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Johdanto
Valtakunnalliseen maakunta- ja sote-uudistusta koskevaan lakipakettiin, jonka hallitus antoi eduskunnalle
2.3.2017, sisältyi esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Tämän lakiluonnoksen 31 §:n
mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (jatkossa THL) määrää kunnissa ja maakunnissa väestön
hyvinvointia ja terveyttä koskevan vähimmäistieto-sisällön, mukaan lukien kuntien ja maakuntien
hyvinvointikertomukset ja -suunnitelmat.
Tämän asiakirjan teksti kuvaa THL:n 4.12.2018 esittämän maakunnan hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman minimitietosisältö-luonnoksen indikaattoreiden perusteella hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen (jatkossa HYTE-) tilannekuvaa tulevassa Pirkanmaan maakunnassa. Maakuntaan kuuluisi 23
kuntaa: Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Kuhmoinen, Lempäälä, MänttäVilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Tampere, Urjala,
Valkeakoski, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi.
Tilannekatsauksen ovat koonneet Pirkanmaan muutosvalmistelun HYTE-valmistelun
kokonaiskoordinaatiosta vastannut ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
(jatkossa Pshp) perusterveydenhuollon yksiköstä (jatkossa PETE-) ja Pirkanmaa 2021 muutosvalmisteluorganisaation HYTE-suunnittelija Johanna Riippi. Minimitietosisällön indikaattoritiedoista suurin osa on
saatu valtakunnallisista tietopankeista ja ne koskevat pääosin vuotta 2017. Lisäksi tietoja on koottu tulevan
maakunnan kuntien hyvinvointikoordinaattoreille sekä perusterveydenhuollon hoitotyön johtajille
alkuvuodesta 2019 lähetetyillä webropol-kyselyillä. Kumpaankin saatiin vastaukset kaikista 23 kunnasta.
Tulevan Pirkanmaan maakunnan lakisääteinen alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma sisältäisi
kertomusosana em. THL:n minimitietosisältölistan indikaattoreiden perusteella laaditun HYTEtilannekatsauksen, eli tämän asiakirjan. Suunnitelmaosa olisi valtuustokaudeksi valittujen Pirkanmaan
väestön hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisen painopisteiden toimeenpanoa koskeva
suunnittelutaulukko. Painopisteiden valinnassa huomioidaan tulevan maakunnan kuntien
hyvinvointikertomusten painopisteet valtuustokaudelle 2017 - 2020 ja valtakunnallisten tietopankkien
sisältämiä tilastotietoja laajemmin kuin tämän asiakirjan perustana olevat THL:n minimitietolistaluonnoksen
indikaattorit.
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Johanna Riippi

ylilääkäri Pshp/PETE

hyvinvointikoordinaattori Tampereen kaupunki
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Pirkanmaan HYTE-tilannekuva koostuu maakunnan ja kuntien HYTE-rakenteiden kuvauksesta,
itsearvioinnista koskien maakunnan elinvoiman edistämistä, maakunnassa ja kunnissa sekä sotepalveluissa tehdyistä toimenpiteistä väestön hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi sekä
ikäryhmittäisistä hyvinvoinnin tilan kuvauksista. Tiedot koskevat pääosin vuotta 2017. Asiakirjassa on edellä
esitetyn perusteella johtopäätökset.

1 Maakunnan HYTE-rakenteet
Maakunnan HYTE-rakenteita kartoitetaan seuraavilla THL:n minimitietosisältöluonnoksen indikaattoreilla:
1.1) Itsearviointi hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistelusta ja hyödyntämisestä.
Pirkanmaalla poliittinen ohjausryhmä linjasi tulevan maakunnan alueellisen hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman valmistelua kesäkuussa vuonna 2018. Valmistelu eteni suunnitellussa aikataulussa maakuntaja sote-uudistuksen pysähtymiseen asti. Tavoitteeksi oli asetettu asiakirjan hyväksyminen uudessa
maakuntavaltuustossa kesäkuussa vuonna 2020.
Asiakirjan valmistelu ei juurikaan linkittynyt muuhun maakunnan valmistelutyöhön. Tilanteen odotettiin
muuttuvan kun painopisteet on hyväksytty ja aloitetaan niiden toimeenpanoa koskevan
suunnittelutaulukon (kuva 19/ s.21) työstäminen. Maakuntalakiluonnoksen 35 §:n perusteella HYTEpainopisteet liittyvät kaikkiin maakunnan tehtäväaloihin.
Samanaikaisesti kun valmisteltiin tulevan maakunnan alueellista hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa
toteutettiin osana Pshp:n PETE-yksikön vastuulla olevaa alueellista HYTE-koordinaatiota kuluvalle
valtuustokaudelle laaditun Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017-2020:n toimeenpanoa.

1.2) Itsearviointi maakunnan hyte-työn rakenteesta, resursseista ja prosessista.
Pirkanmaalla on vuodesta 2009 rakennettu alueellisen HYTE-työn rakenteita ja verkostoja alueellisella
tasolla, kunnissa poikkihallinnollisesti ja Pshp:n tuottamassa erikoissairaanhoidossa. Kaikki verkostot
osallistuivat maakunnan HYTE-valmisteluun ja verkostojen jäseniä oli mukana myös muissa valmistelun
työryhmissä.
Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun nimettiin HYTE-työryhmä jo esivalmistelun Ikaudelle syksyllä 2016. HYTE-työryhmä jatkoi työskentelyä maakunta- ja sote-uudistuksen pysähtymiseen
asti. HYTE-asioiden kokonaiskoordinaatio oli koko valmistelun ajan Pshp:n PETE-yksikön vastuulla nk. virkaapuna. Maakunnan HYTE-työn valmisteluun palkattiin HYTE-suunnittelija 80 %:n työpanoksella 22.8.2018 31.3.2019. HYTE-työryhmän jäsenten osallistumisaktiivisuus kokouksiin ja tehtävien työstämiseen oli hyvä.
Osa HYTE-työryhmän toimeksiannoista todettiin jo esivalmistelun I vaiheen loppuraportissa kesällä 2017
sellaisiksi, että niiden jatkovalmistelu olisi vaatinut erityisasiantuntijaresurssia. Näitä ei saatu, joten ko.
aiheiden valmistelu ei edennyt. Esivalmistelun II tuotantokaudella HYTE-työryhmä sai tehtäväpaperin, jossa
12 asiakokonaisuudelle oli määritetty konkreettiset tavoitteet 30.6.2018 mennessä, uuden
maakuntavaltuuston alkuun mennessä sekä maakunnan järjestämisvastuun alkuun mennessä.
Tehtäväkokonaisuuksista yksi valmistui kokonaan.
HYTE-valmistelun kokonaiskoordinaation toteuttaminen maakunnan valmisteluun palkatun organisaation
ulkopuolella heikensi HYTE-näkökulman huomioon ottamista valmistelussa. HYTE:n poikkileikkaavasta
roolista huolimatta HYTE ei näkynyt Pirkanmaan maakuntauudistuksen valmistelun organisoitumista
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esittelevissä materiaaleissa. Parannusta oli odotettavissa, koska maakunnan koestrategiassa HYTEnäkökulma oli mukana. Tulevan maakunnan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman
toimeenpanosuunnitelman (kuva 19/ s.21) valmistelussa olisi ollut vahva linkitys kaikkiin maakunnan
järjestäjävastuulla oleviin tehtäviin. HYTE-valmistelun tilannekatsausta ei ennätetty käsitellä
muutosvalmistelun johto- eikä poliittisessa ohjausryhmässä ennen maakunta- ja sote-uudistuksen
pysähtymistä.

1.3) Itsearviointi hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisaktiivisuudesta maakunnan
strategisessa johtamisessa.
Tulevan maakunnan strategiaa valmisteltiin nk. koestrategiana. Varsinaisen strategian olisi aikanaan
hyväksynyt uusi maakuntavaltuusto. HYTE-suunnittelija ja HYTE-työn kokonaiskoordinaatiosta vastaava
ylilääkäri osallistuivat koestrategiaa valmisteleviin työpajoihin. Lisäksi HYTE-näkökulmaa koestrategiaan
työstettiin HYTE-työryhmässä, Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkostossa,
erikoissairaanhoidon terveyden edistämisen ohjausryhmässä ja tällä hetkellä Pirkanmaan alueellisista HYTEkoordinaation linjauksista vastaavassa Terveyden edistämisen neuvottelukunnassa.
HYTE-näkökulma sisällytettiin koestrategiaan. Koestrategian valmistelussa muutosjohtajien vetämien
työpajojen tuotoksena kirjattiin koestrategian missioksi : "Pirkanmaa on olemassa asukkaiden ja yhteisöjen
hyvinvoinnin turvaamista varten. Toimintamme perustuu edelläkävijyyteen, vastuullisuuteen ja yhdessä
tekemiseen. Tavoitteemme on olla Suomen paras maakunta elää ja yrittää sekä kansainvälisesti kiinnostava
toimija." Koestrategian rakenteessa on kaikkea maakunnan toimintaa läpileikkaavia linjauksia ja
periaatteita. Näistä ensimmäiseksi on kirjattu "Edistämme pirkanmaalaisten hyvinvointia, hyvää
tulevaisuutta ja sujuvaa arkea yhteistyöllä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Olemme hyvä ja tuottava
yhteistyökumppani ja mahdollistaja verkostoissa, meidän kanssamme halutaan toimia".

1.4) Itsearviointi vaikutusten ennakkoarvioinnin käytöstä maakunnan valmistelussa.
Yksi HYTE-työryhmälle annetuista tehtävistä oli päätösten ennakkoarvioinnin (jatkossa EVA-) prosessin
kuvaaminen ja EVA-menetelmän käyttöönoton tukeminen koulutuksin maakunnan alueella. Lisäksi HYTEtyöryhmän tehtäväksiantona oli valmistella ehdotukset päätöksiksi joista tehdään EVA-menettely sekä
tukea EVA-prosessinmukaisen toiminnan käynnistymistä.
EVA-menettelystä oli esitys muutosvalmistelun työryhmien puheenjohtajista ja projektipäälliköistä
koostuvalle koordinaatioryhmälle esivalmistelun II tuotantokaudella keväällä 2018. Pirkanmaan
muutosvalmistelussa ei tehty päätöksiä EVA-menettelyn käytöstä muutosvalmistelun aikana.
Kuntaliitto järjesti yhdessä Pshp:n kanssa marraskuussa 2018 Tampereella valtakunnallisen EVA-seminaarin,
johon osallistui myös muutosvalmistelun henkilöitä.

2 Kuntien HYTE-rakenteet
Kuntien HYTE-rakenteita kartoitetaan seuraavilla THL:n minimitietosisältöluonnoksen indikaattoreilla.
Tiedot on koottu tulevan Pirkanmaan maakunnan kuntien (n = 23) hyvinvointikoordinaattoreille
alkuvuodesta 2019 lähetetyllä webropol-kyselyllä.
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2.1) Koonti kuntien hyvinvointikertomusten ja -suunnitelmien valmistelusta ja hyödyntämisestä.
Webropol-kyselyllä kartoitettiin kunnan laajan hyvinvointikertomuksen valmistelua ja sen
hyväksymismenettelyitä sekä vuosittaista raportointia. Hyvinvointikoordinaattoreita pyydettiin arvioimaan
miten heidän kuntansa laajan hyvinvointikertomuksen painopisteiden sisältämät tavoitteet edistävät
kunnan väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä miten laajan hyvinvointikertomuksen tietoperusta
(= indikaattorit, kokemustieto jne.) kuvaa kunnan väestön hyvinvointia ja terveyttä vuoden 2018 osalta.
Kuntien lakisääteiset laajat hyvinvointikertomukset on laadittu valtuustokaudeksi 2017 - 2020.
Kunnan laajan (= valtuustokauden
pituisen) hyvinvointikertomuksen
valmisteluun osallistuu kaikissa 23
kunnassa liikuntatoimi,
sivistystoimi, tekninen toimi ja
varhaiskasvatus. Kunnista
21/23:ssa valmisteluun
osallistuvat kunnan
keskushallinto, perusterveydenhuolto ja kunnan ruokapalvelut.
Kunnan toimialojen ulkopuolelta
osallistujia on vähän.
Laaja hyvinvointikertomus on
viimeksi hyväksytty vuonna 2016
tai sitä aiemmin 6 kunnassa, 10
kunnassa vuonna 2017 ja 7:ssa
kunnassa vuonna
2018.
Hyväksyjänä on ollut valtuusto
22/23 kunnassa ja yhdessä
hallitus. Yhdessä kunnassa ei tällä
hetkellä ole voimassa olevaa
laajaa hyvinvointikertomusta.
Kuva 1. Kunnan laajan hyvinvointikertomuksen valmistelu

Laajan hyvinvointikertomuksen
toimeenpano raportoidaan
vuosittain valtuustolle 22/23
kunnassa, mutta kunnan
verkkosivuilla vain 16/23
kunnassa.

Kuva 2. Kunnan laajan hyvinvointikertomuksen toimeenpanon raportointi

Eniten parannettavaa on
tarkastuslautakuntien ja
lautakuntien raportoinnissa.
Tarkastuslautakunnalle
raportointi oli yksi kunnille
suunniteltujen
valtionosuuksien nk. HYTEkertoimien kriteereistä, joten
raportoinnilla on arvioitu
olevan vaikutusta väestön
hyvinvointi- ja terveyserojen
kaventamiseen.
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Laajan hyvinvointikertomuksen
tavoitteiden toimeenpanon arvioi
toteutuvan melko hyvin kunnan kaikilla
toimialoilla 20/23
hyvinvointikoordinaattoria.
Toteutumisen melko hyväksi alle
50%:ssa kunnan toimialoja arvioi 2/23
hyvinvointikoordinaattoria.
Laajan hyvinvointikertomuksen
painopisteiden toimeenpanon
toteutumisen seuranta toteutuu
hyvinvointikoordinaattoreiden arvion
mukaan hyvinvointiryhmissä hyvin tai
melko hyvin 18/23 kunnassa.

Kuva 3. Kunnan laajan hyvinvointikertomuksen painopisteiden
toimeenpanon toteutumisen seuranta

Painopisteiden toimeenpanon
toteutumisen seurannassa on eniten
haasteita on lautakuntien ja
tarkastuslautakuntien kohdalla.
Painopisteet vaikuttavat väestön
hyvinvointiin ja terveyteen vain jos ne
ovat osa eri toimialojen talous- ja
toimintasuunnitteluprosesseja, jolloin
niiden toimeenpano tulee arvioitua.
niiden.

Hyvinvointikoordinaattoreista 5/23 arvioi voimassa olevan laajan hyvinvointikertomuksen painopisteiden
sisältämien tavoitteiden edistävän kunnan väestön hyvinvointia ja terveyttä hyvin ja 15/23 melko hyvin.
Hyvinvointikoordinaattoreista 3/23 arvioi voimassa olevan laajan hyvinvointikertomuksen tietoperustan
(= indikaattorit, kokemustieto jne.) kuvaavan kunnan väestön hyvinvointia ja terveyttä vuoden 2018 osalta
hyvin ja 17/23 melko hyvin.
Kunnan voimassa olevan laajan hyvinvointikertomuksen valmistelussa ja sen toimeenpanossa on niukasti
mukana seuraavien valtakunnallisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien ohjelmien sisältöjä. Ehkäisevän
päihdetyön toimintaohjelma on mukana yli puolessa kuntia, muut ohjelmat niukemmin:
1) Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma 12/23 kunnassa,
2) Kansallinen lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen ohjelma 3/23 kunnassa,
3) Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma 2018–2028 yhdessä kunnassa,
4) Lihavuus laskuun – Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta -ohjelma 10/23 kunnassa ja
5) Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020 3/23 kunnassa.

2.2) Koonti kuntien HYTE-työn rakenteista ja resursseista.
HYTE-työn tavoite on saada aikaan muutos väestön hyvinvointi- ja terveyseroissa. Onnistumiseen tarvitaan
rakenteet ja resurssit. Pirkanmaalla haasteita on hyvinvointikoordinaattoreiden työajan resursoinnissa
HYTE-työhön sekä kunnan ulkopuolisten toimijoiden osallistamisessa.
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Kirjallinen sopimus
hyvinvointikoordinaattorin
tehtävistä on tehty vain 10/23
kunnassa.

Kuva 4. Hyvinvointityön rakenteet ja resurssit Pirkanmaan kunnissa

Hyvinvointikoordinaatioon
käytettävissä oleva työaika on
määritetty 9/23 hyvinvointikoordinaattorille. Näistä on
yhdellä 100%/ 80%/ 60%/ 50% ja
20%:n työaika ja 4:llä
hyvinvointikoordinaattorilla 10%
työaika. Edellä mainituista 50%
työpanoksen kunta on
perustamassa uutta 100%
työpanoksella toimivaa
hyvinvointikoordinaattorin
tehtävää.
Ne hyvinvointikoordinaattorit,
joilla työaikaa ei ole määritetty
(14/23), arvioivat käyttävänsä
kunnan hyvinvointikoordinaation tehtäviin
kuukaudessa 4h - 55h.

Hyvinvoinnin johtoryhmänä toimii kunnan johtoryhmä 17/23 kunnassa, 2/23 kunnassa on erikseen nimetty
poikkihallinnollinen hyvinvoinnin johtoryhmä ja 4/23 kunnassa ei ole nimettyä poikkihallinnollista
hyvinvoinnin johtoryhmää. Väestön hyvinvointia ja terveyttä koskevia asioita käsitellään säännöllisesti
16/23 kunnan hyvinvoinnin johtoryhmässä.
Poikkihallinnollinen HYTE-työryhmä on nimetty 22/23 kunnassa, yhdessä kunnassa johtoryhmä toimii HYTEtyöryhmänä ilman erillistä nimeämistä. Kunnan kaikkien toimialojen edustaja on poikkihallinnollisessa
HYTE-työryhmässä 21/23 kunnassa. Kunnan johtoryhmän jäsenten määrä poikkihallinnollisessa HYTEtyöryhmässä vaihtelee 0 - koko johtoryhmä: 7/23 kunnassa on yksi edustaja ja 6/23 kunnassa 4.
Poikkihallinnollinen HYTE-ryhmä kokoontuu säännöllisesti 17/23 kunnassa ja sen kokouksissa on 19/23
kunnassa läsnä vähintään 75 % nimetyistä edustajista.
Yhteistyö väestön hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi kunnan toimialojen ja muiden toimijoiden
kanssa vaatii vielä kehittämistä. Yhdistysyhteistyöstä vastaavan henkilön on nimennyt 7/23 kuntaa. Kunnan
avustukset sote-järjestöille ja yhdistyksille vaihtelevat 0 €/as - 8,3 €/as, 7 000 €/v - 400 000 €/v.
Hyvinvointikoordinaattoreista 9/23:lla ei ollut tästä asiasta tietoa ja 2 vastausta puuttui.
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Webropol-kyselyllä
kartoitettiin myös
muiden toimijoiden
osallistumista kunnan
hyvinvointityöryhmän
työskentelyyn.
Suurimmassa osassa
kuntia ei oltu nimetty
mainittuja yhteistyön
vastuutahoja. Osassa
kuntia koordinaatiotehtävät oli
sisällytetty eri
toimijoiden
toimenkuviin ilman
erillistä nimeämistä.

Kuva 5. Hyvinvointityö yhdyspinnoilla

2.3) Väestöryhmien välisten terveyserojen raportointi valtuustolle, % tiedot toimittaneista maakunnan
kunnista.
Tiedot saatu vuoden 2017 kuntajohdon TEAviisari-tiedonkeruusta. Pirkanmaa sai 48/100 pistettä ja koko
maa 72/100 pistettä. Kunnista 9/23 ilmoitti v. 2017 raportoivansa väestöryhmien välisiä terveyseroja
valtuustolle.

2.4) Asukkaiden osallistumiskeinot kuvattu kunnan verkkosivuilla, % tiedot toimittaneista maakunnan
kunnista.
Tiedot saatu vuoden 2017 kuntajohdon TEAviisari-tiedonkeruusta. Pirkanmaa sai 82/100 pistettä ja koko
maa 72 pistettä. 9/23 kuntaa ilmoitti v. 2017, että kuntalaisten osallistumiskeinot on kuvattu kunnan
verkkosivuilla.

2.5) Koonti kuntien päätösten ennakkoarvioinnin
käytöstä.
Tiedot saatu vuoden 2017 kuntajohdon TEAviisari-tiedonkeruusta. Pirkanmaan pisteet 53/100 ja koko maan
38/100. Pirkanmaalla vain 8/23 kunnassa EVA-menettely ei ollut lainkaan käytössä.
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2.6) Koonti kuntien ehkäisevän päihdetyön rakenteiden vahvuudesta.
Kunnan ehkäisevän
päihdetyön rakenteet
tarvitsevat vielä
vahvistamista.
Lakisääteinen
ehkäisevän päihdetyön
toimielin on 6/23
kunnassa
Ehkäisevästä
päihdetyöstä vastaava
yhdyshenkilö tai
koordinaattori on
nimetty 16/23 kunnassa
ja hän osallistuu
hyvinvointityöryhmän
työskentelyyn 9/23
kunnassa.

Kuva 6. Kunnan ehkäisevän päihdetyön rakenteet

Monialainen ehkäisevää
päihdetyötä
toimeenpaneva
työryhmä on 9/23
kunnassa.
Toimintasuunnitelma,
johon ehkäisevä
päihdetyö sisältyy, on
10/23 kunnassa.

3 Itsearviointi maakunnan elinvoiman edistämisestä
Itsearviointi kohdistuu tietoon maakunnassa aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, yritysten kasvusta,
avoimista työpaikoista, työvoimapulasta verrattuna työttömyyteen ja työllisyysasteesta. Tietoja ei
ennätetty koota ennen maakunta- ja sote-uudistuksen seisahtumista.

4 Kunnissa tehdyt HYTE-toimet
Kunnissa tehtyjä HYTE-toimenpiteitä kartoitetaan seuraavilla THL:n minimitietosisältöluonnoksen
indikaattoreilla:
4.1) Kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisen
tarkastus tehdään koulussa kolmen vuoden välein.
Tiedot saatu perusopetuksen TEAviisari-tiedonkeruusta. Pääosin tavoite toteutuu Pirkanmaalla hyvin.
Pirkanmaan pisteet 85/100 ja koko maan 80/100. Kunnista 5/23 sai 100 pistettä, 50-99 pistettä sai 14/23
kuntaa ja yksi kunta 0-49 pistettä.
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4.2) Ei ole päässyt kouluterveydenhoitajalle tai koulukuraattorille lukuvuoden aikana yrittämisestä
huolimatta, % 8-9 lk, lukio ja AOL.
Pirkanmaan tilanne oli muuta maata parempi 8-9 lk:n ja lukioiden osalta mutta huonompi ammatillisten
oppilaitosten osalta: 8.-9.-luokkalaiset/ Pirkanmaalla 5,7% ja koko maa 5,8%; lukioissa Pirkanmaa 4,3% ja
koko maa 5,2%; toisella asteella Pirkanmaan ammattioppilaitos 5,7% ja koko maa 4,1%.
4.3) Kansalaisopiston kulttuurialan opetustunnit/1 000 asukasta. Pirkanmaalla v. 2016 oli yhteensä 104
818 opetustuntia = 209 tuntia/1 000 asukasta.
4.4) Kirjastokäynnit / asukas. Kirjastoissa käydään fyysisesti 3-12 kertaa suhteessa asukaslukuun.
4.5) Kokonaislainaus / asukas: kokonaislainausten määrä /asukas on 11-20 kertainen.

4.6) Lähiliikuntapaikat ja liikuntapuistot. Tarkasteltavia asioita: liikuntapaikkojen määrä, saavutettavuus ja
tarve, maakunnan kuntien liikuntatoimen toimintamenot /asukas (€) + kuntien investoinnit liikuntaan /
asukas (€). Tiedot koottiin kuntien hyvinvointikoordinaattoreille lähetetyllä webropol-kyselyllä.
Lähiliikuntapaikkojen tarvetta on kartoitettu 10/23 kunnassa, joista seitsemässä kartoitus oli tehty vuonna
2018, vuonna 2016 tai sitä ennen kahdessa ja yhden kunnan tieto puuttuu. Kartoitus koski kaikkia ikäryhmiä
9 kunnassa ja yhdessä kunnassa alle kouluikäisiä perheineen - 17 vuotiaat. Menetelminä käytettiin kunnan
verkkosivuilla olevaa kyselyä, liikuntaseurojen jäsenilleen tekemiä kyselyitä, tiedon keruuta kuntalaisille
avoimissa tilaisuuksissa, kuntoarviota ja korjausvelkaselvitystä.

Kuntien investoinnit
liikuntaan/asukas (€) vuonna
2016 olivat koko maassa 69
€/asukas. Pirkanmaalla 6/23
kunnassa investoinnit olivat
vähintään 100 % koko maan
luvusta.
Kuntien liikuntatoimen
toimintamenot/asukas (€)
vuonna 2016 olivat koko
maassa 119 €/asukas.
Verrattuna koko maan lukuihin
toimintamenot olivat vähintään
100 % Pirkanmaalla 4/23
kunnassa ja 80-99% myös 4/23
kunnassa.

Kuva 7. Kuntien investoinnit liikuntaan ja liikuntatoimen toimintamenot

4.7) Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista. Lapsiasuntokunnassa on
vähintään yksi alle 18-vuotias henkilö. Asunto on ahtaasti asuttu jos siinä asuu enemmän kuin yksi henkilö
huonetta kohti, kun keittiötä ei lasketa huonelukuun. Pirkanmaalla ahtaasti asuvia lapsiasuntokuntia on
keskimäärin saman verran kuin Suomessa. 10/23 kunnassa ahtaasti asuvia vähemmän kuin Pirkanmaalla
keskimäärin.

HYTE-TILANNEKUVA PIRKANMAA
s. 11 / 21

4.8) Tieliikenneonnettomuudet.
Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 tieliikenneonnettomuuksissa Pirkanmaalla kuoli 14 henkilöä ja
loukkaantui 462, koko maan luvut olivat 226 kuollutta ja 5 284 loukkaantunutta. Suhteutettuna
väestömäärän Pirkanmaan tilanne oli koko maan tilannetta parempi.

4.9) Päivittäistavarakauppojen saavutettavuus, iäkkäät: palveluiden saavutettavuus ja hyvät
kulkuyhteydet, esim. onko kaupunkialueella 500 m eli kävelyetäisyydellä.
Tieto huonosti saatavilla, indikaattori todennäköisesti poistetaan THL:n minimitietoluonnoksen listalta.

5 Maakunnassa tehdyt HYTE-toimet
5.1 Ympäristöterveys
5.1.1) Väestöpainotettu ulkoilman pienhiukkaspitoisuus
Sotkanet.fi-tietopankissa tiedot vain vuodelta 2015, Juupajoen ja Ruoveden tiedot puuttuvat.

Pienhiukkaspitoisuuden väestöpainotettu vuosikeskiarvo v. 2015
Ylöjärvi
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Valkeakoski
Urjala
Tampere
Sastamala
Pälkäne
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Pirkkala
Parkano
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Mänttä-Vilppula
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Kuhmoinen
Kihniö
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Ikaalinen
Hämeenkyrö
Akaa
Pirkanmaa (HE 15/2017 vp)

4,7
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Kuva 8. Pienhiukkaspitoisuuden väestöpainotettu vuosikeskiarvo 2015, © THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 20052019
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5.1.2) Sisäilmaolosuhteista raportoivien oppilaiden osuus: kuumuus, kylmyys, haju, ahtaus, melu, kirkkaus
tai hämärä. % 4.-5.-luokkalaiset, % 8.-9.-luokkalaiset, % lukiot ja % AOL. Nämä indikaattorit ovat
myöhemmin tulossa SHVK:hon, tällä hetkellä tietoa ei saatavissa.
5.1.3) Elintarvikevälitteisten ruokamyrkytysepidemioiden lukumäärä ja niissä sairastuneet (10 000
asukasta kohti)
Tilanne vuonna 2017: koko maa 44, sairastuneita 3000. Pirkanmaalla vuonna 2017 elintarvikevälitteisiä
epidemioita 3 kpl ja sairastuneita 121.
5.1.4) Vesivälitteisissä epidemioissa sairastuneiden määrä (100 000 asukasta kohti)
Tietoa hankala saada. THL selvittää säilyykö indikaattori minimitietosisällössä.
5.1.5) Melusta kärsivien ihmisten määrä kunnittain (yli 55 dB vuorokausitaso tai 50 dB yöaikaan).
Uudistuneen altistujalaskelman mukaan Lden ≥ 55 desibelin (dB) tieliikennemelulle altistuu noin 15 %
asukkaista. Kovalle melulle, eli Lden ≥ 65 dB, altistuu noin 2 % asukkaista. Vastaavasti raideliikenteen Lden ≥
55 dB melulle altistuu Tampereen alueella 5 % asukkaista ja kovalle melulle noin 1,4 %.
Keskiäänitasolaskelman mukaan päiväaikaiselle LAeq7-22 ≥ 55 dB tieliikennemelulle altistuu noin 10 %
asukkaista. Kovalle melulle, eli LAeq7-22 ≥ 65 dB altistuu noin 1 % asukkaista. Vastaavasti raideliikenteen
LAeq7-22 ≥ 55 dB melulle altistuu Tampereen alueella 1,5 % asukkaista ja kovalle melulle 0,2 %.
Raideliikenteen aiheuttama meluhaitta painottuu yöaikaan. Yöaikaiselle LAeq22-7 ≥ 50 dB
raideliikennemelulle altistuu 3 % asukkaista.

5.2 Liikenne
5.2.1) Joukkoliikenteen alueellinen kattavuus. Tätä tietoa vaikea saada, joukkoliikenteestä kysyttävä
erikseen. VALLU-tietokanta ei ole toiminut syksy 2018-maaliskuu 2019.

6 Tehdyt toimet SOTE-palveluissa
6.1 Perusopetuksen terveystarkastusten laatu
Perusopetuksen terveystarkastukset
ovat Pirkanmaalla useammin
toteutuneet laadukkaasti kuin koko
maassa.
4.-5.-luokkalaisten terveystarkastus
toteutuu 11/23 kunnassa paremmin
kuin keskimäärin Pirkanmaalla
8.-9.-luokkalaisten terveystarkastus
toteutuu 12/23 kunnassa paremmin
kuin Pirkanmaalla keskimäärin

Kuva 9. Terveystarkastuksen laatu, © THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2019
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6.2 Terveystarkastusten henkilöstömitoitus lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa
Lääkäreiden henkilöstömitoitus
kouluterveydenhuollossa on hiukan
parempi ja terveydenhoitajien
henkilöstömitoitus lastenneuvolassa
hiukan huonompi keskimäärin
Pirkanmaalla kuin koko maassa
Lääkäreiden henkilöstömitoitus
kouluterveydenhuollossa oppilasta /
henkilötyövuosi on Pirkanmaalla 2/23
kunnassa 2 000, 6/23 kunnassa 2 001-2
500, 2/23 kunnassa 2 501-3 000, 5/23
kunnassa
3 001-3 500, 4/23
kunnassa 4 000-6 000 ja 2/23 kunnassa
yli 13 000.
Lastenneuvolan terveydenhoitajien
Kuva 10. Terveystarkastusten henkilöstömitoitus, © THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2019
henkilöstöresurssi lapsia/
henkilötyövuosi on Pirkanmaalla 2/23
kunnassa alle 90, 6/23 kunnassa 90-96
ja 16/23 kunnassa > 100 lasta.

6.3 Sijoitettu lapsi on tavannut sosiaalityöntekijänsä viimeisen 12 kuukauden aikana kahden kesken
Tieto on koottu Pirkanmaan terveyskeskusten hoitotyön johtajille alkuvuodesta 2019 lähetetystä webropolkyselystä. Pirkanmaalla vuonna 2017 tavoite toteutui 11/23 kunnassa. Tietoa ei ollut tai tieto puuttui
vastauksista 12 kunnasta.
6.4 Lastenneuvolan 4-vuotiaiden terveystarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen selvittäminen
Tieto on koottu Pirkanmaan terveyskeskusten hoitotyön johtajille alkuvuodesta 2019 lähetetystä webropolkyselystä. Vuonna 2017 tuen tarve selvitettiin 16/23 kunnassa. Vastaajilla ei ollut tietoa tai tieto puuttui 5
kunnasta.
6.5 Kouluterveydenhuollon 8.luokkalaisten terveystarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen selvittäminen
Tieto on koottu Pirkanmaan terveyskeskusten hoitotyön johtajille alkuvuodesta 2019 lähetetystä webropolkyselystä. Vuonna 2017 tuen tarve selvitettiin 14/23 kunnassa. Vastaajilla ei ollut tietoa tai tieto puuttui 8
kunnasta.
6.6 Alle 5-vuotiaiden kansallisen rokotusohjelman rokotekattavuus (MPR, hinkuyskä, Hib)
Pääasiassa rokotuskattavuus kyseisissä rokotteissa on yli 88 %.
6.7 Laajaan terveystarkastukseen sisältyy opettajan kirjallinen arvio oppilaan selviytymisestä ja
hyvinvoinnista koulussa, % tarkastettavasta ikäryhmästä 5 lk / 8lk
Perusopetuksen TEAviisari-tiedonkeruussa Pirkanmaan keskiarvo oli 67/100 pistettä ja koko maan 57/100
pistettä. Pirkanmaan kunnista 7/23:n tulos oli 100, 8/23:n tulos 61-99, 5/23:n 20-60 ja 3/23:n 0 pistettä.
6.8 Toisen asteen lääkärintarkastuksen toteutuminen maakunnassa, % lukio, % AOL
Perusterveydenhuollon TEAviisari-tiedonkeruussa vuonna 2018 Pirkanmaan keskiarvo lukioiden osalta on
100 pistettä ja koko maan 94. Kunnista 20/23 sai 100 pistettä ja 3/23 0 pistettä. Myös AOL:n osalta
Pirkanmaan keskiarvo on 100 ja koko maan 93. Kunnista 20/23 sai 100 pistettä ja 3/23 kuntaa sai 0 pistettä.
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6.9 Liikuntaan liittyvä neuvonta ja ohjaus, % asukkaista
Tieto on koottu Pirkanmaan terveyskeskusten hoitotyön johtajille alkuvuodesta 2019 lähetetystä webropolkyselystä. Kaikista 23 kunnasta joko tietoa ei ollut saatavissa tai se puuttui vastauksista. Tulos kuvastaa sitä,
että liikuntaneuvontaa ei kirjata ja/tai tietoa ei saada ulos potilastietojärjestelmistä.
6.10 Liikunta-elintapaneuvonnan toteutuminen tyypin 2-diabetes-riskissä oleville Käypä hoito –
suosituksen mukaisesti
Tieto on koottu Pirkanmaan terveyskeskusten hoitotyön johtajille alkuvuodesta 2019 lähetetystä webropolkyselystä. Kaikista 23 kunnasta joko tietoa ei ollut saatavissa tai se puuttui. Tulos kuvastaa sitä, että
liikuntaneuvontaa ei kirjata ja/tai tietoa ei saada ulos potilastietojärjestelmistä.
6.11 Alkoholin käytön mini-intervention toteutuminen AUDIT tai AUDIT-C-testin riskipistemäärän
ylittävillä
Tieto on koottu Pirkanmaan terveyskeskusten hoitotyön johtajille alkuvuodesta 2019 lähetetystä webropolkyselystä. Kaikista 23 kunnasta joko tietoa ei ollut saatavissa tai se puuttui. Tulos kuvastaa sitä, että
liikuntaneuvontaa ei kirjata ja/tai tietoa ei saada ulos potilastietojärjestelmistä
6.12 Työttömien terveystarkastukset, toteutuneet terveystarkastukset 1x/vuosi suhteessa työttömien
työnhakijoiden kokonaismäärään
Tieto on koottu Pirkanmaan terveyskeskusten hoitotyön johtajille alkuvuodesta 2019 lähetetystä webropolkyselystä. Kunnan työttömien työnhakijoiden määrä vuodelta 2017 saatiin 14/23 kunnasta. Työttömille
työnhakijoille tehtiin vuonna 2017 terveystarkastus 16/23 kunnassa. Niissä kunnissa joista oli tieto
työttömien työnhakijoiden määrästä, terveystarkastuksessa käyneitä oli heistä 3 - 22%.
6.13 Kodinhoitoapua vuoden aikana saaneet 75-vuotta täyttäneiden kotitaloudet, % vastaavanikäisten
asuntokunnista
Pirkanmaan tulos on 9,6%; koko maa 9,3%.

7 Hyvinvoinnin tila
Hyvinvoinnin tilan kuvaamisessa on hyödynnetty myös sähköinen hyvinvointikertomus -työkalun (jatkossa
SHVK) sisältämiä indikaattoreita. Indikaattorit on ryhmitelty seuraavassa kaikkia ikäryhmiä koskeviksi sekä
ikäryhmittäin.

7.1 Kaikki ikäryhmät
7.1.1) Ikäryhmittäinen väestöennuste 2030.
Vuoteen 2030 mennessä 65 vuotta täyttäneiden ikäryhmän %-osuus kasvaa ja kaikkien muiden ikäryhmien
laskee. Vuoden 2030 ennusteessa Pirkanmaan maakunnan väkiluku-ennusteet perustuvat HE 15/2017 vp:n
kuntajakoon.
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Kuva 11. Väkiluku ja ennuste vuodelle 2030, © THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2019

Kuva 12. Väestön ikäryhmien %-osuudet 31.12.2018 ja ennuste vuodelle 2030, © THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi
2005-2019
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7.1.2) Suomalaista ja ulkomaista syntyperää olevien lasten ja nuorten osuus eri ikäryhmissä: lkm
suhteutettuna ikäryhmän väestömäärään.

Kuva 13. Suomalaista ja ulkomaista syntyperää olevien lasten ja nuorten määrä Pirkanmaalla vuonna 2017, © THL, Tilasto- ja
indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2019

7.1.3) THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioitu: Pirkanmaa 99; koko maa 100.
7.1.4) Asioinut sote-palveluissa internetin välityksellä, % terveyspalveluja käyttäneistä 20-54 -vuotiasta /
55-74 -vuotiaista / 75+ vuotiaista
Tätä indikaattoria ei vielä ole SHVK:ssa. Mahdollisesti tulossa.
7.1.5) Väkivallan tai uhkailun kohteeksi joutuneiden osuus (%) ikäryhmissä 20-54, 55-74, 75+ -vuotiaat
Tätä indikaattoria ei vielä ole SHVK:ssa. Mahdollisesti tulossa.
7.1.6) Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut potilaat / 10 000 asukasta (ind. 3037) :
Pirkanmaa 150; koko maa 148.
7.1.7) Todettuja klamydiainfektioita / 100 000 asukasta; Pirkanmaa 275; koko maa 260.

7.2 Lapset ja lapsiperheet
7.2.1) Perheitä kodin- ja lastenhoitopalveluissa, % lapsiperheistä, kuntien kustantamat palvelut:
Pirkanmaa 3%; koko maa 2%.
7.2.2) Yhden vanhemman perheet, % lapsiperheistä.
Joka viides lapsiperhe Pirkanmaalla on yhden vanhemman perhe.
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7.2.3) Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä: Pirkanmaa 9%; koko maa 9%.
7.2.4) Tervehampaisten 12-vuotiaiden osuus (%) vastaavan ikäisistä suun terveydenhuollon
tarkastuksessa käyneistä: Pirkanmaa 55,8 %; koko maa 61,1 %.
7.2.5) Ylipainoisten osuus, % 2-6 -vuotiaista
Tieto on koottu Pirkanmaan terveyskeskusten hoitotyön johtajille alkuvuodesta 2019 lähetetystä webropolkyselystä. Tieto kysyttiin erikseen 2-, 3-, 4-, 5- ja 6-vuotiaista. Kaikista 23 kunnasta kaikkien em. ikäryhmien
osalta sama tulos: tietoa ei ollut tai se puuttui. Koska lastenneuvolan määräaikaistarkastuksissa aina
kirjataan lapsen paino ja pituus, tulos kuvastaa potilastietojärjestelmien raportointipuutteita.

7.3 Nuoret ja nuoret aikuiset
Kouluterveyskysely tehdään kahden vuoden välein perusopetuksen 4-5 ja 8-9 luokan oppilaille sekä lukion
ja ammatillisten oppilaitosten (AOL) opiskelijoille. Kaikkia tietoja ei vielä saa SHVK:n kautta. Esim. ”syö
kaikki kouluruoan aterianosat kaikkina koulupäivinä”, % 4.-5.luokkalaisista -indikaattori on vasta tulossa
SHVK:een.
7.3.1) Kouluikäisten hyvinvointi

Kuva 14. Kouluikäisten hyvinvointi kouluterveyskysely 2017:n tulosten mukaan, © THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi
2005-2019
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Pirkanmaalla elämäänsä tyytyväisiä oli selvästi eniten alakoululaisissa, samoin koko maassa. AOL:n
opiskelijat kokivat muita ryhmiä useammin terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi sekä
Pirkanmaalla että koko maassa. Sekä Pirkanmaalla että koko maassa AOL:n opiskelijat tupakoivat selvästi
enemmän ja olivat useammin ylipainoisia kuin lukiolaiset ja yläkoulun oppilaat. Kaikissa näissä
opiskelijaryhmissä pirkanmaalaiset kokivat kohtalaista tai vaikeaa ahdistusta hiukan muuta maata
useammin.
7.3.2) Syrjäytymisriskissä olevat nuoret ja nuoret aikuiset (NEET), % 15 - 24-vuotiaista.
Tiedot saatavissa vain koko maan osalta, vuonna 2017 tulos oli 9,1 %.
7.3.3) Alle 25-vuotiaat tapaturmaisesti loukkaantuneet.
Tieto ei löydy SHVK:ta, mahdollisesti tulossa. Kuvassa 15 tällä hetkellä saatavissa oleva tieto
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin liittyvät hoitojaksot/ 10 000
vastaavanikäistä

Alle 25-vuotiailla koti- ja vapaa-ajan
tapaturmiin liittyvien hoitojaksojen
määrä vuonna 2017 oli Pirkanmaalla
molemmissa ikäryhmissä matalampi
kuin koko maassa

53,3
15 - 24-vuotiaat
83,5
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0 - 14-vuotiaat
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Kuva 15. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin liittyvät hoitojaksot alle 25-vuotiailla vuonna 2017, © THL, Tilasto- ja indikaattoripankki
Sotkanet.fi 2005-2019

7.3.4) Mielenterveyshäiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 18-34 vuotiaat, %
vastaavanikäisestä väestöstä: Pirkanmaa 2%; koko maa 2%

7.4 Työikäiset
Työikäisten hyvinvointia kartoitetaan valtakunnallisella FinSote-tiedonkeruulla.
Minimitietosisältöluonnoksen indikaattorilistassa on indikaattoreita, joita ei tällä hetkellä saatavissa
valtakunnallisista indikaattoripankeista eikä siten myöskään SHVK:n kautta. Työikäisten osalta näitä ovat:
alkoholikuolemat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25 - 80 vuotta / 100 000 vastaavanikäistä,
pienituloiset ja päivittäin tupakoivien osuus (%), matala koulutus
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7.4.1) Työikäisten hyvinvointi.

Kuva 16. Työikäisten hyvinvointi. © THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2019

Pirkanmaalla on muuta maata parempi tilanne aktiivisesti järjestötoimintaan osallistuvien osuudessa,
lihavien 20 vuotta täyttäneiden osuudessa, työkykynsä heikentyneeksi arvioivien osuudessa ja itsensä
yksinäiseksi tuntevien osuudessa. Erot koko maan lukuihin ovat melko pieniä.

7.4.2) Työllisyys
Pirkanmaalla on muuta maata suurempi
osuus ulkomaalaisesta työvoimasta
työttömänä.
Pitkäaikaista toimeentulotukea saaneiden
osuus 25-64-vuotiaista on hiukan muuta
maata suurempi.

Kuva 17. Työllisyys, © THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2019
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7.5 Ikäihmiset
Ikäihmisten hyvinvoinnin tilaa on minimitietosisältöluonnoksessa kuvattu oheisilla indikaattoreilla. Kaikkien
indikaattoreiden osalta ei ollut saatavissa maakuntatason tietoja

Kuva 18. Ikäihmisten hyvinvoinnin tila, © THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2019

8 Johtopäätökset
8.1 Alueellinen hyvinvointikertomus
Tämä asiakirja on hallituksen esityksessä 2.3.2017 eduskunnalle maakunta- ja sote-uudistuksen
lakipaketiksi mainitun tulevan maakunnan alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman
kertomusosa.
Pirkanmaalla on samanaikaisesti työstetty em. asiakirjan suunnitelmaosaa SHVK:n avulla. Kuvassa 19 on
tulevan Pirkanmaan maakunnan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman rakenne. Suunnitelmaosasta
saatiin valmiiksi ehdotus hyvinvointi- ja terveyseroja kaventaviksi, kaikille toimijatasoille yhteisiksi
painopisteiksi. Vastuuhenkilöinä ovat olleet maakunnan muutosvalmistelun HYTE-suunnittelija ja HYTEvalmistelun kokonaiskoordinaatiosta vastaava ylilääkäri. Työskentelyyn ovat osallistuneet Pirkanmaa 2021 muutosorganisaatiosta nimetty valmisteleva työryhmä ja HYTE-työryhmä sekä Pirkanmaan alueellisen
HYTE-koordinaation verkostoja: alueellisen HYTE-koordinaation ohjausryhmänä toimiva, sairaanhoitopiirin
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hallituksen toimikaudekseen nimeämä Terveyden edistämisen neuvottelukunta ja sen linjausten
toimeenpanosta vastaava alueellinen terveyden edistämisen työryhmä, Pirkanmaan
hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto sekä Pshp:n erikoissairaanhoidon terveyden edistämisen
ohjausryhmä ja erikoissairaanhoidon terveyden edistämisen asiantuntijatyöryhmä.

Pirkanmaan alueellisen
hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman suunnitelmaosan
painopisteiden valinnan perustana
ovat olleet kertomusosan tiedot,
laajempi indikaattoripaketti sekä
tulevan maakunnan 23 kunnan
hyvinvointikertomusten
painopisteet valtuustokaudelle
2017-2020.

Kuva 19. Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman rakenne

8.2 Ehdotukset väestön hyvinvointi- ja terveyseroja kaventaviksi painopisteiksi
Kertyneen aineiston pohjalta HYTE-suunnittelija ja HYTE-valmistelun koordinaatiosta vastaava ylilääkäri
ehdottavat Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman painopisteiksi maakunnan
valtuustokaudelle 2021 - 2024
1) NCD-taudit
2) Yhteisöllisyyden tukeminen
3) Turvallinen arki
4) Perheiden tukeminen
Koska maakunta- ja sote-uudistusta koskevat lakiluonnokset (HE 2.3.2017) velvoittivat maakunnan
ottamaan huomioon strategisessa suunnittelussaan väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, edellä
esitettyihin painopisteisiin kohdentuvat toimenpiteet koskevat tulevan maakunnan sekä järjestäjä- että
tuottajatehtäviä ja niiden kautta myös maakunnan tekemiä sopimuksia.
Maakunta- ja sote-uudistuksen seisahduttua 8.3.2019 ei HYTE-kokonaisuuden valmistelu ennättänyt tulla
käsitellyksi valmistelun puheenjohtajistossa, johtoryhmässä eikä poliittisessa ohjausryhmässä. Siten edellä
esitettyä ei ole virallisesti hyväksytty.
Kun uudistuksen valmistelu jatkuu, päivitetään indikaattoreiden tiedot ja arvioidaan painopisteet
uudelleen. Loppuvuodesta 2019 käynnistyy Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2021-2024:n
valmistelu osana alueellista HYTE-koordinaatiota. Sen valmistelu linkitetään valtakunnalliseen
uudistukseen.

