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Hyvinvointiraportti 2021

Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
sekä sitä tukevan elinympäristön rakentaminen 
on kunnan perustehtävä. Kunnan on seurattava 
asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin 

vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä seurattava kun-
nan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan 
hyvinvointitarpeisiin.

Tilaa hyvinvoinnille - Hyvinvointisuunnitelmassa 2021-
2025 asetettiin tavoitteet Seinäjoen kaupungin asukkaiden 
hyvinvoinnille tuleville vuosille. Hyvinvointisuunnitelmas-
sa on kolme isoa tavoitetta: kaikille mahdollisuus osalli-
suuteen; hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävä 
toiminta ja palvelut; sekä hyvät arkiympäristöt. Näiden 
isojen tavoitteiden alle olemme luoneet alatavoitteita, jotka 
jäsentävät toimenpiteitä. Näiden tavoitteiden toteutumista 
seurataan vuosittain hyvinvointiraportissa valittujen mitta-
reiden ja toimenpiteiden kautta.

Päivitetyt luvut
HYVINVOINTISUUNNITELMA 2021-2025 valmistui joulukuussa 
2021 ja siihen kirjattiin lähtöarvoiksi vuoden 2020 toteumat. 
Koska siinä vaiheessa elettiin jo loppuvuotta, ovat vuoden 
2021 luvut osin puutteellisia, koska niitä ei oltu vielä seurat-
tu. Siksi isompaa kuvaa siitä, miten asiat ovat kehittyneet, 
on tässä vaiheessa vaikea antaa. Kouluterveyskyselyn 
osalta saimme suunnitelmaan jo vuoden 2021 luvut, uudet 
tulevat vasta vuonna 2023.

Hyvinvointisuunnitelman taulukkoon on lisätty sarake, 
johon on kirjattu vuoden 2021 toteumat. Arvo on merkattu 
vihreällä, mikäli kehitys on ollut positiivinen ja punaisella, 
jos se on negatiivinen. Mikäli uutta arvoa ei ole saatavilla 

Kaikille mahdollisuus osallisuuteen
• Yksinäisyyden vähentäminen
• Osallisuus lisääntyy
• Yhdenvertaisuus palveluissa

Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edis-
tävä toiminta ja palvelut
• Lisää liikettä
• Terveellisten elämäntapojen mahdollista-

minen ja tukeminen
• Kulttuurista hyvinvointia

Hyvät arkiympäristöt
• Viihtyisä kaupunkiympäristö
• Turvallinen kaupunki
• Liikkumista edistävät ympäristöt

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi kunnan perustehtävistä. Kuntien tulee kerran 
valtuustokaudessa valmistella laaja hyvinvointikertomus, joka on kuvaus asukkaiden hyvinvoinnista 
ja terveydestä, sekä niiden edistämisestä kunnassa. Hyvinvointisuunnitelmassa puolestaan asetetaan 
tavoitteet asukkaiden hyvinvoinnille tulevaisuudessa. Tilaa hyvinvoinnille – hyvinvointisuunnitelma 2021-
2025 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2021. Suunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden 
toteutumista seurataan vuosittain hyvinvointiraportissa.

tai se on pysynyt samana, on värinä valkoinen. Näin taulu-
kosta on helposti hahmotettavissa kehityksen suunta. Myös 
jokaisen alatavoitteen alla olevat mittarit on päivitetty.

Korona vaikutti palveluihin 
KORONAEPIDEMIA vaikutti palveluihin edelleen myös vuonna 
2021. Erityisesti tämä näkyy terveyskeskuksen palveluissa. 
Akuutti koronatyö, näytteiden ottaminen, altistuneiden jäl-
jittäminen, rokotukset ja erilaiset puhelinpalvelut vaativat 
paljon resursseja. Koronarajoitusten takia osa palveluista, 
kuten esimerkiksi ryhmätoiminnat, laitettiin tauolle. Näin 
vältettiin ihmisten altistaminen koronalle. Osa potilaista ei 
myöskään halunnut tulla vastaanotolle terveyskeskukseen, 
koska he pelkäsivät altistuvansa koronavirukselle joko 
toisten potilaiden tai henkilökunnan kautta. 

Myös muissa palveluissa koronalla oli merkitystä. Esi-
merkiksi kirjastojen tapahtumiin osallistuneiden määrän 
sekä liikuntapalveluissa myönnettyjen seniorikorttien 
määrän lasku johtuvat varmasti ainakin osin epidemiasta.

Työttömyysaste on laskenut, mikä on hyvä. Samaan 
aikaan kuitenkin pitkäaikaistyöttömien määrä nousi niin 
meillä Seinäjoella kuin koko maassakin.  Koronaepide-
mian alkuvaiheessa osa työttömille tarjotuista palveluista 
keskeytettiin.  Tällöin pitkäaikaistyöttömät jäivät ilman 
mm. kuntouttavan työtoiminnan palveluita, mikä edelleen 
vaikeutti pitkäaikaistyöttömien työllisyysasemaa ja paluuta 
työmarkkinoille. Koronan vaikeimman vaiheen jälkeen työ-
markkinat ovat elpyneet, mutta valitettavasti osalla pitkäai-
kaistyöttömistä työttömyys on pitkittynyt ja vaikeutunut. 

Onnistumisia palveluissa
HUOLIMATTA lyhyestä tarkasteluajasta, on luvuissa havait-
tavissa myös positiivista kehitystä. Varhaiskasvatukseen 
osallistuneiden määrä on noussut. Olemme onnistuneet 
lisäämään perheiden tietoisuutta varhaiskasvatuspalveluis-
ta ja niiden hyvästä laadusta.

Liikuntapaikkojen määrä sekä yhteistyössä kylätoimijoi-
den kanssa toteutettujen tapahtumien määrä on kasvanut. 
Myös yhteistyösopimuksia ulkoilureittien hoidosta on teh-
ty. Tämä osoittaa, että kylätoimijat ja järjestöt ovat meille 
tärkeitä kumppaneita, joiden avulla saadaan ylläpidettyä 
tärkeitä palveluita.

Kulttuuripalvelut ovat tavoittaneet kaikenikäisiä asuk-
kaita huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin. Kirjasto-
jen aukiolotunnit ovat lisääntyneet ja myös lainausmäärät 
ovat kasvaneet. Palvelun saatavuuden lisäämisellä on ollut 
positiivinen vaikutus. 

Koulutukseen tai työelämään sijoittuneiden jälkihuollos-
sa olevien nuorten määrä on laskenut. Sosiaalityön tarve 
tässä ryhmässä on kasvava. Tämä osoittaa, että jälkihuol-
toiän nostamiselle lainsäädännössä 21 ikävuodesta 25 
ikävuoteen on siis ollut hyvät perusteet. Vaikka luku on 
huono, on meillä myös paljon onnistumisia, erityisesti yli 
20-vuotiaiden kohdalla. 
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Mielenterveyden edistäminen
SEINÄJOKI ON MUKANA Mieli ry:n Hyvän mielen kunta -hank-
keessa. Hyvän mielen kunta on hanke, joka on osa kansal-
lisen Mielenterveysstrategian toimeenpanoa. Hankkeessa 
kehitetään yhdessä kuntien kanssa työvälineitä, joilla 
kunta voi vahvistaa mielenterveyden edistämistä. 

Kuten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, myös 
mielenterveyden edistäminen on koko kunnan yhteinen 
asia. Kunnan kaikkien toimialojen toiminta vaikuttaa mie-
lenterveyteen. Siksi tarvitsemme laajoja toimenpiteitä; yksi 
toimiala tai toimenpide ei voi yksin saavuttaa vaikuttavia 
tuloksia.

Yksi hankkeessa kehitetty työväline on Hyvän mielen 
kunta -tarkistuslista. Tarkistuslistan tarkoitus on tukea ja 
kannustaa kuntia vahvistamaan asukkaiden mielenterve-
yttä osana kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
työtä. Se on kunnalle apuväline oman tilanteensa arvioimi-
sessa sekä strategisten linjausten tekemisessä ja painopis-
teiden valinnassa. Tavoitteena on myös siirtää painopistet-
tä korjaavista palveluista mielenterveyden vahvistamiseen 
ja häiriöiden ennaltaehkäisyyn sekä varhaiseen puuttumi-
seen. 

Tarkistuslista koostuu yhdeksästä osiosta, jotka ovat: 

Tarkistuslista on hyvin laaja ja kattava. Jokaisessa osios-
sa on tavoitteita niin johdon kuin toiminnankin tasolle. 
Tavoitteiden osalta tarkistuslistaan kirjataan nykytilanne ja 
suunnitellut toimenpiteet jatkossa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmässä 
valittiin ensimmäiseksi käyttöön otettavaksi osioksi kohta 2: 
Mielenterveyden edistäminen koko kunnan tehtävänä. Sen 
tavoitteeksi on kirjattu seuraavaa: Mielenterveyden edistä-
minen on koko kuntayhteisössä tehtävää työtä. Osa-alueen 
tavoitteena on varmistaa, että kunta ja sen kaikki toimialat 
tunnistavat roolinsa ja vastuunsa kuntalaisten ja kunnan 
työntekijöiden mielen hyvinvoinnin edistäjänä sekä kehit-
tävät mielen hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä sisäisiä ja 
ulkoisia kumppanuuksia.

Tätä työtä aloitetaan nyt, ja Hyvän mielen kunta -tarkis-
tulistan suunniteltuja ja toteutuneita toimenpiteitä tullaan 
jatkossa raportoimaan hyvinvointiraportin yhteydessä.

Päivitämme vuoden 2023 aikana myös ehkäisevän 
mielenterveys- ja päihdesuunnitelman. Myös siinä Hyvän 
mielen kunta -tarkistuslista on keskeisessä osassa.

Lisätietoja Hyvän mielen kunta -tarkistuslistasta: www.
mieli.fi/yhteiskunta/mielenterveys-suomessa/hyvan-mie-
len-kunta/tarkistuslista
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1. Strategia ja johtaminen
2. Kunnan rooli: Mielenterveyden edistämi-

nen koko kunnan tehtävänä
3. Yhdyspinnat, yhteistyö ja kumppanuudet
4. Näyttöön perustuva tieto ja toimintamallit
5. Eri ikäryhmien huomioon ottaminen
6. Haavoittuvassa asemassa olevien henkilöi-

den huomioon ottaminen
7. Tiedon tarjoaminen
8. Varhainen tuki
9. Hyvän mielen kunta -toiminnan seuranta 

ja arviointi



Kaikille mahdollisuus osallisuuteen

Tavoite Toimenpiteet Mittarit Arvo 2020 Arvo 2021 Vastuutahot

Yhdessä Yhteis-
työllä -toimin-

tamallin käyttä-
minen

Kaikissa perusopetuksen oppilai-
toksissa toimii aktiivinen Yhdessä 
Yhteistyöllä -työryhmä ja varhais-
kasvatuksessa kehittämisryhmät

Ryhmä toimii aktiivisesti 
ja vastuuhenkilöt huo-
lehtivat toimintamallin 
toteuttamisesta

75-100 % 75-100 % Perusopetus,
varhaiskasvatus

Digitaalisten ka-
navien hyödyn-

täminen nuorten 
tavoittamisessa

Digitaalinen pelitoiminta, pelike-
hittäjät, discord-ryhmät

Järjestettyjen peli-iltojen 
osanottajamäärät

3 peli-iltaa, 
32 osallis-
tujaa

18 peli-iltaa, 
54 osallis-
tujaa

Nuorisopalvelut

Discord-ryhmiin osallis-
tuvat

Palvelimella 
250 jäsenta, 
osallistujia 
1-20 / ilta

Nuoriso-
palveluiden 
palvelimella 
266 jäsentä, 
Jojon pal-
velimella 
42 jäsentä, 
osallistujia 
1-10 / ilta

Yläkouluikäisten 
nuorten tavoitta-

minen

Alueen nuorisotyöntekijä mukana 
koulun arjessa, ryhmäytykset ylä-
koulun aloittaville yhdessä koulun 
ja seurakunnan kanssa

Ryhmäytysten toteutu-
minen

Kaikki 7. 
luokat

Kaikki 7. 
luokat

Nuorisopalvelut, 
perusopetus

Ikääntyvien 
yksinäisten 

tavoittaminen

Kehitetään toimintamalli, jolla etsi-
tään ja löydetään ikääntyviä, joille 
kulttuuritoiminnasta olisi apua 
yksinäisyyteen. Suorat yhteyden-
otot kohderyhmään, viestintätoi-
menpiteet

Toimintamalli käytössä Ei toimin-
tamallia 
käytössä

Yksittäinen 
tapahtuma 
v. 2021, asia 
etenee v.2022

Kulttuuripalve-
lut, ikäihmis-
ten palvelut, 
hyvinvoinnin 
ja terveyden 
edistäminen

RAI-arvioinnit, 75-vuotiaiden 
kyselyt

Toteutetut kyselyt ja 
arvioinnit

Ei vielä teh-
dä kaikkialla

Toteutuu Ikä-
keskuksen 
kautta

Ikääntyvien 
palvelut

Kaupunkilaisten 
aktiivisuuden 

tukeminen 
Kansalaisopis-
ton palveluiden 

kautta

Monipuolinen näkyvyys, helppo 
tavoitettavuus, monipuolinen ver-
kostoyhteistyö

Opiskelijoiden määrä/
netto-opiskelijat

9504 / 6027 6438 Kansalaisopisto

Toteutuneet kurssit 948 951

Osallisuuden kokeminen on tärkeää, jotta ihminen voi hyvin. Osallisuus ja mahdollisuus työhön ja sitä kautta 
toimeentuloon on ensisijaista. Asukkailla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa omaan elinympäristöönsä ja 
demokraattiseen päätöksentekoon. Eri ikäryhmät ja vähemmistöt tulee ottaa huomioon, kun mietitään eri 
ryhmille parhaiten sopivia tapoja ja mahdollisuuksia vaikuttaa.
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Mittarit Arvo 2020 Arvo 2021

Tuntee itsensä usein yksinäiseksi, % 4. ja 5. lk 3,6 % (2021) 3,6 %

Tuntee itsensä yksinäiseksi, % 8. ja 9. lk 15,1 % (2021) 15,1 %

Tuntee itsensä yksinäiseksi, % lukio 1. ja 2. vuosi 13,2 % (2021) 13,2 %

Tuntee itsensä yksinäiseksi, % ammatillinen oppilaitos 16,7 % (2021) 16,7 %

Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus, % 65-vuotta täyttäneet 10 % 10% (2020)

Yksinäisyyden vähentäminen



Tavoite Toimenpiteet Mittarit Arvo 2020 Arvo 2021 Vastuutahot

Madalletaan 
kynnystä osal-
listua erilaisiin 

tapahtumiin jär-
jestöjen keinoin.

Tarjotaan matalan kynnyksen toi-
mintaa ja tilaisuuksia erilaisille 
ryhmille. 

Toimintaa tarjolla (jär-
jestöjen omat mittarit)

Kyllä Kyllä Eri järjestöt

Ystäväkorttitoiminta, ikäihmisten 
liikunta- ja kulttuurikaverit

Toimintaa tarjolla (jär-
jestöjen omat mittarit)

Kyllä Kyllä

Kannustetaan 
kaikkia mukaan 

varhaiskasva-
tukseen

Perheiden tietoisuutta varhaiskas-
vatuksesta lisätään ja sen merkityk-
sestä lapsen kasvulle, oppimiselle ja 
kehittymiselle tiedotetaan. Ohjataan 
perheitä mukaan varhaiskasvatuk-
seen ottamalla yhteyttä perheisiin, 
joissa on 5-vuotta täyttäviä lapsia, 
jotka eivät ole mukana varhaiskasva-
tuksessa.

Tavoitettujen perhei-
den ja lasten määrä, % 
perheistä

77,2 % 79,00 % Varhaiskasvatus

Lapsiparlament-
titoiminnan 

käynnistäminen 
ja kehittäminen

Lapsiparlamentti kokoontuu 2 kertaa 
vuodessa, ja lapsiparlamentin halli-
tus 2-3 kertaa vuodessa.

Lapsiparlamentin 
toimintaan osallistu-
neiden koulujen määrä 
(kouluja 24)

0 Jouduttiin 
siirtämään 
koronan 
vuoksi 
helmikuulle 
2022

Perusopetus

Lasten ja nuor-
ten kuulemisen 

edistäminen

Lisätään lasten osallisuutta kyse-
lyiden,  kuulemisten  sekä muiden 
toimenpiteiden avulla.

Kyselyiden ja kuule-
misten määrä

Ei saatavilla Perusopetuk-
sen yhteiset 
kyselyt: 
LYK-kysely, 
perusopetuk-
sen arvi-
ointikysely 
oppilaille: 
oppimisym-
päristö ja sen 
turvallisuus, 
2. kielisen 
opetuksen 
kehittämis-
kysely.

Varhaiskasvatus, 
perusopetus, 
hyvinvoinnin ja 
terveyden edis-
täminen

Lapsivaikutusten arviointi käyttöön Toteutuneiden lapsi-
vaikutusten arviointi-
en määrä

0 0 Kaikki toimialat 
ja yksiköt

Lasten ja nuor-
ten harrastus-
mahdollisuuk-

sien lisääminen

Harkku - Seinäjoen harrastamisen 
mallin toteuttaminen, jokaisella 
koululla mahdollisuus osallistua 
kerhotoimintaan

Harkku-toimintaan 
osallistuneiden lasten 
ja nuorten määrä / 
lukukausi

Ei saatavilla 500 lasta Sivistyksen ja 
hyvinvoinnin 
toimiala

5

Mittarit Arvo 2020 Arvo 2021

Varhaiskasvatukseen osallistuneiden osuus, % (oma tilasto) 77,2 % 79,0 %

Kokee olevansa tärkeä osa luokkayhteisöä 4. ja 5. lk, % 60,3 % (2021) 60,3 %

Kokee kuuluvansa itselleen tärkeään ryhmään tai yhteisöön, 8. ja 9. lk,  % 75,2 % (2021) 75,2 %

Kokee pystyvänsä vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun, % lukio 81,7 % (2021) 81,7 %

Kokee pystyvänsä vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun, % ammatillinen koulutus 78,9 % (2021) 78,9 %

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet, 17-24 vuotiaat, % väestöstä (hyte-kerroin) 5,1 % (2019) 5,4 % (2020)

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25-64 vuotiaat (hyte-kerroin) 2,1 % 2,2%

Työkyvyttömyyseläkettä savat 25-64 vuotiaat (hyte-kerroin) 6,4 % 6,2 %

Osallisuus lisääntyy



Tavoite Toimenpiteet Mittarit Arvo 2020 Arvo 2021 Vastuutahot

Nuorisovaltuus-
ton, vammais-
neuvoston ja 

vanhusneuvoston 
toiminnan tuke-
minen ja toimin-

taedellytysten 
varmistaminen

Nuorisovaltuuston toiminnas-
sa nuorisotyöntekijä mukana 
ja auttamassa käytännön 
toiminnassa. Kummivaltuutet-
tujen toiminta Nuvan kanssa.

Arviointikysely nuoriso-
valtuustolle 

Ei saatavilla Ei toteutettu Nuorisopalvelut

Vammaisneuvoston toiminnan 
tukeminen

Arviointikysely toiminta-
edellytyksistä vammais-
neuvostolle

Ei saatavilla Ei toteutettu Sosiaali- ja terve-
ystoimiala

Vanhusneuvoston toiminnan 
tukeminen

Arviointikysely toimin-
taedellytyksistä vanhus-
neuvostolla

Ei saatavilla Ei toteutettu Sosiaali- ja terve-
ystoimiala

Erityistä tukea 
tarvitsevien 

nuorten harras-
tusmahdollisuuk-
sien lisääminen 
ja harrastuksiin 

ohjaaminen

Mahdollistetaan nuorille har-
rastuksiin tutustuminen osana 
kuntouttavaa työtoimintaa ja 
palveluohjusta. Kaiku-kortin 
jakaminen nuorille.

Myönnettyjen Kai-
ku-korttien määrä 
16-34-vuotiaille

394 kpl (2021) 394 kpl (2021) Kulttuuripalvelut, 
liikuntapalvelut, 
kirjasto, kansalai-
sopisto, nuoriso-
palvelut

Erityisryhmien, 
kuten heikosti 

lukevien ja maa-
hanmuuttajien tu-
keminen kohden-

netuin palveluin ja 
kampanjoin

Kirjastosta saa digitukea ja 
oppimista tukevaa Tuuppa-
ri-palvelua. 

Tavoitettujen asiakkai-
den määrä

Ei saatavilla 208 Kirjasto

Kirjaston tilojen 
ja tapahtuminen 

aktiivinen markki-
nointi

Kirjasto on kaikille avoin ja 
maksuton tila oppimiseen, 
työskentelyyn, harrastami-
seen ja kansalaistoimintaan. 
Kirjastossa järjestetään palve-
luja, tapahtumia ja toimintaa 
kaikenikäisille. 

Kirjastokäynnit/asukas  5,46 5,38 Kirjasto

Tapahtumien ja koulutus-
ten osallistujamäärä

11 625 11 031

Asunnottomuuden 
poistaminen

Sosiaalityö ja -ohjaus, väli-
vuokrausmalli, asumisen tuki: 
asumisneuvonta, Tukiporras, 
asiakassuunnitelmat, asiak-
kaiden tapaaminen ja verkos-
tot

Ara-tilasto, asunnotto-
mien määrä

21 17 (15.11.2021) Sosiaalipalvelut

Välivuokra-asuntojen 
määrä

17 15 (15.11.2021)

Asumisneuvonnan asiak-
kaiden määrä/vuosi

261 268

Jälkihuollossa ole-
vat nuoret sijoittu-
vat koulutukseen 

tai työelämään

Sosiaalityö ja-ohjaus, jälki-
huoltosuunnitelmat

Koulutukseen tai työelä-
mään sijoittuneet jälki-
huollossa olevat nuoret

62 % 54 % Sosiaalipalvelut

Työttömyyden 
väheneminen 

Työnvälityksen ja palveluoh-
jauksen kehittäminen; työllis-
tymistä edistävien palvelujen, 
kuten työvoimakoulutuksen 
ja omaehtoisen koulutuksen 
järjestäminen sekä päällekkäi-
sen työn vähentäminen

Työttömyysaste 10,20 % 7,90 % Työllisyyspalvelut

Pitkäaikaistyöttö-
myyden vähene-

minen

Sosiaalipalvelut osana kunta-
kokeilua, moniasiakkuustyö-
ryhmä, palveluohjaus

Pitkäaikaistyöttömien 
määrä

465 henkilöä 654 Työllisyyspalvelut, 
sosiaalipalvelut
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Tavoite Toimenpiteet Mittarit Arvo 2020 Arvo 2021 Vastuutahot

Kuntakokeiluasi-
akkaiden akti-

vointiaste nousee 
kokeilun lähtöti-

lanteesta

Vahva alku ja tehokkaan palve-
lumallin luominen

Aktivointiasteen seu-
raaminen

 33,8% > 39.7% 
(10/2021)

35,8 Työllisyyspalvelut

Ikääntyvien sään-
nöllinen kuulemi-

nen

Kuullaan säännöllisesti ikään-
tyvien kohderyhmää kulttuu-
ripalveluiden kehittämisessä 
järjestämällä asiakasraateja

Asiakasraatien ja osal-
listujien määrä

Ei toteutet-
tuja asiakas-
raateja

Ei toteutet-
tuja asiakas-
raateja

Kulttuuripalvelut, 
ikääntyvien palvelut

Kotouttamisohjel-
man päivittäminen 

2020-2024

Kaupungin toimialat edistävät 
kotoutumista ohjelman mu-
kaan 

Ulkomailta muutta-
neiden työllistyneiden 
osuus, %

41 % 41% (2020) Sosiaalipalvelut

Osallistetaan asuk-
kaita kaupungin 
kehittämiseen

Varataan talousarvioon rahaa 
osallistavaan budjetointiin. 
Otetaan osallistava budjetointi 
käyttöön eri toimialoilla osana 
talousarviota. 

Osallistavien budjet-
tien määrä

0 1 Elinvoiman ja kil-
pailukyvyn toimiala, 
kaikki toimialat

Selvitetään asuk-
kaiden osallisuu-
den kokemusta

Osallisuusindikaattorin käyt-
töönotto

Osallisuusindikaattori 
otettu käyttöön

Ei käytössä Ei käytössä Elinvoiman ja kil-
pailukyvyn toimiala

Yhdistyksien ja 
toimintaryhmien 

toiminnan tukemi-
nen

Laaditaan kaupungin avus-
tusstrategia, selkiytetään 
kaupungin avustuksien myön-
tämisen periaatteet ja työnjako 
sekä tehdään opas hakijoille

Avustusstrategia tehty Ei ole tehty Ei ole tehty Elinvoiman ja kil-
pailukyvyn toimiala, 
sivistyksen ja hyvin-
voinnin toimiala

Tavoite Toimenpiteet Mittarit Arvo 2020 Arvo 2021 Vastuutahot

Tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuu-
den paraneminen 

Seinäjoen kaupun-
gissa

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
suunnitelman tekeminen

Suunnitelman valmis-
tuminen

Ei aloitettu Ei aloitettu Elinvoiman ja kil-
pailukyvyn toimiala

Ikääntyvien 
kulttuurihyvin-

vointipalveluiden 
saavutettavuuden 

parantaminen

Kehitetään etäkulttuuripalve-
luita

Kuvapuhelimen viri-
keasiakkaiden määrä

15 60 Kulttuuripalvelut, 
ikääntyvien pal-
velut

Kuvapuhelimen tuo-
kioiden määrä

37 43

7
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TEA-pisteet, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 33 (max 100) 33 (max 100)

Yhdenvertaisuus palveluissa
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Ikääntyvien 
kulttuuripalve-
luihin osallistu-
misen mahdol-

listaminen

Lisätään Kaikukortin tarjoamista 
ikääntyneille

Ikääntyville jaettujen Kai-
kukorttien määrä 

19 (11/2021) 106 Kulttuuripalve-
lut, ikääntyvien 
palvelut

Lisätään Kulttuurikaveri-toi-
mintaa

Kulttuurikaverien ja kult-
tuurikaverikäyntien määrä

Ei tietoa Kulttuurika-
vereita 8

Yhdenvertaiset 
mahdollisuudet 
kirjastopalvelui-

den käyttämi-
seen

Riittävät ja toimivat aukioloajat 
kaikissa toimipisteissä (pää-
kirjasto, kolme lähikirjastoa, 
sairaalakirjasto) ja kattavat reitit 
kirjastoautoilla

Tyytyväisyys kirjaston 
aukioloaikoihin

4,3/5 4,2/5 Kirjasto

Kirjastojen aukiolotunnit 13 382 16 953

Tyytyväisyys kirjastopal-
veluihin

4,6/5 4,6/5

Kirjaston etäpalveluiden, kuten 
kirjaston kotipalvelun, e-aineis-
tokokoelmien kehittäminen sekä 
etätapahtumien järjestäminen

Kotipalveluasiakkaiden 
määrä/henkilöasiakkaat

67 67

Kotipalveluasiakkaiden 
määrä/palvelukeskukset

21 21

e-aineistojen käyttökerrat 238 959 178 948

Koulutukselli-
sen tasa-arvon 
lisääntyminen 
ja elinikäisen 

oppimisen tuke-
minen

Riittävä ainealueiden lukumäärä 
ja opintojen monimuotoisuus

Opiskelijoiden tyytyväi-
syys opintotarjontaan

Ei saatavilla Ei saatavilla Kansalaisopisto

Palvelut ovat alueellisesti ja 
taloudellisesti saavutettavia

Tarjottu tuntimäärä eri 
alueilla

Ei saatavilla Ei saatavilla

Liikunnan saata-
vuuden paranta-

minen 

Liikuntamahdollisuudet ja 
-alueet ovat ihmisten lähellä, 
lähiliikuntatyöryhmän toiminta 
aktiivista 

Liikuntapaikkojen ja 
-alueiden lukumäärä 

261 376 Liikuntapalvelut

Tyytyväisyys liikuntapaik-
kojen saatavuuteen (oma 
kysely)

Ei saatavilla Ei vielä 
toteutettu 

Paikallistason toimintaa kylissä 
ja lähiöissä

Kylätoimijoiden kanssa 
yhdessä toteutettujen 
tapahtumien määrä 

4 6

Yhteistyössä 3. sektorin 
ja kylätoimijoiden kanssa 
hoidettujen reittien määrä

Ei saatavilla 5

Henkisen ja fyy-
sisen hyvinvoin-
nin edistäminen 
kirjaston keinoin 

Kirjasto tarjoaa kauno- ja tie-
tokirjallisuutta sekä muita 
aineistoja henkisen ja fyysisen 
hyvinvoinnin tueksi. Kaunokir-
jallisuuden lukeminen edistää 
mieleterveyttä. Tietokirjallisuu-
desta saa tietoa terveellisten 
elämäntapojen tueksi. Kirjas-
tossa voi olla myös lainattavia 
liikuntavälineitä.

Lainaus/asukas 20,75 23,73 Kirjasto

Pyritään mah-
dollistamaan 
ilmaisia tiloja 

järjestöille

Kartoitetaan olemassa olevat 
tilat ja viestitään niiden mahdol-
lisesta käytöstä.

Tiloja tarjotaan/ei tarjota. Ei saatavilla Ei saatavilla Elinvoiman ja 
kilpailukyvyn 
toimiala, järjestöt

8



Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta 
edistävä toiminta ja palvelut

Tavoite Toimenpiteet Mittarit Arvo 2020 Arvo 2021 Vastuutahot

Yhteistyö var-
haiskasvatuksen, 
liikuntapalvelui-
den ja järjestöjen 

kanssa

Perheliikuntailtapäivät, urheiluseu-
rojen lajiesittelyt varhaiskasvatuk-
sessa

Perheliikuntailtapäi-
vien osallistujat

850 880 Liikuntapalve-
lut, varhaiskas-
vatus

Lapset liikkuvat 
varhaiskasvatuk-
sessa vähintään 
2 tuntia päivässä 
(kokonaistavoite 

3h)

Liikunta on mukana lasten arjessa 
sisä- ja ulkotiloissa monipuolisesti. 
Varhaiskasvatuksen siirtymätilan-
teet päivän eri vaiheissa sekä mm. 
iltapäiväpedagogiikassa. Varhaiskas-
vatuksen strategissa ja varhaiskas-
vatussuunnitelmassa lasten liikku-
minen on keskiössä. Eskariuinnit, 
päivisfutis ja luisteluohjaus sekä 
lasten tanssi ovat osa lapsen arkea.

Liikkumisen määrää 
seurataan lapsiryhmä 
tasolla. Sisäinen asian-
tuntijuus ja lapsen 
fyysinen aktivisuus 
on ollut varhaiskasva-
tuksen arvioinnin yksi 
havainnoin kohde

Oma laadul-
linen seu-
ranta

Varhais-
kasvatuk-
sen oma 
ohjelma ja 
seuranta, 
varh.kasv. 
strategiassa 
liikkumi-
nen. Toteu-
tuu.

Varhaiskasva-
tusyksiköt

Liikkuva koulu 
-toimintakulttuu-
rin vahvistaminen 

kouluissa

Kaikki peruskoulut päivittävät lii-
kunnallistamissuunnitelman 2022

Päivitettyjen liikunnal-
listamissuunnitelmien 
määrä (tavoite 30)

0 0 Perusopetus

Liikunnallistamisuunnitelmien toi-
menpiteiden toteuttaminen

Seurataan koulukoh-
taisesti, lukuvuoden 
arviointiraportissa

Kaikki pe-
ruskoulut

Kaikki pe-
ruskoulut

Perusopetus

Asukkailla on 
mahdollisuus 

maksuttomaan lii-
kuntaneuvontaan 

Aktiivinen ja poikkihallinnollinen 
tiedottaminen mahdollisuudesta 
liikuntaneuvontaan

Liikuntaneuvonnassa 
käyneiden määrä 

Ei saatavilla 41 Liikuntapalvelut

Kuudesluokkalai-
set ovat uimatai-

toisia 

Uinninopetus etenee suunnitelmal-
lisesti varhaiskasvatuksesta läpi 
peruskoulun ja uinninopetus on 
laadukasta

Uimataitoisten lasten 
määrä, %

90% ikäluo-
kasta uima-
taitoisia

87 % ikäluo-
kasta uima-
taitoisia 

Liikuntapalve-
lut, varhaiskas-
vatus, perus-
opetus

Asukkaat tarvitsevat hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistäviä palveluita voidakseen hyvin. Hyvin-
voinnin ja terveyden edistäminen on yksi kunnan perustehtävistä. Hyvin saavutettavissa olevat ja oikea-
aikaiset palvelut ehkäisevät ongelmien syntyä.

Lisää liikettä

9
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Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, 4. ja 5. lk, % 43,9% (2021) 43,9 %

Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, 8. ja 9. lk, % 21% (2021) 21 %

Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, lukio, % 16,2% (2021) 16,2 %

Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, ammatillinen oppilaitos, % 11,3% (2021) 11,3 %

TEA-pisteet, liikunta 71 71
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Liikuntastrategi-
an päivittäminen 

2022- 2026

Päivitetään liikuntastra-
tegia huomioiden kaikki 
kaupungin asukkaat 

Strategia päivitetty Ei päivitetty Ei päivitetty 

Kannustetaan 
ikääntyviä toimin-
takykyä ylläpitä-
vään liikuntaan 

Tiedotetaan aktiivisesti 
Seniori - Erityisliikun-
nan kortista ja pidetään 
kortin hinta kohtuulli-
sena 

Myönnettyjen korttien määrä 639 539 Liikuntapalve-
lut, Ikääntyvien 
palvelut

Toimintakykyra-
joitteisten ikäih-

misten ulkoilu- ja 
liikkumismahdol-
lisuuksien lisää-

minen

Lisätään vapaaeh-
toistyön määrää sekä 
koulujen, oppilaitosten 
ja kolmannen sektorin 
kanssa tehtävää yhteis-
työtä

Ulkoilumahdollisuuksien 
määrä

Ei saatavilla Liikuntays-
tävien määrä 
23

Ikääntyvien 
palvelut

Liikunnallisten 
elämäntapojen 

edistäminen kai-
kissa ikäryhmissä 

Tuetaan liikunta-aluei-
den ja tilojen aktiivista 
käyttöä

Sisäliikuntapaikoilla kävijöitä 
(yhteensä)

690 000 
(2019)

533 000 Liikuntapalvelut

Liikunnallisten 
hankkeiden mää-

rää lisätään 

Hankerahoitusta hae-
taan ja hankerahoitusta 
varten budjetoidaan 
rahaa 

Haettujen hankkeiden määrä Ei saatavilla 1 Liikuntapalvelut

Muiden toimialojen kanssa yh-
teistyössä toteutetut hankkeet 

Ei saatavilla 1

Tavoite Toimenpiteet Mittarit Arvo 2020 Arvo 2021 Vastuutahot

Vauvojen 
uniongelmien 
väheneminen

Uniasioista keskustellaan 
neuvoloiden vastaanotoilla 
ja se tilastoidaan. Unihoita-
jan yhteydenotot, unikoulun 
järjestäminen

Tilastointimalli käytössä neu-
voloissa (SPAT) 

100 % 100 % Lastenneuvola

Unihoitajan yhteydenottojen ja 
kotikäyntien määrä

263 214

Unikoulussa käyneiden lasten 
määrä

106 98

Lasten ja 
nuorten uni-
vaikeuksien 

väheneminen

Kouluterveydenhoitaja kes-
kustelee 4. ja 8. luokkalaisen 
kanssa unesta. Toimenpide 
käytössä jokaisessa 4. ja 
8.luokkalaisen terveystar-
kastuksessa.

Usein vaikeuksia nukahtaa tai 
heräilemistä öisin, % 4. ja 5. 
luokan oppilaista

10,9 % (2021) 10,9 % Kouluterveyden-
huolto

Vaikeuksia päästä uneen vähin-
tään kerran viikossa, % 8. ja 9. 
luokan oppilaista

22,6 % (2021) 22,6 %

Terveellisten elämäntapojen mahdollistaminen ja tukeminen
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Ylipaino 8. ja 9. luokan oppilaista (hyte-kerroin) 20,7 % (2021) 20,7 %

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. lk (hyte-kerroin) 22,6 % (2021) 22,6 %

THL:n sairastavuusindeksi 99,3 (2019) 99,3 (2019)

TEA-pisteet, Perusterveydenhuolto 75 75
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Vanhemmuuden 
tuen vahvista-

minen äitiys- ja 
lastenneuvo-

lassa

Äitiysvalmennuksen kehittä-
minen yhteistyössä asiakkai-
den kanssa (kysely)

Asiakaskyselyt Tulossa 
vuonna 2022

Ei tehty, 
toteutetaan 
hyvinvointi-
alueella 

Äitiysneuvola

Ryhmäneuvolan pilotointi Ryhmäneuvolan pilotoin-
tiin osallistuneiden van-
hempien määrä

Tulossa 
vuonna 2022

Tulossa 
vuonna 2023

Lastenneuvola

Neuvoloiden vastaanottoaiko-
jen laajentaminen (klo 16-18)

Iltavastaanotolla käyneiden 
asiakkaiden lukumäärä

1145 1240 Lastenneuvola

Vanhemmuuden 
vahvistaminen

Varhaiskasvatukseen haet-
taessa selvitetään perheen 
tilanne. Varhaiskasvatus-
suunnitelma tehdään jokai-
sesta varhaiskasvatuksessa 
olevasta lapsesta yhdessä 
huoltajien kanssa.

Tehtyjen varhaiskasva-
tusuunnitelmien osuus, %

Ei saatavilla 100 % Varhaiskasvatus

Rintaruokinnan 
lisääntyminen 
alle 1-v. lapsilla

Imetysaktiivisuus kysytään 
ja tilastoidaan lapsen 2 vko, 
2-, 4-, 6-kk ja 1-v. iässä. Tiivis 
yhteistyö perheen kanssa ja 
neuvoloiden välinen yh-
teistyö. Imetyssuositukset. 
Imetysohjausohjeistuksen 
tekeminen.

Täysimetys, 2 kk 69,63 % 69,38 % Lastenneuvola

Osittaisimetys, 2 kk 18,20 % 18,08 %

Täysimetys, 6kk 3,97 % 7,12 %

Osittaisimetys, 6kk 67,69 % 65,69 %

Imetysohjaus-ohjeistus 
tehty

Ei tehty Ei tehty, 
tehdään 
hyvinvointi-
alueella maa-
kunnallinen 
ohjeistus

Lasten lihavuu-
den vähenemi-

nen

Perheen kokonaisvoinnin 
huomiointi 

Normaalipainoisia 4-vuo-
tiaita

63,44 % 82,84 % Neuvola, kouluter-
veydenhuolto

Normaalipainoisia 1. lk 76,60 % 81,19 %

Normaalipainoisia 5. lk 74,27 % 77,68 %

Lihavuus Laskuun -ohjelman 
päivittäminen

Ohjelma päivitetty Ei päivitetty Ei päivitetty Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistä-
minen

Perusopetuksen 
hyvinvoinnin 
teemavuosi

Perusopetuksessa toteute-
taan  lukuvuosien 2022-2024 
aikana kaksi hyvinvointiin 
keskittyvää teemavuotta. 
Vuosien aikana hyvinvoinnin 
teema on kattavasti esillä 
niin oppilaiden kuin henkilö-
kunnankin arjessa.

Perusopetuksen hyvinvoin-
tikirjan päivitys

Ei päivitetty Päivitetään 
vuosina 
2022-2023

Perusopetus, hyvin-
voinnin ja tervey-
den edistäminen

Terveellisten 
elintapojen tuke-
minen vastaan-
ottokäynneillä

Elintapaohjauksen mini-in-
tervention käyttö vastaanot-
tokäynnillä. Tarpeen mukaan 
ohjaus elintaparyhmään.

Pidettyjen elintaparyhmien 
ja osallistuneiden määrä

Ei saatavilla 0 Terveyskeskus

Mittaukset ja loppukysely 
ryhmään osallistuneille

Ei saatavilla Ei toteutunut

Jatkotapaamiset / yksilö-
käynnit

Ei saatavilla 0
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Tervehampais-
ten 1-6-vuo-

tiaiden osuus 
ikäluokastaan on 
vähintään 95 %. 
Tervehampais-
ten 7-14-vuo-
tiaiden osuus 

ikäluokastaan on 
vähintään 68 %

Suun terveystarkastukset 
ja tarkastukset, tilastointi. 
Asetuksen mukaiset suun 
terveydenhuollon määräai-
kaistarkastukset toteutuvat 
neuvoloissa sekä koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollossa. 
Karkiton varhaiskasvatus ja 
perusopetus.

Tarkastuksien toteutuminen 
asetuksen mukaisesti

Toteutunut Toteutunut Suun terveyden-
huolto, varhaiskas-
vatus, perusopetusTervehampaiset 1-6 -vuo-

tiaat
63,50 % 94,90 %

Tervehampaiset 7-14 -vuo-
tiaat

78,60 % 68,80 %

Ei-toivottujen 
raskauksien vä-
hentäminen alle 

25-vuotiailla

Maksuttoman ehkäisyn 
jakamisen ja informoin-
nin  tehostaminen, pitkäai-
kaisten ehkäisymenetelmien 
suosiminen. Some-kanavien 
hyödyntäminen, henkilöstö-
resurssin lisääminen.

Maksuttoman ehkäisyn 
asiakkaita

641 674 Perhesuunnittelu-
neuvola

Raskauden keskeytys -lä-
hetteitä

61 66

Opiskelijalähtöi-
syyden toteutu-
minen terveys-
tarkastuksessa

Terveydenhoitaja kysyy 
opiskelijalta terveystarkas-
tuksessa onko hänellä mie-
lessä jotain asiaa, josta hän 
haluaisi keskustella. Toi-
menpide käytössä jokaisessa 
terveystarkastuksessa.

Terveystarkastuksessa 
nuoren mielipidettä kuun-
nellaan, % 
lukion 1. ja 2. vuoden opis-
kelijoista 

89,3 % (2021) 89,3%, Opiskeluterveyden-
huolto

Terveystarkastuksessa 
nuoren mielipidettä kuun-
nellaan, % ammatillinen 
koulutus 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoista

85,8 % (2021) 85,8 %

Aikuisten 
hoitoonpääsy 
hoitotakuun 

puitteissa suun 
terveydenhuol-

toon 

Aikuisten kiireettömän 
hammashoidon tarkastusten 
tekeminen määräaikojen 
puitteissa

Jonopotilaiden määrä 1961 0 Suun terveyden-
huoltoHoitotakuun puitteissa 

toteutuneet tarkastukset 
Toteutunut Toteutunut

Työttömien 
työnhakijoiden 

työ- ja toiminta-
kyvyn tukemi-

nen

Työllisyyden kuntakokeilu 
2021-2023, hoitaja olemassa, 
lääkäripalvelut saatavissa

Asiakaskäyntien määrä Ei saatavilla 266 Terveyskeskus, 
Työllisyyden kunta-
kokeilu

Pitkäaikaissai-
raiden ja paljon 

palveluja käyttä-
vien potilaiden 

kontaktimäärien 
väheneminen

Pitkäaikaissairaiden ja 
paljon palveluja käyttävien 
potilaiden hoidon tarpeen 
määrittäminen, terveys- ja 
hoitosuunnitelmien laatimi-
nen vastaanottosektorilla

Uusien hoito- ja palvelu-
suunnitelmien lukumäärä

282 0 Terveyskeskus

Päivitettyjen hoito- ja palve-
lusuunnitelmien lukumäärä

46 0

Hoitohenkilö-
kunnan ja poti-
laan rasituksen 
ja kuormituksen 
vähentäminen 

Kinestetiikkakoulutus kau-
punginsairaalan henkilöstöl-
le. Koulutuksen teoriaosuus 
ja käytännön harjoittelu 
osastoilla potilaiden kanssa.

Osallistuneiden antama 
palaute

Ei saatavilla Koulutus 
innostavaa ja 
käytännönlä-
heistä

Terveyskeskus

Koulutuskerrat ja koulutuk-
seen osallistuneiden määrä 
eri osastoilla

Ei saatavilla 40 osallistu-
jaa, 91 koulu-
tuspäivää

Kinestetiikan periaatteiden 
juurtuminen osaksi kaik-
kien osastojen hoitotyötä.

Ei saatavilla Tarvittaisiin 
kaikille hoi-
tajille
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Turvallinen hoito, 
sekä potilaiden 

että työntekijöiden 
näkökulmasta

MAPA- koulutus henkilökun-
nalle. Turvallisuussuunnitel-
mat. Ennakointi (käytettävissä 
mm. vartijapalvelut, hoitaja-
hälyttimet, ym.) MAPA (Mana-
gement of Actual or Potential 
Aggression = Haasteellisen 
käytöksen ennaltaehkäisy ja 
hallinta) -kouluttajien koulut-
taminen osastolle M3. Turval-
lisuuteen liittyvien asioiden 
kehittäminen kaikissa yksi-
köissä. 

MAPA-kouluttajien koulutuk-
sen toteutuminen

Ei saatavilla 3 Terveyskeskus

MAPA-koulutukseen osallis-
tuneiden määrä

Ei saatavilla 10

HaiPro-ilmoitukset (haittata-
pahtumien raportointiproses-
si) / potilasturvallisuus

522 532

HaiPro-ilmoitukset / työtur-
vallisuus

172 140

HaiPro-ilmoitukset / poti-
laiden ja omaisten tekemiä 
ilmoituksia

4 5

HaiPro-ilmoitukset / tietotur-
vailmoituksia

7 2

Nuorten elämän-
hallinnan tukemi-
nen ja palveluihin 

ohjaaminen

Etsivä nuorisotyö, kuntoutta-
va työtoiminta mm. työpajat,  
vertaistukiryhmät

Tehdyt Kyky-viisari mittauk-
set

Tolkkupaja: 
25

36 Nuorisopalvelut, 
Työpajat, kunta-
kokeiluKaks’Kättä: 

83
Ei saatavilla

Tehdyt Sovari- sosiaalisen 
vahvistumisen mittaukset

Tolkkupaja: 
30

23

Päihteettömyy-
teen kannustami-

nen

Ehkäisevän päihdetyön aktii-
viset toimet eri ikäluokissa, 
tiedon jakaminen, Festaripak-
katyö

Toteutuneet Festaripakka-toi-
menpiteet

0 1 Hyvinvoinnin 
ja terveyden 
edistäminen, 
EHKÄPÄ lapset 
ja nuoret

Tosi humalassa vähintään 
kerran kuukaudessa, 8. ja 9. lk

10,9 % (2021) 10,9 %

Kokeillut laittomia huumeita 
ainakin kerran, lukio 1. ja 2. lk

7,1 % (2021) 7,1 %

Kokeillut laittomia huumeita 
ainakin kerran, ammatillinen 
oppilaitos

12,1 % (2021) 12,1 %

Suunnitelma päivitetty Ei päivitetty Ei päivitetty 

Hyödynnetään jär-
jestöjen palveluita 
entistä paremmin 

ja lisätään tie-
toisuutta niiden 

tarjoamista palve-
luista.

Hyödynnetään järjestöjen jaka-
maa tietoa eri aiheista esimer-
kiksi kaupungin henkilöstön 
kouluttamisessa. Lisätään 
tietoisuutta järjestöjen tarjoa-
masta vertaistuesta. 

Järjestöjä hyödynnetty koulu-
tusten järjestämisessä.

Ei saatavilla Ei saatavilla Seinäjoen kau-
punki, järjestöt

Otetaan yritykset 
entistä vahvem-

min mukaan asuk-
kaiden hyvinvoin-

nin ja terveyden 
edistämiseen.

Edistetään Heathy Kids of 
Seinäjoki -kehitysalustan 
laajentumista

Kehitysalustan kautta toteu-
tuneet kehittämisprojektit

4 3 Hyvinvoinnin 
ja terveyden 
edistäminen

Etsitään ja luodaan strategi-
sia kumppanuuksia yritysten 
kanssa tavoitteena asukkaiden 
hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen

Strategisten kumppanuuk-
sien määrä

0 0 Elinvoiman ja 
kilpailukyvyn 
toimiala

Oppilaat syövät 
koululounaan

Kouluruokailujulisteen toi-
menpiteitä on otettu käyttöön 
kouluilla. Ruokailutoimikunta 
/ kouluruoka-agenttitiimi / 
ruokaraati tmv. kehittämis-
työryhmä toimii kouluilla. 
Toteutetaan kouluilla suosik-
kiruokaviikkoja ja vahviste-
taan myönteistä mielikuvaa 
kouluruoasta. Kouluravintolaa 
kehitetään tilana (viihtyisyys).

Ruokailutoimikuntien määrä 
vs. koulujen määrä

15 / 34 19 / 34 Ruoka- ja 
siivouspalvelut, 
koulutSyö pääruokaa kouluruoalla 

kaikkina koulupäivinä, %, 4. 
ja 5. lk

75,9 % (2021) 75,90 %

Syö pääruokaa kouluruoalla 
kaikkina koulupäivinä, %, 8. 
ja 9. lk

63,2 % (2021) 63,20 %
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Visuaalisten 
taiteiden huo-

mioiminen 
osana kau-

punkilaisten 
kokonaisval-
taista hyvin-

vointia 

Seinäjoen taidehallin näyttelyis-
tä viestiminen saavutettavasti, 
Seinäjoen taidehallin yleisötyön 
toiminnat eri kohderyhmille (lap-
set, lapsiperheet, ikääntyneet)

Seinäjoen taidehallin asia-
kasmäärä

10900 12000 Kulttuuripalvelut

Julkisen taiteen lisääminen kau-
punkilaisten arkiympäristöön, 
julkisen taiteen viestinnän ja 
yleisötyön toteuttaminen

Toteutetut toimenpiteet Ei saatavilla 3 aloitettua 
teoshan-
kintapro-
sessia sekä 
1 portfolio-
haku. Asu-
kaskysely 
taideteoksen 
taustama-
teriaaliksi 
(Björkenhei-
mintien sil-
ta). Patsas-
pyöräilyjä ja 
infovideoita 
kaupunkilai-
sille.

Kulttuuripalvelut, 
yhdessä poikkihal-
linnnollisen taide-
työryhmän kanssa

Lasten ja 
nuorten 

kulttuuri-
kosketusten 
lisääminen

Lastenkulttuurikeskus Louhimon 
perustoiminnan sekä etä- ja digi-
sisältöjen toteuttaminen

Lastenkulttuurikeskus Lou-
himon asiakaskontakti

10 000 Livetapaa-
misia 13 096 
kpl 

Kulttuuripalvelut

Lastenkulttuurikeskus 
Louhimon verkkosisältöjen 
käyttäjämäärä

12 000 Verkko-
sisältöjen 
kontaktit 111 
831 kpl

Kasvatus- ja opetusalan henkilös-
tön kouluttaminen taiteen ja kult-
tuurin kokemisen ja tekemisen 
mahdollisuuksista osana työtä.

Lastenkulttuurikeskuksen 
toteuttamat kasvattajien ja 
opettajien asiantuntijakoh-
taamiset ja koulutukset

10 Etäkoulu-
tukset 23 kpl 
( 574 hlöä), 1 
live-koulu-
tus (18 hlöä)

Kulttuurista hyvinvointia

14

Mittarit Arvo 2020 Arvo 2021

Harrastaa taidetta ja kulttuuria vähintään yhtenä päivänä viikossa, 4. ja 5. lk, % 78,5 (2021) 78,5

Harrastaa taidetta ja kulttuuria vähintään yhtenä päivänä viikossa, 8. ja 9. lk, % 51,7 (2021) 51,7

TEA-pisteet, kulttuuri 76 (2021) 76
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Kulttuurikas-
vatusuun-
nitelman 
sisältöjen 

toteuttaminen

Yhteistä tekemistä, yhteisiä pai-
nopisteitä, kulttuurin ja taiteen 
tekijöiden vierailuja koululle ja 
varhaiskasvatukseen tukemaan 
Kulttuurimatkasisältöjen hyödyn-
tämistä opetustyössä

Kulttuurimatkaan osallistu-
neiden määrä

5000 5000 Kulttuurikasvatus, 
varhaiskasvatus, 
perusopetus, kir-
jasto

Taituri-toimintaan osallis-
tuneiden määrä

3000 3000

Sosiaali- ja 
kulttuuri-

palveluiden 
yhteistyön 

vahvistami-
nen

Kulttuuripalveluiden saavutetta-
vuuden parantaminen. Sosiaali-
palveluiden kanssa yhteistyössä 
toteutettavat taide- ja kulttuuri-
sisältöiset projektit sekä Kaiku-
kortti -toiminta.

Sosiaali- ja kulttuuripalve-
luiden kanssa yhteistyössä 
toteutettavien taide- ja 
kulttuurisisältöjen määrä 
tunteina

Ei mitattu Ei mitattu Kulttuuripalvelut, 
sosiaalipalvelut

Kaikukortin käyttökerrat 280 (2021) 625

Ikääntyvien 
kulttuurihy-
vinvoinnin 
lisääminen

Tehdään monialaista yhteistyötä 
ja toteutetaan K65 Kulttuurihy-
vinvointisuunnitelmaan kirjattu-
ja toimenpiteitä

K65- työryhmään osallis-
tuvien yhteistyötahojen 
määrä (K65 Kulttuurihyvin-
voinnin asiantuntijaryhmä)

24 23 Kulttuuripalvelut

Toteutuneet toimenpiteet Ei toimenpi-
teitä

15/19 proses-
sissa ja 4/19 
aloittamatta

Kirjaston 
kulttuurita-
pahtumien 
lisääminen

Kirjaston kirjallisuus- ja kult-
tuuritapahtumien kehittäminen 
eri ikäryhmille yhteistyössä eri 
kumppaneiden kanssa

Tapahtumien määrä 547 644 Kirjasto



Hyvät arkiympäristöt

Tavoite Toimenpiteet Mittarit Arvo 2020 Arvo 2021 Vastuutahot

Julkisen taiteen 
määrän lisäämi-

nen 

Julkisen taiteen prosessien 
kehittäminen

Toteutuneet projektit 0 1 (Isoset) Kulttuuripalvelut, 
kaupunkiympäristö

Lisätään vihera-
lueiden määrä 
kaupungissa

Rakennetaan uusia vihera-
lueita 

Rakennettujen vihera-
lueiden määrä kaupun-
gissa ha /vuosi

2 ha 2,2 ha Kaupunkiympäristö

Asemakaavoissa vihreäksi 
jätetyt alueet, muutakin kuin 
rakennettuja puistoja, sisältää 
mm taloyhtiöiden piha-alueet 
jne

Otetaan käyttöön viher-
kerroin

Ei vielä käy-
tössä

Ei käytössä

Asemakaava-alueella 
asuvan väestön osuus, 
jolla enintään 300 metrin 
matka puistoalueelle

Ei saatavilla Ei saatavilla

Tavoite Toimenpiteet Mittarit Arvo 2020 Arvo 2021 Vastuutahot

Oppilaitos-
turvallisuu-
den paranta-

minen

Turvallisuusosaaminen ja koulujen 
poistumisharjoitukset ovat osa arki-
päivää. Arjen turvaamiskäytännöt ja 
kurinpitokäytännöt ovat opetussuun-
nitelman mukaisia ja yhtenäisiä. 
Valmiussuunnittelu ja riskienhal-
linta on jatkuvasti ajan tasalla sekä  
turvallisuussuunnitelmat päivitetään 
valtuustokauden aikana vähintään 
kertaalleen. 

Kaikilla kouluilla on 
sähköinen pelastussuun-
nitelma

Ei ole Ei ole Oppilaitokset

Opetussuunnitelman mu-
kaiset ja yhtenäiset toimet 
kaikilla kouluilla käytössä

Ei ole Ei ole

Turvalliset 
koulureitit

Todetaan ja kirjataan vaaranpaikat 
sekä vähennetään niitä vuosittain

Parannettujen vaaran-
paikkojen korjaaminen 
lkm

Ei saatavilla Ei saatavilla Kaupunkiympä-
ristö

Hyvä arkiympäristö on terveellinen, turvallinen, esteetön ja esteettinen. Se kannustaa asukkaita edistämään 
omaa hyvinvointia ja terveyttä sekä vahvistaa mielenterveyttä. Hyvä arkiympäristö kannustaa liikkumaan 
sekä nauttimaan luonnosta ja kulttuuriympäristöstä. Ympäristöllä on iso vaikutus myös turvallisuuteen ja 
onnettomuuksiin.  

Viihtyisä kaupunkiympäristö

Turvallinen kaupunki
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Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65-vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavan 
ikäistä (hyte-kerroin)

424,9 422,1

Koulussa tai koulumatkalla vähintään kaksi tapaturmaa lukuvuoden aikana, 4. ja 5. lk, % 22,6% (2021) 22,6 %

Liikenneonnettomuuksia Seinäjoella 90 108

Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1 000 asukasta 7,4 8
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Vastuullisuuden 
esiintuominen ja 
lisääminen ruo-

kapalvelussa

Hävikin mittaaminen, vastuullis-
ten raaka-aineiden ja toimintojen 
listaaminen, Vastuullisuudesta 
kertominen henkilökunnalle ja 
asiakkaille

Hävikin määrä Ei saatavilla Ei saatavilla, 
aloitetaan 
vuonna 2023

Ruoka- ja siivouspal-
velut

Terveellinen 
hengitysilma (ei 

katupölyä)

Tarkkaillaan ilmanlaatua Huono ilmanlaatuin-
deksi päiviä/vuosi

3 päivää 1,3 päivää 
(31,5 h)

Kaupunkiympäristö

Lisätään ikäihmi-
sille tarkoitettuja 
erilaisia asumis-

muotoja 

Suunnittelun pohjalla on ikäih-
misten oma näkemys ja heidän 
tarpeensa

Uusia malleja otettu 
käyttöön

Ei saatavilla v. 2022 toteu-
tuvaa

Ikäihmisten palvelut, 
eristyisasumisen 
työryhmä

Ikäihmisten 
kaatumistapatur-
mien ennaltaeh-

käisy

Tuetaan asuntojen ja ympäristön 
esteettömyyttä lisääviä toimia, 
jaetaan liukuesteitä ikäihmisille

Jaettujen liukuestei-
den määrä

Ei saatavilla 150 Ikäihmisten palvelut

Tavoite Toimenpiteet Mittarit Arvo 2020 Arvo 2021 Vastuutahot
Lähiliikun-
tapaikkojen 

rakentaminen ja 
ylläpitäminen

Lisätään lähiliikuntapaikkojen 
määrää erillisen suunnitelman 
mukaan

Toteutuneiden lähiliikun-
tapaikkojen määrä

16 2 uutta paik-
kaa 

Liikuntapalvelut, 
kaupunkiympä-
ristö

Tuetaan hyvin-
vointia edistä-

vää liikkumista

Ylläpidetään olemassaolevia 
pyöräteitä ja ulkoilureittejä sekä 
tehdään uusia 

Ulkoilureittien pituus km 280 280 Kaupunkiympä-
ristö, liikuntapal-
velut

Kulkumuotojakauman 
kehitys, auto/julkinen/
pyörä/jalankulku, %

Ei saatavilla Ei saatavilla

Tarjotaan päiväkotien ja koulujen 
pihat asukkaiden käyttöön iltai-
sin ja viikonloppuisin

Pihojen tarjoaminen kaik-
kien käyttöön 

100 % 100 % Varhaiskasvatus, 
perusopetus, kau-
punkiympäristö, 
liikuntapalvelut

Liikuntapaik-
kojen käytön 
lisääminen ja 
monipuolista-

minen

Nuorisotiloilla salivuorot, kesä-
aikaista ohjausta koulupihoissa, 
vahinkoliikkumista, ohjattuja 
luontoaktiviteetteja

Toteutuneita ohjausker-
toja

8 Ei saatavilla Nuorisopalvelut

Esteettömyyden 
huomioiminen

Esteettömyys huomioidaan niin 
suunnittelussa, rakentamises-
sa kuin kunnossapidossakin. 
Tulevaisuudessa esteettömyy-
teen liittyviä asioita käsitellään 
vammaisneuvostossa, jossa on 
kaupunkiympäristön toimialan 
edustus. 

Kaupunkiympäristön 
edustus vammaisneuvos-
tossa

Ei ole On edustus Kaupunkiympä-
ristö

Liikkumista edistävät ympäristöt
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TEA-pisteet, liikuntapaikkojen määrä yhteensä / 1000 asukasta 44 (max 100) 71 (max 100) 





Raportin tekoon ovat osallistuneet seuraavat henkilöt Seinäjoen 
kaupungilta:

Henna Rantasaari
Tarja Palomäki
Tiina Perä
Terhi Kimpimäki
Lenita Kangas
Sari Hyytinen
Päivi Saukko
Janne Pajaniemi
Riitta Suojanen
Tanja Särkipaju
Leena Kråknäs
Pekka Hautamäki
Marika Ojala
Aija-Marita Näsänen
Eija Ikola
Teppo Latvanen
Kirsti Länsikallio
Pirjo Kujanpää
Hanna Latva-Kiskola
Tiina Penttilä
Kirsi Mattila
Sanna Martin
Anne Suvisalmi

hyvinvointipäällikkö
ikäihmisten palvelujen tulosaluejohtaja
johtava ylilääkäri
terveyden edistämisen koordinaattori
osastonhoitaja, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
osastonhoitaja, avohoito
sosiaalityön tulosaluejohtaja
lastensuojelun johtaja
aikuissosiaalityön johtaja
liikuntapalvelupäällikkö
kulttuuritoimenjohtaja
nuorisotoimenjohtaja
perusopetusjohtaja
varhaiskasvatusjohtaja
varhaiskasvatuksen aluejohtaja
rehtori, kansalaisopisto
kirjastotoimenjohtaja
ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö
ympäristönsuojelujohtaja
projekti-insinööri
vuorovaikutussuunnittelija
viestintäsuunnittelija
vastaava työvalmentaja

Yhteystiedot:
Henna Rantasaari, hyvinvointipäällikkö, Seinäjoen kaupunki
henna.rantasaari@seinajoki.fi, 050 354 9311
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