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Simon kunnan laaja hyvinvointikertomus 2013 – 2016 

PÄÄTTYVÄN VALTUUSTOKAUDEN ARVIOINTI 

Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi  

I Väestö- ja perherakenne 
0-6 vuotiaiden osuus väestöstä on suuri huolenaihe, lapsia syntyy entistä vähemmän. Vuonna 2013 Si-

mossa syntyi 26 lasta, 2014 lapsia syntyi 12, 2015 21 ja 2016 16. Vuodelle 2017 syntyvyysennuste on vähin-

tään 10 ja enintään 16 lasta. Tästä taulukosta myös näkee, että 0-6 vuotiaiden osuus väestöstä on pienenty-

nyt 6,2%:n 

  
 

Työikäisen väestön osuus on vähentynyt; v.2013 49,6 %, v. 2014 49% ja v. 2015 47,9%. Työikäisen väestön 

osuuden pienentyminen johtuu osaltaan poismuutoista sekä eläköitymisistä. 

  

Simossa 65 – 74 vuotiaita väestöstä v. 2013 ja 2014 oli n.14,5 %. Vuonna 2015 määrä on noussut 16,3%:n 
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  2013 2014 2015 

Koko maa 7,8 7,7 7,6 

Lappi 7,3 7,2 7,1 

Oulunkaari 8,6 8,6 8,3 

Kemi 7,2 7 6,8 

Simo 6,8 6,6 6,2 

Tervola 6,6 6,9 7,4 

  2013 2014 2015 

Koko maa 52,2 51,8 51,5 

Lappi 51,5 51,1 50,7 

Oulunkaari 48,1 47,5 47,1 

Kemi 51,4 50,8 50,5 

Simo 49,6 49 47,9 

Tervola 45,7 45,6 45,3 

  
  2013 2014 2015 

Koko maa 10,9 11,2 11,7 

Lappi 11,4 11,9 12,6 

Oulunkaari 11,6 12,1 12,8 

Kemi 11,7 12,3 12,9 

Simo 14,5 14,6 16,3 

Tervola 13,6 13,5 13,8 
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Demografinen huoltosuhde, joka ilmaisee, kuinka monta alle 15v. ja 65v. täyttänyttä on sataa (100) 15 - 64v. 
työikäistä kohti. Mitä enemmän on lapsia ja/ tai eläkeikäisiä, sitä korkeampi huoltosuhteen arvo on. Si-
mossa arvo on muuttunut vuoden 2013 72,9, vuoden2014 74,2.  

  

Gini- kerroin, käytettävissä olevat tulot - indikaattori ilmaisee tarkasteltavan alueen asuntokuntien käytet-
tävissä olevien rahatulojen jakautumista. Gini-kertoimen laskennassa asuntokunnan käytettävissä oleva ra-
hatulo jaetaan asuntokunnan kulutusyksikköluvulla. Kulutusyksikköluku huomioi sen, että asuntokunnat ovat 
kooltaan ja rakenteeltaan erikokoisia. Gini-kerroin on yksi yleisimmin käytetyistä tuloerojen mittareista. Gini 
– kertoimessa tuloerojen taso on kiteytetty yhteen lukuarvoon, mikä voi vaihdella nollan ja sadan välillä. Mitä 
suuremman arvon Gini- kerroin saa, sitä epätasaisempi tulonjako on. Simossa luku oli v. 2013 22,2, v.2014 
22,5 ja v. 2015 21,9. Työllisyys ja työttömyys vaikuttavat keskeisesti tuloeroihin. 

 

Koulutustasomittain - indikaattori ilmaisee väestön koulutustason, joka on mitattu laskemalla perusasteen 
jälkeen suoritetun korkeimman koulutuksen keskimääräinen pituus  
henkeä kohti. Vuodesta 2012 vuoteen 2014 luku on noussut tasaisesti ja tarkoittaa sitä, että simolaiset ovat 
peruskoulun jälkeen suorittaneet opintoja keskimäärin 2,8 vuotta. 
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Koulutustasomittain

Koko maa Lappi Oulunkaari Kemi Simo Tervola

  
  2013 2014 2015 

Koko maa 55,8 57,1 58,2 

Lappi 57,6 59,6 61,2 

Oulunkaari 71 73,9 75,9 

Kemi 58,7 61,2 63 

Simo 72,9 74,2 78,1 

Tervola 75,5 76,2 77,4 

  2013 2014 2015 

Koko maa 27,2 27 27,3 

Lappi 24,1 23,9 24 

Oulunkaari       

Kemi 24,4 24,2 23,9 

Simo 22,2 22,5 21,9 

Tervola 23,5 24 25,2 

   
  2013 2014 2015 

Koko maa 351 355 358 

Lappi 318 322 326 

Oulunkaari 269 274 276 

Kemi 301 305 308 

Simo 278 283 285 

Tervola 266 273 275 
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Pitkäaikaistyöttömät; v. 2013 20,9€, v.2014 29,7% ja v. 2015 29,1%. Toimenpiteitä on kunnassa lisätty mm. 
aktivointisuunnitelmia on v. 2015 laadittu yhteensä 44 ja kuntouttavaan työtoimintaan on osallistunut 29 
hlöä. Kuntouttavassa työtoiminnassa työpajalla on v. 2016 ollut 18 ja työkokeilussa 3 henkilöä. 

  

1. Kaikki ikäryhmät 

1.1 Toteutuneita toimenpiteitä eri vuosina 
v. 2014 toteutuneita toimenpiteitä/tapahtumia 

 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ryhmät 3 kertaa viikossa 

 Kunnan vapaa-aikatoimen tehtäviin kuuluvat liikunta-, nuoriso-, kulttuuritoimen hallintojen lisäksi 
käytännön työt eri tapahtumissa. Tehtävänä on ollut järjestää tasapuolisesti kaikenikäisille ja erilai-
sista asioista kiinnostuneille kuntalaisille mielekästä toimintaa sekä tarjota vapaa-aikaan liittyviä ta-
pahtumia. 

 Vuoden aikana on vapaa-aikatoimen järjestämiin tapahtumiin/toimintoihin osallistunut n. 6 600 kä-
vijää. 

v. 2015 toteutuneita toimenpiteitä/tapahtumia 

 mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ryhmät 3 kertaa viikossa 

 Oulunkaaren asiakas- ja kuntalaispalautejärjestelmä otettu käyttöön ja sitä kehitetään 

 Oulunkaari- lehti, Meininki- lehti, yksiköiden omat julkaisut, Twitter ja internet- sivujen kehittäminen 

 Oulunkaaren hammashoidossa oltiin entisellä miehityksellä 

 Kunnan vapaa-aikatoimen tehtäviin kuuluvat liikunta-, nuoriso-, kulttuuritoimen hallintojen lisäksi 
käytännön työt eri tapahtumissa. Tehtävänä on ollut järjestää tasapuolisesti kaikenikäisille ja erilai-
sista asioista kiinnostuneille kuntalaisille mielekästä toimintaa sekä tarjota vapaa-aikaan liittyviä ta-
pahtumia. 

 Vuoden aikana on vapaa-aikatoimen järjestämiin tapahtumiin/toimintoihin osallistunut n. 7 200 kävi-
jää. 

 
v. 2016 toteutuneita toimenpiteitä/tapahtumia 

 Erilaisia tapahtumia sekä muuta vapaa-ajan toimintaa oli paljon v. 2016. Simon kunnan 150v juhla-
vuoden tapahtumat ja vapaa-aikatoimen tapahtumat keräsi vuoden aikana 10 400 kävijää. Tapahtu-
mien järjestämisessä otettiin huomioon eri – ikäiset kuntalaiset sekä kuntaan laadittu hyvinvointiker-
tomus 2012, laaja hyvinvointikertomus 2013 – 2016, vuoden 2014 ja 2015 hyvinvointikertomukset 

 Oulunkaaren omahoito-palvelun sisältöä on kehitetty ja käyttäjämäärät ovat kasvaneet. 

1.2 Muutokset, vertailu 
 Kelan sairastavuusindeksi (lääkekorvaus, kuolleisuus, työkyvyttömyys) oli Simossa v.2013 124,3 ja v. 

2014 124,4 ja v. 2015 123 eli selvästi yli koko maan keskiarvon (100). Heikentynyt terveys voi olla 
syy sekä seuraus myös muille ongelmille; työttömyys tai sosiaaliset vaikeudet.  

 Perusterveydenhuollon avoterveydenhuollon kaikki lääkärikäynnit päivävastaanotolla v. 2014 oli 
Simossa 1542 käyntiä/ 1000 asukasta kohti. Vuonna 2012 oli 2212käyntiä/1000asukasta ja 2013 oli 
269/1000 asukasta kohti 
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  2013 2014 2015 

Koko maa 25,1 27,8 31,1 

Lappi 21,9 26,6 27,2 

Oulunkaaren seutukunta 23 22,2 26,6 

Kemi 17,5 22,9 25,4 

Simo 20,9 29,7 29,1 

Tervola 15,2 18,3 23,8 
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 Sosiaali- terveydenhuollon nettokustannukset ovat Simossa v. 2013 olleet 3 966€/per asukas ja nou-
sua edelliseen vuoteen verrattuna on 413€. Vuonna 2014 kustannukset olivat 4 206€/per asukas = 
240€ suuremmat nettokustannukset kuin 2013.  

 Sosiaalitoimen nettokustannuksia ei aikaisemmin ole käytetty hyvinvointikertomuksessa. Simossa 
2012- 2014 myös sosiaalitoimen kustannukset ovat lisääntyneet 214€/asukas. 
Poliisin tietoon tulleet rikokset 

Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset / 1 000 asukasta 

  2013 2014 2015 

Koko maa 1,6 1,3 1,3 

Lappi 1,2 1,2 0,8 

Oulunkaari 0,9 1,1 0,7 

Kemi 2,4 2,6 1,6 

Simo 1,8 1,2 0,3 

Tervola 0 0,6 0 

 

Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet ri-
kokset / 1 000 asukasta 

  2013 2014 2015 

Koko maa 7 6,4 6,6 

Lappi 8,2 7,7 7 

Oulunkaari 6,7 5,2 6,4 

Kemi 11,2 13 10,1 

Simo 6,9 6,7 4,9 

Tervola 10 5,2 8,8 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet 

2.1 Toteutuneita toimenpiteitä eri vuosina 
v. 2014 toteutuneita lapsiin kohdistuneita toimenpiteitä 

 Perhetyöntekijä aloittanut 

 Vanhempainkoulu Maksniemessä, yritettiin käynnistää mutta ei tullut tarpeeksi osallistujia 

 Ylikärpän ryhmäperhepäivähoito 

 Alle 3-v päiväkotiyksikön tarve on kartoitettu 

 Lastenpsykologi 
2014 järjestettyjä varhaisnuoriin/nuoriin kohdistuneita toimenpiteitä/tapahtumia 

 Yläkoulun hyvinvointipäivä, Onni- auto 

 6lk liikuntapainotteinen terveyspäivä Asemakylän urheilukentällä; Onni- auto 

 7luokkal. ja lukion 1- luokkien ryhmäyttämiset 

 Camera Obscura- yläkoulun/lukion oppilaille + Kuivaniemen yläkoululaiset 

 Seudullisen info- ryhmän päihdekysely 

Poliisin tietoon tulleet omaisuusrikokset / 1 000 asukasta 

  2013 2014 2015 

Koko maa 44,1 44,1 43,1 

Lappi 38 39 38,1 

Oulunkaari 31,3 27,8 28,5 

Kemi 73 77,1 70,9 

Simo 19,7 30,9 22,2 

Tervola 26 30,9 21,9 
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 Yökahvilatoiminta 

 Mopopicnic-Kemissä 

 Koulunuorisotyö Keminmaa- Simo yhteinen työntekijä huhtikuuhun 2015 asti (hankerahalla) 

 Koulupsykologi 

 Avointa nuorisotilatoimintaa järjestettiin vuoden aikana Asemakylän nuorisotiloissa. Nuorisotilat 
avattiin tammikuussa ja toimintaa tarjottiin tiistaisin ja torstaisin 13-17v. 17 – 20.30. Kevään aikana 
nuorisotiloissa kävi kuukaudessa n.100 nuorta.  Kesällä nuorisotilat olivat suljettuina. Syksyn nuori-
sotilatoiminta siirrettiin Simoniemen koululle, nuorisotiloilla sattuneen vesivahingon vuoksi. Siirto 
aiheutti sen, ettei kävijöitä ollut juurikaan. 

 Nuorisotiloilla järjestettiin vapaa-aikatoimen organisoimaa yökahvilatoimintaa vuoden aikana yh-
teensä 7 kertaa. Yökahvilatoiminnasta vastasi vapaa-aikatoimi yhdessä Simon seurakunnan, 4H- yh-
distyksen ja nuorten työpajan kanssa. Yökahviloihin on osallistunut vuoden 2014 aikana yhteensä 
240 13 – 17 v. nuorta. 
 

v. 2015 toteutuneita lapsiin ja lapsiperheisiin kohdistuneita toimenpiteitä 

 Ylikärpästä lapset on kuljetettu päivähoitoon syksystä 2015 alkaen kuntakeskukseen 

 Yksityinen päivähoidon palveluseteli on otettu käyttöön 1.8.2015 

 Erityislastentarhanopettaja aloitti 1.1.2015 osa-aikaisesti 

 Aamukahavit- toimintamallia valmisteltu 

 LastenKaste- hanke, kehitetty perhetyön malli ja lapsiperheiden kotipalvelun kriteeristöä sekä las-
tensuojelukäytänteitä 

 1.4.2015 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain mukaisesti ennaltaehkäisevien lastensuojelukäytäntöjen 
osaamisen vahvistaminen kaikissa palveluissa 

 Hammashuollon kouluilla pidetyt suun terveyteen liittyvät oppitunnit ja harjaukset 

 Hammashuollon päiväkodeilla kerran kuussa harjausopetustuokiot 

 Oulunkaaren kuntayhtymän alueella lastensuojeluilmoituksia v. 2015 aikana yhteensä 482 kappa-
letta ja ne jakautuivat kunnittain seuraavasti: Ii 223, Pudasjärvi 74, Utajärvi 32, Vaala 100 ja Simo 34. 
Lastensuojeluilmoitusten määrä kokonaisuudessaan on Oulunkaaren alueella pysynyt lähes samana 
vuosien 2012-2015 aikana.  
 

v. 2016 toteutuneita lapsiin ja lapsiperheisiin kohdistuneita toimenpiteitä 

 Yläkoulun jaksotapahtumat ja ryhmäyttämiset 7lk. ja lukion 1-lk. 

 Seudullisen info- ryhmän päihdekysely 

 Avointa nuorisotilatoimintaa järjestettiin vuoden aikana Asemakylän nuorisotiloissa. Nuorisotilat 
avattiin tammikuussa ja toimintaa tarjottiin keskiviikkoisin ja torstaisin 13-17.00 alakoulun oppilaille 
ja 17 – 20.30 13-17v. Kevään aikana nuorisotiloissa kävi kuukaudessa n.100 nuorta ja vuoden aikana 
kävijämäärä oli 1000.  Kesällä nuorisotilat olivat suljettuina. Syksyn 2016 aikana toiminta jatkui kes-
kiviikko- ja torstaipäivinä. 

 Syksyn 2016 aikana toiminta jatkui keskiviikko- ja torstaipäivinä. Nuorisotiloilla järjestettiin vapaa-
aikatoimen organisoimaa yökahvilatoimintaa vuoden aikana yhteensä 12 kertaa. Yökahvilatoimin-
nasta vastasi vapaa-aikatoimi yhdessä Simon seurakunnan, 4H- yhdistyksen, nuorten työpajan, Si-
mon VPK:n, MLL:n, Simon ja Maksniemen koulujen vanhempainyhdistysten, Kiri-Siskojen kanssa. Yö-
kahviloihin osallistui vuoden 2016 aikana yhteensä 500 13 – 17 v. nuorta. 

 Lasketteluretki 

 Simon ja Keminmaan kuntien yhteiselle hankkeelle ”Olen siellä missä sinäkin - koulussa” myönnetyllä 
avustuksella (10 000€ 2015- 16) jatkettiin koulunuorisotyötä 30.3.2016 asti. 

 Neuvoloissa ennaltaehkäisevätyö jatkuu, 2kk:n ikäisten ja 5v. käyntien yhteydessä 

 Lapset-puheeksi-toimintamalli, vanhempainkoulu ja ”lapsiperheiden aamukahavit” on otettu käyt-
töön. 
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 Mallinnettu huolipolku 

 Elokuussa 2016 päivähoidon ryhmäkokoa 3-5v. ryhmissä suurennettiin. Ennen lapsia sai olla kokopäi-
vähoidossa 7/1 aikuinen ja muutoksen myötä 8/1 aikuinen. Kokopäiväryhmissä lapsiluku nousi 21 
lapsesta 24 lapseen. 
 

Päivähoidon ryhmäkoon muutos on heikentänyt päivähoidon laatua. Seuraavia haittoja on tullut esille; vielä 
yksi lapsi lisää on jakamassa jokaisen aikuisen aikaa ja huomiota, melu ja ahtaus lisääntyneet. Muutos on 
koskenut eniten erityistä tukea tarvitseviin lapsiin; he saavat vähemmän aikuisen aikaa, melu ahtaus, monet 
vuorovaikutussuhteet ja vaihtuvat ihmiset vaikuttavat voimistavat aistiyliherkkyyttä tai tuovat lisäpulmia 
esiin. Jokaisessa Simon päivähoidon ryhmässä on päivähoidossa tai kuntouttavassa päivähoidossa olevia, eri-
tyisentuen lapsia. 

2.2 Muutokset, vertailu 
Selvitettyihin rikoksiin syyllisiksi epäillyt nuoret 

 

 

 

 

 

Kouluterveyskysely 2013 
Yhteenvetona ilon - ja huolenaiheet peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilailla: 

 

Ilonaiheet (muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen) 

 vanhemmat tiesivät paremmin lapsensa viikonloppuiltojen viettopaikan 
 koulutapaturmat vähentyivät 
 lintsaaminen vähentyi 
 aamupalan syöminen arkisin lisääntyi 
 hampaiden harjaamistottumukset paranivat 
 päivittäinen tupakoiminen vähentyi 
 humalajuominen vähentyi 
 koulukuraattorin vastaanotolle pääsy koettiin helpommaksi 

Huolenaiheet (muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen) 

 ylipainoisia oli enemmän 
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Raittius

Ei tupakoi

Syö aamupalan arkiaamuisin

Simon koulu

2006 (N=95) 2008 (N=85) 2010 (N=66) 2013 (N=86) 2015 (N=52)

MYÖNTEISESTI ESITETTYJÄ INDIKAATTOREITA

Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat THL: Kouluterveyskysely

Simo 2008 2010 2012 2014 

0-14-vuotiaat 5 2 2 1 

15-17-vuotiaat 4 6 0 11 

18-20-vuotiaat 14 30 13 18 
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 koululounaan syöminen päivittäin vähentyi 
 kouluterveydenhoitajan vastaanotolle pääsy koettiin vaikeammaksi 
 koululääkärin vastaanotolle pääsy koettiin vaikeammaksi 

 

Kouluterveyskysely 2015 
Myönteisesti esitettyjä indikaattoreita 

 pitää koulunkäynnistä 
 opettajat kohtelevat oikeudenmukaisesti 
 luokan ilmapiiri tukee mielipiteen ilmaisua 
 ei ole osallistunut muiden kiusaamiseen 
 raittius 
 ei tupakoi 
 syö aamupalan arkiaamuisin 
 kouluterveydenhoitajalle ja – lääkärille pääsy koettiin helpoksi tai melko helpoksi 

 

 

 

 
Huolenaiheet 

 fyysisissä työoloissa koettiin puutteita; melu/kaiku, huono ilmanvaihto, likaisuus/pölyisyys, epämu-
kavat tuolit/pöydät 
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Simon koulu, 2015

Pojat (N=32) Tytöt  (N=20) Yhteensä (N=52) Koko maa (n=50404)

MYÖNTEISESTI ESITETTYJÄ INDIKAATTOREITA

Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat THL: Kouluterveyskysely
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Hampaiden harjaus harvemmin kuin…
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Käyttää alkoholia viikoittain

Tosi humalassa vähintään kerran…

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran

Simon koulu

2006 (N=95) 2008 (N=85) 2010 (N=66) 2013 (N=86) 2015 (N=52)

TERVEYSTOTTUMUKSET

Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat THL: Kouluterveyskysely
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 kiusaaminen ja häirintä; aikuiset eivät ole puuttuneet, koulukiusaus, fyysinen uhka, seksuaalinen häi-
rintä puhelimessa/netissä 

 perhe ei syö yhteistä ateriaa iltapäivällä tai illalla 
 ei läheistä ystävää 
 hampaiden harjaus 
 nukkuu arkisin alle 8h 
 koettu terveys; vähintään kaksi oiretta päivittäin, väsymystä, päänsärky 

  

 

 

 

3. Nuoret ja nuoret aikuiset 

3.1 Toteutuneita toimenpiteitä eri vuosina 
v. 2014 toteutuneita nuoriin kohdistuneita toimenpiteitä/tapahtumia 

 Etsivä nuorisotyö tavoittanut 26 nuorta 2014 

 Kuntouttavan työtoiminnan starttipaja aloittanut syksyllä 2014, mukana 3 nuorta  

 Yläkoulun hyvinvointipäivä, Onni- auto 

 6lk liikuntapainotteinen terveyspäivä Asemakylän urheilukentällä; Onni- auto 

 7luokkal. ja lukion 1- luokkien ryhmäyttämiset 

 Camera Obscura- yläkoulun/lukion oppilaille + Kuivaniemen yläkoululaiset 

12%
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65%

21%

23%

17%

10%
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Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa

Osallistunut koulukiusaamiseen…

Kiusaamiseen ei ole puututtu koulun…

Väkivaltatilanteet haittaavat opiskelua

Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana

Kokenut seksuaalista häirintää…

Kokenut seksuaalista häirintää julkisessa…

Kokenut kehoa tai seksuaalisuutta…

Kokenut seksuaalista väkivaltaa joskus tai…

Simon koulu

2006 (N=95) 2008 (N=85) 2010 (N=66) 2013 (N=86) 2015 (N=52)

KIUSAAMINEN JA HÄIRINTÄ

Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat THL: Kouluterveyskysely
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Ei syö koululounasta päivittäin

Ei syö kaikkia aterianosia kouluruoalla

Koululounas tarjotaan sopimattomaan…

Koululounaan syömiseen varattu liian…

Koululounasta ei ole tarjolla riittävästi

Ei syö aamupalaa joka arkiaamu

Syö tuoreita tai keitettyjä kasviksia lähes…

Syö hedelmiä tai marjoja lähes päivittäin

Juo energiajuomaa lähes päivittäin

Syö karkkia tai suklaata lähes päivittäin

Simon koulu

2006 (N=95) 2008 (N=85) 2010 (N=66) 2013 (N=86) 2015 (N=52)

RUOKAILU 

Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat THL: Kouluterveyskysely
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 Seudullisen info- ryhmän päihdekysely 

 Yökahvilatoiminta 

 Mopopicnic-Kemissä 

 Koulunuorisotyö Keminmaa- Simo yhteinen työntekijä helmikuun 2015 asti (hankerahalla) 

 Koulupsykologi 
v. 2015 toteutuneita nuoriin kohdistuneita toimenpiteitä/tapahtumia 

 Etsivä nuorisotyö tavoittanut 9 nuorta 2015, kutsunnoissa 19 nuorta, palaverit, monialaiset työryh-
mät, yksilöohjaus, Nuotta- valmennus 

 Yläkoulun jaksotapahtumat 

 7luokkal. ja lukion 1- luokkien ryhmäyttämiset 

 Seudullisen info- ryhmän päihdekysely 

 Nuorisotiloilla järjestettiin vapaa-aikatoimen organisoimaa yökahvilatoimintaa vuoden aikana yh-
teensä 8 kertaa. Yökahvilatoiminnasta vastasi vapaa-aikatoimi yhdessä Simon seurakunnan, 4H- yh-
distyksen ja nuorten työpajan kanssa. Yökahviloihin on osallistunut vuoden 2015 aikana yhteensä 
330 13 – 17 v. nuorta. 

 Discot 3 kertaa 

 Lasketteluretki, Kärppä- peliin retki 

 Avointa nuorisotilatoimintaa järjestettiin vuoden aikana Asemakylän nuorisotiloissa. Nuorisotilat 
avattiin tammikuussa ja toimintaa tarjottiin tiistaisin ja torstaisin 13-17v. 17 – 20.30. Kesällä nuoriso-
tilat olivat suljettuina. Syksyn nuorisotilatoimintaa tarjottiin keskiviikkoisin ja torstaisin. 13- 17.00 5- 
6 luokkalaisille 17- 20.30 yläkouluikäisille.  

 Koulunuorisotyö Keminmaa- Simo yhteinen hanke sai 10 000€, työntekijä 2 päivää Simossa ja 3 Ke-
minmaassa 

 Oulunkaarella suunnitelmallista sosiaalityötä on kehitetty mm. Virta2- hankkeen puitteissa. Kehitetty 
asiakasprosesseja nuorille ja saatu mallinnettua niitä 

v. 2016 toteutuneita nuoriin kohdistuneita toimenpiteitä/tapahtumia 

 Etsivä nuorisotyö tavoitti 12 henkilöä 

 Yläkoulun jaksotapahtumat ja ryhmäyttämiset 7lk. ja lukion 1-lk. 

 Seudullisen info- ryhmän päihdekysely 

 Avointa nuorisotilatoimintaa järjestettiin vuoden aikana Asemakylän nuorisotiloissa. Nuorisotilat 
avattiin tammikuussa ja toimintaa tarjottiin keskiviikkoisin ja torstaisin 13-17.00 alakoulun oppilaille 
ja 17 – 20.30 13-17v. Kevään aikana nuorisotiloissa kävi kuukaudessa n.100 nuorta ja vuoden aikana 
kävijämäärä oli 1000.  Kesällä nuorisotilat olivat suljettuina. Syksyn 2016 aikana toiminta jatkui kes-
kiviikko- ja torstaipäivinä. 

 Syksyn 2016 aikana toiminta jatkui keskiviikko- ja torstaipäivinä. Nuorisotiloilla järjestettiin vapaa-
aikatoimen organisoimaa yökahvilatoimintaa vuoden aikana yhteensä 12 kertaa. Yökahvilatoimin-
nasta vastasi vapaa-aikatoimi yhdessä Simon seurakunnan, 4H- yhdistyksen, nuorten työpajan, Si-
mon VPK:n, MLL:n, Simon ja Maksniemen koulujen vanhempainyhdistysten, Kiri-Siskojen kanssa. Yö-
kahviloihin osallistui vuoden 2016 aikana yhteensä 500 13 – 17 v. nuorta. 

 Lasketteluretki 

 Simon ja Keminmaan kuntien yhteiselle hankkeelle ”Olen siellä missä sinäkin - koulussa” myönnetyllä 
avustuksella (10 000€ 2015- 16) jatkettiin koulunuorisotyötä 30.3.2016 asti. 

 Psyykkarivastaanotto yläkoulu- ja lukiolaisille 1kerta/vko, ”hyvän mielen tunti” kaikille yläkoulu-ja lu-
kioluokille 

 Jälkihuoltonuorten palvelut tuotetaan pääsääntöisesti omana toimintana 

 Omahoito-sähköissä palveluissa käytössä, Oulunkaaren nettisivuilla chat- toiminto, suunnitelmalli-
nen sosiaalityö Virta2- hankkeessa; asiakasprosesseja nuorille mm. sosiaalinen kuntoutus 

3.2 Muutokset, vertailu 
Simossa vuonna 2013 oli nuorista työttöminä 21,5 % ja vuonna 2014 oli nuorista työttöminä 23,1 %.  Indi-
kaattori ilmaisee 15 - 24-vuotiaiden työttömien osuuden prosentteina 18 -24v. työvoimasta. Vuonna 2016 
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työttömiä nuoria oli 19 ja 17-24v. 188. Simolaisten työttömien nuorten osuus vastaavasta ikäryhmästä v. 
2016 oli 10,11%. 
Kalenterivuoden aikana toimeentulotukea saaneiden - indikaattori ilmaisee 18 -24v. osuuden prosentteina 
vastaavanikäisestä väestöstä. Vuonna 2013 Simossa luku oli 8,2 % ja vuonna 2014 11,9%. 

 
 

 

Kouluterveyskysely 2013 
Ilonaiheet (muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen) 

 vanhempien tupakointi vähentyi 
 läheisen alkoholin käytön aiheuttamat ongelmat vähentyivät 
 viikoittain koetut niska- ja hartiakivut vähentyivät 
 hampaiden harjaamistottumukset paranivat 
 koulukuraattorin vastaanotolle pääsy koettiin helpommaksi 
 koulupsykologin vastaanotolle pääsy koettiin helpommaksi 

Näiden esiintyvyys hyvin pieni (alle 0,5%) vuonna 2013 

 koulukiusattuna vähintään kerran viikossa 
 

 

0

50

2013 2014 2015

Toimeentulotukea saaneet 18 - 24-vuotiaat, % 
vastaavanikäisestä väestöstä

Koko maa Lappi

Oulunkaaren seutukunta Kemi

Simo Tervola
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Pitää opiskelusta

Opettajat kohtelevat oikeudenmukaisesti

Ryhmän ilmapiiri tukee mielipiteen ilmaisua

Ei ole osallistunut muiden kiusaamiseen

Raittius

Ei tupakoi

Syö aamupalan arkiaamuisin

Simon lukio

2006 (N=61) 2008 (N=39) 2010 (N=38) 2013 (N=42) 2015 (N=28)

MYÖNTEISESTI ESITETTYJÄ INDIKAATTOREITA

Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat THL: Kouluterveyskysely

 
  2013 2014 2015 

Koko maa 14,9 15,5 15,5 

Lappi 17,5 17,3 16,3 

Oulunkaari 13,9 15,6 15 

Kemi 27,6 27,8 28,7 

Simo 8,2 11,9 8,8 

Tervola 5,4 11 9 
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64%

75%
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89%
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Pitää opiskelusta

Opettajat kohtelevat oikeudenmukaisesti

Ryhmän ilmapiiri tukee mielipiteen ilmaisua

Ei ole osallistunut muiden kiusaamiseen

Raittius

Ei tupakoi

Syö aamupalan arkiaamuisin

Simon lukio, 2015

Pojat (N=11) Tytöt  (N=17) Yhteensä (N=28) Koko maa (n=38760)

MYÖNTEISESTI ESITETTYJÄ INDIKAATTOREITA

Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat THL: Kouluterveyskysely
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39%

25%
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14%
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Hampaiden harjaus harvemmin kuin kahdesti
päivässä

Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-
ajalla korkeintaan 1 h viikossa

Nukkuu arkisin alle 8 tuntia

Netissä vietetty aika aiheuttaa ongelmia
vuorokausirytmissä

Käyttää alkoholia viikoittain

Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran

Simon lukio

2006 (N=61) 2008 (N=39) 2010 (N=38) 2013 (N=42) 2015 (N=28)

TERVEYSTOTTUMUKSET

Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat THL: Kouluterveyskysely
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Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa

Osallistunut koulukiusaamiseen vähintään…

Kiusaamiseen ei ole puututtu oppilaitoksen…

Väkivaltatilanteet haittaavat opiskelua

Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana

Kokenut seksuaalista häirintää puhelimessa…

Kokenut seksuaalista häirintää julkisessa…

Kokenut kehoa tai seksuaalisuutta…

Kokenut seksuaalista väkivaltaa joskus tai…

Simon lukio

2006 (N=61) 2008 (N=39) 2010 (N=38) 2013 (N=42) 2015 (N=28)

KIUSAAMINEN JA HÄIRINTÄ

Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat THL: Kouluterveyskysely
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Huolenaiheet (muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen) 

 aamupalan syöminen arkisin vähentyi 
 ruutuaika arkipäivisin lisääntyi 

 

Kouluterveyskysely 2015 
Myönteisesti esitettyjä indikaattoreita 

 pitää opiskelusta 
 opettajat kohtelevat oikeudenmukaisesti 
 ei ole osallistunut muiden kiusaamiseen 
 raittius 
 ryhmän ilmapiiri tukee mielipiteen ilmaisua 
 ei tupakoi 

Huolenaiheet  

 Fyysiset olot; sopimaton valaistus, huono ilmanvaihto/huoneilma, lämpötila, likaisuus/pölyisyys, so-
siaalitilat, epämukavat tuolit/pöydät 

 kiusaaminen/häirintä; kiusaamiseen ei ole puututtu aikuisten toimesta, kokenut seksuaalista häirin-
tää puhelimessa/netissä/julkisessa tilassa, kokenut kehoa loukkaavaa seksuaalista kiusaamista 

 perhe ei syö yhteistä ateriaa iltapäivällä tai illalla 

 ruokailu; lounas tarjotaan sopimattomaan aikaan, ei ole tarjolla riittävästi, energiajuomat 

 tupakointi; tupakointi on sallittu, henkilökunta tupakoi, opiskelijoiden tupakointirajoituksia ei juuri-
kaan valvota, tupakoi päivittäin oppilaitoksen läheisyydessä, nuuskaaminen 

 terveystottumukset; hampaiden harjaus, nukkuu alle 8h, nettiaika, alkoholinkäyttö, tosi humalassa, 
huumeet 

 koettu terveys; väsymys, niska- tai hartiakivut, ylipaino 
 ruutuaika arkipäivisin lisääntynyt 

 

4. Työikäiset 

4.1 Toteutuneita toimenpiteitä eri vuosina 
v. 2014 toteutuneita työikäisille suunnattuja toimenpiteitä/tapahtumia 

 6- väyläinen frisbeegolfrata Ylikärppään 

 Ohjattu kesäkurssi frisbeegolfista, osallistujia 6 

18%

61%

29%

19%

32%

30%

7%

14%

4%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ei syö koululounasta päivittäin

Ei syö kaikkia aterianosia kouluruoalla

Koululounas tarjotaan sopimattomaan aikaan

Koululounaan syömiseen varattu liian vähän…

Koululounasta ei ole tarjolla riittävästi

Ei syö aamupalaa joka arkiaamu

Syö tuoreita tai keitettyjä kasviksia lähes…

Syö hedelmiä tai marjoja lähes päivittäin

Juo energiajuomaa lähes päivittäin

Syö karkkia tai suklaata lähes päivittäin

Simon lukio

2006 (N=61) 2008 (N=39) 2010 (N=38) 2013 (N=42) 2015 (N=28)

RUOKAILU 

Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat THL: Kouluterveyskysely
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Naiset
Miehet

Alle 20-vuotiaat
Alle 25-vuotiaat

Yli 50-vuotiaat
Pitkäaikaistyöttömät

Vamm./Pitkäaik. Sairaat

Työttömät työnhakijat Simossa 12/2016 
yhteensä 211 joista..

 SuomiMies – seikkaili Simossa huhtikuussa ja syyskuussa; kunnon/lihaskunnon testaus, osallistujia 
yhteensä n. 120 

 Koko perheen ulkoilutapahtuma yhteistyössä yrittäjien ja eri järjestöjen kanssa 

 Tanssit Simon Pirtillä huhtikuussa ja lokakuussa 

 KKI- kampanjaan osallistui yhteensä 40 kuntalaista vuonna 2014. Uusi KKI- kausi aloitettiin syksyllä 
2014 ja se jatkuu kevään 2015. 

v. 2015 toteutuneita työikäisille suunnattuja toimenpiteitä/tapahtumia 

 Kuntosalitoiminta 

 KKI- kampanja 

 TyKy- ulkoilupäivä 

 Teatteriesitykset, konsertit, juhlat, historia- symposium 

 Laturetki 
v.2016 toteutuneita työikäisille suunnattuja toimenpiteitä/tapahtumia 

 Hyvinvointipäivä, mittauksineen yms. 

 KKI- kampanja 

 Kuntosalitoiminta 

 Tyky- liikuntapäivät henkilöstölle 

 Ihan pihalla- tapahtuma Simon koulun vanhempain yhdistyksen kanssa 

 SuomiMies- tapahtuma 

 Eri kulttuuritapahtumat 

 Omahoito-sähköissä palveluissa käytössä, Oulunkaaren nettisivuilla chat- toiminto 

 Oulunkaaren asiakas-ja kuntalaispalautejärjestelmä otettu käyttöön 

4.2 Muutokset, vertailu 
Pitkäaikaistyöttömiä oli 20,9 % työttömistä vuonna 2013, vuonna 2014 29,7 % ja vuonna 2015 29,1%.  

Vaikeasti työllistyviä oli vuonna 2013 4,6 %, vuonna 2014 6,1% ja vuonna 2015 6,5%.  

  

Pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien määrät ovat kasvaneet valtuustokauden aikana. Suomessa 

kunnilla on osittainen lakisääteinen työllistämisvastuu, jonka lisäksi kunnat vapaaehtoisesti pyrkivät monin 

toimin edistämään työllisyyttä. Kunnat ovat olleet omalta osaltansa keskeisesti mukana vuoden 2013 alussa 

voimaan tulleessa nuorisotakuussa, joka tarjoaa nuorille vastavalmistuneille koulutus-, työkokeilu-, työpaja- 

tai työpaikan kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 

on velvoittanut ja velvoittaa kunnan ja TE-toimiston pitkään työttömänä työnhakijana ja/tai toimeentulotu-

kiasiakkaana olleen asiakkaan aktivoinnin.  
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2013 2014 2015

Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys), % 15 -
64-vuotiaista

Koko maa Lappi Oulunkaari Kemi Simo Tervola

 
  2013 2014 2015 

Koko maa 4,6 5,3 6 

Lappi 5,6 6,8 7,1 

Oulunkaari       

Kemi 6 7,6 8,5 

Simo 4,6 6,1 6,5 

Tervola 3,9 6 7,3 
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Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä - indikaattori ilmaisee eläkkeelle (vanhuus-, työkyvyttömyys-, työt-
tömyys- tai maatalouden erityiseläkkeelle) siirtyneiden aritmeettisen keskiarvoiän. Osa-aikaeläkkeelle siirty-
neet eivät ole mukana keskiarvossa. Simossa v. 2013 jäätiin keskimäärin 60,1 ja v. 2014 jäätiin keskimäärin 
61,1 vuoden iässä eläkkeelle. 

 

 

5. Ikäihmiset 

5.1 Toteutuneita toimenpiteitä eri vuosina 
v. 2014 toteutuneita; 

 Ikäihmisten ulkoilupäivät, joissa oli erilaisia tehtävärasteja esim. frisbeegolf, saappaan heitto, veden 
kanto yms. 

 Tanssit Simon Pirtillä huhtikuussa ja lokakuussa 

 SuomiMies – seikkaili Simossa huhtikuussa ja syyskuussa; kunnon/lihaskunnon testaus, osallistujia 
yhteensä n. 120 

 Senioripiste terveysasemalle 

 Kulttuuritapahtumat; kesäkonsertit, teatteri, konsertit palvelukodeissa 

 Yhteistyö ikääntyneiden hyväksi 
v. 2015 toteutuneita; 

 Ikäihmisten ulkoilupäivät, joissa oli erilaisia tehtävärasteja esim. frisbeegolf, saappaan heitto, veden 
kanto yms. 

 Teatteriesitykset, konsertit, juhlat, historia- symposium 

 Konsertit palvelukodeissa 

 Kuntosali 

 Hammashuollon suun terveyskäynnit hoivakodeissa ja päivätoiminnan asiakkaille 

 Pegasos Mukana-mobiiliratkaisu kotihoitoon 2015 
v. 2016 toteutuneita; 

 Hyvinvointipäivä, mittauksineen yms. 

 Ikäihmisten ulkoilupäivät, joissa oli erilaisia tehtävärasteja esim. frisbeegolf, saappaan heitto, veden 

kanto yms 

 Kunnon Mummola yli 65v. 

 SuomiMies- tapahtuma 

 Eri kulttuuritapahtumat 

 Oulunkaaren digipalvelu- hanke; videovälitteinen päivätoiminta 

 Sivukylien päivätoiminta 

 Omaishoitajien hyvinvointitapaamiset 

 Jatkoa Mukana-mobiiliin on Optimointi-hanke; lisää aikaa asiakastyöhön ja helpotusta työnjohtoon 

 

50

55

60

65

2013 2014 2015

Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä

Koko maa Lappi

Oulunkaaren seutukunta Kemi

Simo Tervola

 

  2013 2014 2015 

Koko maa 59 60 60 

Lappi 58 59 59 

Oulunkaari 57 58 59 

Kemi 57 58 59 

Simo 60 61 61 

Tervola 58 60 56 
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5.2 Muutokset, vertailu 
Kotona asuvien 75v. prosenttiosuus vastaavanikäisestä väestöstä - indikaattori ilmaisee vuoden lopussa 
kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Vuonna 2013 
luku oli 88,4%, vuonna 2014 91,4%. ja 2015 87,3%. 

 

 

Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75v täyttäneet - indikaattori ilmaisee, kuinka monta prosenttia 75 
vuotta täyttäneistä saa säännöllisesti kotipalvelua ja/tai kotisairaanhoitoa. Vuonna 2013 luku oli 10,2% ja 
vuonna 2014 9,7%. 
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet  

  2013 2014 2015 

Koko maa 55419 56066 56507 

Lappi 2060 2338 2156 

Oulunkaari 410 486 506 

Kemi 142 258 256 

Simo 36 36 43 

Tervola 64 69 62 

 

Yksinasuvat 75v. täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä - indikaattori ilmaisee vuoden lopussa kotona 
asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Simossa kotona asuvien 
osuus oli v. 2013 37,1 % ja v. 2014 38%. 
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Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % 
vastaavanikäisestä väestöstä

Koko maa Lappi Oulunkaari Kemi Simo Tervola
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Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % 
vastaavanikäisestä asuntoväestöstä

Koko maa Lappi Oulunkaari Kemi Simo Tervola

 
  2013 2014 2015 

Koko maa 90,3 90,5 90,6 

Lappi 90,1 90,3 90,6 

Oulunkaari 90,8 91,4 90,9 

Kemi 90,4 89,8 89,7 

Simo 88,4 91,4 87,3 

Tervola 90,1 90,4 91,1 

 
  2013 2014 2015 

Koko maa 48,2 47,8 47,7 

Lappi 45,5 45,8 45,9 

Oulunkaari 43,5 43,5 44,4 

Kemi 50,5 51,7 51 

Simo 37,1 38 39,9 

Tervola 40,7 40,7 44,6 
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6.  Palveluista yleensä 
Kunnan terveydenedistämistyö ja sen aktiivisuus tulee esiin TEA- viisarissa, joka on kunnan terveyden edis-
tämisaktiivisuutta kuvaava mittari. Tiedonkeruuta hoitaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Terveyden 
edistämisen aktiivisuutta kuvataan mm. sitoutumisen, johtamisen, terveysseurannan ja tarveanalyysin, voi-
mavarojen, yhteisten käytäntöjen ja osallisuuden kautta. Terveydenedistämisaktiivisuutta seurataan neljällä 
(4) eri toimialalla: kunnanjohto (strateginen johtaminen), perusopetus, liikunta ja perusterveydenhuolto. 
2014 

 

2015 

 

  

2016 

 

Terveydenedistämisaktiivi-
suus 

Pisteet (0–
100) 

Koko 
maa 

Perusterveydenhuolto 2014 76 66 

Liikunta 2014 73 67 

Peruskoulut 2013 60 66 

Kuntajohto 2013  72 

 

Pisteet Simo Koko 
maa 

 
Terveydenedistämisaktiivisuus 71 70 

  Kuntajohto 77 74 

  Perusopetus 60 66 

  Lukiokoulutus 51 72 

  Ammatillinen koulutus .. 69 

  Liikunta 73 68 

  Perusterveydenhuolto 76 66 

  Ikääntyneiden palvelut 90 74 

 
Simo Kemi Tervola Koko 

maa 

Terveydenedistämisak-
tiivisuus 

72 62 60 70 

Kuntajohto 77 59 80 74 

Perusopetus 65 73 51 69 

Lukiokoulutus 51 64 65 72 

Ammatillinen koulutus .. .. .. 69 

Liikunta 64 59 31 69 

Perusterveydenhuolto 70 52 79 66 

Ikääntyneiden palvelut 90 59 46 74 
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II Opit ja evästykset päättyvältä valtuustokaudelta  
 

Kuntastrategian painotukset ja linjaukset 
Simon kunnan toiminta- ajatuksena on kehittää Simosta taloudellisesti ja tehokkaasti tuotetuin laadukkain 
palveluin, viihtyisän asumisen ja vireän yrittämisen maaseutukunta. 
Simon kunta kehittää toimintaansa seuraavien tavoitteiden pohjalta: 

1. Väestötavoite vuodelle 2016 on 3.270 asukasta ja vuodelle 2018 3.300.   
Haja-asutusalueet pidetään asuttuina ja välttämättömät peruspalvelut pyritään turvaamaan. 

2. Suunnittelukauden aikana kaikkien palvelujen tuottamisessa huomioidaan terveyden edistämistä 
vahvistavat toimet. 

3. Tuetaan elinkeinorakenteen monipuolistamista luomalla edellytyksiä erityisesti maaseutuelinkeino-
jen, luontomatkailun sekä pienteollisuuden kehittämiseen. Työllistämistoimenpiteitä kehitetään 
työllistämissuunnitelman pohjalta. 

4. Asuin- ja elinympäristön viihtyisyyttä parannetaan ympäristöinvestoinneilla ja kaavoituksella. 
5. Maanhankinnalla tuetaan asunto- ja elinkeinopoliittisia tavoitteita. 
6. Kunnan palveluvarustusta kehitetään taloudellisten voimavarojen mukaan ja käyttäen hyväksi alu-

eellista yhteistyötä. 
7. Simolaisille nuorille turvataan laadukas peruskoulu ja yleislukio sekä riittävät muut jatko-opiskelu-

mahdollisuudet. Koulutuksen kehittämisessä huomioidaan Simojoen erityispiirteiden ja arvokkaiden 
suojelualueiden mahdollisuudet ympärivuotiseen luontomatkailuun ja tutkimukseen.  

8. Tuloveroprosentin säilyttäminen nykytasolla siten, että kunnan velkamäärä ei nouse kohtuuttomasti 
(2 500 euroa/as).  

9. Kunnan kehittämisessä otetaan huomioon Meri-Lapin alueen tavoiteohjelman kehittämistavoitteet, 
toimintapolitiikka ja toimenpiteet. Simon kunnan kehitys riippuu oleellisesti siitä, miten koko Meri-
Lapin seutukunta ja Oulunkaari kehittyy. 

10. Simon kunnanvaltuusto on käymissään arvokeskusteluissa katsonut, että kunnan tärkeimmät palve-
lut ovat sosiaali- ja terveydenhuolto sekä koulutus. 
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Hyvinvoinnin edistämistä tukevat ohjelmat ja suunnitelmat 
Simon kunnan strategia 
Simon kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 
Simon kunnan talous- ja toimintasuunnitelma 2016 - 2018 
Simon kunnan laaja Hyvinvointikertomus 2013 – 2016 
Simon kunnan hyvinvointikertomukset 2011, 2012, 2014 
Päihde- ja mielenterveysstrategia 2011 
Simon kunnan liikenneturvallisuustyön koulutus-, valistus- ja tiedotussuunnitelma vuosille 2011 – 2015 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissopimus 2012/Simon kunta ja Oulunkaaren kuntayhtymä 
Terveys 2015 – kansanterveysohjelma 
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 
Vanhuspalvelulaki 
Sosiaalihuoltolaki 2015 
Simon ikäihmisten palveluopas 2014 
Oulunkaaren vanhuspalveluiden tiekartta vuoteen 2020 
Sosiaali – ja terveyspalveluiden suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 – 2017 
Perusopetuslaki 
Lukiolaki 
Vapaa-aikatoimen hankkeet: 
Työpajan kehittämisohjelma ”Paja auringossa 2015”, ”Eteenpäin yhdessä” 2016 
Etsivä nuorisotyö Simossa 2015, 2016 
Koulunuorisotyö; yhteistyössä Keminmaan kunnan kanssa 2014 – 2015 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeet: 
Hyve-hanke 
Ikäihminen toimijana –hanke 
ITTS-hanke (Implementing Transnational Telemedicine Solutions) 
KanTa: eResepti, eArkisto 
MuKeva-hanke; Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen ikääntyneen muistisairaan kehitysvammaisen-
tutkimuksessa ja hoidossa (odotetaan rahoituspäätöstä) 
LastenKaste- hanke 
Seniorikaste- 
Virta II – hanke  
Voimaa- hanke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



20 
 

III Suunnitelmien toteutuminen valtuustokaudella 2013-2016 eri painopistealueittain/ 

kohteineen  
 

1) Painopistealue ja kehittämiskohde/ kohteet Miten tavoitteissa on on-

nistuttu/epäonnistuttu 

Lapsiperheet  

Tavoitteet Toimenpiteet/vastuutaho Resurssit Arviointimittari  

Lapsiperheiden ja 
vanhemmuuden tu-
keminen 

Perhefoorumi- tapahtuma  
Vastuutaho; sosiaalitoimi, 
neuvola, mielenterveystyö, 
Oulunkaaren kuntayhtymä, 
perhepalvelut 
 

sosiaalitoimi- ja 
terv.toimet mie-
lenterveys- ja 
päihdetyö, vapaa-
aikatoimi, koulu-
toimi 

Kävijöitä 0 Tapahtuman markkinoin-
nissa tapahtui virhe, luul-
tavasti kuntalaiset eivät 
”uskaltaneet” tulla lei-
maantumista peläten 
 

Lapsiperheiden ja 
vanhemmuuden tu-
keminen 

Vanhempainkoulu, Perhefoo-
rumi- tapahtuma, Lasten 
Kaste-hanke, Lapset pu-
heeksi, ”lapsiperheiden aa-
mukahavit”, mallinnettu huo-
lipolku 
Vastuutaho; sosiaalitoimi, 
neuvola, mielenterveystyö, 
päivähoito, Oulunkaaren kun-
tayhtymä, perhepalvelut 

Terveydenhoitaja Osallistujien määrä Neuvoloissa ennaltaeh-
käisevä työ jatkuu, 2kk:n 
ikäisten ja 5v. käyntien 
yhteydessä 
Lapset puheeksi, Lasten-
Kaste-hanke, ”lapsiper-
heiden aamukahavit” 
Omahoito- palvelu, mal-
linnettu huolipolku 

Päivähoitopaikat Riittävien päivähoitopaikko-
jen järjestäminen. 
Alle 3- vuotiaiden päiväkoti-
paikkojen järjestäminen, pal-
veluseteli 
Vastuutaho; tekninen toimi, 
sivistystoimi 

Tarvittavan henki-
lökunnan palkkaa-
minen, Yksityinen 
palveluntuottaja 

Hoitopaikkojen riit-
tävyys ja järjestä-
misajan pituus 

Yksityinen päiväkoti 
aloittanut, palvelusetelit 
ovat käytössä. 
Ryhmäkoot suurentu-
neet 8 lasta/ 1hoitaja, 
lapsiluku noussut 24. 

Lapsiperheiden ja 
vanhemmuuden tu-
keminen 

Alle kouluikäisten lasten eri-
tyistuen tarpeeseen vastaa-
minen. 
Vastuutaho; sivistystoimi 

Erityislastentar-
hanopettaja, tera-
peutit 

Asiakaskontaktit Erityislastentarhan- 
opettaja on palkattu kun-
taan 
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2) Painopistealue ja kehittämiskohde/ kohteet Miten tavoitteissa on on-
nistuttu 

Nuoret  

Tavoitteet Toimenpiteet/vastuutaho Resurssit Arviointimittari  

Ei yhtään syrjäyty-
nyttä nuorta 

Etsivä nuorisotyö, nuorten 
työpaja, nuorisotakuu, ylä-
koulun ja lukion yhteinen 
hyvinvointipäivä, yhteistyö 
muiden kuntien kanssa 
Vastuutahot; vapaa-aika-, 
sosiaali-, sivistys- ja tekni-
nen toimi, te- toimisto mie-
lenterveys- ja päihdetyö, 
kunnanhallitus, Miehinen 
Juttu- hanke, Oulunkaaren 
kuntayhtymä, perhepalve-
lut, kehittämistoiminta 

Etsivä nuorisotyönte-
kijä, 2 työpajan ohjaa-
jaa, koulunuoriso-
työntekijä, kouluku-
raattori, opinto - oh-
jaaja, koulutoimen-
johtaja, sosiaalityön-
tekijä, vapaa-aikatoi-
menjohtaja, 
Simon kunnan hyvin-
vointityöryh- 
mä, hanketyöntekijät, 
Onni- auto + La-
pinAmmattikorkea-
koulun opiskelijat ja 
opettajat 

Eri toimenpiteissä 
(esim. työllistetyt) 
olleiden määrä 

Etsivä nuorisotyö tavoit-
tanut v. 2015 9 henkilöä 
ja v. 2016 12. Työpajalla 
on ollut palkkatuella 
v.2015 5 ja 2016 3. 
Työharjoittelu/- kokeilu 
2015 3 ja 2016 1. 
 
Suunnitelmallinen sosi-
aalityö Virta 2- hanke 

Nuorille lisää toi-
mintoja sekä tuki- 
ja liikuntaelinten 
sairauksien ennalta 
ehkäisy  

Yökahvila- ja nuorisotilatoi-
minta, tapahtumat, koululii-
kunta  
Vastuutahot; vapaa-aika-, 
sivistys – ja tekninen toimi, 
seurakunta, eri järjestöt, et-
sivä nuorisotyö, nuorten 
työpaja, nuoret itse; innos-
taa liikkumaan, nuorten 
oma vastaisku vaivoille 

Vapaa-aikatoimen-
joht. , etsivä nuoriso-
työntekijä, 2 työpajan 
ohjaajaa, eri koulujen 
opettajat, seurakun-
nan nuorisotyönoh-
jaaja, järjestöjen 
työntekijät 

Kävijämäärät/ saa-
vutettavuus, liikun-
tatuntien määrä 

Yökahvilatoimintaa: 
v.2015 8 kertaa ja 2016 
12 kertaa, nuorisotilatoi-
minnassa 2015 n. 
800/vuosi ja 2016 
1000/vuosi ja eri järjes-
töt mukana järjestä-
mässä, pesiskoulu vapaa-
aikatoimen ohjaajat, las-
ketteluretki, frisbeegol-
fohjaus, koulunuorisotyö 

Päihteiden käytön 
vähentyminen 

Ehkäisevä päihdetyö, yö-
kahvila- ja nuorisotilatoi-
minta, tapahtumat, Seutu- 
Info ryhmä, hankeyhteistyö 
lähialueen kuntien kanssa, 
jälkihuoltonuorten palvelut 
Vastuutahot; vapaa-aika-, 
sivistys, sosiaali-/terveys- ja 
tekninen toimi mielenter-
veys- ja päihdetyö, seura-
kunta, eri järjestöt, Oulun-
kaaren kuntayhtymä, per-
hepalvelut 

Vapaa-aikatoimenjoh-
taja, hyvinvointivas-
taava, 2 työpajan oh-
jaajaa, etsivä nuoriso-
työntekijä, mielen-
terv. ja päihdetyönte-
kijät, koulukuraattori, 
koulutoimenjohtaja, 
opettajat, opo, van-
hemmat, poliisi, seu-
rakunnan nuoriso-
työnohjaaja, eri jär-
jestöjen työntekijät, 
tekninen toimi 

Kyselyt ja niiden tu-
lokset 

Ehkäisevän päihdetyö-
viikon tapahtumat, päih-
dekyselyt ja kouluter-
veyskyselyjen tulokset, 
vanhempainilta 

Oulunkaaren kuntayh-
tymä, perhepalvelut, 
chat-toiminto, omahoito 
sähköisissä palveluissa 
käytössä 

Netissä pelaamisen 
vähentäminen 

Info- tilaisuudet, tapahtu-
mat, vanhempainillat 

Sivistys-, vapaa-aika, 
sosiaali- ja terv.toi-
met ja henkilöstö 

Kävijämäärät, kyse-
lyt ja niiden tulokset 

Vanhempainilta, kysely-
jen tulokset 
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3) Painopistealue ja kehittämiskohde/ kohteet Miten tavoitteissa on on-

nistuttu 

Työikäiset  

Tavoitteet Toimenpiteet/vastuutaho Resurssit Arviointimittari  

Työikäiset liikkuvat 
enemmän 

Tapahtumat yhteistyössä 
eri yhdistysten kanssa 
Vastuutahot; vapaa-aika- 
ja tekninen toimi, eri jär-
jestöt 

Vapaa-aikatoimenjoh-
taja, kunnossapito-
tiimi, eri järjestöjen 
työntekijät 

Osallistujamäärät, 
tapahtumien määrä 

Ohjatut kesäkurssit Fris-
beegolf-radalla, Suomi-
Mies- kuntotestit, kunto-
salitoiminta, Tyky-liikun-
tapäivät työntekijöille, la-
turetki 

KKI- kampanjan 
jatkaminen 

Tapahtumat 
Vastuutahot; vapaa-aika-
toimi  

Vapaa-aikatoimi osallistujat/kortin 
lunastaneet 

vuosittain n.40 osallistu-
jaa 

Liikuntaneuvojan 
palkkaaminen  

Kuntaan palkataan yh-
dessä terveystoimen 
kanssa 1 liikuntaneuvoja, 
kuntalaisten liikuntamoti-
vaation herättämiseksi. 
Vastuutahot; terveys-, va-
paa-aika- ja tekninen 
toimi, Kivalo - opisto, eri 
järjestöt. 

Liikuntaneuvoja, työ-
terveyshoitaja, kun-
nossapitotiimi, vapaa-
aikatoimenjohtaja, 
diabeteshoitaja, mie-
lenterveyshoitaja 

Liikuntaryhmät, 
kampanjat, lisäänty-
nyt liikkuminen. 

 

Tällä hetkellä ei ole pal-
kattu 

Tuki- ja liikunta-
elinten sairauksien 
vähentäminen 

Hoidon ja kuntouttamisen 
ohella tarvitaan laaja-alai-
sempiakin terveyttä edis-
täviä toimia, jotka koske-
vat elintapoja, työympäris-
töä, työtä ja työelämää. 
Arki- ja hyötyliikunnan li-
sääminen sekä yleisöluen-
not. Kuntalaisten oma vas-
taisku vaivoille! 
Oulunkaaren kuntayh-
tymä, perhepalvelut 
 

Työterveyshuolto, so-
siaali- ja terveystoimi. 
Tekninen toimi (liikun-
tapaikat ja pyörätiet) 

Työpaikkakäynnit, 
kyselyt, osallistuja-
määrät 

Hyvinvointipäivien anti, 
mittaukset, terveystar-
kastusten yhteydessä 
saadut ohjeet, painonhal-
linta, työterveyshuolto. 
Liikuntapaikat kunnossa, 
työpisteisiin selättimet 
henkilökunnalle 

Omahoito sähköisissä 
palveluissa käytössä,  
chat-toiminto 
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4) Painopistealue ja kehittämiskohde/ kohteet Miten tavoitteissa on onnis-

tuttu 

Ikäihmiset  

Tavoitteet Toimenpiteet/vastuutaho Resurssit Arviointimittari  

Ikäihmisten lii-
kunnan lisäämi-
nen 

Liikuntatapahtumat 
Vastuutahot; tekninen 
toimi, vapaa-aikatoimi, si-
vistystoimi, vanhuspalve-
lut, eri järjestöt, seura-
kunta 

Kunnossapitotiimi, va-
paa-aikatoimenjohtaja, 
opettajat/oppilaat, van-
huspalveluiden työnteki-
jät, eri järjestöjen työn-
tekijät, seurakunnan 
työntekijät 

Kävijämäärät Ikäihmisten liikuntapäivät 
eri toimintoineen. Kuntosa-
litoiminta, SuomiMies-mit-
taukset, KunnonMummola 
yli 65v. 

Esteettömyys 
 
 
 
 

Järjestää esteettömät ja 
turvalliset liikuntaympäris-
töt, joissa on otettu huo-
mioon ikääntyvien mah-
dolliset toimintakyvyn ra-
joitteet 
Vastuutahot; tekninen 
toimi, vapaa-aikatoimi, eri 
järjestöt 

Kunnossapitotiimi, va-
paa-aikatoimenjohtaja, 
eri järjestöjen työnteki-
jät 

 Kunnan tiloissa toimivat 

Hyvinvoinnin ja 
terveyden edis-
täminen 

Miehinen Juttu- hanke yli 
60v. miehille Vastuutahot: 
hanke, vapaa-aikatoimi, 
terveystoimi 

Hankkeen työntekijät, 
vapaa-aikatoimenjoh-
taja, etsivä nuorisotyön-
tekijä, eri järjestöt, 

Osallistujat Senioripiste, muistitupatoi-
minta(Länsi-Pohjan Muisti-
yhdistys) 

Kotona asumi-
sen tukeminen 

Luodaan uusi palvelu, 
jonka avulla kotona selviy-
tymistä tuetaan. 
Vastuutahot; 
Sos. ja terv.toimi, tekninen 
toimi, kunnan  

Kotipalvelun henkilö-
kunta, työsuunnittelija, 
aikuissosiaalityöntekijä, 
oppisopimusopiskelija, 
kuntouttava työtoi-
minta/ pitkäaikaistyöttö-
mät 

Kotona asuvien 
määrän lisäänty-
minen,  

Digi-kummihanke, sivuky-
lien päivätoiminta, omais-
hoitajien hyvinvointitapaa-
miset, Pegasos-Mukana mo-
biiliratkaisu kotihoitoon 
2015, 2016 jatkoa Opti-
mointi-hankkeella 
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5) Painopistealue ja kehittämiskohde/ kohteet Miten tavoitteissa on 

onnistuttu 

Mielenterveys- ja päihdetyö  

Tavoitteet Toimenpiteet/vastuutaho Resurssit Arviointimittari  

Mielenterveys- ja 
päihdekuntoutujien 
toimintakyvyn edis-
täminen 

Järjestetään päivittäistä 
päivätoimintaa siihen so-
veltuvassa tilassa. Kuntou-
tujia aktivoidaan omatoi-
misuuteen. 
Vastuutahot; mielenter-
veys- ja sosiaalityö yhteis-
työssä mm. seurakunnan 
ja kolmannen sektorin 
kanssa. 

Mielenterveystyöntekijä, 
päivätoiminnan ohjaaja, 
seurakunnan työntekijät, 
vapaaehtoistyö 

 Aikuisille mielenter-
veys-ja päihdekuntou-
tujille ryhmät jatkuvat 
3 päivänä/vko 

Tarpeenmukaisten 
asumuspalvelujen 
järjestäminen mie-
lenterveys- ja päih-
dekuntoutujille ja 
erilaisissa elämän 
kriiseissä oleville. 

Tarvittaessa on tarjolla 
myös nopealla aikataululla 
järjestettyä tuettua asu-
mista (ns. kriisiasuntoja 
kalustettuina). Maksuhäi-
riöisten asumisen turvaa-
minen. 
Vastuutahot; mielenter-
veys- ja päihdetyö, sosi-
aali- ja tekninen toimi 

Mielenterveystyöntekijä, 
päivätoiminnan/tuetun 
asumisen ohjaaja, sosiaali-
työntekijä, tekninen toimi 

  

Eri toimijoiden väli-
nen vuorovaikutus 
on perhekeskeistä, 
avointa ja toisia kun-
nioittavaa. Perhei-
den haasteisiin puu-
tutaan riittävän var-
hain. 

Yhteistyön lisääminen ja 
tiivistäminen eri toimijoi-
den välillä. Kouluttaminen 
perhekeskeisyyteen ja 
avoimeen dialogisuuteen 
Vastuutahot; mielenter-
veystyöntekijät yhteis-
työssä muiden toimijoiden 
kanssa, Oulunkaaren kun-
tayhtymä, perhepalvelut 

Mielenterveystyöntekijät 
yhteistyökumppaneineen. 
Mahdollisesti ulkopuoli-
nen kouluttaja 

Eri toimijoiden 
välinen vuorovai-
kutus on perhe-
keskeistä, avointa 
ja toisia kunnioit-
tavaa. Perheiden 
haasteisiin puutu-
taan riittävän var-
hain. 

Omahoito sähköinen 
palvelu, chat- toi-
minto Oulunkaaren 
nettisivuilla 
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6) Painopistealue ja kehittämiskohde/ kohteet Miten tavoitteissa on 

onnistuttu 

Työllistäminen  

Tavoitteet Toimenpiteet/vastuutaho Resurssit Arviointimittari  

Kuntouttava työtoi-
minta 

Ohjatut ryhmätoiminnat, 
kunnan hallintokuntien 
työkohteiden kartoitus 
työllistämistoimet/ kun-
nanhallitus 

Oppisopimusopiskelija, 
etsivä nuorisotyöntekijä, 
työsuunnittelija, sosiaali-
työntekijä, mielenterveys-
työntekijät, te- toimisto 

Osallistujamäärät Työpajalla kuntoutta-
vassa työtoiminnassa 
ollut: 2014 5 asia-
kasta, 2015 14 asia-
kasta ja 2016 18 asia-
kasta, lisäksi kunnos-
sapitotiimissä, sii-
voustiimissä, aamu-
ja iltapäivätoimin-
nassa, kirjastossa, 
kouluilla 

Pitkäaikaistyöttö-
mien sakkomaksujen 
pienentyminen 

Kartoitetaan eri työllisty-
misvaihtoehdot, aktivoin-
tisuunnitelmat, työ-, har-
joittelu- ja palkkatukipaik-
kojen selvittäminen. 
Työllistämistyöryhmän 
virkamiestiimi kokoontuu 
ainakin kerran kuukau-
dessa  

Työsuunnittelija, työllistä-
mistoimikunta, sosiaali-
työntekijä, kunnanhalli-
tus, eri hallintokunnat, te- 
toimisto 

Sakkomaksujen eu-
romäärät, osallistu-
jamäärät, asiakkuu-
det 
 
 
 
    

Työsuunnittelija 
Kunnan eri toimipis-
teissä kuntouttavan 
työtoiminnan asiak-
kaita 
Työllistämistoimi-
kunta kokoontui 
2015, 2016 ei ollen-
kaan. 

Työsuunnittelija Työsuhteen jatkuminen, 
työtoimintojen kartoitta-
minen 
Vastuutahot; työllistämis-
toimikunta, kunnanhalli-
tus, työsuunnittelija 

Työsuunnittelija, sosiaali-
työntekijä, työllistämistoi-
mikunta, eri hallintokun-
nat 

Työtoimintojen kar-
toitus, kuntoutta-
vassa työtoimin-
nassa, työkokeilussa 
tai palkkatuki työssä 
olleet 

Työsuunnittelija pal-
kattu määräaikaiseen 
työsuhteeseen, työl-
listämissuunnitelma 
on laadittu/työllistä-
mistoimikunta 

 

 

 

 

IV VALTUUSTOKÄSITTELY 

Laajan hyvinvointikertomuksen raportin vuosilta 2013-2016 hyväksyminen  
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