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Simon kunnan hyvinvointikertomus 2012
1. Hyvinvointikertomuksen tausta ja tarkoitus
Simon kunnan ensimmäinen hyvinvointikertomus tehtiin 2011, ja sitä hyödynnettiin
valmisteltaessa tätä ensimmäistä sähköistä hyvinvointikertomusta.
Simon kunnan hyvinvointikertomus 2012 on kunnassa eri hallinnonalojen asiantuntijoiden
yhdessä laatima tiivis katsaus kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä niihin vaikuttaviin
tekijöihin. Kertomus täsmentää väestön hyvinvointitarpeita, arvioi toteutunutta toimintaa,
hyvinvointipolitiikkaa ja voimavaroja suhteessa tarpeisiin. Hyvinvointikertomus on
päätöksenteon sekä toiminnan suunnittelun ja seurannan apuväline kunnan
luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Se toimii myös kunta- ja hyvinvointistrategian
valmistelun ja seurannan työvälineenä.
Hyvinvointikertomus kuvaa nykyistä
hyvinvointitilannetta ja siihen johtanutta kehitystä aikasarjana. Tietoja verrataan alueellisesti
ja valtakunnallisesti. Hyvinvoinnin kuvaus ja vertailtavuus tiivistetään hyvinvointiindikaattoreilla ajassa ja alueellisesti.
Simon kunnan lähtökohta omassa kunnallispolitiikassaan on, että Simo on taloudellisesti ja
tehokkaasti tasapuolisesti kaikille kuntalaisille laadukkaita palveluja tuottava, viihtyisän
asumisen ja vireän yrittämisen kunta. Hyvinvointikertomus antaa tietoa päätöksentekijöille
erityisesti kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtimiselle.

Kertomuksen vastuutaho ja laatijat
Hyvinvointikertomuksen valmistelusta vastaa kunnanhallituksen nimeämä poikkihallinnollinen
hyvinvointityöryhmä, johon kuuluvat kunnanjohtaja Esko Tavia, psykiatrian sairaanhoitaja
Maija Mustonen, terveydenhoitaja Arja Miettunen, vanhustyönjohtaja Pirjo Miettunen,
koulukuraattori Katja Enbuske, perhepäivähoidonohjaaja Sirpa Soikko, sivistystoimenjohtaja
/rehtori Kyösti Rajanen, vapaa-aikatoimenjohtaja /työsuojelupäällikkö/ hyvinvointivastaava
Soile Vakkala, vastaava lääkäri Vappu Väntänen, vastaava hammaslääkäri Sinikka
Välipakka, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Pekka Ruuskanen, diabeteshoitaja/terveyden
edistämisen yhdyshenkilö Helvi Hamari, rakennustarkastaja/ ympäristösihteeri Mika Tiiro
Valmistelussa tukena toimii johtoryhmä, johon kuuluvat: kunnanjohtaja Esko Tavia,
hallintojohtaja Keijo Ylitalo, sivistysosaston osastopäällikkö Kyösti Rajanen, teknisen toimen
osastopäällikkö Mika Tiiro, kunnanhallituksen puheenjohtaja Reijo Nurmela ja
työsuojelupäällikkö Soile Vakkala.

2. Hallintokuntien toimenpiteet kunnan vahvistetussa talous- ja
toimintasuunnitelmassa
Sivistystoimi:
Peruskoulun jälkeinen koulutus on tärkeässä asemassa kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta.
Koulutuksen ulkopuolelle jääminen voi altistaa syrjäytymiselle ja pitkäaikaistyöttömyydelle.
Koulutuksen ulkopuolelle jäämistä on vähennetty kehittämällä oppilaanohjausta sekä
koulutuksen ja työelämän yhteistyötä. Simon kunnassa on mahdollista suorittaa lukio-opinnot
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peruskoulutuksen jälkeen, sekä mahdollisuus suorittaa kalatalouden perustutkinto. Lähimmät
ammattiopistot sijaitsevat Kemissä sekä Torniossa. Lähimmät korkea-asteen koulutusta
tarjoavat paikkakunnat ovat Oulu ja Rovaniemi.
Kaikki perusopetuksen päättäneet oppilaat ovat saaneet päättötodistuksen ja sijoittuneet
toisen asteen koulutukseen.
Opetusta annettiin Maksniemen, Simon ja Ylikärpän kouluilla niin, että Ylikärpän koululla
annettiin myös esiopetusta. Muu esiopetus hoidettiin päiväkodeissa.
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yhteistyötä jatkettiin esim. opettajien ja tilojen
yhteiskäyttöä lisäämällä. Toiminnassa pyrittiin toteuttamaan uuden perusopetuslain mukaista
yhtenäisen perusopetuksen muotoa.
Vuosiluokkien 1 – 9 luokkien opetus
Simon kunnassa järjestetään vuosiluokille 1 - 6 opetusta kolmella koululla. Kunnan alueella
olevat koulut ovat Maksniemen koulu ja Ylikärpän koulu sekä Simon koulu, jossa toimii 1-9
luokkien yhtenäiskoulu.
Lukio – opetus
Simon lukio toimii samassa rakennuksessa Simon koulun yläluokkien kanssa. Osa
luokkatiloista on yhteisiä perusopetuksen kanssa. Lukion ohjausryhmillä on omat
kotiluokkansa rakennuksen toisessa kerroksessa. Opiskelijoiden on mahdollista suorittaa
opintoja myös Lapin toisen asteen verkkokoulussa. Simon lukion antama perinteinen
lukiokoulutus on tukenut yksilöllistä kasvua ja kypsymistä aikuisuuteen. Tehokas opinto –
ohjaus, järkevä kurssitarjonta, pätevä ja työhönsä sitoutunut opettajakunta sekä yksilölliset
opinto – ohjelmat ovat keinoja, joilla lukio on kyennyt tarjoamaan kullekin opiskelijalle juuri
hänelle sopivan etenemisreitin ja taannut mahdollisuuden jatko – opintoihin toisen asteen
jälkeisessä koulutuksessa.
Varhaiskasvatus
Simon kunnan päivähoito on ollut sivistystoimen alaisuudessa 1.8.08 alkaen. Päivähoidon
tavoitteena ovat lämpimät ja turvalliset ihmissuhteet, monipuolisesti kehitystä tukeva toiminta
ja suotuisa kasvuympäristö, joka huomioi lapsen ja perheen lähtökohdat toimintaa
toteutettaessa. Päivähoitoa on kyetty tarjoamaan tarpeen mukaan lain säätämässä
määräajassa.
Päivähoitoa on järjestetty Simon ja Maksniemen päiväkodeissa, kolmessa
ryhmäperhepäiväkodissa ja hoitajien kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa. Tarvittaessa
perhepäivähoitaja
on
työskennellyt
lasten
omassa
kodissa.
Maksniemen
ryhmäperhepäiväkodissa järjestetään vuorohoitoa.
Esikouluryhmiä oli 4, joista 2 ryhmää toimi päiväkodeissa ja kaksi erillistä ryhmää omissa
tiloissaan.
Ammattiopisto Lappia, Kalatalous
Ammattiopisto Lappiassa, Simon Luontoalan toimipisteessä voi suorittaa kalatalouden
perustutkinnon, joka käsittää 120 opintoviikkoa. Perustutkinnon suorittaneet valmistuvat
kalatalouden koulutusohjelmasta kalatalousyrittäjiksi.
Kivalojen seutuopisto
Kivalojen seutuopisto on Keminmaan, Simon ja Tervolan kuntien ylläpitämä vapaan
sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa sivistystä, koulutusta, harrastamisen ja elinikäisen
oppimisen mahdollisuuksia sopimuskuntien kuntalaisille ja muille haja-asutusalueen
seutukuntalaisille. Yleissivistävän opetuksen lisäksi opisto järjestää avointa yliopistoopetusta, taiteen perusopetusta, ammatillista lisäkoulutusta sekä runsaasti harrastamisen
aktiviteetteja. Kalenterivuosi 2011 seutuopiston Simon toiminnan osalta onnistui hyvin.
Kalenterivuoden aikana Simossa pidettiin 4006 h (v.2010 3827h) ja Simossakin
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toiminta nojautuu neljän tukijalan vahvaan alueeseen eli käden taitoihin, musiikkiin ja
liikuntaan sekä kuvataiteisiin.
Tekninen toimi:
Simon kunnan tekninen toimi huolehtii asumiseen, liikenteeseen ja ympäristöön liittyvistä
palveluista. Kyseiset palvelut liittyvät olennaisesti ihmisen hyvinvointiin ja koettuun
turvallisuuteen. Onnistuneella teknisellä suunnittelulla asuminen, eläminen ja oleminen
kunnassa, on helppoa ja viihtyisää. Näitä keskeisiä jokaisen ihmisen elämään vaikuttavia
tehtäviä on muun muassa energiahuollon, kaavoituksen, rakennusvalvonnan, vesihuollon,
ympäristöhuollon sekä liikenteen tehtävät. Teknisen toimen tehtäviin kuuluu myös kunnan
omistamien kiinteistöjen ylläpito- ja huoltotehtävät sekä liikuntapaikkojen kunnostus.
Talonmiespalvelut, korjauspalvelut ja vapaa-aikatoimen kentänhoitaja muodostavat
kunnossapitotiimin. Tiimin tehtävänä on yhteisesti vastata kunnan kiinteistöjen
kunnossapidosta, kenttien ja latujen hoidosta.
Asuminen
Kunnan pääasiallinen asumismuoto on omakotitaloasutus. Rivitalo asuntoja on noin 160.
Kunnan kautta vuokrattavia asuntoja on yhteensä 116. Asuntopulaa kunnassa ei ole. Kunnan
kautta vuokrattavia rivitaloasuntoja oli lokakuussa 2008 tyhjänä 27. Hyvä asuntotilanne
tuokin kuntaan muuttajina myös lapsiperheitä – myös usein muuttavia, joilla ei ole tapahtunut
kiinnittymistä asuinalueeseen. Varsinaisia kerrostaloja ei alueella ole. Lapsiperheet asuvat
mukavuuksin varustetuissa asunnoissa.
Elinympäristö
Yhdyskuntarakenne ja hyvä elinympäristö mahdollistavat yhteiskunnan toimivuuden.
Yhdyskunta-rakenteella ja elinympäristöllä yleensä on merkittävä vaikutus alueen
asukkaiden hyvinvointiin. Yhdyskuntarakenteella vaikutetaan suuresti asukkaiden
arkipäiväisen elämän järjestämiseen ja se luo puitteet yksilöiden ja yhteisöjen toiminnalle.
Tehokas yhdyskuntarakenne vähentää ekologista kuormitusta, liikkumistarvetta ja edistää
kestävää kehitystä. Suomen kansallisessa ympäristöterveysohjelmassa katsotaan, että
terveellisen ympäristön edellytyksiä ovat: riittävä ja terveellinen ruoka ja juoma, turvallinen ja
viihtyisä asuminen sekä asuinympäristö, puhdas ilma, hyvät liikennepalvelut sekä
mahdollisuus henkiseen ja fyysiseen virkistäytymiseen.
Ilmanlaatu
Lapin omat ilmapäästöt ovat keskittyneet eteläosiin, tiiviimmän kaupunkiasutuksen ja
suurteollisuuden alueille. Toisaalta Lappi saa osansa myös kaukokulkeumista, joilla voi
ajoittain olla merkittävääkin vaikutusta ympäristökuormitukseen. Ilmapäästöjen aiheuttaman
kuormituksen vaikutus ilman laatuun ja luonnonympäristöön on suurimmassa osassa Lappia
vähäinen verrattuna moniin muihin alueisiin Suomessa. Suurteollisuus on keskittynyt lähinnä
Kemi-Tornio -alueelle. Kemissä sijaitsevat Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtaat sekä Oy
Metsä-Botnia Ab:n sellutehdas ja Torniossa Outokumpu Oyj:n teräs- ja ferrokromitehtaat.
Teollisuuden päästöistä esiin nousevatkin lähinnä rikkidioksidi, pelkistyneet rikkiyhdisteet,
hiukkaset ja typen oksidit. Päästölähteiden yhteenlaskettu kokonaiskuormitus tarkasteltujen
parametrien osalta on pysynyt lähes vakiona 2000-luvun aikana. Simon kunnan alueella ei
ole teollisuutta, joka aiheuttaisi merkittäviä päästöjä ilmastoon. Ilman laadun kannalta suurin
uhka onkin ilmamassojen mukana kulkeutuvat ilman saasteet. Kemi-Tornion alueella on
suurteollisuutta, joka vaikuttaa Simonkin ilmanlaatuun.
Talousveden laatu
Talousvesi asetuksen 461/2000 mukaisesti vedenlaatua seurataan näytteiden otoin sekä
säännöllisin, että jaksottaisin väliajoin. Veden tulee olla käyttäjilleen turvallista, se ei saa
sisältää tauteja aiheuttavia mikrobeja tai haitallisia pitoisuuksia epäorgaanisia tai orgaanisia
yhdisteitä. Vedestä otetuissa näytteissä tai yksityisistä porakaivoista otetuissa radon
mittauksissa ei ole havaittu ongelmia. Vesi- ja viemärilaitoksen tehtävänä on toimittaa
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asiakkailleen riittävällä paineella hyvälaatuista vesijohtovettä sekä huolehtia jätevesistä
vesiensuojeluvaatimukset ja kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen. Jätevesien
käsittelystä viemäriverkoston ulkopuolella säädetään valtioneuvoston asetuksella. Simon
kunnan yleisenä vesi- ja viemärilaitoksena toimii Simon Vesihuolto Oy.
Haja-asutusalueilla vesihuollosta vastaavat kyläkohtaiset vesiosuuskunnat Maksniemessä,
Alaniemellä ja Valajanaavalla. Haja-asutusalueiden asuin-kiinteistöistä noin 99 % on
järjestetyn vesihuollon piirissä. Kaikilla vesiosuuskunnilla on oma vesi-johtoverkosto ja
vedenottamo. Ympäristökeskuksen tekemän kartoituksen mukaan vesiosuuskuntien
vedenottamoiden kuntoluokkien keskiarvo on kohtalainen. Viimeisten vuosien aikana
kunnassa on kunnostettu vedenottamoita ja huonoimpia on poistettu käytöstä.
Melu
Melun osalta Simon kunnassa ei ole tehty erillistä selvitystä. Melu otetaan kuitenkin
huomioon kunnan jokapäiväisessä toiminnassa. Meluhaittoja pyritään minimoimaan muun
muassa asettamalla tapahtumille rajoituksia toiminta-aikojen suhteen. Tapahtumien lisäksi
melua kunnassa aiheuttavat esimerkiksi raskas liikenne, rautatieliikenne ja vapaa-ajan
toiminta.
Jätehuolto
Simon kunta kuuluu Oulun Jätehuollon toimialueeseen ja kunnan jätteet on kuljetettu Ouluun
syksystä 2012 alkaen. Valtuuston päätöksen mukaisesti koko kunta on jätehuollon toimintaaluetta. Jätteiden keräily suoritetaan kunnan kilpailuttamana ulkopuolisen yrittäjän toimesta.
Kiinteistön omistajat tekevät sopimuksen kunnan kautta.
Jäteasema
Simon jäteasema sijaitsee Onkalonperällä, osoitteessa Huoltotie 3 ja on avoinna perjantaisin
klo 15.00 - 18.00. Pyhäpäivinä jäteasema on suljettu. Jäteasema on tarkoitettu Simon
yksityistalouksista tulevalle vaaralliselle jätteelle. Asemalla vastaanotetaan myös
kotitalouksista tulevia sähkölaitteita, 1 - 3 laitetta kerrallaan sekä metalliromua. Myös
satunnaiset (max 200 kg) peräkärrykuormat sekajätettä voi tuoda jäteasemalle. Suuret ja
toistuvat kuormat on vietävä Ouluun Ruskon jätekeskukseen. Sekajäte on maksullista. Em.
jätteiksi luokitellaan vähäinen remontti- tai purkujäte tai esimerkiksi varaston siivouksesta
syntyvä jäte. Jäteasema ei ole tarkoitettu yhdyskuntajätteelle ts. keittiöjätteelle, joka
aiheuttaa esim. hajuhaittoja. Tällainen jäte laitetaan aina omaan jäteastiaan, jonka
jätteenkuljetusyritys tyhjentää. Jäteöljyä voi tuoda 30 litraan asti ilmaiseksi.
Hyötyjätepisteet
Kierrätettävät jätteet voi viedä kunnan hyötyjätepisteisiin, jotka sijaitsevat Maksniemessä
kioskin viereisellä tontilla ja Simon asemalla K-kaupan ja Sale-kaupan pihalla.
Sisäilma
Sisäilman laatua selvitetään sekä julkisiin sekä yksityisiin kiinteistöihin tehtävin mittauksin,
joissa selvitetään huoneilman mikrobi-lajeja sekä pitoisuuksia. Mittausten johdosta on
annettu muutamia korjausehdotuksia, sisäilman laadun parantamiseksi. Suurimmat ongelmat
sisäilman
laadussa
johtuvat
ilman-vaihtojärjestelmien
tehottomuudessa.
Ilmanvaihtojärjestelmiä onkin uusittu monissa kohteissa.
Elinympäristön turvallisuus
Turvallisuus ja turvallisuuden kokeminen ovat tärkeä osa asukkaiden hyvinvointia ja
arkipäivää. Parhaimmillaan turvallisuus ilmenee, kun siitä ei tarvitse huolehtia eikä se vaadi
erityisiä ratkaisuja. Turvallisuuden ongelmat näkyvät elinympäristössä muun muassa
rikoksina, ilkivaltana ja päihtyneiden aiheuttamina häiriöinä. Turvallisuuden merkitys
konkretisoituu aina ajasta ja paikasta riippumatta suurten onnettomuuksien, katastrofien tai
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turvattomuutta luovien tapahtumien yhteydessä. Tässä yhteydessä turvallisuutta
tarkastellaan poliisin tietoon tulleiden rikoksien ja liikennevahinkojen kautta.
Sosiaali- ja terveyspalvelut:
Kunnan tehtävänä on tuottaa peruspalvelut, jotka ylläpitävät ja edistävät kuntalaisten
terveyttä, sosiaalista turvallisuutta, oman elämän hallintaa, toimintakykyisyyttä ja
hyvinvointia. Vuoden 2011 vuoden alusta lähtien Simon kunta ostaa sosiaali- ja
terveyspalvelut Oulunkaaren kuntayhtymältä, johon kuuluvat muun muassa terveyspalvelut,
vanhuspalvelut ja perhepalvelut. Oulunkaaren kuntayhtymän Simon terveysasema tuottaa
suuren osan kuntalaisten tarvitsemista terveyspalveluista samassa toimipisteessä.
Terveysaseman toimintoja ovat vastaanotto- ja päivystystoiminta arkisin klo 8-16,
vuodeosasto,
neuvolapalvelut,
hammashuollon
palvelut,
mielenterveystoimisto,
kotisairaanhoito, fysioterapia sekä palvelut, joihin kuuluvat muun muassa laboratorion
näytteenotto,
vanhusten
päivätoiminta
ja
välinehuolto
sekä
sosiaalipalvelut.
Päivystystoiminta on osittain ulkoistettu, viikonloppuisin sekä ilta- ja yöaikaan päivystyksen
hoitaa Länsi-Pohjan keskussairaala.
Suun terveydenhuollossa on tällä hetkellä kaksi hammaslääkärin sekä kolme
hammashoitajan tointa. Simossa hammashoitoon on päässyt pääsääntöisesti hoitotakuun
mukaisesti. Kaikki potilaat tulevat hoitoon hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen. Alle 18 -vuotiaat
sekä erityisryhmiin kuuluvat ovat kutsujärjestelmässä. Kiireelliseen hoitoon pääsee
vuorokauden sisällä yhteydenotosta, kiireettömään jonotuslistan kautta tällä hetkellä.
1.1.2012 lähtien Simo on kuulunut Oulun ja ympäristökuntien terveyskeskusten
hammashuollon yhteispäivystykseen. Viikonloppuisin ja arkipyhinä hammaslääkäripäivystys
on Oulussa Hammaslääketieteen laitoksella klo. 10 – 12.00, osoitteessa Aapistie 3 90220
Oulu.
Vanhus- ja kehitysvammaispalvelut tuottavat nimensä mukaisesti vanhusten ja vammaisten
tarvitsemia palveluita. Erityisesti vanhuksille suunnattuja palveluita ovat palvelutalo
Kiikanpalo ja palvelukoti Mäntylä ja vanhuksille erikseen tuotetut päivätoimintapalvelut.
Vanhuspalvelut tuotetaan vammaispalvelulain mukaiset palvelut, joihin kuuluvat erilaiset
tukipalvelut, asuntojen mahdolliset muutostyöt, tarvittaessa henkilökohtainen avustaja sekä
päivittäisten toimintojen suorittamiseen tarvittavat välineet, koneet ja laitteet. Oulunkaaren
kuntayhtymän selkeät vahvuudet Simossa on motivoitunut ja osaava henkilökunta, hyvä
yhteistyö eri toimipisteiden välillä, monipuolinen palvelutarjonta ja asiakaskunnan tuntemus.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden haasteet liittyvät puolestaan osaavan henkilökunnan
saatavuuteen myös tulevaisuudessa, väestörakenteen kehitykseen, taloudellisten resurssien
riittävyyteen sekä palvelutarpeen kasvavaan kysyntään.
Sosiaalitoimi on järjestetty kunnassa Oulunkaaren kuntayhtymän perhepalvelujen kautta.
Simossa on kaksi sosiaalityöntekijän virkaa ja yksi sosiaaliohjaajan virka sekä yhteinen
palveluesimies Iin kanssa. Sosiaalitoimen työnkuva koostuu monesta eri osa-alueesta;
kuntouttavasta työtoiminnasta, aikuissosiaalityöstä, päihdetyöstä, lastenvalvojan tehtävistä,
lastensuojelusta ja sosiaalipäivystys. 1.8.2012 lähtien Ii – Simo alueella on toiminut
kokoaikainen koulukuraattori. Vuoden alusta vammaispalvelut ovat siirtyneet hoidettavaksi
Oulunkaaren kuntayhtymän Iin toimipaikkaan. Sosiaalitoimi tekee myös tiivistä seudullista
yhteistyötä Länsi-Pohjan kuntien kanssa, tämä mahdollistaa myös erityissosiaalityöntekijän
konsultaation tai työparityöskentelyn.
Kulttuuripalvelut:
Simon kulttuuritoimi tukee kuntalaisten henkisiä harrastuksia ja tarjoaa monipuolisia
kulttuuritapahtumia simolaisille. Kotiseutuhistoriallisesti on vaalittu kulttuurimiljöötä ja
rakennusperinnettä sekä ylläpidetty museotoimintaa. Kulttuuritoimi on järjestänyt konsertteja,
teatteriesityksiä, näyttelyitä, eri juhlapäiviä, markkinoita, myyjäisiä ja pitäjäjuhlia. Lisäksi on
tuettu yhteisöjen ja yksityisten taideharrastuksia ja matkailun kehittämistä. Kulttuuritoimen
ylläpitämään museotoimintaa kuuluvat Pahnilan museo Simonkylällä sekä kotiseutumuseo
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Simoniemessä. Kulttuuritoimi on avustanut eri järjestöjä ja seuroja vuosiavustuksilla. Vuoden
2011 aikana kulttuuritoimen tapahtumiin osallistui n.1900 henkilöä.
Kirjastotoimi
Kirjastoaineistomääräraha asukasta (10,16 euroa/as) kohden on läänin keskiarvon
alapuolella sekä edelleen vastaavan kokoisten kirjastojen kirjamääräraha/asukas -luvun
alapuolella. Tämä vaikuttaa asukaskohtaiseen lainauslukuun, joka on 8,9 lainaa/asukas.
Yleisesti lainauslukujen vaihteluihin vaikuttavana tekijänä on Simossakin ollut asukasluvun
aleneminen sekä Kemin läheisyys. Kesällä 2011 kirjasto oli suljettuna kolmen viikon ajan,
mikä myös osaltaan aiheutti lainauksen pienenemistä.
Ranuan kirjastoautolta ostettiin vuonna 2011 pysäkkiaikaa Ylikärppään ja Alaniemelle
kolmelle eri pysähdyspaikalle (n. 2 h 10 min/viikko). Kemin kaupungin kirjastoauto pysähtyy
Maksniemessä kahdella pysäkillä yhteensä kaksi ja puoli tuntia. Simon kirjasto kuuluu
Karpalo-kirjastokimppaan, joka tarjoaa asiakkaillemme mahdollisuuden etsiä aineistoa
entistä laajemmista kokoelmista.
Harrastus-/liikuntapalvelut:
Liikuntatoimi tukee kuntalaisten liikuntaharrastuksia järjestämällä erilaisia liikuntatapahtumia
mm. Simossa Sivakoiden merilatuhiihto, pitäjänmestaruuskilpailut ja kuntokampanjoita
esimerkiksi Kunnossa Kaiken Ikää. Painopistealueina ovat olleet terveyden edistäminen,
lasten ja nuorten liikuntakasvatus, aikuisväestön kunto-, terveys- ja virkistysliikunta sekä
niiden kehittäminen.
Kunnan vapaa-aikatoimen lisäksi eri urheiluseurat, järjestöt ja Kivalojen seutuopisto tarjoavat
kuntalaisille mahdollisuuksia harrastaa hiihtoa, pesäpalloa, kaukalopalloa, jalkapalloa,
salibandyä, ampumahiihtoa, lentopalloa, kuntoliikuntaa ja yleisurheilua, budolajeja.
Kuntalaisten omaehtoinen kuntoilu on suosittua ympäri vuoden (kävely, pyöräily, hiihto).
Vuoden 2011 aikana liikuntatoimen tapahtumiin osallistui n.4200 henkilöä. Liikuntaseurojen
toimintaa tuettiin jakamalla vuosiavustusta
Nuorisopalvelut:
Simon kunnan nuorisopalveluiden tarkoituksena on tukea simolaisten nuorten tervettä
kasvua ja hyvinvointia tarjoamalla monipuolisia harrastus- ja toimintamahdollisuuksia.
Työmuotoina ovat olleet nuorisotilatoiminta, tapahtumat, leirit, nuorisoneuvosto ja erilaiset
hankkeet sekä tiivis yhteistyö muiden lasten ja nuorten parissa työskentelevien kanssa.
Nuorisotyöhön kuuluu lisäksi ehkäisevä päihdetyö ja lasten/nuorten liikennekasvatus
yhdessä muiden hallintokuntien kanssa. Merkittävää nuorisotyötä tekevät vapaa-aikatoimen
ja koulujen lisäksi urheiluseurat (Siki, STU, FC Inter Simo), Simon VPK, Mannerheimin
lastensuojeluliitto, Kivalojen seutuopisto, Simon Seurakunta, 4H-yhdistys ja Dancing Fools.
Vuoden 2011 aikana nuorisotoimen tapahtumiin osallistui n.3000 henkilöä.
Iltapäiväkerhotoimintaa järjestettiin Asemakylällä ja Maksniemessä koulujen lukuvuoden
mukaisesti.
Yökahvilatoimintaa järjestettiin yhteensä 13 kertaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Kävijöitä 2011 oli 655 nuorta.
Nuorten työpaja-hanke ”Elämässä eteenpäin” sai Opetusministeriön avustusta 30000€Nuorisojärjestöjen toimintaa tuettiin jakamalla vuosiavustusta.
Nuorilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa heihin liittyviin asioihin LaNuTi:n ja Aloitekanavan
kautta.

3. Strategiat, ohjelmat ja tavoitteet
Simon on taloudellisesti ja tehokkaasti tasapuolisesti kaikille kuntalaisille laadukkaita
palveluja tuottava, viihtyisän asumisen ja vireän yrittämisen kunta
Painopistealueina ovat lapset, nuoret, työikäiset ja ikääntynyt väestö.
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Kuntasuunnitelman mukaiset hyvinvointipolitiikan tavoitteet ja
painopistealueet ovat tällä hetkellä
1. Väestötavoite vuodelle 2012 on 3.500 asukasta ja vuodelle 2014 3.550. Hajaasutusalueet pidetään asuttuina ja välttämättömät peruspalvelut turvataan.
2. Suunnittelukauden aikana kaikkien palvelujen tuottamisessa huomioidaan terveyden
edistämistä vahvistavat toimet.
3. Tuetaan elinkeinorakenteen monipuolistamista luomalla edellytyksiä erityisesti
maaseutuelinkeinojen, luontomatkailun sekä pienteollisuuden kehittämiseen.
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 alueellista yhteistyötä.
7. Simolaisille nuorille turvataan laadukas peruskoulu ja yleislukio sekä riittävät muut
jatko-opiskelumahdollisuudet. Koulutuksen kehittämisessä huomioidaan Simojoen
erityispiirteiden ja arvokkaiden suojelualueiden mahdollisuudet ympärivuotiseen
luontomatkailuun ja tutkimukseen.
8. Tuloveroprosentti säilyttäminen kohtuullisena ja kunnan velkamäärä ei nouse
kohtuuttomasti(2 500 euroa/as).
9. Kunnan kehittämisessä otetaan huomioon Kemi-Tornio alueen tavoite-ohjelman
kehittämistavoitteet, toimintapolitiikka ja toimenpiteet. Simon kunnan kehitys riippuu
oleellisesti siitä, miten koko Kemi-Tornion seutukunta ja Oulunkaari kehittyy.

Keskeiset hyvinvointiin liittyvät asiakirjat ja ohjelmat, joita kunnassa on valmisteltu tai
jotka muuten ohjaavat toimintaa:
Hyvinvointikertomus 2011
Päihde- ja mielenterveysstrategia 2011
Simon kunnan talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma vuosille 2012 - 2014, valtuuston
hyväksymä 12.12.2011
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissopimus 2012/Simon kunta ja Oulunkaaren
kuntayhtymä
Simon kunnan liikenneturvallisuustyön koulutus-, valistus- ja tiedotussuunnitelma vuosille
2011 – 2015
Terveys 2015 – kansanterveysohjelma
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma
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4. Väestön hyvinvoinnin ja palvelujen kuvaus
Simon kunnan väkiluku on alentunut jo usean vuoden ajan. Vuodesta 1990 väkiluvun ollessa
4276 asukasta, vuoteen 2011 mennessä väestö on vähentynyt 3441 asukkaaseen.
Ikärakenteen mukaan tarkasteltuna nuoret ikäryhmät ovat pienentyneet ja vanhat ikäryhmät
kasvaneet. Vuonna 2010 Simossa alle 15 - vuotiaita oli 17,1 % (koko maassa 16,5 %,
Lapissa 15,5 %), 15–64 – vuotiaita oli 61 % (koko maassa 66,0 %, Lapissa 65,6 %) ja 65 –
74 - vuotiaita oli 12,4 % (koko maassa 9,4 %, Lapissa 10,1 %) väestöstä. Vuonna 2011
Simossa oli alle 15 – vuotiaita oli 17 %, 15 – 64 – vuotiaita 59,9 % ja yli 65 – vuotiaita
23,1 %.
Kaavio 1. Simon kunnan ikäjakauma (%) vuonna 2010 ja 2011

Kaavio 2. Simon kunnan ikäjakauma(%) vuonna 2010/2011 verrattuna koko maahan ja
Lappiin.
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Väestö- ja perherakenne / yleiset
V1 = Tervola
V2 = Kemi
V3 = Koko maa
V4 = Lappi
V5 = Oulunkaaren seutukunta
V1

V2

V3

V4

V5

Terv

Kemi

Koko

Lapp

Oulu

Huoltosuhde, demografinen
66,9
2011

75

54,2

52,9

54,2

68,1

Keskiasteen koulutuksen
saaneet, % 15 vuotta
täyttäneistä 2010

42,9

44,4

43,8

39,2

43,3

44,1

Koulutustasomittain 2010

262

252

290

335

302

255

Lapsiperheet, % perheistä
31,5
2011

34,1

35,7

39,7

37,2

39,5

Muu kuin suomi, ruotsi tai
saame äidinkielenä / 1000 4,1
asukasta 2011

7,7

31

45,3

18,9

6,8

Nettomuutto / 1000
asukasta 2011

-9,6

-10

-4,6

3,1

-0,9

-4,1

Sairastavuusindeksi,
ikävakioitu 2011

117,7

113,8

133,2

-

-

-

Väestö 31.12. 2011

3441

3387

22399

5401270

183330

23333

Yhden hengen
asuntokunnat, %
asuntokunnista 2011

29

38,9

46,7

41,2

40,8

36,9

Yksinhuoltajaperheet, %
lapsiperheistä 2011

13,2

18,4

27,2

20,3

21,6

14,2

indikaattori

arvo

muutos

Merkkien selitykset:
nuoli ylös = arvo noussut; nuoli alas = avo laskenut
Vihreä väri = tilanne vähintään 10 % parempi kuin vertailukohteessa
Keltainen väri = ei eroa vertailukohteeseen tai ero alle 10 %
Punainen väri = tilanne vähintään 10 % huonompi kuin vertailukohteessa
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Keskiasteen koulutuksen saaneet, % 15 vuotta täyttäneistä on edelleenkin hieman keskiarvon
alapuolella verrattaessa Lapin, Oulunkaaren ja lähikuntien lukuihin.
Edelliseen, 2011
hyvinvointikertomukseen verrattuna, kasvu parempaan on ollut noin 2 %.

13

Indikaattori ilmaisee väestön koulutustason, joka on mitattu laskemalla perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman
koulutuksen keskimääräinen pituus henkeä kohti. Väestön koulutustasoa osoittava mittain kuvaa väestöryhmän
koulutustasoa koulutuspituudella. Esimerkiksi koulutustasoluku 246 osoittaa, että teoreettinen koulutusaika henkeä
kohti on 2,5 vuotta peruskoulun suorittamisen jälkeen. Väestön koulutustasoa mitattaessa perusjoukkona käytetään
tavallisesti 20 vuotta täyttänyttä väestöä. Näin siksi, että alle 20 - vuotiaat ovat pääsääntöisesti vielä koulussa eivätkä
näin ollen ole ehtineet suorittaa tutkintoa. Tutkinnon suorittaneella väestöllä tarkoitetaan lukioissa, ammatillisissa
oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa ja korkeakouluissa tutkinnon suorittaneita sekä
näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneita. Pelkästään
peruskoulun, keskikoulun ja kansakoulun käyneet eivät kuulu tutkinnon suorittaneeseen väestöön. Tutkinnot on
luokiteltu henkilön korkeimman, viimeksi suoritetun ammatillisen tutkinnon mukaan.

Simon koulutustasomittain viimeisimmän tilastotiedon mukaan (2010) on 262 eli peruskoulun
jälkeen Simossa asuva väestö on suorittanut keskimäärin 2,6 vuotta opintoja. Lapin
koulutustasomittain on 302 ja koko maassa 335. Tervolan 252 ja Oulunkaaren seutukunnan 255
jäävät Simon luvun alapuolelle. Keskiasteen koulutettuja on 42,9 % simolaisista ja korkeaasteen koulutettuja 18,1 % asukkaista.
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Lapsiperheiden määrä % perheistä on vähentynyt vuoden 2009 34,3 %:sta vuoden 2011 31,5
%. Lapsiperheiksi luokitellaan perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia.
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Indikaattori ilmaisee jokaiselle Suomen kunnalle lasketun indeksin avulla miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan
väestön keskiarvoon (= 100). Luku on laskettu ikävakioituna. Sairastavuusindeksiluku kertoo yleistilanteen kunnan
sairastavuudesta. Indeksi perustuu kolmeen rekisterimuuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen
työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuuteen väestöstä. Kukin muuttujista on suhteutettu erikseen maan
väestön keskiarvoon, jota merkitään luvulla 100. Lopullinen indeksi on kolmen osaindeksin keskiarvo. Luku kertoo nopeasti
yleistilanteen kunnan sairastavuudesta, ja aikasarja osoittaa onko kunta etääntynyt maan keskiarvosta vai lähestynyt sitä. Indeksin
osista kaksi eli työkyvyttömyys ja pitkäaikaissairastavuus (erityiskorvausoikeudet) ovat rekisterikantamuuttujia ja vuodesta toiseen
melko stabiileja. Kuolleisuus vaihtelee etenkin pienissä kunnissa vuodesta toiseen, minkä vuoksi laskelmissa on käytetty kolmen
peräkkäisen vuoden keskiarvoa.
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Lapset ja lapsiperheet
V1 = Tervola
V2 = Kemi
V3 = Koko maa
V4 = Lappi
V5 = Oulunkaaren seutukunta
V1

V2

V3

V4

V5

Terv

Kemi

Koko

Lapp

Oulu

Ahtaasti asuvat
lapsiasuntokunnat, %
39,4
kaikista lapsiasuntokunnista
2011

40,2

30,8

29,3

31,2

41,7

Ei yhtään läheistä ystävää,
% 8.- ja 9.-luokan oppilaista 16,3
2008

5

7,3

9,8

10,1

10,5

Kodin ulkopuolelle sijoitetut
0-17-vuotiaat, %
1,7
vastaavanikäisestä väestöstä
2010

-

1,9

1,3

1,3

0,7

Kokee terveydentilansa
keskinkertaiseksi tai
16,7
huonoksi, % 8.- ja 9. luokan
oppilaista 2008

13,8

17

16,9

16,8

14,9

Koulukiusattuna vähintään
kerran viikossa, % 8. ja 9.
luokkalaisista 2008

7,4

13,8

8,2

8,3

8,5

5,6

Kunnan kustantamassa
kokopäivähoidossa olleet 3-5
-vuotiaat, %
60
vastaavanikäisestä väestöstä
2011

64,3

77,3

63,8

67,1

40,7

Lasten pienituloisuusaste
2010

16,8

21,1

24

14,8

18,6

22,6

Perusterveydenhuollon
lastenneuvolan käynnit
yhteensä / 1000 0-7 vuotiasta 2010

2378

2675

3113

2971

2927

1948

indikaattori

arvo

muutos
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Toimeentulotukea saaneet
lapsiperheet, %
lapsiperheistä 2010

5,3

4

16,4

8,7

10,3

8,5

Tosi humalassa vähintään
kerran kuukaudessa, % 8.- ja 28,2
9.-luokan oppilaista 2008

18,8

21,6

16,5

19

17,4

Tupakoi päivittäin, % 8.- ja
9.-luokan oppilaista 2008

23,6

19,5

17,6

15,1

18,2

19,6

Vanhemmuuden puutetta, %
8.- ja 9.luokan oppilaista
19,2
2008

17,7

20

22,3

25,4

17,6

Merkkien selitykset:
nuoli ylös = arvo noussut; nuoli alas = avo laskenut
Vihreä väri = tilanne vähintään 10 % parempi kuin vertailukohteessa
Keltainen väri = ei eroa vertailukohteeseen tai ero alle 10 %
Punainen väri = tilanne vähintään 10 % huonompi kuin vertailukohteessa

Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista on Simossa 2011 39,4 % ja
se on pysynyt lähes samana. Luku on koko maan (29,3 %) ja Lapin (31,2 %) lukuihin verrattuna
suurempi.
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Indikaattori ilmaisee vuoden aikana kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17-vuotiaiden lasten osuuden prosentteina vastaavanikäisestä
väestöstä. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Lapsella tarkoitetaan lastensuojelulain mukaan henkilöä, joka ei
ole täyttänyt 18 vuotta. Nuorella tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole täyttänyt 21 vuotta. Indikaattori sisältää kodin ulkopuolelle
avohuollon tukitoimena sijoitetut, kiireellisesti huostaan otetut, huostaan otetut, tahdonvastaisesti huostaan otetut, jälkihuollossa
olevat sekä yksityisesti sijoitetut 0-17-vuotiaat lapset.

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 – 17 – vuotiaiden määrä on Simossa vuodesta 2007 vuoteen
2011 kasvanut prosentilla.

Simon kunnan päivähoito on ollut sivistystoimen alaisuudessa 1.8.08 alkaen. Päivähoidon
tavoitteena ovat lämpimät ja turvalliset ihmissuhteet, monipuolisesti kehitystä tukeva toiminta ja
suotuisa kasvuympäristö, joka huomioi lapsen ja perheen lähtökohdat toimintaa toteutettaessa.
Vuonna 2008 45,7 % 3 – 5 – vuotiaista oli kunnan kustantamassa kokopäivähoidossa ja vuonna
2010 70,6 %. 2011 kunnan kustantamassa kokopäivähoidossa oli 60,0 %.
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Simon kunnassa toimii kaksi 20 -paikkaista päiväkotia 3-6-vuotiaille lapsille. Päivähoitoa on
järjestetty lisäksi kolmessa ryhmäperhepäivä kodissa ja hoitajien kotona tapahtuvassa
perhepäivähoidossa.

Indikaattori ilmaisee lastenneuvolan käyntien osuuden 0-7 -vuotiailla tuhatta vastaavanikäistä kohti. Lastenneuvolan käynnit
sisältävät terveyskeskusten lastenneuvolassa tehdyt lääkärikäynnit ja käynnit muun ammattihenkilökunnan luo. Väestötietona
käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa.

Indikaattori ilmaisee kalenterivuoden aikana toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuuden koko väestön lapsiperheistä.
Lapsiperhe on perhe, jossa huoltajia on joko yksi tai kaksi ja ainakin yksi lapsista on alaikäinen (alle 18-vuotias).
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Kouluterveyskysely 2010
Vuoden 2010 kouluterveyskyselyssä 8. ja 9. luokan oppilaista noin 17 % koki terveydentilansa
keskinkertaiseksi tai huonoksi. Ylipainoa oli 14 prosentilla vastanneista. Väsymystä lähes
päivittäin koki 16 %. Niska- ja hartiakipuja viikoittain oli 27 %:lla ja päänsärkyä 35 prosentilla.
Keskivaikeaa tai vaikeaa masennusta koki 9 % ja koulu-uupumusta oli 12 prosentilla.
Yläkoululaisista 8. ja 9. luokan oppilaista 49 % ilmoitti, ettei syö aamupalaa joka arkiaamu ja 31
prosenttia ei syö koululounasta kouluruokailussa päivittäin. Hampaita harjasi harvemmin kuin
kaksi kertaa päivässä 65 %. Liian vähän liikuntaa harrasti 26 % ja nukkumaan meni
myöhemmin kuin klo 23.00 21 % oppilaista. Päivittäin tupakoi 18 % ja tosi humalassa oli
vähintään kerran kuukaudessa 20 %. Laittomia huumeita oli kokeillut ainakin kerran 4 %.
Läheisten alkoholin käyttö on aiheuttanut ongelmia 11 prosentille ja 12 prosentilla ei ollut yhtään
läheistä ystävää.
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24
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Nuoret
V1 = Tervola
V2 = Kemi
V3 = Koko maa
V4 = Lappi
V5 = Oulunkaaren seutukunta
V1

V2

V3

V4

V5

Terv

Kemi

Koko

Lapp

Oulu

13

2

483

238

14

14,5

9,6

12,5

11,4

10,2

13,1

Nuorisotyöttömät, % 18-2421,7
vuotiaasta työvoimasta 2011

9,7

24,8

11,9

18,5

18,2

-

6

2,4

2,9

2,4

indikaattori

arvo

Erikoissairaanhoidon
avohoitokäynnit,
nuorisopsykiatria / 1 000 1317-vuotiasta 2011
Koulutuksen ulkopuolelle
jääneet 17-24-vuotiaat, %
vastaavanikäisestä
väestöstä 2010

Toimeentulotukea
pitkäaikaisesti saaneet 1824-vuotiaat, %
vastaavanikäisestä
väestöstä 2011

-

muutos

???

???

Merkkien selitykset:
nuoli ylös = arvo noussut; nuoli alas = avo laskenut
Vihreä väri = tilanne vähintään 10 % parempi kuin vertailukohteessa
Keltainen väri = ei eroa vertailukohteeseen tai ero alle 10 %
Punainen väri = tilanne vähintään 10 % huonompi kuin vertailukohteessa
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Indikaattori ilmaisee koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17–24 -vuotiaiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä.
Koulutuksen ulkopuolelle jääneillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ko. vuonna eivät ole opiskelijoita tai joilla ei ole tutkintokoodia eli ei
perusasteen jälkeistä koulutusta.

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 – 24 – vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä on
vuoden 2008 11,2 % noussut vuoteen 2010 14,5 %:n.
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Indikaattori ilmaisee 15-24-vuotiaiden työttömien osuuden prosentteina 18-24-vuotiaasta työvoimasta. Nuorisotyötön on 15-24vuotias työtön. Työtön työnhakija on henkilö, joka on ilman työtä ja kokopäivätyöhön käytettävissä tai joka odottaa sovitun
työsuhteen alkamista, myös henkilökohtaisesti lomautetut lasketaan työttömiksi. Työttömyyseläkkeen saajia ei lasketa työttömiksi.
Työllinen on henkilö, joka tutkimusajankohtana teki vähintään yhtenä päivänä työtä palkkaa tai voittoa saadakseen tai työskenteli
avustavana perheenjäsenenä vähintään kolmanneksen alan normaalista työajasta tai oli työpaikastaan tilapäisesti poissa.
Työvoimaan luetaan kaikki 18-74-vuotiaat henkilöt, jotka tutkimusajankohtana olivat työllisiä ja työttömiä. Työvoiman määrä
saadaan vasta noin kaksi vuotta tilastovuoden päättymisen jälkeen Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta. Sitä käytetään
työttömyystietojen suhteuttajana. Prosenttiosuuden laskennassa käytetyt alkuperäiset luvut ovat vuosikeskiarvoja, jotka perustuvat
ko. vuoden eri kuukausien tietoihin. Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston työttömyysluvut poikkeavat toisistaan, mikä johtuu
tilastointiperusteiden eroista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Työ- ja elinkeinoministeriön
työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus noudattaa sen sijaan
Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja EU:n tilastoviraston Eurostat'in käytäntöjä.

Simossa nuorisotyöttömyys oli vuonna 2008 9 % ja seuraavana vuonna luku nousi 23,7 %.
Vuonna 2010 lähes sama 23,4 % ja 2011 on nuorisotyöttömyys hieman laskenut, ollessa nyt
21,7 %.

Indikaattori ilmaisee kalenterivuoden aikana toimeentulotukea saaneiden 18-24-vuotiaiden osuuden prosentteina
vastaavanikäisestä väestöstä. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet:
vuoden aikana vähintään 10 kuukautena toimeentulotukea saaneet.
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Työikäiset
V1 = Tervola
V2 = Kemi
V3 = Koko maa
V4 = Lappi
V5 = Oulunkaaren seutukunta
V1

V2

V3

V4

V5

Terv

Kemi

Koko

Lapp

Oulu

Mielenterveyden ja
käyttäytymisen häiriöiden
vuoksi
työkyvyttömyyseläkettä
4,7
saavat 25-64-vuotiaat, %
vastaavanikäisestä väestöstä
2010

4,2

7,6

3,9

5

6,3

Päihdehuollon
avopalveluissa asiakkaita /
1000 asukasta 2011

0,9

0,9

15,8

9,1

9,2

1,3

Päihdehuollon laitoksissa
hoidossa olleet asiakkaat /
1000 asukasta 2011

3,5

1,2

1,7

3,2

1,6

1,8

Päihteiden vuoksi
sairaaloiden ja
terveyskeskusten
4,9
vuodeosastoilla hoidetut
potilaat / 1000 asukasta 2010

2,3

5

3,5

4,5

5,3

Perusterveydenhuollon
avohoidon lääkärikäynnit 151266
49-vuotiailla / 1000
vastaavanikäistä 2010

1729

906

1230

1234

1416

Perusterveydenhuollon
avohoidon lääkärikäynnit 501225
64-vuotiailla / 1000
vastaavanikäistä 2010

2126

943

1365

1400

1683

Pitkäaikaistyöttömät, %
työttömistä 2011

5,4

14,5

23,4

18,1

19,4

85

148

276

135

93

indikaattori

arvo

muutos

???

18,3

Psykiatrian avohoitokäynnit /
1000 asukasta 2011

???
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Toimeentulotukea
pitkäaikaisesti saaneet 2564-vuotiaat, %
0,3
vastaavanikäisestä väestöstä
2010

1,1

3,5

2,2

2,2

1,7

Tuki- ja liikuntaelinten- sekä
sidekudosten sairauksien
vuoksi
5,2
työkyvyttömyyseläkettä
saavat, % 16-64-vuotiaista
2011

3

3,8

1,8

2,5

3,9

Työkyvyttömyyseläkettä
saavat, % 16-64-vuotiaista
2010

13,7

11,2

14,1

7,4

10

13,1

Työttömät, % työvoimasta
2011

12,2

11,1

14,3

9,4

12,9

13,8

Vammojen ja myrkytysten
vuoksi sairaalassa hoidetut
potilaat / 10 000 asukasta
2010

223,3

214,3

218,1

154,3

192,5

181,9

Merkkien selitykset:
nuoli ylös = arvo noussut; nuoli alas = avo laskenut
Vihreä väri = tilanne vähintään 10 % parempi kuin vertailukohteessa
Keltainen väri = ei eroa vertailukohteeseen tai ero alle 10 %
Punainen väri = tilanne vähintään 10 % huonompi kuin vertailukohteessa
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Indikaattori ilmaisee kuntien kustantamia päihdehuollon avopalveluita vuoden aikana A-klinikoilla tai nuorisoasemilla käyttävien
asiakkaiden määrää tuhatta asukasta kohden. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Asiakkaiden lukumäärään
vuoden aikana lasketaan kukin henkilö vain kerran riippumatta kuinka monta kertaa hän on ollut asiakkaana.

Indikaattori ilmaisee vuoden aikana päihdehuollon katkaisu- ja kuntoutusyksiköissä laitoshoidossa olleiden asiakkaiden osuuden
tuhatta asukasta kohden. Tiedot kattavat kunnan päihdepalvelujen oman tuotannon ja palvelujen ostot ns. kunnan kustantamat
palvelut. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa.

Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleita asiakkaita on Simossa eniten verrattuna muihin
kuntiin.
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Indikaattori ilmaisee vuoden aikana alkoholi, huumausaine, lääkeaine tai korvikkeet - päädiagnooseilla sairaaloiden ja
terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleiden lukumäärän tuhatta asukasta kohti. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen
päivän tietoa.

Vuonna 2011 päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetuista
potilaista/1000 asukasta kohti oli simolaisia 5,2, tervolalaisia 4,1, kemiläisiä 4,6, koko maa 3,4,
Lappi 4,4 ja Oulunkaari 3,8. Simossa luku vuonna 2010 oli 4,9.

Indikaattori ilmaisee perusterveydenhuollon avohoidon 15- 49 -vuotiaiden lääkärikäyntien osuuden tuhatta vastaavanikäistä kohti.
Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa.
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit sisältävät lääkärikäynnit terveyskeskusten äitiysneuvolassa, lastenneuvolassa,
perhesuunnitteluneuvolassa, kouluterveydenhuollossa, opiskelijaterveydenhuollossa, työterveyshuollossa sekä kotisairaanhoito- ja
mielenterveyskäynnit ja muut avohoitokäynnit (erilaiset vastaanottokäynnit, terveystarkastus- ja seulontakäynnit sekä käynnit, jotka
liittyvät terveydentilan selvittämiseen, esim. lääkärintodistukset).
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Indikaattori ilmaisee perusterveydenhuollon avohoidon 50- 64 -vuotiaiden lääkärikäyntien osuuden tuhatta vastaavanikäistä kohti.
Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa.
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit sisältävät lääkärikäynnit terveyskeskusten työterveyshuollossa sekä
kotisairaanhoito- ja mielenterveyskäynnit ja muut avohoitokäynnit (erilaiset vastaanottokäynnit, terveystarkastus- ja seulontakäynnit
sekä käynnit, jotka liittyvät terveydentilan selvittämiseen, esim. lääkärintodistukset).

Pitkäaikaistyöttömyys laski puolella vuoden 2008 14,9 %:sta vuonna 2009 7,6 %:n. 2010 luku
oli 9,7 % ja nousi lähes puolella vuoteen 2011 18,3 %:n. Suunnilleen samoissa % - luvuissa
ovat Oulunkaari ja koko Lappi.
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Indikaattori ilmaisee kalenterivuoden aikana toimeentulotukea saaneiden 25-64-vuotiaiden pitkäaikaisasiakkaiden osuuden
prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Vuodesta 1991 lähtien
tiedonkeruussa on kysytty viitehenkilön lisäksi myös puolison henkilötunnusta eli sukupuolittaiset tiedot saadaan vuodesta 1991
alkaen. Viitehenkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka pääasiallisesti vastaa kotitalouden toimeentulosta. Toimeentulotukea
pitkäaikaisesti saaneet: vuoden aikana vähintään 10 kuukautena toimeentulotukea saaneet.

Toimeentulotukea maksetaan Simossa seutukuntaan, Lapin maakuntaan, koko maahan,
Tervolaan ja Kemiin verraten vähemmän kaikissa ikäryhmissä.
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Indikaattori ilmaisee tuki- ja liikuntaelinsairauksien (M00-M99) vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä vuoden lopussa olleiden 16- 64vuotiaiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Tilasto kattaa henkilöt, jotka saivat työkyvyttömyyseläkettä joko
työeläke- tai kansaneläkejärjestelmästä tai molemmista järjestelmistä. Yksilölliset varhaiseläkkeet sisältyvät
työkyvyttömyyseläkkeisiin. Väestötietona on indikaattoripankissa käytetty keskiväkilukua.

Tuki- ja liikuntaelinten- sekä sidekudosten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavia
henkilöitä on eniten Simossa 5,2 %. Luku on koko maahan ja Lappiin verrattuna lähes puolet
suurempi.

Työkyvyttömyyseläkettä saavien määrä on Simossa noussut tasaisesti vuodesta 2006. Vuonna
2009 luku oli 13,6 % ja vuosina 2010/2011 13,7 %.
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Ikäihmiset
V1 = Tervola
V2 = Kemi
V3 = Koko maa
V4 = Lappi
V5 = Oulunkaaren seutukunta
V1

V2

V3

V4

V5

Terv

Kemi

Koko

Lapp

Oulu

Kotona asuvat 75 vuotta
täyttäneet, %
86,4
vastaavanikäisestä väestöstä
2010

92,6

88,7

89,5

89

88,9

Perusterveydenhuollon
avohoidon lääkärikäynnit 65
1759
vuotta täyttäneillä / 1000
vastaavanikäistä 2010

2601

1248

2409

2364

3114

Pitkäaikaisessa
laitoshoidossa olevat 75
vuotta täyttäneet, %
3,3
vastaavanikäisestä väestöstä
2010

6,4

3

4,6

3,7

3,3

Säännöllisen kotihoidon
piirissä 30.11. olleet 75
vuotta täyttäneet asiakkaat, 12,4
% vastaavanikäisestä
väestöstä 2011

20,5

9,7

12,2

13,7

13,8

Täyttä kansaneläkettä
saaneet 65 vuotta täyttäneet,
2,3
% vastaavanikäisestä
väestöstä 2011

3,4

2,5

3,2

2,4

4,1

Yksinasuvat 75 vuotta
täyttäneet, %
vastaavanikäisestä
asuntoväestöstä 2011

39,9

51,2

48,8

45,4

44,5

indikaattori

arvo

35,4

muutos
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Indikaattori ilmaisee vuoden lopussa kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä.
Indikaattoria laskettaessa kotona asuviksi laskettiin muut kuin sairaaloissa ja terveyskeskuksissa pitkäaikaishoidossa,
vanhainkodeissa, vanhusten tehostetussa palveluasumisessa, kehitysvammalaitoksissa tai kehitysvammaisten autetussa
asumisessa olleet. Väestötietoina käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa.
Vuonna 1992 sosiaali- ja terveysministeriön palvelurakennetyöryhmän antaman toimenpideohjelman tavoitteiden mukaan vuoteen
2000 mennessä kotona joko itsenäisesti tai lähiomaisten tai -ympäristön tukemana ja/tai sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämien
koti- ja avohuollon palveluiden turvin selviävien 75 vuotta täyttäneiden osuus nousee 90 prosenttiin. Indikaattori on tarkoitettu ko.
tavoitteen seurantaan.

Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden määrä Simossa on noussut vuoden 2010 86,4 %:a
vuoden 2011 90,8 %:n. Kuitenkin vertailukuntiin verrattuna tässä taulukossa, Simossa kotona
asuvien määrä on pienin.

Indikaattori ilmaisee perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäyntien osuuden 65 vuotta täyttäneillä tuhatta vastaavanikäistä kohti.
Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa.
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit sisältävät lääkärikäynnit terveyskeskusten työterveyshuollossa sekä
kotisairaanhoito- ja mielenterveyskäynnit ja muut avohoitokäynnit (erilaiset vastaanottokäynnit, terveystarkastus- ja seulontakäynnit
sekä käynnit, jotka liittyvät terveydentilan selvittämiseen, esim. lääkärintodistukset).
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Indikaattori ilmaisee, kuinka monta prosenttia 75 vuotta täyttäneistä saa säännöllisesti kotipalvelua ja/tai kotisairaanhoitoa.
Tietolähteenä on THL:n kotihoidon asiakaslaskenta, johon kerätään tiedot kaikista niistä asiakkaista, joilla on palvelu- tai
hoitosuunnitelma tai jotka saavat kotipalvelua, kotisairaanhoitoa tai päiväsairaalahoitoa vähintään kerran viikossa. Tätä indikaattoria
varten poimittiin vain ne asiakkaat, jotka ovat saaneet kotipalvelua tai kotisairaanhoitoa (mukaan ei siis otettu kaikkia kotihoidon
laskennassa ilmoitettuja asiakkaita). Asiakkaisiin ei sisälly niitä henkilöitä, jotka ovat laitoshoidossa tai asumispalvelujen piirissä
laskentapäivänä, vaikka heillä olisi palvelu- ja hoitosuunnitelma voimassa.
Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa.
Indikaattori ei kerro avopalveluihin panostamisesta tai resurssoinnista, sillä kunta voi tarjota paljon apua harvoille asiakkaille tai
vähän palvelua monille asiakkaille. Lisäksi ikääntyneiden palvelujärjestelmä on kokonaisuus ja eri kunnat valitsevat erilaisia
järjestämistapoja. Yksittäisten palvelujen vertailu kuntien kesken ei siis kerro koko totuutta, sillä kunnassa voi olla panostettu
esimerkiksi palveluasumiseen asiakkaiden kunnosta ja toiveista johtuen.
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Indikaattori ilmaisee täyttä kansaneläkettä vuoden lopussa saaneiden 65 vuotta täyttäneiden osuuden prosentteina
vastaavanikäisestä väestöstä. Väestötietona käytetään keskiväkilukua.Täyden kansaneläkkeen saajia ovat henkilöt, joilla on vain
vähän tai ei lainkaan ansioeläkkeitä. Täyttä kansaneläkettä saavien osuus osoittaa pienituloisuutta eläkeikäisessä väestössä.

Indikaattori ilmaisee yksinasuvien 75 vuotta täyttäneiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Yhden hengen
asuntokunnan muodostaa asuinhuoneistossa yksin vakinaisesti asuva henkilö.
Asuntokunnat ja asuinolot -tilaston perusjoukon muodostavat vakinaisesti varsinaisissa asunnoissa asuvat henkilöt eli ns.
asuntoväestö. Henkilöitä, jotka ovat Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän mukaan kirjoilla laitoksissa, asunnottomia,
ulkomailla ja tietymättömissä olevia, ei lueta asuntoväestöön. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt,
joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät myöskään muodosta asuntokuntaa

Yksinasuvien 75 vuotta täyttäneiden määrä on vuoden 2010 44,0 % pudonnut vuoden 2011
35,4%.
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Muut hyvinvointitiedot
Liikunnan merkitys hyvinvoinnille
 Simossa toimii 3 urheilu-/liikuntaseuraa ja lisäksi eri järjestöjä, jotka järjestävät eri –
ikäisille kuntalaisille monipuolista liikuntaharrastustoimintaa.
 Simon kunta on panostanut liikuntapaikkojen kunnostamiseen sekä avannut toisen
kuntosalin kunnan toimintana.
 Eri tapahtumiin on otettu mukaan jokin liikuntatapahtuma esim. Nousulohijuoksu
Nousulohimarkkinoille.
 Yhteistyötä koulujen kanssa erilaisten teemapäivien merkeissä on lisätty.
Kulttuurin merkitys hyvinvoinnille
 Kivalojen seutuopiston toiminta on monipuolista ja kursseja on tarjolla eri – ikäisille
kuntalaisille.
 Kulttuuritoimi tarjoaa eri – ikäisille kuntalaisille vuoden aikana mahdollisuuden
osallistua maksuttomiin kulttuuritapahtumiin; koululaiskonsertit, teatteriesitykset.
Ennalta ehkäisevä työ
 Terveyden edistäminen, alaikäisten päihteiden käyttö, liikkumattomuus ovat muutama
esimerkki ennalta ehkäisevässä työssä. Terveyden edistämistä toteutetaan erilaisilla
teemapäivillä esim. osteoporoosin ehkäisy tai terveelliset ruokailutottumukset.
 Alaikäisten
päihteettömyyskasvatusta
annetaan
vapaa-aikatoimen
ja
terveydenhoitajan yhteisillä tunneilla.
 Simolaisten liikkumisen lisäämiseksi on toteutettu kampanjoita, annettu koulutusta
yhteistyössä Lapin Liikunta ry:n kanssa sekä parannettu jo olemassa olevia
liikuntapaikkoja tai avattu uusia.
 Etsivä nuorisotyö

5. Yhteenveto kunnan hyvinvoinnista ja palvelujärjestelmästä
Yhteenveto kunnan hyvinvoinnista ja palveluista
1. Väestö- ja perherakenne
Väestönkehityksen mukana tuomat ongelmat ovat varmasti yksi suurista
tulevaisuuden haasteista Simon kunnalle ja koko Lapille. Tilastokeskuksen
väestöennusteen mukaan Simon kunnan väkiluku pienenee vuoden 2009 3496
asukkaasta vuoteen 2040 3192 asukkaaseen, joka tarkoittaisi väkiluvun pienenemistä
304 henkilöllä. Ikärakenteen mukaan tarkasteltuna nuoret ikäryhmät ovat
pienentyneet ja vanhat ikäryhmät kasvaneet.

2. Lapset ja lapsiperheet
Lapsiperheiden määrä on pienentynyt ja ahtaasti asuvien lapsiperheiden määrä on
pysynyt lähes ennallaan.
Kunnan tarjoamaan päivähoitoa annettiin 2011 60 %:lle lapsiperheelle. Kodin
ulkopuolelle sijoitetut 0 – 17 – vuotiaiden määrä on Simossa vuodesta 2007 vuoteen
2011 noussut tasaisesti.
Simossa toimeentulotukea saaneita lapsiperheitä, % lapsiperheistä 2010 oli 5,3 %.
3. Nuoret
2010 kouluterveyskyselyn tulosten mukaan 8. ja 9. luokkien oppilaat tupakoivat ja
käyttävät alkoholia muihin vertailukuntiin verrattuna enemmän. Muina huolenaiheina
nuoret kokivat vanhempien lisääntyneen työttömyyden. Ilonaiheet kyselyn mukaan;
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perheiden yhteiset aterioinnit iltaisin ja liikunnan harrastaminen lisääntyivät sekä
viikoittain koetut niska- ja hartiakivut vähenivät.
Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden huolenaiheina olivat; vanhempien tupakoinnin
lisääntyminen, läheisten alkoholin käytön aiheuttaminen ongelmien lisääntyminen,
koulun fyysiset työolot koettiin puutteellisemmiksi sekä viikoittain koetun päänsäryn
lisääntyminen. Ilonaiheet kyselyn mukaan; vanhemmat tiesivät paremmin lapsensa
viikonloppuiltojen viettopaikan, koulutyön määrä koettiin kohtuullisemmaksi, päivittäin
koettu väsymys vähentyi ja aamupalan syöminen arkisin lisääntyi.
Nuorille suunnattua nuorisotila- ja yökahvilatoimintaa on lisätty, jotta heillä on
kokoontumispaikkoja omalla paikkakunnalla.
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä
2010 oli Simossa 14,2 % kuin esimerkiksi koko maassa määrä oli 11,4 %.
Nuorisotyöttömyys on Simossa korkea, sillä nuorisotyöttömiä, % 18 - 24-vuotiaasta
työvoimasta 2011 oli 21,4 %. Koko maassa määrä oli 11,9 % ja Lapissa 18,5 %.
4. Työikäiset
Simon kunnan päätöksenteossa ymmärretään, että parempi työllisyys vaikuttaa
monipuolisesti väestön hyvinvoinnin lisääjänä ja kunnan talouden tasapainottajana.
Työpaikka tuo turvaa ja hyvinvointia itse työntekijälle, hänen perheelleen sekä myös
työnantajalle. Me kaikki simolaiset hyödymme taloudellisesti varsinkin
pitkäaikaistyöttömien työllistymisestä ja sen seurannaisvaikutuksista - lisääntyneestä
ostovoimasta, palveluista ja verotuloista.
Simossa tuki- ja liikuntaelinten- sekä sidekudosten sairauksien vuoksi
työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 16 - 64-vuotiaista 2011 on 5,2 %. Luku on suuri
verrattuna koko maan 1,8 %:n tai Lapin 2,5 %:n. Tähän tullaan kiinnittämään
huomiota tulevassa hyvinvointiohjelmassa. Työkyvyttömyyseläkettä saavien määrä
16 – 64 – vuotiaista on myös Simossa suurempi kuin koko maassa tai Lapissa
yhteensä. Työikäisten pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt 9,7 %:sta lähes puolella
18,3 % vuonna 2011. Vuonna 2011 päihteiden vuoksi sairaaloiden ja
terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetuista potilaista/1000 asukasta kohti oli
simolaisia 5,2. Päihde - ja mielenterveysongelmat yhdessä tuki- ja liikuntaelinten
sairauksien sekä pitkäaikaistyöttömyys ovat simolaisten työikäisten kuntalaisten
suurimmat huolenaiheet. Simon kunnassa on tehty hyvää yhteistyötä Oulunkaaren
sosiaalitoimen ja Meri – Lapin Te- toimiston kanssa, jotta työikäisille simolaisille on
löydetty työharjoittelu- ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja.
Simon kunnassa on käytössä varhaisen tuen toimintamalli, jonka avulla työssä
jaksamista ja työhyvinvointia seurataan.
5. Ikäihmiset
Oulunkaaren vanhuspalvelut järjestetään yhdenmukaisin toimintaperiaattein
kuntayhtymän alueella kohtuullinen siirtymäaika huomioiden. Palvelujen saatavuutta
ja kohdentumista ohjaavat lainsäädäntö, asetukset ja ikäihmisten palvelujen
laatusuositus. Vanhuspalveluiden tarkoituksena on tukea ikääntyvien kuntalaisten
selviytymistä omassa asuinympäristössään mahdollisimman pitkään. Palvelut
pyritään suunnittelemaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeet ja palveluresurssit yhteen
sovittaen. Oulunkaaren vanhuspalveluiden toimintaa ohjaavia ja ihmisarvoista
vanhuutta
turvaavia
eettisiä
periaatteita
ovat
itsemääräämisoikeus,
voimavaralähtöisyys, osallisuus, yksilöllisyys ja turvallisuus. Ikäihmisten palveluiden
laatusuositus korostaa, että ikääntyneiden kuntalaisten pitkäaikaishoiva tulee muuttaa
rakenteita ja toimintatapoja muuttamalla. Sellainen pitkäaikainen hoito
terveyskeskusten vuodeosastoilla, joka ei ole lääketieteellisesti perusteltua, on
korvattava muilla vaihtoehdoilla. Tällöin terveyskeskusten vuodeosastot voivat
keskittyä joustavasti ja nopeasti akuuttihoitoon ja kuntoutukseen.
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Pitkäaikainen hoiva on järjestettävä ikäihmisten omien toiveiden mukaisesti kotona tai
kodinomaisissa ympäristöissä kuten tuetun tai tehostetun palveluasumisen
yksiköissä. Uudet hoivapalvelumuodot korvaavat perinteisen vuodeosastolla
järjestetyn laitos-hoidon. Hoivakotien toiminnan painopiste tulee olla asiakkaan
hyvinvoinnissa ja turvallisessa kodinomaisessa elinympäristössä. Esteetön,
turvallinen ja viihtyisä ympäristö mahdollistavat itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta
asiakkaan omien voimavarojen mukaisesti.
Simossa on, ikärakenteesta johtuen, suhteellisen paljon 65- vuotta täyttäneiden
asuntokuntia. Ikääntyneiden asuntokuntien määrä Simossa on lisääntynyt 3,2 %
vuoden 2005 tasosta vuoteen 2009 mennessä. 65 -vuotta täyttäneiden asuntokuntia
kaikista asuntokunnista oli vuonna 2009 yhteensä 33,7 %. Se on hieman enemmän
kuin seutukunnalla ja Lapissa yleensä. Yksin asuvia ikääntyneitä Simossa on
kuitenkin maakuntaan verrattuna vähemmän. Simolaisista vuonna 2009 yli 75vuotiaista 40,4 % asui yksin, kun vastaava luku Lapin maakunnassa oli 42,3 %.
Seutukunnan yli 75- vuotiaista 43,9 % asui yksin vuonna 2009.

6. Johtopäätökset yhteenvedosta ja konkreettiset toimenpidenostot
Väestön hyvinvoinnin ja palvelujärjestelmän vahvuudet
Työttömyys on vähentynyt Simossa tasaisesti koko 2000-luvun ajan. Myös
pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt sekä nuorisotyöttömyys. Peruskoulun
jälkeinen koulutus on tärkeässä asemassa kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta. Simon
kunnassa on mahdollista suorittaa lukio-opinnot peruskoulutuksen jälkeen. Simon kunnan
opetuspalvelut ovat laadukkaasti tuotettuja ja ne tavoittavat hyvin kuntalaiset. Perusopetuksen kouluverkko on tällä hetkellä vielä varsin kattava ja eripuolella kuntaa asuvat
oppilaat saavat hyvälaatuista opetusta kohtuullisen matkan päässä kotoaan.
Simon kunnan monipuolinen elinympäristö tarjoaa loistavat puitteet viihtyisään
asumiseen. Simon ympäristö mahdollistaa myös monenlaiset aktiviteetit niin urheilun kuin
harrastustenkin parissa. Simon kunta on hyvin turvallinen asuinympäristö kaikenikäisille.
Rikollisuus kunnan alueella on laskenut 2000-luvun alusta lähes kaikilla osa-alueilla.
Hyvä tilanne on myös terveys- ja sosiaalitoimessa, tällä hetkellä järjestyy aika lääkärin
vastaanotolle ja mielenterveyshoitolaan hoitotakuun sallimassa ajassa, eli kolmen
kuukauden aikana. Hammashoitolaan ei ole jonoja. Sosiaalitoimessa tilanne on myös
hyvä, toimentulo yms. hakemukset ehditään käsitellä aikarajan sisällä.

Väestön hyvinvoinnin ja palvelujärjestelmän kehittämiskohteet
1. Perhetyön käynnistäminen ja alle 3v. päivähoitopaikkojen turvaaminen
2. Nuorten aseman vahvistaminen ja varmistetaan, että jokainen peruskoulun päättävä
nuori saa jatkopaikan
3. Työikäisten omaehtoisen liikkumisen lisääminen
4. Ikäihmiset ja liikunta

Hallintokuntien toimenpide - ehdotukset ja resurssit edellä
mainittuihin kehittämiskohteisiin
1. Lapset /lapsiperheet:



perhetyö käynnistyy perhetyöntekijän ja moniammatillisen tiimin yhteistyönä
(sosiaalitoimi, neuvolatyö, mielenterveystyö)
alle 3v. päivähoitopaikkojen tilatarpeen selvittäminen (tekninen toimi,
sivistystoimi, sosiaalitoimi)
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2. Nuoret:
 etsivä nuorisotyö osaksi kunnan nuorisotyötä (vapaa-aikatoimi, sosiaalitoimi,
työvoimahallinto, mielenterveys- ja päihdetyö)
 nuorten työpaja jatkaa edellisvuosien ansiokasta työtä (vapaa-aikatoimi,
sosiaalitoimi, tekninen toimi, kunnanhallitus)
 yökahvilatoiminta yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden kanssa (vapaaaikatoimi, seurakunta, eri järjestöt)
 nuorisotakuu (vapaa-aikatoimi, sivistystoimi, sosiaalitoimi, tekninen toimi)
 tapahtumia nuorille: suunnitellaan ja toteutetaan kevään 2013 aikana
”Päihdelabyrintti", järjestetään vuosittain yläkoululla ja lukiossa yhteinen
hyvinvointipäivä / hyvinvointi - info /teemapäivä, jossa mm. käsitellään
kouluterveyskyselyn tuloksia (tehdään joka toinen vuosi), terveystiedon
oppitunneilla käydään läpi kyselyn tuloksia sekä vanhempain illoissa (vapaaaikatoimi, sivistystoimi, neuvolatyö, tekninen toimi, seurakunta)
 yhteistyö muiden kuntien nuorisotyön kanssa (vapaa-aikatoimi)
 nuorten jatkopaikan/opiskelupaikan saannin seurantaa tarkennetaan
entisestään yhteistyössä etsivän nuorisotyön, koulun, nuorten työpajan
kesken (sivistystoimi, vapaa-aikatoimi, sosiaalitoimi, tekninen toimi)
3. Työikäiset:
 Haastetaan kuntalaiset liikkumaan esim. talven aikana kertyneet
hiihtokilometrit jokainen kirjaa ”sporttipassiin” ja palautetuista kootaan kunnan
yhteiset hiihdetyt kilometrit. Palkitaan parhaat kilometrit saavuttaneet eri –
ikäiset kuntalaiset.( vapaa-aikatoimi, tekninen toimi, eri järjestöt)
 Haastetaan eri työpisteiden työntekijät omaehtoiseen liikuntaan, kerätään
myös merkintöjä ja palkitaan paras yhteisö liikututuista kilometreistä (vapaaaikatoimi, sosiaalitoimi, sivistystoimi, tekninen toimi).
 Järjestetään tapahtuma, jossa voi kokeilla eri liikuntalajeja esim. frisbeegolf,
lumikenkäkävely yms.( vapaa-aikatoimi, tekninen toimi, eri järjestöt,
seurakunta)
 Lisäksi selvitetään muiden lähikuntien hyviä käytänteitä, löytyisikö niistä täällä
toteutettavaksi.
4. Ikäihmiset:
 Iäkkäille suunnattujen liikuntapalvelujen järjestämisen edellytyksenä ovat
esteettömät ja turvalliset liikuntaympäristöt, joissa on otettu huomioon
ikääntyvien mahdolliset toimintakyvyn rajoitteet (tekninen toimi, vapaaaikatoimi, sivistystoimi, vanhuspalvelut)
 liikuntatapahtumat (tekninen toimi, vapaa-aikatoimi, eri järjestöt)

7. Hyvinvointikertomuksen hyväksyminen osana kunnan talous- ja
toimintasuunnitelman vahvistamista.
Tähän kirjataan valtuuston päättämät kehittämiskohteet, asettamat tavoitteet ja vahvistamat
resurssit.
Uuden valtuustokauden alussa valiokunnat käyvät keskustelun vuoden 2013 ja
valtuustokauden 2013 – 2016 kehittämiskohteista ja asettavat tavoitteet ja vahvistavat
resurssit toiminta-alueiden käyttösuunnitelman laatimista varten.

Hyvinvointikertomuksen on työstänyt hyvinvointityöryhmä.

