari asemakaavoitettiin vuonna 2019 ja toteutus aloitettiin
vuonna 2020.
Koronapandemian aikana ulkoilu ja luonnossa liikkuminen ovat nousseet yhä merkittävimmäksi
liikkumisen muodoksi. Vuonna 2021 vireille tulleen Kehätien eteläpuoleisen alueen yleiskaavalla
pyritään omalta osalta varmistamaan yhteydet laajemmille virkistysalueille sekä turvaamaan
merkittävät luonto- ja virkistyskohteet.

Pirkkala sijoittui vuonna 2021 kuntavertailussa kärkisijoille niin elinvoimaa kuin kuntalaisten
palveluiden saavutettavuutta arvioitaessa, jossa on huomioitu myös puistot ja ylläpidettävät

S i v u | 10
id 3254663

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma

viheralueet, virkistys- ja kuntoilureitit sekä leikkipaikat. Pitkäjänteinen työ ulkoilualueiden
saavutettavuuteen sekä yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen on näkynyt myös hyvinä tuloksina
tutkimuksissa.

Pirkkala liittyi valtuuston päätöksellä Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) -verkostoon
helmikuussa 2019. Hinku-verkoston päätavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
80 prosentilla vuoden 2007 tasosta viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Jäljelle jäävät päästöt
sidotaan hiilinieluihin ja kompensoidaan. Pirkkala valittiin Hinku-verkoston kuukauden
päästövähentäjäksi maaliskuussa 2019. Perusteena palkitsemiselle oli yhdyskuntarakenteen
suunnittelu vahvasti ilmastonäkökulmasta sekä panostaminen ilmastokestävään,
vähäpäästöiseen liikkumiseen muun muassa viisaan liikkumisen edistämissuunnitelman avulla.

Vuoden 2020 aikana valmisteltiin Pirkkalan ilmastotiekarttaa ja se hyväksyttiin valtuustossa
helmikuussa 2021. Tiekartassa on määritetty tavoitteet ja toimenpiteet, joilla asetettuun 80 %
Hinku-päästövähennystavoitteeseen päästään vuoteen 2030 mennessä. Tiekartta linkittyy
hyvinvointiin ja siinä huomioidaan mm. ympäristön viihtyisyyteen liittyviä tekijöitä sekä kävely ja
pyöräily edellytysten parantaminen.

Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen liittyviä haasteita pyritään ratkaisemaan Pirkkalan
luonnon monimuotoisuusohjelman avulla. Luonnon monimuotoisuusohjelman valmistelu alkoi
vuonna 2019 ja se hyväksyttiin valtuustossa syksyllä 2020. Ohjelma tukee Pirkkalan kuntaa sen
kestävän kasvun tiellä. Ohjelmassa kiinnitetään huomiota mm. luontoalueiden
saavutettavuuteen.

Tampereen seudulla tehtiin joukkoliikenneuudistus Tampereen raitiontien liikennöinnin
aloittamisen yhteydessä. Pirkkalassa linjasto 2021 -linjastouudistuksella tavoitellaan
joukkoliikenteen käyttötapaosuuden kasvua.
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Tampereen raitiotien seudullinen yleissuunnitelma valmistui vuoden 2021 helmikuussa.
Yleissuunnitelmassa esitettiin raitiotien jatkolinjojen ratavarausten sijainnit Tampereen
Hatanpäältä Härmälän kautta Partolaan ja siitä edelleen Suuppaan. Hankesuunnittelu Pirkkalasta
Linnainmaalle käynnistettiin syksyllä 2021. Hankesuunnittelussa tuotetaan tarkemmat
suunnittelut ja vaikutuksen arvioinnit päätöksenteon pohjaksi.

Sikojoen kunnostushanke saatiin muutamia keskeneräisiä maisemointikohteita lukuun ottamatta
päätökseen loppuvuonna 2021. Sikojoen kunnostus toteutettiin yhteistyössä Pro Sikojoki ry:n
kanssa vuosien 2020 ja 2021 aikana. Jatkossa on tarkoitus kehittää luontoreittejä muun muassa
Kirkonkylän koululta Sikojoen lintutornille.

Vuoden 2021 aikana valmisteltiin Vuorenhaan luonnonsuojelualueen perustamista. Alue sijaitsee
kunnan keskustan ja koulujen läheisyydessä, ja toimii muun muassa koulujen opetuskohteena.
Luonnonsuojelualueeksi perustamisen jälkeen alueelle tehdään hoito- ja käyttösuunnitelma

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa käynnistyi vuonna 2020 Pienten askelten polkuja -hanke,
jonka tarkoituksena on lisätä arkiliikuntaa lähiympäristöä ja lähiliikuntapaikkoja hyödyntäen.
Varhaiskasvatukseen on koulutettu myös ympäristökasvattajia, jotka tuovat arjessa esiin
ympäristöön liittyviä teemoja.

Pirkkalassa kestävän kehityksen teemat näkyvät myös kouluissa. Osa Pirkkalan kouluista ovat
mukana Vihreä lippu -toiminnassa. Vihreä lippu -toiminnan tarkoituksena on kehittää oppilaiden,
kotien ja talon henkilökunnan tietoisuutta ekologisemmasta elämäntavasta sekä tuoda saatuja
tietoja ja taitoja myös osaksi koulun ja kodin arkea.
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Alla olevassa taulukossa on esitetty ympäristön mittarit.

Ympäristön mittarit

2018 2019

2020 2021

Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä
/ 10 000 vastaavan ikäistä (id 3959)
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä
(id 1570)
Enintään 500m etäisyydellä alakoulusta asuvien ala-asteikäisten
osuus (Liiteri)
Enintään 1000m etäisyydellä yläkouluista asuvien yläasteikäisten
osuus (Liiteri)
Pysäkkien saavutettavuus (1000m),% asukkaista (liiteri)

361,9

222,1

249,6

92,5

92,3

91,9

27,7

30

29,6

38,5

39,7

37,8
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88,7

2.4. Hyvinvointi
Hyvinvoinnin painopisteet 2018–2021
▪
▪
▪

Syrjäytymisen ja kiusaamisen ehkäisy ja varhainen tuki
Liikkumisen ja terveellisten elintapojen edistäminen
Kulttuurihyvinvointi ja mahdollisuus itsensä toteuttamiseen

Varhaiskasvatuksessa ja lasten ja nuorten koulutuksessa tunne- ja vuorovaikutustaitojen
edistämiseen on kiinnitetty runsaasti huomiota. Kaikissa Pirkkalan koulussa on käytössä
toimenpideohjelma, jolla näitä taitoja vahvistetaan osana koulun toimintaa. Tunne- ja
vuorovaikutustaitoja vahvistamalla ennaltaehkäistään myös kiusaamista. Kouluissa on käytössä
malli myös kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen. Vaikka kiusaamista esiintyy yhä, on
trendi myönteinen ja vuoden 2021 kouluterveyskyselyn tulosten perusteella viikoittainen
kiusaaminen kaikissa ikäryhmissä on vähentynyt.

Varhaiskasvatuksen perheohjaaja aloitti työnsä syksyllä 2020. Perheohjaaja tarjoaa maksutonta
matalankynnyksen tukea ja ohjausta kasvatukseen, vanhemmuuteen ja perhe-elämään liittyvissä
asioissa ja etsii yhdessä perheen kanssa ratkaisuja arkipäivän pulmatilanteisiin.
Varhaiskasvatuksen perheohjaus on luottamuksellista ja maksutonta, ja se on tarkoitettu
Pirkkalan kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasperheille.

Syksyllä 2021 käynnistyi neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyössä ”vauhdikkaat vuodet –
vanhempainryhmä”, joka on suunnattu leikki-ikäisten lasten perheille. Ryhmän tavoitteena on
edistää lasten ja vanhempien myönteistä vuorovaikutusta, tasavertaista vanhemmuutta, tukea
parisuhdetta ja lisätä tätä kautta koko perheen hyvinvointia.

Tiimityöhön ja vuorovaikutukseen pohjaava systeeminen toimintamalli otettiin lapsiperheiden
sosiaalipalveluissa käyttöön vuonna 2020. Systeemisessä toimintamallissa perheiden kanssa
työskentelee perheen tarpeiden mukaan koostettu tiimi. Työskentelyn lähtökohtana on
arvostava kohtaaminen ja perheen oma kokemus tilanteestaan. Systeeminen toimintamalli on
saanut positiivista palautetta sekä työntekijöiltä, että mukana olleilta perheiltä.
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Kaiken ikäisten kuntalaisten liikkumista ja terveellisiä elintapoja on edistetty muun muassa
liikuntaneuvontaa tarjoamalla. Vuonna 2021 lasten ja nuorten liikuntaneuvonta muuttui
harrastus- ja liikuntaneuvonnaksi, jossa huomioidaan liikunnallisten harrastusten lisäksi kaikki
muukin harrastaminen. Vuonna 2021 Pirkkalassa alkoi harrastamisen Suomen mallin
toteuttaminen hankkeella Harrastava Pirkkala. Hankkeen tavoitteena on löytää koululaisille
mieleinen harrastus koulupäivän yhteyteen. Yhteistyötä tehdään eri harrastustoimijoiden kanssa.
Harrastustoiminnan piirissä oli syksyllä 2021 lähtien n. 900 oppilasta.

Kaiken ikäisille kuntalaisille on tarjottu monipuolista ohjattua matalan kynnyksen liikuntaa kuten
vesiliikuntaa, kuntosaliharjoittelua sekä jumppasalissa tapahtuvaa toimintaa. Korona-aikana
ohjattua liikuntaa on tarjottu myös etänä, esim. Facebookin livelähetyksinä sekä kunnan
YouTube-kanavalla olevien videoiden muodossa. Vuonna 2020 ja 2021 Pirkkalassa on järjestetty
myös erilaisia liikuntakampanjoita, joissa kuntalaisia on kannustettu suorittamaan ulkona
liikunnallisia tehtäviä.

Vuonna 2019 Pirkkalassa järjestettiin ensimmäinen arkeen voimaa ryhmä. Arkeen Voimaa on
näyttöön perustuva itsehoidon ryhmätoimintamalli. Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa
osallistujien itsehoitotaitoja ja sitä kautta kohentaa heidän arkipärjäämistään ja elämänlaatuaan.
Koronan vuoksi uusia ryhmiä ole pystytty järjestämään, mutta toiminnan tiimoilta on ollut
kertauskoulutuksia sekä yhdyshenkilöiden tapaamisia joilla ohjaajien osaamista on pidetty yllä.

Koronapandemiasta johtuvat rajoitukset ovat kohdistuneet voimakkaasi ikääntyneisiin
kuntalaisiin. Ennen koronapandemian alkua asiakasohjaaja oli tavattavissa Lähitoreilla kerran
viikossa ilman ajanvarausta. Lähitoreilla järjestettiin myös monipuolista toimintaa kuten
musiikkiesityksiä, tansseja ja yhteislaulutilaisuuksia sekä kaikille avoimia tapahtumia kuten
vappu- ja juhannusjuhlia.

Avoin muistikahvila on kokoontunut kerran kuukaudessa Senioritalo Pihlajamäen ruokasalissa.
Yhteistyötahona on Pirkanmaan muistiyhdistys, josta käy luennoitsija kerran lukukaudessa
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puhumassa muistiasioista. Muistihoitaja ja muistikoordinaattori pitävät myös suljettua
vertaistukiryhmää muistisairaille ja heidän läheisilleen

Pirkan opiston järjestämät vapaan sivistystyön kurssit ja tavoitteellinen taiteen perusopetus ovat
tukeneet kulttuurihyvinvointia kaikissa ikäryhmissä. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin
sisältyy Pirkkalan kulttuurikasvatussuunnitelma, joka tarjoaa kulttuurin eri aiheisiin liittyviä
toiminnallisia ja elämyksellisiä kokonaisuuksia jokaiselle vuosiluokalle vuosittain. Koronan vuoksi
kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttamiseksi on kehitetty uusia toimintatapoja kuten erilaisia
etätoteutuksia.

Pirkkalan kulttuurihyvinvointisuunnitelma valmistui vuonna 2021. Suunnitelmassa kartoitettiin
muun muassa kulttuurihyvinvoinnin tilannetta Pirkkalassa ja asetettiin kulttuurihyvinvoinnin
tavoitteet ja toimenpiteet. Vuonna 2021 käynnistyi myös kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus
Pirkanmaalla (KUPPI)-hanke. Hankkeen tavoitteena on kulttuurihyvinvointipalveluiden
saatavuuden ja saavutettavuuden edistäminen 19 Pirkanmaan kunnassa sekä Pirkanmaan
sairaanhoitopiirissä. Kunnat saavat koulutusta kuntalaisten ohjaamisesta taide- ja
kulttuuripalveluihin. Palveluohjauksen toimintamalleja sovelletaan kuntien valitsemien
kohderyhmien palveluihin vuoden 2022 aikana toteutettavissa piloteissa. Pirkkalassa
kohderyhmänä ovat ikääntyneet, jotka osallistuvat päivätoimintaan, asuvat kotona tai
palvelukodissa.

Vuonna 2020 käynnistyi Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus-hanke (PirSote). Hankkeessa
kehitetään sosiaali- ja terveyspalveluita Pirkanmaan maakunnan alueella Tulevaisuuden sosiaalija terveyskeskusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen avulla tavoitellaan yhdenvertaisia ja
oikea-aikaisia sosiaali- ja terveyspalveluita. Huomiota kiinnitetään myös ongelmien
ennaltaehkäisyyn sekä hyvinvoinnin edistämiseen.

Vuoden 2021 aikana kunnan verkkosivuille julkaistiin PirSote- hankkeen myötä elintapaohjaus
sivusto, joka tarjoaa vinkkejä ja neuvoja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen sekä sähköinen
perhekeskus, joka kokoaa yhteen lapsille, nuorille ja perheille suunnatut palvelut.
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Alla olevassa taulukossa on esitetty hyvinvoinnin mittarit.

Hyvinvoinnin mittarit

2018 2019

2020 2021

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 4. ja 5.
luokan oppilaista (id 4817)
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9.
luokan oppilaista (id 286)
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % lukion 1. ja
2. luokan oppilaista (id 3916)
Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista (id 288

-

9,2

-

13,3

-

19,1

-

19,2

-

15,3

-

16,3

-

2,3

-

1,7

ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista (id 3906)

-

11,1

-

14,8

Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % 4. ja 5. luokan oppilaista

-

47,5

-

45,7

Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1h
viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista (id 3905)
Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1h
viikossa, % lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista (id 3924)
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 4. ja 5. luokan
oppilaista (id 4834)
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan
oppilaista (id 1514)
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % lukion 1. ja 2. luokan
oppilaista (id 3913)

-

19,8

-

24,6

-

16,8

-

14,2

-

10,4

-

9,7

-

6,5

-

5,9

-

3,5

-

1,4
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2.5. Asenne
Asenteen painopisteet vuosille 2018–2022
▪
▪
▪

Osallistumisen mahdollisuudet
Yhteisöllisyys
Vastuu omasta ja lähiympäristön hyvinvoinnista ja turvallisuudesta

Pirkkalassa asukkailla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan ja
päätöksentekoon eri tavoin. Kuntalaisia kannustetaan muun muassa avustusten ja erilaisten
osallistumisen mahdollisuuksien avulla yhteisöllisyyteen ja vastuunottoon omasta sekä
lähiympäristön hyvinvoinnista.

Kuntalaisten osallistumisen mahdollisuuksien edistämiseksi laadittiin osallisuussuunnitelma, joka
hyväksyttiin valtuustossa syksyllä 2020. Suunnitelman tarkoituksen on edistää osallisuutta ja sitä
lisääviä toimintatapoja, jotka liittyvät yhteiseen toimintaan, palveluiden suunnitteluun sekä
päätöksentekoon.

Kunnan avustustoiminnalla on tuettu yhteisöjen yleishyödyllistä toimintaa ja eri väestöryhmien
hyvinvointia. Avustettavan toiminnan tulee tukea kunnan strategian tavoitteiden toteutumista.
Suorien avustusten lisäksi kunta on tukenut yhteisöjä antamalla kunnan tiloja ja välineitä
maksutta tai markkinahintaa edullisemmin käyttöön.

Vanhus- ja vammaisneuvosto sekä nuorten neuvosto ovat toimineet aktiivisesti. Korona-aikana
kokoontumisia on pidetty myös sähköisesti. Myös kunnan ja paikallisten urheiluseurojen
vuorovaikutusta edistävä seuraparlamentti sekä Pirkkalan alueen kulttuuritoimijoiden verkosto
ovat toimineet aktiivisesti läpi korona-ajan. Pirkkalaan perustettiin syksyllä 2021 seitsemästä
kuntalaisesta koostuva osallisuus- ja hyvinvointifoorumi, jonka tehtävänä on edistää
toiminnallaan kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallistumisen edellytyksiä.
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Vuosina 2018 ja 2019 kuntalaiset pääsivät tutustumaan kunnan palveluihin,
harrastusmahdollisuuksiin sekä paikallisten yhdistysten ja järjestöjen toimintaan Meidän Pirkkala
– tapahtumassa. Pirkkalassa järjestettiin aktiivisesti myös muita tapahtumia, suurimpana
Pirkkalan Muinaismarkkinat. Vuosina 2020 ja 2021 koronapandemia vuoksi useita tapahtumia
jouduttiin perumaan tai järjestämään etätoteutuksina. Esimerkiksi Muinaismarkkinat järjestettiin
vuosina 2020 ja 2021 etätoteutuksena järjestettyinä Muinaisviikkoina, jolloin kuntalaisilla oli
mahdollisuus osallistua muun muassa erilaisille verkkoluennoille.

Pirkkalassa on järjestetty asukastilaisuuksia myös kaavoitukseen liittyen. Koronapandemian
aikana asukasiltoja on järjestetty sähköisesti Teams-sovelluksen kautta. Vuonna 2021 asukasiltoja
järjestettiin muun muassa Partolan osayleiskaavaan sekä Loukonlahden asemakaavan
muutokseen ja laajennukseen liittyen.

Liikkuva nuorisotila Siili otettiin käyttöön vuonna 2019. Siilin avulla nuorisopalvelut pääsevät
liikkumaan sinne, missä nuoret ovat ja tämä mahdollistaa tarvelähtöisen toiminnan. Liikkuvan
nuorisotilan merkitys on tullut tärkeäksi erityisesti korona-aikana.

Kunnan uudistetut verkkosivut otettiin käyttöön syksyllä 2020. Muun muassa neuvostot ja
asiakasfoorumit pääsivät osallistumaan sivujen suunnitteluun. Samaan aikaan verkkosivujen
kanssa otettiin käyttöön myös Haloo Pirkkala -kuntasovellus, jonka kautta kuntalaiset voivat
ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin, jättää palautetta ja tehdä vikailmoituksia.

Pirkkalan katuturvallisuusindeksi on laskenut hieman, mutta Pirkkala on edelleen turvallinen
paikka asua ja elää. Katuturvallisuusindeksi lasketaan ilmoitettujen rikosten ja asukasluvun avulla.
Suhteellista arvoa verrataan koko maan suhteelliseen arvoon, joka on 100. Suurempi luku kuin
100 kuvaa siis parempaa turvallisuutta.
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kunta käy avointa ja aktiivista vuoropuhelua asukkaiden ja eri toimijoiden kanssa. Saatua
palautetta hyödynnetään kuntaympäristön ja palvelujen jatkuvassa kehittämisessä. Kuntalaiset
ovat päässeet vaikuttamaan muun muassa erilaisten kyselyjen kautta. Vuosittaisen
asukastutkimuksen avulla saadaan tietoa muun muassa palvelutyytyväisyydestä. Vuoden 2021
asukastyytyväisyyskyselyn mukaan Pirkkalalaiset kokivat elämänlaatunsa hyväksi ja olivat
pääosin tyytyväisiä palveluihin.

Alla olevassa taulukossa on esitetty asenteen mittarit.

Asenteen mittarit

2018

Katuturvallisuusindeksi

239,77 251,55 217,61 186,59

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntajohdossa, TEApistemäärä (0-100) (id 4072))

-

79

-

86

Liikunnan edistäminen kunnissa, TEA-pistemäärä (0-100) (4094)

82

-

83

-

Keskusteluvaikeuden vanhempien kanssa, % 8. ja 9. luokan
oppilaista (id 329)

-

4,6

-

7,6

keskusteluvaikeudet vanhempien kanssa , % lukion 1. ja 2. luokan
opiskelijoista (id 338)

-

4,5

-

5,4

Hyvä keskusteluyhteys vanhempien kanssa, 4- ja 5- luokan
oppilaista

-

61,7

-

61,3
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2019

2020 2021

2.6. Yhteenveto
Työ
•
•
•

Nuorten kesätyömahdollisuuksia on edistetty kunnan kesätyöpaikkojen sekä yrittäjien
kesätyösetelin avulla
Työttömän työnhakijan ja työvoimaa etsivän yrityksen yhdistävää vänkärimallia on
hyödynnetty onnistuneesti
Vuoden 2021 maaliskuussa alkoi työllisyyden edistämisen kuntakokeilu, jonka myötä
valtaosa työttömistä työnhakijoista siirtyi kunnan työllisyyspalveluiden asiakkaiksi

Talous
•
•
•
•

Vuoden 2020 alussa alkoi talousohjelmatyö, jonka tavoitteena on hillitä
toimintamenojen kasvua ja säilyttää samalla kunnan elinvoimaisuus
Liikuntaolosuhteisiin on investoitu mm. liikuntapaikkoja rakentamalla ja
kunnostamalla
Palveluverkkoa kehitettiin Nuolialan sekä kirkonkylän koulun ja Soljan lastentalon
investointihankkeilla
Tietojohtamismallia on hyödynnetty vuodesta 2018 lähtien ja sitä kehitetään edelleen

Ympäristö
•
•
•
•

Esteettömyys ja lähiympäristön turvallisuus on huomioitu kaavoituksessa ja
rakentamisessa
Pirkkalan kunnan väestönkasvu on sijoittunut olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen,
keskustoihin ja joukkoliikennevyöhykkeisiin noin 90 prosenttisesti. Tämä tukee kestävän
kehityksen ja ilmastotavoitteiden saavuttamista.
Kestävän kehityksen teemat näkyvät varhaiskasvatuksessa ja kouluissa esimerkiksi
erilaisten hankkeiden muodossa
Pirkkala on osa Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) -verkosto, jonka tavoitteena on
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80 prosentilla vuoden 2007 tasosta viimeistään
vuoteen 2030 mennessä.

Hyvinvointi
•
•
•
•
•

Lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen on kiinnitetty huomiota
varhaiskasvatuksessa ja kouluissa
Liikunta- ja terveyspalveluiden yhteistyö liikuntaneuvontaan liittyen on toiminut hyvin
Varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa ollut runsaasti liikuntahankkeita
Esi- ja perusopetuksessa toteutetaan kulttuurikasvatussuunnitelmaa
Pirkkalan kulttuurihyvinvointisuunnitelma valmistui vuonna 2021. Suunnitelmassa
kartoitettiin muun muassa kulttuurihyvinvoinnin tilannetta Pirkkalassa ja asetettiin
kulttuurihyvinvoinnin tavoitteet ja toimenpiteet.
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Asenne
•
•
•
•

Lakisääteiset vaikuttamistoimielimet sekä seuraparlamentti ja kulttuuritoimijoiden
verkosto ovat toimineet aktiivisesti myös korona-aikana
Erilaisia tapahtumia on järjestetty korona-aikana rajoitukset huomioiden ja sähköisesti
Ikääntyneelle väestön digitaalisia taitoja on vahvistettu ja tarvittavaa ohjausta ja
neuvontaa on koordinoitu
Liikkuva nuorisotila Siili otettiin käyttöön vuonna 2020
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Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma
Pirkkalan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma vuosille 2022–2026 on tiivis kuvaus niistä
tavoitteista ja toimenpiteistä, joita kunnassa tehdään hyvinvoinnin ja turvallisuuden
edistämiseksi. Tavoitteiden toteutumista ja tehtyjä toimenpiteitä arvioidaan vuosittain
hyvinvointikertomuksen muodossa.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa on valmisteltu monialaisessa yhteistyössä. Valmistelua
koordinoi kunnan hyvinvointityöryhmä ja valmisteluun ovat osallistuneet kunnan
luottamushenkilöt ja viranhaltijat eri kokoonpanoissa sekä vammais- ja vanhusneuvosto, nuorten
neuvosto, seuraparlamentti, kulttuuritoimijoiden verkosto, osallisuus- ja hyvinvointifoorumi sekä
erilaiset kunnan sisäiset työryhmät.

Turvallisuussuunnittelu on hyvin lähellä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä
valmiutta ja varautumista. Turvallisuussuunnittelun toimenpiteillä pyritään ehkäisemään arjen
toistuvia turvallisuusongelmia ja varautumisella valmistaudutaan jatkamaan toimintaa
mahdollisimman normaalisti laajoissa häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa. Alla olevassa
kuviossa on esitetty keskeisemmät erot hyvinvointityön, turvallisuussuunnittelun sekä alueellisen
ja paikallisen varautumisen välillä.

Lähde: sisäainenturvallisuus.fi
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Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmassa turvallisuutta katsotaan juurisyiden ja kohonneiden
riskien näkökulmasta. Juurisyillä tarkoitetaan niitä olosuhteita ja ominaisuuksia, jotka vaikuttavat
turvallisuusongelmien syntyyn. Tällaisia syitä voi olla esim. hyvinvointi, päihteet, koulutus,
toimeentulo, kasvuympäristö, osallisuus tai mielen hyvinvointi. Kohonneet riskit puolestaan ovat
ilmiöitä, jotka näkyvät turvallisuusongelmina. Tällaisia ilmiöitä voivat olla esim. syrjäytymisestä
johtuva rikollisuus taikka taajamien liikenneonnettomuudet. Turvallisuussuunnittelulla on tärkeää
vastata kunnan omiin turvallisuustyön tarpeisiin. Pirkkalassa kuntalaisten näkemyksiä
turvallisuudesta kartoitettiin alkuvuodesta 2022 toteutetulla turvallisuuskyselyllä, johon saatiin
lähes 300 vastausta. Kyselyn tulosten perusteella Pirkkala koettiin pääosin turvalliseksi paikaksi
asua. Huolenaiheiksi kyselyn perusteella nousivat katuturvallisuus, häiriökäyttäytyminen sekä
kulkuväylien kunnossapito.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma käynnistyi hyvinvoinnin nykytilaan perehtymällä.
Mittaritietojen sekä eri alojen ammattilaisten osaamisen perusteella tunnistettiin hyvinvoinnin ja
turvallisuuden haasteita sekä vahvuuksia. Haasteitten ja vahvuuksien tunnistamisen jälkeen
muodostettiin hyvinvoinnin edistämisen painopisteet, tavoitteet sekä keinot, joilla tavoitteisiin
pyritään. Painopisteet sisältävät myös turvallisuuteen liittyviä teemoja.

Suunnitelman laatimisessa on huomioitu Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja suunnitelma sekä ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma. Lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma sekä suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi ovat osa
Pirkkalan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa vuosille 2022–2026. Lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman sekä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi tehdyn
suunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä sekä mittareita seurataan osana vuosittaista
hyvinvointikertomustyötä.

Hyvinvointityön painopisteiden toteutumista seurataan valtakunnallisista tilastotietokannoista
kuten sotkanetisä, liiteristä sekä kouluterveyskyselystä saatavan mittaritiedon ja tunnuslukujen
avulla. Lisäksi hyvinvointia tarkastellaan Pirkkalan omilla mittareilla, joiden tietoa saadaan
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paikkatietoaineistosta, asukastyytyväisyyskyselystä sekä erilaisten itsearviointien kautta.
Kuntalaisten hyvinvointia tarkistellaan vuosittain myös laajemman mittariston avulla, jossa
huomioidaan kuntien tulevan hyte-kertoimen pohjana olevat indikaattorit sekä
oheissuunnitelmien seurantamittarit.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmassa on neljä painopistettä, joille on asetettu tavoitteet,
toimenpiteet sekä mittarit. Alla olevassa kuvassa on kuvattu hyvinvointityön painopisteet ja
tavoitteet vuosille 2022–2026.

Hyvinvoinnin ja turvallisuuden painopisteet ja tavoitteet
2022–2026

Hyvinvointia
elintavoilla

Vaikuttavat palvelut
hyvinvoinnin
edistämiseksi

Terveellinen ja
turvallinen
elinympäristö

Mahdollisuus
osallistua ja
vaikuttaa

Liikunnalliseen
elämäntapaan
kannustaminen

Tuen tarjoaminen
oman hyvinvoinnin
edistämiseksi

Vastuulliseen
käyttäytymiseen
kannustaminen

Yhteisöllisyyden
edistäminen

Terveellisten
elintapojen
edistäminen

Elämän- ja
arjenhallinnan
vahvistaminen

Laadukkaan
elinympäristön
turvaaminen
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3.1. Elintavoilla hyvinvointia
Tavoitteet:
•
•

Liikunnalliseen elämäntapaan kannustaminen
Terveellisten elintapojen edistäminen

Kuntalaisia kannustetaan huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan terveellisiä elintapoja
noudattamalla. Säännöllisellä liikunnalla ja terveellisillä elintavoilla on keskeinen rooli terveyden
edistämisessä, toimintakyvyn ylläpitämisessä sekä sairauksien ehkäisyssä. Terveyttä edistäviä
elintapoja ovat muun muassa terveelliset ruokailutottumukset sekä riittävä uni.

Kuntalaisten hyvinvointia pyritään lisäämään liikunnalliseen elämäntapaan kannustamalla.
Tähän pyritään muun muassa fyysiseen aktiivisuuteen kannustavien tilojen, toimintojen (esim.
liikuntavälinelainaamo, seurojen kanssa tehtävä yhteistyö) ja ohjauksen (esim. liikuntaryhmät ja neuvonta) avulla. Tärkeänä keinona liikunnallisen elämäntapaan kannustamisen osalta on myös
arkiliikunnan mahdollistava ympäristö.

Terveellisiä elintapoja pyritään edistämään muun muassa jakamalla tietoa ja innostamalla
terveellisten elintapojen noudattamiseen. Tiedon jakaminen voi olla esimerkiksi kirjaston esille
nostamaa kirjallisuutta aiheeseen liittyen, erilaiset luennot taikka liikuntaneuvonnan yhteydessä
annettava elintapaohjausta. Keinona terveellisten elintapojen edistämisessä ovat myös
uusimpien ravitsemussuositusten huomioiminen kunnan järjestämissä ruokailuissa.
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Alla olevassa kuviossa esitetään elintavoilla hyvinvointia painopisteen tavoitteet, keinot sekä mittarit.

Tavoite

Keinot

Mittarit

Liikunnalliseen Fyysiseen aktiivisuuteen
elämäntapaan kannustavat tilat, toiminnot ja
kannustaminen ohjaus
Arkiliikunnan mahdollistava
ympäristö

•
•
•
•
•
•

Liikunnan edistäminen kunnassa TEA-pistemäärä (Sotkanet id 4094)
Vähintään tunnin päivässä liikkuvat lapset ja nuoret (Sotkanet id 4822, 4727–4729)
Lähiliikuntapaikat, 500 metrin säteellä asuvien kuntalaisten osuus (Oma mittari)
Leikkipaikat, 500 metrin säteellä asuvien 0–13-vuotiaiden osuus (oma mittari)
Liikuntavälitunnit kouluilla (Sotkanet id 5316)
Kevyen liikenteen väylien määrä

Terveellisten
elintapojen
edistäminen

•

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi alakoulu/yläkoulu/lukio
(Sotkanet id 4817, 286, 3916)
ylipaino, osuus 8. ja 9. luokan oppilaista (Sotkanet 3906)
Lihavuuden yleisyys (%) 2–6-vuotiaista (Sotkanet 3232)
Kouluissa noudatetaan kouluruokailusuosituksia koululounaan ja välipalojen
järjestämisessä, % peruskouluista (Sotkanet 5317)
Ei syö koululounasta viitenä päivänä viikossa, % 8. ja 9. luokkalaisista (Sotkanet
3904)

Tiedon jakaminen ja
kannustaminen terveellisiin
elintapoihin liittyen
Uusimpien ravitsemussuositusten
huomioiminen kunnan
järjestämien ruokailujen
suunnittelussa

•
•
•
•

3.2. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
Tavoitteet:
•
•

Vastuulliseen käyttäytymiseen kannustaminen
Laadukkaan elinympäristön turvaaminen

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö luo pohjan toimivalle ja turvalliselle arjelle.
Elinympäristö ja sen viihtyisyys sekä turvallisuus vaikuttavat keskeisesti elämänlaatuun ja luovat
puitteet fyysiselle, psyykkiselle sekä sosiaaliselle hyvinvoinnille. Lähiympäristön siisteys ja
viihtyvyys vaikuttavat myös ihmisten turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen. Hyvin
hoidettu, siisti ja esteetön ympäristö vähentävät tapaturmien riskiä.

Terveellisestä ja turvallista elinympäristöä pyritään edistämään kiinnittämällä huomiota
vastuulliseen käyttäytymiseen kannustamiseen sekä laadukkaaseen elinympäristön
turvaamiseen. Vastuulliseen käyttäytymiseen kannustaminen voi olla esimerkiksi
liikenneturvallisuuden huomioimista erilaisten kampanjoiden keinoin, nuorten pariin
jalkautumista liikkuvan nuorisotyön keinoin sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamista.
tunne ja vuorovaikutustaitoja vahvistamalla pyritään myös ehkäisemään kiusaamista.

Laadukas elinympäristö pyritään turvaamaan esteettömyydestä ja saavutettavuudesta, luonnon
monimuotoisuudesta sekä terveysturvallisuudesta huolehtimalla. Laadukkaan elinympäristön
tarjoamiseen pyritään myös korkeatasoisesta ja viihtyisäsää lähiympäristöstä toteuttamalla.

Alla olevaan taulukkoon on koottu terveelliseen ja turvalliseen elinympäristöön liittyvät tavoitteet, keinot ja mittarit

Tavoite

Keinot

Liikenneturvallisuuden huomioiminen
(esim. erilaiset kampanjat ym.)

Vastuulliseen
käyttäytymiseen
kannustaminen Nuorisotyö ja jalkautuminen nuorten
pariin

Syrjimättömyyden huomioiminen sekä
tunne- ja vuorovaikutustaitojen
vahvistaminen
Laadukkaan
elinympäristö
turvaaminen

Esteettömyydestä ja
saavutettavuudesta huolehtiminen
Luonnon monimuotoisuuden
huomioimien
Korkeatasoisen ja viihtyisän
lähiympäristön toteuttaminen
Terveysturvallisesta elinympäristöstä
huolehtiminen

Mittarit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liikennevahinkojen uhrit / 1000 asukasta (liikennevakuutuskeskus)
Liikennevahingot kunnan alueella (liikennevakuutuskeskus)
Pirkkala on turvallinen paikka asua (asukastyytyväisyyskysely)
Katuturvallisuusindeksi (Poliisin tilasto)
Liikkuvan nuorisotila Siilillä kohdattujen nuorien (9–17-vuotta) määrä
Keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa, alakoulu/yläkoulu/lukio
(Sotkanet 4831,329,347,338)
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, alakoulu/yläkoulu/lukio
(Sotkanet 4834, 1514, 3928, 3913)
Koulujen saavutettavuus kohderyhmässä, ala-/yläkoulu (Liiteri)
Päivittäistavarakauppojen saavutettavuus, ikääntyneet (Liiteri)
Pysäkkien saavutettavuus (Liiteri)
Suojeltavien alueiden määrä
Pirkkala on viihtyisä paikka asua (asukastyytyväisyyskysely)

3.3. Vaikuttavat palvelut hyvinvoinnin edistämiseksi
Tavoitteet
•
•

Tuen tarjoaminen oman hyvinvoinnin
vahvistamiseksi
Elämänhallinnan/ arjenhallinnan vahvistaminen

Monipuoliset matalan kynnyksen palvelut tukevat
mielekästä arkea ja edistävät tätä kautta niin fyysistä, psyykkistä kuin myös sosiaalista
hyvinvointia. Arjen hyvinvointi vaikuttaa myös mielen hyvinvointiin sekä elämän- ja arjen
hallintaan.

Vaikuttavilla palveluilla oman hyvinvoinnin edistämiseksi pyritään tarjoamaan tukea oman
hyvinvoinnin vahvistamiseksi ja vahvistamaan elämän- ja arjenhallintaa. Kuntalaisten
hyvinvointia edistäviä palveluita ovat muun muassa laadukkaat ja saavutettavissa olevat luontoja virkistysalueet, matalan kynnyksen harrastustoiminnot ja vapaa-ajan palvelut sekä tiedon
jakaminen mielen hyvinvoinnin tueksi.

Vaikuttavilla palveluilla pyritään vahvistamaan myös elämän- ja arjenhallintaa. Keinoina elämänja arjenhallinnan tukemiseen ovat muun muassa vanhemmuuden tukeminen ja laadukas ohjaus
opintoihin ja työelämään. Laadukas ohjaus opintoihin ja työelämään pitää sisällään opintoohjauksen, etsivän nuorisotyön, erityisnuorisotyön sekä työllisyyspalvelut. Myös erilaisten
sähköisten palveluiden ja digituen tarjoamisen keinoilla pyritään vahvistamaan elämän- ja
arjenhallintaa. Tärkeä kokonaisuus on myös ehkäisevä päihdetyö, jota toteutetaan
valtakunnallisen ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman painopisteiden mukaisesti.

Tavoite

Keinot

Tuki oman
hyvinvoinnin
vahvistamiseksi

Riittävät, laadukkaat ja hyvin
saavutettavissa olevat luontoja virkistysalueet
Laadukkaat matalan
kynnyksen harrastus ja vapaaajanpalvelut
Mielen hyvinvoinnin tukeminen
esim. tietoa jakamalla

Elämän- ja
arjenhallinnan
vahvistaminen

Ryhmätoiminta ja ohjaus
arjenhallintaan
Laadukas ohjaus opintoihin ja
työelämään
Sähköisten palveluiden ja
digituen tarjoaminen
Ehkäisevän päihdetyön
toteuttaminen EPT
toimintaohjelman
painopisteiden mukaisesti

Mittarit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kirjaston kokonaislainaus/asukas (kirjastotilasto)
Keskiarvo palveluista annetuista arvosanoista (asukastyytyväisyyskysely)
Tyytyväinen terveyteen (asukastyytyväisyyskysely)
Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25–64-vuotiaat, osuus vastaavan ikäisestä
väestöstä (sotkanet id. 306)
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisaktiivisuus kuntajohdossa (TEA-viisari)
Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, alakoulu/yläkoulu/lukio (kouluterveyskysely)
Elämänlaatuni on hyvä asuessani Pirkkalassa (asukastyytyväisyyskysely)
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuotiaat, osuus vastaavan ikäisestä
väestöstä (Sotkanet id. 3219)
Nuorisotyöttömät, % 18–24-vuotiaista (Sotkanet id. 189)
Työttömät, % työvoimasta (Sotkanet 181)
vaikeasti työllistyvät/rakennetyöttömyys, % 15–64-vuotiaat (Sotkanet id. 3071)
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18–24-vuotiaat (Sotkanet id. 1275)
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25–64-vuotiaat (Sotkanet 234)
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä (sotkanet
id.5097)
Vanhemman liiallinen alkoholinkäyttö aiheuttanut haittaa (Sotkanet id. 4832, 4766,
4768)
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa (Sotkanet id. 289, 3920)
Itsearviointi kunnan ehkäisevän päihdetyön rakenteiden vahvuudesta (skaala 0–4)

3.4. Mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa
Tavoitteet
•

Yhteisöllisyyden edistäminen

Mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lisää hyvinvointia. Pirkkalassa on laadittu
osallisuussuunnitelma vuonna 2020. Koska mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa liittyvät
keskeisesti hyvinvointiin, nostetaan myös hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmassa esille
osallistumiseen liittyviä teemoja.

Mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa pyritään tukemaan yhteisöllisyyttä edistämällä.
Yhteisöllisyyden edistämisen keinoja ovat muun muassa mahdollisuus osallistua elinympäristön
ja palveluiden kehittämiseen. Elinympäristön ja palvelujen kehittäminen on yhteydessä myös
turvallisuuteen. Elinympäristön kehittäminen voi olla esimerkiksi asukasiltoja eri aiheiden
tiimoilta, kuntalaisten kuulemista eri yhteyksissä sekä palautteen antamista huomatuista
epäkohdista, jotka liittyvät hyvinvointiin taikka turvallisuuteen.

Muita keinoja yhteisöllisyyden edistämiseen on järjestöjen ja seurojen kanssa tehtävän yhteistyön
edistäminen esim. avustusten muodossa, sekä osallisuussuunnitelman toimenpiteiden
kytkeminen osaksi hyvinvoinnin edistämistä ja turvallisuussuunnittelua. Yhteisöllisyyttä
edistämällä pyritään myös ehkäisemään syrjäytymistä.

Tavoite

Keinot

Yhteisöllisyyden
edistäminen

Mahdollisuus osallistua
elinympäristön ja palveluiden
kehittämiseen
Järjestöjen ja seurojen kanssa
tehtävän yhteistyön edistäminen
Osallisuussuunnitelman
toimenpiteiden kytkeminen osaksi
hyvinvoinnin edistämistä ja
turvallisuussuunnittelua

Mittarit
•
•
•
•

Asukasvaikuttamiseen liittyvien tilaisuuksien määrä/vuosi
Tuntee itsensä yksinäiseksi, alakoulu/yläkoulu/lukio (Sotkanet id.4816,
4712,4714))
Tuntee itsensä osalliseksi, yläkoulu/lukio (Kouluterveyskysely)
Pirkkalassa on hyvät vapaa-ajanviettomahdollisuudet
(asukastyytyväisyyskysely)

Seuranta ja arviointi
Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteiden toteutumista ja tehtyjä toimenpiteitä
seurataan ja arvioidaan vuosittain hyvinvointikertomuksen muodossa. Raportointia ohjaa
terveydenhuoltolaki (1326/2010 §12).
Hyvinvointikertomuksessa toteutuneita toimenpiteitä tarkistellaan hyvinvointisuunnitelman
mittareiden avulla. Myös oheissuunnitelmien, eli lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä
ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi tehdyn suunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä
sekä mittareita seurataan osana vuosittaista hyvinvointikertomustyötä.
Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman keskeisimmistä mittareista koostetaan hyvinvoinnin
indeksiluku, jolle asetetaan tavoitetaso ja jota seurataan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.

