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OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS
VALTUUSTOKAUDELLA 2017 - 2020
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan keskeisimpiä tehtäviä ja työtä toteutetaan
kunnan kaikilla palvelualueilla. Työ koostuu erilaisista tehtävistä, joiden tavoitteena on muun
muassa kuntalaisten terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn lisääminen, sairauksien
ennaltaehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen. Lainsäädäntö ohjaa kunnan hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen tehtävää. Kuntalaki (2015/410) määrittelee kuntalaisten hyvinvoinnista ja
terveydestä huolehtimisen kunnan keskeiseksi perustehtäväksi ja Terveydenhuoltolain (1326/2010)
luvussa kaksi määritellään laajasti kunnalle erilaisia tehtäviä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseksi.
Osana kunnan lakisääteisiä tehtäviä kunnassa seurataan asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä
niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Tämä tarkoittaa erilaisten hollolalaisten terveyttä ja
hyvinvointia kuvaavien tietojen tuottamista, jonka pohjalta asetetaan hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen strategiset tavoitteet. Tavoitteet asetetaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin
sopiviksi ja tämän jälkeen määritellään niitä tukevat toimenpiteet. Seurannasta ja toimenpiteistä
raportoidaan kunnanvaltuustolle vuosittain.
Tämän lisäksi valtuustolle on laadittava kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus.
Hyvinvointikertomuksen pohjalta asetetaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat
hyvinvoinnin edistämisen painopisteet ja niihin liittyvät toimenpiteet. Hyvinvointikertomus kuvaa
kuntalaisten hyvinvoinnin nykytilaa ja tarpeita, arvioi toteutunutta toimintaa ja hyvinvoinnin
edistämiseen käytettyjen voimavarojen ja tarpeiden välistä suhdetta. Hyvinvointikertomus toimii
valmistelijoiden työvälineenä hyvinvointitiedon kokoamisessa, raportoinnissa ja seurannassa sekä
resursoinnin suunnittelussa. Luottamushenkilöille se toimii päätöksenteon työvälineenä.
Hyvinvointikertomuksen laatimisessa on käytetty sähköistä Kuntaliiton hyvinvointikertomus.fi työkalua, johon sisältyy laaja hyvinvointia kuvaava indikaattoriaineisto. Sähköisen
hyvinvointikertomuksen indikaattorien lisäksi tietoa on kerätty muun muassa kuntalaisille
suunnatusta hyvinvointikyselystä. Kuntakohtaisen tiedon lisäksi on tutkittu valtakunnallisten
tutkimusten ja selvitysten tuloksia ja aineistoa. Hyvinvointitietoa kuvattaessa on vertailtu koko
maata, Päijät-Hämeen maakuntaa sekä Päijät-Hämeen kuntia. Tiedon keruussa on pyritty
painottamaan erityisesti asukkaiden hyvinvointia kuvaavia mittareita. Tietoa on kerätty
ikäryhmittäin ja aihealueittain.
Tähän asiakirjaan on liitetty lisäksi hyvinvoinnin edistämisen erillisohjelmat ja suunnitelmat sekä
keskeisimmät lait, jotka osaltaan ovat tukemassa kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
tehtävää.
Kunnan laajaa hyvinvointikertomusta ovat olleet laatimassa kunnanjohtajan erikseen nimeämä
työryhmä vuoden 2020 ajaksi, johon ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:
• Minna Säkkinen-Salminen, hallintopäällikkö, hyvinvoinnin palvelualue
• Lassi Puodinketo, vs. vapaa-aikapäällikkö, hyvinvoinnnin palvelualue
• Reijo Eloranta, ylläpitovalvoja, elinvoiman palvelualue
• Henna Kurosawa, hankekaavoittaja, elinvoiman palvelua
• Tuula Nurminen, erityisasiantuntija, konsernipalvelut

3

•
•
•
•
•

Antti Anttonen, hyvinvointikoordinaattori, konsernipalvelut
Eija Jokinen, jäsen, Hollolan Vanhus- ja vammaisneuvosto
Milja Kähkönen, jäsen, Hollolan Nuorisovaltuusto
Jenna Kallio, jäsen, Hollolan Nuorisovaltuusto
Sanna Kaukonen, puheenjohtaja, MLL Hollolan paikallisyhdistys

Laajaa hyvinvointikertomustyötä on ohjannut kunnan hyvinvointityön ohjausryhmä, johon ovat
kuuluneet seuraavat henkilöt:
• Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, puheenjohtaja
• Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja
• Heli Randell, elinvoimajohtaja
• Minna Hutko, henkilöstöpäällikkö
• Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja 3.4.2020 asti• Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja 1.6.2020 lähtien• Antti Anttonen, hyvinvointikoordinaattori, valmistelija / sihteeri
Laajan hyvinvointikertomuksen toteuttamisprosessi
Laaja hyvinvointikertomus koostuu kahdesta osasta: hyvinvointikertomuksesta sekä
hyvinvointisuunnitelmasta. Hyvinvointikertomuksessa tarkastellaan asukkaiden hyvinvointia ja sen
kehitystä vuosina 2017-2020.
Laaja hyvinvointikertomus sisältää hyvinvointisuunnitelman osalta hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistyön kärjet Päijät-Hämeessä ja Hollolassa 2021-2025. Yksityiskohtaisempi kunnan
hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021-2025 laaditaan vuoden 2021 aikana, joka tuodaan
valtuustolle erikseen hyväksyttäväksi vuoden 2021 aikana. Laajan hyvinvointikertomustyön tueksi
toteutettiin sähköinen hyvinvointikysely, joka oli avoinna 16.1.-10.2.2020 välisen ajan ja kyselyyn
vastasi yhteensä 449 henkilöä.
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1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi
Indikaattorien seuraaminen on tärkeää, sillä ne antavat tietoa hyvinvoinnin ja terveyden
kehittymisestä ja mahdollistavat reagoinnin toimintaympäristön muutoksiin. Indikaattori on
tilastollinen luku, jonka avulla voidaan laajaa tietoa tiivistää helpommin ymmärrettävään muotoon.
Seuraamalla indikaattoritietojen muutoksia, pystytään muuttamaan ja päivittämään hyvinvointiin ja
terveyteen vaikuttavia tavoitteita.
Indikaattoritietojen avulla voidaan verrata eri alueiden välistä kehitystä. Tässä kappaleessa on
esitetyt indikaattorit kuvaavat muun muassa ikärakenteen muutosta huoltosuhteeseen, kunnan
väestönmuutosta sekä nuorten päihteiden käyttöä.
Tarkemmat kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä, sekä terveyseroja kuvastavat indikaattorit on
koottu teemoittain:
• Talous ja elinvoima
• Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet
• Nuoret ja nuoret aikuiset
• Työikäiset
• Ikäihmiset
• Kaikki ikäryhmät
Jokainen Indikaattori sisältää kuvauksen siitä, mitä kyseinen indikaattoritieto tarkoittaa.

5

TALOUS JA ELINVOIMA
Tulot
%

Suunta

Vertailu

Valtionosuudet yhteensä euroa / asukas
Indikaattori ilmaisee kunnan valtionosuudet yhteensä asukasta kohti euroina. Hollolan osalta
valtionosuuksia on yhteensä 1612 euroa / asukas. Lukua selittää osaltaan kunnan väestön
ikärakenne ja sairastavuus sekä verotulot. Luku on maakunnan alhaisin.

Valtionosuudet, % nettokustannuksista
Indikaattori ilmaisee kunnan valtionosuudet % nettokustannuksista.
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Vuosikate, euroa / asukas
Indikaattori ilmaisee kuntien vuosikatteen euroina asukasta kohti. Vuosikate on keskeinen
kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Mikäli vuosikate kattaa poistot
(korvausinvestoinnit), kunnan ei tarvitse velkaantua, realisoida käyttöomaisuuttaan tai
pitkäaikaisia sijoituksiaan tai vähentää toimintapääomaansa pitääkseen palvelujen tuotantovälineet
toimintakunnossa. Jos vuosikate jää negatiiviseksi, tulorahoitus ei riitä edes juokseviin menoihin.
Vuosikate 322 euroa / asukas on laskenut yli 50 % kahden viime vuoden aikana. Luku on silti
maakunnan toiseksi korkein.

Vuosikate, % poistoista
Indikaattori ilmaisee kuntien vuosikatteen prosenttina poistoista. Poistot kuvaavat keskimääräistä
vuosittaista korvausinvestointitarvetta. Mikäli vuosikate kattaa poistot (korvausinvestoinnit),
kunnan ei tarvitse velkaantua, realisoida käyttöomaisuuttaan tai pitkäaikaisia sijoituksiaan tai
vähentää toimintapääomaansa pitääkseen palvelujen tuotantovälineet toimintakunnossa. Jos
vuosikate jää negatiiviseksi, tulorahoitus ei riitä edes juokseviin menoihin.
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Lainakanta, euroa / asukas
Indikaattori ilmaisee kunnan lainakannan asukasta kohti euroina. Indikaattori osoittaa, että
Hollolan kunnan lainakanta, euroa / asukas on keskitasoa alhaisempi verrattaessa muihin PäijätHämeen kuntiin (HUOM! Elinkaarikoulut ja paloasema ei ole indikaattorissa huomioitu).

Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Indikaattori ilmaisee kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman
takaisinmaksuun. Tunnusluvun osoittajaan merkitään tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras
pääoma vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. Käyttötulot muodostuvat tilikauden
toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista.

Verotulot, euroa / asukas
Indikaattori ilmaisee kunnan verotulot asukasta kohti euroina. Verotulot olivat vuonna 2019
Hollolassa 3956 euroa / asukas. Luku on maakunnan toiseksi korkein.
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Väestö
%

Suunta

Vertailu

Väestö 31.12.
Indikaattori ilmaisee kunnassa vakinaisesti asuvan väestön (miehet ja naiset yhteensä) lukumäärän
vuoden viimeisenä päivänä. Indikaattori osoittaa sen, että Hollolan kunnan väkiluku on vähentynyt
reilulla 300 henkilöllä viimeisen parin vuoden aikana. Väkiluku on silti maakunnan toiseksi
korkein.

Huoltosuhde, demografinen
Demografinen (tai väestöllinen) huoltosuhde ilmaisee, kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 65-vuotta
täyttänyttä on sataa 15 - 64-vuotiasta (työikäistä) kohti. Mitä enemmän on lapsia ja/tai
eläkeikäisiä, sitä korkeampi huoltosuhteen arvo on. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että
lapsiperheiden osuus on korkea verrattaessa muihin Päijät-Hämeen kuntiin. Toisaalta
samanaikaisesti myös kuntalaisten kasvava 65-vuotta täyttäneiden osuus näkyy huoltosuhteen
luvun kasvuna. Luku on Päijät-Hämeen maakunnan keskitasoa ja joka vuosi lievässä kasvussa.
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Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 1 000 asukasta
Indikaattori ilmaisee muuta kuin Suomen virallisia kieliä (suomi, ruotsi ja saame) äidinkielenään
puhuvien osuuden tuhatta asukasta kohti.

Lapsiperheet, % perheistä
Indikaattori ilmaisee lapsiperheiden osuuden prosentteina kaikista perheistä. Lapsiperheiksi
luokitellaan perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Indikaattori osoittaa, että Hollolassa
lapsiperheiden, % osuus perheistä on Päijät-Hämeen maakunnan suurin.

Yhden vanhemman perheet, % lapsiperheistä
Indikaattori ilmaisee yhden vanhemman lapsiperheiden osuuden prosentteina kaikista
lapsiperheistä. Lapsiperheiksi luokitellaan perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Indikaattori
osoittaa, että yksinhuoltajien osuus Hollolassa on Päijät-Hämeen maakunnan pienin.
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Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista
Indikaattori ilmaisee yhden hengen asuntokuntien osuuden prosentteina kaikista asuntokunnista.
Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asunnossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Indikaattori
osoittaa, että Hollolassa yhden hengen talouksia on Päijät-Hämeen maakunnan vähiten.

Koulutustasomittain
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. Indikaattori osoittaa, että
Hollolan kunnan asukkaat ovat keskimääräistä paremmin koulutettuja verrattaessa muihin PäijätHämeen kuntiin.

Väestöennuste 2030
Indikaattori ilmaisee ennusteen vuoden 2030 lopun väkiluvusta. Ennusteen lähtöväkilukuina ovat
olleet vuoden 2018 lopun väkiluvut 1-vuotisikäryhmittäin sukupuolen mukaan. Indikaattori
osoittaa, että Hollolan väkiluku laskisi vuoteen 2030 mennessä 1582 asukkaalla vuoden 2019
asukasluvusta.
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Kuntien välinen nettomuutto / 1 000 asukasta
Indikaattori ilmaisee kuntien välisen nettomuuton tuhatta asukasta kohti. Indikaattori osoittaa, että
nettomuutto kuntien välillä on yleisesti melko vähäistä.

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet yksinhuoltajakotitaloudet, % toimeentulotukea
saaneista kotitalouksista
Indikaattori ilmaisee kalenterivuoden aikana toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden
yksinhuoltajakotitalouksien osuuden prosentteina toimeentulotukea saaneista kotitalouksista.
Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet:
vuoden aikana vähintään 10 kuukautena toimeentulotukea saaneet. Indikaattori osoittaa, että
toimeentulotukea pitkäaikaisesti väh. 10 kk vuoden aikana saaneiden osuus on Hollolassa n. neljän
prosentin luokkaa.

Toimeentulotukea lyhytaikaisesti saaneet yksinhuoltajakotitaloudet, % toimeentulotukea
saaneista kotitalouksista
Indikaattori ilmaisee kalenterivuoden aikana toimeentulotukea lyhytaikaisesti saaneiden
yksinhuoltajakotitalouksien osuuden prosentteina toimeentulotukea saaneista kotitalouksista.
Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Toimeentulotukea lyhytaikaisesti saaneet:
vuoden aikana 1-3 kuukautena toimeentulotukea saaneet. Indikaattori osoittaa, että
toimeentulotukea lyhytaisesti saaneiden yksinhuoltajakotitalouksien osuus on Hollolassa PäijätHämeen kuntien keskitasolla kuuden prosentin osuudella.
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Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä
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). Indikaattori osoittaa, että Hollolassa toimeentulotukea
saaneiden lapsiperheiden, % osuus on pienimpiä verrattaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin.

Toimeentulotukea saaneissa kotitalouksissa asuvat henkilöt, % asukkaista
Indikaattori ilmaisee kalenterivuoden aikana toimeentulotukea saaneiden henkilöiden osuuden
prosentteina väestöstä. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Indikaattori
osoittaa, että Hollolassa kalenterivuoden aikana toimeentulotukea saaneiden henkilöiden % osuus
asukkaista on suhteellisen pieni verrattaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin.
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Elinvoima
%
Suunta
Vertailu
Kunnan yleinen pienituloisuusaste
Indikaattori ilmaisee pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien henkilöiden osuuden prosentteina
kaikista alueella asuvista henkilöistä. Indikaattori osoittaa, että Hollolassa pienituloisten osuus %
kotitalouksista on Päijät-Hämeen kunnista pienin.

Lasten pienituloisuusaste
Indikaattori ilmaisee pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaitten henkilöiden
osuuden prosentteina kaikista alueella asuvista alle 18-vuotiaista henkilöistä. Indikaattori osoittaa,
että Hollolassa pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaiden osuus on Päijät-Hämeen
kunnista pienin. Lukema on kuitenkin lievässä kasvussa viimeisen parin vuoden aikana.

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä
Indikaattori ilmaisee toimeentulotukea saavissa kotitalouksissa asuvien pitkäaikaisesti
toimeentulotukea saavien 18 - 24-vuotiaiden (viitehenkilö ja puoliso) osuuden prosentteina
vastaavanikäisestä väestöstä kalenterivuoden aikana. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen
päivän tietoa. Indikaattori osoittaa, että Hollolassa toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden 1824 vuotiaiden joukko on pieni.
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Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä
Indikaattori ilmaisee toimeentulotukea saaneissa kotitalouksissa asuvien 25 - 64-vuotiaiden
(viitehenkilö ja puoliso) pitkäaikaisasiakkaiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä
kalenterivuoden aikana. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Indikaattori
osoittaa, että Hollolassa toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden 25-64 vuotiaiden joukko on
melko pieni.

Työttömät, % työvoimasta
Indikaattori ilmaisee työttömien osuuden prosentteina työvoimasta. Indikaattori osoittaa, että
Hollolassa työttömien, % osuus on Päijät-Hämeen kunnista pienin.

Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot
Indikaattori ilmaisee tarkasteltavan alueen asuntokuntien käytettävissä olevien rahatulojen
jakautumista. Gini-kertoimen laskennassa asuntokunnan käytettävissä oleva rahatulo jaetaan
asuntokunnan kulutusyksikköluvulla. Kulutusyksikköluku huomioi sen, että asuntokunnat ovat
kooltaan ja rakenteeltaan erikokoisia.
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Työlliset, % väestöstä (vuosi 2018 ennakkotieto)
Indikaattori ilmaisee työllisten osuuden prosentteina väestöstä. Indikaattori osoittaa, että
Hollolassa työssäkäyvien osuus, % väestöstä on 41,4 % kunnan väestöstä. Luku on Päijät-Hämeen
kunnista korkein.

Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys), % 15 - 64-vuotiaista
Indikaattori ilmaisee vaikeasti työllistyvien osuuden (%) 15 - 64-vuotiaasta väestöstä. Vaikeasti
työllistetyt on suhteutettu vastaavanikäiseen väestöön, koska tässä ryhmässä on mukana myös
henkilöitä, jotka eivät kuulu työvoimaan. Indikaattori osoittaa, että Hollolassa vaikeasti
työllistyvien osuus (%) 15 - 64 vuotiaista on 3,4 %. Luku on Päijät-Hämeen kunnista alhaisin.
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TALOUS JA ELINVOIMA - Yhteenveto
Yhteenvetona voidaan Hollolan osalta todeta seuraavaa:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Valtionosuudet yhteensä asukasta kohti euroina. Hollolan osalta valtionosuuksia on
yhteensä 1612 euroa / asukas, joka on maakunnan alhaisin. Alhaista lukua selittää
osaltaan kunnan väestön ikärakenne ja sairastavuus sekä verotulot.
Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Jos vuosikate
jää negatiiviseksi, tulorahoitus ei riitä edes juokseviin menoihin. Hollolan vuosikate 322
euroa / asukas on maakunnan toiseksi korkein.
Kunnan lainakanta, euroa / asukas on Hollolassa keskitasoa alhaisempi verrattaessa
muihin Päijät-Hämeen kuntiin.
Verotulot olivat vuonna 2019 Hollolassa 3956 euroa / asukas. Luku oli vertailussa
maakunnan toiseksi korkein.
Hollolan kunnan väkiluku on vähentynyt reilulla kolmella sadalla henkilöllä viimeisen
parin vuoden aikana. Väkiluku on silti maakunnan toiseksi korkein. Pidempi aikaisten
ennusteiden mukaan Hollolan väkiluku laskisi vuoteen 2030 mennessä 1582 asukkaalla
vuoden 2019 asukasluvusta.
Demografinen (tai väestöllinen) huoltosuhde ilmaisee, kuinka monta alle 15-vuotiasta ja
65-vuotta täyttänyttä on sataa 15 - 64-vuotiasta (työikäistä) kohti. Hollolassa
lapsiperheiden osuus on Päijät-Hämeen maakunnan korkein. Toisaalta samanaikaisesti
myös kuntalaisten kasvava 65-vuotta täyttäneiden osuus näkyy huoltosuhteen luvun
kasvuna. Luku on maakunnan keskitasoa mutta koko ajan lievässä kasvussa.
Viidesosa Hollolassa on yksinhuoltajia. Luku on Päijät-Hämeen maakunnan pienin.
Yhden hengen talouksia Hollolassa on reilu kolmasosa (36,7 %), joka on Päijät-Hämeen
maakunnan vähiten.
Pienituloisten osuus % kotitalouksista on Hollolassa Päijät-Hämeen kunnista pienin.
Tämä näkyy myös esimerkiksi siten, että toimeetulotukea saaneiden osuus Hollolassa on
melko vähäistä.
Työssäkäyvien osuus, % väestöstä on 41,4 % Hollolan kunnan väestöstä. Luku on PäijätHämeen kunnista korkein. Samanaikaisesti voidaan todeta myös, että työttömien, % osuus
on Päijät-Hämeen maakunnan alhaisin.
Vaikeasti työllistyvien osuus (%) 15 - 64 vuotiaista on 4,4 %. Luku on Päijät-Hämeen
maakunnan alhaisin.
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LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET
Elämänlaatu ja osallisuus
%

Suunta

Vertailu

Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Indikaattori ilmaisee terveydentilansa keskinkertaiseksi, melko huonoksi tai huonoksi kokevien
peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko.
ikäluokassa. Muutoksia tarkasteltaessa trendistä poikkeaviin yksittäisten vuosien tuloksiin täytyy
suhtautua kriittisesti. Suuremmissa kunnissa jo 2 prosenttiyksikön muutos on merkittävä.
Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan tytöt kokevat terveydentilaansa poikia yleisemmin
keskinkertaiseksi tai huonoksi. Indikaattori osoittaa, että Hollolassa terveydentilansa
keskinkertaiseksi tai huonoksi kokee 8. ja 9 lk. oppilaista 20,4 %. Luku on Päijät-Hämeen muihin
kuntiin verrattuna hieman keskitasoa korkeampi.

Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Indikaattori ilmaisee niiden peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden prosentteina kysymykseen
vastanneista ko. ikäluokassa, jolla ei ole yhtään läheistä ystävää, jonka kanssa voi keskustella
luottamuksellisesti omista asioista. Suuremmissa kunnissa jo 2 prosenttiyksikön muutos on
merkittävä. Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan pojat ovat tyttöjä yleisemmin vailla yhtään
läheistä ystävää. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että reilulla kymmenesosalla 8. ja 9 lk.
oppilaista ei ole yhtään läheistä ystävää.
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Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Indikaattori ilmaisee kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta kokeneiden osuuden (%) peruskoulun
8. ja 9.luokan oppilaista ko. ikäluokassa, jotka vastasivat Kouluterveyskyselyn ko. kysymykseen.
Monet mielenterveyden häiriöt ilmaantuvat ensi kertaa nuoruudessa. Ne ovat nykyään Suomessa
tavallisimpia koululaisten terveysongelmia. Yleisimmät nuorten mielenterveyshäiriöt ovat
mieliala-, ahdistuneisuus-, käytös- ja päihdehäiriöt. Indikaattori osoittaa, että hollolalaisista 8. ja 9.
lk. oppilaista 13,3 % kokee kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta. Luku on Päijät-Hämeen
kuntien vertailussa keskitasoa.

Keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Indikaattori ilmaisee niiden peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisten osuuden prosentteina kysymykseen
vastanneista ko. ikäluokassa, jotka eivät pysty juuri koskaan keskustelemaan vanhempiensa kanssa
omista asioistaan. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, ettei 8. ja 9 lk. oppilaista 7,8 % pysty
juuri koskaan keskustelemaan asioistaan vanhempiensa kanssa. Lukema on laskenut edellisen
kouluterveyskyselyn tuloksista 1,8 %, joten tilastojen mukaan keskusteluvaikeudet ovat hieman
vähentyneet.
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Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Indikaattori ilmaisee painoindeksiin perustuen ylipainoisten peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten
osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa. Indikaattori osoittaa Hollolan
osalta sen, ylipainoisten osuus on edellisestä kouluterveyskyselyn tuloksista noussut 3 % joten
muutos on merkittävä. Verrattaessa muihin Päijät-Hämeen kuntiin, ylipainoisten osuus on toiseksi
pienin.

Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Indikaattori ilmaisee koululounaan vähintään yhtenä päivänä kouluviikon aikana syömättä
jättävien peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko.
ikäluokassa. Muutoksia tarkasteltaessa trendistä poikkeaviin yksittäisten vuosien tuloksiin täytyy
suhtautua kriittisesti. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että reilu viidesosa 8. ja 9 lk.
oppilaista jättää vähintään kerran viikossa koululounaan väliin. Toisaalta edellisen
kouluterveyskyselyn tuloksien mukaan koululounaan väliin vähintään kerran viikossa jättävien
osuus on vähentynyt reilut 3 %.
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Tuntee itsensä yksinäiseksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)
Indikaattori ilmaisee melko usein tai jatkuvasti yksinäiseksi itsensä tuntevien peruskoulun 8. ja 9.
luokkalaisten osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa. Indikaattori
osoittaa Hollolan osalta sen, että 8. ja 9 lk. oppilaista yksinäiseksi tuntevien osuus on lähes 8 %.
Luku on Päijät-Hämeen kuntia vertailtaessa alhaisin yhdessä Iitin kunnan kanssa.

Ei yhtään hyvää kaveria, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)
Indikaattori ilmaisee niiden peruskoulun 4. ja 5. luokkalaisten osuuden prosentteina kysymykseen
vastanneista ko. ikäluokassa, jolla ei ole yhtään hyvää kaveria. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta
sen, että hyvin pienellä joukolla (1,3 %) 4. - 5 lk. oppilaista ei ole yhtään hyvää kaveria.

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)
Indikaattori ilmaisee koulukiusaamisen kohteeksi kerran viikossa tai useammin lukukauden aikana
joutuneiden peruskoulun 4. ja 5. luokkalaisten osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko.
ikäluokassa. Kiusaamisella tarkoitetaan tässä sitä, kun toinen oppilas tai ryhmä oppilaita sanoo tai
tekee epämiellyttäviä asioita jollekin oppilaalle. Kiusaamista on myös se, kun oppilasta
kiusoitellaan toistuvasti tavalla, josta hän ei pidä. Kiusaamista ei ole se, kun kaksi suunnilleen
samanvahvuista oppilasta riitelevät. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että vajaa
kymmenesosa 4. ja 5. lk. oppilaista on koulukiusattuna kerran viikossa tai useammin lukukauden
aikana.
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Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Indikaattori ilmaisee koulukiusaamisen kohteeksi kerran viikossa tai useammin lukukauden aikana
joutuneiden peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko.
ikäluokassa. Muutoksia tarkasteltaessa trendistä poikkeaviin yksittäisten vuosien tuloksiin täytyy
suhtautua kriittisesti. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että 8. ja 9 lk. oppilaista on
koulukiusattuna kerran viikossa tai useammin 5,4 % oppilaista.

Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)
Indikaattori ilmaisee vähintään tunnin päivässä liikkuvien peruskoulun 4. ja 5. luokkalaisten
osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa. Indikaattori osoittaa Hollolan
osalta sen, että 4. - 5. lk. oppilaista kaksi viidesosaa ilmoittaa liikkuvansa vähintään tunnin
päivässä. Liikuntasuositusten mukaan lasten tulisi liikkua päivittäin vähintään 1-2 tuntia
mahdollisimman monipuolisesti. Liikunnaksi lasketaan kaikki liikkuminen: urheiluharrastuksen
treenit, koulumatkat (kävely, pyöräily), välitunnit (pelit, juoksuleikit, kävely, hyppynarulla
hyppiminen), pihaleikit kavereiden kanssa.
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Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)
Indikaattori ilmaisee vähintään tunnin päivässä liikkuvien peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten
osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa. Indikaattori osoittaa Hollolan
osalta sen, että hieman alle neljäsosa 8. ja 9. lk. oppilaista ilmoittaa liikkuvansa vähintään tunnin
päivässä. Kaikkien 7–18-vuotiaiden tulee liikkua vähintään 1–2 tuntia päivässä monipuolisesti ja
ikään sopivalla tavalla. Liikunnaksi lasketaan kaikki liikkuminen: urheiluharrastuksen treenit,
koulumatkat (kävely, pyöräily), välitunnit (pelit, juoksuleikit, kävely, hyppynarulla hyppiminen),
pihaleikit kavereiden kanssa.

Ei syö aamupalaa joka arkiaamu, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)
Indikaattori ilmaisee niiden peruskoulun 4. ja 5. luokkalaisten osuuden prosentteina kysymykseen
vastanneista ko. ikäluokassa, jotka syövät aamupalaa harvemmin kuin viitena arkiaamuna.
Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että 4. ja 5. lk. osuus, jotka eivät syö aamupalaa joka
arkiaamu, on kasvanut edellisestä kouluterveyskyselyn tuloksista reilut 10 %. Muutosta voidaan
pitää erittäin merkittävänä.
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Käyttää päivittäin jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta, % 8. ja 9. luokan oppilaista
(2017-)
Indikaattori ilmaisee niiden peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden prosentteina kysymykseen
vastanneista ko. ikäluokassa, jotka tupakoivat, nuuskaavat tai käyttävät vesipiippua tai
sähkösavuketta päivittäin. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että 8,1 % 8. ja 9. lk. oppilaista
käyttää jotain tupakkatuotetta päivittäin. Edelliseen kouluterveyskyselyyn verrattuna lukema on
laskenut peräti 6 %. Muutosta voidaan pitää merkittävänä. Tupakointi on yksi merkittävimmistä
sairastavuutta ja ennenaikaista kuolleisuutta aiheuttavista tekijöistä yhteiskunnassa. Yksilölle
terveysriskit ovat huomattavat, sillä joka toinen tupakoija kuolee ennenaikaisesti. Tupakointi on
merkittävä väestöryhmittäisiä terveys- ja kuolleisuuseroja selittävä tekijä ja väestöryhmittäiset erot
tupakoinnissa näkyvät jo nuoruudessa. Kodin savuttomuus on ensisijaisen tärkeää ja vanhempien
tupakoinnin lopettamista tulee tukea neuvoloista lähtien. Oppilaitokset, urheiluseurat ja muut
nuorten omat areenat ovat merkittävässä asemassa savuttomuuskulttuurin luomisessa ja
ylläpitämisessä ja kokeiluihin puuttumisessa. Nuoria tulee kannustaa tupakoinnin lopettamiseen ja
tukea lopettamisprosessissa, esimerkiksi opiskeluterveydenhuollossa.

Osallistunut koulun asioiden suunnitteluun, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)
Indikaattori ilmaisee koulun asioiden suunnitteluun osallistuneiden peruskoulun 4. ja 5.
luokkalaisten osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa. Indikaattori
perustuu kysymykseen: kuinka paljon sinä olet ollut mukana suunnittelemassa seuraavia asioita
tämän luokan aikana? 1) koulun yhteiset säännöt, 2) välituntitoiminta, 3) koulun piha-alueet, 4)
kouluruokailu, 5) koulun juhlat, tapahtumat ja retket, 6) oppituntien sisältö. Indikaattori osoittaa
Hollolan osalta sen, että hieman yli puolet 4. ja 5. lk. oppilaista on ollut mukana koulun asioiden
suunnittelussa.
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Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
%
Suunta
Vertailu
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)
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. Sisältää kodin ulkopuolelle avohuollon tukitoimena sijoitetut, kiireellisesti sijoitetut,
huostaan otetut, tahdonvastaisesti huostaan otetut, jälkihuollossa olevat lapset. Indikaattori osoittaa
Hollolan osalta sen, että kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17 vuotiaiden osuus on 1,5 %
vastaavanikäisestä väestöstä. Lukema on Päijät-Hämeen kuntia vertailtaessa keskitasoa.

Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä (THL)
Indikaattori ilmaisee vuoden aikana tehtyjen lastensuojeluilmoitusten lukumäärän. Yhdestä
lapsesta on saatettu tehdä useampi ilmoitus, lukumäärissä on mukana kaikki tehdyt ilmoitukset.
Lapsella tarkoitetaan lastensuojelulain mukaan henkilöä, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta.
Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kun huomaa itse tai saa tietää lapsen hoitoon tai huolenpidon
tarpeeseen liittyviä seikkoja, joiden vuoksi lapsen lastensuojelun tarve on syytä selvittää.
Lastensuojeluilmoituksen tekijänä voi olla kuka tahansa, mutta eräillä ammattikunnilla ja
luottamustoimessa toimivilla tahoilla on siihen lakisääteinen velvollisuus. Indikaattori osoittaa
Hollolan osalta sen, että lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut reilulla sadalla ilmoituksella
yhden vuoden aikana. Luku on toiseksi suurin vertailtaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin.
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Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista
Indikaattori ilmaisee ahtaasti asuvien lapsiasuntokuntien osuuden prosentteina kaikista
lapsiasuntokunnista. Lapsiasuntokunta on asuntokunta, jossa on vähintään yksi alle 18-vuotias
henkilö. Asunto on ahtaasti asuttu, jos siinä asuu enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti, kun
keittiötä ei lasketa huonelukuun (määritelmä vuodesta 1990 lähtien). Indikaattori osoittaa Hollolan
osalta sen, että neljäsosa perheistä joissa on vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi, asuu ahtaasti.

Huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna olleet 0 - 17-vuotiaat viimeisimmän sijoitustiedon
mukaan, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)
Indikaattori ilmaisee huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna viimeisimmän sijoitustiedon mukaan
olleiden 0 - 17-vuotiaiden lasten osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Väestötietona
käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Luvut sisältävät huostassa olevat 0 - 17-vuotiaat
viimeisimmän sijoitustiedon mukaan. Jos lapsi on ollut huostaan otettuna alkuvuodesta ja
loppuvuodesta sijoitettuna avohuollon tukitoimena (huostaanotto lopetettu) ei lapsi/nuori ole
luvuissa mukana. Huostaanotto luvut sisältävät myös kiireelliset sijoitukset ja tahdonvastaiset
huostaanotot. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna
olleiden 0-17 vuotiaiden osuus on 1,3 % vastaavanikäisestä väestöstä.
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Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista (-2015)
Indikaattori ilmaisee ryöstön, ryöstön yrityksen, vahingoittamisuhkailun tai kimppuun käymisen
uhriksi joutuneiden peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden prosentteina kysymykseen
vastanneista ko. ikäluokassa. Muutoksia tarkasteltaessa trendistä poikkeaviin yksittäisten vuosien
tuloksiin täytyy suhtautua kriittisesti. Indikaattori on muodostettu useasta erillisestä kysymyksestä.
Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan pojat joutuvat tyttöjä yleisemmin fyysisen uhan kohteeksi.
Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että fyysistä uhkaa 8. ja 9. lk. oppilaista on kokenut
vuoden aikana 21,4 %.

Rikoksista syyllisiksi epäillyt 0 - 14-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä
Indikaattori ilmaisee rikoksista syyllisiksi epäiltyjen 0-14-vuotiaiden osuuden tuhatta 0-14vuotiasta kohti. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Sama henkilö voi olla
syylliseksi epäiltynä useita kertoja saman vuoden aikana eri tai samasta rikoksesta. Jos henkilö
esimerkiksi pahoinpitelee kahta henkilöä, tulee tästä tilastoon kaksi epäiltyä vaikka kyseessä olisi
ollut yksi ja sama henkilö. Rikoksista epäiltyjen lukumäärä on eri asia kuin syylliseksi todettujen
lukumäärä.
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Päivähoito
Suunta
Vertailu
%
Varhaiskasvatukseen 31.12. osallistuneet 3 - 5-vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä,
kunnan kustantamat palvelut
Indikaattori ilmaisee kunnan kustantamaan varhaiskasvatukseen vuoden lopussa osallistuneiden 3
- 5-vuotiaiden lasten osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Kunnan kustantamalla
varhaiskasvatuksella tarkoitetaan niiden palveluiden määrää, jotka kunta on kustantanut
asukkailleen. Kunnan kustantamissa palveluissa on omasta tuotannosta vähennetty myynnit ja
lisätty ostot. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että kunnan kustantamien
varhaiskasvatuspalveluihin osallistuneiden 3-5 vuotiaiden %-osuus vastaavanikäisestä väestöstä on
kasvussa viimeisten vuosien aikana.

Koulu
%
Suunta
Vertailu
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa - TEA, pistemäärä
Indikaattori kuvaa terveydenedistämisaktiivisuutta kunnan alueella sijaitsevissa peruskouluissa.
Indikaattori on pistemäärä asteikolla 0-100. Pistemäärä on terveydenedistämisaktiivisuuden
ulottuvuuksia kuvaavien pistemäärien keskiarvo. Pistemäärä kuvaa, miten hyvin
terveydenedistämisaktiivisuus toteutuu kunnassa. Pistemäärä 100 tarkoittaa, että toiminta on
kaikilta osin oletetun hyvän käytännön ja hyvän laadun mukaista. Indikaattori osoittaa Hollolan
osalta sen, että terveydenedistämisaktiivisuus peruskouluissa toteutuu hieman keskitasoa
paremmin verrattaessa muihin Päijät-Hämeen kuntiin.
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Koulutustasomittain
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. Mittaimen avulla voidaan
helposti vertailla eri alueiden välisiä koulutustasoeroja sekä seurata ajassa tapahtuvia muutoksia.
Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että väestön koulutaso on Hollolassa maakunnan korkein.

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä
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.
Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17-24-vuotiaiden
%-osuus on hieman alle 8 %. Luku on Päijät-Hämeen kunnista kolmanneksi alhaisin.
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Sosiaali- ja terveydenhuolto
%

Suunta

Vertailu

Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit yhteensä / 1 000 0 - 7-vuotiasta
Indikaattori ilmaisee lastenneuvolan käyntien osuuden tuhatta 0 - 7-vuotiasta kohti.
Lastenneuvolan käynnit sisältävät terveyskeskusten lastenneuvolassa tehdyt lääkärikäynnit ja
käynnit muun ammattihenkilökunnan luo. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa.

Vapaa-aika
%

Suunta

Vertailu

Harrastaa jotakin vähintään yhtenä päivänä viikossa, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2019-)
Indikaattori tuottaa tietoa niiden 4. ja 5. luokan oppilaiden osuudesta (%), jotka harrastavat jotakin
vähintään yhtenä päivänä viikossa. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että 4. - 5. lk.
oppilaista 86,4 % harrastaa jotakin vähintään yhtenä päivänä viikossa. Luku on keskitasolla
verrattaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin.
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Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % 8. ja 9. luokan
oppilaista
Indikaattori ilmaisee vapaa-ajallaan tavallisesti korkeintaan tunnin viikossa hengästyttävää ja
hikoiluttavaa liikuntaa harrastavien peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden prosentteina
kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että hieman
alle kolmannes 8. ja 9. lk. oppilaista harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1
h viikossa. Luku on hieman keskitason alapuolella verrattaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin.
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LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET - Yhteenveto
Yhteenvetona voidaan Hollolan osalta todeta seuraavaa:
• Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan pojat ovat tyttöjä yleisemmin vailla yhtään läheistä
ystävää. Indikaattori osoittaa, että reilulla kymmenesosalla 8. ja 9 lk. oppilaista ei ole
yhtään läheistä ystävää.
• Ylipainoisten osuus on edellisestä kouluterveyskyselyn tuloksista noussut 3 %, joten
muutos on merkittävä. Verrattaessa muihin Päijät-Hämeen kuntiin, ylipainoisten osuus on
toiseksi pienin.
• Ei syö koululounasta päivittäin ndikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että reilu
viidesosa 8. ja 9 lk. oppilaista jättää vähintään kerran viikossa koululounaan väliin.
Toisaalta edellisen kouluterveyskyselyn tuloksien mukaan koululounaan väliin jättävien
osuus on vähentynyt reilut 3 %.
• Vähintään tunnin päivässä liikkuvien Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että 4. - 5.
lk. oppilaista kaksi viidesosaa ilmoittaa liikkuvansa vähintään tunnin päivässä.
Liikuntasuositusten mukaan lasten tulisi liikkua päivittäin vähintään 1-2 tuntia
mahdollisimman monipuolisesti. 8. ja 9 lk. oppilaista ilmoittaa liikkuvansa vähintään
tunnin päivässä.
• 4. ja 5. lk. osuus, jotka eivät syö aamupalaa joka arkiaamu (31,2 %), on kasvanut
edellisestä kouluterveyskyselyn tuloksista reilut 10 %. Tulosta voidaan pitää erittäin
merkittävänä.
• Hollolassa 8,1 % 8. ja 9. lk. oppilaista käyttää jotain tupakkatuotetta (tupakoi, nuuskaa,
käyttää vesipiippua tai sähkösavuketta) päivittäin. Edelliseen kouluterveyskyselyyn
verrattuna lukema on laskenut peräti 6 %. Muutosta voidaan pitää merkittävänä.
• Lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut reilulla sadalla ilmoituksella yhden vuoden
aikana. Luku on Hollolassa toiseksi suurin vertailtaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin.
• Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan pojat joutuvat tyttöjä yleisemmin fyysisen uhan
kohteeksi. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että fyysistä uhkaa 8. ja 9. lk.
oppilaista on kokenut vuoden aikana 21,4 %.
• Terveydenedistämisaktiivisuus peruskouluissa toteutuu Hollolassa hieman keskitasoa
paremmin verrattaessa muihin Päijät-Hämeen kuntiin.
• Koulutustasomittain indikaattori osoittaa, että koulutustaso on Hollolassa Päijät-Hämeen
maakunnan korkein.
• 4. - 5. lk. oppilaista 86,4 % harrastaa jotakin vähintään yhtenä päivänä viikossa. Luku on
keskitasolla verrattaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin.
• 8. ja 9. lk. oppilaista hieman alle kolmannes harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaaajalla korkeintaan 1 h viikossa. Luku on hieman keskitason alapuolella verrattaessa
Päijät-Hämeen muihin kuntiin.
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NUORET JA NUORET AIKUISET
Elämänlaatu ja osallisuus
%
Suunta

Vertailu

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16 - 24vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä
Indikaattori ilmaisee mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden (F00 - F99) vuoksi työ- ja/tai
kansaneläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkettä saaneiden osuuden prosentteina 16 - 24vuotiaasta väestöstä tilastovuoden lopussa. Työkyvyttömyyseläkkeet käsittävät toistaiseksi
myönnetyt eläkkeet ja määräaikaiset kuntoutustuet. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että
mielenterveys ja käyttäytymishäiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien 16-24 vuotiaiden %-osuus on 1,3 % vastaanikäisestä väestöstä. Lukemaa voimaan pitää matalana. On
hyvä tietää, että vuodesta 2007 lähtien valtakunnan tasolla noin puolella oli
mielenterveysdiagnoosina älyllinen kehitysvammaisuus.

Ei koe olevansa tärkeä osa koulu- eikä luokkayhteisöä, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)
Indikaattori ilmaisee niiden peruskoulun 4. ja 5. luokkalaisten osuuden prosentteina kysymykseen
vastanneista ko. ikäluokassa, jotka eivät koe olevansa tärkeä osa koulu- eikä luokkayhteisöä.
Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että 4. ja 5. lk. oppilaista 5,6 % ei koe olevansa tärkeä osa
koulu- eikä luokkayhteisöä. Luku on Päijät-Hämeen vertailukunnista toiseksi korkein.
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Ei koe olevansa tärkeä osa koulu- eikä luokkayhteisöä, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)
Indikaattori ilmaisee niiden peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden prosentteina kysymykseen
vastanneista ko. ikäluokassa, jotka eivät koe olevansa tärkeä osa koulu- eikä luokkayhteisöä.
Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että 8. ja 9. lk. oppilaista 16,3 % ei koe olevansa tärkeä
osa koulu- eikä luokkayhteisöä. Luku on Päijät-Hämeen vertailukunnista toiseksi korkein.

Vanhemman liiallinen alkoholinkäyttö aiheuttanut haittaa, % 8. ja 9. luokan oppilaista
(2017-)
Indikaattori ilmaisee niiden peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden prosentteina kysymykseen
vastanneista ko. ikäluokassa, joille vanhemman liiallinen alkoholinkäyttö on aiheuttanut haittaa.
Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että 8. ja 9. lk. oppilaista 5,1 % vanhemman liiallinen
alkoholinkäyttö on aiheuttanut haittaa. Luku on Päijät-Hämeen kuntia vertailtaessa kolmanneksi
alhaisin.
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Vanhemman liiallinen alkoholinkäyttö aiheuttanut haittaa, % 4. ja 5. luokan oppilaista
(2017-)
Indikaattori ilmaisee niiden peruskoulun 4. ja 5. luokkalaisten osuuden prosentteina kysymykseen
vastanneista ko. ikäluokassa, joille vanhemman liiallinen alkoholinkäyttö on aiheuttanut haittaa.
Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että 4. ja 5. lk. oppilaista 1,1 % vanhemman liiallinen
alkoholinkäyttö on aiheuttanut haittaa. Luku on Päijät-Hämeen kuntia vertailtaessa alhaisin.

Keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa , % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)
Indikaattori ilmaisee niiden peruskoulun 4. ja 5. luokkalaisten osuuden prosentteina kysymykseen
vastanneista ko. ikäluokassa, jotka eivät pysty juuri koskaan keskustelemaan vanhempiensa kanssa
omista asioistaan. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että 4. ja 5. lk. oppilaista 1,7 % ei pysty
juuri koskaan keskustelemaan vanhempiensa kanssa omista asioistaan.

Keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa, % 8. ja 9. luokan oppilaista
Indikaattori ilmaisee niiden peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisten osuuden prosentteina kysymykseen
vastanneista ko. ikäluokassa, jotka eivät pysty juuri koskaan keskustelemaan vanhempiensa kanssa
omista asioistaan. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että 8. ja 9. lk. oppilaista 7,8 % ei pysty
juuri koskaan keskustelemaan vanhempiensa kanssa omista asioistaan.
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Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
%

Suunta

Vertailu

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 18 - 20-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)
Indikaattori ilmaisee vuoden aikana kodin ulkopuolelle sijoitettujen nuorten osuuden prosentteina
18 - 20-vuotiaasta väestöstä. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Indikaattori
osoittaa Hollolan osalta sen, että kodin ulkopuolelle sijoitettuja 18 - 20 - vuotiaiden %-osuus on
3,3 %. Luku on kasvanut hieman viimeisten kahden vuoden aikana ja vertaitaessa Päijät-Hämeen
vertailukuntiin keskitasoa.

Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta
Indikaattori ilmaisee 15 - 24-vuotiaiden työttömien osuuden prosentteina 18 - 24-vuotiaasta
työvoimasta. Nuorisotyötön on 15 - 24-vuotias työtön. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen,
että nuorisotyöttömien %-osuus 18 - 24 - vuotiaasta työvoimasta on 11,9 %. Luku on vertailtaessa
Päijät-Hämeen muihin kuntiin hieman keskitasoa alhaisempi.
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Sosiaali- ja terveydenhuolto
%

Suunta

Vertailu

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleet 15 - 24vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä (vuosi 2018 ennakkotieto)
Indikaattori ilmaisee vuoden aikana alkoholi, huumausaine, lääkeaine tai korvikkeet päädiagnooseilla sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleiden 15 - 24vuotiaiden osuuden tuhatta vastaavanikäistä kohden. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen
päivän tietoa.

Lastensuojelun avohuollon asiakkaat, 18 - 20-vuotiaat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä
väestöstä (THL)
Indikaattori ilmaisee vuoden aikana lastensuojelun avohuollon asiakkaina olleiden 18 - 20vuotiaiden nuorten osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Väestötietona käytetään
vuoden viimeisen päivän tietoa.

NUORET JA NUORET AIKUISET - Yhteenveto
Yhteenvetona voidaan Hollolan osalta todeta seuraavaa:
• Ei koe olevansa tärkeä osa koulu- eikä luokkayhteisöä. Sekä 4.-5. lk. ja 8.-9 lk.
kouluterveyskyselyn tuloksien osalta Hollolan Luvut ovat Päijät-Hämeen vertailukunnista
toiseksi korkeimmat.
• Kodin ulkopuolelle sijoitettuja 18 - 20 - vuotiaiden %-osuus on verrattessa Päijät-Hämeen
muihin kuntiin keskitasoa. Luku on kasvanut hieman viimeisten kahden vuoden aikana.
• Nuorisotyöttömien %-osuus 18 - 24 - vuotiaasta työvoimasta on hieman keskitasoa
alhaisempi vertailtaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin.
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TYÖIKÄISET
Elämänlaatu ja osallisuus
Suunta
Vertailu
%
Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1 000
vastaavanikäistä
Indikaattori ilmaisee mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden 25 - 64-vuotiaiden
osuuden vastaavanikäisestä väestöstä. Väestösuhteutuksessa on käytetty Kelan vakuutettua
väestöä. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa
saaneiden 25 - 64 - vuotiaiden osuus on 22,5 % vastaavanikäisistä. Luku on kahden viime vuoden
aikana noussut 5,3 %, joten muutosta voidaan pitää merkittävänä. Luku on verrattaessa muihin
Päijät-Hämeen kuntiin keskitasoa.

Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä
Indikaattori ilmaisee työkyvyttömyyseläkettä vuoden lopussa saaneiden 25 - 64-vuotiaiden
osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että
työkyvyttömyyseläkettä saavien 25 - 64 - vuotiaiden osuus 6,4 % vastaavanikäisestä väestöstä on
Päijät-Hämeen kunnista alhaisin. Luku ei ole merkittävästi muuttunut kahden viime vuoden
aikana.
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Sosiaali- ja terveydenhuolto
%

Suunta

Vertailu

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 15 - 49-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä
Indikaattori ilmaisee perusterveydenhuollon avohoidon 15 - 49-vuotiaiden lääkärikäyntien
osuuden tuhatta vastaavanikäistä kohti. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa.
Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 15 49 - vuotiailla on merkittävästi vähentyneet kahden viime vuoden aikana. Luku on verrattaessa
muihin Päijät-Hämeen kuntiin kolmanneksi alhaisin.

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 50 - 64-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä
Indikaattori ilmaisee perusterveydenhuollon avohoidon 50 - 64-vuotiaiden lääkärikäyntien
osuuden tuhatta vastaavanikäistä kohti. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa.
Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 50 64 - vuotiailla ovat merkittävästi vähentyneet kahden viime vuoden aikana. Luku on neljänneksi
alhaisin verrattaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin.
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TYÖIKÄISET - Yhteenveto
Yhteenvetona voidaan todeta Hollolan osalta seuraavaa:
• Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden 25 - 64 - vuotiaiden osuus on 22,5
% vastaavanikäisistä. Luku on kahden viime vuoden aikana noussut 5,3 %, joten
muutosta voidaan pitää merkittävänä. Luku on verrattaessa muihin Päijät-Hämeen kuntiin
keskitasoa.
• Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 15 - 49 - vuotiailla on merkittävästi
vähentyneet kahden viime vuoden aikana. Luku on verrattaessa muihin Päijät-Hämeen
kuntiin kolmanneksi alhaisin.
• Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 50 - 64 - vuotiailla ovat vähentyneet
lähes 50 %:lla kahden viime vuoden aikana. Muutosta voidaan pitää hyvin merkittävänä.
Luku on verrattaessa muihin Päijät-Hämeen kuntiin neljänneksi alhaisin.
• Työkyvyttömyyseläkettä saavien 25 - 64 - vuotiaiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä
on Päijät-Hämeen kunnista alhaisin. Luku ei ole merkittävästi muuttunut kahden viime
vuoden aikana.
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IKÄIHMISET
Elämänlaatu ja osallisuus
Suunta
Vertailu
%
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, %
vastaavanikäisestä väestöstä
Indikaattori ilmaisee erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutettujen 65 vuotta
täyttäneiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä vuoden lopussa.

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä
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.
Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että 93 % 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona.
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65 vuotta täyttäneiden yhden hengen asuntokunnat, % vastaavanikäisten asuntokunnista
Indikaattori ilmaisee 65 vuotta täyttäneiden yhden hengen asuntokuntien osuuden prosentteina
vastaavanikäisten asuntokunnista. Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asunnossa
vakinaisesti asuvat henkilöt. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että 65 vuotta täyttäneiden
yhden hengen asuntokuntien osuus on 46,5 % vastaavanikäisistä asuntokunnista. Luku on alhaisin
vertailtaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin.

75 vuotta täyttäneiden yhden hengen asuntokunnat, % vastaavanikäisten asuntokunnista
Indikaattori ilmaisee 75 vuotta täyttäneiden yhden hengen asuntokuntien osuuden prosentteina
vastaavanikäisten asuntokunnista. Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asunnossa
vakinaisesti asuvat henkilöt. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että 75 vuotta täyttäneiden
yhden hengen asuntokuntien osuus on 54 %. Luku on alhaisin vertailtaessa Päijät-Hämeen muihin
kuntiin.
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Opiskelu, työ ja toimeentulo
%

Suunta

Vertailu

Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä
Indikaattori ilmaisee täyttä kansaneläkettä vuoden lopussa saaneiden 65 vuotta täyttäneiden
osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä.

Sosiaali- ja terveydenhuolto
%

Suunta

Vertailu

Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, %
vastaavanikäisestä väestöstä
Indikaattori ilmaisee, kuinka monta prosenttia 75 vuotta täyttäneistä saa säännöllisesti kotipalvelua
ja/tai kotisairaanhoitoa. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että säännöllisen kotihoidon
piirissä 75-vuotta täyttäneistä on 6,2 % vastaavanikäisistä. Luku on Päijät-Hämeen kuntia
vertailtaessa toiseksi alhaisin.
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Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä, % vastaavanikäisestä väestöstä (vuosi 2018
ennakkotieto)
Indikaattori ilmaisee kaikkien vuoden aikana 65 vuotta täyttäneille sattuneiden ja sairaalassa
hoidettujen lonkkamurtumien (sivu- tai päädiagnoosi S72) lukumäärän prosentteina
vastaavanikäisestä väestöstä.

IKÄIHMISET - Yhteenveto
Yhteenvetona voidaan todeta Hollolan osalta seuraavaa:
•
•
•
•
•

93 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona.
65 vuotta täyttäneiden yhden hengen asuntokuntien osuus on 46,5 % vastaavanikäisistä
asuntokunnista. Luku on alhaisin vertailtaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin.
75 vuotta täyttäneiden yhden hengen asuntokuntien osuus on 54 %. Luku on alhaisin
vertailtaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin.
Säännöllisen kotihoidon piirissä 75-vuotta täyttäneistä on 6,2 % vastaavanikäisistä. Luku
on Päijät-Hämeen kuntia vertailtaessa toiseksi alhaisin.
Täyttä kansaneläkettä vuoden lopussa saaneiden 65 vuotta täyttäneiden osuuden on 1,2
prosenttia vastaavanikäisestä väestöstä. Luku on hieman koko maan (1,9 %) lukua
alhaisempi.
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KAIKKI IKÄRYHMÄT
Elämänlaatu ja osallisuus
Suunta
Vertailu
%
Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu (-2017)
Indikaattori ilmaisee jokaiselle Suomen kunnalle lasketun indeksin avulla miten tervettä tai
sairasta väestö on suhteessa koko maan väestön keskiarvoon (= 100). Luku on laskettu
ikävakioituna. Kelan Sairastavuusindeksi perustuu kolmeen tilastomuuttujaan: kuolleisuuteen,
työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä (16 - 64-vuotiaat) sekä lääkkeiden ja
ravintovalmisteiden korvausoikeuksien haltijoiden osuuteen väestöstä. Indikaattori osoittaa
Hollolan osalta sen, että Kelan sairastavuusindeksi on Päijät-Hämeen muihin kuntiin verrattuna
alhaisin.

Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa, %
Indikaattori kuvaa äänestysprosenttia kuntavaaleissa. Äänestysprosentti kertoo äänestäneiden
osuuden äänioikeutetuista. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että äänestysaktiivisuus
edellisissä kuntavaaleissa oli Päijät-Hämeen kuntia vertailtaessa keskitasoa.
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Äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa
Indikaattori kuvaa äänestysprosenttia eduskuntavaaleissa. Äänestysprosentti kertoo äänestäneiden
osuuden äänioikeutetuista. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että äänestysaktiivisuus
edellisissä eduskuntavaaleissa oli Päjät-Hämeen kuntia vertailtaessa toiseksi suurin.

Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1 000 asukasta
Indikaattori ilmaisee poliisin tietoon tulleiden väkivaltarikosten eli henkeen ja terveyteen
kohdistuneiden rikosten osuuden tuhatta asukasta kohti. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen
päivän tietoa. Kyseessä ovat sellaiset väkivaltarikokset, joista on tehty rikosilmoitus,
rangaistusvaatimusilmoitus tai annettu rikesakko. Suuri osa rikoksista ei tule poliisin tietoon.
Rikokset kirjataan tekopaikan mukaan. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että henkeen ja
terveyteen kohdistuneita rikoksia on Hollolassa kirjattu poliisin toimesta kolmanneksi vähiten
verrattaessa muihin Päijät-Hämeen kuntiin.

Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset / 1 000 asukasta
Indikaattori ilmaisee poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset tuhatta asukasta kohti.
Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Rattijuopumukset kirjataan
tapahtumapaikan mukaan. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että rattijuopumustapauksia on
kirjattu Hollolassa vähiten verrattaessa muihin Päijät-Hämeen kuntiin.
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Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset / 1 000 asukasta
Indikaattori ilmaisee poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten (pl, huumausaineen
käyttörikokset ja törkeät huumausainerikokset) osuuden tuhatta asukasta kohti. Väestötietona
käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Poliisin tietoon tulleet rikokset sisältävät ne rikokset,
joista on tehty rikosilmoitus, rangaistusvaatimus tai annettu rikesakko. Suuri osa rikoksista ei tule
poliisin tietoon. Rikokset kirjataan tekopaikan mukaan. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen,
että poliisin tietoon tulleita huumausainerikoksia on Hollolassa hyvin vähän.

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit / 1 000 asukasta (vuosi 2018 ennakkotieto)
Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit sisältävät kaikkien erikoisalojen erikoissairaanhoidon
käynnit kaikissa kunnallisissa sairaaloissa, sisältäen erikoislääkärijohtoiset terveyskeskukset.
Luvut eivät sisällä päiväsairaalahoitoa. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että
erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit ovat merkittävässä kasvussa.

Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1 000 asukasta
Indikaattori ilmaisee perusterveydenhuollon avohoidon kaikkien lääkärikäyntien osuuden tuhatta
asukasta kohti. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Indikaattori osoittaa
Hollolan osalta sen, että perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit ovat
merkittävässä laskussa.
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Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki käynnit yhteensä / 1 000 asukasta
Indikaattori ilmaisee perusterveydenhuollon avohoidon kaikkien käyntien osuuden tuhatta
asukasta kohti. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Indikaattori osoittaa
Hollolan osalta sen, että perusterveydenhuollon avohoidon kaikki käynnit ovat laskeneet
merkittävästi.

Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit yhteensä / 1 000 0 - 7-vuotiasta
Indikaattori ilmaisee lastenneuvolan käyntien osuuden tuhatta 0 - 7-vuotiasta kohti.
Lastenneuvolan käynnit sisältävät terveyskeskusten lastenneuvolassa tehdyt lääkärikäynnit ja
käynnit muun ammattihenkilökunnan luo. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa.
Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit 0-7vuotiaiden osalta on lievässä laskussa.

Perusterveydenhuollon kouluterveydenhuollon käynnit / 1 000 7 - 18-vuotiasta
Indikaattori ilmaisee kouluterveydenhuollon käyntien osuuden 7 - 18 -vuotiailla tuhatta
vastaavanikäistä kohti. Kouluterveydenhuollon käynnit sisältävät terveyskeskusten
kouluterveydenhuollossa tehdyt lääkärikäynnit ja käynnit muun ammattihenkilökunnan luo.
Kouluterveydenhuollon terveydenhoito- ja sairaanhoitokäynteihin lasketaan kuuluvaksi myös
koulussa suoritetut 6 - 7-vuotiaiden käynnit. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että
perusterveydenhuollon kouluterveydenhuollon käynnit 7-18 vuotiaiden osalta ovat hieman
keskitason alapuolella verrattaessa muihin Päijät-Hämeen kuntiin.
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Suun terveydenhuollon käynnit terveyskeskuksissa hammashoitajalla / 1 000 asukasta
Indikaattori ilmaisee, montako käyntiä keskimäärin tuhatta asukasta kohden on toteutunut
terveyskeskusten hammashoitajilla tilastovuoden aikana. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen,
että suun terveydenhuollon käynnit terveyskeskuksen hammashoitajalla on toteutunut kolmanneksi
parhaiten verrattaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin.

Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita / 1 000 asukasta
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.

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetut potilaat / 1 000
asukasta (vuosi 2018 ennakkotieto)
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. Indikaattori
osoittaa Hollolan osalta sen, että päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten
vuodeosastoilla hoidettujen potilaiden osuus on kolmanneksi pienin verrattaessa Päijät-Hämeen
muihin kuntiin.
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Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 18 - 24-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä
(vuosi 2018 ennakkotieto)
Indikaattori ilmaisee vuoden aikana päädiagnoosilla mielenterveyden häiriöt (F09-F99, pois lukien
F70-F79 älyllinen kehitysvammaisuus) sairaalahoidossa olleiden 18-24-vuotiaiden osuuden tuhatta
vastaavanikäistä kohti. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että mielenterveyden häiriöihin
sairaalahoitoa saaneiden 18 - 24-vuotiaiden joukko on kasvussa ja verrattessa muihin PäijätHämeen kuntiin keskitasolla.

Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 0 - 17-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä
(vuosi 2018 ennakkotieto)
Indikaattori ilmaisee vuoden aikana päädiagnoosilla mielenterveyden häiriöt (F10 - F99, pois
lukien F70 - F79 älyllinen kehitysvammaisuus) sairaalahoidossa olleiden 0 - 17-vuotiaiden
osuuden tuhatta vastaavanikäistä kohti. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että
mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneiden 0 - 17-vuotiaiden määrä on verrattaessa
muihin Päijät-Hämeen kuntiin toiseksi alhaisin.
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Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä
väestöstä
Indikaattori ilmaisee vuoden aikana omaishoidon tukea saaneiden 75 vuotta täyttäneiden
hoidettavien osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Omaishoidolla tarkoitetaan
ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa
omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki muodostuu
hoidettavalle annettavista, hänen tarvitsemistaan palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta
hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Kunta ja hoitaja tekevät
omaishoidon järjestämisestä toimeksiantosopimuksen. Indikaattoriluku osoittaa Hollolan osalta
sen, että omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneiden hoidettavien luku vuoden aikana on Hollolassa
4,2 %. Luku on Päijät-Hämeen toiseksi korkein.

Säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 30.11., joilla 1 - 3 kotihoidon käyntiä
kuukaudessa (%)
Indikaattori ilmaisee, kuinka monta prosenttia säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyttäneistä
kotihoidon asiakkaista on saanut 1 - 3 käyntiä marraskuun aikana. Indikaattori osoittaa Hollolan
osalta sen, että säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyttäneistä kotihoidon asiakkaista 1 - 3 käyntiä
marraskuun aikana on saanut 6,4 % asiakkaista. Luku on verrattaessa Päijät-Hämeen muihin
kuntiin toiseksi alhaisin.
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Säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 30.11., joilla 10 - 29 kotihoidon
käyntiä kuukaudessa (%)
Indikaattori ilmaisee, kuinka monta prosenttia säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyttäneistä
asiakkaista on saanut 10 - 29 käyntiä marraskuun aikana. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen,
että säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyttäneistä asiakkaista 10 - 29 käyntiä marraskuun aikana
on saanut 9,3 % asiakkaista. Luku on verrattaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin hieman
keskitasoa korkeampi.

Säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 30.11., joilla 30 - 59 kotihoidon
käyntiä kuukaudessa (%)
Indikaattori ilmaisee, kuinka monta prosenttia säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyttäneistä
asiakkaista on saanut 30 - 59 käyntiä marraskuun aikana. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen,
että säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyttäneistä asiakkaista 30 - 59 käyntiä marraskuun aikana
on saanut 24,3 % asiakkaista. Luku on verrattaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin keskitasoa.
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Säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 30.11., joilla 4 - 9 kotihoidon käyntiä
kuukaudessa (%)
Indikaattori ilmaisee, kuinka monta prosenttia säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyttäneistä
asiakkaista on saanut 4 - 9 käyntiä marraskuun aikana. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen,
että säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyttäneistä asiakkaista on 4 - 9 käyntiä marraskuun aikana
saanut 5,7 % asiakkaista. Luku on verrattaessa muihin Päijät-Hämeen kuntiin alhaisin.

Säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 30.11., joilla 60 - 89 kotihoidon
käyntiä kuukaudessa (%)
Indikaattori ilmaisee, kuinka monta prosenttia säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyttäneistä
asiakkaista on saanut 60 - 89 käyntiä marraskuun aikana. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen,
että säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyttäneistä asiakkaista on 60 - 89 käyntiä marraskuun
aikana saanut 25 % asiakkaista. Kotihoidon tarpeen määrä on noussut merkittävästi viimeisten
kahden vuoden aikana ja luku on keskitasoa verrattaessa muihin Päijät-Hämeen kuntiin.
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Säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 30.11., joilla 90 tai enemmän
kotihoidon käyntiä kuukaudessa (%)
Indikaattori ilmaisee, kuinka monta prosenttia säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyttäneistä
asiakkaista on saanut 90 tai enemmän kotihoidon käyntiä marraskuun aikana. Indikaattori osoittaa
Hollolan osalta sen, että säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyttäneistä asiakkaista on 90 tai
enemmän kotihoidon käyntiä marraskuun aikana saanut 29,3 % asiakkaista. Kotihoidon tarpeen
määrä on noussut merkittävästi viimeisten kahden vuoden aikana ja tämä luku on kolmanneksi
korkein verrattaessa muihin Päijät-Hämeen kuntiin.

Säännöllisen kotihoidon asiakkaat 30.11., joilla 1 - 3 kotihoidon käyntiä kuukaudessa (%)
Indikaattori ilmaisee, kuinka monta prosenttia säännöllisen kotihoidon asiakkaista on saanut 1 - 3
käyntiä marraskuun aikana. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että säännöllisen kotihoidon
asiakkaista on 1 - 3 käyntiä marraskuun aikana saanut 6,1 % asiakkaista. Luku on toiseksi alhaisin
verrattaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin.
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Säännöllisen kotihoidon asiakkaat 30.11., joilla 10 - 29 kotihoidon käyntiä kuukaudessa (%)
Indikaattori ilmaisee, kuinka monta prosenttia säännöllisen kotihoidon asiakkaista on saanut 10 29 käyntiä marraskuun aikana. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että säännöllisen
kotihoidon asiakkaista on 10 - 29 käyntiä marraskuun aikana saanut 11,1 % asiakkaista. Luku on
kolmanneksi korkein verrattaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin.

Säännöllisen kotihoidon asiakkaat 30.11., joilla 30 - 59 kotihoidon käyntiä kuukaudessa (%)
Indikaattori ilmaisee, kuinka monta prosenttia säännöllisen kotihoidon asiakkaista on saanut 30 59 käyntiä marraskuun aikana. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että säännöllisen
kotihoidon asiakkaista on 30 - 59 käyntiä marraskuun aikana saanut 22,8 % asiakkaista. Luku on
verrattaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin kolmanneksi alhaisin.

Säännöllisen kotihoidon asiakkaat 30.11., joilla 4 - 9 kotihoidon käyntiä kuukaudessa (%)
Indikaattori ilmaisee, kuinka monta prosenttia säännöllisen kotihoidon asiakkaista on saanut 4 - 9
käyntiä marraskuun aikana. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että säännöllisen kotihoidon
asiakkaista 4 - 9 käyntiä marraskuun aikana on saanut 7,8 % asiakkaista. Luku on toiseksi alhaisin
verrattaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin.
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Säännöllisen kotihoidon asiakkaat 30.11., joilla 60 - 89 kotihoidon käyntiä kuukaudessa (%)
Indikaattori ilmaisee, kuinka monta prosenttia säännöllisen kotihoidon asiakkaista on saanut 60 89 käyntiä marraskuun aikana. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että säännöllisen
kotihoidon asiakkaista on 60 - 89 käyntiä marraskuun aikana saanut 24,4 % asiakkaista. Luku on
keskitasoa verrattaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin.

Säännöllisen kotihoidon asiakkaat 30.11., joilla 90 tai enemmän kotihoidon käyntiä
kuukaudessa (%)
Indikaattori ilmaisee, kuinka monta prosenttia säännöllisen kotihoidon asiakkaista on saanut
vähintään 90 käyntiä marraskuun aikana. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että
säännöllisen kotihoidon asiakkaista on vähintään 90 käyntiä marraskuun aikana saanut 27,8 %
asiakkaista. Luku on kolmanneksi korkein verrattaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin.

Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 18 - 64-vuotiaat
Indikaattori ilmaisee säännöllisen kotipalvelun ja/tai kotisairaanhoidon piirissä laskentapäivänä
(30.11.) olleiden 18 - 64-vuotiaiden asiakkaiden lukumäärän. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta
sen, että säännöllisen kotihoidon piirissä olleiden 18 - 64 - vuotiaiden määrä on 9. Lukumäärä on
keskitasoa verrattaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin.
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Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 65 - 74 -vuotiaat
Indikaattori ilmaisee säännöllisen kotipalvelun ja/tai kotisairaanhoidon piirissä laskentapäivänä
(30.11.) olleiden 65-74 -vuotiaiden asiakkaiden lukumäärän. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta
sen, että säännöllisen kotihoidon piirissä olleiden 65 - 74 - vuotiaiden lukumäärä on 30. Luku on
kolmanneksi korkein verrattaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin.

Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 65 vuotta täyttäneet asiakkaat, %
vastaavanikäisestä väestöstä
Indikaattori ilmaisee, kuinka monta prosenttia 65 vuotta täyttäneistä saa säännöllisesti kotipalvelua
ja/tai kotisairaanhoitoa. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että säännöllisen kotihoidon
piirissä olleiden 65 vuotta täyttäneiden asiakkaiden osuus on 3 %. Luku on toiseksi alhaisin
verrattaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin.

Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 - 79-vuotiaat
Indikaattori ilmaisee säännöllisen kotipalvelun ja/tai kotisairaanhoidon piirissä laskentapäivänä
(30.11.) olleiden 75 - 79-vuotiaiden asiakkaiden lukumäärän. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta
sen,että säännöllisen kotihoidon piirissä olevien 75 - 79 - vuotiaiden lukumäärä on 23. Lukumäärä
on kolmanneksi suurin verrattaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin.
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Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet
Indikaattori ilmaisee säännöllisen kotipalvelun ja/tai kotisairaanhoidon piirissä laskentapäivänä
(30.11.) olleiden 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden lukumäärän. Indikaattori osoittaa Hollolan
osalta sen,että säännöllisen kotihoidon piirissä olevien 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä on 140.
Lukumäärä on kolmanneksi suurin verrattaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin.

Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, %
vastaavanikäisestä väestöstä
Indikaattori ilmaisee, kuinka monta prosenttia 75 vuotta täyttäneistä saa säännöllisesti kotipalvelua
ja/tai kotisairaanhoitoa. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että säännöllisen kotihoidon
piirissä olevien 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden %-osuus on 6,2 %. Luku on toiseksi alhaisin
verrattaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin.

Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 80 - 84-vuotiaat
Indikaattori ilmaisee säännöllisen kotipalvelun ja/tai kotisairaanhoidon piirissä laskentapäivänä
(30.11.) olleiden 80 - 84-vuotiaiden asiakkaiden lukumäärän. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta
sen, että säännöllisen kotihoidon piirissä olevien 80 - 84 - vuotiaiden lukumäärä on 45. Luku on
kolmanneksi korkein verrattaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin.
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Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 80 vuotta täyttäneet asiakkaat, %
vastaavanikäisestä väestöstä
Indikaattori ilmaisee, kuinka monta prosenttia 80 vuotta täyttäneistä saa säännöllisesti kotipalvelua
ja/tai kotisairaanhoitoa. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että säännöllisen kotihoidon
piirissä olevien 80 vuotta täyttäneiden %-osuus on 9,1 %. Luku on kolmanneksi alhaisin
verrattaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin.

Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 85 vuotta täyttäneet
Indikaattori ilmaisee säännöllisen kotipalvelun ja/tai kotisairaanhoidon piirissä laskentapäivänä
(30.11.) olleiden 85 vuotta täyttäneiden asiakkaiden lukumäärän. Indikaattori osoittaa Hollolan
osalta sen, että säännöllisen kotihoidon piirissä olevien 85 vuotta täyttäneiden lukumäärä on 72.
Luku on kolmanneksi korkein verrattaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin.

Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 85 vuotta täyttäneet asiakkaat, %
vastaavanikäisestä väestöstä
Indikaattori ilmaisee, kuinka monta prosenttia 85 vuotta täyttäneistä saa säännöllisesti kotipalvelua
ja/tai kotisairaanhoitoa. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että säännöllisen kotihoidon
piirissä olevien 85 vuotta täyttäneiden asiakkaiden %-osuus on 12,5 %. Luku on toiseksi alhaisin
verrattaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin.
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Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet yhteensä
Indikaattori ilmaisee säännöllisen kotipalvelun ja/tai kotisairaanhoidon piirissä laskentapäivänä
(30.11.) olleiden asiakkaiden lukumäärän. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että
säännöllisen kotihoidon piirissä on yhteensä 180 asiakasta. Luku on kolmanneksi korkein
verrattaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin.

Lastensuojelun avohuollon asiakkaat, 0 - 17-vuotiaat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä
väestöstä (THL)
Indikaattori ilmaisee vuoden aikana lastensuojelun avohuollon asiakkaina olleiden 0 - 17vuotiaiden lasten osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Indikaattori osoittaa Hollolan
osalta sen, että vuoden aikana lastensuojelun avohuollon asiakkaina olleiden 0 - 17-vuotiaiden
lasten osuus on 1,8 %. Luku on hieman keskitason alapuolella verrattaessa muihin Päijät-Hämeen
kuntiin.

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)
Indikaattori ilmaisee vuoden aikana kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0 - 17-vuotiaiden lasten
osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että
kodin ulkopuolelle sijoitetutettujen 0 - 17-vuotiaiden %-osuus on 1,6 %. Luku on hieman
keskitasoa matalampi verrattaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin.
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Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
%

Suunta

Vertailu

Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1 000 asukasta
Indikaattori ilmaisee poliisin tietoon tulleiden väkivaltarikosten eli henkeen ja terveyteen
kohdistuneiden rikosten osuuden tuhatta asukasta kohti. Kyseessä ovat sellaiset väkivaltarikokset,
joista on tehty rikosilmoitus, rangaistusvaatimusilmoitus tai annettu rikesakko. Suuri osa rikoksista
ei tule poliisin tietoon. Rikokset kirjataan tekopaikan mukaan. Indikaattoritiedon mukaan luku on
Hollolassa kolmanneksi alhaisin verrattaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin.

Asunnottomat yksin asuvat / 1 000 asukasta (-2017)
Indikaattori ilmaisee asunnottomien yksinasuvien osuuden tuhatta asukasta kohti. Asunnottomiksi
luetaan ulkona, tilapäissuojissa, yömajoissa yms. asuvat, erilaisissa laitoksissa asunnon puutteen
vuoksi asuvat sekä tilapäisesti tuttavien ja sukulaisten luona asuvat. Lapsuudenkodissaan asuvia
nuoria ei lasketa asunnottomiksi. Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että Hollolassa ei ole
yhtään yksinasuvia asunnottomia.
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Sosiaali- ja terveydenhuolto
%

Suunta

Vertailu

Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1 000 asukasta
Indikaattori ilmaisee perusterveydenhuollon avohoidon kaikkien lääkärikäyntien osuuden tuhatta
asukasta kohti. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Indikaattori osoittaa
Hollolan osalta sen, että perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit ovat laskeneet
merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana. Hollolassa lääkärikäyntejä on neljänneksi vähiten
verrattaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin.

Vapaa-aika
%

Suunta

Vertailu

Liikunnan edistäminen kunnissa - TEA, pistemäärä
Indikaattori kuvaa liikunnan edistämisestä kunnassa vastaavan tahon
terveydenedistämisaktiivisuutta. Indikaattori on pistemäärä asteikolla 0-100. Pistemäärä on
terveydenedistämisaktiivisuuden ulottuvuuksia kuvaavien pistemäärien keskiarvo. Pistemäärä
kuvaa, miten hyvin terveydenedistämisaktiivisuus toteutuu kunnassa. Pistemäärä 100 tarkoittaa,
että toiminta on kaikilta osin oletetun hyvän käytännön ja hyvän laadun mukaista. Indikaattori
osoittaa Hollolan osalta sen, että liikunnan osalta terveydenedistämisaktiivisuus toteutuu
Hollolassa hyvin. Luku on toiseksi korkein verrattaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin.
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Kirjasto, kokonaislainaus / asukasluku
Indikaattori kertoo kirjaston kokonaislainausmäärän %-osuuden suhteutettuna asukaslukuun.
Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että kirjaston kokonaislainausmäärä %-osuus on 11,7 %.
Luku on verrattaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin alhaisin yhdessä Kärkölän kanssa.

KAIKKI IKÄRYHMÄT - Yhteenveto
Yhteenvetona voidaan todeta Hollolan osalta seuraavaa:
• Kelan sairastavuusindeksi perustuu kolmeen tilastomuuttujaan: kuolleisuuteen,
työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä (16 - 64-vuotiaat) sekä
lääkkeiden ja ravintovalmisteiden korvausoikeuksien haltijoiden osuuteen väestöstä.
Indikaattori osoittaa Hollolan osalta sen, että Kelan sairastavuusindeksi on Päijät-Hämeen
muihin kuntiin verrattuna alhaisin.
• Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit ovat Hollolan osalta merkittävässä kasvussa.
• Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit ovat Hollolan osalta
merkittävässä laskussa.
• Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki käynnit ovat Hollolan osalta laskeneet
merkittävästi.
• Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettujen potilaiden
osuus on Hollolassa kolmanneksi pienin verrattaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin.
• Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneiden hoidettavien luku on Päijät-Hämeen toiseksi
korkein.
• Säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyttäneistä asiakkaista on 90 tai enemmän kotihoidon
käyntiä marraskuun aikana saanut 29,3 % asiakkaista. Kotihoidon tarpeen määrä on
noussut Hollolassa merkittävästi viimeisten kahden vuoden aikana ja tämä luku on
kolmanneksi korkein verrattaessa muihin Päijät-Hämeen kuntiin.
• Lastensuojelun avohuollon asiakkaina olleiden 0 - 17-vuotiaiden lasten osuus on
Hollolassa hieman keskitason alapuolella verrattaessa muihin Päijät-Hämeen kuntiin.
• Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit ovat laskeneet merkittävästi
viimeisen kahden vuoden aikana. Hollolassa lääkärikäyntejä on neljänneksi vähiten
verrattaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin.
• Liikunnan osalta terveydenedistämisaktiivisuus toteutuu Hollolassa hyvin. Luku on
toiseksi korkein verrattaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin.
• Kirjaston kokonaislainausmäärä %-osuus on verrattaessa Päijät-Hämeen muihin kuntiin
alhaisin yhdessä Kärkölän kanssa.
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2 Painopisteiden, tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi

Kuvio 1. Kunnan hyvinvointityön rakenne
Laaja hyvinvointikertomus sekä kunnan hyvinvointiohjelma toimivat kunnan johtamisen
työvälineinä osana jokavuotista talouden ja toiminnan suunnittelua pohjautuen kunnan voimassa
olevaan strategiaan.
Kunnan hyvinvointityöskentelyssä keskeinen toimija on kunnan eri palvelualueita edustava
kunnanjohtajana nimeämä hyvinvointityön ohjausryhmä. Ryhmän tehtävänä on huolehtia, että
asetetut hyvinvointitavoitteet ja toimenpiteet nivoutuvat osaksi kunnan toiminnan ja talouden
suunnittelua. Kunnan hyvinvointityötä tukevat lisäksi muut työryhmät, joita ovat erilaiset
maakunnalliset työryhmät kuten esimerkiksi seudullinen ehkäisevän työn ryhmä sekä kunnan oma
LAPE-työryhmä. Toimenpiteiden käytönnön toteutuksesta vastaa kunnan eri palvelualueet sekä
niiden sisällä olevat vastuualueet. Kunnan hyvinvointityön kokonais-koordinoinnista vastaa
hyvinvointikoordinaattori.
Mikä on hyvinvointiohjelma? Se on yksi kuntastrategian toteuttamisohjelmista, joka ohjaa kunnan
hyvinvointipolitiikkaa. Tämän ohjelman avulla johdetaan, kehitetään ja ohjataan kunnassa tehtävää
hyvinvointityötä. Hyvinvointiohjelman tavoitteena on auttaa tiivistämään kunnan eri
palvelualueiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet yhteen. Hyvinvointiohjelmassa
määriteltyjen toimenpiteiden toteutumista seurataan / arvioidaan vuosittain.
Laaja hyvinvointikertomus sisältää erikseen laadittavan yksityiskohtaisemman kunnan
hyvinvointisuunnitelman. Hyvinvointisuunnitelma korvaa jatkossa hyvinvointiohjelman ja se
laaditaan vuosille 2021-2025 vuoden 2021 aikana.
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Hyvinvointiohjelman vuosina 2019-2021 toteutettavat toimenpiteet (toteutuma 31.12.2019)
Toimenpiteet
Mittarit ja seuranta
Toteutuma
Lisäämme
terveysliikuntapalveluita
yhdessä kolmannen sektorin
toimijoiden kanssa

tavoitteena perustaa uusia
liikuntaryhmiä 5 kpl / vuosi
Hyvinvointikysely / joka
toinen vuosi
TEA-viisari / joka toinen
vuosi

Toteutunut hyvin. Uusia ryhmiä on
saatu n. 10 kpl, joista
liikuntapalveluihin 4 uutta ryhmää.
Molemmat toteutetaan vuonna 2020

Ei toteutunut. Liikuntaneuvontaa ei
järjestetä tällä hetkellä lapsille ja
nuorille, ainoastaan aikuisväestölle.
Tämä vaatisi liikuntapalveluiden
henkilöstön tehtävänkuvien
tarkistamista sekä laajempaa yhteistyötä
kouluterveydenhuollon kanssa.
Toteutunut. Kaikki Hollolan koulut
ovat rekisteröityneet liikkuviksi
Aktiivisempia ja
kouluiksi ja päiväkodit ovat mukana ilo
viihtyisämpiä päiviä ja
kasvaa liikkuen-ohjelmassa.
tavoitteena nostaa liikunnan
Liikkuvassa koulussa on tärkeää lisätä
määrää nykyisestä tasosta
lasten osallisuutta ja oppimista sekä
(jokainen kunnan koulu on
vähentää istumista. Ilo kasvaa liikkuenliikkuva koulu ja
ohjelmassa tavoitteena on mahdollistaa
päiväkodeissa toimii ilo
jokaiselle lapselle liikkumisen ilo sekä
kasvaa liikkuen-ohjelma)
riittävä päivittäinen fyysinen
aktiivisuus.
THL/ Kouluterveyskysely /
joka toinen vuosi
Hyvinvointikysely / joka
toinen vuosi
Järjestökysely / joka toinen
Osittain toteutunut. Välipalojen
vuosi
lukumäärä on lisääntynyt, tarjontaan
Tavoitteena kasvattaa 8.-9
kunnan sisällä panostettu.
lk. lapsien osuus 80 %:n,
Ei toteutunut. Tavoite asetettu vuoteen
jotka syövät koululounasta
2021. Tulokset ovat nähtävissä vuoden
viitenä päivänä viikossa
2021 THL:n valtakunnallisista
vuoteen 2021 mennessä
kouluterveyskyselyn tuloksista.
Ruokahävikin määrän
Toteutunut. Eläkeläislounaita on syöty
vähentäminen nykyisestä
Hollolan eri kouluissa aikavälillä
tasosta (rintamatunnuksella
1.1.2019-31.12.2019 yht. 6878 kpl.
olevilla sotaveteraaneilla /
Yksikköhinta eläkeläislounaalle on 1,72
Lotilla on oikeus ruokailla
€.
Hollolan kouluilla
ilmaiseksi)
Lisätä välipalojen
lukumäärää nykyisestä
tasosta

Tavoitteena 50 lasta ja
nuorta saa
Laajennamme
liikuntaneuvontaa / vuosi
liikuntaneuvontaa kattamaan
vuoteen 2021 mennessä
myös lapset ja nuoret
THL/ Kouluterveyskysely /
joka toinen vuosi

Lisäämme aktiivisuutta ja
liikuntaa lasten ja nuorten
koulu- ja päiväkotipäivään

Lasten ja nuorten
hyvinvointia ja terveyttä
edistävien
ravitsemustottumuksien
lisääminen, ruokahävikin
määrän vähentäminen sekä
välipalojen lukumäärän
lisääminen
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Tavoitteena vähentää
kannabiksen ja marihuanan
Kannabista vähintään kerran
kokeilijoiden määrää 8.-9 lk. kokeilleiden osuus 8.-9 lk. tytöt
nuorista alle 5 %:n vuoteen
(10,7%) ja pojat (8,4%),
2021 mennessä
THL/Kouluterveyskysely 2019
Tavoitteena vähentää
Päivittäin nuuskaa käyttävien osuus
päivittäin nuuskaa käyttävien 8.-9 lk. tytöt (4,6 %) ja pojat (7,7%),
Panostamme nuorten
8.-9 lk. nuorten osuus alle 2 THL/Kouluterveyskysely 2019
päihdehaittojen ehkäisyyn
%:n vuoteen 2021 mennessä Tosi humalassa vähintään kerran
Tavoitteena vähentää
olleiden osuus 8.-9 lk. tytöt (11,9%)
kuukausittain tosi humalaan ja pojat (9,4%),
juovien 8.-9 lk. nuorten osuus THL/Kouluterveyskysely 2019
alle 10 %: vuoteen 2021
Asetettujen tavoitteiden toteutumista
mennessä
seurataan seuraavan kerran THL:n
THL/Kouluterveyskysely /
kouluterveyskyselyn 2021 tuloksista.
joka toinen vuosi
Liikuntapaikkojen
käyttöasteen lisääminen =&gt;
Lisäämme ja panostamme
mittarina liikuntapaikkojen ja - Osittain toteutunut.
luonnon ja liikunnan
palveluiden käyttäjille kerran Liikuntapaikkokohtaista kyselyä ei
markkinointiviestintään sekä
kahdessa vuodessa tehdyn
ole tehty. Liikkuminen ja
satsaamme ulkoilureittien ja
kyselyn tulokset
liikuntapalvelukysely toteutettiin v.
lähivirkistysalueiden
liikuntapaikoittain
2019 ja siitä saatiin paljon arvokasta
kunnossapitoon ja
Hyvinvointikysely / joka
tietoa kunnan liikuntapalveluiden
kehittämiseen yhteistyössä
toinen vuosi
kehittämiseen.
käyttäjäryhmien kanssa
Asiakaspalaute / jatkuva
palaute ja siihen reagointi
Tavoite, että jokainen 4.-5 lk.
lapsi ja 8.-9 lk. nuori harrastaa
Tavoitteenamme on lisätä
vähintään kerran viikossa
Toteutunut melko hyvin. 4.-5 lk.
harrastusmahdollisuuksia eri jotain
lapsista harrastaa jotakin vähintään
ikäryhmille koko kunnan
THL/Kouluterveyskysely /
kerran viikossa 86,4 % ja 8.-9 lk.
alueella
joka toinen vuosi
nuorista 92,5 %.
Hyvinvointikysely / joka
toinen vuosi
Panostamme
asiakaspalveluun. Kehitämme
toimintaamme ja
Säännöllinen palautteen
palvelujamme asiakkaan/
kerääminen, arviointi ja
Toteutunut. Itsearvioinnin
kuntalaisen osallisuutta
toiminnan kehittäminen
toimintamalli (CAF) käytössä laajasti
tukien sekä arvioimme ja
(CAF), asiakaspalaute yli 3,7 kunnan eri yksiköissä.
kehitämme palveluitamme
(asteikko 1-5)
säännöllisesti saadun
palautteen pohjalta
Luomme vuorovaikutteisen ja
Etsimme ja kokeilemme
luottamukselliset suhteet
uusia malleja työllisyyden
Toteutunut. Teematilaisuus on
alueen yrittäjäjärjestöön ja
parantamiseksi yhteistyössä
järjestetty vuoden 2019 aikana.
järjestämme teematilaisuuden
yrittäjien ja järjestöjen kanssa
vuoden 2019 aikana

66

Vahvistamme paikallisten
yritysten ja kunnan välistä
vuoropuhelua ja yhteistyötä

Kunnan ja yrittäjien välisiä
tapaamisia säännöllisesti.
Elinkeinopoliittisen
mittariston (ELPO) nykyisen
arvosanan (6,4) parantaminen

Toteutunut. Kunta järjestää yrityksien
kanssa säännöllisesti tapaamisia
(elinvoimakahvit) Elinkeinopäällikön
johdolla.

Kehitämme sekä kunnan
Matkustajamäärien seuranta Ei toteutunut. Asiakastyytyväisyyttä
sisäistä palveluliikennettä että
asiakastyytyväisyyskysely
ei päästy mittaamaan Lahden seudun
seudullista joukkoliikennettä
vuoden 2019 aikana
liikenteen toimesta, koska linjoissa
yhteistyössä Lahden seudun
(toteutetaan ensimmäistä
tehtiin syksyn 2019 aikana useita
liikenteen ja kunnan eri
kertaa)
muutoksia, jotka vaikuttivat käyttäjiin.
palvelualueiden kanssa
Tapahtumien määrä &gt; 50 / Toteutunut hyvin. Yhdistykset
Tarjoamme maksuttomia
vuosi
järjestävät kunnan eri maksuttomissa
tiloja paikallisille
Kävijöiden määrä &gt; 20 000 tiloissa useita kymmeniä tilaisuuksia /
urheiluseura- ja muille
/ vuosi
vko. Suurimmissa tilaisuuksissa
järjestöille, ja kunta avustaa
Eri käyttäjäryhmien
(ottelutapahtumissa, turnauksissa,
järjestöjä rahallisesti
käyttämien vuorojen määrä esityksissä) osallistujia useita satoja
vuosittain hyväksyttyjen
&gt; 200 / vuosi ja
kerrallaan. Maksuttomat tilat ovat
avustusperiaatteiden
osallistujien määrä &gt; 10
merkittävä tuki kunnalta yhdistyksille
mukaisesti
000 / vuosi
ja muille toimijoille.

Kuntalais- ja
järjestöyhteistyön
kehittäminen

Kehitämme toimintaa ja
palveluja
asiakkaan/kuntalaisen
osallisuutta edistäen

Uusien kumppanuusmallien
kehittäminen ja tavoitteena
mahdollistaa uusia
tapahtumia, vähintään 5
Osittain toteutunut, muun muassa
uutta tapahtumaa vuoteen
Hollola-ilta 2018 ja 2019, Hollola2021 mennessä
liikkuu viikko 2019
Järjestökysely / joka toinen
Osittain toteutunut. Hyvinvointikysely
vuosi
toteutettu 2018.
Hyvinvointikysely / joka
Osittain toteutunut. Yhdistysilta
toinen vuosi
järjestetty yhden kerran 2019. Lisäksi
Säännölliset asiakasfoorumit
muita yksittäisiä tapaamisia yksittäisten
yhteistyössä muiden
yhdistysten kanssa eri tilaisuuksissa.
toimijoiden kanssa,
Toteutunut sekä keväällä että syksyllä
tavoitetaso 2 kertaa
2019.
vuodessa
Toteutunut. Molemmat toimielimet
Lapsiparlamentti 2 kertaa
kokoontuneet säännöllisesti vuoden
vuodessa
2019 aikana.
Nuorisovaltuusto ja Vanhusja vammaisneuvosto
kokoontuvat säännöllisesti
5-6 kertaa vuodessa
Osallistava budjetointi
osaksi talousarvion
Toteutunut. Kunta varasi erillisen
laadintaprosessia 2019,
määrärahan talousarvioon vuodelle
erillinen määräraha
2019.
talousarviossa
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Liikenneturvallisuustilanne ja -työ Hollolassa 2017-2020
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Liikenneturvallisuusryhmä
Hollolassa liikenneturvallisuustyön koordinoinnista vastaa poikkihallinnollinen
liikenneturvallisuusryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida ja kannustaa eri tahoja
liikenneturvallisuustyöhön, tuoda liikenneturvallisuusasioita yhteiseen käsittelyyn, välittää tietoa
liikenneturvallisuusaiheista sekä seurata kunnan liikenneturvallisuustilanteen kehittymistä.
Ryhmässä on mukana kunnan, viranomaisten ja sidosryhmien edustajia, jolloin eri ikä- ja
liikkujaryhmät tulevat huomioiduiksi. Liikenneturvallisuusryhmä käsittelee niin
liikenneympäristöön, liikennekasvatukseen ja viestintään kuin valvontaankin liittyviä asioita ja
toimenpiteitä.
Vuosina 2017-2020 liikenneturvallisuusryhmä on kokoontunut pääasiassa kahdesti vuodessa:
keväisin ja syksyisin.
Liikenneturvallisuusryhmän kokoonpano (syyskuu 2020):
• Elinvoimapalvelut, Ari Rinkinen (ryhmän puheenjohtaja)
• Elinvoimapalvelut, Reijo Eloranta
• Elinvoimapalvelut, Seppo Tiainen
• Hyvinvointipalvelut, Kirsi Rantanen
• Hyvinvointipalvelut, Jorma Kainulainen
• Konsernipalvelut, Antti Anttonen
• Vapaa-aikapalvelut, Lassi Puodinketo
• Kouluterveydenhuolto, Minttu Porkka
• Vanhuspalvelut, Heli Torvelainen
• Vanhus- ja vammaisneuvosto, Pentti Malm
• Hollolan eläkeläisjärjestöt, Pauli Lehtinen
• Lahden seudun liikenne, Katja Suhonen
• Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Jarmo Kouhia
• Hämeen poliisilaitos, Petri Molander
• Hämeen poliisilaitos, Jouni Takala
• Liikenneturva, Ari-Pekka Lattu
• ELY-keskus, Herkko Jokela
• ELY-keskus, Annika Sarkkola
• Päijät-Hämeen liikenneturvallisuuskoordinaattori (Ramboll), Terhi Svenns (ryhmän
sihteeri)
Toteutunut liikenneturvallisuustyö
Hollola oli mukana laatimassa Etelä-Päijät-Hämeen turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelmaa,
joka valmistui vuonna 2018. Hollolan ja Kärkölän kuntien sekä Orimattilan kaupungin lisäksi
suunnitelmatyöhön osallistuivat Uudenmaan ELY-keskus, Liikenneturva sekä Hämeen poliisilaitos.
Kuntien liikenneturvallisuustyön tavoitteena on vähentää liikenneonnettomuuksien määrää ja tehdä
liikkumisesta turvallisempaa kaikille – kulkutavasta, iästä ja liikkumisajankohdasta riippumatta.
Turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelmassa sovittiin yhteiset painopisteet
liikenneturvallisuustyölle Etelä-Päijät-Hämeessä:
• Vastuullisen liikennekäyttäytymisen lisääminen
• Nuorten liikenneturvallisuuden parantaminen
• Iäkkäiden turvallisen ja omatoimisen liikkumisen lisääminen
• Ylinopeuksien vähentäminen
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•
•
•

Liikkumisen ja liikenneturvallisuuden huomioon ottaminen uusien kiinteistöjen (koulut
ym.) rakentamisessa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
Rattijuopumuksen vähentäminen liikenteessä
Radan ylittämisen turvallisuuden parantaminen (tasoristeykset ja muut ylitykset)

Etelä-Päijät-Hämeen yhteiseksi liikenneturvallisuusvisioksi suunnitelmatyössä asetettiin seuraava:
”Minä ja sinä olemme vastuussa turvallisesta liikkumisesta ja välitämme myös muista. Kenenkään
ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.”
Hollolan kunta ja ELY-keskus ovat toteuttaneet suunnitelmaan kirjattuja toimenpiteitä. Kunnan
tukena ja lisäresurssina liikenneturvallisuustyössä on vuosina 2017-2020 ollut Päijät-Hämeen
liikenneturvallisuuskoordinaattori, jonka tehtävää on hoitanut Ramboll Finland Oy.
Esimerkkejä toteutuneesta liikenneturvallisuustyöstä Hollolassa vuosina 2017-2020:
• Kunnan liikenneturvallisuusryhmän ja liikenneturvallisuustyön esittely
kunnanvaltuustolle (2017)
• Liikenneturva mukana Hyvä fiilis -tapahtumassa, pisteellä törmäysistuin
havainnollistamassa turvavyön käytön tärkeyttä (2017)
• Liikenneturvan kouluttajan vierailu sivistystoimen esimiespalaverissa (2018)
• Turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelman esittely kunnan johtoryhmässä (2018)
• Turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelman esittely vanhusneuvostossa (2019)
• Salpakankaan koulun 5.-luokkalaiset mukana Autoliiton Fillarimestari-kilpailussa (2019)
• Nuorten liikenneturvallisuuden edistäminen mopopaja-/tallitoiminnan kautta (2019-2020)
• Hollolan kunta ja urheiluseura LASB mukana Liitukoutsi-hankkeessa, jonka tavoitteena
edistää nuorten liikenneturvallisuutta (2019-2020)
• Liukuesteiden jako ikäihmisille (2020)
• Kaikki kunnan 3.-4. luokkalaiset käsittelevät liikenne- ja liikenneturvallisuusaiheita
monialaisessa oppimiskokonaisuudessa (2020)
• ELY-keskuksen nopeusnäytöt ovat olleet vuosittain kesäkaudella maantieverkolla.
Liikenneturvallisuusryhmä on tehnyt ehdotuksia näyttöjen sijoituspaikoiksi. Tulokset on
esitelty kunnan nettisivuilla (2020).
• Liikenneympäristöä on kehitetty katu- ja maantieverkolla (muun muassa saatujen
palautteiden ja aloitteiden pohjalta). Ongelmakohteita ja vaaranpaikkoja on tuotu esiin
säännöllisesti myös liikenneturvallisuusryhmän kokouksissa.
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Kooste hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnoista 2017-2019
•
•
•

•
•
•
•

Kunnan hyvinvointiohjelma osaksi kunnan hyvinvointityötä ja sen johtamista,
hyvinvointiohjelma 2019-2021 on laadittu v. 2018 yhdessä kunnan eri palvelualueiden ja
kuntalaisten kanssa yhteistyössä.
Lisää liikettä Hollolaan suunnitelma 2019-2023 on laadittu v. 2019. Tavoitteena on
kehittää Hollolan kunnan liikuntapalveluita vastaamaan hollolalaisten tämän hetken
tarpeita sekä edistää kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia.
Päijät-Hämeen maakunnallisia suunnitelmia, jossa Hollolan kunta on ollut mukana
(Iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen kokonaisuus Päijät-Hämeessä, Lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma 2018-2021, Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön
toimintasuunnitelma 2018-2021 , Vuosiraportit kunnan hyvinvoinnin tilasta 2016, 2017,
2018.
Kunta hyvinvoinnin edistäjänä verkostoprojekti 2017-2019.
Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoprojekti tuki kuntien omaa hyvinvoinnin
edistämisen työtä, toimintakulttuurin muutosta sekä pyrki osaltaan selkiyttämään kunnan
uudistuvaa hyvinvoinnin edistämisen tehtävää.
Terve kunta verkoston jäsenyys 2017 alkaen.
Terve Kunta -verkosto on kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tueksi vuonna
1996 perustettu verkosto, jota THL koordinoi. Se kokoaa yhteen kuntia, joissa
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskeinen strateginen linjaus ja toimintaa
ohjaava periaate.
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3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Hyvinvointitiedon perusteella tehdyt johtopäätökset:
• Väestönkasvun edistäminen eri keinoin
• Kuntalaisten osallisuuden sekä osallisuuden kokemuksien vahvistaminen
• Yhteisöllisyyden vahvistaminen kouluyhteisöissä
• Koulukiusaamisen ehkäisy
• Lasten ja nuorten liikuntaan panostaminen
• Lasten ja nuorten ravitsemukseen ja kouluruokailuun panostaminen
• Pidetään kunnasta saatavat peruspalvelut kunnossa
• Mielenterveyspalveluihin panostaminen (Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä)
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4 Kuntastrategian painopisteet ja linjaukset
Kuntastrategia toimii valtuuston lakisääteisenä ohjausvälineenä, sisältäen kunnan toiminnan ja
talouden pitkän aikavälin tavoitteet. Lisäksi strategiassa tulee ottaa huomioon muun muassa
kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Kuntastrategian painopisteet
Hollolan kuntastrategia 2018-2021 lähtee siitä ajatuksesta, että kuntalaiset pitävät Hollolan kuntaa
hyvänä paikkana asua ja kunnalla on historiallisesti vahva identiteetti ja juuret. Strategia koostuu
neljästä eri painopisteestä: Työn Hollola, Palvelujen Hollola, Tekemisen Hollola ja Asumisen
Hollola. Näiden painopisteiden on tarkoitus edistää kuntalaisten hyvinvointia eri näkökulmista.
Strategian keskiössä on hyvinvoiva kuntalainen, jonka mahdollistaa osaava, hyvinvoiva ja työstään
innostunut henkilöstö sekä tasapainossa oleva kunnan talous. Kunnan toimintaa ohjaavat
kuntastrategian pohjalta laadittavat strategian toteuttamisohjelmat.
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5 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ohjaavat lait, asetukset,
erillisohjelmat ja suunnitelmat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ohjaavat lait, asetukset, erillisohjelmat ja - suunnitelmat.
Tässä kappaleessa on lueteltu niistä keskeisimmät.
• Kuntastrategia 2018-2021 (linkki päivitetty 2.11.2020)
• Hollolan hyvinvointiohjelma 2019-2021 (linkki päivitetty 29.6.2020)
• Päijät-Hämeen ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön toimintasuunnitelma 2018-2021
(linkki päivitetty 29.6.2020)
• Hollolan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 2019(linkki päivitetty 29.6.2020)
• Päijät-Hämeen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018-2021 (linkki päivitetty
29.6.2020)
• Hollolan perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 (linkki päivitetty 29.6.2020)
• Iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen kokonaisuus Päijät-Hämeessä (linkki päivitetty
29.6.2020)
• Asumisen ohjelma 2019-2021 (linkki päivitetty 2.11.2020)
• Osallisuusohjelma (linkki päivitetty 24.8.2020)
• Hollolan kunnan viestintäsuunnitelma 2017 (linkki päivitetty 29.6.2020)
• Hollolan strateginen yleiskaava 2020 päivitystyö käynnissä, (linkki päivitetty 29.6.2020)
• Elinkeino- ja työllisyysohjelma (linkki päivitetty 29.6.2020)
• Päijät-Hämeen terveysliikuntastrategia 2020 (linkki päivitetty 29.6.2020)
• Päijät-Hämeen ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelma 2015-2020 (linkki päivitetty
29.6.2020)
• Päijät-Hämeen turvallisuussuunnitelma 2014, toimenpide-ehdotuksia arjen turvallisuuden
lisäämiseksi (linkki päivitetty 29.6.2020)
• Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma (linkki päivitetty 29.6.2020)
• Etelä-Päijät-Hämeen turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelma 2018 (linkki
päivitetty 29.6.2020)
• Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma 2016-2020 (linkki päivitetty 29.6.2020)
• Päijät-Hämeen liikennejärjestämissuunnitelma(linkki päivitetty 29.6.2020
• Maakuntastrategia ja -ohjelma 2018-2021 (linkki päivitetty 21.9.2018)
• Lisää liikettä Hollolaan suunnitelma 2019-2023 (linkki päivitetty 29.6.2020)
• Markkinointiohjelma (linkki päivitetty 2.11.2020)
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Kunnan hyvinvointityötä ohjaa myös erilaiset kansalliset linjaukset, kuten esimerkiksi ravitsemusta,
liikuntaa tai turvallisuutta koskien. Nämä linjaukset ovat pääsääntöisesti huomioitu sekä
paikallisissa että seudullisissa suunnitelmissa.
Lainsäädäntö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Tässä on koottuna keskeisimmät lait, joissa käsitellään hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista
ja hyvinvointijohtamista.
Perustuslaki
Suomen perustuslain 1 § mukaan julkisen vallan on edistettävä oikeudenmukaisuutta
yhteiskunnassa. Perustuslain 6 § mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Perustuslain 19
§:n mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.
Kuntalaki
Kuntalain 1 § mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä
alueellaan. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
(37 §).
Kansanterveyslaki
Kansanterveyslain (14 §) mukaan kunnan tulee seurata kunnan asukkaiden terveydentilan ja siihen
vaikuttavien tekijöiden kehitystä väestöryhmittäin. Lisäksi tulee huolehtia terveysnäkökohtien
huomioon ottamisesta kunnan kaikissa toiminnoissa sekä tehdä yhteistyötä terveyden edistämiseksi
muiden kunnassa toimivien julkisten ja yksityisten tahojen kanssa.
Kuntien kulttuuritoimintalaki
Kuntien kulttuuritoimintalain mukaan kunnan tehtävänä (3§) on järjestää kulttuuritoimintaa, jonka
toteuttamiseksi kunta muun muassa edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja
kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä
paikallista ja alueellista elinvoimaa.
Sosiaalihuoltolaki
Neuvontaa ja ohjausta (6§) järjestäessään sosiaalihuollon on tarvittaessa toimittava yhteistyössä
terveysneuvontaa järjestävän perusterveydenhuollon sekä muiden toimialojen kanssa.
Rakenteellisella sosiaalityöllä (7 §) on huolehdittava sosiaalista hyvinvointia ja sosiaalisia ongelmia
koskevan tiedon välittymisestä ja sosiaalihuollon asiantuntemuksen hyödyntämisestä hyvinvoinnin
ja terveyden edistämiseksi. Kunnallisten viranomaisten on yhteistyössä seurattava ja edistettävä
erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden (8 §) sekä lasten ja nuorten (9 §) hyvinvointia sekä
poistettava epäkohtia ja ehkäistävä niiden syntymistä. Lisäksi (10 §) palveluja tulee kehittää
kasvatuksen tukemiseksi.
Terveydenhuoltolaki
Terveydenhultolain tarkoituksena on muun muassa edistää ja ylläpitää väestön terveyttä,
hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta, kaventaa väestöryhmien välisiä
terveyseroja sekä toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja
potilasturvallisuutta. Terveydenhuoltolaki edellyttää mm. hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
rakenteiden luomista, hyvinvointikertomusten tekoa ja ennakkoarvioinnin käyttöä. (11-12 §)
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6 Hyvinvointisuunnitelma 2021-2025
Laaja hyvinvointikertomus sisältää hyvinvointisuunnitelman osalta hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistyön kärjet Päijät-Hämeessä ja Hollolassa 2021-2025. Yksityiskohtaisempi kunnan
hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021-2025 laaditaan vuoden 2021 aikana, joka tuodaan
valtuustolle erikseen hyväksyttäväksi vuoden 2021 aikana.
Päijät-Hämeen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön kärjet ovat:
1. Mielen hyvinvointi
• Kasvu-, opiskelu- ja elinympäristö tukee mielenterveyttä erilaisissa elämäntilanteissa ja
yhteiskunnan muutoksissa
• Haavoittuvassa asemassa tai elämäntilanteessa olevat tulevat kuulluiksi ja kohdatuiksi eri
tuen ja avun muodoissa
2. Osallisuus ja yhteisöllisyys
• Kuntalaisten kokemus osallisuudesta ja vaikuttamisesta vahvistuu edellisvuosiin
verrattuna
• Syrjäytymisriskissä olevien määrä on maan keskitasoa pienempi
3. Arjen turvallisuus
• Kuntalaiset kokevat asuin- ja elinympäristönsä viihtyisäksi ja turvalliseksi
• Toimeentuloedellytykset ovat koko maan tasolla tai sitä parempia
• Lähisuhteet ovat turvallisia
4. Päihteettömyys ja terveelliset elintavat
• Elintavat ovat terveellisiä
• Päihteiden kokeilu ja käyttö on vähäisempää kuin maassa keskimäärin
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OSA II KERTOMUKSEN KÄSITTELYAIKATAULU
Laajan hyvinvointikertomuksen käsittelyaikataulu:
24.11.2020 Elinvoimavaliokunta
25.11.2020 Hyvinvointivaliokunta
30.11.2020 Kunnanhallitus
7.12.2020 Valtuusto

7 Suunnitelman hyväksyminen
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