Kiuruveden kaupunki

LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS

1

2

Hyvinvointikertomus on laadittu Kuntaliiton sähköistä työkalua käyttäen osoitteessa

www.hyvinvointikertomus.fi

Hyväksytty:
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

28.11.2016
14.12.2016

kannen kuva: Heidi Huhtilainen 2016
3

Sisällys
OSA I
KIURUVEDEN KAUPUNGIN LAAJAN HYVINVOINTIKERTOMUKSEN TAUSTA JA TOTEUTUS ......................... 6
1.

HYVINVOINNIN TILA KIURUVEDEN KAUPUNGISSA ............................................................................... 7
LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET .......................................................................... 8
NUORET JA NUORET AIKUISET ................................................................................................ 9
TYÖIKÄISET ............................................................................................................................ 11
IKÄIHMISET ............................................................................................................................ 12
KAIKKI IKÄRYHMÄT ................................................................................................................ 13

2.

JOHTOPÄÄTÖKSET PÄÄTTYVÄLTÄ VALTUUSTOKAUDELTA ................................................................. 15

3.

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET ................................................................................................................. 16

OSA II
4.

KUNTASTRATEGIAN LINJAUKSET NYT JA TULEVAISUUDESSA ............................................................. 18

5.

HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN ERILLISOHJELMAT JA –SUUNNITELMAT ............................................ 21

6.

HYVINVOINTISUUNNITELMAN KESKEISET TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA KEHITTÄMISKOHTEET..... 22

7.

SUUNNITELMAN LAATIJAT................................................................................................................... 28

8.

SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN ....................................................................................................... 29

4

OSA I
KIURUVEDEN KAUPUNGIN
LAAJAN
HYVINVOINTIKERTOMUKSEN
TAUSTA JA TOTEUTUS
1. HYVINVOINNIN TILA KIURUVEDEN KAUPUNGISSA
TALOUS JA ELINVOIMA
LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET
NUORET JA NUORET AIKUISET
TYÖIKÄISET
IKÄIHMISET
KAIKKI IKÄRYHMÄT
2. JOHTOPÄÄTÖKSET PÄÄTTYVÄLTÄ VALTUUSTOKAUDELSTA
3. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

5

KIURUVEDEN KAUPUNGIN LAAJAN HYVINVOINTIKERTOMUKSEN
TAUSTA JA TOTEUTUS
Terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 §:n 1 momentin mukaan "Kunnan on seurattava asukkaittensa
terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa
toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä
ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi
valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus." Kuntien vastuuta
tarkennetaan 12 §:n 2-3 momenteissa seuraavasti:
"Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava
paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet,
määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä
näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja
terveysosoittimia.

”Hyvinvointikertomuksessa
tarkastellaan erityisesti kunnan
rakenteita, kuntalaisten
terveyttä ja toimintakykyä,
turvallisuutta, tasa-arvoa ja
oikeudenmukaisuutta, asumista
ja ympäristöä, toimeentuloa,
kuntalaisten palveluita sekä eri
ikäryhmien hyvinvointia.”

Kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisen vastuutahot. Kunnan eri toimialojen on
tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisessä. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä
muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen sekä
yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen
kanssa. Jos sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestetty
useamman kunnan yhteistoimintana, yhteistoimintaalueen on osallistuttava asiantuntijana eri toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä sosiaalisten ja
terveysvaikutusten arviointiin alueen kunnissa."

Kiuruveden kaupungin laajan hyvinvointikertomuksen valmistelu aloitettiin keväällä 2016.
Hyvinvointikertomuksen toteutuksesta on vastannut kaupungin johtoryhmä, jonka puheenjohtajana
toimii kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka. Muita johtoryhmän jäseniä ovat va. kaupunginsihteeri Tuomo
Sallinen, kaupunginkamreeri Ella Rautio-Kuosku, tekninen johtaja Arto Karoluoto ja sivistysjohtaja Tapio
Knuutinen / Matti Heikinmaa. Hyvinvointikertomuksen pääkäyttäjinä ja valmistelijoina ovat toimineet
va. kaupunginsihteeri Tuomo Sallinen sekä liikuntasihteeri Lassi Myllylä. Lisäksi useat yksittäiset
viranhaltijat ovat osallistuneet hyvinvointikertomukseen tekemiseen oman asiantuntemuksensa
pohjalta. Viranhaltijavalmistelun ohella muita hyvinvointikertomukseen liittyviä tahoja on kuultu
asianmukaisesti.
Hyvinvointikertomuksessa tarkastellaan erityisesti kunnan rakenteita, kuntalaisten terveyttä ja
toimintakykyä, turvallisuutta, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta, asumista ja ympäristöä,
toimeentuloa, kuntalaisten palveluita sekä eri ikäryhmien hyvinvointia. Edellä mainittujen teemojen
tarkastelu on toteutettu pääosin Kuntaliiton toimittaman sähköisen hyvinvointikertomusohjelman
kautta, jonka tiedot pohjautuvat valtakunnallisiin tietokantoihin. Uusi sähköinen
hyvinvointikertomusohjelma toimitettiin kunnille vuoden 2016 alussa ja sen tiedot päivittyvät ohjelman
toimittajasta riippuen. Näin ollen kaikkien hyvinvointikertomukseen valittujen indikaattorien tiedot
eivät ole täysin ajantasaisia, mutta kaupungin indikaattorit on pyritty valitsemaan siten, että niistä
ilmenee asiakokonaisuuden kehityssuunta.
Kiuruveden kaupunki kuuluu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymään (SOTE), joka tuottaa kunnan sosiaali- ja
terveydenhuoltopalvelut myös Iisalmessa, Vieremällä ja Sonkajärvellä. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on
julkaissut oman hyvinvointikertomuksen, joka on huomioitu kaupungin valmistelutyössä.
Hyvinvointikertomuksen vertailualueina on käytetty laajasti kaikkia SOTE-jäsenkuntia, joista tarkemmin
on käsitelty Iisalmea ja Lapinlahtea. Pohjois-Pohjanmaan maakunnan puolella sijaitsevaa
naapurikaupunki Pyhäjärveä on käytetty myös vertailualueena.
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1. HYVINVOINNIN TILA KIURUVEDEN KAUPUNGISSA
Sähköisen hyvinvointikertomusohjelman indikaattorit jakautuvat neljän teeman ympärille:
elinvoima, talous, hyvinvointi ja kunnan palvelut. Teemat on käsitelty asiantuntijatyönä kaupungin
palvelukeskusten sisällä. Indikaattorit osoittavat tarkemmin kaupunkilaisten hyvinvointiin ja terveyteen
vaikuttavia tietoja. Kuntaliitto on osaltaan määritellyt ohjelmassa käytössä olevat perusindikaattorit, ja
kunnat ovat voineet lisätä tarkentavia indikaattoreita
eri tietokannoista, mikäli tiedot ovat päivittyneet
ohjelmaan. Ohjemaa päivitetään jatkuvasti, joten
hyvinvointisuunnittelun mahdollisuudet parantuvat
”Indikaattorien osoittaman tiedon
tulevaisuudessa. Kaupungin viranhaltijat ovat lisänneet
pohjalta ohjataan kaupungin
tarkoituksenmukaisia indikaattoreita ohjelman kautta,
viranhaltijoiden toimintaa
mikäli tietoa on ollut saatavilla kyseisestä aiheesta.
mahdollisia ongelmia
Indikaattorien valinnassa on pyritty painottamaan
ennaltaehkäisevään suuntaan.”
kaupunkilaisten hyvinvoinnin kannalta keskeisiä
asioita.
Indikaattorien osoittaman tiedon perusteella on pyritty löytämään kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät
ongelmakohtia Kiuruvedellä. Indikaattorit päivittyvät automaattisesti, joten tietoja on mahdollista
seurata vuosittain. Muuttuneisiin tietoihin pyritään reagoimaan asianmukaisilla toimenpiteillä ja muilla
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetuilla työkaluilla, joita kunnilla on käytössä. Tietoja
käsitellään kaupungin palvelukeskusten sisällä ja tarvittaessa myös Ylä-Savon SOTEN edustajien kanssa,
jotta mahdolliset jatkotoimenpiteet osataan arvioida ja kohdentaa oikein. Indikaattorien osoittaman
tiedon pohjalta ohjataan kaupungin viranhaltijoiden toimintaa mahdollisia ongelmia
ennaltaehkäisevään suuntaan. Tarkoituksenmukaisilla toimenpiteillä edistetään kaupunkilaisten
terveyttä ja hyvinvointia.

TALOUS JA ELINVOIMA
Kiuruveden kaupungin talous- ja elinvoimatiedot on
päivitetty sähköiseen hyvinvointikertomus”Hidas talouskasvu on väestön
ohjelmaan pääosin vuoden 2014 tilastojen pohjalta.
vähenemisen ohella vaikuttanut
Näin ollen kyseiset tiedot eivät ole riittävän
kaupungin verotuloihin ja niihin ei
ajantasaisia yksityiskohtaiseen analyysiin.
ole odotettavissa merkittävää
Kaupungin tilanteessa on myös huomioitava
nousua tulevaisuudessa.”
erityisesti se, että viime aikojen tapahtumat
maailmalla ovat vaikuttaneet merkittävästi
kaupungin elinkeinoihin, koska maatalous ja siihen
liittyvät palvelut ovat olleet perinteisesti tärkeitä
elinkeinoja Kiuruvedellä. Euroopan Unionin ja Venäjän väliset pakotteet eli rajoitukset maiden väliseen
vientiin ovat vaikuttaneet merkittävästi suomalaisten maataloustuotteiden kysyntään maailmalla.
Maataloustuotteiden viennin vähenemisen lisäksi, ongelmat tukipolitiikassa ja kotimaisten
kauppaketjujen halpuuttaminen ovat aiheuttaneet ongelmia maataloudelle.
Maatalouden ongelmien lisäksi myös muiden teollisuuden alojen kasvu ja kehitys on ollut suhteellisen
hidasta viime vuosina Kiuruvedellä, yleisesti Suomessa ja koko Euroopassa. Hidas talouskasvu on
väestön vähenemisen ohella vaikuttanut kaupungin verotuloihin ja niihin ei ole odotettavissa
merkittävää nousua tulevaisuudessa. Pahimmassa tapauksessa kunnallisverotuotot saattavat laskea
tulevina vuosina, mikä asettaa haasteita kunnallisten palveluiden järjestämiselle. Kaupungin saamissa
valtionosuuksissa ei ole ollut merkittäviä muutoksia viime vuosina. Sekä kaupungin että
kaupunkikonsernin velkaantuneisuus on pysynyt hieman valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella.
Velkaantumista on päätetty pitää kurissa valtuuston periaatepäätöksellä, mutta isot
kiinteistöinvestoinnit asettavat haasteita tavoitteessa pysymiselle.
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VÄESTÖ
Kiuruveden kaupungin väestön väheneminen on yksi suurimpia haasteita tulevaisuudessa. Merkittävin
yksittäinen syy väestön vähenemiselle on kuolleisuuden ja syntyvyyden välinen epätasapaino:
kaupungissa kuolee huomattavasti enemmän asukkaita kuin syntyy. 0-6 vuotiaiden osuus väestöstä on
pysynyt kuitenkin kohtuullisella ja tasaisella tasolla viime vuosina, mikä on positiivista kaupungin
tulevaisuuden kannalta. Haasteellisin ryhmä kaupungin väestökehityksen kannalta on erityisesti 16-24vuotiaat nuoret aikuiset. Kyseisen ryhmän poismuuttamiseen vaikuttaa erityisesti työ- ja
opiskelupaikkojen vähäisyys. Työpaikkakehitykseen on vaikuttanut edellisessä alaluvussa käsitellyt
talousasiat. Ammatilliset koulutuspaikat ovat taas keskittyneet kaupungin ulkopuolelle Iisalmeen ja
Kuopioon. Käytännössä ammatilliseen koulutukseen suuntautuvat nuoret joutuvat joko kulkemaan
Kiuruvedeltä Iisalmeen tai muuttamaan opiskelupaikan perässä muualle, esimerkiksi Kuopioon. Nuorten
aikuisten pitämiseksi paikkakunnalla tulisikin kiinnittää erityistä huomiota lukiokoulutuksen ylläpitoon ja
kehittämiseen sekä nuorten rekrytointiin eri työpaikkoihin.
Työikäisten, 25-64-vuotiaiden osalta on tärkeää, että kaupungin nykyiset työpaikat saadaan säilytettyä.
Lisäksi kaupunkiin tarvitaan uusia yrityksiä, jotka luovat uusia työpaikkoja. Yritysten syntymiseen
voidaan vaikuttaa aktiivisella elinkeinopolitiikalla. Myös työllisyyteen liittyviin kysymyksiin on syytä
kiinnittää tarkempaa huomiota. Aktiivista yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa työllisyyden hoidossa
on jatkettava tulevaisuudessa. Asumiseen ja kaupunkiympäristöön liittyvät kysymykset vaikuttavat
myös osaltaan väestökehitykseen. Kohtuuhintaiset asunnot voivat houkutella lapsiperheitä
Kiuruvedelle. Kaupungin vuokra-asuntoyhtiö Kiurunkulma on onnistunut osaltaan pitämään asumisen
hinnan kohtuullisena. Kaupungin vuokra-asuntorakentamisen kehittämisellä ja uusien tonttien
tarjonnalla hyviltä paikoilta on mahdollista toivottavaa uudisrakentamista kaupunkiin.

LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET
HYVINVOINTI
Vuonna 2013 8. ja 9.- luokan oppilaista 9,1 % koki,
ettei heillä ole yhtään läheistä ystävää. Kiuruvedellä
nuorten yksinäisyys on kasvanut, kun muissa
vertailukunnissa ja koko maan tasolla ilman ystäviä
olevien nuorten määrä on laskenut. Yhä useampi
kuitenkin koki voivansa keskustella vanhempiensa
kanssa, mutta ongelmia oli kuitenkin edelleen 7,2 %
nuorista.

HUOM!
Indikaattorien tiedot ovat
puutteellisia ja suurelta osin
vanhentuneita

18,9, % oppilaista koki terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi. Lukuarvo oli kuitenkin
parantunut edellisestä mittauksesta. Ylipainoisten 8.-9. luokan oppilaiden määrä on laskenut yli
kolmanneksella vuosien 2008 – 2013 välillä, mutta ylipainoisia edelleen jonkin verran yli valtakunnan
keskiarvon. Lähes joka viides oppilas oli ylipainoinen vuonna 2013. Aamupalan syövien oppilaiden osuus
on laskenut ja aamupalaa syömättä kouluun lähti 46,1 % ko. luokka-asteiden oppilaista.
THL saaman tiedon mukaan kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-vuotiaat % osuus on pysynyt ennallaan
vuosien 2012 ja 2014 aikana kun asiaa verrataan koko suomen väestöön. Verrattuna vuoteen 2010 on
prosenttiosuus noussut 0,7 %:sta 1,2 %.
Kiuruvedellä ahtaasti asuvat lapsiasuntokuntien prosenttiosuus hieman laskenut viime vuosien aikana,
mutta on melkein 2 % korkeampi kuin koko maassa keskimäärin.

VARHAISKASVATUS
Varhaiskasvatuksessa käydään hoitosopimuskeskustelu ennen lapsen päivähoidon varsinaista
aloittamista. Keskustelun tarkoituksena on tutustua lapseen ja perheeseen joko lapsen omassa
kotiympäristössä tai lapsen tulevassa hoitopaikassa, luoda pohja lapsen varhaiskasvatussuunnitelmalle,
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kuulla vanhempien odotuksia päivähoidosta ja heidän kasvatuskäsityksiään sekä luoda hyvä pohja
vanhempien ja päivähoidon työntekijöiden väliselle suhteelle sekä kasvatuskumppanuudelle.
Varhaiskasvatuksen henkilökunta on koulutettu Kumppanuus-koulutuksen avulla havainnoimaan lasta ja
ottamaan esille lapsen kehitykseen ja toimintaan liittyviä asioita vanhempien/huoltajien kanssa.
kumppanuuskoulutuksessa yksi painopistealue on perheen kokonaisvaltainen huomioiminen.
Vanhemmat ovat mukana esiopetukseen siirtyvän lapsen osalta tiedonsiirrossa päivähoidosta
koulupuolelle. Tiedonsiirrosta sovitaan yhteisessä keskustelussa huoltajien kanssa ja yhdessä sovittu,
siirrettävä tieto kirjataan ylös ja luovutetaan koulupuolelle. Vastaavanlainen tiedonsiirtolomake
tehdään 4-vuotiaista lapsista vanhempien, varhaiskasvatuksen ja lastenneuvolan toimesta.
Varhaiskasvatustoimintaa ohjaa suunnitelmallisuus, jota tehdään yhteistyössä tiimien ja koko
työyhteisön kanssa. Suunnitelmallisuus edistää päivähoitopaikoissa käytössä olevaa
pienryhmäpedagogiikkaa, joka tukee jokaisen yksittäisen lapsen kasvua ja kehitystä.
Varhaiskasvatussuunnitelmat tehdään kattavasti kaikille, ja niissä huomioidaan myös lapsen omat
mielipiteet ja toiveet.
Varhaisella ja erityisellä tuella vastataan tukea tarvitsevien lasten kasvatuksellisiin ja tarpeisiin. Kelto
havainnoi ja arvioi lasten kasvua ja kehitystä sekä tarvittaessa ohjaa lisätutkimuksiin. Hän suunnittelee
lasten yksilöllisiä tukitoimia yhdessä huoltajien ja työntekijöiden sekä muiden lasta hoitavien ja
kuntouttavien tahojen kanssa. Kelto konsultoi erityisopetukseen ja lapsiryhmän ohjaukseen liittyvissä
asioissa. Yksi tärkeä kelton tehtävä on suunnitella ja kirjata erityistä tukea tarvitsevien lasten osalta
"Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen suunnitelmat", yhdessä lapsen huoltajien, työntekijöiden
sekä muiden lapsen tutkimiseen ja hoitamiseen osallistuvientahojen kanssa.
Kiuruveden varhaiskasvatus on mukana valtakunnallisessa Ilo kasvaa liikkuen – liikkumis- ja
hyvinvointiohjelmassa, jonka avulla lasten päivittäistä liikkumista lisätään ja monipuolistetaan.
Ohjelman aikana on koottu valtakunnallista verkostoa, jonka tehtävänä on hyvien käytäntöjen
jakaminen. Verkoston ydinteemat ovat:
1. Lapsella on joka päivä oikeus liikkumiseen ja liikunnan iloon
2. Varhaiskasvattajan tulee mahdollistaa riittävä fyysinen aktiivisuus jokaiselle lapselle jokaisena päivänä
3. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin muutos liikuntamyönteiseksi tapahtuu sitovalla
normiohjauksella
4. Pedagoginen osaaminen ja johtajuus on nostettava keskiöön
5. Liikkeelle on annettava tilaa
Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit 0 - 7-vuotiailla ovat vaihdelleet paljokin vuosien 2008 2015 aikana. Vuoden 2015 aikana neuvolakäyntejä oli ajanjakson eniten yhteensä 3074, kun vähiten
neuvolakäyntejä oli vuonna 2011 yhteensä 1970. Suuntaus on ollut sama koko maassa.
Vapaa-ajan palveluita lapsille ja lapsiperheille Kiuruvedellä tarjoaa urheiluseurat ja yhdistykset.
Kaupunki tulee lasten liikuntaharrastuksia subventoimalla liikuntapaikkojen käyttömaksu halvemmiksi.

NUORET JA NUORET AIKUISET
KOULU
Koulukiusaaminen luokilla 8.-9. on vähentynyt vuosien 2008 - 2013 välillä 61 %. Kyseisellä
tarkastelujaksossa yläkoulussa otettiin käyttöön Kiva-kouluohjelma. Uudempia tietoja ei tällä hetkellä
ole saatavilla, mutta suuntaus on ollut erittäin hyvä.
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Kouluruokailussa kakkien aterianosien syöminen on
hieman vähentynyt vuodesta 2008 vuoteen 2013.
Oppilaat syövät aterianosia kuitenkin paremmin kuin
valtakunnan tai seutukunnan keskiarvot osoittavat.

”Koulukiusaaminen luokilla 8.-9. on
vähentynyt vuosien 2008 - 2013
välillä 61 %.”

Keskiasteen ja korkea-asteen koulutuksen saaneiden
osuus on kasvanut tarkastelujakson aikana.
Keskiasteen koulutuksen saaneiden osuus oli 15 vuotta täyttäneistä 46,6 % ja korkea-asteen
koulutuksen saaneiden osuus 16,3 %.

HYVINVOINTI
Kaikki hyvinvointia koskevat tilastot päättyvät vuoteen 2013, eli viimeisintä valtuustokautta niiden
perusteella ei voida arvioida.
Vuosien 2008 - 2013 tilastotietojen perusteella voidaan kertoa valtuustokauden aloitustilanteesta. Tosi
humalassa kerran kuukaudessa olevien määrä on pudonnut lähelle valtakunnallista keskiarvoa ja
läheisten alkoholin käyttö on aiheuttanut prosentuaalisesti vähemmän ongelmia luokkien 8.-9 osalta.
Nuorisopalveluiden kaikissa tapahtumissa on ollut 0-promillekäytäntö 2001 lähtien ja myös kaikki
yhdistykset ovat sitoutuneet alkoholittomaan käytäntöön.
Vapaa-ajalla liikunnan harrastaminen 8.-9. -luokkalaisten kohdalla on lisääntynyt, mutta on edelleen
jonkin verran verrokkikuntia vähäisempää.
Kulttuuritoimi tavoittaa lapset ja nuoret parhaiten koulujen kanssa tehtävällä yhteistyöllä.
Nuoret tuottavat paljon kulttuuria yhteistyössä musiikki- ja teatteriryhmien kanssa.

KIURUVEDEN LUKION TERVEYSKYSELY
Kiuruveden lukiolla on käytettävissä myös vuonna 2015 tehdyn terveyskyselyn tulokset, joita tässä myös
käytetään hyväksi.
Yli puolet (57 %) lukion opiskelijoista kokee, että sopimaton lämpötila (kylmyys) haittaa opiskelua.
Näiden opiskelijoiden osuus on kasvanut edellisen tutkimuksen jälkeen n. 10 %. Myös epämukavat
työtuolit ja -pöydät haittaavat opiskelua (40 %), vaikkakin luokkatiloja on kalusteiden osalta uusittu
vuosittain.
Niiden opiskelijoiden määrä, jotka kokevat, ettei koulussa olla kiinnostuneita opiskelijan kuulumisista on
vähentynyt jokaisella tutkimuskerralla uusimman luvun ollessa 47 %. Puolet opiskelijoista kokee, että
opiskeluun liittyvä työmäärä on liian suuri. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna määrä on pysynyt
ennallaan.
Lukiossa koetaan koulukiusaamista vähäisessä määrin (1 %). Ongelma on se, ettei opiskelijoiden
kokemuksen mukaan kiusaamiseen puututa (89 %).
Ongelmallista on myös, ettei opiskelijoiden mielestä tupakointirajoituksia valvota juuri lainkaan.
Neljännes pitää tupakointia oppilaitoksessa jopa sallittuna. Opiskelijoista 13 % kertoo tupakoivansa
päivittäin. Tupakointi tapahtuu koulualueella ja oppilaitoksen läheisyydessä. Nuuskaa ilmoittaa
käyttävänsä päivittäin 4 %. Nuorista 8 % on käyttänyt laittomia huumeita. Tosi humalassa vähintään
kerran kuukaudessa olevien määrä on hieman noussut, mutta viikoittain alkoholia käyttävien määrä
laskenut edellisestä tutkimuskerrasta.
Terveydellisinä ongelmina lukiolaiset kokevat niska- ja hartiakivut sekä päänsäryn. Huolestuttavaa on
ahdistuneisuuden lisääntyminen. Sitä kokee 18 % vastanneista. Netissä vietetty aika aiheuttaa myös
ongelmia. Osa nuorista (31 %) nukkuu liian vähän ja kokee ongelmia vuorokausirytmissään. Kouluuupumista on 16 prosentilla opiskelijoista.
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TYÖIKÄISET

hyvinvointikertomuksen tarkastelujakso

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ

2 929

2 864

2 862

2 765

2 724

-

TYÖPAIKKAOMAVARAISUUS

91,6 %

89,5 %

89,5 %

90,6 %

89,8 %

-

TYÖTTÖMYYSASTE

12,7 %

11,6 %

11,6 %

13,5 %

14,0 %

15,2 %

tilastot: Pohjois-Savon Liitto ja Kuntaliitto

TYÖIKÄISTEN ELÄMÄNLAATU JA OSALLISUUS

”Parhaiten asukkaiden työkykyä
tuetaan kaupungin taholta
järjestämällä toimivat
päivähoito-, koulutus-, kulttuuri-,
sosiaali-, terveys- ja
liikuntapalvelut.”

Työikäisten elämänlaatua ja osallisuutta kuvaavia
perusindikaattoreista löytyy "mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneista 25 - 64vuotiaat / 1000 vastaavani kaista kohti" ja
"työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, %
vastaavan ikäisestä väestöstä". Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden osuus on laskenut
tasaisesti viime vuosina. Tämä voi johtua useammasta
eri syystä, mutta on mahdollista, että työikäisten
mielenterveysongelmiin on onnistuttu ennaltaehkäisevästi ja riittävän varhaisessa vaiheessa.

Työkyvyttömyyseläkeläisten osuus on myös laskenut tasaisesti vuodesta 2008. Ylä-Savon muihin
vertailu-kuntiin nähden kaupungin luvut ovat hieman korkeampia, mutta kehityssuunta on myönteinen.
Ihmisten työkyky on parantunut tilastojen mukaan, mutta hyvän kehityksen turvaamiseksi kaupungin on
kehitettävä työkykyä edistäviä toimenpiteitä ja palveluita. Kaupungin omien palveluiden on toimittava
siten, että ne tukevat ihmisten työssäjaksamista ja työkyvyn ylläpitoa. Työkyky rakentuu useasta eri
asiasta, kuten toimivasta perhe-elämästä ja vapaa-ajan aktiviteeteista. Parhaiten asukkaiden työkykyä
tuetaan kaupungin taholta järjestämällä toimivat päivähoito-, koulutus-, kulttuuri-, sosiaali-, terveys- ja
liikuntapalvelut.
Elämänlaatua ja osallisuutta kuvaavista täydentävistä indikaattoreista on huomionarvoista nostaa
tarkemmin seuraavat indikaattorit: 1. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä; 2. Sairauspäivärahaa saaneet
25 - 64-vuotiaat / 1 000 vastaavan ikäistä; 3. Raskaudenkeskeytykset / 1 000 15 - 49-vuotiasta naista.
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus on myös
laskenut kaupungissa. Ylä-Savon kuntiin verrattuna Kiuru-veden tilanne on hieman negatiivisempi,
mutta toisaalta parempi kuin naapurikunnassa Pyhäjärvellä. Sairauspäivärahaa saaneiden 25-64vuotiaiden osuus noudattelee Pohjois-Savon keskiarvoa. Erityisen huolestuttavaa on kaupungissa
esiintyneet raskauden-keskeytykset, jotka ovat nousseet vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna.
Raskaudenkeskeytykset ovat lähes kaksinkertaistuneet vuodessa. Asiaan on kiinnitettävä erityistä
huomiota tulevaisuudessa, mikäli keskeytykset eivät vähene. Ratkaisujen löytämiseksi on tehtävä
moniammatillista yhteistyötä eri ammattiryhmien kesken.

TYÖIKÄISTEN OPISKELU, TYÖ JA TOIMEENTULO
Kaupungin osalta ei löydy indikaattoreita kyseiseen työikäisten opiskeluun, työhön ja toimeentuloon
liittyvistä asioista. Yleisesti ottaen kaupunki pyrkii tukemaan työ- ja opiskelumahdollisuuksien
edistämistä eri toimenpiteillä. Kiuruveden urheilijoiden ja työvoimaviranomaisten kanssa tehtävällä
yhteistyöllä pyritään löytämään työ- ja opiskelupaikkoja asukkaille. Toimeentuloon liittyvistä asioista,
kuten velkaneuvonnasta ja viimesijaisesta toimeentulotuesta vastaa pääosin Ylä-Savon SOTE
kuntayhtymä ja alueen kunnat yhteistyössä.
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TURVALLISUUS, ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ
Hyvinvointikertomusohjelmasta ei löydy otsikon teemoihin liittyviä indikaattoreita. Yleisesti ottaen
kaupunkilaisten asumiseen, ympäristöön, turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa monet
tekijät, kuten ympäristösuunnittelu ja viranomaisten näkyvyys. Kaupunki pyrkii edistämään turvallista
asuinympäristöä jo yhdyskuntarakentamisen suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi riittävällä valaistuksella
ja tarkoituksenmukaisella alueiden suunnittelulla on mahdollista lisätä turvallisuuden tunnetta yleisillä
alueilla.
Turvallisuusviranomaisten, kuten poliisin näkyvyys ja toiminta on suhteellisen vähäistä kaupungissa.
Tämä johtuu ensisijaisesti siitä, että Kiuruvedellä ei ole enää omaa poliisiasemaa ja poliisi käy
kaupungissa Iisalmesta käsin. Kaupunki on ollut yhteydessä asiasta poliisin edustajiin ja Itä-Suomen
poliisilaitoksen kanssa on sovittu yhteistyöstä. Kaupungin johtavat viranhaltijat ja poliisi pyrkivät
kehittämään poliisin toimintaa Kiuruvedellä tulevaisuudessa. Kaupunki voi vaikuttaa turvallisuuden
edistämiseen myös omilla toimenpiteillä. Keskustan ympäristöön on suunniteltu
valvontakamerajärjestelmän uusimista, millä olisi tarvittava ennaltaehkäisevää vaikutusta ilkivaltaan ja
häiriökäyttäytymiseen.

TYÖIKÄISTEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO
Työikäisten sosiaali- ja terveydenhuollon perusindikaattoreista löytyy tietoa Kiuruveden osalta
ainoastaan perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynneistä. Lääkärikäyntien määrä on vaihdellut
viime vuosina. Huomionarvoista on, että avohoidon lääkärikäyntejä on huomattavasti vähemmän kuin
naapurikunnassa Pyhäjärvellä.
Täydentävistä indikaattoreista löytyy päihteiden vuoksi sairaaloiden vuodeosastolla hoidossa olleet 2564 vuotiaat. Kiuruvedellä hoitokäyntejä on hieman enemmän kuin muissa Yä-Savon vertailukunnissa,
mutta merkittävää eroa kuntiin ei ole havaittavissa. Päihdetyön osalta kunnissa tulee kiinnittää
huomiota ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä annetun lain (523/2015) säännöksiin
tulevaisuudessa.

TYÖIKÄISTEN VAPAA-AJANPALVELUT
Työikäisten vapaa-ajan palveluista ei löydy vertailukelpoisia indikaattoreita kaupungin osalta.
Kaupungissa on tarjolla kaikille sen asukkaille kattavat ja kohtuuhintaiset vapaa-ajan palvelut. Kunnan
liikuntapalvelut mahdollistavat yleisimpien liikuntalajien harrastamisen joko ilmaiseksi tai kohtuullisen
hintaan. Liikuntapalveluja ylläpidetään kaupungin toimesta ja niitä pyritään kehittämään käytettävissä
olevien resurssien mukaan.
Kaupungin kulttuuripalvelut keskittyvät kulttuuritalolle. Kaupungin kulttuuritoimi pyrkii pitämään
tapahtumatarjonnan monipuolisena ja tukee osaltaan tapahtumien järjestämistä. Oman panoksensa
liikunta- ja kulttuuripalveluihin tuovat kolmannen sektorin toimijat, joita kaupunki tukee
järjestöavustuksilla.

IKÄIHMISET
HYVINVOINTI
Ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Ylä-Savon SOTE kuntatyhmä.
Tilastokeskuksen mukaan Kiuruveden väestöstä ikäihmisiä on huomattavasti suurempi osuus kuin
maassa keskimäärin. Ylä-Savon SOTEn omassa hyvinvointiraportissa on yleisesti kerrottu koko alueen
ikäihmisistäseuraavasti: ”Väestö on pienituloista ja runsaasti sairastavaa. Tällä asialla on vaikutusta
omaehtoisten palveluidenhankintaan ja asiakkaan omaan kustannusosuuteen. SOTE kuntien
väestönsairastavuus on keskimäärin valtakuntaa korkeampi. Väestöstä keskimääräistä suurempiosuus
on täyttä kansaneläkettä saavien piirissä, johon vaikuttaa osaltaan matalahko koulutustaso ja
elinkeinorakenne. Eläkkeensaajan hoitotuen piirissä olevien määrä on keskimääräistäsuurempi SOTE-
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kunnissa kuvastaen osaltaan sairastavuutta. Toisaalta tieto kuvaa sitä, että palveluohjaus ja sosiaalisten
etuuksien hakeminen toimii.”
Ikääntyneen väestön erityiskorvattavien lääkkeiden käyttäjien samoin kuin vammojen ja myrkytysten
vuoksi sairaalassa hoidettavien määrät ovat pysyneet entisellä tasolla. Heitä on edelleen enemmän kuin
muualla maassa keskimäärin. Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden määrä on Kiuruvedellä samaa
tasoa muun maan kanssa. Kuitenkin kotihoidon piiriin heistä kuuluu huomattavasti suurempi osuuskuin
muualla maassa.
Muistisairauksien määrää ilmaisevaa dementiaindeksiä
syytä tarkkailla, sillä muistisairaiden määrä on vuoden
2009-2011 välillä kasvanut koko maassa. Väestön
”Tilastokeskuksen mukaan
eliniän odotteen noustessa voidaan olettaa myös
Kiuruveden väestöstä ikäihmisiä on
muistisairauksien määrän kasvavan.
huomattavasti suurempi osuus kuin
THL kuitenkin muistuttaa, että dementiaindeksin
maassa keskimäärin.”
tulkinnassa tulee olla varovainen:
” – Indeksi perustuu Alzheimerin taudin takia
erityiskorvattuihin lääkkeisiin, jotka ovat tulleet
markkinoille vuonna1998. Pääasiallinen syy dementiaindeksin nopeaan kasvuun vuosituhannen alussa
lieneekin lääkkeiden vähitellen lisääntyvä käyttö, laitoksesta todetaan.” (Lääkärilehti.fi: sairastavuus
laskenut tasaisesti koko maassa (verkkojulkaisu 27.3.2014, viitattu 11.11.2016))

TOIMEENTULO
Täyttä kansaneläkettä saavien osuus väestöstä on laskenut, mikä viittaa eläkeikäisten pienituloisuuden
laskuun. Suuntaus on sama koko maassa. Yksinkertaisimmillaan syynä voi olla se, että eläkkeelle jäävistä
yhä useampi on ollut kokoaikaisessa palkkatyössä ja ansaitsee näin työeläkettä ylikansaneläkkeen
tulorajan. Täyttä kansaneläkettä saavien osuus väestöstä on Kiuruvedellä ja koko SOTE-alueella
kuitenkin edelleen korkeampi kuin muualla maassa keskimäärin.

KYSELY IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN PALV ELUN TUEKSI
Kesällä 2016 koko SOTE-alueella järjestettiin kysely ikääntyneen väestönhyvinvoinnin tueksi. Kysely oli
suunnattu 60-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Kiuruvedellä vastauksia saatiin kaikista kunnista eniten, 249
kpl, mikä on noin 8 % koko ikäryhmästä kaupungissa. Avoimissa kysymyksissä Kiuruveden kulttuuri- ja
liikuntapalvelut saivat kiitosta, minkä lisäksi paikkakunnalla sijaitseva terveyskeskus koettiin tärkeäksi ja
hyväksi palveluksi. Moitteita sen sijaan saivat julkisen liikenteen, mukaan lukien paikallisliikenteen
vähyys ja teiden kunnossapito etenkin talviaikaan. Kotipalvelussa näkyvä kiire ja alimitoitettu henkilöstö
nousi useissa vastauksissa esille, samoin kuin vanhusten kokema yksinäisyys.

KAIKKI IKÄRYHMÄT
Vuoden 2008 kuntavaaleihin verrattuna, vuoden 2012 kuntavaaleissa äänestysaktiivisuus laski koko
maassa. Kiuruvedellä äänestysaktiivisuus on kuitenkin edelleen aavistuksen verran korkeampi kuin
muualla SOTE-alueella. SOTE-kunnissa sairastavuus on korkeampi verrattaessa sairastavuusindeksiä
koko maan tietoihin. Kiuruveden sairastavuusindeksi on ollut vielä selkeästi korkeampi kuin SOTEalueella keskimäärin. Tilanne on ollut sama jo pitkään eikä tilanne ole muuttunut parempaan, muttei
myöskään huonompaan suuntaan tällä valtuustokaudella.
Sairaalahoidossa olleiden potilaiden hoitojaksojen lukumäärä on hieman laskenut vuosien 2012-2014
välillä. Sairauspäivärahaa saavien osuus työikäisistä on hieman laskenut vuosien 2013-2015 välillä.
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Muutokset ovat kuitenkin sen verran pieniä, ettei niiden perusteella voida tehdä tarkkoja
johtopäätöksiä, minkä lisäksi sekä hoitojaksojen määrä että sairauspäivärahaa saavien määrä ovat
Kiuruvedellä muun maan keskiarvoa suurempia.
Pitkäaikaistyöttömien määrä vuosien 2013-2015 välillä
on kasvanut koko maassa, kuten myös Kiuruvedellä.
Samaan aikaa toimeentulotuen määrä asukasta kohti
on kasvanut, mikä ainakin osittain selittyy
työttömyyden lisääntymisellä. Samalla ajanjaksolla
asuntokuntien määrä laskenut, mikä ei ole yllätys
muuttotappiokunnassa.

”Vaikka sosiaali- ja
terveydenhuollon käyttömäärät
ovat tarkastelukaudella
pienentyneet, samaan aikaan
nettokustannukset asukasta
kohden ovat kasvaneet, mikä
ainakin osittain selittynee
erikoissairaanhoidon palveluiden
käytön määrän kasvulla.”

Perusterveydenhuollon lääkärikäynnit ovat
vähentyneet vuosina 2013-2015. Julkisen
perusterveydenhuollon käynnit myös muilla kuin
lääkäreillä ovat vähentyneet selvästi vuosina 20132015, samoin kuin vuodeosastoilla vietettävä
hoitoaika. Samaan aikaan kuitenkin
erikoissairaanhoidon palveluiden käyttö on selvästi
lisääntynyt. Suuntaus on sama koko maassa, mutta määrät Pohjois-Savossa ovat kuitenkin
huomattavasti suuremmat kuin koko maassa keskimäärin. Päihdehuollon avo- ja laitospalveluiden
käytössä on vuosien 2008 – 2014 aikana lievää nousua, kun samaan aikaan koko maassa määrä on
lievästi pienentynyt.
Vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon käyttömäärät ovat tarkastelukaudella pienentyneet, samaan aikaan
nettokustannukset asukasta kohden ovat kasvaneet, mikä ainakin osittain selittynee
erikoissairaanhoidon palveluiden käytön määrän kasvulla.
Kiuruveden terveydenedistämisaktiivisuus on SOTE-alueeseen ja koko maahan verrattuna
huomattavasti pienempi. Terveydenedistämisaktiivisuutta (TEA) mitataan Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos THL:n TEA-viisarilla (www.teaviisari.fi). Sen osa-alueita ovat kuntajohto, perusopetus,
lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, liikunta, perusterveydenhuolto ja ikääntyneiden palvelut.
Kiuruveden TEA-pisteet ovat huonot johtamisen, sitoutumisen sekä seurannan ja analyysin tasolla lähes
jokaisella mittarin osa-alueella. Tämä viittaisi siihen, että Kiuruveden alhaisempi TEA-luku johtuisi
kirjallisten, yksityiskohtaisten strategioiden puuttumisesta. Hyvinvointiin liittyvät asiat useimmiten
linkitetään muun toimintastrategian oheen eikä suinkaan omaksi erilliseksi strategiakseen.
TEA-mittarin antamia tietoja ei missään tapauksessa saa väheksyä eikä mitätöidä. Niitä tulkitessa
kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että monessa kohtaa TEA-lukua alentaa vähäinen raportointi ja
tilastointi, ei niinkään toimenpiteiden vähäisyys.
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2. JOHTOPÄÄTÖKSET PÄÄTTYVÄLTÄ VALTUUSTOKAUDELTA
KAUPUNKI ON PERUSTUS
Kaupungin ja sen asukkaiden hyvinvointi on perusta, jolle kaikki muu rakentuu. Vahva ja terve perusta
on edellytys kestävän, palvelevan ja kehittyvän elinympäristön rakentamiselle.
Kiuruvesi on turvallinen paikka asua, mutta kaupungilla riittää haasteita tulevaisuudessa. Kaupunki on
taho, joka mahdollistaa asukkailleen pohjan laadukkaalle elämälle. Sen tehtävät ovat useimmille meistä
itsestäänselvyys, jota emme tule lainkaan ajatelleeksi. Meille on rakentunut selkeä asutuskeskus, josta
löytyvät rakennukset, tiet ja valot. Kaupunki yhdessä muiden viranomaisten kanssa ja välillisesti
kolmannen sektorin kanssa myös huolehtii, että sen asukkailla on turvaverkko, joka pitää
syrjäytymisvaarassa olevat kiinni normaalissa arjessa ja auttaa jo syrjäytyneitä palaamaan takaisin
tavanomaiseen elinpiiriinsä. Kaupungin rakentaman perustan päälle asukkaat rakentavat oman
elämänsä.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT OVAT JOKAISEN OIKEUS
Terveydenhuollon palveluiden saatavuus lähipalveluna on asumismukavuuden ja myös turvallisuuden
tunteen kannalta äärimmäisen tärkeää. Terveyspalveluiden ylläpitäminen, niiden helppo saatavuus ja
niiden käyttöön kannustaminen hyödyttävät sekä asukkaita itseään että kaupunkia.
Sosiaalipalvelut koskettavat monia ihmisiä hyvin henkilökohtaisella ja intiimillä tasolla.
Sosiaalipalvelussa tehtävä työ on äärimmäisen tärkeää asukkaiden hyvinvoinnin kannalta, sillä
tehokkaalla ja samaan aikaan inhimillisellä sosiaalityöllä voidaan ehkäistä ongelmien syntymistä,
pysäyttää ongelmakierre ja auttaa selviytymään takaisin normaaliin arkeen.

ELINKEINOT JA TYÖ LUOVAT HYVINVOINTIA
Työikäisten suurin rasite on korkea työttömyysaste, mikä aiheuttaa sekä taloudellisia ongelmia ja voi
pitkittyessään aiheuttaa myös erilaisia sosiaalisia ongelmia. Kunnallisella päätöksenteolla ongelmaa ei
valitettavasti kyetä ratkaisemaan, mutta kaupunki pyrkii parhaansa mukaan edesauttamaan työllisyyden
kasvua.
Yksi Kiuruveden ominaispiirteistä on vahva maatalous. Se on tällä hetkellä Suomen kolmanneksi suurin
maidontuottaja sekä suurin naudanlihan tuottaja. Päättyvä valtuustokausi on ollut maataloudelle raskas
johtuen Venäjän tuontikielloista ja maataloustukien maksujen myöhästymisistä. Samoihin aikoihin
poistuivat myös maitokiintiöt.

KAUPUNGIN TALOUDESTA ON PIDETTÄVÄ HUOLTA
Vuoden 2015 toimintakertomuksessa on nostettu esille, että konsernin lainakanta on selvästi maan
keskiarvoa suurempi eikä lainakanta saa enää ainakaan kasvaa. Investointeja kuitenkin on tehtävä, joten
talouden tasapainottaminen ei ole yksinkertaista. Säästöpaineet heijastuvat kunnan jokapäiväisiin
toimintoihin ja sitä myöten yksittäisten asukkaiden elämään. Vaikka säästäminen on välttämätöntä
kokonaistoiminnan ylläpitämiseksi, on varottava, ettei kaupunki niin sanotusti säästä itseään hengiltä
tekemällä paikkakunnalla asumisesta vaikeaa palveluiden vähentyessä.
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3. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET
Menestyäkseen kaupungin on tehtävä aktiivisesti yhteistyötä muiden kuntien ja kuntayhtymien kanssa
ja pitää samanaikaisesti huolta omien etujensa ajamisesta. Yksi tärkeimmistä tällaisista kumppaneista
on Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, jonka palveluiden mahdollisimman kattavasta ja asukkaiden tarpeet
huomioivasta tarjonnasta Kiuruvedellä on pidettävä huolta.
Kaupungin talouden haasteena on kuluvalla valtuustokaudella ollut säästöpaineiden ja
investointitarpeiden yhteensovittaminen. Yksilötasolla korkea työttömyysaste sekä maataloutta
kurittaneet rajoitteet ja maksujen myöhästymiset ovat ravistelleet asukkaiden elämää ja sekä
taloudellisella että sosiaalisella tasolla. Tulee myös muistaa, että koska työtön ei kuulu
työterveyshuollon piiriin, on julkisen perusterveydenhuollon saanti lähipalveluna erityisen tärkeää.
Koska työpaikkojen luominen on haasteellista kaupungin omilla toimenpiteillä, on kaupungin muutoin
mahdollistettava uusien työpaikkojen syntyminen ja nykyisten säilyminen. Tämä tarkoittaa suurten
strategisten linjojen vetoa niin, ettei yritystoimintaa epähuomiossa rajoiteta ja näin estetä yritysten
täyden potentiaalin hyödyntämistä. Myös kaupungin tarjoama ilmainen yritysneuvonta sekä
mahdollisuus erityisosaamista vaativaan neuvontaan kasvuyrityksille ovat osa niitä toimenpiteitä, joilla
kaupunki voi edesauttaa työllisyystilanteen paranemista. Työllistämispalveluissa ns. Kiuruveden mallia
tulee arvioida realistisesti ja kehittää toimintaa yhdessä Kiuruveden Urheilijoiden kanssa.
Varhaiskasvatuksen palvelut ovat välttämättömiä työssäkäyville perheille sekä erilaista tukea
tarvitseville perheille. Koulujen kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma KiVan tulokset ovat olleet
vakuuttavia, mikä kannustaa jatkamaan ohjelman noudattamista myös jatkossa. Kulttuuri- ja
liikuntapalvelut puolestaan parantavat kaupunkilaisten yleistä hyvinvointia.
Nuorten ja nuorten aikuisten kohdalta kaupungin olisi viisainta selvittää yhdessä SOTEn kanssa
mahdollisuutta ilmaisen ehkäisyn tarjoamiseen kaikille alle 25-vuotiaille.
Vuonna 2015 15 - 25-vuotiaita Kiuruvedellä asui 885 henkilöä (Kuntaliitto).
Ikäihmiset ovat kasvava väestöryhmä, jonka palvelutarve kasvaa eliniänodotteen noustessa.
Palvelutarvekysely ikäihmisille tulee toteuttaa myös tulevalla valtuustokaudella. Ikääntyneelle väestölle
terveydenhuollon lähipalvelut ovat äärimmäisen tärkeitä, samoin kuin kuljetuspalvelut, joiden tulisi
palvella asiakkaiden tarpeita.
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4. KUNTASTRATEGIAN LINJAUKSET NYT JA
TULEVAISUUDESSA
TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KAUPUNKISTRATEGIASSA JA
SUUNNITTELUSSA
Kiuruveden kaupungin strategista suunnittelua ohjaa ensisijaisesti kaupunginvaltuuston hyväksymä
kaupunkistrategia. Strategia koostuu viidestä osa-alueesta:
1. Kuntatalous ja konserniohjaus
2. Elinkeinopohja
3. Väestö ja asuminen
4. Kunnan omat palvelut ja henkilöstö
5. Kunta-, seutu- ja maakuntayhteistyö sekä kansainvälinen yhteistyö
Lisäksi kaupungissa laadittu laaja maaseutu- ja elinkeino-ohjelma, jonka pohjalta pyritään kehittämään
elinvoimaan ja yrittäjyyttä kaupungissa. Uusilla yrityksillä on elinvoimaa ja työllisyyttä lisäävä vaikutus.
Kaupungin visio tulevaisuudesta on selkeä: Kiuruvesi on kehittyvä maaseutukaupunki, joka uskoo
tulevaisuuteen. Kaupungissa koetaan, että puhdas ympäristö, luonto ja ruoka ovat asioita, joihin
kannattaa panostaa nyt ja tulevaisuudessa. Tämän vuoksi kaupunki onkin julistautunut Luomu-Suomen
pääkaupungiksi. Kiuruveden vahvuutena on viihtyisä, turvallinen ja sopivan kokoinen asuinympäristö.
Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta kuntastrategiaan on tehty seuraava yleinen kirjaus:
"Edistämme väestön hyvinvointia; kehitämme sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalveluja sekä
tarjoamme laadukkaita ja monipuolisia opetus- ja vapaa-ajan palveluja." Strategiassa käsitellään
terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä välillisesti useassa eri kohdassa. Strategiasta on huomioitava
erityisesti seuraavat kantavat teemat kaupungin osalta:
1) Perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen lähipalveluiden turvaaminen.
Toimiva perusterveydenhuolto vähentää erikoissairaanhoidon kustannuksia ja edistää kuntalaisten
terveyttä ja hyvinvointia;
2) Työllisyyden ja työllisyyttä tukevien toimenpiteiden tukeminen;
3) Lapsiperheiden, nuorten ja ikäihmisten hyvinvoinnin tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy;
4) Yhteistyön kehittäminen yhdistysten ja kolmannen sektorin kanssa;
Kiuruveden kaupunki kehittää koko aluettaan. Haja-asutusalueiden kylien kehittäminen on
maaseutumaisilla alueilla tärkeää. Kaupunkitaajaman palvelut on turvattava mahdollisimman hyvin, se
myös on kaikkien kylien elinvoimaisuuden ehto. Kiuruveden kaupungin tahtotilana on, että sen
asukkailla on mahdollisuus hyvään elämään, yrittämiseen, työntekoon ja harrastuksiin koko kaupungin
alueella. Riittävien palvelujen ja asumisvaihtoehtojen tarjoaminen asukkaille vaikuttaa myös
hyvinvoinnin ja terveyden omaehtoiseen edistämiseen. Se on nostettu erityiseksi kehityspoluksi
kaupunkistrategiassa. Omaehtoinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen turvataan parhaiten
järjestämällä kaupungin palvelut
tarkoituksenmukaisesti ja mahdollisimman kattavasti.
Kaupungin tavoitteena on järjestää kaikille sen
asukkaille riittävät ja helposti saavutettavissa olevat
”Kaupungin tavoitteena on
palvelut. Kaupungin vuokrataloyhtiö Kiurunkulma Oy
järjestää kaikille sen asukkaille
tarjoaa erilaisiin asumistarpeisiin sopivia ja
riittävät ja helposti saavutettavissa
kohtuullisen hintaisia vaihtoehtoja.
olevat palvelut.”
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KAUPUNKILAISTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
Hyvinvointi on olennaisella tavalla kytköksissä asukkaiden ja kunnan väliseen vuorovaikutukseen.
Hyvinvoivat asukkaat ovat myös elinvoimaisen kaupungin edellytys. Kaupunkilaisten toimivat
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet lisäävät hyvinvointia ja tuovat asukkaiden näkökulman
mukaan kaupungin toiminnan suunnitteluun. Hyvinvoinnin edistämisen tehtävä on laaja ja edellyttää
poikkihallinnollista yhteistyötä. Asukkaiden hyvinvointi on yhteydessä koulutukseen, liikunta-, ruoka- ja
kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, vesihuoltoon, ympäristön tilaan, liikennejärjestelyihin sekä moniin
muihin kaupungin hoitamiin tehtäviin. Kaupunki edistää omalta osaltaan asukkaiden hyvinvointia. Se
tarjoaa mahdollisuuksia aktiiviseen ja hyvinvoivaan elämään turvallisessa ja viihtyisässä
elinympäristössä. Kaupungin kumppaneita hyvinvoinnin edistämisessä ovat vapaaehtoiset, yhteisöt,
järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Lisäksi kaupunki tukee erilaisia yhdistyksiä ja järjestöjä, jotka
järjestävät asukkaille osaltaan muun muassa aktiviteetteja ja tapahtumia.
SOTE-uudistuksen jälkeen kaupungin hyvinvointityön ja -tekojen uudelleen pohtiminen on tarpeen.
Kuntaliitto on korostanut kuntien hyvinvointityötä koskevassa aineistossaan, että poikkihallinnollisen ja
monialaisen yhteistyön lujittaminen, eri ammattiryhmien osaamisen vahvistaminen sekä hyvinvointia
edistävän ympäristön rakentaminen ovat seuraavina vuosina työn alla. Tulevaisuuden hyvinvoinnin
edistämisessä on oleellista, että kuntien ja maakuntien välillä sovitaan yhteistyöstä ja yhteisistä
toimintatavoista asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja seurannaksi.

KAUPUNKILAISTEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käsitteitä
käytetään usein rinnakkain. Kuntaliiton mukaan tällä
”Erityisesti kunnan tehtävä
halutaan painottaa toiminnan laaja-alaisuutta, kunnan
terveyden edistämisessä on
kaikkia hallinnonaloja velvoittavaa terveyteen ja
parantaa ihmisten mahdollisuuksia
hyvinvointiin vaikuttamista. Virallisen määritelmän
huolehtia omasta ja ympäristönsä
mukaan: "Terveyden edistämisellä ymmärretään
terveydestä esimerkiksi liikuntakaikkea sitä toimintaa, jonka tarkoituksena on
mahdollisuuksia tarjoamalla.
terveyden ja toimintakyvyn lisääminen,
terveysongelmien ja väestöryhmien välisten
terveyserojen vähentäminen. Se on tietoista
vaikuttamista terveyteen ja hyvinvoinnin taustatekijöihin kuten elintapoihin ja elämänhallintaan,
elinoloihin ja elinympäristöön sekä palvelujen toimivuuteen ja saatavuuteen."
Kaupungin tehtävänä on huolehtia kuntalaisten terveyttä edistävästä, terveyttä suojelevasta tai
sairauksia ehkäisevästä toiminnasta. Tehtävä pohjautuu useaan eri lakiin, niitä täsmentäviin asetuksiin
ja viranomaisohjeisiin. Erityisesti kunnan tehtävä terveyden edistämisessä on parantaa ihmisten
mahdollisuuksia huolehtia omasta ja ympäristönsä terveydestä esimerkiksi liikuntamahdollisuuksia
tarjoamalla. Kaupungin päätöksenteossa on kuitenkin huomioitava, että terveys ei synny pelkästään
terveyspalveluissa, vaan siihen liittyy monialainen yhteistyö kunnan eri hallinnonalojen kesken.
Esimerkiksi sosiaali-, koulu-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen sekä kaavoituksesta, asumisesta ja
liikenteestä vastaavien toimijoiden päätöksillä voidaan vaikuttaa kuntalaisten terveyttä edistävästi.
Kansantautien ehkäisyssä pyritään vaikuttamaan ihmisten terveyskäyttäytymiseen siten, että
esimerkiksi elämäntapamuutoksilla ehkäistävissä olevat sairaudet kuten diabetes, kohonnut
verenpaine, osa syöpätaudeista ja tartuntataudit vähenisivät. Yksilön elämäntapavalinnoilla on suuri
vaikutus oman terveyden kannalta. Oikeiden valintojen löytämiseksi neuvonnalla tulee olemaan
merkittävä rooli tulevaisuuden kunnissa. Terveysneuvonnan tulee tukea työ- ja toimintakykyä ja edistää
mielenterveyttä ja elämänhallintaa.
Sosioekonomisten väestöryhmien välillä on suuria terveyseroja. Toimihenkilöt ovat terveempiä kuin
työntekijät ja työssäkäyvät terveempiä kuin työttömät. Hyvätuloiset ja eniten koulutusta saaneet ovat
terveempiä kuin pienituloiset ja pelkän perusasteen koulutuksen saaneet. Parhaimpia tapoja nostaa
suomalaisten terveyden tasoa on supistaa väestöryhmien välisiä terveyseroja siten, että huonoimmassa
asemassa olevien terveys paranee kaikkein nopeimmin ja lähenee paremmassa asemassa olevien
terveyttä.
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HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN TULEVASSA KAUPUNKISTRATEGIASSA
Edellä käsiteltyjen tavoitteiden saavuttaminen kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
liittyvien asiakokonaisuuksien aikaisempaa tarkempaa käsittelyä tulevassa kaupunkistrategiassa.
Julkisessa keskustelussa on esitetty useita näkemyksiä sen puolesta, että kuntien rooli hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisessä tulee olemaan tulevaisuudessa merkittävä. Näin ollen hyvinvoinnin ja
terveyden edistämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota uudessa kaupunkistrategiassa, jotta
kaupunki kykenee oikeisiin toimenpiteisiin tulevaisuudessa. Erityisesti ongelmia ennaltaehkäisevien
toimenpiteiden käyttäminen ennen ongelmien yleistymistä on tärkeää.
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5. HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
ERILLISOHJELMAT JA –SUUNNITELMAT
Arjen turvaa Kiuruvedellä -turvallisuusohjelma
Kiuruveden 65+ -ohjelma
Kulttuuriympäristöohjelma
Maapoliittinen ohjelma
Lapsipoliittinen ohjelma
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2011-2015
Päihdeohjelma
Toimintasuunnitelma koululaiset
Vammaispoliittinen ohjelma
Varhaiskasvatussuunnitelma
Viestintäohjeet
Ylä-Savon SOTE yhteistoiminta-alueen turvallisuussuunnitelma 2013-2016
Kiuruveden kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma
Kiuruveden kaupungin tasa-arvo-ohjelma
Vammaispoliittinen ohjelma

Ylä-Savon SOTE:
Kuntayhtymän strategia
Palvelujen järjestämissuunnitelma 2014-2017
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri alueen kuntien Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (HYVIS)
Lastensuojelunsuunnitelma 2014-2016
Terveysneuvonnan toimintaohjelma
Kotouttamisohjelma
Ylä-Savon mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2016-2019
Turvallisuussuunnitelma
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6. HYVINVOINTISUUNNITELMAN KESKEISET
TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA KEHITTÄMISKOHTEET
Perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen lähipalveluiden turvaaminen
toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokkaalla tavalla

TAVOITE

Perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen lähipalveluiden saatavuus on hyvä

TOIMENPITEET JA VASTUUTAHO

RESURSSIT

ARVIOMITTARIT

Vuosittaiset palvelusopimusneuvottelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kanssa

Määrärahavaraus vuosittain
sosiaalitoimen ja
terveydenhuollon tulosalueelle

Perusterveydenhuollon
lääkärikäyntien lukumäärä

Vastuutaho:
kunnanhallitus ja valtuusto,
sosiaalitoimen ja
terveydenhuollon tulosalue

TAVOITE
Sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvu on maltillinen (< 2 % / vuosi)

TOIMENPITEET JA VASTUUTAHO

RESURSSIT

ARVIOMITTARIT

Vuosittaiset palvelusopimusneuvottelut Ylä-Savon SOTE
kuntayhtymän kanssa

Määrärahavaraus vuosittain
sosiaalitoimen ja
terveydenhuollon tulosalueelle

1) Sosiaalitoimen ja
terveydenhuollon menojen
kasvuprosentti vuosittain

Vastuutaho:
kaupunginhallitus ja -valtuusto,
sosiaalitoimen ja
terveydenhuollon tulosalue

2) Sosiaali- ja terveystoimen
nettokustannukset,
euroa/asukas
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Työllisyyden ja työllisyyttä edistävien toimenpiteiden tukeminen

TAVOITE
Työllisyyden parantaminen

TOIMENPITEET JA VASTUUTAHO

RESURSSIT

ARVIOMITTARIT

Tarjotaan työllistämistoimenpiteiden piirissä oleville mahdollisuuksia työelämään sijoittumiseen: työ- ja työkokeilupaikat
sekä muut työllistämistoimenpiteet kuntaorganisaatiossa

Määrärahavaraus vuosittain
työllistämiseen
(työllistämisen tulosalue)

Kaupungin työllistämien
työllistettyjen lukumäärä
sekä erilaisten työllistämistoimenpiteiden piirissä
olleiden henkilöiden määrä
tilikauden aikana

Vastuutaho:
kaupunginhallitus ja -valtuusto,
työllistämisen tulosalue, kaikki
kaupungin toimielimet
***************************
Yhteistyön kehittäminen TEtoimiston, yrittäjien ja muiden
yhteistyötahojen kanssa
Vastuutaho:
kunnanhallitus ja valtuusto,
työllistämisen tulosalue

TAVOITE
Nuorten työllisyyden ja koulutuksen parantaminen

TOIMENPITEET JA VASTUUTAHO

RESURSSIT

ARVIOMITTARIT

Etappi-hanke ja nuorten työpajat.
Mahdollisuuksien mukaan:
harjoittelupaikkoja, oppisopimusten edistämistä
työllistymisen tukemista
yhdistysten kautta

Määrärahavaraus vuosittain
työllistämiseen
(työllistämisen tulosalue)

Kaupungin työllistämien
(ml. työkokeilu) määrä,
Nuorten työpajojen tilastot

Vastuutaho:
kaupunginhallitus ja -valtuusto,
Nuorisotoimi /Luotsi-työpaja,
kaikki kaupungin toimielimet
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Lapsiperheiden, nuorten ja ikäihmisten hyvinvoinnin tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy

TAVOITE
Lapsiperheiden tarpeiden mukaisen päivähoidon järjestäminen

TOIMENPITEET JA VASTUUTAHO

RESURSSIT

ARVIOMITTARIT

Hoitomuoto järjestetään perheen
ensisijaisen tarpeen mukaan

Määrärahavaraus vuosittain
varhaiskasvatuksen tulosalueelle

Suurin osa (90 %) perheistä
saa päivähoitopaikan
ensisijaisen toiveen
mukaisesti

TOIMENPITEET JA VASTUUTAHO

RESURSSIT

ARVIOMITTARIT

Päivähoitopaikka järjestetään
mahdollisimman nopeasti

Määrärahavaraus vuosittain
varhaiskasvatuksen tulosalueelle

Päivähoitopaikan
järjestämiseen käytetty aika

Vastuutaho:
sivistyslautakunta,
varhaiskasvatuksen tulosalue

TAVOITE
Päivähoidon hyvä saatavuus

Vastuutaho:
sivistyslautakunta,
varhaiskasvatuksen tulosalue
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TAVOITE
Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen

TOIMENPITEET JA VASTUUTAHO

RESURSSIT

ARVIOMITTARIT

1) Yhteistyön kehittäminen
koulun ja kodin välillä

Määrärahavaraus vuosittain
sosiaalitoimen ja
terveydenhuollon,
varhaiskasvatuksen, koulutoimen
ja nuoriso- ja liikuntatoimen
tulosalueille

Toisen asteen opiskelupaikan
saaneet kevään yhteishaussa

2) Päivähoidon ja koulun
tukipalveluiden järjestäminen
(kouluterveydenhuolto,
perheneuvola, koulupsykologi- ja
kuraattoripalvelut)
3) Etsivän nuorisotyöntekijöiden
työn jatkumisen turvaaminen
4) Opintonsa keskeyttäneet
ohjataan toiseen oppilaitokseen
tai muun tuen piirin.

Nuorisovaltuuston toiminnan
tukeminen

Etsivän nuorisotoimen
tilastot
Opintonsa kokonaan
keskeyttäneiden määrä

Opinto-ohjaus ja
opintohuoltojärjestelmä.

Vastuutaho:
sivistyslautakunta,
varhaiskasvatuksen, koulutoimen
ja vapaa-aikapalveluiden
tulosalueet

TAVOITE
Nuorten osallistaminen ja syrjäytymisen ehkäisy

TOIMENPITEET JA VASTUUTAHO

RESURSSIT

ARVOMITTARIT

Nuorisovaltuuston ja nuorisotalo
toiminnan tukeminen

Määrärahavaraus
nuorisovaltuuston toiminnan
tukemiseen

1) Nuorisovaltuuston kokoukset

Vastuutaho:
sivistyslautakunta, Vapaaaikapalveluiden tulosalue

2) Nuorisovaltuuston
järjestämien tapahtumat
3) Nuorisotalon asiakaskäynnit

***************************

*************************

**************************

Ei-oppivelvollisten
perusopetuksen järjestäminen

Luotsi-työpaja, yläkoulu ja
lukio

Perusopetuksen päättötodistukset ei-oppivelvollisille
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TAVOITE:
Ikäihmisten/vanhusten osallistaminen ja syrjäytymisen ehkäisy

TOIMENPITEET JA VASTUUTAHO

RESURSSIT

ARVOMITTARIT

Ikäihmisten neuvoston /
vanhusneuvoston toiminnan
tukeminen

Määrärahavaraus ikäihmisten
neuvoston / vanhusneuvoston
toiminnan tukemiseen

Ikäihmisten neuvoston /
vanhusneuvoston kokousten
määrä

***************************

***************************

************************

Kotona asuvien ikääntyvien
toimintakyvyn tukeminen

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Kotona asuvien yli 75vuotiaiden määrä

Vastuutaho:
kaupunginhallitus ja -valtuusto,
yleishallinnon tulosalue

Vastuutaho:
ikäihmisten poikkihallinnollinen
työryhmä

Kansalaisopiston ym. tahojen
tuottama virkistystoiminta

Virkistystapahtumat

Seurakunta, yhdistykset

Vapaaehtoistoimijoiden
käyttö ikäihmisten
palveluissa

***************************

***************************

************************

Kehitetään edullisia ikäihmisten
liikunta- ja vapaa-ajan palveluita.

Kohdennetaan sivistyspalveluiden
henkilöstön panosta ikäihmisten
vapaa-aikapalveluiden
järjestämiseen

Erityisuima- ja seniorikorttien
käyttömäärä

Järjestetään kansalaisopiston
taholta ikäihmisille
kohdennettuja kursseja ja
luentoja taajaman lisäksi myös
haja-asutusalueille.

Haetaan mahdollisuuksien
mukaan hankerahaa edistämään
ikäihmisten hyvinvointipalveluita.

Kirjaston kotipalvelukäyntien
määrä

Vastuutaho:
sivistyspalvelut, ikäihmisten
poikkihallinnollinen työryhmä
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Yhteistyö yhdistysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa

TAVOITE
Yhteistyön kehittäminen yhdistysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa

TOIMENPITEET JA VASTUUTAHO

RESURSSIT

ARVIOMITTARIT

1) Yhteisten keskustelu
tilaisuuksien järjestäminen
liikunta- ja urheiluseurojen
kanssa

1) Nuoriso-, kulttuuri- ja
liikuntasihteerin ja
liikuntapaikkojen hoitajan
työpanoksen kohdentaminen
yhdistysten kanssa tehtävään
yhteistyöhön

1) Yhteisten tilaisuuksien
sekä tapahtumien
lukumäärä/vuosi

2) sivistyspalvelukeskuksen
yhteistyötapahtumien
järjestämisessä kolmannen
sektorin kanssa

2) kulttuuritapahtumien
määrä kulttuuritalolla

2) Kulttuuritilojen monipuoliset
käyttömahdollisuudet
yhdistyksille

Vastuutaho:
sivistyslautakunta, vapaaaikapalveluiden tulosalue
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7. SUUNNITELMAN LAATIJAT
Suunnitelma on laadittu yhteistyössä kaupungin palvelukeskusten edustajien kanssa. Suunnitelman
sisällöstä, alustavista johtopäätöksistä ja jatkotoimenpiteistä keskustellaan luottamushenkilöiden
kanssa. Tarvittaessa suunnitelmaan tehdään muutoksia.
Suunnitelman toteutuksesta on vastannut kaupungin johtoryhmä
Jarmo Muiniekka
Tuomo Sallinen
Ella Rautio-Kuosku
Arto Karoluoto
Tapio Knuutinen / Matti Heikinmaa

kaupunginjohtaja
va. kaupunginsihteeri
kaupunginkamreeri
tekninen johtaja
sivistysjohtaja

Hyvinvointikertomuksen valmistelijoina ovat toimineet va. kaupunginsihteeri Tuomo Sallinen ja
liikuntasihteeri Lassi Myllylä. Valmistelussa mukana ovat olleet myös useat yksittäiset viranhaltijat sekä
kaupungin toimielimet.
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8. SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
Suunnitelman hyväksymisessä on huomioitava muuttunut suunnitteluympäristö. Sähköinen
hyvinvointikertomusohjelma saatiin käyttöön vuoden 2015 lopussa, joten koko suunnitelman
päivittäminen sen pohjalle on tarkoituksenmukaista. Näin ollen kaupunki uudistaa laajan
hyvinvointikertomuksen joulukuussa 2016 vastaamaan uuden ohjelman tietoja. Vuonna 2016 uudistettu
laaja hyvinvointikertomus toimii vahvana pohjana valtuustokauden 2017-2021 hyvinvointikertomukselle
ja tuleville vuosiraporteille.

29

HYVINVOINTIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT TIETOLÄHTEET
SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS –TYÖKALU
www.hyvinvointikertomus.fi

KUNTALIITTO
www.kunnat.net

TILASTOKESKUS
www.tilastokeskus.fi

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS THL
www.thl.fi

FINLEX – AJANTASAINEN LAINSÄÄDÄNTÖ
www.finlex.fi
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