TIIVISTELMÄ VUOSITTAISESTA HYVINVOINTIRAPORTISTA 2019
ILONAIHEITA
Suurin osa alakoululaisista kokee oman ja
perheensä voivan hyvin ja olevan terveitä,
elämänhallinta on kunnossa, 4. ja 5.
luokkalaisilla on hyvä keskusteluyhteys
vanhempiin
80 % alakouluikäisistä liikkuu vähintään
tunnin päivässä 4-7 päivänä viikossa. 96 %:lla
alakouluikäisistä on myös vähintään yksi hyvä
kaveri
Yläkoulun tyttöjen Move-testi monella osaalueella sujuivat hyvin
Lukiolaiset kokevat että heidän mielipiteensä
huomioidaan koulutyön kehittämisessä.
Lukiolaiset pitävät koulunkäynnistä
Kiusaamiseen puututaan useammin kuin
vertailukunnissa.
Ruokakunta-hanke on vahvistanut
ruokakasvatusta varhaiskasvatuksessa
Terveydenedistämisaktiivisuus
peruskouluissa on lisääntynyt ollen
vertailukuntien korkein.
Koulutuksen ulkopuolelle jääneitä 17 - 24vuotiaita on vähemmän kuin aikaisemmin
Rikoksiin syylliseksi epäiltyjä 0-14- vuotiaita
on vähän (2108 2,0, Pohjois-Savo 12,7)
Järjestö- ja liikuntajärjestö foorumit
perustettiin Lapinlahdelle v. 2019
Luontokylien latuverkostoa saatiin toimimaan
uuden luontokylien latuavustus toimintatavan
vuoksi. Uusia reittejä aukeni kuntalaisille.
Nuorisotoimen kävijämäärät kasvoivat,
liikunnallisuus lisääntyi kerhoissa
Vanhuspalveluiden palveluohjauksen oikeaaikaisuutta kehitettiin
Työllisten määrä kasvoi tasaisesti,
nuorisotyöttömien määrä on laskussa.
Passiivisen työmarkkinatuen kokonaislasku
oli ennätyksellisen matala 606 044 euroa
Työkyvyttömyyseläkettä saavien 25-64vuotiaiden osuus 11,1 % on laskenut (2018,
2106 11,7), Erityiskorvattaviin lääkkeisiin
oikeutettuja 16-24 -vuotiaita on 7,0 % (2019,
Pohjois-Savo 8,9). Sairauspäivärahaa
saaneita 16-64v/ 1000 asukasta kohti 99,7,
luku on vertailukuntien pienin (2019, PohjoisSavo 108,2)

KEHITETTÄVÄÄ
Vanhemmuuden tukeminen arjessa
Elämänhallintataitojen vahvistaminen (uni,
ravitsemus, liikunta, mieliala):
• liikkuminen (erityisesti pojat/Move-testi),
ravitsemus- ja ruokakasvatus: aamupalat,
lounas (peruskoulu ja lukio; lähes puolet
opiskelijoista tulee kouluun syömättä
aamupalaa, 1/3 ei syö myöskään
koululounasta.), unirytmi-media-aika
tasapaino
Hyväksi osoittautuneet/vaikuttavat käytännöt
aktiiviseen ja pysyvään käyttöön ja käytön
seurantaan eri toimialoilla.
Seurannan/mittareiden
puute/hallinta/käyttämättömyys on yleinen haaste.
Ennaltaehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön
kokonaiskoordinaation puutteen huomiointi
(resurssit) Lapinlahden kunnassa
• Yhä useampi nuori on huolissaan omasta
mielialastaan (lukio 48 %), kolmasosa
kokee terveydentilansa huonoksi
• Tupakointi ja nuuskaaminen on
lisääntynyt. Päivittäin tupakoi 7 %
lukiolaisista (koko maa 3 %)
kannabiskokeilut lisääntyneet.
• Seksuaalista ahdistelua kokenut 30 %
(koko maa 22 %)
• Lukion opiskelijoista 10,6 % kokee että
hänellä ei ole yhtään läheistä ystävää
(Pohjois- Savo 8,4), luku on
vertailukuntien korkein.
• Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa
saaneet 0 - 17-vuotiaat / 1 000
vastaavanikäistä 11,00 (2018, 2017 8,1,
Pohjois-Savo 7,3)
• Päihdesairauksien
vuodeosastojaksot 25-64-vuotiailla ovat
lisääntyneet 14,7 (2018, 2017 5,5,
Pohjois-Savo 10,8). Poliisin tietoon tulleet
henkeen ja terveyteen kohdistuneet
rikokset ja huumausainekäyttörikokset
jakaikki huumausainerikokset ovat
lisääntyneet.Rikoksista syyllisiksi epäillyt
15 - 17-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä
142,9 (2018, Pohjois-Savo 77,1)
Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen
edelleen: järjestöforumyhteistyö, Hyvän mielen
Lapinlahti-ryhmän toiminnan jatkaminen,
Kokeilujalostamon toimenpiteiden jalkauttaminen,
digitalisaatio mukana.
Kunnan HYTE-ryhmän (johtoryhmä) ja
hyvinvointikoordinaattorin yhteistyö

